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Information om separering og sanering af kloakkerne på 
din/jeres vej 
 
Vedr. ejendommen:  
 
Orientering 
I 2021 skal kloaksystemerne i vejene Magnus Kjærs Gade og Østergade saneres og 
separeres, da de eksisterende kloakledninger er ved at være slidt op. 
 
Området, hvor saneringen/separeringen er planlagt, er vist på vedlagte tegning.  
 
Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at starte op i januar 2021 og afsluttes 
inden maj 2021.  
 
Anlægsperioden vil dog i høj grad afhænge af vejret og sker der forsinkelser vil der 
løbende blive orienteret om det på www.vestforsyning.dk/Separering/Østergade 
 
I dele af området løber regn- og spildevand i dag sammen og blandes i den samme 
ledning, som ligger ude i vejen. Under separeringen adskilles regn- og spildevand, 
så det fremover løber i hver deres ledning. 
 
Arbejdet kan desværre medføre en del besværligheder under udførelsen mht. 
trafikafvikling og støj, men der vil naturligvis blive gjort alt for at minimere generne. 
 
 
Information 
Normalt vil Vestforsyning indkalde til fælles informationsmøde, hvor alle grundejerne, 
som er berørt, kan komme og høre om projektet. 
 
På grund af Coronavirus (COVID-19) og de restriktioner, som det medfører, vil vi 
ikke gennemføre et stort fælles informationsmøde.  
  
Vestforsyning vil dog gerne give jer de samme informationer, som berørte 
grundejere i samme situation plejer at få og vi laver derfor en skurvognsløsning i 
området, hvor der bliver mulighed for at komme og høre om projektet og stille 
spørgsmål.  
 
Der kommer yderligere information ud om dette i december, når vi har detaljerne på 
plads omkring åbningstider i skurvognen, placeringen af denne, samt tidsplan for 
projektet. 

http://www.vestforsyning.dk/Separering/%C3%98stergade
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Ønskes fremtidig korrespondance fremsendt på mail i stedet for brev kan der sendes 
en mailadresse til alk@vestforsyning.dk 
 
Vedlagt dette infobrev er en separeringspjece der fortæller generelt om denne slags 
projekter. 
 
Eksisterende forhold 
Ved gennemgang af de eksisterende kloakforhold er det konstateret, at der i 
Østergade ligger flere parallelle gamle fælles kloaksystemer, hvor der både er 
tilkoblet regn- og spildevand.  
 
De gamle systemer vil blive opgravet eller betonfyldt og erstattet med et nyt separat 
kloaksystem.  
 
Der vil blive placeret en nye skelbrønd i fortovet på stikledninger med 
spildevandstilløb derudover skiftes stikledningen herfra og til hovedledningen. 
Tagnedløbsbrønde vil blive genanvendt og stikledningen udskiftes. 
 
I Magnus Kjærs Vej er regn og spildevand allerede separeret, men for at forberede 
systemet til afledning af regnvand fra Enghaven, skal der lægges en ny 
regnvandsledning i en større dimension. I samme ombæring udskiftes 
spildevandsledningen i vejen, som er af ældre dato.  
 
Stikledninger udskiftes frem til skel- og tagnedløbsbrønde. Eksisterende skelbrønde 
genanvendes såfremt de vurderes egnede til dette.  
 
Fotoregistrering af ejendomme 
Af forsikringsmæssige hensyn er det påkrævet at få registreret eventuelle 
eksisterende, synlige skader og revner på alle bygninger langs udgravningen.  
 
Vi beder dig derfor have forståelse for, at Vestforsynings tilsynsførende foretager en 
fotoregistrering på din ejendom inden gravearbejdet påbegyndes.  
 
Ønskes der ikke fotografering skal dette meddeles Vestforsyning på 
alk@vestforsyning.dk senest 15. november 2020. 
 
 
Vibrationsmålinger 
Der udføres vibrationsmålinger på udvalgte ejendomme langs udgravningen. Dette 
gør vi for at sikre, at entreprenøren holder sig inden for de vejledende 
grænseværdier for vibrationer ved anlægsarbejder.  
 
Grundejerne kontaktes for en aftale inden måler opsættes på bygningen.  
  

mailto:alk@vestforsyning.dk


 

 
Vestforsyning A/S ∙ Nupark 51 ∙ 7500 Holstebro ∙ tlf.: 9612 7300 ∙ fax 9612 7301 

info@vestforsyning.dk ∙ www.vestforsyning.dk 

Byggeloven 
Iht. Byggelovens §12 skal du/I som ejer af en ejendom være opmærksom på om der 
er behov for særlige foranstaltninger for at imødekomme  eventuelle skader på 
bygninger på grund af manglende fundering eller vedligeholdelse 
 
Der vil i forbindelse med kloakarbejdet blive anvendt afstivede gravekasser for at 
minimere risiko for sætningsskader på omliggende anlæg og bygninger.  
 
Hvis der mod forventning skulle opstå revner eller skader på din ejendom som følge 
af opgravningen i gaden, skal anmeldelse ske til Vestforsyning inden et år efter 
arbejdets udførelse.  
 
For at kunne træffe de nødvendige foranstaltninger er Vestforsyning interesseret i at 
høre fra dig/jer som ejer af ejendommen flettefelt, såfremt du ikke har funderet dit 
hus efter Byggeloven. 
 
Du skal senest mandag den 15. november 2020 kontakte Vestforsyning på 
alk@vestforsyning.dk, hvis du har problemer med fundamentet på dit hus. 
 
Ejere af udlejningsejendomme bedes venligst orientere evt. lejere om projektet. 
 
Såfremt du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte Projektleder 
Anne Langwithz Kruse på tlf. 51587418. 
 
Al dette materiale kan findes på www.vestforsyning.dk/Separering/Østergade 
 
 
Venlig hilsen 

    
 
Jette Fleng Christensen 
Spildevandschef
 

 Anne Langwithz Kruse 
Ingeniør / Projektleder
 

   
Bilag: 
Separeringspjece 
Oversigtstegninger 
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