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Analyse af kloakeringsløsninger for 
statsvejen i Halvrimmen

v. Søren Holm Andersen, EnviDan A/S



Præsentation af analyse

• Den eksisterende fælleskloak i statsvejen

• Løsningsforslag og vurderingskriterier

• Gennemgang af løsninger

• Sammenligning af løsninger

• EnviDans anbefaling



Den eksisterende fælleskloak i statsvejen

Kilde: Jammerbugt Forsyning Kilde: Jammerbugt Forsyning



Den eksisterende fælleskloak i statsvejen

• Gennemgang af TV-
inspektion fra 2003

• Generelt i dårlig stand
• Trafikbelastning

• Svovlbrintepåvirkning

• Lavt ledningsfald

• Sætningsgivende 
jordbundsforhold

• Anbefales ikke at lade 
ledningen henligge uden 
sanering pga. risiko for 
sammenbrud

Kilde: Danvas fotomanual



Den eksisterende fælleskloak i statsvejen
• Pt. behov for min. 35 

punktreparationer og 
strømpeforing af min. 350 m 
ledning. 

• Estimeret udgift hertil ca. 5-6 mio. 
kr. ekskl. moms.

• På trods af reparationer er det 
fortsat en gammel ledning i dårlig 
stand. 

• Restlevetiden er svær/usikker at 
estimere.

• Der skal påregnes betydelige 
løbende udgifter til yderligere 
udbedringer/saneringer/fornyelse 
heraf. 

• Groft overslag over udgifter til 
fornyelse: 15 – 17 mio. kr. ekskl. 
moms. 

Kilde: Danvas fotomanual





Løsningsforslag og vurderingskriterier



1. Separatkloakering

Kilde: Jammerbugt Forsyning



1. Separatkloakering

Fordele:

- Hele kloaksystemet i statsvejen fornyes på en gang

- Højeste forsyningssikkerhed

- Ingen overløb af spildevand til Grønnegrøften

- God driftsøkonomi (anslået 25.000 kr./år)

- Borgere kan (typisk) beholde nuværende 
afledningspunkt og undgår (typisk) at få 
offentlig kloak på privat areal 



1. Separatkloakering

Ulemper: 

- På den korte bane den dyreste løsning

- Anlægsteknisk en kompliceret løsning

- Længste periode med gravearbejde i statsvejen







2. Vakuumsystem

Kilde: Wikipedia

Kilde: QUA-VAC



2. Vakuumsystem

Fordele:

- Samme miljøeffekter som separatkloakering

- Anlægsteknisk simplere end en separatkloakering

Ulemper: 

- Behov for placering af vakuumbrønde med 
tilhørende ledning på privat areal

- Tidsplan

- Lang byggeperiode for vakuumstation

- Vakuumsystemet skal lægges baglæns, hvilket 
begrænser muligheder for forcering



2. Vakuumsystem

Ulemper (fortsat):

- Middel forsyningssikkerhed
- Vakuumsystemet er afhængigt af mekaniske elementer 

og sårbart overfor utætheder mv. 

- Risiko for sammenbrud på fællesledningen pga. 
dårlig ledningstilstand

- Fælleskloakken lever ikke op til 
dimensioneringskriteriet for nye regnvandssystemer

- Samlet økonomi 
- På den korte bane marginalt billigere end separatkloakering 

(anslået 0,2 mio. kr. ekskl. moms) 

- På den lange bane behov for fornyelser/saneringer af 
fælleskloakken

- Markant højere driftsudgifter end i et separatsystem 
(anslået ca. 100.000 kr./år)



3. Tryksat system

Kilde: HTK Kloak A/S



3. Tryksat system

Fordele:

- Samme miljøeffekter som separatkloakering

- Anlægsteknisk simplere end en separatkloakering

- Kortere anlægsperiode i statsvejen end 
vakuumsystem og separatkloak

Ulemper: 

- Stor påvirkning af grundejere: 
- Behov for placering af pumpebrønde med 

tilhørende ledninger på privat areal

- Behov for tilslutning af strøm og alarm på grundejeres el-tavle

- Krav om udbedring af ulovlige installationer for grundejers 
regning



3. Tryksat system

Ulemper (fortsat): 

- Risiko for lugtgener pga. svovlbrinte

- Middel forsyningssikkerhed
- Et tryksat system er afhængigt af mekaniske elementer 

og sårbart overfor tilstopninger, slid mv. 
- Risiko for sammenbrud på fællesledningen pga. 

dårlig ledningstilstand
- Fælleskloakken lever ikke op til 

dimensioneringskriteriet for nye regnvandssystemer

- Samlet økonomi 
- På den korte bane marginalt billigere end separatkloakering

(anslået 0,7 mio. kr. ekskl. moms)  
- På den lange bane behov for fornyelser/saneringer af 

fælleskloakken
- Markant højere driftsudgifter end i et separatsystem 

(anslået min. ca. 100.000 kr./år)



4. Lokal afledning af regnvand
Betragtes ikke som en løsning pga. for mange ulemper:  

- Svært for grundejerne at lave et velfungerende 
nedsivningsanlæg pga. høj grundvandsstand 
og jordbundsforhold med lav nedsivningsevne

- Dårlig selvrensning i fælleskloak, når regnvand 
kobles af, medfører risiko for tilstopninger mv. 

- Fortsat overløb af spildevand til Grønnegrøften, da 
vejvand fra statsvejen ledes til spildevandssystemet. 
Dog lavere mængder end pt. 



4. Lokal afledning af regnvand

Kilde: Bolius.dk



5. Bibeholdelse af fælleskloakken
Betragtes ikke som en løsning på den lange bane:

- Lav forsyningssikkerhed
- Risiko for sammenbrud pga. 

dårlig ledningstilstand

- Kloakken lever ikke op til 
dimensioneringskriteriet for 
nye regnvandssystemer

- Stor miljøpåvirkning 
- Fortsat overløb af spildevand til Grønnegrøften ved regn, dog lavere 

mængder end pt. 

- Løbende skærpelse af vandmiljøkrav

- Samlet økonomi, påvirkning af borgere, tidsplan mv. 
- På den korte bane behov for punktreparationer og strømpeforing

- På den lange bane behov for gennemgribende sanering/fornyelse



6. Separatkloakering med ledninger i 
baghaverne
Betragtes ikke som en løsning pga. for mange ulemper:  

- Dyr løsning, da ca. dobbelt ledningslængde

- Behov for sanering/fornyelse af fælleskloak, som fortsat skal 
aflede vejvand

- Grundejere skal vende privat kloak

- Omfattende opgravninger på privat
grund, evt. nedrivning af baghuse,
havemure mv., 
rådighedsindskrænkelser

- Dårlige adgangsforhold ved drift 
og vedligehold



Sammenligning af løsninger



Sammenligning af løsninger - økonomi

Vedr. løsningsforslag 2 og 3: 

Disse løsninger omfatter genanvendelse af den eksisterende fælleskloak i statsvejen, som har en 

kortere levetid end et nyanlagt separatsystem. 

Groft overslag over fremtidige udgifter til fornyelse af fælleskloakken: 15 – 17 mio. kr. ekskl. moms. 

(+15-17 mio. kr.)

(+15-17 mio. kr.)

(+15-17 mio. kr.)

(+15-17 mio. kr.)

(413.000 kr.)

(409.000 kr.)



EnviDans Anbefaling
EnviDan anbefaler med baggrund i nærværende undersøgelse, at Jammerbugt 

Forsyning gennemfører en separatkloakering (løsning 1) af ejendommene 

langs statsvejen. Dette dels med baggrund i, at der opnås den største 

forsyningssikkerhed og dels med baggrund i, at denne løsning medfører den 

laveste samlede udgift set over en 75-årig tidshorisont. 



Tidsplan
v. Peter Laursen, direktør Jammerbugt Forsyning A/S

2021: Grøn

2022: Blå 



Tidsplan – overvejelser

• Mulighed for at grave med to gravehold i en periode undersøges. 
Løsningen kræver stor afstand mellem de to gravehold.

• Mulighed for at forcere arbejdet, når der graves ud for erhverv, 
undersøges.

• Af hensyn til beboere og anlægsøkonomi vil arbejdet primært blive 
udført i dagtimerne på hverdage. Der skal dog forventes nat- og 
weekendarbejde ifm. totalafspærringer.

• Erhverv vil blive kontaktet i projekteringsfasen for drøftelse af 
adgangsforhold til deres butikker.



Beskyttelse af ejendomme

• §12-varsel sendt til alle naboejendomme
• Jammerbugt Forsyning og vores entreprenører tager de 

nødvendige tiltag ifm. gravearbejdet. Rystelser og 
grundvandsstand overvåges.

• Hvis Jammerbugt Forsyning eller vores entreprenører handler 
ansvarspådragende, dækker entrepriseforsikringen.

• Det er husejers ansvar at sikre sin ejendom, hvis der på 
grunden er uforsvarlige forhold, eller hvis funderingen uanset 
opførelsestidspunktet ikke lever op til bygningsreglementet.

• Ansvarsforhold afklares af forsikringsselskaberne. 
Sagsbehandlingstiden varierer. Ifm. etape 1 har 
entrepriseforsikringen pt en uafsluttet sag til vurdering 
ved ekstern jurist.



Dialog: Øvrige indkomne spørgsmål
v. Lars Holt, bestyrelsesformand Jammerbugt Forsyning A/S

• Hvorfor indkalde til borgermøde med restriktioner?

• Hvorfor afholdes borgermødet efter beslutningen er taget?

• Er der sket ændringer i planen siden sidste møde?

• Bekymringer vedr. byens erhverv (opsummering af flere spørgsmål)

• Er der ikke alternativer til at grave i statsvejen og lukke en vejbane?

• Hvilke overvejelser er der gjort vedr. fremtiden for (eller lukning af) Min 
Købmand Halvrimmen?

• Hvilke overvejelser er der gjort vedr. fald i huspriser, hvis Min Købmand 
Halvrimmen lukker?



Dialog


