
Energi Viborg forsøger at tage bredest muligt hensyn 

Af Erik Meyer 

Peter Thomsen udtrykker i et læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad d. 9. februar bekymring for Energi 
Viborgs anlægsarbejde i Vejrumbro og ikke mindst for kundernes adgang til købmanden. Vi er 
meget bevidste om at genere mindst muligt i vores arbejdsplanlægning og optimere, hvor vi kan. 
Siden borgermødet d. 30. juni 2015, er tidsplanen for Vejrumbro således også blevet optimeret på 
byggemøderne, hvor blandt andet købmanden har repræsenteret Vejrumbro. Status er følgende: 

Anlægsperioden for 2016 slutter omkring uge 28 i stedet for i uge 46 for at belaste byen mindst 
muligt. Det er muligt, fordi vi kan bore nogle strækninger fra krydset Kirkebakken/ Hovedgaden – 
krydset Fælledvej/Hovedgaden samt fra samme kryds og til Østervangsvej nr. 6. Fra Hovedgaden 
nr. 22, hvor det store gravehold pt. graver og op til krydset Kirkebakken/Hovedgaden er det 
stadigvæk nødvendigt at grave pga. rørenes dimension. Entreprenøren regner med at åbne 
Hovedgaden helt op for gennemkørsel omkring uge 17, når der er asfalteret.  

Pt. graves der også i Østervangsvej, hvor der er omkørsel via Østervænget og Nørrevang. 
Skelbrøndene er sat, og der mangler kun hovedledningerne. Derfor regner entreprenøren med at 
åbne Østervangsvej op for gennemkørsel omkring uge 9, hvorefter der asfalteres lige efter påske i 
uge 13.  
 
I forhold til den gældende tidsplan, som kan ses på Energi Viborgs og Vejrumbros hjemmeside, 
samt er hængt op ved købmanden, er entreprenøren foran og håber, at dette forspring kan holdes, 
således Hovedgaden/Østervangsvej kan åbnes op for gennemkørsel før uge 17. Fremtidigt 
gravearbejde i Vejrumbro vil derefter ikke påvirke handlende fra Vejrumbro og andre byer i samme 
grad for at handle bl.a. ved købmanden og smeden. 

Først efter færdiggørelse af Østervangsvej vil graveholdet på denne vej fortsætte på Skolevangen, 
så der ikke er for mange gravehold i byen på en gang. Det samme gælder for graveholdet på 
Hovedgaden, der først efter færdiggørelsen af Hovedgaden vil forsætte op ad Kirkebakken til 
krydset Skolevangen/Kirkebakken.   

Ved gravearbejdet foran købmanden, koordinerer entreprenøren, efter aftale med købmanden på 
byggemøderne, vareleverancer osv., samt tilpasser graveholdets længde, så det altid er muligt at 
køre til købmanden. Indtil ca. udgangen af uge 9 er der fortsat adgang fra den østlige del af 
Vejrumbro via Fælledvej. Efter uge 9 er der adgang fra Nørreåvej.  
Det endelige tidspunkt for skiftet vil blive annonceret via Energi Viborg hjemmeside, Vejrumbro.dk 
og facebook-siden Vejrumbro tidende. Frem til asfaltering i uge 13 er strækningen fra Hovedgaden 
4 og til købmanden udlagt i kørebart grus.      

For at hjælpe købmanden med at synliggøre butikken, har entreprenøren og Energi Viborg tilbudt 
at sætte større skilte op med Letkøbs logo på udvalgte steder. Købmanden har haft problemer 
med at skaffe de rigtige digitale filer til produktionen af skiltene, men de er i disse dage blev 
fremskaffet med Energi Viborgs hjælp og bliver sat op snarest. 

I 2017 vil der være gravearbejde på Fælledvej, Gl. Viborgvej, Toftevej og den øverste del af 
Kirkebakken. Gl. Viborgvej bliver ikke spærret for gennemkørsel pga. vejens bredde, så der kan 
lægges rør samtidigt med en fornuftig trafikafvikling.  
 
Gravearbejdet vil altid genere, men vi håber, at ovenstående gennemgang giver et indtryk af, at vi 
inddrager såvel købmanden som Vejrumbro i planlægningen, så generne bliver så små som 
mulige. 


