
Medlemsinitiativ til byrådets dagsorden den 29/1 2020:

Nedenstående ønskes optaget på byrådets dagsorden i medfør af § 11, stk.1 i lov om kommunernes 
styrelse, hvorefter ethvert byrådsmedlem kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for 
Byrådet samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Togforbindelse over Vejle Fjord

Forslaget om en jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord udspringer fra det politiske forlig om 
”Togfonden DK” mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der blev indgået 
i januar 2014 – en plan til knap 30 milliarder kroner. En forbindelse over Vejle Fjord er en del af dette 
projekt: En genvej, der efter de oprindelige planer skal skære syv minutter af togturen mellem Aarhus og 
Odense, ved at sende en række højhastighedstog uden om Vejle og til en udgift på rundt regnet fem 
milliarder kroner.

Aftale om infrastruktur fra foråret 2019, indgået af den tidligere VLAK-regering i samarbejde med Dansk 
Folkeparti, rummer imidlertid en beslutning om at undlade at anlægge forbindelsen over Vejle Fjord, idet 
fase 2 i Togfonden opgives. Det skyldes blandt andet usikkerhed om økonomien bag projektet, da prisen på 
Nordsøolie, der skulle finansiere Togfonden, er faldet drastisk i forhold til priserne, da aftalen blev indgået 
samt generel manglende opbakning til Timemodellen.

Den socialdemokratiske regering har dog som bekendt skrottet infrastrukturaftalen og er tilbage ved 
udgangspunktet i Togfonden, til trods for, at nuværende statsminister Mette Frederiksen under 
valgkampen erklærede, at ”alle bolde i Togfonden – og dermed også togbroen – skulle kastes op i luften”. 

For borgerne i Hedensted kommune, særligt de mennesker, der bor i Daugård området, har dette utroligt 
negative konsekvenser. Borgerne har allerede i mange år levet i en tilstand af usikkerhed omkring 
fremtidsperspektiverne for deres ejendom; de aner reelt ikke, om de er købt eller solgt. Hvis 
togforbindelsen over eller under Vejle Fjord etableres har den særdeles negative konsekvenser for miljø, 
dyr, natur og mennesker. Rejsetidsbesparelsen står på ingen måde mål med de miljømæssige, 
landskabsmæssige og menneskelige påvirkninger og konsekvenser af etableringen af en 
jernbaneforbindelse. 

Venstre i Hedensted Byråd ønsker derfor en redegørelse fra borgmesteren om, hvilke tiltag og aktiviteter, 
han har foretaget for at påvirke regeringen til at opgive planerne om en togforbindelse over eller under 
Vejle Fjord. Ligeledes ønskes en drøftelse i byrådet – og med borgmesteren – af, hvilke indsatser, der 
fremover skal gøres for at hindre, at planerne om togforbindelsen over Vejle Fjord fastholdes. 


