KRAVSPECIFIKATION

VANDLEDNINGER
BILAG 1
VARSLINGSSEDDEL OG INFORMATIONSSEDDEL

Rev.
0
1
2
3
4
5

Revisionsdato
26.01.2018
04.06.2020
10.08.2020
31.08.2020
04.09.2020

VAL 101 B1, revision 0
26.01.2018

Emne (ændring)
Første udgivelse
Tilpasning af tekst og kontaktinfo
Tilpasning af tekst og kontaktinfo
Tilpasning af tekst og kontaktinfo
Tilpasning af Drift Vands kontaktinfo

Side 1 af 6

Opsat: 06.09.2020

Vi graver for det bæredygtige drikkevand
Indtast hvilket område/gade/husnumre, det drejer sig om er vi i gang med at Beskriv den opgave, I er i gang
med. Derfor graver vi i vejen, og det kan desværre medføre gener for beboere og trafikanter mens arbejdet
står på. Den strækning som vi renoverer, er markeret med Indtast

markeringsfarve. på tegningen.

Hvornår graver vi?
Vi går i gang med arbejdet Angiv, hvornår I forventer at starte arbejdet og forventer at være færdige Angiv,
hvornår I forventer at være færdige. Som udgangspunkt arbejder vi mellem kl. 7.00 og kl. 18.00.
Vi renoverer kun ledningen til matrikelskel og anbefaler at De ved samme lejlighed renoverer deres private
del af stikledningen og murgennemføring, såfremt jeres ejendom har stikledning på den renoverede
strækning. Hvis husfacaden står i skel vil hele ledningen blive skiftet frem til murgennemføringen, og det
anbefales at murgennemføringen skiftes. Udskiftning af privat stikledning og/eller murgennemføring skal
betales af husejeren.
Ønsker ejendommen at forny Deres private stikledning og/eller murgennemføring skal HOFORs entreprenør
Indtast entreprenørfirma kontaktes så koordinering med ejendommens VVS’er kan finde sted. Entreprenøren
kan kontaktes ved Navn på kontaktperson, tlf. telefonnummer, e-mail: E-mail

på entreprenør senest

den Klik her for at angive en dato.
Husejer er velkommen til at indhente tilbud hos samme entreprenør som HOFOR anvender af renovering af
vandledningerne ude i vejen. Aftaler mellem entreprenør og husejer vil være uden HOFOR som part.

HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Vi forsyner byer med vand, fjernvarme, bygas og fjernkøling,
vi afleder spildevand og opfører vindmøller. I HOFOR deler vi en fælles vision – vi vil skabe bæredygtige byer, baseret
på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger.

I vil blive informeret, hvis der skulle opstå forsinkelser, fx på grund af arkæologiske fund eller andre
uforudsigelige forhold i jorden.
Hvilke konsekvenser får det for jer?


Vi forventer ikke, at vores arbejde får særlige konsekvenser for jer – ud over at I selvfølgelig vil kunne
se og høre, at vi graver.



Arbejde uden for normal arbejdstid
I samarbejde med XXX Kommune er det blevet besluttet, at noget af arbejdet muligvis skal udføres i
Vælg fra listen. Via opslag vil I blive nærmere informeret.



Kortvarig lukning for vandet
Vi vil blive nødt til kortvarigt at lukke for vandet, men det skal vi nok forberede jer på, når vi ved, hvornår
det bliver.



Inddragelse af p-pladser og opsætning af arbejdsskure
Mens vi graver, er vi desværre nødt til at inddrage parkeringspladserne ud for Indtast adresse og
husnummer.



Omlægning af trafik
Arbejdet medfører, at Indtast konsekvenserne for trafikken, fx ensretning. Buslinje Indtast hvilke
buslinjer, der berøres bliver omlagt til Indtast hvor busserne omlægges til. Se mere om
busomlægningerne på www.moviatrafik.dk. Spørgsmål til trafikken, kontakt Indtast navn Kommune

Vi håber på forståelse for, at gravearbejdet er nødvendigt og med til at sikre det gode og rene drikkevand i
fremtiden. Og vi gør selvfølgelig hvad vi kan, for at mindske generne.
Kontakt os
Det er entreprenørfirmaet Indtast entreprenørfirma, der udfører arbejdet for HOFOR. Hvis du har spørgsmål
eller kommentarer til arbejdet, er du meget velkommen til at kontakte HOFOR på telefon 33 95 33 95 og
spørge efter Jesper Jensen.
Venlig hilsen
HOFOR A/S
Modtag SMS- varsler fra HOFOR
Hvis du ønsker at modtage SMS- varsler om driftsforstyrrelser, der påvirker din adresse, kan du tilmelde dig
på www.hofor.dk/sms

HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Vi forsyner byer med vand, fjernvarme, bygas og fjernkøling,
vi afleder spildevand og opfører vindmøller. I HOFOR deler vi en fælles vision – vi vil skabe bæredygtige byer, baseret
på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger.

Vi lukker for vandet
Vi arbejder i øjeblikket på vores vandledninger i jeres område og er desværre
nødt til at lukke for vandet.
Det gør vi KLIK OG VÆLG DATO mellem kl. XX.XX og kl. XX.XX

Hvad skal du gøre?
Når vi åbner for vandet igen, skal du lade det kolde vand løbe, indtil det er
helt klart.
Vi anbefaler, at du åbner den vandhane, som er placeret tættest på det sted,
hvor vandet kommer ind i din bolig/bygning først (fx kælder, bryggers eller
køkken). Derved undgår du, at snavs og partikler spreder sig til de øvrige
vandhaner.
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte HOFORs
driftskontor på telefon 33 95 32 57 eller driftsvagten på telefon 38 88 24 24
(uden for normal arbejdstid).

Venlig hilsen
HOFOR A/S

Modtag varsler fra HOFOR
Hvis du ønsker at blive varslet via SMS og/eller e-mail ved fremtidige driftsforstyrrelser
vedrørende din adresse, kan du tilmelde dig på www.hofor.dk/sms

Opslaget er hængt op den Klik for at angive dato og klokkeslæt

HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Vi forsyner byer med vand, fjernvarme, bygas og fjernkøling,
vi afleder spildevand og opfører vindmøller. I HOFOR deler vi en fælles vision – vi vil skabe bæredygtige byer, baseret
på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger.
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Vi bliver desværre forsinkede
Vi er i gang med at sikre fremtidens vandforsyning, og som I nok har lagt
mærke til, arbejder vi i øjeblikket i jeres område.
Arbejdet er desværre blevet forsinket, så vi i stedet for vores tidligere
udmeldte slutdato nu først forventer at være færdige;

Angiv, hvornår I forventer at være færdige

Vi beklager forsinkelsen og de gener, den medfører for jer. Vi gør hvad vi
kan, for at få resten af arbejdet til at glide så smertefrit som muligt.
Det er entreprenørfirmaet Indtast entreprenørfirma, der udfører arbejdet for
HOFOR.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til arbejdet, er du meget
velkommen til at kontakte HOFOR på telefon 33 95 33 95 og spørge efter
Jesper Jensen.

Venlig hilsen
HOFOR A/S
Modtag SMS- varsler fra HOFOR
Hvis du ønsker at blive varslet via SMS ved fremtidige lukninger på din adresse, kan du tilmelde
dig på www.hofor.dk/sms

HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Vi forsyner byer med vand, fjernvarme, bygas og fjernkøling,
vi afleder spildevand og opfører vindmøller. I HOFOR deler vi en fælles vision – vi vil skabe bæredygtige byer, baseret
på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger.
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Gravearbejde uden for normal arbejdstid
Vi er i gang med at sikre fremtidens vandforsyning, og som I nok har lagt
mærke til, arbejder vi i øjeblikket i jeres område.
I samarbejde med Indtast navn Kommune er det blevet besluttet, at vores
arbejde skal udføres i Vælg fra listen. Det betyder desværre, at I nok vil
opleve, at vores maskiner støjer uden for normal arbejdstid i perioden

Indtast periode mellem kl. Indtast start og kl. Indtast
slut
Vi beklager meget ulejligheden og håber på forståelse for, at arbejdet er
nødvendigt for at sikre det rene, gode vand. Og vi gør hvad vi kan for at
mindske generne og få arbejdet til at glide så smertefrit som muligt.
Det er entreprenørfirmaet Indtast entreprenørfirma, der udfører arbejdet for
HOFOR.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til arbejdet, er du meget
velkommen til at kontakte HOFOR på telefon 33 95 33 95 og spørge efter
Jesper Jensen.
Venlig hilsen
HOFOR A/S
Modtag SMS- varsler fra HOFOR
Hvis du ønsker at blive varslet via SMS ved fremtidige lukninger på din adresse, kan du tilmelde
dig på www.hofor.dk/sms

HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Vi forsyner byer med vand, fjernvarme, bygas og fjernkøling,
vi afleder spildevand og opfører vindmøller. I HOFOR deler vi en fælles vision – vi vil skabe bæredygtige byer, baseret
på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger.

