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Jeanette Ishi Lehn

Fra: Jan Sørensen
Sendt: 1. maj 2018 12:03
Til: Jeanette Ishi Lehn; Marie Lyster Nielsen; Puk Lehnsmose; Rasmus Dandanell 

Lundegaard; ras@Cfbo.dk; Kenn H. Lange
Emne: Vandets vej, Brande Syd

Hej Alle 
 
I sidste uge udsendte jeg en ydelsesbeskrivelse for det rådgivningsarbejde, der skal laves i forbindelse med vandets 
vej, Brande Syd. Ud fra jeres bemærkninger ændrede jeg lidt i indhold inden rådgiverne fik det. Det væsentligste er, 
at der er indsat et ekstra møde /miniworkshop undervejs og så konkurreres der på det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud, hvor pris vægter 40 %. Jeg holder spørgemøde sammen med rådgiverne på torsdag i forbindelse med 
tilbudsgivningen. I er selvfølgelig velkomne, men målet er nu primært at køre en fornuftig tilbudsproces og lave en 
god samarbejdsaftale. Mailen til rådgiver er vedlagt til info. 
Den 15/5 skulle vi gerne have kontrakten med rådgiver på plads.  
 
Ugen efter har vi opstartsmøde og så kører processen. Jeg er usikker på, i hvilken grad I vil/kan inddrages, og jeg har 
desværre ikke den tid, jeg gerne ville til projektet. For at gøre det så effektiv som muligt, så tænker jeg at indkalde 
jer til nedenstående møder allerede nu. Møderne bliver vores milepæle, hvor vi koncentrerer indsatsen. I må selv 
vurdere, hvorvidt det er relevant, eller om der skal andre med.  
 
På torsdag indkalder jeg derfor til følgende:  
 
Milepæl 1: Opstartsmøde uge 21,  2-3 dag 
Milepæl 2: Miniworkshop uge 24, 4-5 timer 
Milepæl 3: Møde omkring de første udkast, uge 26-27, 2-3 timer  
 
Til det første møde skal vi give rådgiver den bedst mulige start i en stram tidsplan. Vores leverancer skal derfor være 
klar.  
Jeg forventer, at I er afklaret om nedenstående inden opstartsmødet. Digitale leverancer skal være klar til aflevering 
med udgangen af uge 20.:  
 
Jeanette og Marie:                     Digital projektgrænse. Vi skal være sikre på afgræsningen. Jeg har lavet et forslag i 
forbindelse med udbud af opgaven. Er det den rigtige? 
Jeanette og Marie:                     Information af lodsejere indenfor projektområdet. Jeg har ringet til alle dem, hvor vi 

har boret og lavet geotekniske undersøgelser. Skal vi gøre yderligere? Jeg kan godt 
forestille mig, at rådgiver gerne vil skrive ud til ejerne i hele projektområdet og bede 
om f.eks. drænoplysninger. Kan de det? 

 
Kenn, IB Spildevand:                 Digitale ledningsoplysninger. Kan rådgiver downloade fra jeres hjemmeside. Har vi 

oplysninger indsivninger i Brande?. Kan det opstillede model i Brande anvendes, 
overløb Enkehøj. Principper for håndteringen af overfladevandet. 

 
Rasmus Lundegaard:                Registreringer af §3. Snitfladen til natur. Levering af registreret data. Digitalisering af 
nyere data? 
 
Rasmus CFBO                               Din plan i forhold til ovenstående milepæle. Et parallelt forløb udviklingsplan og 
projektering af vandets vej? Afklaring med plan, Ikast-Brande Kommune.  
 
Jan (mig selv):                             Punktfil fra Orbicon (opmåling), Geoteknisk rapport fra Frank Geoteknik, DualEM og 
synkron pejlerunde fra Niras.  



2

 
 
Møderne holdes alle i Brande. Rådgiver skal tage referat af møderne og vore ønsker bliver afgørende for 
opgaveløsningen. 
 
 
 
 

  

Venlig hilsen 
Jan Sørensen 
Ingeniør 
__________________________________ 
  

Ikast-Brande Kommune 
Bygge- og Miljøafdelingen 
Centerparken 1 
7330 Brande 
Tlf.:  +4599604000 
Direkte: +4599603384 
E-mail: janso@ikast-brande.dk 
Sikker e-mail:  http://www.ikast-brande.dk/personlig 
www.ikast-brande.dk 

            

Fra: Jan Sørensen  
Sendt: 1. maj 2018 10:23 
Til: 'DUUS - Peter Bassø Duus' <duus@orbicon.dk>; 'eak@envidan.dk' <eak@envidan.dk> 
Emne: Mødet på torsdag 
 
Hej Esben og Peter 
 
Jeg har følgende forslag i forhold til på torsdag. Hvis I har bemærkninger, hører jeg gerne: 
 
Mødested 
Vi mødes på rådhuset i Brande, Centerparken 1, 7330 Brande, Mødelokale 2 kl. 10:00 
 
Tilmelding 
Vil I overveje om I tager nogen med?. I så fald så skriv en mail lige til mig 
 
Dagsorden_10:00-11:30 

1) Forhistorien på projektet 



3

Gennemgang af, hvordan projektet er opstået og tidsperspektivet 
2) Leverancer og milepæle (møder) 

Udgangspunkt i den fremsendte ydelsesbeskrivelse 
3) Udbuddet 

Udgangspunkt i den fremsendte ydelsesbeskrivelse. Det er vanskeligt at beskrive opgaven tilstrækkelig, og 
jeg er modtagelig for tilføjelser og gode idéer, så vi får en fair og fornuftigt tilbudsproces uden at bruge for 
meget tid på det. Ydelsesbeskrivelsen kan evt. suppleres med en tilbudsliste med et skøn af timer fordelt på 
forskellige kategorier. Vi tager beslutningen på mødet. 
 

Efter mødet kan vi slutte af med se 1-2 udvalgte lokaliteter indenfor projektområdet, hvis der er interesse for det  
Så kan I får et indtryk af områderne. Jeg bestiller en sandwich, vi tager med og spiser i felten. Jeg forventer, at vi er 
færdig 12:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


