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Nu er der mindre kalk i vandet på vej  
 
En lang og kompleks proces er nu ved vejs ende. Strøby Egede Vandværk kan begynde at etablere det 
centrale blødgøringsanlæg, som skal reducere det høje kalkindhold i vandet.  
 
Det er godt nyt for de mange borgere i Strøby Egede og Strøby, som stemte ’ja’ til mindre kalk i vandet.  
Alle generne med massive kalkaflejringer i vandhaner, hårde hvidevarer og toilettet forventes at være 
fortid i løbet af ét år. Måske endda før. 
 
Og miljømæssigt er det en kæmpe gevinst. For naturen, for borgerne og for bæredygtigheden.  
 
”Det er en vigtig milepæl, vi er nået. Nu kan alle se frem til bl.a. at bruge færre kemikalier til afkalkning og 
færre udskiftninger af f.eks. vaskemaskiner. Vi ved, at de 2.600 husstande, der får deres vand fra Strøby 
Egede Vandværk, har været mere end tålmodige. Det har dog ikke været nogen nem proces, og ting har 
taget tid, fordi der har været mange parter og mange hensyn at tage. Vi er nu igennem undersøgelser, 
høringer og hensyn og glæder os til at kunne gå i gang med at etablere det nye system. Også Miljøstyrelsen 
og Danmarks Naturfredningsforening har givet ’go’”, siger Jesper Christensen, der er medlem af bestyrelsen 
i Strøby Egede Vandværk. 
 
Et af de store hensyn har været området ved Nicolinelunden. Dette boligområde er ejet af Käte Gjørup og 
Anker Nielsen, som har udfoldet deres ambitiøse visioner for at sikre stor biodiversitet på arealet for bl.a. 
sommerfugle og salamandere. Fordi man har brug for at føre en rørledning igennem det private område og 
beskytte områdets dyr i jorden, har det krævet ekstra lang tid til at finde en løsning, som balancerede alle 
hensyn.  
 
Naturlig løsning 
Rørledningen er en del af det nye set-up for projekt ’mindre kalk i vandet’. Der findes nemlig flere 
forskellige teknologier og metoder til at mindske kalken i vandet. Efter grundige undersøgelser har Strøby 
Egede Vandværk valgt det mest naturlige og skånsomme ionbytteanlæg, hvor de ”løstsiddende” ioner i 
vandet fx kalcium og magnesium bytter plads med andre ioner med en modsatrettet ladning. Det giver 
drikkevand med mindre kalk. 
 
Ud af den proces kommer et restprodukt – saltholdigt vand med magnesium og kalcium – som sammen 
med det almindelige skyllevand skal udledes i Køge Bugt. I dag udledes skyllevandet i Tryggevælde Å.  
 
”Det er præcis etableringen af den rørledning, der har krævet nogle ekstra omgange i manegen. Der findes 
allerede en rørledning langs med grundstykket ved Nicolinelunden, men undersøgelser har vist, at en   
rørledning skal lægges på ny, så vi får et langtidsholdbart set-up. Denne rørledning kobles videre på en 
privat rørledning, der løber ud i en eksisterende vejbrønd ved Kystvejen, hvorfra der er nemt afløb til Køge 
Bugt”, tilføjer Jesper Christensen.  



 
Fra kommunens side er man meget tilfreds med den fremtidige udledning i Køge Bugt, der til tider er 
presset pga. saltmangel. De store vandmængder i Køge Bugt vil let kunne absorbere det saltholdige 
biprodukt – i forhold til den mindre kapacitet i Tryggevælde Å. 
 
 
FAKTA 
 

Kender du det hårde vand? 
I Strøby og Strøby Egede er vandet klassificeret som meget hårdt – med en hårdhed på 23 ºd. Det hårde 
vand skyldes de store mængder kalk i vandet. Når kalken fjernes, bliver vandet tilsvarende blødere.  
Blødt vand er bedre for dig og for miljøet. 
 
Ingen hyppige udskiftninger 
Det hårde vand sætter sig som massive kalkaflejringer bl.a. i vandhaner og hårde hvidevarer. Resultatet er, 
at disse ting kalker hurtigere til, og det forkorter deres levetid. Det koster penge at købe nyt og udskifte 
hyppigt – og er bestemt ikke bæredygtig adfærd. 
 
Færre rengøringsmidler 
Kalken sætter sig på fliser, glas og sanitet. Det koster ’dyrt’ for miljøet, fordi man bruger flere og måske 
endda skrappere rengøringsmidler. Når vandet er blødere, bruger man faktisk 66% mindre sæbe til vask og 
rengøring. Færre kemikalier og mindre sæbe er godt for miljøet. 
 
Mindre vandspild 
Toiletter, der løber. Vandhaner, der drypper. Det skyldes, at kalken sætter sig som aflejringer. Det er skidt 
for ressourcerne og vores økonomi.  
 
Mindre besvær  
Man sparer både besvær og tid ved ikke at skulle afkalke vandhaner, toiletter, badeværelse, kaffemaskine 
og elkedel.  

 


