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Input fra Borgermøde den 23. februar om trafik og byudvikling i Hedensted Øst

I indbydelsen til borgermødet stod følgende: 

En forventning om 4-500 nye boliger i Hedensted Øst i løbet af en årrække kræver ud-
bygning og modernisering af veje og stier i området.
Lastbiltrafik fra grusgravområdet ved Ørum skal der også findes løsninger på. 

På borgermødet vil ovenstående emner blive gennemgået. Bagefter er der en åben dialog 
og debat om, hvordan vi kan løse de trafikmæssige udfordringer.

Mødet holdes torsdag den 23. februar kl. 19 i kantinen på Hedensted Rådhus. Det er 
Borgmester Kirsten Terkilsen og formand for Udvalget for Teknik, Lene Tingleff, der for-
tæller om planerne for området. Alle er velkomne.

---

Efter en velkomst fra borgmester Kirsten Terkilsen fortalte Lene Tingleff, Formand for ud-
valget for Udvalget for Teknik og Michael Laursen, Leder af Infrastruktur og Transport, 
om den udvikling, der har været i området og de overvejelser, der er om de forskellige 
veje. 

I den efterfølgende debat kom der følgende kommentarer og ideer. Disse tages med i det 
videre arbejde:
(Der er så vidt muligt noteret, hvem der sagde hvad – der tages dog et forsigtigt forbe-
hold for referentens korrekte opfattelse af diverse person- og vejnavne )

- Hvad er den faglige vurdering for ikke at lukke Røde Mølle?
Svar: At trafikken vil køre andre veje, fordi lastbilschaufførerne vil finde den korteste vej. 

- Borger fra Røde Mølle: Allerede nu er der meget fritidstrafik ved Røde Mølle (løb, cyk-
ling, ridning osv). Der til kommer 4-500 nye boliger, så trykket på det rekreative område 
øges. Derfor vil tung trafik være meget uhensigtsmæssigt. To lastbiler kan ikke mødes – 
vejen er for smal. Jeg synes, det ville være bedst, hvis den kan komme ud gennem vejen 
ved Ørum. 

Lene fra Røde Mølle: Du nævnte at Politiet ikke anbefaler, at vi kan spærre af for lastbi-
ler. Hvilke argumenter har politiet?
Svar: At man trykker trafikken ud på andre veje, der giver nye problemer. Trafikken fin-
der egne veje. 

Meta fra Ny Ålykkevej: Her kører lastbilerne – op til 100 om dagen. Grusgravene er der 
og bliver ved med det. Lad os forsøge med skiltning og se, hvordan det går. Lad os gå i 
dialog med transportfirmaerne. Om de kører på den ene eller den anden lille vej, kan vel 
være lige meget. Man har ikke lyst til at gå tur eller i det hele taget færdes på veje med 
tung trafik. Lad os udnytte vejene, som de er i stedet for at bruge en masse penge på 
nye veje

Preben Nielsen: Der tales meget om lastbilstrafik. Er der grus mange år frem?
Svar; Ja, 18 år frem iflg. råstofplaner
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Cecilie Knudsen, Constantiavej: Vi vækkes ca. 5.30 pga. larm fra lastbiler. Varer ved ind-
til sidst på eftermiddagen. Hvordan kan man mene at borgere i Ørum ikke kan tåle tung 
trafik. Hvorfor skal vi så i Hedensted?

Jesper fra Myntevej: Den nye omfartsvej vil blot blive en ny Constantiavej. Alting med 
Hedensted Kommune er Hovsa!

Lars – bor ikke i området, men repræsenterer Liberal Alliance og har derfor interesse i, 
hvordan kommunen bruger pengene. Er også ansat ved Politiet. Undrer sig over tilbage-
meldingen fra Politiet. Er der evidens for tilbagemeldingen eller er det en enkelt politi-
mands erfaring?

Borgmester; Vores frygt går på Øster Ringgade. Trafik er ligesom vand, hvis man lukker 
et sted, så finder den et andet sted hen. Lastbilerne skal frem og der skal graves grus. 
Det kan vi ikke ændre på. 

Spørgsmål: Jeg synes I trækker i land om Politiets argument. Holder det vand eller ej? 
Hvordan har dialogen med Poltiet været – kan I dokumentere det?
Svar: vi har løbende møder med politiet om trafik. I tirsdags spurgte vi dem om deres 
erfaringer og deres mening. Og det var, at de ikke anbefalede skiltning. Vi kan godt gå i 
mod dette. Det ved vi ikke, om vi vil benytte os af. 

Martin, Humlevej 4: Jeg er tilflytter, har 2 børn i Lille Dalby. I starten gik vi derud. Det er 
vi holdt op med, og der er også så mange huller, at vi heller ikke kører derud. Jeg kan 
ikke forstå, hvorfor vi ikke forsøger med en bum. En plan om at føre trafik ind gennem 
byen virker enormt tungt på mig. Sæt en bom og, og se hvordan det går. 
Og en betragtning: når man udbygger et område, hvorfor kommer det med vejene så 
bagefter. Det kunne være smart, da man udbyggede ved Constantiavej, at måle to last-
biler for at se, om de kan køre forbi hinanden. Det kan de ikke. Jeg tror kommunen har 
været heldig med, at der ikke er sket noget endnu. Det er også galt længere ud. 
Tænk jer om. Det er en del af romantikken herude at man kan gå tur på vejene. Hvis det 
bliver en racerbane, så bliver det uinteressant. Og det bliver det også for folk, der skal 
købe grunde og bygge veje. 

Borgmester: det er fuldstændig rigtigt. Naturen er vigtig. Derfor holder vi møde i dag.
Der kan komme til at bo 1000 mennesker. Det er derfor vi tegner den stiplede linje på 
kortet. Man vil bosætte sig efter god infrastruktur. 
Vi går på to ben. Det ene er det aktuelle problem med lastbiler og grus. Det andet er at 
det bliver et stort bosætningsområde. Vi er netop ni i gang med at lave kommuneplan. 
Det tager tid at planlægge for veje. Derfor vil vi gerne høre jeres mening nu.

Rene fra Hovedvejen: Jeg har boet her i 37 år. Nu kommer der tilflyttere. Jeg synes det 
er tilflyttere, der kommer til at bestemme. Os der kommer til at bo langs den blå linje, 
der er os, der kommer til at få ulemperne. Vi kommer til at bidrage meget til fællesska-
bet. Det har jeg det lidt svært med. 

Borgmester: Der er mange af dem, der har boet her i mange år. Byen udvikler sig og det 
fortsætter. Der er ikke tegnet nogen færdige streger, og jeg kan ikke give garanti for, at 
der ikke er nogen der vil blive generet.

Michael Amstrup, tilflytter til Gåskærholm. Vi er voldsomt ramt af lastbiler. Grusgraven 
skal være der, selvfølgelig. Jeg forstår ikke, at de skitser, der er tegnet, går så tæt på 
byen. 
Hvorfor ikke ud til Bråskov og ud til Juelsmindevej. Ellers bliver konsekvensen at en eller 
anden mister livet pga. lastbilerne. Det ér meget små veje. Vejene længere væk fra byen 
er større. Lad os dog få det så langt som muligt udenom.
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Ny taler: Der er masser af grus at grave. Når man planlægger veje op mod Horsensvej. 
Hvorfor gør man det så ikke længere mod Øst? Den skal øst for Dalby. Et sted mellem 
Ølsted og længere nede. 

Rune fra Gåskærholm: Også berørt af trafikken. Jeg savner den røde tråd. Hvad er det 
der driver kommunen? Penge, 4-500 nye huse? Hvad er det, man vil – hvad er det der 
driver? Hvad er hovedfokus? 
Svar fra Borgmester: Det er vækst. Vi vil gerne have så mange borgere som muligt. Der 
er masser af arbejdspladser i vores område og vi vil gerne have vækst. Vi sidder ikke på 
hænderne, og vi synes det ikke det er sjovt, at der er transport fra grusgravene. 
Vi vil gerne have del i den råstofafgift, som transportselskaberne betaler for gruset. Vi 
ser ind i finansieringen. Vi vil gerne have væksten, vi vil gerne have borgere.

Spg: Og det mener I, at I får med den vej?

Borgmester: Det er derfor vi har indkaldt til møde…
Lene Tingleff: Vi ønsker et bedre infrastruktur. Vi ønsker et bedre vejsystem, så fx Øster 
Ringgade ikke belastes så meget, som det gør. 

Lorens Thomsen, Aldumvej: Har der været overvejelser om alternative linjeføringer? Kan 
man ikke gå nedenom? Når man ser på kortet kan man strække en streg ned mod ho-
vedvejen. Vi har generelt et problem nordpå. Kører man til højre kommer man udenfor 
byen, men til venstre så kommer man ind mod byen. Kører man syd på, så kommer man 
forbi byen nedenom. 

Svar fra borgmester: Vi er åbne for ideer. 

Lars Brinke, tilflytter Røde Mølle: Jeg har ikke set dokumentation for privat trafik om 
Constantiavej. Jeg mener ikke det er relevant at bruge penge på en vej, der ikke tjener 
noget formål. Se på de veje, der allerede er, som lastbilerne kan være på.

Ny taler: Vi ved, at der kommer nye tilflyttere. Det giver mere trafik. 

Erik, Myntevej: Ved børnehaven kører de med Christiania cykler. De seneste år er der 
lappet og lappet med grus. Det støver vildt. Først for to år siden er der kommet cykelsti. 
Vi mangler kantsten og gadelys. Få nu lavet det før I går i gang med andet. Den gl vej 
ved Dalby. Der er trafik frem og tilbage fra børnehaven. 

Ny taler: Har man haft dialog med vognmændene om alternative ruter?
Borgmester: Ja vi har talt med ejerne. Men der er jo andre end dem der ejer dem, som 
henter grus. 

Tilflytter: Problemet med lastbiler bliver ikke løst, før der kommer forbud eller bom op, 
som vises på lastbilchaufførernes gps-er. Jeg bor i toppen af Constantiavej. Der kører de 
stærkt. Fartbegrænsninger vil derfor også være godt. Sikkert også længere nede af vejen

Knud, Ålykkevej. På den nye vej må man man køre 60 km/t. På Ålykkevej må man køre 
80. Hvorfor gør I ikke noget ved hastighedsbegrænsningerne der?
Svar fra borgmester: Det er en god ide – det tager vi med.

Mathilde, Constantiavej: Der er sindssyg meget trafik. Begrænsning på hastighed gør ik-
ke nok. Der skal helleanlæg eller fodgængeranlæg til. Fint med dialog om at køre andre 
veje, men man kører det, der er nemmest. Det gælder i begge ender. Skilte er ikke altid 
vejen frem. Der skal mere til. 



4

Ny: Forhandlinger med grusgravsfirmaer. Hvis I har succes med det, indser I så også at 
der ikke er behov for den stiplede vej? 

Borgmester: Vi hører at I siger, at den stiplede vej ikke er nødvendig. Vi vil gerne være 
på forkant. Vi bliver nød til at være på forkant, så folk kan komme til og fra. 
Hvis jeg bor i området og skal til Århus, så vil jeg gerne hurtigt ud forbi Hedensted cen-
tret og ud til motorvejen.

Borger: De vil da ikke køre til Ørum

Borgmester: Det er derfor vi spørger – hvilken vej synes I, der skal være?

Borger: Der er ikke nogen på Ll. Dalbyvej eller Constantiavej der vil ikke bruge den stip-
lede vej. Det vil IKKE være den korteste vej. Det vil være ad Constantiavej og ud til cen-
tret. 

Nils Jørn Laursen: Jeg har svært ved at gennemskue, om den nye vej er til lastbiler eller 
privattrafik. Lastbilerne kan køre syd om ad den nye vej ved Ørum. Den nye stiplede vej 
må være til privatbiler. Der er meget sjældent kø i Hedensted Kommune. 
I Hedensted Øst vil der være samlet set 900 boliger. Dvs. omkring 2700 borgere. 

Kim Hagsten, Toruplunden: I siger at Hedensted kommune er dårlig til at lave planer. 
Der er to veje væk, og de leder ind til Øster Ringgade. Med 900 nye boliger får vi brug 
for en ny ringvej. Det er ikke interessant, hvor den præcist skal ligge. Men der er brug 
for den før eller siden. Vi skal derfor lægge en langsigtet plan. 

Martin, Lille Møllevej: Svaret på spørgsmålet om hvordan vi skal sikre infrastruktur til bo-
ligområderne: Luk af for lastbiler, så vil det løse sig. 

Ny taler: Der er forskel på hvilken vej, der bygges. Skal den aflaste privatbilister eller 
lastbiler? Jeg undrer mig lidt over, hvis man vil blokere for Lille Bakker. Skal det overho-
vedet udstykkes, hvis ikke der er mulighed for at det er rekreativt?

Gert, Constantiavejgruppen: Jeg mener ikke vejen skal laves. Men det bekymrer mig, 
hvad I vil gøre ved den tunge trafik. Hvornår har I planer om at få fjernet den tunge tra-
fik?

Borgmester: 
Jeg er godt klar over, at knasten er den tunge trafik. Vi går tilbage nu og forsøger at fin-
de en løsning. Vi vil endnu engang tage kontakt til grusgravene. Jeg har også lyttet mig 
til, at vi kan forsøge at spærre af. Det kan vi godt. Jeg vil bare ikke garantere, at den bli-
ver der for evigt, hvis den leder trafik ind af Østre Ringgade.
 
Den nye vej omkring Ørum var en lang proces. En god del af processen var at have nogle 
borgere med i dialogen. Det vil være fint, hvis nogle af jer vil være med i en følgegruppe, 
så vi har nogen at være i dialog med. Nogle som vi kan have kontakt til, og som kan for-
midle videre til jer i området. Sig til Britt eller Johan, så finder vi ud af det. 

Meta: Det er en rigtig god ide at droppe vejen og spare pengene. Brug nogle af pengene 
på trafiksikring på Constantiavej, fx bro over vejen til bløde trafikanter. Hvad kan vi så 
gøre for grusgraven? Hvis ikke man vil have bilerne under Øster Ringgade. Kan man lave 
en tunnel ud til industriområdet og under ringvejen?

Borgmester: Vi kan nok ikke grave en tunnel ind under togbanen. 
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Michael Laursen: De tunneller, der er i Hedensted er store udfordringer for trafikken. Ba-
ne Danmark planlægger elektrificering. Hvis der også skal ske hastighedsopgradering, så 
skal alle vores viadukter udskiftes. Vi skal mødes med Banedanmark i næste uge for at 
høre, hvad det betyder. I den forbindelse kunne det være godt med en tunnel syd om 
Hedensted. Det er noget vi ser ind i fremtiden. Det kunne også være en mulighed. 

Ny taler: Kunne man forsøge at male en midterstribe, så folk kan køre forbi hinanden?

Ny taler: Hvornår fjernes den stiplede linjer – hvis man går i salgstanker…?

Borgmester: 
Vi kan høre i aften at vi skal hjem og viske den ud.
I er kommet med mange gode input, som vi kan tage med videre. Håber at mange vil 
melde sig, så vi kan forsætte dialogen. Håber at vi kan mødes igen. 

Tak fordi I kom! 

Antal fremmødte: ca. 175.
10 personer meldte sig til at deltage i en følgegruppe for den videre proces. 
Øvrige interesserede der ønsker at være med i følgegruppen kan skrive en mail til micha-
el.laursen@hedensted.dk.  
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