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Hermed svar på dine spørgsmål vedr sag nr. 22/271.

1. Hvilken kote har bunden af grøften på stedet, hvor den skal flyttes?
       -  Ved udmåling af bunddybder jeg taget udgangspunkt i toppen af brønddækslet til

min vandmåler og kaldt dette for kote ”0”
Bunden af grøften er mellem 1,52 og 1,54 meter under kote ”0” ( et sted kun 1,48 meter
under )
Se vedlagte ”Vestervænget 17 med bundkoter i grøft”
Dybeste sted er reelt hvor grøften starter og ikke ved slut.

2. Hvilken kote har bunden af grøften i den ende, hvor det nye forløb skal tilsluttes den oprindelige
grøft?

- Det er i kote -1,54 meter ved starten og -1,52 meter ved afslutningen.
Se vedlagte ”Vestervænget 17 med bundkoter i grøft”

3. Hvor langt (meter) vil der blive fra bund til terræn I det nye forløb, når bunden skal have samme
kote som i det gamle forløb? Det er et spørgsmål om, hvor dyb grøften bliver i forhold til det
nuværende.

- Det vil komme til at svinge mellem 0,85 og 1,1 meter som i det oprindelige forløb

4. Hvor langt (meter) er der fra bund til terræn i det oprindelige forløb?
- Det svinger mellem 0,85 og 1,10 meter

Som det kan ses på kote målingerne af bunddybden af nuværende grøft, er der reelt
ikke noget fald på hele strækningen. Forskellen mellem terræn og bund kommer
udelukkende af ujævnhederne i terrænoverfladen

5. Hvor bred er grøften i det nuværende forløb?
- Bundbredden varierer fra 0,40..0,50 meter.

6. Hvordan sikrer du, at den nye bund opnår samme bundkote, som den oprindelige grøft?
- Det sikres ved at der under udgravningen løbende tages målinger med lazer

niveleringsudstyr.

7. Hvordan sikrer du dig imod naboens bekymring om opstuvning?
- Ved som i dag at sikre at grøften ikke gror til og at den oprenses til korrekt dybde.

Dette håndteres i dag af grundejerforeningen. Tidligere hvor det var de enkelte
lodsejeres opgave at rense grøfterne var der’ problemer flere steder i området.

- Endvidere vil vi sørge for at der ikke bliver skarpe 90° sving, men at der bliver en radius
på 1½..2 meter i de to sving.


