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Borgere i Oldrup 
 
  
 
 
     14-02-2020 
 
 
 
Vedrørende: Status for kloakering 
 
Arbejder i Oldrup med spildevandskloakering og renovering af det rørførte vandløb er nu ved at nå 
krydset, hvor Oldrupvej går mod Hundslund, så det er tidspunkt for at give en kort status på arbejdet, 
dels som det er gået indtil nu og dels en overordnet tidsplan for den sidste del af arbejdet. 
Entreprenøren har givet en orientering om trafikafviklingen, så det kommenteres ikke i denne 
statusopsamling. 
 
Den første periode har været præget af regn i enorme mængder, hvilket ikke lige fremmer 
produktionen også fordi der arbejdes langs med og på tværs af det eksisterende rørførte vandløb som 
fører ganske voldsomme vandmængder kort tid efter at regnvejret er begyndt. 
I ledningsgraven har der været meget vand i undergrunden i nogle bestemte afsnit. 
Det er klaret ved i perioder at have tilsluttet sugespidsanlæg, som kunne fjerne den værste 
vandmængde og arbejdet kunne fortsætte 
Et enkelt sted blev arbejdet stoppet pga. en plet med jordforurening, som er opgravet og kørt til 
miljøbehandling. 
Fremdriften har således været generet, men pt. er stikvejen lavet færdig og op gennem byen er 
kloakarbejdet stort set færdigt frem til vejen til Hundslund. 
 
Der arbejdes så på at få sat nye kantsten langs Oldrupvej og gjort klar til at der kan asfalteres både op 
gennem byen, men også stikvejen. 
Asfaltering er berammet til uge 11, hvorefter den del kan benyttes normalt igen. Samtidig med asfalt 
udføres også fartbump i samarbejde med Odder Kommune.  
 
Kloakarbejder fortsætter ud ad Sødrupvej frem til nr. 20. Når ledningsarbejdet er gennemført, sættes 
pumpstationen på arealet hvor der er byggeplads. 
 
Tidsplanen er stadig at arbejdet skal være færdigudført op til sommerferien. 
 
Efter sommerferien vil der blive fremsendt opkrævning af tilslutningsbidrag, som i  
Takstblad for 2020, Odder Spildevand A/S beløber sig til 38.973,75 kr. incl. moms  
for en normal boligenhed. Enkelte ejendomme vil blive opkrævet for flere boligenheder. 
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Herefter kan grundejerne gå i gang med dels at slette opsamlingstankene og dels sikre at der er 
separeret på egen grund, således at der ikke tilledes regn-/overfladevand til spildevandsanlægget, 
hvilket belaster vore pumper unødigt. 
Arbejder på egen grund skal være udført og dokumenteret med udgangen af 2020.. 
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