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Vej & Park

Vejle Kommune lægger i 2016/2017 ny asfalt på
228 km veje rundt omkring i hele kommunen.
Det er et historisk stort projekt – strækningen svarer til over 10 procent af alle asfaltveje i
Vejle Kommune.
Projektet er en god investering, fordi den
løbende vedligeholdelse af de mest nedslidte veje i
kommunen bliver dyrere og dyrere. Samtidig giver
asfaltprojektet hele kommunen et kæmpestort løft til
gavn for alle borgere og trafikanter.

og beboere i de berørte områder. Vi undgår
ikke støj, afspærringer og andre ulemper, men
vi prøver at udføre arbejdet, så vi generer dig

Vi lægger vægt på, at det omfattende asfaltarbejde skal blive en god oplevelse for trafikanter

vi gerne fra dig.

Vejle Kommune tænker i helhedsorienterede
løsninger, så hvis du har idéer til ændringer/
nye tiltag, når vi alligevel er i dit område, hører

Vi har prioriteret ny asfalt på de veje i kommunen, der i dag har den laveste standard.

En god
oplevelse for alle
mindst muligt.

Vi informerer løbende om projektet på vejle.dk/asfalt,
Facebook/Vejle Kommune og på plancher i de berørte områder.

Hold vejen fri Inden vi dukker op, har du som grundejer pligt til at klippe hække
og beskære træer, der vokser ud over vejen. Hvis vejen er spærret af bevoksninger, kan
det forsinke asfaltarbejdet. Vi giver ikke erstatning for ødelagte træer og hække.

Vej & Park

Det finske entreprenørfirma Lemminkäinen har vundet entreprisen og står for alt
asfaltarbejdet. Firmaets danske afdeling
har tidligere stået for en række asfaltprojekter i Danmark.
Se mere på lemminkäinen.dk

Vej & Park i Vejle Kommune er daglig
leder af asfaltprojektet. Det er os, du skal
henvende dig til, hvis du har konkrete
spørgsmål om projektet.
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