
SE HVAD DU KAN GØRE, HVIS DRÆN ELLER
RØRLAGTE VANDLØB IKKE SER UD TIL AT VIRKE  

Miljø og Teknik

FEJL I DRÆN OG
RØRLAGTE VANDLØB



HVOR LIGGER DE RØRLAGTE VANDLØB?

Som hovedregel ligger de større rørlagte vandløb i det oprindelige vandløbs leje, 
som oftest er de lavest liggende strækninger i terrænet.
Brønddæksler viser, hvor rørledningerne ligger.

Bredejerne bør have det oprindelige projektmateriale, som viser rørledningernes 
beliggenhed.
Desuden kan der eventuelt fi ndes oplysninger hos vandløbsmyndigheden, landin-
spektøren og landsarkivet. 

Man kan selv undersøge følgende:
• Hvor gamle er rørene.
• Hvilken type rør er anvendt.
• Er rørledningen blevet repareret eller spulet for nyligt.
• Er rørudløbet frit.
• Er der våde pletter eller små søer i lavninger.
• Er der opstået huller i jorden over ledningen.
• Er der højdeforskelle på vandspejlet i to brønde på vandløbet.
• Er brøndene fyldt med sand eller jord.
• Står der træer nær ledningen.
• Løber rørledningen gennem mosejord eller anden ustabil jordbund.
• Kan rørledningen have sat sig på delstrækninger.
• Ligger rørledningen i pløjelaget.
• Er jorden frossen.
• Har der været foretaget reparationer af eller foretaget gravearbejder i nær-

heden af rørledningen for nylig.
• Er der tilsluttet dræn, tagvand o.l. til rørledningen for nyligt.

HVORDAN UNDERSØGES FOR MULIGE FEJL I DE RØRLAGTE VANDLØB?



Private rørlagte vandløb og dræn

Enhver form for vedligeholdelse udføres og betales af de enkelte bredejere. 

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye 
rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter betragtes som 
reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.
Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter 
kaldes reguleringer og skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Off entlige rørlagte vandløb

Almindelig vedligeholdelse udføres og betales af vandløbsmyndigheden.

Udskiftning af enkelte rør indgår i vedligeholdelsen.
Udskiftning af længere strækninger med nye rør med samme beliggenhed og 
koter og med samme diameter eller udskiftning til anden beliggenhed og/el-
ler anden diameter kaldes reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyn-
digheden. De berørte bredejere skal deltage i betalingen.

Entreprenører kan hjælpe med:
• Etablering af brønde.
• Spulinger.
• Rodskæring.
• TV-inspektioner.
• Udskiftning af delstrækninger.

HVEM VEDLIGEHOLDER DE RØRLAGTE VANDLØB?
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