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Kloakseparering i Tved – etape 2

I april 2021 starter vi op på anden etape af arbejdet med 
af få adskilt regn- og spildevand i Tved.

Anden etape af projektet er delt op i to deletaper, som 
vist med gul og sandfarvet til højre.

Arbejdet i område 2.1 forventes at vare fra april og frem 
til efteråret 2021. 

Arbejdet i område 2.2 fra sensommeren 2021 til foråret 
2022.



Kloakseparering i Tved – etape 2

Det eksisterende kloaksystem i etape 2 er et såkaldt 
étstrengssystem, hvor både regn- og spildevand løber 
blandet i samme kloakledning.



Kloakseparering i Tved – etape 2

Vi graver en ny regnvandshovedledning ned.

Den gamle fællesvandsledning bliver renoveret, der 
hvor det er nødvendigt.

Samtidig får hver enkelt grund et nyt regnvandsstik.



Kloakseparering i

Tved – etape 2

Arbejdet med etablering af den nye 
regnvandsledning foregår typisk ved
opgravning i vejarealet. 

Det påvirker trafikforholdene i området
mens vi arbejder, men vi gør hvad vi kan for 
at håndtere fodgængere og trafikanter
bedst muligt.



Kloakseparering i

Tved – etape 2

Når der er lagt ny hovedledning er det tid til
at etablere den stikledning, som fremover
skal modtage regnvand fra de enkelte
ejendomme.



Kloakseparering i 

Tved – etape 2

Hvor det er muligt, borer vi det nye stik
frem og undgår derved unødvendig
opgravning af fortov, indkørsler, 
beplantning og lignende.



Kloakseparering i 

Tved – etape 2

Placeringen af det nye stik bliver i de fleste
tilfælde markeret med en pæl i Jorden.

Senere vil vi også omdele en tegning med 
oplysninger om placering og dybde.



Reetablering af veje

• Asfaltering af veje sker løbende, men i større etaper. 
Det må forventes at færdsel på vejarealet vil foregå i 
stabilgrus, mens gravearbejdet står på.

• BlueKolding afslutter med GAB ”rå-asfalt”.

• Slidlag udlægges af Kolding Kommunes Vej- & 
Parkafdeling 1-2 år efter udlægning af GAB.



Byggelovens §12 og fotoregistrering

• Der tages hensyn til de omkringliggende bygninger.

• Hvis en ejendom er dårligt funderet, skal ejeren gøre 
opmærksom på det. 

• Eventuelle ekstraomkostninger til sikring af bygningen kan 
påhvile ejeren. Læs mere herom i udsendte 
orienteringsskrivelse.

• Fotoregistrering af bygninger udvendigt bliver forudgående 
foretaget af CS Consult, v. Carsten Søndergaard Tlf. 30 49 58 
13.

• Under arbejdet sørger vi løbende for at have placeret 
vibrationsmåleudstyr i nærheden af det aktuelle arbejdssted. 
Herved følger vi med i om arbejdet læner sig op af tilladte 
grænseværdier og kan indstille arbejdet om nødvendigt.



Mere information

Følg os på Facebook 
og læs mere om os på: 

www.bluekolding.dk

Kontaktoplysninger BlueKolding A/S: 

Carsten Hvistendahl Pia R. Rasmussen

Telefon: 76363619 Telefon: 76363610

cahv@bluekolding.dk prra@bluekolding.dk

Kontaktoplysninger Per Aarsleff A/S:

Thomas Lund Lars Risum 

Telefon: 40 44 23 01 Telefon: 40 44 23 36

thsl@aarsleff.com lfr@aarsleff.com


