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Information om kloakarbejde 
Vestforsyning har i løbet af 2015 forsøgt at finde en holdbar løsning på de problemer med overfladevand, 
der opleves på Hasselvej, Hyldevej og Egevej. Løsningen har ikke lagt lige til højrebenet pga. det flade 
terræn, hvilket også er årsagen til det lange sagsforløb. 
 
Løsning 
Problemet løses ved at lægge en ny og større ledning til transport 
af regnvandet fra Hasselvej og Hyldevej. Denne ledning føres til et 
nyt regnvandsbassin i markarealet vest for Egevej. 
Regnvandsbassinet forsinker og renser regnvandet, inden det 
løber ud i Skallebæk Rende. 
Du kan se en oversigtstegning af skitseprojektet på modstående 
side. 
 
Da de eksisterende regnvandsledninger i Hasselvej og Hyldevej, 
ved beregning har vist sig at være tilstrækkeligt store til at håndte-
re spildevandsplanens krav, skal disse ikke lægges om. 
Det bliver således ikke nødvendigt at grave i Hasselvej og Hyldevej. 
 
Gener for beboerne 
Arbejdet vil desværre medføre gener for beboerne i området.  
Det må således forventes, at Egevej bliver lukket for kørende trafik mellem Hasselvej og Hyldevej, mens 
ledningen mellem de to veje lægges. Trafikken vil naturligvis blive reguleret ved skiltning.  
Der vil dog blive opretholdt gående adgang mellem de to boligveje. 
 
Tidsplan 
Tidsplanen for arbejdet ser for nuværende således ud: 
 

 Januar – februar 2016: Vestforsynings rådgiver udarbejder endeligt detailprojekt 
 Februar – marts 2016: Arbejdet sendes i udbud 
 April – juli 2016: Forsinkelsesbassin udgraves og ledninger lægges i og langs Egevej 

 
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 Vestforsy-
nings tilsynsførende foretager en fotoregistrering af ejendommene langs vejene inden gravearbejdet 
påbegyndes.  
Vedrørende eventuelle skader på bygninger på grund af manglende fundering eller vedligeholdelse, 
henvises til byggelovens kapitel 2, § 12, stk. 1-2. 
 
Hvis der mod forventning efterfølgende skulle opstå revner eller skader på din ejendom som følge af 
gravearbejdet, skal anmeldelse ske til Vestforsyning inden et år efter arbejdets udførelse. 
 
Har du spørgsmål? 
Har du spørgsmål eller bemærkninger til projektet, er du altid velkommen til at kontakte projektleder Alex 
Kristensen på tlf. 9612 7442 eller akk@vestforsyning.dk 
 
Du kan også se mere information om igangværende projekter på Vestforsynings hjemmeside: 
http://www.vestforsyning.dk/nyheder/her-arbejder-vi 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jette Fleng Christensen Alex K. Kristensen 
Konstitueret Spildevandschef Projektleder 
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Nyt regnvandsbassin til

forsinkelse af overfladevand inden

udløb til Skallebæk Rende

Ny pumpestation pumper regnvand fra

regnvandsledning til forsinkelsesbassin

Ny ledning fra forsinkelses-

bassin til Skallebæk Rende

Udløb til Skallebæk Rende

(rørlagt vandløb)

Ny 60 cm betonledning fra eksisterende ledning i

Hasselvej til eksisterende ledning i Hyldevej.

Rendestensbrønde i Egevej tilsluttes ny ledning

Ny 60 cm betonledning fra eksisterende

ledning i Hyldevej til ny pumpestation

Eksisterende regnvandsledning
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