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Lokalitet - Udført Forslag til fysiske forbedringer

2 Lindved Sognegårdsvej v. Lindved Skole Afmærkning ved SFO og de små klasser.

4 Øster Snede
Lindvedvej i Øster Snede                                               

(modtaget uheldsbilleder fra 6 uheld i sving)

Byport med bump ved byzonetavle og etablering af en hævet 

flade på Lindvedvej ved kirken.

10 Løsning Kirkevej / Juelsbovej ved Løsning Skole                                     

Rød belægning (OB) på eksisterende flade. Endvidere skal 

afstribning opfriskes, herunder etablering af større vigepligt 

afmærkning på kørebanen (Juelsbovej) mm.

12 Løsning Hedenstedvej/Remmerslundvej v. jernbanebro
Fortov forlænges på Hedenstedvej til Remmerslundvej. Måske 

etablering af 2-1 vej v. jernbanebro (ikke prissat).

13 Løsning Stjernevejen (1,5 km fra Tranebovej til Gesagervej)
Opfriske afmærkning for cykelbaner suppleret med en række 

cyklist symboler for tydeliggørelse af blød trafik.

15 Hedensted Mosegade/Bredgade                                                                                      Etablering af lyskryds. 

18 Hedensted Jørgensens Allé (Bredgade til Parallelvej)
Mindre hævet flade ved stikrydsning tæt ved Parallelvej samt 

etablering af et supplerende bump ved nr. 9. 

20 Hedensted Parallelvej i Hedensted
Ændre fartgrænse til 60 km/t. Bibeholder byzoneskilt da det 

medvirker til at lastbiler kun må kører 50 km/t.

22 Hedensted Østre Ringgade/Constantiavej                                                                                                 Hævet flade i anden belægning.

23 Hedensted
Dalbyvej fra Præstegårdsvej frem til Constantiavej.                                                                   

(Alle uheld sket før etablering af cykelsti)

Lave en samlet trafikplan for de mange nye udstykninger langs 

Dalbyvej. Det skal tænkes sammen med stiprojekt som laves i 

2014.

24 Hedensted Dalbyvej / Constantiavej. Rundkørsel.(sideudvidelse)

25 Hedensted Østre Ringgade syd for Præstegårdsvej.                           
Ekstra chikane sæt og udvidelse af zone med anbefalet hastighed 

på 40 km/t.

26 Daugård Juelsmindevej/Ørumvej                                                                                          
Skilte for farligt vejkryds og 70 km/t på Juelsmindevej (special 

skilt). Flytte campingskilt i helle (står i oversigtsareal).

29 Barrit Rundkørsel Barrit Langgade / Kirkebro                                               
Etablering af krydsningspunkt i afmærkning ved rundkørslen med 

fodgængerfelt og støttehelle.

30 Vesterby Vejlevej / Bjerrevej                                                                                   
Etablering af helleanlæg langs med højresvingsshunt samt 

markering for overhalingsforbud gennem krydset.

36 Hornsyld Nørregade
Cykelstribe i byen så bred som mulige (afvigende farve). Udenfor 

byzone skal eks. cykelbaner genopfriskes.

39 Stenderup Hedenstedvej v. Nørre Aldum
Lokal fartgrænse ved bebyggelse på 50 km/t.                Løsning 

ændret til 60 km/t               

Ølsted Hovedvejen mellem Hedensted og Horsens kom. Ændret kørebaneafmærkning + kryds

45 Hornborg Hornborgvej Chikaner på Hornborgvej fra byzone til krydset (3 sæt)

51 Tørring  "Bredgade - Aagade" 
Der er brug for en samlet trafikanalyse af området ved Tørring 

midtby og herunder denne strækning.

52 Ølholm Vejlevej/Holmdalsvej
Opstramning af kryds ved afmærkning med spærreflade og steler 

(cyklister ledes bagom).

Hedensted
Overholmvej (fra rundkørsel v. Vejlevej til krydset v. 

Stationsvej)
Etablering af 10 cm kantlinjer 2,75 fra midterstriben. 

Tørring Aagade/Aalevej Cykelstiforlængelse/fortovsforsætning

Tørring Kirkevej/Brædstrupvej Helle mv. markering af indkørselsforbud

Løsning Tranebovej Afmærkning af smal cykelstribe + vognbane

Løsning Hedenstedvej/Rimmerslundvej Fortovsforlængelse
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Lokalitet - Igangværende Forslag til fysiske forbedringer

32 Juelsminde Vejlevej / Klakringvej                                                                                                                                                                                   

Mere tydelig markering af krydsningspunkt ved dob.ret.sti og 

forbedre oversigtsforhold fra Klakringvej. Endvidere forlænge 

fartgrænse på 70 kmt på Vejlevej.

37 Hornsyld Nørregade/Lindevej Opstramning af krydset og fodgængerfelt i helleanlæg.

Tørring Aalevej/Fælledvej Fodgængerfelt/fortovssænk./evt. ekstra belysning
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Lokalitet - Forslag budget 2017-18 Forslag til fysiske forbedringer

5 Øster Snede Bredalvej i Øster Snede Markering af byzone ved etablering af bump ved byskilt.

6 Øster Snede Gesagervej i Øster Snede Hævet flade i fodgængerfelt og videre forbi Mejsevej.



7 Øster Snede
Ribevej i Øster Snede fra kryds ved Højmarksvej videre ud 

forbi missionshus (1. etape).

E55 tavle nærmere krydset og lokal hastighedsgrænse på 50 

km/t.  Markeret flade i afvigende farve/belægning (ikke en hævet 

flade) ved Missionshus/skole adgang.

8 Øster Snede
Ribevej i Øster Snede fra kryds ved Højmarksvej videre ud 

forbi missionshus (2. etape).

Etablere en dobbeltrettet sti på sydside af Ribevej (250m) samt 

en hævet flade ved Missionshus/skole.

11 Løsning Frederiksbergvej/Grundtvigsvej i Løsning Bump i forbindelse med fodgængerfelt.

14 Hedensted Mosegade fra Gesagervej til Bredgade i Hedensted

Etablere 2-3 bump på det "inderste" stykke frem mod Bredgade. 

På det "yderst" stykke tæt ved Gesagervej laves der en bred 

midterareal i afvigende belægning.

Hedensted Østre Ringgade syd for Præstegårdsvej.                           
Ekstra chikane sæt og udvidelse af zone med anbefalet hastighed 

på 40 km/t.

28 Barrit Vejlevej /  Sigurd Stenhøj Vej.                                                          Etablering af markante  Klumpheller og Fuld Stop.

31 Juelsminde Vejlevej / Tofteskovvej                                                                     

Forlægning af den dobbbeltrettet sti 10 m væk fra Vejlevej og 

etablering af vigepligt til cyklister. Udvidelse af midterhelle så 

punktet kan medvirke til byportseffekt.

33 Juelsminde Juelsgade / Jernbanegade                                                                            
Fjerne parkeringslomme på Juelsgade tæt ved krydset i forhold til 

oversigt samt mere tydeliggørelse af krydset.

41 Ølsted Hovedvejen ved kryds med Stubberupvej                                                     Etablering af helle i venstresvingsbane + skiltning

43 Korning Korningvej v. Merringvej
Lokal fartgrænse (60/70 km/t) ved kroen samt opsætning af 

advarselshelle og byport i vestlige indkørsel til byen.

47 Rask Mølle Gl. Jernbanevej fra Møllersmindevej til Hovedgaden.

Etablering af cykelbaner. Ved Brugsen suppleres der med 

parkeringsforbud (trafikanter kan anvende parkeringsplads). 

Suppleres med cyklistsymboler ved sideveje.

54 Ølholm Ølholm Bygade                                                                                              

Tidligere nævnt som problemfyldt ift. trafiksikerhed. Der er 5 

uheld (3 alvorlige). Brug for en samlet helhedsplan i byen. 

Opdeles i delstrækninger til udførelse i 2017
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Lokalitet - Ikke udført Forslag til fysiske forbedringer

1 Lindved Sindballevej/Gl. Landevej i Lindved                              

Etablering af et ca. 2-3 m. bredt midterareal i en afvigende 

belægning på Gl. Landevej i krydset (anvendes som en 

venstresvingsbane mod Sindballevej). Afgrænses på hver side af 

Sindballevej med krydsningsheller.

3 Lindved Gl. Landevej i Lindved
Etablering af Kys og Kør aflæsningslomme langs dobbelt rettet sti 

tæt ved Lindved Skole.

9 Øster Snede Højmarksvej i Øster Snede fra Kragelund.
Mangler et stykke fortov (ca. 300m). Der er fortov skiftevis langs 

vejsiden af Højmarksvej.

16 Hedensted Bredgade fra Mosegade til Vesterbrogade                                                  

Laves i sammenhæng med Mosegade/Bredgade. Et samlet 

projekt som skal undersøges nærmere i forhold til hvilke tiltag 

der skal indgå i en strækningssanering.

17 Hedensted Nørrebrogade
Vurdering af ensretning og parkering ved ombygning af 

Mosegade/Bredgade og strækningssanering på Bredgade

19 Hedensted Jørgensens Allé (nord for Parallelvej )                                    
Trafikmønstret for de bløde trafikanter vurderes nærmere inden 

der opstilles forslag til yderligere tiltag.

21 Hedensted Løsningvej i Hedensted

E55 (byzone) flyttes til boliger nærmere Hovedvejen. Lokal 

fartgrænse på 50 km/t ved virksomheder fra skarpe kurver v. 

Blæsbjergvej til den nye placering af E55 tavler. 

27 Barrit Vejlevej, strækning v. Barrit (5 vejadgange til byen).      Lukke den vestlige adgangsvej til Barrit.

34 Kirkholm Gludvej/Åstrupvej                                                                                                       

Forvarsling af kryds fra Åstrupvej med tydeliggørelse af vigepligt 

ved Gludvej. Optegne store vigepligtstavler på kørebanen og B11 

tavler 150 m før krydset. Opsætning af advarselstavler og 

undertavler for krydsende cyklister ved dobbbelt rettet sti på 

Gludvej (strækningsanalyse).

35 Kirkholm Gludvej v. As Vig syd for Kirkholmvej Vejsøm i midterlinie i forbindelse med skarp kurve.

38 Hornsyld
Nebsager Kirkevej (eksisterende chikaner ved kirke / 

parkering til skolen).

De skal laves mere effektive chikaner og herunder ændres der på 

placering så cykler kan komme bagom.

40 Stenderup
Stenderup byområde - borgerhenvendelser om utrygge 

lokaliteter og højt hastighedsniveau på Lystrupvej.  

Nye tiltag vurderes ud fra samlet trafikanalyse af Stenderup by i 

forhold til eksisterende trafiktiltag og skiltning af hastighed. 

Opsplites i enkelte vejstrækninger

42 Ølsted Kirstinelundsvej ved skolen
Opsætte ekstra bomme ved skolestien og etablering af mere 

belysning på skolestien (mangler 4 lysmaster).

44 Korning Parkeringsområde ved Korning Skole. Etablering af fortov foran de parkerede biler.

46 Hornborg Hornborgvej / Horsensvej                                                                                          Ændre fartgrænse til 60 km/t - (speciel skiltning).



48 Aale Møllevej/ Aale Bygade Indsnævring af krydset med afmærkning (spærreflader).

49 Tørring Aalevej v. byzoneskilt                                                                                   Byport i form af midterhelle.

50 Tørring Viborgvej
Etablering af cykelbaner og cyklistsymboler på det brede stykke 

fra Bygade frem til  Melhedevej/Kirkevej

53 Ølholm Skolevej - parkeringsplads ved Langskov skole.
Ved ombygning af skole vurderes ændringer i forhold til 

belægning, belysning og afmærkning (Kys og kør).

55 Uldum Hesselballevej "bagved" Uldum Skole
Overvejer muligheder for nye parkeringsmuligheder. Nærmere 

analyse og skitser i tæt samspil med skolen.

Andre omkostninger på trafiksikkerhedsbudget Bemærkninger

Udskiftning af fartvisere

Korning og Gramrode m. driftsproblemer. Aale og Stouby slidte i 

display mv.

Etablering af skolepatruljeblink
Indenfor 5 år lovkrav om etablering, hvor skolepatruljer arbejder

Trafikmodel I gang


