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Information om Højmarksvej 

 

Kloakseparering, renovering og trafiksikkerhed 

Vejen Kommune og Vejen Forsyning udfører i perioden 1. august til 31. september 2021 en række arbejder 
omkring Højmarksvej og Idræts Allé:  

 

August Bassiner og Nedsivningsgrøfter på de grønne arealer mellem Højmarksvej og 
Søndergade. 

August Fortovsarbejder og separering/renovering af kloak ved Idræts Allé og 
Højmarksvej 

September Asfaltarbejder på Højmarksvej og sidearealer 

 

I kan se strækningen på den medsendte plan og projektbeskrivelse. 

Vi opfordrer bløde trafikanter i området til at anvende stisystemet omkring Højmarksvej mest muligt i 
anlægsperioden. 

Der vil selvfølgelig blive skiltet på stedet, og vi vil løbende tage kontakt til Højmarksskolen, når skolevej og 
eventuelle busser berøres. Det samme gælder øvrige beboere på Højmarksvej, hvis indkørsel eller lignende 
spærres kortvarigt. 

Hvis I har spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte: 

 

Vejen kommune:  Vedrørende vej, belægninger og tilretning mod grunde: 

 Thomas Halager Svendsen på E-mail: thas@vejen.dk eller tlf.: 7996 6248 

  Vedrørende de grønne arealer: 

Signe Hvergel Pedersen på E-mail: sihp@vejen.dk eller tlf.: 7996 6219  

Vejen Forsyning:  Vedrørende ledningsrenovering, regn- og spildevand: 

  Mark Busch på E-mail: mb@vejenforsyning.dk eller tlf.:7632 6692 

 

 



                                                              

Projektbeskrivelse 

 

Projektet indeholder: 

 Separering af regnvand fra offentlige arealer og bygninger. I dag bortledes regnvand fra området 
sammen med spildevandet. Fremover vil regnvandet blive nedsivet lokalt i det grønne område 
mellem Højmarksvej og Søndergade. Derved nedsættes udledningen til Bramming-Holsted Å. 
 

 Etablering af lave grøfter og bassiner til transport og nedsivning af regnvandet. Der vil sjældent stå 
vand i disse grøfter og bassiner, men på udvalgte steder kan der sås blomster. 
 

 Ombygning af Højmarksvej, sådan at regnvandet løber over imod det grønne areal. Dette gøres 
ved, at kantstenen i vejens vestside hæves. Der vil derfor blive tilretninger ved indkørsler på 
strækningen. Vejen Kommune og Vejen Forsyning forestår alle arbejder. 
 
Der etableres huller i kantstenslinjen på østsiden af Højmarksvej til udledning af vejvandet mod det 
grønne areal (Denne løsning kan ses i Hovborg på Holmeåvænget). 
 

 
Foto fra Holmeåvænget i Hovborg 
 

 Renovering af kloak i området. 
 

 Trafiksikring af skolevej til Højmarksskolen. Den dobbeltrettede cykelsti fra Søndergade langs 
Idræts Allé forlænges helt frem til boldbanerne for enden af vejen, og der etableres en hævet flade 
i krydset mellem Højmarksvej og Idræts Allé. 
 

 Asfaltering af Højmarksvej  
 

Venlig hilsen 

Vejen Kommune og Vejen Forsyning 
 

 


