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Vejle: Denne sommer blev 
det store spildevandsbassin 
under Vigerslevparken ved 
Valby indviet. Bassinet, der er 
Danmarks længste på 3,4 kilo-
meter, kan rumme 29.000 ku-
bikmeter vand, hvilket svarer 
til 12 olympiske svømmebas-
siner.

Østergaard A/S fra Vejle 
stod for selve tunneleringen af 
bassinet, men undervejs stød-
te de på udfordringer. Det gik 
for langsomt med at transpor-
tere den overskydende jord 
gennem den lange tunnel, og 
det resulterede i for mange 
stop i selve tunneleringsma-
skinen. Østergaard A/S tog 
kontakt til Esbjerg-virksom-
heden SB Engineering for at 
finde en hurtig løsning på 
problemet, der ellers kunne 
resultere i forsinkelser.

Optimering på 30 procent
- Løsningen blev en buf-

ferkasse, der opbevarede den 
overskydende jord, mens sel-
ve jordvognen kørte væk. Det 
betød, at tunneleringen fort-
satte uden stop, og vi kunne 
opnå en procesoptimeringen 
på 30 procent til glæde for 
områdets borgere, der undgik 
at skulle leve med generne fra 
projektet i længere tid end 
nødvendigt, forklarer medejer 
Søren Brorsbøl fra SB Engine-
ering i en pressemeddelelse.

- Det lyder simpelt, men det 
var en større udfordring, når 
man arbejder under jorden 
med skiftende undergrund. 
Løsningen var og er en stor 
succes. I dag har vi taget pa-
tent på bufferkassen, da der 
ikke findes noget lignende på 
markedet, og der er allerede 
en del interesse for den, uddy-

Underjordiske udfordringer løst gennem samarbejde
et samarbejde mellem Vejlevirksomheden Østergaard a/s og sb engineering var med til at 
sikre, at et stort anlagt spildevandsbassin i Valby kunne blive færdigt til tiden. Østergaard 
a/s har nu opnået patent på den idé, som løste problemet omkring bassinet.

Østergaard A/S har opnået patent på en såkaldt bufferkasse, 
der er udviklet i samarbejde med SB Engineering i forbindelse 
med etableringen af den 3,4 kilometer lange Damhusledning 
ved Valby. Pressefoto

ber Poul Erik Christensen, der 
er afdelingsleder for tunnele-
ring og gennempresning hos 
Østergaard A/S.

Poul Erik Christensen til-
føjer, at der er 120 mand an-
sat hos Vejle-virksomheden 
Østergaard A/S, men når der 
skal løses opgaver uden for de 
traditionelle kompetenceom-
råder, arbejder virksomheden 
gerne sammen med eksterne 
aktører.
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Rørbukning på 5-akset CNC-robot

Alt indenfor rør, jern
og svejseopgaver til
konkurrencedygtige
priser og god kvalitet
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Logistikass. med medansvar
Idet vores nuværende assistent har søgt nye udfordringer søger
vi en ny frisk medarbejder til 37 timer, hvor:
Vi tilbyder:
Et spændende og udfordrende job i en dynamisk virksomhed,
med:
• En høj standard
• Et godt team af kolleger
• Frihed under ansvar
• Fleksible og gode arbejdsforhold
• Fordelagtige personalegoder samt helbredsforsikring
• Muligheder for relevante efteruddannelser
• Løn efter kvalifikationer
Vi forventer at du:
• Har truck-certifikat
• Kørekort, gerne til kørsel med trailer
• Kan modtage, og ekspedere ordrer pr. telefon og ved døren.
• Har en god ordenssans, samt relevant uddannelse
• Er god til at samarbejde, men også kan arbejde selvstændigt
• Kan forestå salg til eksisterende og opsøge nye kunder
• Fleksibel og kunne indgå i et vagtskema
• Har kendskab til IT på alm. brugerniveau
• Har gode sprogkundskaber i tysk og engelsk eller har interesse

i at lære det.
• Trives med godt humør og en meget fri tone
• Er stabil, glad, serviceorienteret og har gå-på-mod
• Kan holde hovedet koldt, når der er travlt
• Kan starte 1. december eller efter aftale (vi venter gerne på

den rigtige)
Ansøgere med kendskab til tankvogns- og eller opbygger-
branchen vil blive foretrukket.
Uden erfaring er al henvendelse unødvendig.
Kortfattet ansøgning bedes sendt til:

Att: Johnny Salling

Tlf.: + 45 76 20 70 00
Dir.: + 45 76 20 70 05
Mail: js@ftu.eu

A/S Fredericia Tankvognsudstyr blev etableret i 1971.
Virksomheden er kendetegnet ved at kunne levere løsninger tilpasset
den enkelte kundes behov og krav. Kundekredsen repræsenterer blandt
andet raffinaderier, offshore-industrien, lufthavne, den kemiske sektor,
industrien, landbruget og militæret.
Reparations- og serviceværkstedet har gennem de seneste 30 år opbyg-
get en stor ekspertise inden for alle former for opbygning og reparation.
Her udføres montering af komplette hydraulikanlæg, kompressorer og
kraftudtag samt servicering af al udstyr på tankvogne og stationære
installationer. Vi er 10 engagerede medarbejdere.

BETON
KVALITETSSIKRING

JORD
ANLÆGSOPGAVER

KLOAK
AUT. KLOAKMESTER

Står jeres firma over for store kapacitet udfordringer,
hvor egenproduktionen måske ikke rækker, så lad
Hindsgaul Entreprise hjælper jer.
Vi kan samle pakken på jord, kloak og beton med
økonomisk fordel.
Kvalitetssikring er en selvfølge!
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