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Information om vej- og gravearbejde  

Gravearbejde i Østergade og Magnus Kjærs gade, 7500 Holstebro. 

I starten af 2021 skal Østergade og Magnus Kjærs Gade graves op og 
ledningssystemerne skal saneres og ombygges.  

Årsagen er, at regnvandssystemet i Magnus Kjærs Gade skal 
opdimensioneres for at kunne håndtere regnvand fra Enghaven og samtidig 
saneres spildevandsledningen. Den resterende del af Østergade, som ikke 
blev separatkloakeret i 2018, vil i samme forbindelse blive separeret. 

I forbindelse med arbejderne udskiftes asfalt, kantsten og fortove i Østergade 
og Magnus Kjærs Gade.  

Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at starte op i medio januar 
2021 og forventes afsluttet i april 2021. I vil kunne læse mere om projektet på 
Vestforsynings hjemmeside, som vi løbende vil holde opdateret: 
www.vestforsyning.dk/østergade 

Området, hvor saneringen er planlagt, er vist på vedhæftede tegning. 

Arbejdet med saneringen og renoveringen vil medføre en del besværligheder 
og gener under udførelsen. Generne under arbejdet minimeres, så vidt det er 
muligt, men det kan ikke undgås, at I bliver berørt af arbejdet. 

Normal kørsel til og fra jeres ejendomme via Magnus Kjærs Gade og 
Østergade vil i perioder ikke være muligt i anlægsperioden, hvorfor der 
henvises til, at I anvender parkeringsarealet i krydset ved Kielgasten/Vigen, 
den røde markering på vedlagte tegning. Parkeringsarealet har tidligere været 
udlagt til betalingsparkering, men vil være gratis i forbindelse med 
anlægsarbejdet.  

https://www.vestforsyning.dk/spildevand/kloakseparering/kloakseparering-paa-østergade-og-magnus-kjaers-gade/
https://www.vestforsyning.dk/spildevand/kloakseparering/kloakseparering-paa-østergade-og-magnus-kjaers-gade/
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For de af jer, som har behov for ladestandere til elbiler, kan vi henvise til p-
huset i Skolegade, hvor der kan foretages gratis opladning. I er naturligvis 
velkomne til at kontakte os desangående.   

Vores entreprenør vil være behjælpelig med at fragte renovation fra jeres 
indkørsel og ud af arbejdsområdet, således dette kan tømmes på normal vis. 
Derudover åbnes Østergade ud mod krydset Enghavevej/Viborgvej. Denne 
åbning vil alene kunne anvendes af beredskabet. 

Der vil som minimum blive opretholdt gående adgang til alle boligerne under 
hele anlægsperioden. 

Såfremt du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte Anne L. 
Kruse fra Vestforsyning på 96117300 eller Søren Jepsen, NIRAS på tlf. nr. 
2761 2990. 

Venlig hilsen 

Anne Langwithz Kruse 
Projektleder 
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Tegning af projektareal 

 
 
Tegning af P-areal 
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