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Vi graver for det bæredygtige drikkevand  

På Italiensvej, Fredenshøj Allé, Samosvej, Livornovej og Marsalavej  skal vi i gang med at renovere 

vandledninger. Derfor graver vi, og det kan desværre medføre gener for beboere og trafikanter mens 

arbejdet står på. Den strækning som vi renoverer, er markeret med gul på kortet. 

 

Hvornår graver vi? 

Vi går i gang med arbejdet i maj 2022 og forventer at være færdige september 2022. Som udgangspunkt 

arbejder vi mellem kl. 7.00 og kl. 17.00. 

 



   

HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Vi forsyner byer med vand, fjernvarme, bygas og fjernkøling, 
vi afleder spildevand og opfører vindmøller. I HOFOR deler vi en fælles vision – vi vil skabe bæredygtige byer, baseret 
på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger. 
 

Vi renoverer kun ledningen til matrikelskel og anbefaler at De ved samme lejlighed renoverer deres private 

del af stikledningen og murgennemføring, såfremt jeres ejendom har stikledning på den renoverede 

strækning. Hvis husfacaden står i skel vil hele ledningen blive skiftet frem til murgennemføringen, og det 

anbefales at murgennemføringen skiftes. Udskiftning af privat stikledning og/eller murgennemføring skal 

betales af husejeren. 

 

Ønsker ejendommen at forny Deres private stikledning og/eller murgennemføring skal HOFORs entreprenør 

NCC Danmark A/S kontaktes så koordinering kan finde sted. Entreprenøren kan kontaktes ved Henrik 

Pedersen, tlf. 61 96 58 20 på hverdage ml. 07:00-15:00, eller e-mail: henbok@ncc.dk senest den 31-05-

2022 

Husejer er velkommen til at indhente tilbud hos samme entreprenør som HOFOR anvender af renovering af 

vandledningerne ude i vejen. Aftaler mellem entreprenør og husejer vil være uden HOFOR som part. 

I vil blive informeret, hvis der skulle opstå forsinkelser, fx på grund af arkæologiske fund eller andre 

uforudsigelige forhold i jorden. 

 

Hvilke konsekvenser får det for jer? 

 Vi forventer ikke, at vores arbejde får særlige konsekvenser for jer – ud over at I selvfølgelig vil kunne 

se og høre, at vi graver. 

 

 Kortvarig lukning for vandet 

Vi vil blive nødt til kortvarigt at lukke for vandet, men det skal vi nok forberede jer på, når vi ved, hvornår 

det bliver. 

 

 Inddragelse af p-pladser og opsætning af arbejdsskure 

Mens vi graver, er vi desværre nødt til at inddrage parkeringspladser i tidsrummet 07:00-17:00 omkring 

vores arbejdsområder. 

 

 

Vi håber på forståelse for, at gravearbejdet er nødvendigt og med til at sikre det gode og rene drikkevand i 

fremtiden. Og vi gør selvfølgelig hvad vi kan, for at mindske generne. 

 

Kontakt os 

Det er entreprenørfirmaet NCC Danmark A/S, der udfører arbejdet for HOFOR. Hvis du har spørgsmål eller 

kommentarer til arbejdet, er du meget velkommen til at kontakte HOFOR på telefon 33 95 33 95 og spørge 

efter Anders Bender. 

 

Venlig hilsen 

HOFOR A/S 
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Marsalavej m. fl. – vandledningsrenovering 2022 
I området omkring Marsalavej, herunder Samosvej, Fredenshøj Allé, Italiensvej og Livornovej renoverer 

HOFOR vandforsyningsledninger i 2022. 

Samlede længde af ledninger til renovering: 1.182 m i PE100 

På nedenstående figurer ses en oversigt over nye materialer og tilhørende dimensioner samt en oversigt 

over placering af brandhaner, herunder hvilke brandhaner, som skal skiftes. Beredskabet står for udskiftning. 

På figur 1 ses den pågældende område med nye dimensioner og materialer samt ventilplaceringer. På figur 

2 ses oversigten over brandhaneplaceringerne. Placeringerne ændres ikke for dette område.  

Ventilplacering er aftalt med Thomas Tofft fra Vand Drift. Brandhaneplacering koordineret med Ulrik Bjelbæk 

fra Hovedstadens Beredskab.  

 

Figur 1 - Planlagt renoverede ledninger m. nye dimensioner og materialer 
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Figur 2 - Oversigt over planlagt renoverede strækninger inkl. brandhaner i området. Orange ledninger = planlagt renoveret 

 

 

Udskiftes til 

B-haner 


