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Høringssvar til VVM-redegørelse for ny bane på tværs af Vejle Fjord 

 

Hedensted Kommune mener ikke, at en baneforbindelse over Vejle Fjord er den rigtige 

måde til at sikre fremtidens infrastruktur i Danmark, hverken for Hedensted Kommune, 

for området omkring Vejle Fjord eller for hele Danmark.  

 

Der er tale om en væsentlig infrastrukturinvestering, og bør som sådan gennemtænkes i 

forhold til det samlede transportbehov i Danmark. At den samfundsøkonomiske forret-

ning kun lige gør projektet rentabelt tydeliggør, at det er vigtigt nøje at overveje, om en 

baneforbindelse over Vejle Fjord er den rette løsning. 

 

Fleksibilitet og rettidighed er langt mere afgørende end de 8 minutter, som en tog-

bro/tunnel vil nedsætte rejsetiden med. Hedensted Kommune mener derfor, at der bør 

fokuseres på at sikre fremkommelighed i bred forstand. Dette sker allerede via de igang-

satte investeringer i den eksisterende jernbane, men skal suppleres med udvidelse af 

E45 hurtigst muligt. Disse investeringer vil bedre og billigere sikre, at det ønskede mål 

nås; en velfungerende infrastruktur i Danmark, som imødekommer fremtidens behov.  

 

De tre bro-løsninger, der er undersøgt i den udarbejdede VVM, vil alle have store konse-

kvenser for naturen og beboerne i området omkring fjorden, og den samfundsøkonomi-

ske gevinst ved en bro vil ikke kunne kompensere for dette. Den skitserede tunnelløsning 

synes ikke sammenlignelig med de øvrige forslag, da denne løsning ikke gør det muligt 

for godstog at benytte forbindelsen.    

 

Alle fire løsninger vil samtidig betyde markante gener for beboerne langs banen igennem 

Hedensted og Løsning. De høje hastigheder vil give støj- og vibrationer, som kræver af-

værgeforanstaltninger. Ifølge ”Ny bane over Vestfyn baggrundsrapporten: Støj og vibra-

tioner i anlægs- og driftsfasen” er der på nuværende tidspunkt ikke fundet en optimal 

løsning til at dæmme op for eksempelvis vibrationsgener. Derfor synes det passende at 

afvente erfaringerne fra den nye bane København – Ringsted før der planlægges flere 

højhastighedsbaner gennem boligområder.  

 

Hedensted Kommune har i forbindelse med høring af debatoplægget til VVM-

undersøgelsen i brev af 5. januar 2015 opfordret til at udarbejde en VVM-redegørelse, 

som udover en baneforbindelse ved Daugård ligeledes skulle beskrive muligheder og 

konsekvenserne ved en togbro langs med eksisterende motorvejsbro over Vejle Fjord 

kombineret med et nyt trace til højhastighedstogene langs E45, samt udbygning af jern-

banen gennem Vejle. Disse to muligheder er ikke medtaget i rapporten, hvilket Heden-

sted Kommune finder beklageligt. 
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Med venlig hilsen 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hedensted Kommune sender som udgangspunkt alle breve med Digital Post. Husk derfor at tjekke din postkas-
se på borger.dk eller virk.dk. Hvis du er fritaget for Digital Post, vil du fortsat modtage papirbreve. 

 

 


