Kalundborg, maj 2017

Forslag om analyse af grundejerforeningens drænforhold - til afstemning
ved Generalforsamlingen den 21. maj 2017
På sidste generalforsamling juli 2016 blev der nedsat et drænudvalg, det var på baggrund af
mange års problemer med utilstrækkelig afdræning, som er mærkbar flere steder på
grundejerforeningens arealer. Særlig det år (2015-16) var problemerne generende, på grund
af store regnmængder. Et af de meget synlige tegn var et overløb fra skoven hen over
Overdrevsvejen ved Granlygårdsvej hvorfra vandet fortsatte fra Granlygårdsvejs GF til vores
drænsystem begyndende ved Mosestien. Et andet synligt tegn på den megen regn, var en
mindre sø på fællesarealet ud for Brinken nr. 7 og 9. Denne sø pressede vand ud til
skrænten, det resulterede i et stort skred.
Den megen omtale i medierne af klimaændringer og for Danmarks vedkommende større
mængder af regn og skybrud i fremtiden og den almene politiske vilje til at håndtere det,
var vel, alt i alt, med til, at der blev bevilliget 10.000 kr. til et udvalg, der skulle gå videre med
at undersøge mulige tiltag i fremtiden.
Som det vil være de fleste bekendt, består det nuværende dræn udelukkende af nogle
meget gamle markdræn, som går igennem private sommerhusgrunde, og det samlede
drænsystems “sundhed” står og falder med disse sommerhusejeres vedligeholdelse af
drænet på deres egen grund.
Det siger sig selv, at dette gør systemet skrøbeligt, og det har da også vist sig gang på
gang, at drænet i perioder har været stoppet med store oversvømmelser til følge. Vi
vedhæfter nogle billeder fra 16. januar 2011 taget foran Mosestien 15, hvor drænet tager sin
begyndelse.

Det er drænudvalgets opfattelse, at det ikke er holdbart på længere sigt - specielt med de
klimaændringer, vi har set - at vores områdes afdræning står og falder med meget gamle
drænrør, hvis sundhed helt afhænger af de enkelte grundejere, hvis grunde de går igennem.
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Selv om der lige netop i år er faldet en del mindre regn end sædvanligt, således at
problemerne måske ikke har været så mærkbare i år, er det drænudvalgets opfattelse, at de
mangeårige problemer og evindelige undertiden ubehagelige diskussioner om
drænproblemer én gang for alle bør underkastes en professionel analyse, så vi kan få et
sagligt grundlag til at beslutte eventuelle forbedringer. Det kan være, at det ikke giver
mening at foretage sig yderligere efter en sådan analyse, men det er også muligt, at en
analyse kan munde ud i, at der etableres en udvidelse af drænkapaciteten. Det ved vi først,
når en professionel analyse er foretaget.
Det er drænudvalgets opfattelse, at der optimalt bør sigtes efter en løsning, som flest mulige
parceller kan få glæde af, hvorved de samlede udgifter fordeles på så mange som muligt. Vi
ved fra samtaler med bestyrelsen i nabogrundejerforeningen mod øst - GF Granlygårdsvej at man her er meget indstillet på om muligt at løse problemerne i begge grundejerforeninger
på én gang. En tredje interesseret part er Naturstyrelsen, som også lider under, at
overskudsvandet fra Vollerup skov i perioder ikke ledes væk i tilstrækkeligt omfang. Det bør
undersøges, om de eventuelt vil være indstillet på at bidrage.
Drænudvalget hvis medlemmer er:
Søren Ingemann Larsen, Mosestien 15
Lauritz Larsen Mosestien 17 B
Sven-Ole Toft, Toppen 2
Søren Birk Pedersen, Mosestien 11
- har i det forløbne år haft kontakt med en kloakmester fra Svebølle der måske ville skyde
nye rør i det nuværende system, men han “brændte os desværre af”.
Nu har vi kontakt til
Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg
Bygge, anlægs- og vedligeholdelsesentreprenør
Aut. Kloakmester, Projekt,- og entrepriseleder
Kurt Bang Jensen
Hallebyorevej 39
4450 Jyderup
Tlf. 51-17 40 70
Cvr.nr. 30011678
Aut. nr. KFUL-04916
www.kvops.dk
kurt-bang-jensen@mail.dk
Hans forslag er at vi får lavet en grundig analyse med højdemålinger og jordbundsprøver
foretaget af Henrik Grove fra Orbicon (følgende citeret fra en brev fra Henning Grove).
Et drænprojekt for hele området vil kunne omfatte
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- Fastlæggelse af højder ud fra højdemodellen (evt. opmåling, som er det bedste)
- Fastlæggelse af dræningsprincip
- Besigtigelse og prøvegravning, udtagning af jordbundsprøver for analyse på laboratorie
- Møde(r) med kommune om afgrænsning af projekt, spildevandsforhold, lovgivning etc.
- Projektbeskrivelse/arbejdsbeskrivelse og tilhørende tegningsmateriale, evt. til udbud?
- Excl. beboerkontakt og partsfordeling
Et groft overslag for dette projekt vil kunne udføres for ca. 140.000 kr excl. moms. excl.
kørsel og udlæg.
Udføres efter ABR89.
Henrik Grove
Tlf. +45 99 30 12 00
CVR-nr. 21 26 55 43
www.orbicon.dk
Projektleder
Sport & Fritid
Forsyning & Anlægsteknik
Mobil: +4561408091
hegr@orbicon.dk
Orbicon A/S
Gasværksvej 4, 9000 Aalborg
Tlf. +45 99 30 12 00
CVR-nr. 21 26 55 43
www.orbicon.dk
Hvis en af de oplagte løsningsmodeller indbefatter et dræn ned langs Mosestien til Dalen
eller Brinken og skråt over til Strandbjerggårdsvej vil det være oplagt at inddrage
Granlygårdsvejs GF, se det vedlagte billedmateriale bilag ( ). Skov og naturstyrelsen
Nykøbing Sj. og Kalundborg Kommune skal naturligvis inddrages.
Det bemærkes, at der ikke er planer om kloakering i kommunens plan 2017-2027.
Til yderligere orientering vedhæftes
- kort over området med “Bluepoints”
- oversigt over nedbørmængder på Røsnæs 2012-2016
77 matrikler skal dele 140.000 kr. plus moms lig med 177.500 kr., hvilket bliver 2.305 kr. pr.
matrikel.
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Forslaget, som der skal stemmes om, og som
drænudvalget anbefaler, er som følger:
- den ovenfor skitserede analyse igangsættes, og
- der vedtages en ekstraordinær kontingentforhøjelse på
2.500 kr. pr. parcel til dækning af udgifterne hertil.
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Kilde: Kalundborg Kommune
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Kilde: Kalundborg Kommune

Kortet viser såkaldte Bluepoints, som er de områder vandet vil samles I hvis der ikke er afledning eller
denne ikke er tilstrækkelig
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Nedbørmængder Røsnæs Fyr 2012 – 2016
År

mm Nedbør

% i forhold til normal

2012

606

116

2013

517

95

2014

539

104

2015

791

152

2016

543

104

Nedbørtal er Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) målinger ved Røsnæs Fyr
Normalnedbøren er for Kalundborg opgjort for for perioden 1961-1995 af DMI til
520 mm.
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