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Kirkerne vil rive 
Nordre Kapel ned
Vejle Kirker og Kirkegårde, der drives af de fi re bysogne, 
vil erstatte kapellet fra 1923 af et nyt ”vandelement”. VEJLE. 2

Nordre Kapel ned
Vejle Kirker og Kirkegårde, der drives af de fi re bysogne, 

VEJLE. 2

Lokal-
historiens 
vogter 
fylder 80 år

JELLING. 21

Grundlagt 1865
154. årgang
Nummer 50
Løssalg 25 kr.
 

DANMARK. 6-7

Støjberg hjælper svenske 
tvillinger uden pas

Billedtekst

Vejle Spildevand og Vejle Kommunes klimaprojekt på Mågevej og Ved Banen stødte på sten, da entreprenøren skulle grave ny kloakledning under jernbanedæmningen. 
Det krævede lange ingeniørberegninger, specialmaskiner og nattearbejde to weekender i træk, før de drilske sten var fj ernet, og dæmningen var sikret. Stenene har 
dog forsinket det godt 13 millioner kroner dyre projekt, så beboerne må leve med opgravede veje og afspærringer frem til 1. februar. Foto: Vejle Spildevand

VEJLE. 8-9

Nattedrama på jernbanedæmning blev løst til UG
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KlimasiKring
Torben Juhler 
toju@vafo.dk

Vejle: Nerverne sad uden på 
det refleksfyldte arbejdstøj. 
Natten måtte tages i brug. 
Eksperterne havde regnet 
i dagevis, og specialudstyr 
måtte køres ud af garagen.

Alt sammen på grund af en 
stribe store sten, der uventet 
dukkede op under jernba-
nedæmningen mellem Må-
gevej og Ved Banen nedenfor 
Mølholm.

Nogle dage senere står vi 
ved et stort opgravet hul i 
den afspærrede vejbane Ved 
Banen og kan ane det yderste 
af et stort kloakrør, som nu 
går under dæmningen, hvor 
togene kører i en lind strøm 
denne formiddag.

Kunne ikke æde stenen
Den natlige operation, som 
måtte gentages over to week-
ender, er veloverstået, så Vej-
le Spildevand nu kan komme 
videre med det store kloake-
rings- og klimaprojekt, som 
har holdt Mågevej, Ved Ba-
nen og viadukten mellem 
dem spærret for trafik siden 
begyndelsen af november.

Men projektet er stødt på 
uventet modstand, fortæller 
ingeniør og projektleder hos 
Vejle Spildevand Nick Søren-
sen.

- Da vi skulle bore under 
jernbanedæmningen, ram-
te tunneleringsmaskinen 
en stor sten, den ikke kun-
ne æde. Stenen lå 30 centi-
meter fra jernbanesvellerne, 
så vi måtte have fat i special-
udstyr og bore ned til ste-
nen oppefra for at få den op. 
Vi gik i gang klokken 23, og 
klokken syv om morgenen 
var stenen fjernet, fortæller 

Nick Sørensen.
Eksperter fra Banedan-

mark, entreprenørselskabet 
Østergaard, rådgivere fra Co-
wi, Vejle Spildevand og Ma-
lus, der står for sikkerheden 
omkring jernbanen, var in-
volveret i at finde den rette 
løsning.

Situationen var kompleks, 
fordi det er skrøbeligt at gra-
ve i en banedæmning, men 
de involverede parter stødte 
på nye problemer.

arbejdede i døgndrift
- Det sker sjældent, at vi stø-
der på en sten, vi ikke kan 
komme forbi. Det sker end-
nu sjældnere, at vi rammer 
ind i flere sten, men det ske-
te her, og denne gang kun-
ne vi ikke bore ned ovenfra, 
da stenene nu lå neden un-
der skinnerne, fortæller Nick 

Sørensen.
En ny nat i en ny weekend, 

hvor der kører færre tog, måt-
te tages i brug, og eksperter-

ne måtte igen sætte sig sam-
men for at finde en løsning, 
mens sporet blev spærret om 
natten, og maskinerne blev 

kørt frem.
- Banedanmark og de øvri-

ge aktører arbejdede i døgn-
drift for at finde en løsning, 

hvilket vi er taknemmelige 
for. Vi fik fat i en anden spe-
cialmaskine med en 80 cen-
timeter bred snegl, der bore-

store 
sten gav 
nattesved 
Vejle Spildevand stødte ind i store sten, da 
et kloakrør skulle føres under en skrøbelig 
jernbanedæmning i Vejle. det krævede 
eksperter, specialmaskiner og natarbejde.

Specialmaskiner måtte i aktion i nattemørket gennem 
to weekender, hvor drilske sten skulle fjernes under 

jernbanedæmningen, hvor det ene spor blev spærret, 
mens togene passerede med nedsat hastighed på 

nabosporet. Foto: Vejle Spildevand

Vejle Spildevands og Vejle 
Kommunes anlægsprojekt 

er en fremtidig klimasikring 
i forhold til at håndtere de 

vandmasser, der kommer fra 
skrænterne i Mølholm.  

Foto: Mette Mørk

CC   
det sker sjældent, at 
vi støder på en sten, vi 
ikke kan komme forbi. 
det sker endnu sjæld-
nere, at vi rammer ind 
i flere sten, men det 
skete her.
NicK SøreNSeN, proJeKTleder, 
VeJle SpildeVaNd
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KlimasiKring
Torben Juhler 
toju@vafo.dk

Vejle: De første nysatte kant-
sten langs husene på Måge-
vej er til at få øje på. De støbte 
betonsten er 1,2 meter høje 
og kommer til at stikke 10 til 
18 centimeter op over asfal-
ten, når den er lagt en gang 
i det nye år, og Mågevej igen 
ligner sig selv.

Så kan regnvandet bare 
komme, og det gør det alle-
rede i dag.

- I disse år med klimafor-
andringer kommer der me-
get vand fra skråningerne fra 
Mølholm, og vi kan ikke læg-
ge rør, der er store nok til at 
tage det hele. Når de gamle 
kloakrør er fyldt, løber van-
det gennem viadukten og 
videre ned til Mågevej, hvor 
det ender i en stor sø i haver-
ne, der ligger lavere end Ibæk 
Strandvej på den anden side, 
fortæller ingeniør og projekt-
leder hos Vejle Spildevand 
Nick Sørensen og peger ind 
mod haverne.

Han har ansvaret for Vejle 
Spildevands og Vejle Kom-
munes godt 13 millioner 
kroner dyre projekt, som se-
parerer regnvand og spilde-
vand på Mågevej, Ved Banen 
og Banevang og som forbe-
reder separeringen af Møl-
holm, der strækker sig over 
73 hektar nord for Frederi-
ciavej.

Det store villaområde vil 
blive kloaksepareret over en 
periode på 10 til 15 år.

langt større rør
Når regnen siler ned og i dag 
ender som et vandløb på Må-
gevej, kommer det fremover 
til at ende i to meter lange og 
nye rendestensriste, som der 
installeres fem af på villave-
jen. Herfra ledes vandet un-
der Ibæk Strandvej og vide-
re ud i Vejle Å og fjorden via 
nylagte rør. Det skal redde de 
ofte oversvømmede haver.

Samtidig arbejder entre-
prenørselskabet Østerga-
ards ansatte på at udskifte 
de gamle kloakrør, og det er 
årsagen til, at Mågevej mest 
af alt ligner en mudderpøl i 
disse uger. Gravemaskiner og 
andet materiel er i aktion for 
at montere de nye rør, der er 
1,2 meter i diameter, mens de 
gamle rør blot havde en dia-
meter på 20 centimeter.

Samtidig er der banket sto-
re spunsvægge ned på begge 
sider af den jernbanedæm-
ning, der går mellem Måge-
vej og Ved Banen. De sikrer, 
at dæmningen ikke skrider 
ud under gravearbejdet og 

skal først op igen, inden ve-
jen kan gøres helt færdig og 
vejspærringerne kan fjernes.

Det glæder områdets be-
boere sig til, og da en af dem 
passerer afspærringen og får 
øje på projektlederen, lyder 

spørgsmålet: "Nu fjerner I vel 
afspærringerne inden jul?"

Forsinket godt en måned
Men Nick Sørensen må skuf-
fe hende og områdets øvrige 
trafikanter, selvom et skilt, 

der ligger i rabatten, prokla-
merer, at projektet er færdigt 
20. december.

- Vi blev et par uger forsin-
ket, da vi stødte ind i sten un-
der jernbanedæmningen, og 
da arbejdet også ligger stille 
i juleferien, forventer vi først 
at at åbne vejen igen om-
kring 1. februar. Men vi sør-
ger selvfølgelig for at rydde 
op pænt op til jul, siger Nick 
Sørensen.

Det er muligt at åbne via-
dukten mellem de opgravede 
veje i juleferien, men det har 
Vejle Spildevand valgt ikke 
at gøre.

Det vil give en masse trafik 
oppe fra Mølholm, og de vil 
alle skulle køre ad Stien, der 
er en grusvej, som slet ikke 
kan holde til den belastning, 
siger projektlederen.

Derfor må mange Møl-
holm-beboere stadig kører 
ovenom, når de har et ærin-
de i bymidten.

Huse på stribe klimasikres 
langs Ibæk Strandvej
Husejere omkring mågevej og den nedre del af mølholm må leve med 
spærrede veje helt frem til februar, mens området klimasikres.

Nick Sørensen fra Vejle Spildevand må skuffe en af områdets beboere. Viadukten mellem Ved 
banen/banevang og Mågevej holdes lukket helt til 1. februar med det trafikale bøvl, det giver hen 
over julen. Foto: Mette Mørk

entreprenøren er ved at sætte nye, høje kantsten langs Mågevej, 
så regnvandet kan blive ledt i to meter lange rendestensriste, 
hvorfra vandet ledes videre til Vejle Å via nylagte rør.  
Foto: Mette Mørk

Viadukten mellem Mågevej og Ved banen/banevang er spærret 
af og kunne i princippet åbnes, mens entreprenørfolkene holder 
juleferie. Men det vil belaste en fjerde vej, Stien, for meget, og 
det kan den ikke holde til, ifølge Vejle Spildevand. 
Foto: Mette Mørk

CC   
Vi blev et par uger 
forsinket, da vi stødte 
ind i sten under 
jernbanedæmningen, 
og da arbejdet også 
ligger stille i julefe-
rien, forventer vi først 
at at åbne vejen igen 
omkring 1. februar.
Nick SøreNSeN, proJekTleder 
VeJle SpildeVaNd

de sig vej ind under dæm-
ningen og sneglede jorden 
ud. Da den kom ind til den 
første sten, kunne vi kravle 
ind og sætte et anker i den 
og trække den ud, fortæller 
projektlederen.

10-12 sten endte de med 
at trække ud under dæm-
ningen, hvor man også var 
nødt til at sænke grund-
vandstanden for at kunne 
arbejde. Det betød efterføl-
gende, at dæmningen satte 

sig en smule, så jernbane-
sporet måtte rettes op. Mere 
skete der ikke, og alle kunne 
ånde lettede op, bortset fra 
manden med ansvaret for 
budgettet.

- Den samlede tilbudssum 
inklusiv underføringen ly-
der på 13,3 millioner kro-
ner, men der løber desværre 
nogle ekstra omkostninger 
på efter de udfordringer, vi 
har haft under dæmningen, 
fortæller Nick Sørensen.

Sporene efter tunneleringsmaskinen kan stadig ses i den 
første af de 10-12 sten, entreprenørfolkene stødte mod under 
jernbanedæmningen. Foto: Mette Mørk
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