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REFERAT 

 

Projekt  Hundslund Separatkloakering 

Projektnr. 1331600007 

Møde Orienteringsmøde 

Emne Gensidig orientering og borgerkontakt 

Sted VAM-skurby, Hundslund 

Mødedato 06-07-2017 15:30 

Deltagere 

 

 

Jette Porsgaard SAMN/OSPV JPO  

 Hans Peter Amstrup VAM a/s HPA  

 Rasmus Sørensen VAM a/s RAS  

 Peter Nielsen Orbicon PNIE  

     

 Bjarne Pedersen Borgerforeningen BP  

 Heidi Gautschi Lokalråd 8350 HG  

   

     

     

Referent PNIE  

Udgivet 13-07-2017 

Udsendt til Mødedeltagere, MLF, MICH; BMAL 

 

Næste møde 

 Byggemøde, Hundslund 15.08.2017 klokken 10:00. 

 Møde med Borgerforening: 15:08.2017, klokken 11:30 
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0. INDLEDNING  

 

Der har i forlængelse af seneste par byggemøder været holdt orienterings-

møder med Bjarne fra Borgerforeningen. Nu udvides borgerkontakten, idet 

Heidi fra Lokalrådet også deltager i denne del af mødet 

 

Mødeform bygger på de gode erfaringer fra tilsvarende kloakarbejde i Ørting 

og Gylling. 

 

Formålet er at orientere gensidigt: Entreprenør VAM og bygherre SAMN For-

syning kan fortælle overordnet om hvad er der sket, og hvad skal der ske i 

den nærmeste fremtid. Lokalråd og Borgerforening kan viderebringe spørgs-

mål og bemærkninger fra borgere, og få samlende svar med tilbage. 

 

Vi mødes normalt hver 14. dag, gerne om tirsdagen. Pga. sommerferie går 

der lidt længere tid til næste gang. 

 

Foreløbig ferieplan: 

 

Uge: 26 27 28 29 30 31 32 33 

JPO   X X X    

TMT         

HPA     X X X  

RAS         

PNIE X (x)     X  

         

 

 

Der holdes ferie forskudt af hinanden, men VAM kører igennem i sommerfe-

rien, dog med lav bemanding i ugerne 33, 34 og 35. 

 

 

Mødepunkter: Aktion er angivet med FED. 

 

 

1. OVERORDNET STADE OG TIDSPLAN  

 

 Vestervang færdig.  

 

 Kirkevang er for så vidt færdig, inkl. TV-inspektion. TV-i. skal gen-

nemgås forud for afsluttende asfaltarbejde. Asfalt efter sommerfe-

rien. 
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 Søndervej pågår … 

 

 Landevejen har haft besøg ved ejendomme for fastlæggelse 

af eksisterende kloakstik. Dette skal nu gennemgås og projekt 

finpudses. 

 

 Torupvej; vejbede og omprofilering af vej igangsættes først når vi er 

på den anden side af sommerferie. 

 

 Lille Torupvej. Udover krydsning af vejen med et par kloakstik fra 

vejbrønde omfatter arbejdet kun en ny ledning i græsrabat. Ledning 

vil i det væsentlige blive etableret ved underboring. Forventet opstart 

er tidligst uge 35/36. 

 

  

2. OVERORDNEDE BORGERHENVENDELSE MM. 

 

HG opfordrer til at der holdes infomøde for interesserede borgere. 

 

SAMN og VAM er lidt tilbageholdende med dette, da de hidtidige borgerinfo-

møder nok har været velbesøgte, men stadig med en del borgere, som ikke 

har været til stede – og stadig når entreprenøren kommer rundt i dag, bliver 

mødt med mange modsatrettede opfattelser af, hvad der er blevet fortalt og 

skrevet om hvad der skal ske. 

 

HPA vil derfor foretrække at møde folk i øjenhøjde, og stiller mødeskuret til 

rådighed på tirsdag 18. juli kl. 8:00-17:00, hvor interesserede borgere kan 

komme forbi og stille de spørgsmål, de måtte brænde inde med. BJ og HG 

går videre med dette. 

 

Landevejen 

Flere har spurgt om Landevejen bliver spærret i forbindelse med kloakarbej-

derne?  

 

Det er ikke tanken; der vil blive etableret ny spildevandsledning langs Lande-

vejens østside, og det vil ske som gravefri underboring; kun hvor der er stik 

(og dem kommer der en del af!), vil der blive gravet op lokalt. 

 

Et par enkelte steder skal vi måske krydse vejen med ledning eller kloakstik, 

men enten vil det ske som underboring, eller taget i 2 omgange, så hele ve-

jen ikke er afspærret på én gang. 

 

Kig på LAR-løsninger 
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Der har 19. juni været besøg i Hundslund af Aarhus og Favrskov Forsyning, 

for at se på LAR-løsninger (LAR = Lokal Afledning af Regnvand). Der var 

stor spørgseyst og begejstring ved denne rundtur 

 

Og nu vil Hedensted Spildevand også gerne komme på besøg (uge 32 eller 

33). Hvis BP eller HG hører om borgere, der gerne vil vise deres haver frem 

med private LAR-løsninger for gæster, vil det være rigtig fint  

 

3. SPECIFIKKE BORGERHENVENDELSER 

 

Vejbed ved Søndervej nr. 41 

 

Bjarne fra Borgerforeningen har fået henvendelse fra beboer i nr. 41, som 

bl.a. er bekymret for deres udkørselsforhold. Det aftales at PNIE tager kon-

takt og snakker det igennem. 

 

Vejbed er først markeret med rød streg på asfalt, men kom lidt for tæt på 

Sondrupvej. Afstand skal være min. 22,5 m ift. kantlinje ved Sondrupvej, og 

dette er markeret med blå opstregning. 

 

PNIE har efterfølgende talt 

med Hanne Jul Sørensen. Når 

de bakker ud på Søndervej vil 

de typisk bakke op ad Sønder-

vej, for så efterfølgende at 

køre mod Sondrupvej. Så en 

placering der svarer til overlap-

pet mellem den røde og den 

blå opstregning kan måske 

godt gå an. 

 

I uge 29 er PNIE blevet kontaktet af Odder kommunes Esben Kindt, som har 

fået flere henvendelser fra lokale borgere, herunder Karsten Grønlund, by-

rådsmedlem Torben Sørensen. Der er lokalt lidt røre om etablering af vej-

beddet, og EK vil videregive henvendelser til vejmyndighed Gitte Rasmus-

sen, som vil samle op i uge 33, når alle er tilbage fra ferie 

 

… så vi klapper lige hesten, indtil alle kloge hoveder er enige om, hvad der 

skal ske! 

 

Ved snakken med Hanne, stødte flere borgere til, og som gav udtryk 

for, at de aldrig havde hørt om at der skulle etableres vejbed på Søn-

dervej. Dette er nu ikke helt rigtigt.  Der har været afholdt en række in-

formationsmøder, bl.a. 17. august 2016, hvor følgende billede blev 

præsenteret: 
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Se også: 

http://odderspildevand.dk/sites/default/files/normaldownload/hunds-

lund-informationsmoede_17082016.pdf 

 

 

4. ANDET   

Hundslund Købmandsgård 

Der er hængt ”info-kort” op ved købmandens ”kaffebord”. Suppleres senere 

med tidsplan og kontaktpersoner (PNIE).  

 

LAR-rundvisning 

 Der var rundvisning d. 19. juni med gæster fra Aarhus og Favrskov Forsy-

ning. Der var stor spørgelyst og begejstring for arrangementet  

 

JPO har bedt PNIE om at undersøge muligheden for en tilsvarende rundvis-

ning for Hedensted Spildevand og -Kommune i uge 32 eller 33. 

. 

 

   

http://odderspildevand.dk/sites/default/files/normaldownload/hundslund-informationsmoede_17082016.pdf
http://odderspildevand.dk/sites/default/files/normaldownload/hundslund-informationsmoede_17082016.pdf


 

 

 

 

KONTAKTLISTE 

AKTØR SELSKAB LEDNINGSOPLYSNINGER KONTAKTPERSON 

Bygherre Samn Forsyning 

Alrøvej 11 

8700 Horsens 

 Michael Lind Frandsen 

mlf@samn.dk 

7626 8761 

 

Jette Porsgaard 

jpo@samn.dk 

2210 3380 

Entreprenør VAM  a/s 

Limevej 5 

Vester Allling 

8963 Auning 

 Tommy Thuesen 

tmt@vam.dk 

4063 0450 

 

Hans Peter Amstrup 

hpa@vam.dk 

6038 8316 

 

Rasmus Sørensen 

ras@vam.dk 

2067 6815 

Rådgiver Orbicon a/s 

Jens Juuls Vej 16 

8260 Viby J. 

 Peter Nielsen 

PNIE@orbicon.dk 

2029 6142 

 

Borgerforening Hundslund Borgerforening  Bjarne Pedersen 

brokgrave@gmail.com 

8655 0105 / 2027 3218 

Lokalråd  Lokalråd 8350  Heidi Gautschi 

Lokalraadet8350@hundslund.dk 

mailto:mlf@samn.dk
mailto:jpo@samn.dk
mailto:tmt@vam.dk
mailto:hpa@vam.dk
mailto:ras@vam.dk
mailto:PNIE@orbicon.dk
mailto:hokv@mail.tele.dk


 

 

 

AKTØR SELSKAB LEDNINGSOPLYSNINGER KONTAKTPERSON 

Vej (drift) Odder Kommune, Vej & Park  Peter Djernæs 

Peter.djernaes@odder.dk 

8780 3656 / 2090 6032 

Vej (myndighed) Odder Kommune 

 

 Gitte Rasmussen 

Gitte.rasmussen@odder.dk 

8780 4059 

EL EnergiMidt NET ENIIG 

Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg 

Kirsten Kaae 

9615 1560 

dok@energimidt.dk 

 

Anders Bentsen 

abc@energimidt.dk 

Gadebelysning AURA El-net 

Knudsminde 10, 8300 Odder 

? 

8792 5555 

Ledningsoplysninger.el-

net@aura.dk 

? 

Fiber EnergiMidt Fiberbredbånd A/S 

Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg 

7015 1530 Sonny Møller, Eniig Fiber 

2940 7434 

smo@eniig.dk 

Naturgas HMN GasNet 

Vognmagervej 14, 8800 Viborg 

? 

6225 9085 

ledningsinfo@naturgas.dk 

Bjarne H. Jensen 

bhj@naturgas.dk 

6225 9819 

Vand Hundslund Vandværk amba. 

Kirkevang 21, 8350 Hundslund 

 

Carsten Dahlgaard 

carstendahlgaard@dan-

foss.dk 

8655 0606 / 4060 9121 

Praktiske forhold: 

John Kjær 

John.kjaer@c.dk 

2021 8208 

Varme Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk 

amba 

Guldagervej 4, 8350 Hundslund 

 Bjarne Pedersen 

hokv@mail.tele.dk 

8655 0855 / 2027 3218 

Telefon TDC 

Teglholmsgade 1 

2450 København SV 

? 

ledningsoplysning@tdc.dk 

70122110, tast 1 

Jan Berntsen 

jabe@tdc.dk 

6665 7656 

tdckabel@tdc.dk 

8020 1044 

mailto:Peter.djernaes@odder.dk
mailto:Gitte.rasmussen@odder.dk
mailto:bhj@naturgas.dk
mailto:carstendahlgaard@danfoss.dk
mailto:carstendahlgaard@danfoss.dk
mailto:John.kjaer@c.dk
mailto:hokv@mail.tele.dk
mailto:jabe@tdc.dk
mailto:tdckabel@tdc.dk

