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Dagsorden

• Velkommen til borgermøde
v. Jane Mortensen, Jammerbugt Forsyning A/S

• Information om kloakprojektet
v. Kasper Degn Laden, Orbicon A/S

• Spørgsmål



Arbejde i Halvrimmen



Hvad skal der ske i Halvrimmen?

• 2/3 dele af byen skal have udskiftet kloakken 
over en periode på 4 år.

• Der laves nye regn- og spildevandsledninger, 
nyt bassin og pumpestation.



Baggrund for separatkloakering

• Adskillelse af regn- og spildevand
• Bedre rensning af spildevandet
• Færre driftsproblemer
• Intet overløb af spildevand til Grønnegrøften
• Tilpasning til fremtidigt klima pga. større 

regnvandsledninger og bassin
• Minimering af risiko for vand i kælder
• Nyt separatsystem med levetid på mere end 100 

år
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Kloakkens tilstand 
- henvendelser siden 2007
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Hvornår laver vi hvad?

2019

2020

2021

2022



Hvem arbejder?
• Bygherrer:

– Jammerbugt Forsyning A/S – Ny separatkloak inkl. stik
– Halvrimmen Vandværk – Nye vandledninger i fortovsareal
– Stofa – Nye fiberkabler
– Halvrimmen Kraftvarmeværk – Nye fjernvarmeledninger i fortovsareal (i 

mindre omfang)
– Jammerbugt Kommune – Nyt fortov, hvor det gamle er slidt

• Projekterende:
– Orbicon A/S 

• Tilsyn:
– Jammerbugt Forsyning A/S

• Entreprenør:
– Ikke kendt pt. - snarlig licitation



Hvad gør vi?
• Vi etablerer to nye ledninger i vejen – en til regnvand

og en til spildevand.
• Vi fører to ledninger ca. 1 m ind på din grund – en til 

regnvand og en til spildevand
• Vi sætter to skelbrønde – en for enden af hver 

stikledning. 
• Vi kobler den eksisterende kloak fra din grund til det 

nye system. Fællesvand tilsluttes spildevandssystemet.



Hvad skal der 
ske med kloakken?

Nu (fællessystem)

Vej

Regn- og spildevand



Hvad skal der 
ske med kloakken?

Fremover (separatsystem)

Vej

Regnvand

Spildevand



Dæksler
Befæstet areal: fliser og anden belægning

Ubefæstet areal: bede og græsarealer



Stikaftaler



Hvad skal
grundejeren gøre?

• Regn- og spildevand skal adskilles på egen grund, hvis det ikke 
allerede er gjort.

• Tilkoble til skelbrønde for hhv. regn- og spildevand.
• Regnvand må som udgangspunkt gerne nedsives eller brug 

regnvandstønde. Der skal ansøges om tilladelse hos 
kommunen.

• Indsende dokumentation fra kloakmester for udført arbejde.
• Hvis regn- og spildevand er adskilt til ejendommens skel, 

tilkobler forsyningens entreprenør ledningerne til de rigtige 
skelbrønde.



Hvordan?

• Kloakarbejde på privat grund skal udføres af en 
autoriseret kloakmester.

• Kloakmesteren kan desuden:
– Undersøge, om kloakken allerede er separeret.
– Undersøge, om kloakken er tæt og fungerer som den skal.

• Anbefaling: Få pris fra flere kloakmestre.



Er kloakken separeret?
• Kig på kloakplanen.

OK                                     Ikke OK
• Hæld mælk/vand i tagnedløb, riste og afløb i 

huset – se i skelbrønd/sidste samlebrønd(e).
• Spørg en kloakmester.

Hus Hus

Skel Skel



Tidsfrister for separering på privat 
grund

Rød: 31.12.2020

Grøn: 31.12.2022

Lilla: 31.12.2021

Blå: 31.12.2023



Arbejder på Aalborgvej

• Stort fokus på trafikken og erhverv på Aalborgvej/Thistedvej.
• Det vil være muligt at køre på vejen når der arbejdes.
• Parkeringspladsen til købmanden holdes åbent.
• Der arbejdes i den ene vejbane i etaper på op til 100 meter.
• Trafikken kører i den anden vejbane.
• Der opsættes signalregulering.



Arbejder på Aalborgvej

• I 2019 udfører vi arbejder fra Sønder Øksevej til Nørre Øksevej 
over 5 uger.

• Der opsættes signalregulering til trafikafvikling i år som vist.



Arbejder på Aalborgvej
• Kødannelse på vejen om morgenen og eftermiddagen
• Signalreguleringen indstilles så det er tilpasset trafikken bedst muligt
• Krydsninger af vejen med kloak udføres som natarbejde for mindst mulige 

gener
• Natarbejde: Omkørsel nord om Halvrimmen ved Birkelse, Tranumvej og 

Tranum Engevej



Gener ved projektet

• Gravearbejde:
– Perioder, hvor man ikke kan komme til sin ejendom i bil.
– Omkørsler.
– Busstoppestedet ved Banevej lukkes muligvis i perioden med arbejder i 

Aalborgvej.
– Store maskiner i gaderne.
– Rystelser (der opsættes rystelsesmålere for at overvåge).
– Støj og støv.
– Generne er planlagt begrænset mest muligt.
– Fokus på fremdrift for at blive færdige (arbejder flere steder)
– Fortovene holdes så vidt muligt åbent i begge sider
– Gangbesværede eller pårørende må meget gerne give besked

• Rotter søger mod utætte ledninger på privat grund.



Byggelovens §12
• Varsling af anlægsarbejder 14 dage forinden opstart.
• Gør opmærksom på eventuel utilstrækkelig fundering af din 

ejendom.
• Tip: Tjek din forsikringsdækning vedr. revneskade, rørskade, 

dækning ved opstuvning af kloakvand i kælder.



Grundvand
• Der er konstateret høj grundvandsstand i hele Halvrimmen.
• Der vil være krav til entreprenøren ift., hvordan han må grundvandssænke i de 

enkelte dele af Halvrimmen.
• Grundvandsstanden i området kan på sigt stige, når den drænende effekt fra en 

utæt kloak forsvinder. Ejeren skal selv sikre sin ejendom mod evt. skader.
• Kan give behov for omfangsdræn, hvis man ikke allerede har det i dag.



Byggeplads

• Entreprenøren indretter sin byggeplads syd for Halvrimmen.
• Der vil være entreprenørkørsel til/fra byggepladsen i 

varierende omfang.



Hvad sker der nu?

• Vi skriver til de borgere, som påvirkes direkte af et 
kloakarbejde inden opstart.
– Tidsplan, entreprenørens navn, praktiske forhold m.m.

• Fotoregistrering af din ejendom inden projektstart 
opsætning af vibrationsmålere på udvalgte ejendomme. Vi 
kontakter dig først.

• Løbende information til borgere, der i perioder ikke kan 
komme til ejendommen i bil.

• Løbende: Hold øje med / snak med entreprenøren eller 
kontakt Jammerbugt Forsyning.



Tidsplan

• Anlægsarbejdet i 2019 opstartes i Sønder Øksevej i august og 
vi forventer at være færdige til jul.

• Sønder Øksevej, Søndermarken/Engdraget og 
Blomstermarken lukkes for trafik i store dele af 
anlægsperioden. Aalborgvej holdes 1 spor åbent, bortset fra 
krydsninger (udføres om natten).

• Tidsplan for fremtidige etaper udsendes inden opstart de 
enkelte år.

• Vand, fiber og eventuel fjernvarme etableres som 
udgangspunkt i fortovet.



Parkeringsmulighed



Kontakt og løbende information

• Jammerbugt Forsyning
– Jane Møller Mortensen

Jmm@jfas.dk eller 72 57 99 27

• Jammerbugt Forsynings hjemmeside
www.jfas.dk

• SMS-service tilmeldt på hjemmesiden
• Facebookgruppen: Separatkloakering 

Halvrimmen



Spørgsmål?


