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Vejafvanding på Bukketornvej og Kristtornvej, Frederiksværk

På vegne af Halsnæs Spildevand A/S og i fortsættelse af tidligere informationsbrev dateret d. 16.
september 2013 fiemsendes hermed yderligere oplysninger om fomyelse af vejafvanding på
Bukketornvej og Kristtornvej .

Som det sikkerl er alle bekendt var det ikke muligt at komme i gang med anlægsarbejdet i slutningen af
oktober 2013, som det ellers var forventet.

Bygherre er Halsnæs Spildevand A/S (forsyningsselskab) og arbejdet vil blive udførl af entreprenør
Thomas Jørgensen ApS fra Ølsted. Opstart forventes at ske mandagd.IT. februar 2014. Arbejdet vil
blive udført af 1-2 sjak, hvorved der kan arbejdes på flere lokaliteter ad gangen. Det fonrentes at arbejdet
påbegyndes på Bukketornvej. Den foreløbige tidsplan for arbejdets udførelse er vedlagt som bilag.

Arbejdet er planlagt udført i løbet af ca. 5 måneder og foruentes afsluttet inden sommerferien. Tidsplanen
er afhængig af vejret, og dårligt vejr kan for"længe udførelsesperioden.

Mens arbejdet pågår skal man forvente at der vil forekomme omlægninger i trafikken. Der vil som
minimum blive opretholdt gående adgang til de berørte ejendomme, dvs. der kan være perioder, hvor
f.eks. indkørsler er spærret. Disse perioder med begrænset adgang forsøges naturligvis minimeret og holdt
inden for den normale arbejdstid, sorn ligger i tidsrummet fia kl. 7 til kl. 15. Entreprenøren vil løbende
tage kontakt til de enkelte beboere, hvor del er behov for det.

Arbejdet forventes udført uden brug af sugespidser og grundvandssænkning. Hvis det alligevel skulle
blive nødvendigt at foretage lokal grundvandssænkning, vil de berøfte ejendomme blive særskilt
underettet om dette. Der er derfor truffet de nødvendige foranstaltninger iht. $ 12 i lovbekendtgørelse nr.
1 1 B5 af d. 14. oktober 2010. Uddrag af loven vedlægges til orientering.

Der er udført 2 stk. geotekniske boringer i området onsdag d. 5. februar for at vurdere jordbundsforhold
og måle dybden af grundvandsspejlet.

Der vil blive foretaget besigtigelse og fotoregistrering af Bukketornvej, Kristtornvej og berøfte stier.
Arbejdet vurderes til ikke at medføre skade på de omkringliggende huse, men i forbindelse med et sådant
anlægsarbejde tegner Halsnæs Spildevand A/S en generel ansvarsforsikring. For at opfulde forsikringens
vilkår skal der udføres fotoregistrering. Dette vil blive udført løbende med starl i uge 7 og foruentes
afsluttet i løbet affebruar.
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For at kunne standse arbejdet i forbindelse med utilsigtede rystelser vil Halsnæs Spildevand A/S lade
opsætte vibrationsmåler på udvalgte bygninger. Den enkelte grundejer vil blive kontaktet inden opsætning
for at give sit samtykke,

Hvis De er bekendt med at Deres ejendom ikke er normalt funderet eller har sætningsskader, bedes De
venligst meddele dette til tilsynsførende Lars Christensen, Dines Jørgensen & Co. A/S, som kan
kontaktes på tlf. 40 20 38 65 eller pr. mail lc@dj-co,dk.

Vi håber De vil have forståelse for eventuelle gener i løbet af anlægsarbejdet,

Hvis De har spørgsmål til arbejdet, er De velkommen til at kontakte entreprenørens folk på pladsen, som
er de nærmeste til at besvare relevante spørgsmåI. Ellers er De naturligvis også velkommen til at kontakte
entreprenørens formand, Kim Olsen, tlf .20 34 42 97 , eller tilsynsførende Lars Christensen , tlf . 40 20 38
65.

Med venlig hilsen

,//(,/' ,,;lf'-:*f-**-*:,
lZør r -{r/Iif/nr,g.o)

Lars Christensen

Kopi af brev sendt til:
Halsnæs Spildevand A/S, Gjethusparken 3, 1., 3300 Frederiksværk, att. werner De Jong
Entreprenør Thomas Jørgensen ApS, Ølstedvej 22,3310 Ølsted, att. Kim Olsen
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Regnvandsafvanding på Bukketorn og Kristtornvej i Frederiksværk

Halsnæs Spildevand A/S

Foreløbig tidsplan (6. februar 20141

Anstilling. Uge 8

Nedsivningstest.. .......Uge 8 (løbende)

Bukketornvej nr. 47-49 Uge 8-9

Bukketornvej nr. 39-64 Uge 9-11

Bukketornvej nr. 31-54 vl nr. 52. ... Uge 11-14

Bukketornvej nr. 23-42 vl nr. 40. .. Uge 14-17

Bukketornvejv/ nr. 26-28. .... Uge 17-19

Bukketornvej v/ nr. 14-16. . Uge 19-21

Kristtornvej vl nr.52. ...Uge 21-22

Kristtornvej vl nr.42-44 ... Uge 22-24

Kristtornvej v/ nr. 36. .. Uge 24-26

Kristtornvej vl nr.28.. .. Uge 25-27

Kristtornvej vl nr. 20. ... Uge 27-29

Klargøring for og udlægning af asfalt. .... Uge 29-30

Retablering, oprydning og afrigning Uge 29-30
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