
Separat Kloakering Aagaard Gravens

• Velkomst v/ Vejle Spildevand – Ole Dregaard

• Præsentation af entreprenør og rådgiver

• Baggrund for projektet v/ Vejle Spildevand – Ole Dregaard

• Projektets omfang v/ Carsten Søndergaard

• Tidsplan

• Generelle spørgsmål



Vejle kommunes spildevandsplan 2020-2028

Baggrund for projektet

Alle fællessystemer skal på sigt separatkloakeres og 
alle overløbsbygværker skal nedlægges



Aagaard Gravens Renseanlæg
• Nedslidt, utidssvarende og lever ikke op til 

nutidig standard for arbejdsmiljøet. 
• Virksomhedsstrategi – 4 anlæg – Vejle, Brejning, 

Haraldskær, Give
• Nedlæggelse af Aagaard Gravens renseanlæg vil 

være med til den fortsatte effektivisering af 
driften i Vejle Spildevand A/S, både i forhold til 
miljøbelastning, økonomi og driftssikkerhed.

Baggrund for projektet



Fællessystemet - generelt

• Systemer fra 1960’erne og 1970’erne – varierende 
stand

• Flere steder er systemet ikke tilstrækkeligt stort i 
forhold til nutidens nedbør

• Ikke klimasikret, mange overløbsbygværker
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Separat kloakering af 
Aagaard Gravens

• Udledning af blandet regnvand/spildevand til 
Borlev Bæk og Vester Nebel Å  - stoppes

• På sigt nedlægges 8 overløbsbygværker
• Alt spildevand pumpes til Haraldskær 

Renseanlæg
• Regnvand udledes til hhv. Borlev Bæk og 

Vester Nebel Å via nye regnvandsbassiner

(2027-2028)

(2030?)



Separat kloakering af Aagaard Gravens

• Delområde 1 – afgrænset af det røde område

• Tidsplan herfor er 2021-2023

• Det resterende område forventes udført 2027-2030

• Anlægsopstart august 2021
• Areal til regnvandsbassiner

• Vejle Museum – arkæologiske interesser

• Udledningstilladelser (Vejle Kommune)

• Gravetilladelser (Tour de France)

• Krydsning af vandløb (Vejle Kommune)

• Bro renovering (Vejle Kommune)



Nedlæggelse af Aagaard renseanlæg og Separat kloakering 
af Aagaard Gravens

• Spildevandsledning/trykledning fra Aagaard til Haraldskær (via 
Ødsted)

• Ny pumpestation Ødsted

• Separat kloakering af ca. 150 ejendomme

• 3 regnvandsbassiner 

• Nedlæggelse af Aagaard Gravens renseanlæg

• Nedlæggelse af 2 overløbsbygværker

• Ny pumpestation Aagaard



Separat kloakering af Aagaard Gravens

• 3 del etaper i Aagaard Gravens omfatter:
• Toften, Borlevvej, Bramdrupvej, del af Ådalsvej, Sønderskovvej
• Bramdrupvej, Åglimt, del af Starupvej 
• Bramdrupvej, Sofiesmindevej, Ved Møllen, Kærvej, 

Håstrupsmindevej, Phønixborgvej

• Sendt brev ud til lodsejere 
• Placering af regnvandsstik
• Fotoregistrering – krav fra forsikringen
• Varsling vedr. §12

• Det vil være gener under anlægsarbejdet
• spærring af Bramdrupvej – skiltes med omkørsel
• Jordkørsel, støv, støj
• NB: ingen nye kantsten eller fortov – Vejle Kommune



• 7 km gravitationsledning

• 5 km trykledning

• 150 brønde

• 300 stikledninger

• 21.000 m² asfalt

Omfang



Gravearbejde



Gravearbejde



Gravearbejde



Regnvandsbassiner 



Regnvandsbassiner 



Regnvandsbassiner 



Fælleskloaksystem

Stik

Recipient (sø, hav, å)
Renseanlæg

Overløbsbygværk

• Et fælles rør til regn- og spildevand



Separatkloaksystem
• To rør - et til regnvand og et til spildevand



Separatkloakering

Placering af regnvandsstik.



Separatkloakering

Placering af regnvandsstik.

• Der er fremsendt tegning til alle grundejere

• vedr. af nyt regnvandsstik.

• Stik er placeret ud fra eksisterende 
kloakplaner

• Ønsker til anden placering mulig –
tilbagemelding nu!



Tilslutning til forsyningens regnvandssystem

For de ejendomme, der afleder regnvand til Vejle

Spildevand, gælder:

1. Drænvand kobles på regnvandssystemet.

2. Regnvand fra indkørsler skal aflede til regnvandssystem.

3. Obs på regnvand fra kælderskakter, der generelt ikke skal til 
spildevandssystemet.

4. Færdigmeldingen sendes til Vejle Kommune. – Kloakmester!

5. Tilslutning må først ske, når Vejle Spildevand har givet en 
klarmelding.



Inde på grunden…

…. skal  der ske en adskillelse af de kloakker, der afleder regnvand 
fra de kloakker der afleder spildevand

Spildevand omfatter:
•Afløb fra toiletter
•Afløb fra håndvaske
•Afløb fra vaskemaskiner
•Afløb fra fyr, aircondition mv
•Afløb fra gulve (gulvafløb)
•Afløb fra vaskepladser

Regnvand omfatter:
•Afløb fra tage
•Afløb fra terrasser og 
indkørsler
•Afløb fra dræn
•Afløb fra kælderskakter



Grundejerens udgifter

Udgiften til separering eller privat håndtering af regnvand
afhænger af:
• Rørføring – hvor er tagnedløbene?
• Terrænet og jordbunden
• Lille/stor grund?
• Belægning – fliser/græs
• Allerede delvis nedsivning/separatkloak?



Udgifter

• I særlige tilfælde kan der laves aftale om udtræden af Vejle 
Spildevand for regnvand. Der kan tilbagebetales op til 40% af 
tilslutningsbidraget pr. boligenhed (ca. kr. 24.000 inkl. moms)

• Vejle Spildevand – hovedledninger, stikledninger, 
belægninger mm.

• Vejle Kommune – vejafvanding (vejriste ,stik ledninger)

• Grundejeren afholder alle udgifter inde på grunden.



Udtræden for regnvand
For de ejendomme, der udtræder for regnvand, gælder:

1. Vejle Kommune skal give tilladelse til nedsivning/direkte 
udledning til recipient.

2. Færdigmeldingen sendes til Vejle Kommune.

3. Efter færdigmeldingen tilbagebetales tilslutningsbidraget 
evt.

4. Tinglyses på grunden

5. Drænvand holdes inde på egen grund.

6. Obs på indkørsler og kælderskakter, der generelt ikke 
skal til spildevandssystemet



Praktikken

• Arbejder på spildevandsledninger inden for skel, skal foretages af en 
autoriseret kloakmester.

• Vejle Kommune, Teknisk & Miljø – Informationen (7681 2230) kan 
evt. fremskaffe tegninger over ejendommes interne afløbsanlæg.

• Se weblageret hos Vejle Kommunes byggearkiv:
• WebLager Administration

https://www.weblager.dk/


https://www.weblager.dk/

https://www.weblager.dk/


Kloakoplysninger



Kloakoplysninger



Tidsplan
• Maj 2021 – Informationsbrev 

Vejle Spildevand

• August 2021 – Maj 2023: 
Anlægsarbejde/Kloakseparering

• August 2020 –
Spildevandsplan i høring

• December 2020 – Vejle 
kommune spildevandsplan 
godkendes

• Borgermøde Januar 2021 –
Vejle Kommune • Januar 2024 – Varsling og påbud 

om kloakseparering

• Juli 2024 – tidsfrist separering på 
egen grund



Spørgsmål/eventuelt


