Nyt om arbejdet med at adskille regn‐ og spildevand i kvarteret ved Ormslevvej
Januar 2019

Omlægning af bybuslinjerne 11 og 42
Som en konsekvens af de planlagte gravearbejder i Ormslevvej fra februar 2019 til efteråret 2019 er det
nødvendigt at omlægge bybuslinjerne 11 og 42.
Omlægningen sker med virkning fra mandag den 4. februar 2019. Nedenunder finder du information fra
Midttrafik vedrørende omlægningen.
Hvis du har spørgsmål vedrørende omlægningen, skal du kontakte Midttrafik Kundecenter på 70 210 230.

Stensagervej, Damtoften, Damagervej, Damgårdsvej, Markvangen og Myrholmsvej
Regnvandssøen og ny gangsti
Stien ved regnvandssøen og den nye sti, der løber langs marken parallelt med Damagervej, vil snart være
klar til brug.
Tidsplan
Vær opmærksom på, at tidsplanen vil kunne ændre sig ‐ ikke mindst fordi vi i de kommende måneder er
afhængige af vejrforholdene.
Stensagervej
Vi er i fuld gang med arbejdet på strækningen mellem Stensagerskolen og Ormslevvej.
Vi forventer, at arbejdet er afsluttet inden udgangen af februar.
Damagervej, Markvangen og Myrholmsvej
Vi udfører ledningerne i disse veje ved styret boring, hvilket betyder, at vi forventer at kunne afvikle
trafikken samtidig med, at vi arbejder.
Damtoften
Vi udfører arbejderne i Damtoften, så snart vi har udført arbejdet i de andre veje.
Damgårdsvej
På hjørnerne ved krydset Damagervej og Damgårdsvej er vi i gang med at etablere regnbede.
Vi forventer at færdige med disse regnbede inden udgangen af februar. Vi tilplanter regnbedene til foråret.
Nye fjernvarmeledninger
AffaldVarme Aarhus vil etablere nye fjernvarmeledninger i Damagervej.

Ormslevvej, Høskovvej, Hømosevej, Langtoften, Langvadsvej, Vårkærvej,
Møgelmosevej, Åkandevej, Rørvej og Viemosevej
I februar påbegynder vi arbejdet med at adskille regn‐ og spildevand på sydsiden af Ormslevvej.
På vores hjemmeside kan du finde tidsplanen for etape 2019.
Nye drikkevandledninger
I forbindelse med at vi adskiller regn‐ og spildevandsledninger, vælger vi også at skifte vores
drikkevandsledninger på udvalgte strækninger, herunder Ormslevvej.
Vi er netop gået i gang med at forny vandledningerne i Hømosevej.

Kontakt
Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om vores arbejde, er du velkommen til at
kontakte projektchef Morten Østergaard Nielsen:
Mail: mon@aarhusvand.dk
Tlf.: 29 20 86 94
Du kan også læse mere på Aarhus Vands hjemmeside: https://www.aarhusvand.dk/

