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Nyt afløbssystem i Dalum - hvad sker der nu?
Vores arbejde med at udvide afløbssystemet i Dalum nærmer sig sin afslutning. 
I dette nyhedsbrev nr. 4 kan du læse om, hvor langt vi er kommet med projektet, siden 
vi udsendte nyhedsbrev nr. 3 i oktober 2009 - og hvad vi endnu mangler at udføre. 

Arbejdet ved Nettos p-plads
Byggepladsen ved Nettos parkeringsplads er stort set det eneste sted, hvor vores ar-
bejder ikke er afsluttet. I perioden fra sidste nyhedsbrev og indtil nu har der været stor 
aktivitet på byggepladsen. Den underjordiske pumpestation er i løbet af sommeren 
blevet færdigbygget. 

Nu fortsætter arbejdet med at færdiggøre parkeringsarealet, maskin- og el-installatio-
ner samt opføre en lille overbygning over trappen til pumpestationen.
Vi forventer at sætte hele anlægget i drift medio oktober.

Ny parkering ved Dalumvej 23A
Ved Dalumvej 23A har bygværket, der forbinder det nye og det gamle afløbssystem, 
længe stået færdigt.  Vi har nu også retableret området omkring bygværket og anlagt 
en lille plads over bygværket. Pladsen er til vores servicebiler, når vi skal foretage drifts-
opgaver på bygværket.
 
Derudover har vi etableret seks parkeringspladser til den kommunale institution på 
Dalumvej 23A som kompensation for, at vi har inddraget en stor del af deres have til 
bygværket.

Det færdige bygværk ved Dalumvej 23A Trappeoverbygning ved Nettos p-plads



Ny beplantning syd for Odense Zoo
I Fruens Bøge syd for Odense Zoo er både overløbsbygværket (der lader overskydende 
vand løbe ud i Odense Å ved ekstreme regnskyl ) og udløbskanalen til Odense Å 
færdige. Der mangler nu kun at blive plantet nye planter på de områder, der har været 
berørt af vores arbejde.     

Vi har aftalt med Odense Kommune, der ejer skoven, at de planlægger og gennemfø-
rer tilplantningen af området for os. Afhængig af vejret forventer vi, at det sker hen på 
efteråret.

Nye rør i Vester Allé
I Vester Allé har vi dels etableret en ny trykledning, og dels omlagt de eksisterende 
kloak- og stikledninger ved samme lejlighed. Det betyder, at ledningerne i både Vester 
Allé og Lindevej nu er fornyet, så vi ikke behøver at genere beboerne på et senere tids-
punkt, når der ellers ville være behov for at renovere ledningerne.

Kommende aktiviteter
Vi mangler endnu nogle få ting, før projektet er helt færdigt:

• Færdiggørelse af plads ved Nettos parkeringsplads
• Opstart og færdiggørelse af maskin- og el-installationer i pumpestation ved Nettos 

parkeringsplads
• Diverse retableringsarbejder samt test og indkøring af anlæggets SRO (Styring, 

Regulering og Overvågning)
• Diverse fremvisninger af det færdige anlæg

Vi inviterer til åbent hus
Når alle installationer er færdige, holder vi åbent hus for beboerne i området og jer, der 
modtager nyhedsbrevet. Her får I mulighed for at se den underjordiske pumpestation 
og gå en tur gennem en af de 2,5 meter store tunnelledninger. 

Det sker torsdag den 30. september kl. 17-19. Nærmere information følger.
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