
DIALOGMØDE

- MED ENTREPRENØRERNE OG
KLOAKMESTRE I HERNING

DEN 22. FEBRUAR 2017

Benny Nielsen, Afdelingsleder,  Plan og Projekt        
ben@herningvand.dk Tlf.: 3016 1975



DAGSORDEN

• Hvor er HV lige nu og lidt nøgletal

• Ny spildevandsplan 2016 – 2025, 

• Anlægsaktiviteter bagudrettet og fremadrettet

• Fejlkoblinger og krav til dokumentation 

• Uvedkommende vand

• Dækselafhentning

• Nye kollegaer 

� Tommy (Formand/entrepriseleder, vand)

� Abdulla (Opmåling og på sigt drift)
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KORT STATUS:
- DRIFTSOMKOSTNINGER
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KORT STATUS
- VANDTAB OG BRUD
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KORT STATUS
- LEDNINGSNETTETS FORNYELSESGRAD
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UVEDKOMMENDE VAND
- OG HVORFOR DET HAR VORES FOKUS

Spildevandsafgift beregnet på faktiske udledte mængder:   4.2 mio. kr.

Reduktion af tilløbsfaktor til faktor 3: 
Besparelse på spildevandsafgiften: ca. 1 mio. kr.
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SAMLEDE RENSEOMKOSTNINGER
- PR. PE
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HERNING VAND
- HVOR ER VI LIGE NU
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Det indadvendte og det udadvendte 

• Nyt: ISO 45.000 (Arbejdsmiljøledelse) 

• ISO 14.000 og 22.000 (fødevaresikkerhed)….fortsat løbende 
forbedringer, 

• Overvågning og prioritering

• Hjemtagning af afregning

• Fjernaflæste målere

• Asset Management 
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NY SPILDEVANDSPLAN
- HVAD SIGER DEN AF RELEVANS FOR JER ?

• Separering:
• Centralisering af spildevand                                                           

(detail projektering af overpumpning til Aulum igangsat)

• Decentralisering af regnvand

• Nedsivning af regnvand,                                                                  
hvis tilladelse og muligt

• Vejvandingsanlæg                                                           
(ledninger m.m.) kortlægges

• Investeringer                                                                       
…dynamisk datagrundlag                                                   
og løbende prioritering
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NY SPILDEVANDSPLAN
- HVAD SIGER DEN AF RELEVANS FOR JER ?

To forskellige tidsfrister:

1. For ansøgning om tilbagebetaling af dele af 
tilslutningsbidraget (se hjemmesiden) ved 100 % nedsivning

2. For separering (alle mindst 5 års frist fra plangrundlaget er 
vedtaget) 

Se vores hjemmeside EKSEMPEL (DIS)
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ANLÆGSOPGAVER, ”BAGUDRETTET”
- VAND

Nyanlæg og renovering:

• Snejbjergledning ca. kr.  5,0 mio. Afsluttes i 2017

• Råvandsledning ca. kr.  1,0 mio. Afsluttet i 2016

• Tjørring Hovedgade ca. kr.  0,6 mio

• Renovering ca. kr.   2,5 mio.

• Diverse tilslutninger ca. kr.   0,2 mio.

+ Diverse byggemodninger
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ANLÆGSOPGAVER, ”BAGUDRETTET”
- SPILDEVAND

Kloaksanering:

• Aulum ca. kr. 21 mio. afsluttet i 2016

• Feldborg ca. kr.  0,6 mio. afsluttet i 2016

• Fasterholt ca. kr.   10 mio. afsluttes i 2017

• Sunds (etape 1) ca. kr. 10,5 mio. afsluttes i 2016

• Messevejen (H) ca. kr.     4 mio. afsluttet i 2016

• Okkelsvej ca. kr.     1 mio. afsluttet i 2016

• Tjørring Hovedgade ca. kr. 8,5 mio afsluttes i 2017
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ANLÆGSOPGAVER, ”BAGUDRETTET”
- SPILDEVAND

Kloaksanering:

• Lillelund Engpark ca. kr. 8,5 mio. afsluttes i 2017

• Sølvgade ca. kr.    2,8 mio afsluttes i 2017

• Bredgade ca. kr. 5,0 mio. afsluttet i 2016 

+ byggemodning (ca. 15 mio.), strømpeforing og lidt bassiner
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ANLÆGSOPGAVER, FREMADRETTET
- VAND

Diverse, 2017:

• Færdiggørelse af store ledninger ca. kr. 1,5 mio.

• Renovering generelt ca. kr. 2,0 mio. 

• Diverse tilslutninger ca. kr. 0,8 mio.

• Nye boringer i Løvbakkerne ca. kr.  5,0 mio.

+ Diverse byggemodninger

Nyt rammeudbud i 2017
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ANLÆGSOPGAVER, FREMADRETTET
- SPILDEVAND

Kloaksanering, 2017:

• Sunds Etape 2 (…vil give store driftsbesparelser) ca. kr. 18 mio.

• Vildbjerg ca. kr. 7,5 mio. 

• Tjørring Hovedgade ca. kr. 8,5 mio.

• Aulum (resten i 2018 og 2019) ca. kr. 13 mio.

• Velhustedvej ca. kr. 4,0 mio.

• Sandagervej ca. kr. 1x mio.

• Frisenborgvej ca. kr. 2,0 mio.

• Solvænget/Solbrinken/Kæret (bassin) ca. kr. 6,0 mio.
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ANLÆGSOPGAVER, FREMADRETTET
- SPILDEVAND

Andet 2017:

• Anlæg ved Lillelund Engpark og Banegården ca. kr. 5,5 mio.

• Strømpeforringer
ca. kr. 7,0 mio.

• Tømningsordning
(udbud i 2017) afsluttet

• Rottebekæmpelse
(udbud i 2018)

• Grøn vedligehold
(udbud i 2017)

....og så er der de løbende
mindre driftsopgaver
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ANLÆGSOPGAVER, FREMADRETTET
- SPILDEVAND

Ude i horisonten venter (planlægning påbegyndt):

• Ørnhøj (separering før overpumpning til Grønbjerg) ca. kr.   35 mio.

• Ørre (2018) ca. kr. 7,0 mio.

• Sinding (2018-2019) ca. kr.   11 mio.

• Skibbild-Nøvling (2018 – 2019) ca. kr.   14 mio.

• Brorsonsvej m.fl. ca. kr.   13 mio.

• Bassin i Knudmosen ca. kr.   3,5 mio.

• Sørvad ca. kr.    11 mio.

• Overpumpningsanlægget (pr. etape) ca. kr.    8,5 mio. 

• Lind (helhedsplan), Hammerum/Gjellerup, Herning Syd og Tjørring
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ANLÆGSOPGAVER 
- SAMARBEJDET MED JER, RESULTATER

Udbudsform og proces:

• Vi fortsætter den linie, 
vi har lagt…..

…..for strategisk prissætning �
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Definition i denne sammenhæng: 

• Regnvand og spildevand er byttet om……

• …og så er der også alt det andet (overlægninger, dræn og lign.)

Hvor stort er omfanget af problemet ? :

• I eksisterende separatkloakerede områder                                      i 
størrelsesorden 2 – 10 %

• Uvedkommende vand i tilløb til r.a. på til 3/4

FEJLKOBLINGER
- DEFINITION

Møde med kloakmestre og entreprenører 22. februar 
2017



22-02-2017 20

På nationalt niveau svarer det til (foreløbige beregninger):

• Udledning af urenset spildevand fra                                                    
160.000 – 200.000 personer til vandmiljøet

• En årlig omkostning for vandselskaberne på i                        
størrelsesorden kr. 100 – 120 mio.- *)

*): Heraf skønnes vandmængden fra fejlkoblede dræn  
at udgøre ca. 40 % 

”Tænk hvis” ? :

• 2–10 % af alt varmt og kold vand var byttet om !

• 2–4 % af alle el-ledningerne var byttet om !

FEJLKOBLINGER
- PROPORTIONERNE OG PERSPEKTIVET
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Hvad gør vi bl.a. ?

• Vi stiller tegninger over vore ledninger til rådighed
• Vi stiller vores viden til rådighed
• Vi uddeler gratis labels til jer

Hvad gør I ?

• I spørger, hvis I er i tvivl
• I laver et godt stykke fagligt håndværk
• I laver gode tegninger …..det er en del af håndværket

…….undlader at koble markdræn til HV’s ledninger. 

FEJLKOBLINGER
-HVAD GØR VI SAMMEN
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• Separering / Renovering 

• Krav til tegningsmaterialet 

HERNING KOMMUNE
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ASSET MANAGEMENT 
- OVERSAT I PRAKSIS…….
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ASSET MANAGEMENT HOS HV
- PRIORITERINGSPAMAMETRE
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Driftsomkostninger

Anlægsinvesteringer Risici  (Serviceniveau)

Hvor er balancepunktet ?
….og hvor skal det være

Sammenhængen:



KLOAKDÆKSLER
- PRINCIPPER FOR JERES AFHENTNING HOS HV

Dæksler

Vore krav har medført ”udvikling” af lidt nyt til udfyldning af karme

Retningslinjerne (Her er noget nyt):

• Der skal altid foreligge et HV projekt nr. (som altid)

• Afhentning kun efter aftale med HV’s Projektleder

• Dæksler til de store projekter vil fremover som udgangspunkt 
blive leveret på jeres adresse eller på pladsen. Detaljerne aftales 
med HV’s projektleder

”Nye” CVR og EAN numre: Se vores hjemmeside !

Brug/uddel gerne vore foldere…..
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FAKTURERING M.M. 

Herning Vands generelle betalingsbetingelser:

ABR 89: 

• Betalingsfrist: Løbende måned + 30 dage                                          
med en fremsendelsesfrist på 10 arbejdsdage

AB 92:

• Betalingsfrist: 15 arbejdsdage fra modtagelsesdato

Øvrige aftaler:

• Betalingsfrist: 15 arbejdsdage fra modtagelsesdato
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
SPØRGSMÅL / KOMMENTARER
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