
  

Den 10. april 2017 

 
Snart slut med tung lastbiltrafik 
I starten af juli er det slut med, at lastbiler fra grusgravene ved 
Ørum kan køre mod nord til Hedensted 

Lige nu kører der mange lastbiltræk fra grusgravene ved Ørum, nord på 
til Hedensted gennem Constantiavej og videre ud til den gamle hoved-
vej A10 - men det får snart en ende. 

- Vi får rigtig mange henvendelser fra folk på Constantiavej, som føler 
sig generet af den tunge lastbiltrafik, og vi er klar over problemstillin-
gen og kan godt forstå, at lastbilerne kan være til gene, siger Lene 
Tingleff, formand for Udvalget for Teknik. 

Hun er glad for, at situationen nu snart bliver anderledes. 

- Omkring den 1. juli vil det være slut. Her indfører vi forbud mod gen-
nemgående lastbiltrafik fra Røde Mølle-området mod nord ved Lille Dal-
byvej og Højløkkevej. Det vil sige, at lastbiltrafikken fra grusgravene 
ledes uden om Hedensted by.  

Og måske bliver det bedre allerede før: 

- Det forventes, at trafikken vil aftage markant sidst i maj, da en stor 
opgave i Horsens med megen kørsel her vil være afsluttet. Det vil såle-
des vare lidt endnu, men det gode budskab er, at det formentlig kun 
drejer sig om halvanden måned. Så vil det aftage med de mange lastbi-
ler på Constantiavej – og fra juli er det helt slut.  

Afventer omfartsvej ved Tyrsted 

Kommunen er vidende om, at mange Hedensted-borgere i området 
omkring Constantiavej er utilfredse med den intensive lastbilkørsel - 
nogle gange omkring 200 træk i løbet af en dag. 

Forberedelsen af kørselsforbudet ved Røde Mølle er kommunen i fuld 
gang med at forberede. 

Når kørselsforbuddet indføres netop fra begyndelsen af juli, hænger 
sammen med, at omfartsvejen syd om Horsens ved Tyrsted her forven-
tes åbnet. Det bliver formentlig omkring den 1. juli. 

Det betyder, at nordgående lastbiltrafik med grus til bl.a. Horsens nu 
kan køre til Bråskovvej og herfra videre mod Horsens, hvor den nye 
omfartsvej syd om Horsens kan benyttes.  

Den sydgående trafik kører fortsat af den nye omfartsvej ved Ørum og 
videre ud til Juelsmindevej-Vejlevej. 

Forsøgsordning 

Kørselsforbuddet ved Røde Mølle er en midlertidig forsøgsordning, der 
strækker sig over to måneder. Det sættes i værk for at give et andet 
kørselsmønster for den nordgående trafik. 

Der vil blive sat skilte op, som tydeligt forklarer, hvorfor og hvor kør-



  

 

 

 

 

 

 

selsforbuddet sættes i værk og hvordan man skal forholde sig. 

- Der bliver ikke tale om en fysisk spærring. Lastbiler med ærinde og 
landsbrugskøretøjer skal kunne passere. Det bliver den gennemgående 
lastbiltrafik fra grusgravene, der skal køre andre veje, forklarer Lene 
Tingleff og tilføjer, at der efterfølgende vil blive evalueret på ordningen. 

Langsigtede løsninger 

Hedensted Kommune arbejder sideløbende med det her på mere lang-
sigtede løsninger og vurderer på, hvordan trafikken omkring Hedensted 
bedst kan afvikles fremover. 

- Vi arbejder på en overordnet trafikmodel, som beskriver den fremtidi-
ge vejstruktur. Vi ser på forskellige scenarier, herunder også en om-
fartsvej øst om Hedensted, som kan være en fremtidssikret løsning.  

- Andre modeller kan også komme i spil, når det gælder en plan for tra-
fikafviklingen omkring Hedensted. 

 

For mere information:  

Udvalgsformand Lene Tingleff, mobil 2023 5815 

 


