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Høringssvar  

 

Hedensted Kommunes høringssvar på VVM-redegørelsen for Baneprojektet 

”Elektrificering og hastighedsopgradering, Fredericia – Aarhus” 

 

Hedensted Kommune er som udgangspunkt tilhænger af elektrificeringen af jernbanenet-

tet mellem Fredericia og Aarhus.  

 

Selve jernbanen går tæt på og lige igennem flere byer i kommunen, herunder Hedensted 

og Løsning. Det er derfor vigtigt, at elektrificeringen ikke medfører forringelse af livsvil-

kårene for de borgere i Hedensted Kommune, der bor langs banen. Det er bydende nød-

vendigt, at der gennemføres de nødvendige afværgende tiltag på elektrificeringens på-

virkninger af nærmiljøet. Det gælder særligt i forhold til støj og magnetisk stråling. De 

steder, hvor den nye bane vil øge generne for borgerne, skal der - i dialog med de berør-

te borgere - gøres, hvad der kan for at mindske generne.  

 

I forbindelse med en hastighedsopgradering gennem byen er der en generel nervøsitet 

og utryghed for vindturbolens og kraftige pludselige støjgener. Banen løber på lange 

stræk igennem byen meget tæt på trafikerede veje og boliger. Både gående og cyklister  

kan derfor blive påvirket.  

 

På borgermødet om VVM høringen blev netop dette forhold påpeget af mange borgere. 

Det blev fulgt op af en appel om at opsætte et støjhegn på de strækninger i byen, hvor 

der ikke er støjhegn i dag. Det vil også øge trygheden, fordi man så ikke kan krydse ba-

nen, hvilket i dag er et problem flere steder. Med de meget høje hastigheder vil proble-

met forstærkes. Hegn vil desuden afbøde vindturbulens omkring banen. 

 

Generelt udgør jernbanens gennemskæring af byerne Hedensted og Løsning en trafikal 

barriere for den nuværende og fremtidige afvikling af trafikken i området. Broerne og 

særligt de steder, hvor vejene føres under banen, er generelt meget underdimensionere-

de i forhold til den omgivende infrastruktur.  

 

Der er derfor en stærk forventning om, at der for de broer, der skal skiftes eller ændres, 

tages udgangspunkt i omgivende veje og stiers bredder og trafikmæssige status. Kom-

munen forventer, at der i løsningerne tages udgangspunkt i vejreglerne fra Vejdirektora-

tet specielt med hensyn til oversigtsforhold og stigningskoefficienter på vejtilslutninger-

ne. 

 

Hedensted og Løsning er begge byer i en kraftig udvikling, hvor der i øjeblikket planlæg-

ges og projekteres en række store udviklingsprojekter omkring og på tværs af banen. 

Det er derfor afgørende vigtigt, at de forhandlinger, der parallelt er mellem Banedanmark 

og kommunen om udformningen af erstatningsbygværker fokuserer på de samfundsøko-

nomisk mest rentable løsninger.  

 

Hedensted Kommune ser frem til forhandlinger med Banedanmark om størrelse og ud-

formning af erstatningsbroer ud fra ovenstående principper og vil samtidig fremlægge 

yderligere ønsker, så broerne fremtidssikres mest muligt. 
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Med venlig hilsen 

 


