
Tidsplanen for kloakseparering er ikke overholdt og derfor har jeg igen 

kontaktet Erik Haahr Møller Meyer, Energi Viborg, som giver dette svar:  
 

Lige nu er entreprenøren ved at ændre i hans oprindelig tidsplan for 2016, da han ikke 
nåede alt det han skulle i 2015. Det skal indhentes her i 2016.   Ny plan forventes klar til 
byggemøde onsdag d. 13/1 kl. 13.30 og her må Vejrumbro gerne sende en repræsentant!! 
 

Entreprenøren skal koordinere opgravningerne, så der altid er 
kørselsmuligheder til købmanden, men samtidigt må han ikke spærre 
beboere inde så f.eks redningskøretøjer ikke kan holde mindst 40 meter 
fra en ejendom. Det står der beskrevet i vores udbudsmateriale.  
 

Husk at vi følger sagen på vejrumbro.dk, byens fælles hjemmeside!!....... 
 

….og hvis nogen har mulighed for at deltage i mødet d. 13/1, så giv 
besked på pmc4127@gmail.com eller 24212657.       Poul Martin 

Lidt om de krav vi (Energi Viborg) har sat til entreprenøren/ det han skal have med.  
 

Entreprenøren fortsætter i Hovedgaden og, når han kommer til købmanden, skal han have 

så meget med bagfra, så der kan komme trafik fra Nørreåvej-siden og ind til købmanden, på 

det tidspunkt entreprenøren når den østlige kant af parkeringspladsen ved købmanden. 

Derefter fortsætter han op til krydset Kirkebakken/ Hovedgaden, hvor der kan/ skal 

anvendes styret underboring pga. afstand til husene i forhold til deres tilstand. Samtidigt er 

det mindre ledninger, hvor det økonomiske kan forsvares, at de bliver boret. Der bliver 

boret op forbi krydset Fælledvej/Hovedgaden/ Østervangsvej, så entreprenøren kommer 

væk fra dette kryds.  
 

Entreprenøren er som I ved i gang med undersøgelser på Skolevangen. Pga. de 

udfordringer han har haft i 2015, hvor han skulle have været ved Hovedgaden 16 i 

slutningen af november i stedet for d. 18/12, og han samtidigt ikke havde ekstra folk, han 

kunne sende op til Skolevangen for at lave skelbrønde, er han kommet bagefter på dette 

punkt. Ved at sætte skelbrøndene kan vi forhåbentligt hæve hovedledningerne, og derved 

undgå alt for meget grundvandssænkning og ved at hæve hovedledningerne kan vi bedre 

håndtere personbilstrafik op af Skolevangen samtidigt med opgravningen. 

Hovedledningerne i Skolevangen påbegyndes efter ind-målingen af skelbrøndene.  
 

For at have Hovedgaden og Østervangsvej færdige til denne sommerferie sættes der 

skelbrønde på Østervangsvej fra denne uge, så der kan optimeres på dybden af 

hovedledningerne. Vi har lavet aftaler med Grangård vedr. Østervænget og ejeren af 

Nørrevang, så vi kan lave omkørsel på disse veje. I næste uge skal vi se på, om der er nogle 

steder, hvor disse veje lige skal forstærkes, så de kan håndtere lidt ekstra trafik. 

Hovedledningerne i Østervangsvej påbegyndes efter ind målingen af skelbrøndene. Pga. de 

boringer og ledningernes dybde har han i første omgang konservativt sat Østervangsvej til 

at tage 30 arbejdsdage med erfaringerne fra Hovedgaden i mente.    
 

Da vi regnskabsmæssigt ikke får de penge i 2016, som entreprenøren ikke nåede at 

omsætte i 2015, bliver det lidt presset med at lave gader, der kunne blive en udfordring med 

hensyn til uforudsete ting. Det er specielt Kirkebakken, hvor der er artesisk vandspejl 

(teoretisk vandtryksniveau over terræn) Denne gade kan sagtens komme til at koste 500.000 

- 1.000.000 kr. bare i grundvandssænkning og sikring af ejendomme. Derfor er den blevet 

programsat til omkring sommerferien, hvor vi også håber, at grundvandsspejlet naturligt 

har sænket sig. Vi vil ikke lave den nu, da det økonomisk set kan risikere at blive meget 

dyrere end nødvendigt.  

Entreprenøren tager Kirkebakken med i tidsplanen nu, men denne gade er, som beskrevet, 

behæftet med mange usikkerheder, der ikke kan detailprojekteres ud fra geoteknikken. Her 

er det bedst med prøvegravninger og prøvegrundvandssænkninger på stedet for at kunne 

sikre de omkringliggende huse. Derfor kan Kirkebakken, hvis man tager hensyn til den 

nuværende økonomiske situation, blive rykket til 2017, hvor den så laves efter etableringen 

af Gl. Viborgvej og Fælledvej.  
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