Borgermøde i Tønder ang. Kloaksanering af Vidågade, Delasvej, Nørregade og
Østergade.

Herunder findes de spørgsmål og svar der blev stillet under borgermødet d. 26-08-2020
TK: Tønder kommune
TF: Tønder Forsyning
RA: Rambøll
NA: Nørgaard Anlæg
Spørgsmål
Hvad sker der med det forurenede jord der er i
Vidågade?

Svar
RA: Der er forudgående lavet en
forureningsundersøgelse som viser, at en del af
jorden er forurenet. Såfremt jorden ikke kan
genindbygges, bliver den bortkørt til en godkendt
jordmodtager.

Kan den nye fortovsbelægning holde til at der
parkere lastbiler på den?

TK: Inden for tættere bebygget område
(byzone) må man hverken standse eller parkere
helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti,
midterrabat, helleanlæg e.l.

Er trafikplanen for vidågade område droppet,
kommer der en genåbning af Vidågade?
Kommer der også nyt fortov på Nørregade, nu man
alligevel skal i gang?
De nye gadelamper der kommer op er det
wegnerlamper?

https://politi.dk/faerdsel/faerdselsregler/parkering
TK: Vidågade bliver ikke genåbnet.
TK: Der kommer ikke nyt fortov på Nørregade.
TK: De nye Armaturer er af typen SKY PARK.

Er der tænkt på farven af lyset i lamperne, så det
ikke bliver iskolde LED lys
Bliver der valgt en fortovsbelægning som ikke er
glat om vinteren? Det ses andre steder at klinkerne
er glatte i vinterperioden.
Kørerbanen i Vidågade bliver den lagt ud i asfalt
igen eller kommer der anden belægning?
Hvordan skal gangbesværede klarer sig under
byggeperioden, hvordan kommer de til og fra
deres hjem?
Der er mange ældre i dele af Vidågade der ikke kan
undværer deres bil, hvordan skal de parkerer?
Bliver bommen i Vidågade åbnet i
anlægsperioden?
Hvor meget bliver der gravet i Østergade?

Kommer der ny asfalt i Østergade?
Hvornår bliver der gravet ved butikkerne i
Østergade?
Der er mange gamle huse med dårlig fundering,
hvordan tages der højde for det under
gravearbejdet?

Kan alle få adgang til at se de fotos der bliver lavet
af husene?

Er det en fordel at hus ejer selv tager billeder af
husene og hvornår skal det evt. gøres?
Dem der har regnvands udløb til vidåen, må de
fortsætte med det?

Hvis man nedsiver regnvandet, kan man så få en
del af tilslutningsbidraget tilbage betalt?

TK: Ja der er tænkt over farven på lyset.
Der er valgt armaturer med varm hvid lysfarve på
3000K.
TK: Der vælges en klinke som matcher eksisterende
af udseende, men med bedre skridhæmmende
egenskaber.
TK: Kørebane i Vidågade bliver asfalt
NA:Der vil altid være adgang for gående, til de
enkelte ejendomme, og dette gælder naturligvis
også for gangbesværede, hvor vi viser særlige
hensyn
NA:Vi forsøger at holde så mange
parkeringspladser som muligt åbne
TK: Entreprenøren skal ansøge herom ved
Vejmyndigheden i Tønder Kommune.
RA: Der skal i forbindelse med dette arbejde kun
udføres gravearbejde for ny spildevandsledning
mellem Dalasvej og Østergade 11, samt mellem
Østergade 3 og Torvet.
TK: I forbindelse med Vidågade projektet er der
ikke planer om ny asfalt i Østergade.
NA:Kloakken i den vestlige del af Østergade
(gågaden) er planlagt til at skulle udføres i januar
NA:Vi er godt klar over problematikken, og har
særligt fokus på dette. Blandt andet ved at der
opsættes vibrationsmålere, anvendes særligt og
skånsomt komprimeringsgrej osv.
RA: Rystelsesmålere indstilles så de giver en alarm
hvis rystelserne overskrider grænsen for
”bevaringsværdige huse” dvs. højeste krav.
Alarmen opsættes efter tilladelse fra ejer af
ejendommen.
RA: Fotos vil ikke blive fremsendt til husejeren,
men ejer må gerne henvende sig Tønder Forsyning
eller dennes tilsyn, hvis ejer mener at der er
kommet nye revner som følge af gravearbejdet. Så
kigger man på det sammen ved sammenhold af de
fotos som er taget. Fotos kan desuden indgå i en
eventuel forsikringssag.
RA: Alle må gerne tage fotos af egen ejendom. Det
bør gøres kort tid før at gravearbejderne
påbegyndes udenfor ejendommen.
RA: Ja, det er alene de tilslutninger af regnvand,
der i dag er tilsluttet spildevandssystemet, som
skal frakobles dette og føres til nedsivning eller nyt
regnvandssystem.
TF: Grundene er alle sammen
spildevandskloakerede dvs. at man kun har

Hvem betaler for at få afkoblet regnvand der er
tilsluttet spildevandet?

Hvordan finder man ud af hvordan regnvandet på
ens egen grund er tilsluttet?

tilladelse til at aflede spildevand til kloakken, da
det er det man har betalet for dengang
kloakeringen fandt sted. Regnvand skal håndteres
på anden måde. Det er derfor ikke en mulighed at
udtræde for tag og overflade vand og der ved få
tilbage betalt en del af tilslutningsbidraget.
TF: Grundejer skal selv betale for at håndterer
regnvand på egen grund. I forbindelse med farvet
vand testen i september vil, projektleder Jacob
Bols kontakte dem der har fejl tilslutninger så i
sammen kan få en dialog og finde en løsning. Er
man som grundejer vidende om at man har fejl
tilslutninger hører vi gerne fra jer.
TF: Det kan være svært at gennemskue, da
kloakken er meget gammel og der ofte er sket
ændringer på grunden gennem tiden. Man kan dog
forsøge at hælde vand i tagrender eller nedløb og
se om man kan finde ud af hvor det løber hen, om
det ender i en brønd på ens egen grund. Man skal
ikke begynde med at løfte dæksler hos nabo og i
vejarealet, det gør Tønder Forsyning når vi
kommer og tjekker alle nedløb i løbet af september
2020.

