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Område 6.2
Bildsø Strand

Hvem er Gorm Hansen?
•

Etableret i 1970, hvilket betyder mere end 45 års erfaring

•

Virksomheden er beliggende i Øde Hastrup, nær Roskilde.

•

Udført mere end 300 opgaver for offentlige og private virksomheder

•

Beskæftiger i dag mere end 60 medarbejdere

•

Vores kernekompetenceområde er primært jord-, afvandings- og
belægningsarbejder.
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Område 6.2?
Arbejdet i område 6.1 er nu ved at være helt færdigt, og vi rykker derfor videre til
område 6.2.
Område 6.2 består af området nord for skoven, som vist nedenfor.
Arbejdet i dette område er stort set identisk de fleste steder, dog er der i det
højtliggende område ikke behov for at lave et tryk-system, hvor man i stedet graver en
traditionel kloakledning ned i stedet.

Område 6.2?
Arbejdet i dette område er stort set identisk de fleste steder, dog er der i det
højtliggende område ikke behov for at lave et tryk-system, hvor man i stedet graver en
traditionel kloakledning ned i stedet.
(Rød fuldt-markeret linje)
De berørte veje er;
Sidste del af Stendyssevej
Østersvej
Dele af Strandløbervej
Sneglevej
Perlevej
Sandkrogen
Dele af Strandhøjen

Opgaven?
Opgaven består I at udføre;
• Vejsyn
• Prøvegravninger
• Styret underboring
• Udføre gravitationsledning
• Sugespidsanlæg
• Etablering af minipumpestationer
• Etablering af hovedpumpestationer
• Stikledninger ind til alle grundene
• Sætning af skelbrønde
• Håndtere eksisterende ledninger i jorden
• El- og styreskabe til pumpestationerne

Foreløbig tidsplan
Vi regner med 5 gravesjak fordelt på begge systemer
Tidsplanen er en foreløbig tidsplan, og der kommer løbende ændringer.
Prøvegravninger sker umiddelbart før opstart i de givne områder.

Håndtering af lodsejerne
Udover de førnævnte større opgaver, er vores opgave ligeledes at sørge for at være
mindst muligt til gene.
Derfor bruger vi dele af vores arbejdsdag på at;
• Varsle de beboere som bliver berørt af vores arbejder i den kommende tid
• Udarbejde trafik- og afmærkningsplaner
• Holde opsyn med afmærkningen, og vedligeholde den
• Sørge for at renovationen kan afhente affald
• Have en god dialog med borgere
Området er trængt, der er masser af bevoksninger og ikke alle veje har flere end én
tilkørselsmulighed, hvilket kan betyde at vi i forholdsvis korte perioder får lukket for
adgangen til enkelte grunde.
Dette vil vi selvfølgelig varsle jer om – således I har muligheden for at arrangere
parkering et andet sted i perioden.
Måtte I mod forventningen opleve udfordringer, som I mener at Gorm Hansen er skyld
i, kan i kontakte vores formand Torben Larsen på 40 13 87 29

Dialog?
Måtte I have spørgsmål i dagligdagen, så skal I selvfølgelig rette kontakt til vores
medarbejdere der kører rundt i områderne.
De vil gøre alt hvad de kan for at hjælpe jer, men I tilfælde af at de ikke kan svare jer, er
i altid velkomne i vores skurby, som er beliggende som vist nedenfor;

Vær dog opmærksom på at vi som entreprenør ikke blot kan ændre i projektet. Det
betyder at måtte I have spørgsmål til projektet, eller ønske om ændringer, så skal de
rettes direkte til bygherren.
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Vi vil være at træffe i tidsrummet 7.00 til 16.00

