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Næste møde 

 Borger-infomøde, Hundslund skole 19.09.2017, kl. 19:00 

 Næste byggemøde, ikke aftalt; måske 26.09.2017 ? (indkaldes senere) 

  

0. INDLEDNING og FORRIGE REFERAT 

 

Til mødet i dag var der desværre ikke deltagelse af Borgerforening eller Lokalråd. Referatet er der-

for en opsummering af de vigtigste mødepunkter, til orientering til BJ og HG. 

   

Mødepunkter: Aktion er angivet med FED. 

 

1. OVERORDNET STADE OG TIDSPLAN  

 

 Søndervej pågår. 

 

 Landevejen har haft besøg ved ejendomme og fastlæggelse af stik. Dette skal nu gennem-

gås og projekt finpudses.  

 

 Torupvej; vejbede og omprofilering igangsættes senere.  



2. SØNDERVEJ 

 

En række ejendomme har ikke internt kloaksystem som forudsat og oplyst på materiale fra byggesagsarkiv. 

 

Vi er derfor enkelte steder nødt til at sørge for afledning af regnvand fra ejendomme til infiltrationsbrønde, 

og ikke en vandrende hen over fortov som ellers forudsat. 

 

Vejbed overfor nr. 41 

På opsamlingsmøde 7/9 er det besluttet at bibeholde vejbedets placering og nogenlunde dets udstrækning 

(afkortes lidt, på baggrund af kørekurver ift. nr. 41). Vejbeddet suppleres med Ø 110 mm overløbsledning til 

grøft ved Sondrupvej for at overholde T = 5 år. 

 

PNIE laver detailtegning + kørerkurver og visualisering af vejbedet fra begge sider til Borger-infomødet. 

 

 

3. KIRKEVANG 

 

Der er planlagt LAR-tiltag i den nordlige ende (Kirkevang 1-19 og 37-35) med vejomprofilering og 

annullering af vejbrønde. 

 

VAM og Vej & Park har besigtiget området; enkelte brønde kan ikke annulleres, men der kan findes 

alternative afledninger for disse. 

 

 

 Ved udkørsel til Landevejen er der vejriste, der skal annulleres, og nogle der skal flyttes en 

smule. 

 

 

   



4. TORUPVEJ  

Som ved Søndervej, er der også her en række ejendomme, der ikke har intern kloak som forudsat, 

og hvor materialet på byggesagsarkiv har været mangelfuldt. 

 

VAM undersøger ved de ejendomme, der stadig ønsker offentlig afledning. 

 

Vejbed ved nr. 2 

Der er på opsamlingsmøde 7/9 aftalt at bibeholde vejbeddets placering (ved hækken ved nr. 2) og 

dets størrelse, og supplere med overløbsledning for at bibeholde T = 5 år. 

 

Dræn overfor nr. 31 

Dræn overfor Torupvej 31 er undersøgt. Drænet løber mod syd mod Horsens Fjord, og har ikke forbindelse 

til hovedledning mod NV mod Landevejen og det gamle renseanlæg, som ellers forudsat.  

 

Der skal etableres en Ø300-Ø400 ledning, som fører ned til eksisterende hovedledning, og der opnås for-

bindelse til regnvandsbassin ved gammelt renseanlæg.  

PNIE beskriver og søger tilladelse ved Miljø- og Planafdeling (Steen Terkildsen og Jette Harlund). 

 

 

5. LILLE TORUPVEJ 

 

På opsamlingsmøde 7/9 er det besluttet at etablere en langsgående Ø 200 mm ledning, hvor stik fra ejen-

domme tilsluttes med infiltrationsbrønde på ledningen. Der etableres overløb fra til trug. Overløbskote i trug 

skal selvsagt være lavere en terrænkote ved skelbrønd ved ejendomme. PNIE tilretter.  

 

I den sydlige side skal kantstene sænkes ned i asfaltniveau, så vejvand fra Lille Torupvejs sydside kan 

løbe ud i trug. Der suppleres med infiltrationsbrønd med kuppelrist på hjørnet, hvis der skal sikres afløb for 

underligt dræn ved vejrist?!  

 

6. HOVEDVEJEN / LANDEVEJEN 

 

VAM og JPO har været rundt ved en række beboere – men desværre ikke kunnet fange alle hjemme – for 

at fastlægge nuværende og fremtidige stikforhold.  

 

HPA/RAS har samlet op på stik-tv-inspektion, med nedstik og koter, og PNIE/EBBE har plottet disse stik 

ind på længdesnit, og fremlagt på opsamlingsmøde 7/9.  

HPA/RAS samler op på kritiske tilslutninger, som ellers vil tvinge ny spildevandsledning ned: er disse stik i 

brug? fører de regnvand? HVIS spildevand, kan stikket omlægges og hæves? 

 

Der laves ejendomsskitser, der viser den enkelte ejendoms nuværende stik, som kan bruges til dialog med 

borgere.  

 

 


