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Separatkloakering af Endrup Vest.
Der er nu godt i gang i separatkloakeringen.
Entreprenøren arbejder med to hold. Et hold arbejder fra Bygaden 1 mod Bygaden 64. Denne strækning vil efter tidsplanen vare indtil jul.
Andet hold arbejder sig op ad Bygaden 38-52 og videre om forbi Bygaden 68C.
Efter tidsplanen vil dette arbejde strække sig til medio november.
Der vil løbende blive reetableret, så der opretholdes bedst mulig tilkørsel til alle
ejendomme.
I lommen Bygaden 8-22 mangler entreprenøren at udføre de endelige stiktilslutninger, det vil ske i de kommende uger.
I forbindelse med arbejdet bliver der lagt en ny spildevands- og en ny regnvandsledning samtidig bliver der ført nye stikledninger frem til 1m ind på matriklerne.
Vejafspærring
Arbejdet langs Hovedvej A1 er færdig. Vejen er igen åben for trafikken i begge
retninger, dog med hastighedsnedsættelse.
Fra mandag uge 42 til jul vil Bygaden være spærret for gennemkørsel. Der vil
være opretholdt bedst mulig tilkørsel til alle ejendommen, enten fra nord eller fra
Hovedvej A1. Sidegaderne vil i videst muligt omfang være åben for tilkørsel i hele
perioden.
Ved arbejde i lommen Bygaden 38-52, vil det hele tiden være muligt at parkere
på vejen ind i lommen.
Busser
Bussestoppestedet ved Bygaden 25/frisøren vil ikke blive betjent fra mandag den
14. oktober og indtil jul. Der henvises til af- og påstigning ved midlertidigt stoppested på Vibækvej. Se nedenstående kort.

Esbjerg Forsyning A/S · Ravnevej 10 · 6705 Esbjerg Ø · Telefon 7614 2414 · Fax 7614 2485
www.esbjergforsyning.dk · post@esbjergforsyning.dk

På www.esbjergforsyning.dk under ”Driftsinfo for spildevand” vil tidsplanen løbende blive
opdateret.
Hvis I har spørgsmål så er I velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
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Ingeniør
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