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Informationsmøde
Renovering af Stationsvej



Stationsvej og forpladsen til 
Runecentret skal renoveres



Sådan ser det ud i dag:



Hvor meget bliver renoveret?



Hvad skal der ske?

• Stationsvej skal have ny belægning, som vil bestå af 
skårne brosten med faste fuger

• Der bliver etableret parkeringslommer langs vejen

• Der plantes flere træer langs gaden

• Der kommer ny gadebelysning

• Jernbanevej tilføres helleanlæg for at dæmpe de 
gennemkørende bilisters fart



Eksempel på brosten



Forpladsen ved Runecentret

• Samarbejde mellem Runecentret og Vejle Kommune har 
gjort det muligt at renovere forpladsen ved Runecentret

• Alt arbejde, som bliver udført på dette areal, betales af 
Runecentret A/S

• Det er samme entreprenør, der skal udføre hele 
renoveringen. 

• Din Entreprenør Partner A/S fra Fredericia, som også 
stod for renoveringen af Byens Torv



Tidsplan

• Projektet begynder i uge 33 og forventes at være 
afsluttet 1. maj 2020



Arbejdstid, støj og støvgener?

• Ja, det vil støje og støve, men entreprenøren vil gøre alt 
for at mindske generne så meget så muligt

• Den normale arbejdstid vil blive: 
Hverdage mellem kl. 7 og 18

Kun efter aftale med Vejle Kommune må der i særlige tilfælde arbejdes om 
aftenen og i weekenderne.



Parkering og adgang til ejendomme

• Under renoveringen vil der forekomme perioder, hvor 
det ikke er muligt at tilkøre sin ejendom

• I forbindelse med etableringen af den nye 
brostensbelægning vil der blive henvist til byens øvrige 
parkeringspladser

• I særlige tilfælde: Kontakt entreprenøren, der vil være 
behjælpelig med en løsning

• I vil blive orienteret via sms 



Byggeplads (skurvogne og 
materialer) – hvor?



SMS - service

• Med en ny ”sms-service” udsender vi information, 
hvis der sker ændringer i tidsplanen, eller hvis vi har 
anden relevant information om projektet

• Du er som beboer/ejendomsejer med adresse i 
nærheden af vejarbejdet automatisk blevet tilmeldt 
servicen

• Bor du uden for nærområdet, skal du skrive dit mobil-
nummer på en liste



Tømning af skraldespande

• Entreprenøren vil 
hjælpe med at få 
kørt skraldespande 
frem til 
skraldebilen

• I skal blot sørge 
for, at den er kørt 
frem foran huset, 
som I plejer


