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Kloakrenovering i Næsdalområdet  

Odsherred Forsyning er i gang med kloakrenovering i og omkring Fårevejle, et af 

områderne er Næsdalområdet, hvor en del ledninger renoveres i ugerne 36-37. 

Odsherred Forsyning vil med dette brev orientere dig om, hvordan kloakrenoveringen 

kommer til at foregå og hvad det betyder for dig. 

Renoveringen vil, hvor det er muligt, blive udført med en såkaldt strømpeforing 

hvilket er en metode, hvor man renoverer de eksisterende rør uden opgravning. En 

harpiks-imprægneret plast strømpe indføres i blød form i den eksisterende 

kloakledning, når strømpen er på plads i kloakledningen hærdes den med varme og 

den bliver hård og slidstræk.  

Fordelen ved denne metode, er at det foregår på forholdsvis kort tid, sammenlignet 

med den tid det ville tage, hvis hele strækningen skulle graves op. Lastbilerne fylder i 

gadebilledet, mens arbejdet foregår, men de er hurtigt væk igen og ventes ikke at 

efterlade nogen spor. I enkelte tilfælde kan der dog skulle foretages en omdirigering 

af trafikken eller indsnævring af vejarealet.  

Nogle steder er de eksisterende ledninger så nedbrudte, at det bliver nødvendigt med 

opgravning. 

Arbejdets omfang 

Renoveringsarbejdet udføres af flere arbejdsgange. Indledningsvis inspiceres 

ledningerne og de klargøres ved højtryksspuling, hvorefter selve renoveringen af 

ledningerne finder sted og afslutningsvis foretages en kontrol af arbejdet med en tv-

inspektion. Det medfører, at forskellige entreprenører vil komme i området af flere 

omgange. Brevet sendes til din bopælsadresse. 

Hovedentreprenøren er Per Aarsleff A/S. 

De beboere, der bliver berørt af arbejdet vil, fra Per Aarsleff, i løbet af uge 34 få et 

brev tilsendt med nærmere orientering omkring arbejdet, bl.a. indeholdende 

oplysninger om, hvordan man undgår at blive generet under spulingen og 

renoveringen. 

Gener under arbejdet 

Bortset fra de nævnte trafikgener, kan der i forbindelse med højtryksspulingen 

forekomme kloaklugt, hvilket kan minimeres ved at efterfylde alle vandlåse med 

vand.  
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 Under renoveringen kan der i sjældne tilfælde forekomme lugtgener Det kan især 

forekomme, hvis kloakrør i boligen er utætte - både dem i og under huset, eller hvis 

vandlåse er blevet tømt for vand. Lugten kan være stærk og stammer fra den 

polyester, som produktet er lavet af. Produktet har en meget lav lugtgrænse, hvilket 

vil sige, at man kan lugte stoffet i koncentrationer, der er så lave, at de ikke er 

sundhedsskadelige. For at afhjælpe dette fyldes vandlåsene med vand og der luftes 

ud. 

 

Bruger du din ejendom som sommerhus vil vi opfordre dig til at tilse din ejendom før 

og efter renoveringens udførelse. 

 

Med venlig hilsen 

 

Odsherred Forsyning 

 

 

Maj-Britt Greve 
Projektleder 

 

direkte: 59 66 15 68 

e-mail: mbg@odsherredforsyning.dk 
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