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Tak for din henvendelse. 

Dette er en kvittering for din indsendte idé/forslag til idéfasen Idéfase for VMM af udbygning for E45 Vejle - Skanderborg S. Alle idéer
og forslag vil blive behandlet efter idéfasen er afsluttet d. 20. august 2018. I mellemtiden kan du følge projektet på vd.dk/E45vejle 

Indsendte idéer og forslag vil først blive tilgængeligt i Indkomne idéer og forslag, efter Vejdirektoratet har sikret sig at der ikke indgår
personfølsomme oplysninger. 

Der kan ikke svares tilbage på denne mail. 

Vi har registreret følgende: 

Referencenr. VD-E45-V-S-2018-5179 

Emne: 
Høringssvar fra Hedensted Kommune 

Bemærkninger: 
Hedensted Kommune har følgende kommentar til ide- og forslagsfasen for udvidelsen af E45 mellem Skanderborg og Vejle. 

Overordnet set skal det billiges, at der igangsættes et arbejde med en udvidelse. Det har længe været et meget stort ønske fra
Hedensted Kommunes side af. Presset på de to nuværende spor og afkørsler er meget stort og med en forventning om at
trafikmængden stadig øges vil presset bare blive større. 

Emner som ønskes behandlet videre er: 

1. Sole bæk underføring under E45. Emnet har før været diskuteret med Vejdirektoratet. Det der kunne foreslås vil være om
omlægning af forløbet af Sole bæk således at den ikke føres under E45. Der kan på denne måde opnås en sikkerhed for E45 mht.
mulig vandpåvirkning ved store afstrømninger. Dernæst vil der kunne opnås en klimasikring af den sydlige del af Hedensted. 
2. Vi vil opfordre til at overskudsjord ved anlæg anvendes lokalt til eksempelvis støjvolde, landskabselementer og tilsvarende,
kommunen deltager gerne i et arbejde med at finde egnede lokaliteter. 
3. Langs det eksisterende forløb af E45 er der udpeget grundvands interesseområder. Disse skal sikres ikke forringes ved en
udvidelse. 
4. Langs det eksisterende forløb af E45 er der jfr. Kommuneplanen udpeget erhvervsområder. Disse skal sikres i videst mulig omfang
ved en udvidelse. 
5. Horsens syd afkørslen er allerede i dag voldsomt belastet og der er udarbejdet et projekt for anlæg af lyskryds på afkørslen, det
opfordres at fremskynde en løsning af dette problem og gennemføre inden vejudvidelsen 
6. Støjdæmning omkring Løsning og Øster Snede, store boligområder langs E45 er allerede i dag voldsomt støjbelastede, dette vil
ikke blive bedre med et yderligere spor. Der opfordres derfor til at støjdæmning indarbejdes som et særligt fokuspunkt i VVM-
undersøgelsen. Det gælder for de rent anlægstekniske løsninger med asfaltbelægninger mm. samt at der arbejdes med mulige
overordnede støjdæmningstiltag i forhold til boligområder der i kraft af samfundsudviklingen med stærkt øget trafik er vokset ind i en
stærk støjbelastning. 
7. Særlig fokus på de enkeltejendomme der allerede i dag ligger meget tæt på E45 ved at skabe en fornuftig løsning for disse. 
8. Fokus på trafikafviklingen under udvidelsen af eksisterende broer og en tæt dialog med kommunen om en fremtidssikret
opgradering af de tværgående vejoverføringer og tilslutningsanlæg. 
9. Nyt industriområde syd for Gesagervej er planlagt byggemodnet i 2019. 

Du kan gense ditn idé/forslag her http://vejdirektoratet-public.infodemo.niras.dk/WebRegistrering/Registrering/Jump?
HoeringId=5de84787-b51c-4cf1-bc07-d6da37c29382&indsigelseId=33835819-b6ba-4cff-8894-04c1b7b6a9d9 

Indsendt af: 
Hedensted Kommune 
Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 

Kontaktinformation: 
Michael Laursen 
michael.laursen@hedensted.dk 
79755640 - 24854194 


