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Vejlevej i Hedensted – mulige løsninger 
- fortovsrenovering og fremtidig indplacering i byplanerne.

Vejtræerne, på Vejlevej, fremstår i dag som en smuk træallé, og er en indgangsportal til 
Hedensted bymidte fra syd.

Træerne har for trange kår under belægningen, og rødderne er derfor søgt op under for-
tovsbelægningen og cykelstien. Det har resulteret i, at fortovet og cykelstien er hævet 
med op til 30 cm. 
Så der er brug for en renovering af fortovet og cykelstien, og der skal tages stilling til, 
om der skal sættes nye vejtræer. 

Vejtræerne kan ikke bevares, da det vil være nødvendigt, at skære de øverste rødder af 
for at få fortovet og cykelstien plan igen.
Hvis der skæres i rødderne, vil det give risiko for, at træerne vælter, og begynder at gå 
ud i kronen. 
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Tilstanden på fortovene og cykelstierne er værst i det østlige vejareal. 
Man kan prioritere disse i første omgang, samt enkelte langs den vestlige side, men det 
vil være nødvendigt at fjerne alle de øvrige træer indenfor 3 år, inden de skader fortove 
og cykelstier yderligere. 

Mulige løsninger for Vejlevej: 

Model 1: Renovering af østlig vejareal.
Fjerne træer og punktvis renovere fortovet og cykelsti i østlig vejareal. 

Proces: Her skal vi snarest igangsætte en planlægning af, hvad der skal ske med Vejlevej 
på sigt, da den vestlige del ligeledes vil kræve retablering inden for kort tid (nogle træer 
vil allerede nu også her skulle fjernes). 

Budget: 300.000 kr. 
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Model 2: Renovering af hele vejstrækningen.
Fjerne alle vejtræer og punktvis renovere fortov og cykelsti i begge sider.
 
Proces: Vejen vil opleves som meget bred, og vi vil skulle igangsætte en planlægning 
mht. trafiksikkerhed snarest. Det er vigtigt i kommunikationen, at igangsætte en proces 
for Vejlevej hurtigst muligt, bl.a. om den skal have samme udtryk som Horsensvej, mu-
ligheder for regnbede m.m. 

Budget: 600.000 kr. 

Model 3: Renovering af hele vejstrækning, og etablering af nye bede med vejtræer i 
vejarealet.

Fjerne alle vejtræer, punktvis renovere fortov og cykelsti som i model 1 og 2. Der anlæg-
ges nye bede med vejtræer i vejarealet og evt. nedsivning af regnvand i bedene. Anlæg 
af vejbede vil kræve koordinering med ledningsejerne i vejen og formentlig kræve at 
nogle af disse skal flytte deres anlæg. 

Forslaget betyder at Vejlevej lægges delvist fast på et udtryk. Det er et relativt dyrt pro-
jekt men hvor der stadig arbejdes med det eksisterende vejprofil og materialer. Ligeledes 
kan det være vanskeligere at arbejde videre med et fremtidigt udviklingsprojekt for Vej-
levej. Det skal prioriteres inden for anlægsrammen.

Anslået budget: 1.800.000 kr


