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Herning Vand  
Ålykkevej 5 
7400 Herning 
 
Tlf.:  9999 2299 
info@herningvand.dk 
www.herningvand.dk 
 
 

 

Til beboere på Paghs Alle, Herning 

Februar 2021 

Renovering af vandledning på Paghs Alle 
 
Kære beboer på Paghs Alle 
Inden længe kommer Herning Vand og renoverer hovedvandledningen på Paghs 
Alle, da denne efter godt 90 år har udtjent sin pligt og fortjener en udskiftning. 
Projektet er et led i den generelle renovering af de ca. 750 km vandledning i 
Herning Vands Forsyningsområde.  
 
Hvad betyder det for dig? 
Da vi skal grave op omkring den eksisterende vandledning, bliver vi nødt til at fylde 
lidt i bybilledet, mens projektet står på. Det vil ligeledes være nødvendigt at 
afbryde vandforsyningen, mens vi kobler om fra ny til gammel ledning.  
 
Med dette brev vil vi informere jer om projektet.  
  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mads Riber 
Projektleder, Drikkevand 
 
mrr@herningvand.dk 
Mobil 40 11 22 41 
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Berørte områder 
Projektet omfatter udskiftning af hovedledningen, der ligger placeret i vejen, hvilket 
bliver vores primære arbejdsområde. Vi kommer dog også til at optage mindre 
arealer ved fortove og vil etablere en materialeplads for enden af Roarsvej.  
 
Kørsel på Paghs Alle fra Danasvej og til Gl. Landevej vil i arbejdsperiode være 
begrænset til arbejds- og beboerkørsel. Forbindelse fra Paghs Alle til hhv. Gl. 
Landevej og Roarsvej vil således være spærret.  
 
Udstrækningen ses på nedenstående skitse: 
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Tidsplan for projektet 
Projektet har planlagt opstart i uge 7 og forventes at være færdiggjort i uge 10.  
 
Herefter vil projektet forsætte i den sydlige del af Paghs Alle. 
 
 

Gener i forbindelse med projektet 
Når vi renoverer, forsøger vi at minimere indgriben i din hverdag. Men selvom 
vandledningerne ikke er synlige i hverdagen, kan vi sjældent arbejde helt uden, at 
du bemærker det.  
 
Afspærring af trafikken 
Vi skal passe på hinanden, og derfor kommer vi til at sætte afspærring op omkring 
vores arbejdsområde. Det betyder, at du måske ikke kan parkere, hvor du plejer, 
eller at du må køre en anden vej end normalt. Følg skiltene og vis hensyn så alle 
kommer sikkert hjem efter fyraften. 
 
Lukning for vandet 
I forbindelse med renoveringen vil der være nødvendigt at lukke for vandet i 
dagstimerne, typisk fra kl. 8 til 15. Forud for en lukning vil vi oplyse om omfanget 
på SMS. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig vores SMS-service, kan dette ske via: 
 

https://herningvand.dk/driftforstyrrelser/# 
 
(Du bestemmer selv antallet af adresser og kan også tilføje eks. arbejdsadresse 
eller adressen til pårørende) 
 
Misfarvet vand 
I alle vandledninger sidder der en naturlig film med aflejringer af eks. jern og 
mangan. Disse aflejringer kan løsne sig fra ledningernes inderside, hvilket kan 
misfarve vandet en smule. Vi anbefaler, at der skylles fra nærmeste hane efter 
målere, indtil vandet endnu engang er klart.  
 
Vi er til at snakke med… 
Opdager du noget, vi har overset, har du spørgsmål, eller vil du måske bare se på 
maskinerne, så tøv ikke med at tage en snak med vores entreprenør og 
medarbejdere på pladsen.  
 
Du er også velkommen til at rette henvendelse til vores hovednummer 9999 2299 
for svar på yderlige spørgsmål.  
 

https://herningvand.dk/driftforstyrrelser/
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Sådan renoverer vi 
Fremgangsmåden varierer fra projekt til projekt afhængig af den mest oplagte 
metode, men typisk vil forløbet se ud som beskrevet herunder: 

1. Planlægning 
Her ser du os sjældent. Vi planlægger projektet med hensyntagen til 
fremtidige struktur på ledningsnettet og I samarbejde med Herning 
Kommune gennemgår vi behovet for reetablering efter arbejdet. Vi tager 
måske også nogle billeder, hvis vi skal bruge billeder af din ejendom, 
indhenter vi samtykke forud for fotografering.  
 

2. Etablering af arbejdsområde 
Her opdager du os. Vores entreprenør gør klar med skiltemateriale, etablere 
materialedepot og skærer asfalten, så den er klar til opgravning.  
 

3. Udskiftning af ledningen 
Her hører du os. Vi graver op i vej og fortov, samt klargør de nye 
vandledninger til at bliver lagt i jorden. Udskiftning kan enten ske ved en hel 
opgravning eller ved såkaldt rørsprængning. Hvis muligt, kan vi også trække 
ny og mindre ledning i den gamle og derved spare på opgravningen.  
 

4. Opmåling og tilslutning 
Når vi har etableret den nye hovedledning, tilslutter vi stikledningerne til de 
enkelte ejendomme og sætter vand på ledningen igen. Vi opmåler ledningen 
med GPS og registrerer den, så vi ikke glemmer, hvor den ligger.  
 
Du vil også kunne se, at vi skyller vandledningen igennem. Dette gøres som 
en kvalitetssikring af vores arbejde og en sikring af drikkevandssikkerheden.  
 

5. Oprydning og reetablering 
Når den nye ledning er lagt i jorden, dækker vi vores huller til og reetablerer 
vejbane samt fortovet, efter aftale med Herning Kommune.  

 
 
 
 
 
Lidt generelt om ejerskab og ansvar 
Forsyningsledninger og stikledninger frem til skel ejes og vedligeholdes af Herning 
Vand. Det samme gør sig gældende for stophaner og vandmåler. Her gælder det 
dog, at du som ejer hæfter for skade på målere, ligesom du skal sikre, at 
stophanen er tilgængelige, såfremt den er placeret indenfor skel. 
 
Arbejde med jordledning (stikledningen indenfor skel) og husets installationer skal 
altid udføres jf. autorisationsloven og skal sikres mod forurening af drikkevandet. 
Konstaterer Herning Vand, at en jordledning er utæt, kan denne forlanges skiftet 
for ejers regning. 
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