
: Rosenkratzgade, Thylandsvej, Ringvejen, Iversensvej og Borgergade (Koldby) 

føres en form for strømpe ind gennem de eksisterende kloakledninger. Ved varmepåvirkning sker der dernæst en

hærdning af "strømpen", så slutproduktet er et nyt rør inde i de gamle rør. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet 

Per Aarsleff A/S.

Thisted Vand A/S har valgt NO-DIG metoden bl.a. for at undgå længere perioder med opgravning i vejarealer. 

enkelte steder kan det dog være nødvendigt at frilægge f.eks. brønde eller skelbrønde, for at få adgang til disse,

men arealerne vil naturligvis blive retableret igen. Arbejdet skal ofte være helt afsluttet inden endelig retablereing

kan foretages.

Uge 28 Uge 31 Uge 48 - 50

Entrepriseleder; Thorge Mönnich, tlf; 51 56 85 04Entreprenør Per Aarsleff A/S, kontaktperson:

Sanering af kloakledninger

Infobrev til borgerne

oftest kun vare få dage pr. gang. Da der i hele perioden vil være en del tv-, sanerings-, og spulebiler i området,

kan støj,- lugt- og trafikgenerne dog også forekomme på andre tidspunkter end de annoncerede.

Arbejdstiden forventes at være i tidsrummet kl. 07:00-22:00

forekommer støj-, lugt- og trafikale gener fra de lastbiler, der arbejder med saneringen.

Arbejdet vil primært blive udført som NO-DIG arbejde (opgravningsfri metode). Ved denne metode

Gennem hele forløbet foretages højtryksspuling én eller flere gange. Nærmere information om Tidrum og hvilke for-

holdsregler du med fordel kan benytte dig af, findes på side 2. (bagside)

Gener - afspærring, støj og lugt

Thisted Vand A/s skal foretage renovering af kloakledningerne på følgende gader: 

TV-inspektion 

Arbejdets omfang

Du er også velkommen til at kontakte Per Aarsleff A/S´ folk på stedet.

Forventet tidsplan

Gener - højtryksspuling / afdækning af afløb i boligen

Uge 30 Dato for spul

Uge 28 

Da vores biler fylder en del i gadebilledet kan det give trafikale problemer.

Uge 28Klargøring af kloakledninger til sanering

Sanering af hovedledninger

TV-kontrol af sanerede kloakledninger

Kontakt

Såfremt du har spørgsmål, kan der rettes henvendelse til vores entrepriseleder.

I overstående tidsplan er informationen om, hvilke uger saneringen forventes udført tæt på din bopæl. Det vil

Undlad venligst at parkere ude på vejen, medens vi arbejder. 

Uge 30

Ingen spul 

Sanering af stikledninger
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Forholdsregler

●

delvist af, så der ikke kan opstå over- eller undertryk i kloakledningerne. Husk afspærring for at undgå

ulykker

Er skelbrønden ikke tilgængelig, skal du afdække afløbene:

●

●

● Efter højtryksspuling bør du afslutningsvis efterfylde alle afløb med vand, idet vandlåsene i afløbene 

kan være tømt.

Skelbrønd

Læg en gulvklud over toiletkummen. Slå sædet og låget ned og stil noget tungt på låget, f.eks. en spand

med vand.

Afdæk alle afløb (gulvafløb, håndvask, badekar, køkkenvask) med en fugtig klud og stil noget tungt oven

på afløbene.

Hvis du har en skelbrønd, kan du sørge for, at der  bliver udluftning i brønden ved f.eks. At løfte dækslet
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