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Brandvæsen 

                                                                    Hornsyld, 2. oktober 2016 
 

Vi kan overordnet set tilslutte os målsætningen for udrykningstider, men vi har 
svært ved at tro, at de kan realiseres i praksis i hele området. 

 
Vi har svært ved at tro på, at en tankvogn fra Horsens kan være fremme i 

Hornsyld inden for ti minutter! 

I perioder, f. eks. i myldretidstrafikken og i forbindelse med større 

arrangementer er Høegh Guldbergsgade så tæt pakket med biler i kø, at det er 

umuligt at give plads til et udrykningskøretøj. Midterhellerne langs Høegh 

Guldbergsgade og Bjerrevejs nordlige (nederste) del medvirker heller ikke til 

en hurtig afvikling af morgen- og eftermiddagstrafikken.  

Når Omfartsvej Syd åbner i 2017 vil al tung trafik ud af midtbyen og havnen 

med stor sandsynlighed også foregå via Høegh Guldbergsgade og videre op ad 

Bjerrevej med deraf følgende opstuvning af trafikken mod Juelsmindehalvøen. 

Vi foreslår, at der laves øvelsesudrykningskørsler i timerne omkring worstcase-
scenariet til yderdistrikterne, så det dokumenteres at tiderne holder!  

Hvorfor nøjes med teoretiske beregninger, når det er muligt at teste tiderne 
”ude i virkeligheden”. Vi vil gerne overbevises, 

 
 I praksis, tror vi, vil det vare henholdsvis 6-7 minutter for automobilsprøjten 

fra Hornsyld, og ca. 14 minutter for tankvognen fra Horsens at nå frem til f. 

eks. Industrivej i Hornsyld med risiko for endnu større tidstab, når trafikken ud 
af Horsens sander til. 

Endnu værre ser det ud i Station Hornsyld sydlige opland, Barrit, Hyrup, 
Stouby og ikke mindst Vejle Fjord Centret. 
 

Med den foreslåede bemanding, 3 mand plus en holdleder kan der kun 
foretages udvendig brandbekæmpelse indtil backup når frem fra Horsens, og 

røgdykning muliggøres. 

Vi foreslår derfor at der fortsat placeres en tankvogn i Hornsyld, der også kan 
fungere som backup for Klakring. 

Vi foreslår ligeledes at bemandingen 5 + 1 fastholdes, så vi undgår forringelser 
i forhold til 

1. Brandmandskabets sikkerhed under røgdykning. 
2. Muligheder for at redde menneskeliv. 

3. Muligheder for at redde borgeres værdier, herunder indbo og fast ejendom. 
4. Muligheder for at redde virksomhedens inventar mv. 

 
Brandmandskab, borgere, institutioner og virksomheder i Hornsyld, Stouby og 

opland kan ikke være tjent med de planlagte besparelser 



Det påstås i forslaget, at serviceniveauet opretholdes. 
Det mener vi ikke er korrekt. 

 
Vi mener at kunne dokumentere, at der med en bedre dimensionering kan 

bevares et effektivt og forsvarligt brandberedskab i Hedensted kommune, og 
samtidig pege på besparelser, der gør økonomien bedre end i det forslag, der 

er sendt til høring. 
Vi står gerne til rådighed for en uddybende samtale herom 
 

Venlig hilsen 

På vegne af 

Koordinationsudvalget for Hornsyld og omegn 

Torsten Sonne Petersen 


