Information vedrørende kommende kloak arbejde
Inden længe begynder Herning Vand A/S at grave i dit område. Formålet er, at
forbedre kloakanlægget, så vi undgår oversvømmelser, reducerer rotteproblemer,
indsivning af grundvand samt overbelastning af renseanlæg og vandløb.

Herning Vand
Ålykkevej 5
7400 Herning
info@herningvand.dk
www.herningvand.dk

Der er tidligere sendt orienteringsbrev ud til ejerne af de ejendomme, som er direkte
berørt af kloakfornyelsen. Dette brev er tiltænkt ejere, lejere og naboer til projektet.
(Oversigtskort af kloakrenoveringen kan ses på bagsiden)
For yderligere information se www.herningvand.dk (skriv Sørvad i søgefeltet)
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret.
Tidsplan for Langgade:
Entreprenøren starter i uge 9 med fræsning af asfalt og etablerer
grundvandssænkning på Langgade ved Åbrinken. I uge 10 2019 starter grave
arbejdet og afspærringen af Langgade fra Åbrinken og mod vest. Det vil i en kortere
periode være muligt, at passere via pladsen foran Langgade 33 og 35 for personbiler.
Herefter arbejdes der videre i Langgade mod vest. Når Langgade er afsluttet
arbejdes der videre på sidevejene.
Entreprenøren orienterer direkte til ejendommene med en seddel i postkassen, eller
ved personlig kontakt hvornår adgangen til indkørslen bliver spærret.
Fræsning af asfalt:
Entreprenøren starter med, at fræse asfalten til et grus-lignende lag. Derefter jævner
entreprenøren asfaltlaget og derefter kan man forsigtigt køre med bil o.l.
Vi anmoder venligst om ikke at parkere på selve gaden når der skal fræses asfalt.
Der må gerne parkeres i indkørslen. Vær opmærksom på at fræseren kortvarigt kan
spærre for udkørsel.
Renovation:
Entreprenøren vil i samarbejde med renovationsfirmaet sørge for, at
affaldsbeholderne vil blive tømt når gaderne opgraves.
Arbejdstid
Den normale arbejdstid vil være ca. kl. 07.00 – 16.00 på hverdage.
Der kan forekomme arbejde i tidsrummet udenfor normal arbejdstid og i weekenden,
men som udgangspunkt arbejdes der kun på hverdage.
Vibrationer:
Entreprenøren vil benytte maskiner som vibrerer og støjer mindst muligt. Der vil dog
forekomme vibrationer som vil kunne mærkes i jeres ejendomme. Selv små
vibrationer, kan flytte f.eks. vaser og lignende som står i vindueskarme, skabe eller
hylder som vender imod gaden. Hvis I har værdifulde ting placeret disse steder, vil
det være en god ide at flytte dem, når maskinerne arbejder i nærheden.
Herning Vand A/S kan i visse tilfælde benytte vibrationsmålingsudstyr som giver
entreprenøren og tilsynet en alarm hvis vibrationerne overstiger grænseværdierne.
Kontaktoplysninger se bagsiden
Med Venlig hilsen
Claus Sørensen projektleder – Plan & Projektafdelingen
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