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Kloakker og vandrør i store dele af området omkring
Jyllandsgadekvarteret skal skiftes
Regnvand og spildevand skal adskilles, og nye vandrør skal lægges i jorden. Dette
projekt fortalte Samn Forsyning forleden om på et infomøde
- Hovedparten af alle vandledninger i Jyllandsgadekvarteret er over 100 år gamle, og de er blandt de
allerældste vandledninger i Horsens. Derfor går Samn Forsyning i gang med et større arbejde på og omkring
Jyllandsgadekvarteret i august 2020. Eksisterende fælleskloak skal erstattes af et tostrenget kloaksystem til
henholdsvis spilde- og regnvand, og samtidig skal vandrørene skiftes. Opgaven forventes at strække sig
frem til 2023, udtaler Projektleder hos Samn Forsyning, Vicky Gydesen Madsen.
Hidtil er regnvand blevet ført til samme kloakledning som spildevand fra toiletter og køkken. I perioder hvor
det regner kraftigt, kan det medføre, at regn- og spildevandet sammen bliver ledt ud i fjorden. Når der
laves separatkloakering betyder det, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand, der før løb i
samme rør, nu skal løbe i hvert sit rør. Regnvandet løber efter en separatkloakering til et vandløb, en sø
eller fjorden, mens spildevand ledes til et renseanlæg.
Thomas Høivang, som er ansvarlig projektleder for vanddelen hos Samn Forsyning fortæller, at også
drikkevandsledningerne vil blive udskiftet. Drikkevandsledningerne har i generationer forsynet området
med læskende rent drikkevand, hvilket de forsat gør, men de trænger også til at blive udskiftet til nye
vandledninger. Vi har vurderet, at dette arbejde vil være mest fordelagtigt at gøre i forbindelse med
etableringen af de nye kloakledninger. Formålet med udskiftningen af vandledningerne er blandt andet at
fjerne de utætheder, der er på de gamle vandledninger, og samtidig mindske risikoen for vandbrud. På den
måde sikrer vi bedst en stabil og driftssikker vandforsyning til både eksisterende og de fremtidige beboere i
Jyllandsgadekvarteret.
Samn Forsyning havde forleden inviteret til infomøde for beboerne i Jyllandsgadekvarteret, som omfatter
Jyllandsgade, Samsøgade, Christianholmsgade, Fyensgade, Sjællandsgade, Falstersgade samt Bjerregade.
Her kunne beboerne møde de involverede fra Samn Forsyning, den entreprenør, som er valgt til opgaven,
samt repræsentanter fra Horsens Kommune – Miljø og teknik.
- Min fornemmelse er, at beboerne var glade for at møde os, og de havde mange relevante spørgsmål. Vi
har et stort ønske om løbende at informere om projektet, som forhåbentlig vil gøre dem mere trygge. Men
vi kommer jo desværre ikke udenom, at det vil komme til at fylde lidt i gadebilledet, og at der bliver larm og
støv i en periode. Samtidig kan vi ikke undgå at genere den daglige trafik i en periode. Sådan må det være,
når vi graver flere steder samtidig, men det er den mest effektive måde at gennemføre projektet på. Vi
håber på beboernes forståelse og vil informere løbende om vores arbejde via vores hjemmeside, siger Vicky
Gydesen Madsen.

Yderligere oplysninger hos projektleder Vicky Gydesen Madsen på 7626 8731.
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