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Sag:  

Referat fra: 

Afholdt den:    

Kloakering af Nølev 

Byggemøde nr. 2 

04.12.2007  

________________________________________________________________________________ 

 

Deltagere: 

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S  Ejvind Ring (ER) 

   Ole Mikkelsen (OM) 

 

Kontaktpersoner for Nølev  Bent Bogh 

   Børge Jensen 

 

Odder Kommune   Iben Kaagh (IK) referent 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Bemærkninger til sidste referat: Ingen 

 

2. Vejrlig: Ingen 

 

3. Bemanding: 5 

 

4. Tidsplan 

Arbejdstidsplan er modtaget. 

 

5. Arbejdets stade: 

100 % underboring 

100 % regnvandsbassinet med indløb og udløb samt brønde 

110 m spildevandsledning og regnvandsledning langs Rude Havvej  

100 % trykledning. 

 

Pumpestation er placeret i beton. Pumpestationen er endnu ikke dækket, idet utæthed skal repareres. 

 

5. Maskinel og mandskab 

5 mand  

1 Hydraulisk gravemaskine 

1 Dozer 

Komprimeringsgrej 

 

6. Projekt 

Hver skelbrønd markeres med tydelig påskrift på indersiden af brøndene med farve,- rød for 

spildevand og blå for regnvand. 

 

Det skal bemærkes, at jorden fra anlægsarbejde i Assedrupvej og Nølev Byvej som udgangspunkt 

skal betragtes som forurenet jord. Der er ikke fri anvendelse for jord fra offentlig vej. 

 

Dæksler med logo afhentes på spildevandscenteret efter aftale. 
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Generelle meddelelser og information til Nølev by sættes op på byens opslagstavle. Det samme 

gælder en oversigtstegning, som IK udarbejder.  

 

IK har ansøgt Driftscenteret om gravetilladelse i forbindelse med gravearbejde i Assedrupvej og 

Nølev Byvej. 

 

Det blev aftalt, at undlade at sætte brøndene nr. A43110R og nr. A43110S. 

 

Brønde ved krydset mellem Rude Havvej og Assedrupvej placeres udenfor markareal. 

 

Drænledninger og vandledninger, som er passeret i forbindelse med etablering af trykledning, er 

målsat på plantegning. Plantegning afleveret til IK 

 

Drænledninger, som passeres, afmærkes fortsat således, at en indmåling kan finde sted. Det samme 

gælder for vandledninger, som passeres. 

 

Der blev på mødet aftalt etablering af en overkørsel (6 m) – (Ø 400 b) på en placering, hvor 

oversigten til begge sider tilgodeses. 

 

OM orientere Lars Kreutzfeldt Rasmussen, Tuskærvej 9, Saksild om den aftalte placering. 

Driftscenteret har meddelt tilladelse til den planlagte overkørsel. 

 

Der er en del ændringer til stikledningernes placering. Odder Kommune udarbejder en oversigt, 

hvor alle stikledningers placering fremgår. 

 

Der er på strækningen ca. 50 m fra regnvandsbassinet langs Rude Havvej konstateret flydesand/høj 

grundvandsstand. Der er fra den 28.11.2007 foretaget grundvandssænkning. Den 4.12.2007 er der 

nedspulet i alt 16 spidser. 

 

I forbindelse med tilslutning af ny trykledning til eksisterende trykledning kontaktes Jens 

Westergaard dagen i forvejen og aftaler det nærmere. 

 

7. Arbejdspladsforhold 

Nødvendig afspærring m.v. foretages. 

 

Ole Mikkelsen A/S har fremsendt skilteplan i forbindelse med afspærring af veje. IK har 

videresendt skilteplan/afspærringsplan med foreløbig tidsplan til Brandvæsen, Falck og busselskab. 

 

Ole Mikkelsen A/S har al kontakt til politi i forbindelse med afspærring af Assedrupvej/Nølev 

Byvej.  

 

8. Økonomi 

ER har fremsendt 1. acontobegæring samt regning for udførte ekstraarbejder. 

 

9. Kvalitetssikring 

Sagsbestemt kvalitetssikringshåndbog er under udarbejdelse. Entreprenøren indsætter relevant 

dokumentationsmateriale i KS-mappe. 

 

Registrer stikbrønde og stikledninger m.v. på kloakplanen. 

 



Hvis du vil vide mere om Odder kommune eller benytte muligheden for at betjene dig selv, så klik ind på www.oddernettet.dk 

10. Diverse 

Entreprenøren har det fulde ansvar for, at alle sikkerhedsforanstaltninger i henhold til gældende 

lovgivning overholdes. Sikkerhedsarbejderne skal koordineres i de perioder hvor bekendtgørelse nr. 

784 af 11.10.1999 af lov om arbejdsmiljøbeskyttelse kræver dette. 

 

11. Eventuelt 

Ingen 

 

12. Næste byggemøde 

Næste byggemøde afholdes tirsdag den 18.12.2007 kl. 13. på pladsen. 

 

Referat udsendes elektronisk til: 

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S. 
fiat_be@post12.tele.dk 
bella-bogh@mail.tele.dk 

mailto:fiat_be@post12.tele.dk

