
Anlægsprojekter Budget Status
Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård 
og Ørum 2.900.000

Undersøgelse om alternative muligheder for afhjælpning af problemstilling med forurenet jord. Projektering er 
færdig og sti klar til udbud og jordkøb. 

Stiprojekt i Løsning Hedensted 4.500.000

Stianlæg er færdigt, lidt skiltning pågår stadig. I december blev der ekstraordinært foretaget en sideudvidelse af en 
eksisterende delstrækning mellem Valenciavej og Jørgensens Allé, bredden udvides fra knap 2 m til 3 m hvilket vil 
gøre funktionaliteten meget større. Det var muligt at foretage opgraderingen inden for anlægsrammen. 

Stiprojekt ved Kirkholm 6.700.000 Anlægsarbejde er i gang, forventes afsluttet i foråret.

ELENA energirenovering i kommunale 
bygninger 15.800.000

Der er lavet projekter for 8 mio. kr i 2015.  
Kommende store projekter i 2016 er 3 skoler, udskiftning af hårde hvidevarer og varmeprojeter i en række 
institutioner.

Forlængelse af Vestvejen 3.000.000 Forventes i gangsat i 2016. Skulle blive klar til udbud i Horsens kommunen i 2016.

Omfartsvej vest om Ørum 10.500.000
Lokalplan er vedtaget. Ekspropropriationsproces igangsat. Procedure for nødvendige tilladelser er igangsat. 
Udbydes så snart formalia er på på plads, med anlæg i 2016. 

Renovering af offentlige toiletter 1.000.000 Søgt nødvendige tilladelser til de 3 toiletter for opsætning inden sæson 2016. Toiletterne er klar til udbud.
Renovering af vejbroer 1.500.000 Årets projekter planlægges.

Reparation af Hjarnø Færgeleje 9.050.000
Renovering pågår og anlægperioden er forlænget med januar måned da der har været lidt komplikationer med 
udskredne sten fra den gamle mole.

Højvandssikring i Juelsminde 600.000 Projektering i gang.
Omfartsvej vest om Ørum 10.000.000 Ekspropriationsproces i gang. Udbud og anlæg fra april - december 2016.
Renovering af Horsensvej Østerbrogade 7.000.000 Projektering og planlægning i gangsættes snarest. 
Rundkørsel og vejudvidelse 3.300.000 Projektering igangsættes i foråret. Der er afsat yderligere 3,2 mio.kr i 2017 til projekterne.

Veje og fortove: 17.000.000 6 mio. kr anvendes i byområder og 5 mio. kr anvendes på landet. 5 mio. kr anvendes på nedenstående opgaver.
Asfalt- og slidlagsarbejder Planlægning af årets arbejder.
Renovering i forbindelse med 
kloakrenovering i Rask Mølle og 
Hedensted Arbejder pågår efter planen
Vejudvidelse på Palsgaardvej Afsluttet.
Vejudvidelse på Barrit Hulevej Anlægsarbejdet er i gang.
Totalrenovering af Strandhusevej, 
Juelsminde Forventes udbudt i februar-marts
Totalrenovering af Sneppevej, Løsning 
ved Løsning Plejecenter Der er dialog med AAB og Løsning Plejecenter om fællesprojekt.
Byggemodninger
Hedensted, institution Bygmarken 1.000.000 Entreprenør er i gangsat med arbejdet.
Tørring, bolig Grønlund 550.000 Projektering er i gang, Anlæg forventes i løbet af 2016. 
Uldum, bolig Lille Kongens ager Oplæg til politisk stillingtagen i foråret.
Hedensted, Erhverv Hedensted syd 600.000 Forundersøgelser for vandafledning og infrastruktur er i gang. 
Stouby, bolig Skovhavegård 4.250.000 Projektering er færdigt sidste vandafledningsprojektering pågår. Forventes sendt i udbud til marts .

Sum 99.250.000

Status på anlæg pr 12. januar 2016


