
Separatkloakering i Brårup m.fl. 

www.skivevand.dk 

Arbejdsområde 

Kontakt 
Skive Vand A/S 

Plan og Projekt 

Norgesvej 5 

7800 Skive 

Tlf: 8213 2000 

www.skivevand.dk 

Kontaktperson 
Erik Hansen 

Projektleder 

Tlf.: 8213 2023 

Mobil: 2969 6304 

erha@skivevand.dk 

 

Information 



Orientering 

Projektet  
Skive Vand A/S vil fra vinter 2017 og frem til sommeren 2018 renovere og udskifte  

kloakledningerne i dele af Brårup. Se kortbilag på bagsiden, hvor arbejdsområdet 

er vist med blåt. 

Området separatkloakeres, og omfatter en udskiftning og omlægning af den eksi-

sterende fællesledning med nye regn– og spildevandsledninger. 

Gener 
Under arbejdet, vil der i perioder forekomme visse gener. 

 Områder graves op. 

 Støj, samt støv og jord på vejene. 

 Omkørsler. 

 Begrænset adgang til hoveddøre, indkørsler og parkerings-

arealer. 

Det kan ikke undgås at arbejdet vil være til gene for de lokale beboere, og den in-

terne trafik. Det kan under arbejdet i perioder svært at parkere ved de enkelte 

ejendomme. Skive Vand henviser derfor til andre parkeringsarealer udenfor ar-

bejdsområdet.  

Der kan under arbejdet være uger hvor renovationsvognen ikke kan komme ind til 

ejendommen, Skive Vand vil derfor sørge for at tømme dagrenovationen ved ejen-

dommen. 

Vi vil naturligvis bestræbe os på at begrænse generne mest muligt under arbejdet. 

Trafik under arbejdet 
Under arbejdet vil det være nødvendigt at spærre for gennemkørsel på de berørte 

veje. 

Der vil være mulighed for cyklister og fodgængere, at passere arbejdsstedet ad 

grusbelagte stier eller udlagte køreplader/gangbroer. 

I nødvendigt omfang etableres der gangbroer over ledningsgrave til de enkelte 

ejendomme. 

Skiltning for omkørsel vil blive opsat, når det bliver aktuelt. 

Information 
Skulle der under arbejdet opstå uforudsete problemer der kan have konsekvens 

for beboerne i området, vil Skive Vand informere herom. 

Skulle der være spørgsmål til projektet kan der rettes henvendelse til Skive Vands 

kontaktperson (se bagside). 

Arbejdet vil kunne følges på www.skivevand.dk, hvor der løbende kommer opdate-

ringer, når der sker noget nyt. Du kan på hjemmesiden indtaste din mailadresse — 

så sender vi informationen direkte til din mail. 

 


