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Nr.  Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer 

399 Spettrupvej 16 

8722 Hedensted 

a) Ejer protesterer mod alle 3 linjeføringer, da de 

vil medføre en væsentlig værdiforringelse af ejen-

dommen. 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i den videre politi-

ske beslutningsproces. 

 

400 Spettrupvej 15 

8722 Hedensted 

a) Ejer undrer sig over ikke at være blevet hørt af 

forvaltningen, nu hvor linjeføringerne kobles på 

Spettrupvej lige ved ejers matrikel. Ejer kan ikke 

se, hvordan hjemmet igennem mange år kan over-

leve. 

 

b) På sidste møde blev der fortalt, at kommunen 

ville være på forkant med udviklingen, og at om-

fartsvejen vil være nødvendig for de nye udstyknin-

ger på ’huggergrunden’. Men da de fleste bilister 

formodentligt skal ind til midtbyen, Vejle eller mo-

torvejen, vil de ikke tage en omvej for at komme 

derhen. Hvorfor ikke udnytte de allerede eksiste-

rende veje? Hvorfor ikke bruge Overholmvej og Ve-

stre Ringgade og fokusere på at udvide jernbanevi-

adukten? 

 

c) Det fremgik ikke tydeligt ved sidste møde, om 

lastbiltrafikken også skal benytte omfartsvejen. 

Kommunen har bidraget med omfartsvejen ved 

Ørum og Horsens. 

Ad. a) Tages til efterretning. Under en evt. skitse-

projektering og udarbejdelse af lokalplan vil for-

holdet blive belyst. 

 

 

 

Ad. b) Tages til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. c) Nyanlæg af vej vil blive dimensioneret til 

tung trafik. 
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d) Lyskrydset ved Spettrupvej og Hovedvejen er al-

lerede nu belastet i morgentimerne og er ikke en 

fremtidssikret løsning. 

 

Ad. d) Lyskrydset vil blive tilpasset et fremtidigt 

behov. 

401 Gåskjærholm 10 

8722 Hedensted 

a) Kommunens argumentation for den eventuelle 

omfartsvej er, at det vil tiltrække flere borgere til 

området. Ejer bor selv i området og mener, at så-

dan en vej har den modsatte effekt. Der er flere i 

området, som overvejer at flytte, hvis vejen bliver 

en realitet. Der er allerede nye borgere i Lille Dalby 

Bakker, som sælger igen. Det er ærgerligt, at kom-

munen træffer beslutninger på baggrund af, hvad 

man tror, og at der ikke fås et validt grundlag før 

en beslutning. Kommunens argumentation er 

uholdbar, både hvad angår trafikprognosen og He-

densteds borgeres ønsker. 

Ad. a) Tages til efterretning. Trafikprognosen er 

lavet ud fra den forventede boligudvikling i Heden-

sted Øst. 

1 Spettrupvej 21 

8722 Hedensted 

a) De nye skitser for planer for den nye omfartsvej 

har udviklet sig, så nogle få bliver væsentligt be-

rørt. Frem for den løsning som Rambølls skitse fra 

juli 2018 lagde op til, hvor flere blev moderat be-

rørt. De nye vejføringer ligger så tæt på ejers ejen-

dom, at det vil medføre både gener og stort værdi-

tab for ejendommen. 

 

b) De seneste trafikberegninger viser, at området 

ved Spettrupvej får en voldsom trafikforøgelse med 

den nye omfartsvej. Hertil kommer så den tunge 

trafik fra grusgravene, som faktuelt kan blive vold-

som, og som omfatter kørsel i den såkaldte natte-

periode for støj. 

 

c) Ønsker en ordentlig og holdbar løsning, som kan 

give fred og fortsat livskvalitet på ejendommen. 

Der er to ting i idéfasen, som er vigtige: 

1. At få skabt afstand til trafikken. Der er i idéfasen 

fremsendt alternative forslag med skitserede af-

Ad. a) Tages til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. b) Tages til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

Ad. c) Tages til efterretning. Under en evt. skitse-

projektering og udarbejdelse af lokalplan vil for-

holdet blive belyst. 
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stande (150-200 meter) og placeringer. Disse for-

slag er ikke imødekommet. De nye afstande er ikke 

nok til at undgå store gener i form af støj, støv, lys 

mv. Dog giver forslagene plads til en ny tilkørsel og 

visse afværgeforanstaltninger. 

2. At få afblændet Spettrupvej ud for ejers ejen-

dom, når den nye omfartsvej kommer. Det er fak-

tuelt, at vi allerede har en trafikeret vej umiddel-

bart syd for vores ejendom, hvor støjgenerne er 

meget tæt på tålegrænsen. Planlægningen af en ny 

omfartsvej bør tage højde for dette problem. 

 

d) I forbindelse med et møde med administrationen 

blev der nævnt overvejelser om en tilkørsel fra 

Spettrupvej til omfartsvejen øst for ejers ejendom. 

Dette vil være medvirkende til at få reduceret de 

samlede gener for ejer, samt at det også trafiksik-

kerhedsmæssigt er en god løsning. 

 

e) Overskudsjord fra projektet kan anvendes til en 

passende støjvold mellem omfartsvejen og ’gamle’ 

Spettrupvej. 

 

f) Vedlagte skitser udarbejdet på baggrund af drøf-

telser med administrationen, se bemærkning nr. 1 i 

det samlede bilag med bemærkninger. Det skrave-

rede område illustrerer et område til en støjvold, 

som skal dimensioneres. Ejer forslår, at kommunen 

får Rambøll til at udarbejde forslag til dimensione-

ring, som ejer får mulighed for at drøfte og kom-

mentere med deres rådgiver for at sikre bedst mu-

lig effekt. 

 

g) Ejer frabeder sig mere trafik forbi deres ejendom 

på Spettrupvej. Der er allerede rigeligt med støj og 

andre gener fra trafikken. Ejer gør opmærksom på, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. d) Tages til efterretning. Under en evt. skitse-

projektering og udarbejdelse af lokalplan vil for-

holdet blive belyst. 

 

 

 

 

Ad. e) Tages til efterretning. Under en evt. skitse-

projektering og udarbejdelse af lokalplan vil for-

holdet blive belyst. 

 

Ad. f) Tages til efterretning. Under en evt. skitse-

projektering og udarbejdelse af lokalplan vil for-

holdet blive belyst. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. g) Taget til efterretning. 
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at der er mange bløde trafikanter, som anvender 

Spettrupvej. 

 

h) Går byrådet videre med projektet, anmoder ejer 

om, at der snarest fastlægges detaljer vedrørende 

vejføringer for ejer, hvis fremtid står på spil, så 

ejer ved, hvor det ender. 

 

 

 

Ad. h) Tages til efterretning. Under en evt. skitse-

projektering og udarbejdelse af lokalplan vil for-

holdet blive belyst. 

406 Aldumvej 38 

8722 Hedensted 

og Dalbyvej 55 

8722 Hedensted 

a) Forslag 1 og 2 slettes og begrundes med: 

Nr. 1. Griber voldsomt ind i flere markparceller og 

gør disse rester urentable i den videre drift, ligele-

des er den placeret meget tæt på bebyggelse ved 

Dalbyvej, Hornborgvej og Aldumvej. 

Nr. 2 Er grundlæggende for tæt på Margrethes-

minde og ødelægger hele den resterende markpar-

cel for fremtidig rentabel markdrift. 

 

b) Kan foreslå, at man vælger forslag 3, den 

orange linjeføring. Men den bør rettes til, således at 

den følger det østlige skel ved Margrethesminde og 

rettes en smule mod vest (ved nuværende dige/ 

sti/vej) Nord for Margrethesmindes nordlige skel. 

Ad. a) Tages til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. b) Bemærkningen er taget til efterretning. 

407 Højløkkevej 21 

8722 Hedensted 

a) Der foreslås en sideudvidelse af Højløkkevej i 

forbindelse med etablering af den nye omfartsvej, 

men det fremgår ikke, hvorfor denne sideudvidelse 

skulle være nødvendig.  

 

b) Derudover redegøres der ikke for, om kørselsfor-

buddet for lastbiler ad Højløkkevej vil blive gjort 

permanent. Det giver dog ingen mening at åbne for 

kørsel med lastbiler ad Højløkkevej af følgende år-

sager: 

- Der er allerede etableret gode veje via den nye 

omfartsvej ved Ørum, som lastbilerne kan køre ad. 

Skatteborgernes penge bør derfor ikke bruges til 

sideudvidelse af en vej, blot for at lastbilerne kan få 

en anden rute. 

Ad. a) Bemærkningen er taget til efterretning og 

vil indgå i den videre politiske proces. 

 

 

 

Ad. b) Bemærkningen er taget til efterretning og 

vil indgå i den videre politiske beslutningsproces. 
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- Der findes ikke en forsvarlig rute for lastbiler fra 

HM grusgraven ved Ørum til Højløkkevej (Ålykkevej 

er for smal, og lastbilernes tryk ødelægger kabelfø-

ringer ved husene), så her vil der skulle etableres 

en ny vej parallelt med Ålykkevej, hvilket er yderli-

gere spild af skatteborgernes penge når der alle-

rede er bekostet førnævnte nye veje til samme for-

mål. 

- Indtil den nye omfartsvej en gang (hvis nogen-

sinde) bliver etableret, vil lastbilerne der kører ad 

Højløkkevej fortsætte ind ad Constantiavej, hvilket 

heller ikke er en egnet vej til lastbiler. 

 

c) Derfor må det eneste rigtige være at gøre kør-

selsforbuddet permanent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. c) Bemærkningen er taget til efterretning.  

408 Dalbyvej 61 

8722 Hedensted 

a) Hvis Hedensted Kommune ikke er indstillet på at 

anlægge til- og frakørselsveje i Hedensted Øst – da 

man ikke kan have den type trafik i boligområder – 

hvorfor vælger Hedensted Kommune at anlægge 

170 boliger i Remmerslund lige op ad og med ud-

kørsel til Kommunens mest befærdede landevej? 

 

b) Hvordan forklarer Hedensted Kommune, at tra-

fiktallet på Højløkkevej vil øges fra 76 biler pr. døgn 

til 990 biler pr. døgn i 2030, og at der kun kører 

151 biler pr. døgn på Dalbyvej ved Spangkilde mod 

Horsens? 

 

 

 

 

 

c) Hvis lastvognene til grusgravene reduceres grun-

det ejerforhold og gruskvalitet, hvorfor gøres for-

buddet ikke permanent? Særligt når Højløkkevej 

grundet dens stand ikke er funderet til tung trafik? 

 

Ad. a) Der ønskes ikke gennemkørende trafik gen-

nem boligområdet. Ved at tilslutte boligområdet til 

det overordnede vejnet giver det god tilgængelig-

hed, så trafikken hurtigt og sikkert kan komme til 

og fra området. 

 

 

Ad. b) Hedensted Kommune har ikke gennemført 

trafiktælling på Højløkkevej og kan derfor ikke ve-

rificere det nævnte trafik på 76 biler pr. døgn. En 

stigning frem mod 2030 skyldes byudvikling i He-

densted Øst kombineret med det forhold, at frem-

kommeligheden i Hedensted by på sigt forringes. 

Trafikken på Højløkkevej er primært sammensat af 

trafikanter, der søger mod Juelsmindevej gennem 

Daugård eller Ørum. 

 

Ad. c) Bemærkningen er taget til efterretning og 

vil indgå i den videre politiske beslutningsproces. 
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d) Er der ikke behov for, at Hedensted Kommune 

”trækker vejret, finder en rød tråd” og vurderer in-

frastrukturen som overordnet helhed? 

Ad. d) Bemærkningen tages til efterretning. Byrå-

det har afsat midler til udarbejdelse af en trafik-

plan i 2019. 

409 Dalbyvej 61 

8722 Hedensted 

a) Er det ikke en demokratisk misforståelse at 

fremskynde beslutningen om en stor og kostbar an-

lægsinvestering for at tilgodese meget få lodsejere 

og dermed risikere en fatal fejlbeslutning? 

 

b) Bør Hedensted Kommune ikke vurdere, hvorvidt 

der skal gennemføres en helt overordnet undersø-

gelse af Hedensted-områdets infrastruktur, før der 

iværksættes detailløsninger, der senere vil vise sig 

fejlagtige? 

 

c) Eftersom hovedparten af borgerne i Hedensted-

området er bosat i Hedensted Sydvest – bør det 

undersøges om en omfartsvej i dette område giver 

mere mening end en omfartsvej i et lavt befolket 

område. 

 

d) Kan Hovedvejen mellem Horsens og Vejle benyt-

tes som en omfartsvej – ved at lade diverse bebo-

elsesområder få adgang til hovedvejen via lokale 

50 km/t stille boligveje i Hedensted Øst og i områ-

det syd for Overholmsvej? 

 

e) Bør man ikke se på den faktiske infrastruktur in-

klusiv beliggenhed af indkøbsmuligheder, skoler og 

daginstitutioner og foretage en fornuftsmæssig tra-

fik- og færdselsvurdering i stedet for at lade mate-

matiske beregningsmodeller, uden indsigt i de fak-

tiske forhold, fejlslutte og fejlkonkludere behovet 

for infrastruktur? 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i den videre politi-

ske beslutningsproces. 

 

 

 

Ad. b) Betragtningen vil indgå i den videre politi-

ske beslutningsproces. 

 

 

 

 

Ad. c) Betragtningen vil indgå i den videre politi-

ske beslutningsproces. 

 

 

 

 

Ad. d) Bemærkningen tages til efterretning.   

 

 

 

 

 

Ad. e) Byrådet har afsat midler til udarbejdelse af 

en trafikplan i 2019. 

410 Vongevej 37 

7160 Tørring 

a) Hensyntagen over for et mindretal (berørte lods-

ejere) må ikke tage over for hensynet til flertallet 

(demokrati). 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i den videre politi-

ske beslutningsproces. 
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Byrådet er nødsaget til at sende denne omfartsvej i 

skammekrogen og få lavet en grundig trafikanalyse 

af hele Hedensted og Løsning. 

Det er en eklatant fejlprioritering af skatteydernes 

penge, når man vil etablere en vej, som ingen rig-

tig ønsker, ikke rigtig opfylder et behov, men kun 

fordi Teknisk Udvalg synes, at det er en "god ide". 

 

b) En anlægsudgift på 40-60 millioner er ikke lige-

frem det, kommunen bør prioritere øverst, når der 

samtidig beklages over, at der skal bruge af kasse-

beholdningen, fordi der er underskud de næste 3 

år. 

Ønsker kommunen vitterligt at få brugt de mange 

millioner, fordi de brænder hul i lommen, er der 

utallige steder at bruge dem på, som giver væsent-

lig mere mening og gavn end en vej berammet til 

2-300 mennesker (best case scenario). 

De skal i stedet bruges på bedre og mere sikre cy-

kelstier, flere gode oplevelser til ældre, renovering 

af skoler, bevaring af busruter, sænkelse af pleje-

hjemsudgifter til mad og vask. 

 

c) At byrådet og Teknisk Afdeling vælger IKKE at 

besvare borgeres henvendelser og indsigelser om-

kring dette emne, efterlader et indtryk af arrogance 

og "jeg alene vide"-mentalitet. 

Der er sendt indsigelsesmateriale ind, som er gen-

nemarbejdet, og med medfølgende spørgsmål fra 

nogle af de berørte lodsejere i området, som IKKE 

ønsker vejen. Disse har man valgt ikke at besvare. 

 

Ejer vil derfor henstille til, at byrådet følger opfor-

dringen fra Lars Bro og Torsten Sonne om at sende 

omfartsvejen til hjørne, indtil der foreligger en to-

talanalyse af de trafikale udfordringer i Hedensted, 

både nu og forventelige fremtidige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. b) Betragtningen vil indgå i den videre politi-

ske beslutningsproces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. c) Høringssvar vil blive udsendt efter byrådets 

beslutning i februar. 

Byrådet har afsat midler til udarbejdelse af en tra-

fikplan i 2019. 
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411 Åløkkevej 8 

8722 Hedensted 

a) Så længe Hedensted Kommune ikke på betryg-

gende vis kan dokumentere behovet for nye veje 

fra Lille Dalby Bakker til Hovedvejen, har ejere ikke 

mulighed for at se projektet som andet end et 

skueprojekt, hvor kommunens politikere og em-

bedsmænd (måske pga. tidligere indgåede og ikke 

offentliggjorte aftaler med andre aktører?) vil gen-

nemtrumfe dette projekt vha. borgerens skattekro-

ner. Ejere kan ikke dybt nok beklage dette forhold 

og forholder sig deres ret til at dykke længere ned i 

baggrunden for dette projekt. 

Kunne projektets nødvendighed dokumenteres med 

vigtige og vægtige argumenter, ville ejere nok se 

anderledes på det, men lige nu virker det, som om 

projektet skal gennemføres uanset pris, troværdig-

hed og gennemskuelighed. Et projekt for projektet 

og politikernes skyld, ikke for borgeren. 

Lad ideen om Den Unødvendige Vej indgå i det ar-

bejde, der allerede er igangsat omkring en generel 

plan for kommunens infrastruktur. Lad tal og argu-

menter få værdi og lødighed, så de kan virke sand-

færdige og troværdige over for kommunens bor-

gere. 

Ad. a) Betragtningen vil indgå i den videre politi-

ske beslutningsproces. Byrådet har afsat midler til 

udarbejdelse af en trafikplan i 2019. 

412 Tingvej 1 

8722 Hedensted 

a) Ejer håber og tror på, at kommunen kan finde 

bedre ting at bruge borgernes surt optjente skatte-

kroner på end at lave en vej, som ejere efter 3 bor-

germøder endnu mangler at se en begrundelse for 

at lave. 

 

b) Men hvis det ikke kan være anderledes, så er 

der da forhåbentlig ingen tvivl om, at det skal være 

den orange løsning. 

Men hvorfor ikke tænke sig lidt bedre om i stedet 

for at stirre sig blind på en løsning, der ikke gavner 

specielt mange mennesker. 

1. Stillevej parallel med Constatiavej i forlængelse 

af Lille Dalbyvej med udkørsel til Aldumvej. 

Ad. a) Bemærkningen tages til efterretning. 

 

 

 

 

 

Ad. b) Bemærkningen tages til efterretning og ind-

går i den videre politiske beslutningsproces.  
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2. Ny viadukt ved overholm og omfartsvej parallel 

med overholm, som fører ud til Hovedvejen. 

413 Aldumvej 18 

8722 Hedensted 

a) Det nye boligområde øst for Constantiavej kunne 

med fordel for alle have udkørsel til Aldumvej. Det 

ville spare alle de nye beboere for ca. 1 kilometers 

omvej ud over den planlagte omfartsvej. 

Ad. a) Bemærkningen tages til efterretning. 

414 Dalbyvej 92 

8722 Hedensted 

a) Omfartsvejen skal droppes eller udskydes. Hvis 

det ulykkelige skulle ske, at den alligevel bliver 

gennemført, foretrækker ejer den orange rute. 

Ejer bor ikke direkte op ad vejen, men på den øst-

lige side af St. Dalby. Så ejers gene af vejen kom-

mer af, at ejer skal krydse den, når vedkommende 

kører til Hedensted, og at den sikkert vil ødelægge 

den tur-mulighed, som ejer og mange andre benyt-

ter flere gange ugentligt, løbende, gående eller på 

hest. Nemlig den private markvej, der går fra Horn-

borgvej i St. Dalby til Aldumvej ved nr. 14. 

 

b) Samtidig kan ejer ikke se, at vedkommende har 

noget at bruge vejen til. Hvis ejer kører til Horsens 

køres der til Spettrup og via Ølsted Nederholm. Ejer 

var med til debatmødet på Sjernevejsskolen og er 

som flertallet til mødet helt uforstående over, hvad 

ejere skal med den vej. Et fejlargument, som kom-

munen bruger, er Højløkkevej. Kommunen måler 

76 biler i døgnet og skriver, at der kører 150 i døg-

net i 2018 og beregner, at der kører 800 i 2030. 

Ejer tror ikke, der nogensinde kommer til at køre 

200 biler i døgnet på den strækning.  Der bor sim-

pelthen ikke så mange mennesker nede i det om-

råde, som kører til Horsens. Når man bor i selve 

Hedensted, orienterer man sig typisk enten til Vejle 

eller Horsens. Bor man syd for, kører man til Vejle, 

bor man nord for, kører man til Horsens. Dog und-

taget dem, der har arbejde et af stederne. Hvis 

man fortsat skal have Hedensted til at have succes, 

Ad. a) Bemærkningen tages til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. b) Bemærkningen tages til efterretning. 
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skal kommunen lede borgerne til Hedensted by og 

ikke til Horsens. 

 

c) Angående udstykningen af Lille Dalby Bakker og 

de nye 250 boliger ved Constantiavej vil det helt 

klart kunne aflaste Constantiavej, men de vil ikke 

være i nærheden af at være bebygget i 2030 som i 

kommunens beregning, sikkert ikke engang i 2050. 

Og med en udstykning på 250 parceller, der kun 

skal have adgang via ny omfartsvej, vil de jo aldrig 

kunne sælges. I øvrigt hvis kommunen gerne vil 

sælge grunde i Lille Dalby Bakker, så er det Dalby-

vej, der skal ændres. Den er ganske enkelt forfær-

delig med alle de bump, man skal forbi for at køre 

ind til byen. 

 

d) Ejers opfordring er, at kommunen dropper den 

tåbelige ide med en omfartsvej, i det mindste til 

kommunen får lavet en overordnet trafikplan for 

Hedensted. Som ejer ser og oplever det, så skal 

Øster Ringgade, Dalbyvej, Overholmsvej og Con-

stantiavej opgraderes til veje, der er beregnet til bi-

ler. Der er nået til en bystørrelse, hvor der er brug 

for at komme ud og ind til byen både nemt og be-

hageligt. Skolevejen må sikres med nogle flere tun-

neller, så børnene kan komme sikkert i skole. Der 

skal laves en ordentlig vej under jernbanen ved 

Overholmsvej og Jernbanegade, og Hedensted 

Skovvej skal have vigepligt. Så kan kommunen 

kigge på om 30 år, hvorvidt der er brug for om-

fartsvejen, da behovet ikke er der foreløbigt. 

 

 

 

Ad. c) Bemærkningen tages til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. d) Bemærkningen tages til efterretning. Byrå-

det har afsat midler til udarbejdelse af en trafik-

plan i 2019. 

415 Reprovej 5 

8722 Hedensted 

a) Polyprint A/S har ingen indvendinger mod de 3 

vejforløb. 

Ad. a) Bemærkningen er modtaget. 

2 Aldumvej 11 

8722 Hedensted 

a) Fremsendelse af forslag til vejføring, som fore-

slås udført i flere etaper, se bemærkning nr. 2 i bi-

lag med de samlede bemærkninger for idéfasen. 

Ad. a) Bemærkningen tages til efterretning og ind-

går i den videre politiske beslutningsproces. 
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Gul : 1. etape (muligvis kun fra Dalbyvej til Spet-

trupvej - T-kryds i begge ender som start.)  

Rød: 2. etape Fra Spettrupvej til Hovedvejen (på 

det tidspunkt - muligvis rundkørsel på Spettrupvej 

og Hovedvejen – samtidig (grøn) tilslutning til er-

hvervskvarteret ved Hovedvejen. 

Blå: Ny udstykning - Remmerslund - tilslutning til 

Hovedvejen.  

Ejers forslåede linieføring berører færre lodsejere 

og giver mulighed for at erhverve jord til fremtidige 

vejføringer. 

417 Dalbyvej 50 

8722 Hedensted 

a) Som borger må man forvente, at anlægget af en 

omfartsvej sker på et velunderbygget og oplyst 

grundlag. At det sker, er der mange, der betvivler. 

 

b) Hvordan kan trafiktallet på Dalbyvej falde, når 

denne giver adgang til de nye udstykninger 

(Gåskærholm og Li. Dalby Bakker) ud mod det 

sted, hvor omfartsvejen skal ligge? 

 

 

c) Hvordan kan Hedensted Kommune fremlægge 

tre mulige linjeføringer, når to af dem kan ”ryge 

pga. forhold I ikke er herre over”? 

Ad. a) Bemærkningen tages til efterretning. Byrå-

det har afsat midler til udarbejdelse af en trafik-

plan i 2019. 

 

Ad. b) Omfartsvejen forventes at aflaste Dalbyvej, 

da en del trafik mod motorvejen til og fra de nye 

boligområder vil kunne ske via Spettrupvej, Ho-

vedvejen og Gesagervej og derved undgå trafikken 

i midtbyen. 

 

Ad. c) Bemærkningen tages til efterretning og ind-

går i den videre politiske beslutningsproces. 

418 Højløkkevej 4 

8722 Hedensted 

a) Ang. den ny omfartsvej har ejer nu været til 3 

borger-/informationsmøder, hvor udfaldet hver 

gang har været det samme, nemlig at man ikke øn-

sker/mener, at omfartsvejen er nødvendig. Begrun-

delsen herfor har været, at der ikke ligger en or-

dentlig dokumentation for, at den er nødvendig, og 

at det store millionbeløb, som projektet vil koste, 

kan bruges mere hensigtsmæssigt som f.eks. nye 

cykelstier. Efter det første møde var projektet efter 

ejers/lodsejernes opfattelse skrinlagt, men det nye 

byråd gravede den åbenbart frem igen. 

 

Ad. a) Bemærkningen tages til efterretning og ind-

går i den videre politiske beslutningsproces. 
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b) Kommunen fokuserer bl.a. meget på den nye 

udstykning ved Lille Dalby Bakker, hvor man priori-

terer natur, dyr, rekreativt, motion og stier mm. Så 

skal man da ikke lave en omfartsvej så tæt på en 

ny bebyggelse. Efter den seneste kommunale ud-

stykning i projekt Lille Dalby Bakker vil en ny om-

fartsvej ligge ca. 500 m derfra, har man tænkt på 

det? 

 

c) Højløkkevej er og bliver en meget benyttet vej 

for motionister, der løber, cykler og for gående, 

netop fordi den har en sammenhæng med den øv-

rige stiforbindelse bl.a. ud omkring golfbanen. Høj-

løkkevej skiller også to skove, hvor der er stor dag-

lig trafik med vildt fra den ene skov til den anden. 

Højløkkevej får aldrig den trafik, som kommunen 

lægger op til, hvis det ikke er for grusgravstrafik-

ken, men de skal jo bare køre den vej, som de kø-

rer i dag, da det fungerer fint. Hvad skal den nye 

omfartsvej omkring Ørum ellers bruges til, den har 

trods alt kostet en del penge? 

 

d) Afstanden fra kirken til ny vej ligger i forslagene 

til henholdsvis 100 m, 250 m og 300 m vest for 

Dalby Kirke, men 450 m syd for Dalby Kirke, ned 

ad Højløkkevej lige midt i ejers ejendom. Ejer spør-

ger, hvor fornuften i dette er henne. Kommunen 

har ikke engang været ude at besigtige/tale med 

beboerne til denne ejendom. Der er bare slået 

nogle streger på et stykke papir, er dette sund for-

nuft? Kommunen, som sidder og vil bestemme/slå 

sådanne streger, burde komme ud for at se, om det 

virkelig opvejer det, som den gerne vil opnå i for-

hold til det, der bliver ødelagt af natur/rekreative 

områder, som kommune selv ønsker, der skal være 

plads til. 

 

Ad. b) Bemærkningen tages til efterretning. Under 

en evt. skitseprojektering og udarbejdelse af lokal-

plan vil forholdet blive belyst. 

 

 

 

 

 

 

Ad. c) Bemærkningen tages til efterretning. Under 

en evt. skitseprojektering og udarbejdelse af lokal-

plan vil forholdet blive belyst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. d) Bemærkningen tages til efterretning og ind-

går i den videre politiske proces. 
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e) Ejer synes, at det er en god ide, at der bliver ar-

bejdet med infrastrukturen i kommunen, men man 

skal tænke sig rigtig godt om og gøre det rigtige fra 

start, høre hvad der kommer af forslag fra bor-

gerne. Der er en opfattelse af, at man ikke har 

gjort det i dette tilfælde. Der skal jo findes løsnin-

ger, men de skal gennemtænkes ordentlig, og det 

skal bære præg af fornuft og ikke løses på statistik-

ker alene, det er jo borgernes penge, der i spil. 

 

f) Ejers forslag er, at man henligger en udvidelse af 

Højløkkevej, da dette vil forstyrre natur og området 

alt for meget i forhold til, hvad man opnår af en ud-

videlse. Hvis man stadigvæk mener, at der er be-

hov for en forbindelse til Hovedvejen, kunne man jo 

starte med en forbindelse fra Dalbyvej til Hovedve-

jen. 

Ad. e) Bemærkningen tages til efterretning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. f) Bemærkningen tages til efterretning.  

419 Åløkkevej 7 

8722 Hedensted 

a) Ejer vil endnu en gang påpege, at vedkommende 

forsat ikke mener, at der er behov for en omfarts-

vej øst om Hedensted. Hverken de oplyste tal om 

antallet af biler og antallet af tilflyttere, der kan for-

ventes, synes at være korrekte, og ejer mener 

ikke, at folk vil vælge at køre en omvej, som den 

nye linjeføring vil være. Med de øvrige igangsatte 

byggerier omkring Hedensted tror ejer ikke på de 

oplyste tal, og da skatteprocenten er højere end i 

de tilstødende kommuner, kunne der også frygtes 

endnu en skatteforhøjelse for at få råd til den nye 

linjeføring. 

 

b) Desuden mener ejer ikke, at der skal sættes et 

vejprojekt i gang, før der er en fremtidsplan for 

hele infrastrukturen omkring Hedensted.  

 

c) Ejer står helt uforstående over for, at etape 3 nu 

slet ikke figurerer mere, men er et særskilt punkt. 

Da ejer stadig er overbevist om, at hovedårsagen 

Ad. a) Bemærkningen tages til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. b) Bemærkningen tages til efterretning. Byrå-

det har afsat midler til udarbejdelse af en trafik-

plan i 2019. 

 

Ad. c) Bemærkningen tages til efterretning og ind-

går i den videre politiske beslutningsproces. 
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til omfartsvejen er at tilgodese grusgravsejerne, 

mener vedkommende, at etape 3 hænger tæt sam-

men med etape 1 og 2.  

Hvorfor sørger byrådet ikke allerede nu for at kon-

takte politiet for at få det nuværende kørselsforbud 

gjort permanent, når kommunen på sidste møde 

oplyste, at de veje, som lastbilerne nu benytter, 

ikke er stærkt generet af lastbiltrafikken, som 

ejerne på Åløkkevej og Højløkkevej var på grund af 

de meget smalle veje?   

420 Højløkkevej 14 

8722 Hedensted 

a) Hvordan forklarer Hedensted Kommune, at tra-

fiktallet på Højløkkevej er ændret fra 76 ÅDT (års-

døgnstrafik) til 166 ÅDT? 

 

b) Hvordan forklarer Hedensted Kommune, at tra-

fiktallene virker meget lidt påvirket af udbygning af 

Li. Dalby bakker, som bør drive 2250 ÅDT ud på 

trafiknettet? 

 

c) Hvordan stemmer trafiktallene overens, når bo-

ligområdet øst for Constantiavej skal have adgang 

via omfartsvejen, men samtidig falder trafiktallet 

på Aldumvej, når det er den hurtigste vej til Heden-

sted by? 

Ad. a) Nye trafiktællinger i området har betydet en 

justering af trafikmodellen. 

 

 

Ad. b) Hedensted Kommunes forventede byudvik-

ling er indarbejdet i trafikmodellen for 2030. 

 

 

 

Ad. c) Der forventes at ske en aflastning af Aldum-

vej, idet trafikken for det fremtidige byudviklings-

område øst for Constantiavej enten vil søge mod 

Spettrupvej og derfra videre mod Hovedvejen eller 

syd om midtbyen til Dalbyvej og derfra ind til cen-

trum. 

 


