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Information vedrørende kloak, - og belægningsarbejde i Mindegade 

Herning Vand A/S fornyer kloakken og Herning kommune fornyer alt belægning 

 

Der er tidligere sendt informationsbrev fra Herning Vand til ejerne af de ejendomme, 

som er direkte berørt af kloakfornyelsen. Dette brev er tiltænkt ejere, lejere og 

naboer til projektet. (Bilag kan ses på bagsiden) 

 

For yderligere information se www.herningvand.dk (se under: herningvand.dk/privat/her-

arbejder-vi/herning-2/) Hjemmesiden vil løbende blive opdateret.  

 

Tidsplan: 

Vi forventer at starte d. 16 august. OBS. Grundet politisk beslutning om at alt jord 

kørsel skal ske af Dalgasgade, forventes kloakprojektet at tage op til 2,5 måned 

længere. 

Se også tidsplan på herningvand.dk    

 

Vi starter med at fræse asfalten inden gravearbejdet starter. 

Vi anmoder venligst om ikke at parkere på selve gaden når der skal fræses asfalt. 

Der må gerne parkeres i indkørslen. Vær opmærksom på at asfaltfræseren kortvarigt 

kan spærre for udkørsel. 

 

Se oversigt på bagsiden af dette dokument (bilag 1) 

 

Entreprenøren orienterer direkte til ejendommene med en seddel i postkassen, eller 

lignende, kort tid før, hvornår jeres adgang til indkørslen vil blive spærret. Derfor 

opfordres der til i projektperioden, ofte at kontrollere sin postkasse 

 

Fræsning af asfalt: 

Entreprenøren starter med at fræse asfalten til et grus-lignende lag. Lige efter at 

asfalten er fræset, jævner entreprenøren asfaltlaget og man kan derefter forsigtigt 

køre med bil. (ligesom at køre på grusvej – dette er på eget ansvar) 

 

Renovation 

Entreprenøren vil i samarbejde med renovationsfirmaet sørge for at 

affaldsbeholderne bliver kørt frem til tømning når gaderne opgraves. 

 

Arbejdstid 

Den normale arbejdstid vil være ca. kl. 07.00 – 16.00 på hverdage. 

Der kan forekomme arbejde i tidsrummet udenfor normal arbejdstid og i weekenden. 

 

Vibrationer:  

Entreprenøren vil benytte maskiner som vibrerer og støjer mindst muligt. Der vil dog 

forekomme vibrationer som vil kunne mærkes i jeres ejendomme. Selv små 

vibrationer, kan flytte f.eks. vaser og lignende som står i vindueskarme, skabe eller 

hylder som vender imod gaden. Hvis I har værdifulde ting placeret disse steder, vil 

det være en god ide at flytte dem, når maskinerne arbejder i nærheden.  
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  Entreprenør  Bemærkninger 

Firma Kaj Bech  Kontaktes for spørgsmål til: 

- Kloakprojektet / generelle 

spørgsmål 

- Priser for privat arbejde 

Formand Lars Andersen 

Telefon nr: +45 22 70 88 59 

Mail: la@kajbech.dk 

 

  Bygherre/Tilsyn Bemærkninger 

Firma Herning Vand A/S Kontaktes for spørgsmål til: 

- Kloakprojektet 

- offentlig kloak 

- Skelbrønd 

Projektleder Lasse Dinesen 

Telefon nr: +45 81 75 08 41 

Mail: ldi@herningvand.dk 

 

 

  Projektkoordinator Bemærkninger 

Firma Rambøll A/S Kontaktes for  

generelle spørgsmål og 

problemer under udførsel af 

renoveringen af Mindegade 

Projektleder Morten Smedegaard 

Telefon nr: +45 51 61 71 97 

Mail: mots@ramboll.dk 

 

Bilag 1 - Se overblik over næste etape   

 

 

 

 

  


