
     Aarhus, januar 2015  

 

 Sanering af kloakledninger 
Informationsbrev til borgere  

 

 

Arbejdets omfang - kloaksanering 

Aarhus Vand A/S foretager sanering af kloakledninger i dit boligområde. I forlængelse af de opgrav-

ningsaktiviteter der er foregået i jeres område, hvor kloakledninger er gravet op og fornyet, skal der 

nu foretages kloaksanering ved No-dig-metoden. No-dig er en opgravningsfri metode, hvor der føres 

en form for strømpe ind gennem de eksisterende kloakledninger. Ved varmepåvirkning sker der der-

næst en hærdning af ”strømpen”, så slutproduktet er et nyt rør inde i de gamle rør. Arbejdet udføres 

af entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S. 

 

Enkelte steder kan det være nødvendigt at frilægge f.eks. brønde eller skelbrønde, for at få adgang til 

ledningssystemet. Arealerne, der herved graves op, vil naturligvis blive retableret igen. Arbejdet skal 

ofte være helt afsluttet inden endelig retablering kan foretages.  

 

Forventet tidsplan for NO-DIG-arbejdet 

  Dec Jan Feb Mar Apr Maj     Juni  2015     

 Opmåling/klargøring af kloakledninger til sanering       

 Sanering af hovedledninger        

 Sanering af stikledninger til skelgrænse mod huse       

 TV-kontrol af sanerede kloakledninger       

 Evt. retablering       

   

Gener – højtryksspuling/tildækning af afløb i boligen 

Gennem hele forløbet skal der foretages højtryksspuling flere gange. Hvis det bliver aktuelt for dig, vil 

du få nærmere information om, hvilke forholdsregler du skal tage. Det omhandler tildækning af afløb i 

kælder, stueetage og 1. sal, da der kan opstå over-/undertryk i kloaksystemet ved højtryksspuling. 

 

Gener – lugt og støj m.v. – dag/aften- og evt. natarbejde 

Der forekommer støj-, lugt- og trafikale gener fra de lastbiler, der arbejder med saneringen. Nærmere 

information vedrørende tidsrum følger, hvis dette kommer til at berøre dig. Der kan dog forekomme 

gener på andre tidspunkter, når der foretages sanering i nærliggende gader. 

Under sanering af hovedledninger kan der forekomme en skarp, karakteristisk plastlugt. Hvis sanerin-

gen foregår i en nærliggende kloakledning, vil det evt. afhjælpe lugtgener, hvis man lader vandet løbe 

lidt tid, så vandlåse fyldes med vand. 

 

Gener – P-forbud og afspærring  

Der vil i forbindelse med arbejdet blive opstillet P-forbud. Vil vi gerne understrege, at vi bestræber os 

på at begrænse disse afspærringer og forsøger at få udført arbejdet så hurtigt som muligt. Vi beder jer 

respektere disse P-forbud, så arbejdet i jeres kvarter ikke forsinkes og forlænges unødigt. 

 

Gener – grundvandsstigning 

I forbindelse med vores sanering af kloakledningerne i området, vil der være en minimal risiko for at 

grundvandet, i områder med høj grundvandsstand, kan stige, idet vores gamle og utætte ledninger i 

en årrække kan have fungeret som dræn. For at imødese dette, vil det være tilrådeligt at tilse evt. om-

fangsdræn og pumpeløsninger mv.  Især ejendomme med kældre vil kunne få problemer med ind-

trængende grundvand igennem gulv og kældervæg. 

Det skal bemærkes, at ansvaret for at vedligeholde og iværksætte foranstaltninger for at imødegå ind-

trængende grundvand påhviler den enkelte lodsejer. 

 

 

 

 



  Side 2 af 2 

Kontakt 

Såfremt du har spørgsmål, kan der rettes henvendelse til en af nedenstående kontaktpersoner. 

Du er også velkommen til at kontakte Per Aarsleff A/S’ folk på stedet. 

 

Entreprenør Per Aarsleff A/S, kontaktperson: Louise Holst Thernøe, mobil 4044 2437 

 

Bygherre Aarhus Vand A/S, kontaktpersoner: Lisbet Davidsen, tlf. 8947 1122 og Peter Hjortdal, tlf. 8947 1129 

 

Aarhus Vand A/S uden for arbejdstid: Aarhus Vand vagt-tlf. 8947 1000. 

 

Se hvordan vi arbejder:    www.aarsleffpipe.dk og www.aarhusvand.dk 

Se området hvor vi arbejder:   www.aarhusvand.dk/arbejder/ 

 

Kortudsnit af området, hvor vi forventer at arbejde med No-dig: 

Det er ikke på alle veje i nedennævnte område, der skal arbejdes. Så det er ikke sikkert, at vi kommer 

til at arbejde på den vej, hvor du har adresse. Det forventes, at vi starter saneringen i området 

ved og indenfor vejene Viborgvej, Vestre Ringgade, Fuglebakkevej og Vagtelvej. 

 

 


