Billund Kommune, marts 2020
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1. Grindstedvej igen åben for trafik
2. Shop i Billund bringer ud
3. Status på anlægsarbejde Grenevej
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Grindstedvej er igen åben for trafik
Entreprenørernes folk har arbejdet hurtigt, og det betyder, at Grindstedvej mellem ABCrundkørslen og Kastanje-rundkørslen igen er åben for trafik.
Den oprindelige tidsplan hed udgangen af marts/primo april, men takket være udvidet arbejdstid er
arbejdet nu så færdigt, at vejen igen er åben for trafik.
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Status på udvidelsen af Grenevej
Overordnet set går anlægsarbejder tidsmæssigt efter planen på Grenevej. Entreprenøren skal
være færdig med anlægsarbejdet på hele strækningen mellem Koldingvej og Hejnsvigvej den 1.
september 2020.
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Arbejdskørslen til og fra Grenevej sker pt. via Koldingvej, og derfor kører der dagligt mange
lastbiler til og fra Grenevej med sand og grus til opbygning af vejen.
Indtil videre er der lagt asfalt på vejen på strækningen fra Koldingvej til umiddelbart øst for krydset
ved Engdraget. Derudover er vejkassen opbygget i sand og grus fra Engdraget til Søndre Kirkevej.
Vi havde håbet på, at der allerede nu var asfalt på strækningen mellem Engdraget og Kærhusvej
inkl. krydset ved Engdraget, men vi har haft en del udfordringer med vejret, som har betydet at
udlægningen af asfalt er udsat til i slutningen af marts 2020.
Det har også betyder, at åbningen af strækningen mellem Koldingvej og Engdraget inkl. krydset
ved Engdraget, er udsat indtil der er udlagt asfalt, og strækningen i øvrigt at helt klar til at blive
åbnet. Når asfalten er udlagt skal rabat og afvandingskonstruktioner færdiggøres samt striber og
skiltning etableres.
På grund af vejrforholdene og den generelle nuværende situation i Danmark ved vi ikke om
tidsplanen for udlægning af asfalt holder, men den øvrige del af anlægsarbejdet mod Hejnsvigvej
fortsætter. Det betyder, at vi bliver klar til at udlægge asfalt på en længere strækning end planlagt,
når forholdene er til at asfalten kan udlægges, og at vi overholder den overordnede tidsplan med
deadline den 1. september 2020.

Nyhedsbrevet udsendes når der enkelte eller flere projekter at melde ud om. Man
kan tilmelde eller framelde sig på soma@billund.dk
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