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Sag:  

Referat fra: 

Afholdt den:    

Kloakering af Nølev 

Byggemøde nr. 6 

12.02.2008  

________________________________________________________________________________ 

 

Deltagere: 

Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S  Ejvind Ring (ER) 

   Ole Mikkelsen (OM) 

 

Kontaktpersoner for Nølev  Børge Jensen 

 

Odder Kommune   Iben Kaagh (IK) referent 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Bemærkninger til sidste referat: Ingen 

 

2. Vejrlig: Ingen 

 

3. Bemanding: 8 

 

4. Tidsplan 

Anlægsarbejdet er 1 uge efter tidsplanen. 

 

5. Arbejdets stade: 

100 % underboring 

100 % regnvandsbassinet med indløb og udløb samt brønde 

100 % trykledning. 

100 % pumpestation (reparation er foretaget) 

 

Spildevandsledning og regnvandsledning: 

Fra pumpestation/regnvandsbassin til Assedrupvej 

Assedrupvej 

Fra Assedrupvej til Nølev Byvej 16 

 

Regnvand- og spildevandsstik etableret til:  

Assedrupvej 111, 109, 107, 100, 101, 102 

Nølev Byvej: 4, 6, 8, 10, 12, 13 og Nølev Kirke 

 

5. Maskinel og mandskab 

9 mand  

2 hydraulisk gravemaskine 

Komprimeringsgrej 

 

6. Projekt 

Det er aftalt, at der etableres en sandfangsbrønd til Nølev Byvej 6, Nølev Byvej 12 og ekstra stik til 

Nølev Byvej 16 
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Grundvandssænkning er den 12.02.2008 stoppet.  

 

Pumpestationen ved regnvandsbassinet er ikke tæt. Der arbejdes for at få denne tæt. 

 

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. Der er 

foretaget anvisning af overskudsjord til Østhavn/Århus Kommune. 

 

Dæksler med logo afhentes på spildevandscenteret efter aftale. 

 

Der er meddelt gravetilladelse i forbindelse med gravearbejde i Assedrupvej og Nølev Byvej. 

 

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

gælder for vandledninger, som passeres. 

 

Der blev på mødet aftalt, at der etableres en 8 m bred overkørsel – (Ø 400 b) med en placering, hvor 

oversigten til begge sider tilgodeses. Lars Kreutzfeldt Rasmussen, Tuskærvej 9, Saksild har sagt 

god for placeringen. Der er meddelt tilladelse til overkørselen. 

 

I forbindelse med etablering af P-areal ved pumpestation kontaktes Jens Westergaard for nærmere 

aftale. Anlægstidspunktet for denne del afventet tørt vejr. 

 

Spildevand og regnvand fra ejendommen Assedrupvej 107 er separeret, så ingen regnvand afledes 

til den nye spildevandsledning.  

 

Spildevand og regnvand tilsluttes ikke nye skelbrønde med mindre spildevandet med sikkerhed er 

separeret på grundene.  

 

Entreprenøren foretager inden anlægsarbejdet i Nølev Byvej igangsættes en detaljeret 

fotoregistrering i forbindelse med anlægsarbejdet i Nølev Byvej. 

 

7. Arbejdspladsforhold 

Nødvendig afspærring m.v. foretages. 

 

Ole Mikkelsen A/S har al kontakt til politi i forbindelse med afspærringen af Nølev Byvej. 

 

IK orientere brandvæsen, Falck og Busselskab om afspærringen. 

 

Det er aftalt, at Nølev Driften ikke fremover anvises i forbindelse med omkørsel. 

 

8. Økonomi 

 

Der er foretaget en gennemgang af udgifter i forbindelse med tilbudsarbejder og ekstraarbejder. 

 

I forbindelse med næste a kontobegæring fremsendes en opgørelse af jordmængder. 

 

A` kontobegæring nr. 3 fremsendes. 

 

9. Kvalitetssikring 

Sagsbestemt kvalitetssikringshåndbog er under udarbejdelse. Entreprenøren indsætter relevant 

dokumentationsmateriale i KS-mappe. 
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Registrer stikbrønde og stikledninger m.v. på kloakplanen. 

 

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 04.03.2008 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

