
 

Nivå, den 11. marts 2018 

Udskiftning af fjernvarmerør - fase 2 

Som det sikkert er mange bekendt, så udskiftede Norfors sidste år de nedgravede fjernvarmerør på cirka 

halvdelen af Damgårdsvej. Udskiftningen blev foretaget, fordi rørene er gamle og nedslidte, hvilket har 

kunnet ses de sidste mange år, hvor Norfors har måttet skifte muffer i vores område adskillige gange. 

Udskiftningen bekræftede, at rørene trængte til udskiftning, og derfor fortsætter Norfors i 2018 med næste 

fase. Oprindeligt var det planen at udskifte resten af Damgårdsvej, men det er i stedet blevet prioriteret at 

sikre, at hovedledningen udskiftes. Derfor består fase 2 i 2018 af en stor del af Myremosevej samt den gade 

på Damgårdsvej (69-79), som blev udsat sidste år pga. økonomi (projektet viste sig dyrere end forventet). 

De berørte beboere i 2018 er allerede blevet informeret, og det nærmere forløb er blevet aftalt. Der vil dog 

blive opsat en info-tavle i svinget (ud for Myremosevej 45), hvor tidsplaner og nyt vil blive opslået af 

Norfors og rådgiverne – her kan både de berørte beboere samt øvrigt interesserede følge med i projektet. 

Da projektet kræver en del opmagasinering af materiel og maskiner, så vil der på de grønne områder langs 

Nordvej/Myremosevej blive indrettet en byggeplads til formålet. 

Selvom bestyrelsen følger projektet nøje, så er vi hverken en del af projektet eller kommunikationen heri – 

det er derfor Norfors eller deres rådgivere, som man skal tage fat på ved eventuelle spørgsmål. 

Bestyrelsen har dog indsamlet mange erfaringer fra første fase på Damgårdsvej, og vi har haft mange møde 

med Norfors og deres rådgivere både før, under og efter første fase, så vi forventer klart at disse erfaringer 

vil gavne fase 2. 

Bestyrelsen informeres dog gerne ved eventuelle generelle emner eller spørgsmål, da det klart må 

forventes, at resten af Damgårdsvej og Myremosevej planlægges udskiftet de kommende år. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, GF Damgården 


