
 
 

 

 

 

  
  
    
    

 

Vedr. ejendom:    ,      
 
BlueKolding og vores entreprenør Per Aarsleff A/S er i gang med kloakse-
parering af 3. Etape i Christiansfeld, der blandt andet omfatter dele af Gl. 
Kongevej og Kirke Allé. 
 
Møde 
Din ejendom/lejemål er omfattet af projektet, og du inviteres derfor til et 
møde om kloakprojektet, der afholdes mandag den 24. januar. 
Mødet kalder vi et ”skurvognsmøde” men pga. det kolde vejr afholdes dette 
på Christiansfeld Skole. 
 
På mødet kan du se tegninger over de nye kloakanlæg, og du kan høre om 
de praktiske forhold ved anlægsarbejdet mv. Det er ikke nødvendigt med 
tilmelding, du skal blot møde op, men du skal venligst møde op i det tids-
rum, som beskrevet herunder. 
 
Kirke Allé:   kl. 17:00 – 17:45 
Gl. Kongevej og Skolevej: kl. 17:55 – 18:40 
 
Sted:   Christiansfeld Bibliotek, Gl. Kongevej 3, 6070 Christiansfeld, 

1. sal Formidlingsrummet.  

 

Som reglerne er pt, skal der bæres mundbind.  

 

Anlægsarbejdet:  

I Kirke Allé og på Gl. Kongevej kan vi genbruge nogle af de eksisterende 

kloakledninger til fremtidige regnvandsledninger. Vi har derfor kun behov for 

at etablere en ny ledning til spildevand i forbindelse med adskillelsen af 

regn- og spildevand.  

 

De nye spildevandsledninger kan her etableres ved det der kaldes en styret 

boring, hvorfor det ikke kommer på tale at skulle grave vejene op. I stedet 

for skal der ”kun” graves huller på udvalgte steder, fx der hvor der skal 

etableres nye brønde eller stikledninger.  

 

Kolding Åpark 3 
6000 Kolding 
Telefon 76 36 36 36 
CVR 32767982 
EAN 5798005311805 
E-mail: 
kontakt@bluekolding.dk 
www.bluekolding.dk 
 
Dato 17-01-2022 
Sagsnr. ANS1929. 
Dok.nr. 004604. 
Sagsbehandler 
Martin Staunsbjerg 
Direkte telefon 76363622 
E-mail mast@bluekolding.dk 



 

  Side 2 

 

På andre dele af Gl. Kongevej og Kirke Allé er det nødvendigt at etablere nye 

kloakledninger ved almindelig opgravning, hvilket desværre både tager læn-

gere tid og er til større gene. 

 

På nedenstående tegning ses hvor vi forventer at der bores og hvor der skal 

graves. Når vi graver i krydset Kirke Allé – Gl. Kongevej, vil mange skulle 

finde alternative steder at parkere, da man ikke længere kan køre helt hen 

til sin ejendom/lejemål. Graveområdet kan altid passeres til fods.   

 

 



 

  Side 3 

 

Tidsplan: 

Uge nr.  Dato Forventet aktivitet 

Uge 2 10.-13. januar Kloakarbejder på Skolevej 

Uge 3 17.-20. januar Færdiggørelse af arbejder på Skolevej 
samt klargøring til styrede boringer på Gl. 
Kongevej og Kirke Allé.  
Klargøring betyder fx at der graves nogle 
huller på udvalgte steder på Gl. Kongevej 
og Kirke Allé. 

Uge 4 24.-27. januar Styrede boringer på Gl. Kongevej og Kirke 
Allé. Opstart på opgravning i krydset Kirke 
Allé – Gl. Kongevej. 

Uge 4-10 26. jan – 10. marts Opgravning i krydset Gl. Kongevej og Kir-
ke Allé.  

* Ændringer kan forekomme. 
 
Vores entreprenør Per Aarsleff arbejder forventeligt på følgende tidspunkter:  
mandag - onsdag  07.00 - 18.00  
torsdag  07.00 - 15.00 
Fredag   Fri 
 
Yderligere oplysninger: 
Kan du ikke deltage i mødet kan du eventuelt finde yderligere oplysninger 

her:  

 

BlueKolding Hjemmeside: 

https://bluekolding.dk/prj/renovering-og-separering-af-kloaksystemet-i-

christiansfeld/ 

 

Facebook gruppe, ”BlueKolding i Christiansfeld”: 

https://www.facebook.com/groups/283390922613614 

 

Kolding Kommunes digitale byggesagsarkiv: https://public.filarkiv.dk/ 

Her kan du måske finde en plan over dit eksisterende kloaksystem.  

 

Derudover er du også meget velkommen til at kontakte undertegnede på 

mast@bluekolding.dk 

 
Venlig hilsen 

 
 
Martin Staunsbjerg  
Anlægsingeniør  
 


