
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukning for grustransport gennem  

Hedensted  

Mandag 21. august igangsættes et forsøg med lukning for last-

bilkørsel gennem Hedensted fra grusgravene i Ørum 

Med åbningen af den ny omfartsvej syd om Horsens fra Bjerrevej til 

Vejlevej fredag 18. august kan beslutningen om at gennemføre et for-

søg med at lukke for gennemkørende grustransporter fra grusgravene i 

Ørum gennem Hedensted til hovedvej 170 igangsættes. 

I perioden mandag 21. august – tirsdag 31. oktober vil det med skilt-

ning med gennemkørselsforbud for lastbiler blive forbudt at foretage 

gennemkørsel med lastbiler fra Ørum over Røde Mølle og gennem He-

densted ud til Hovedvejen, rute 170.  

I forsøgsperioden vil det desuden blive forbudt at lave gennemkørende 

lastbiltransporter gennem Daugård by og på strækningen gennem He-

densted fra Juelsmindevej til Hovedvejen, rute 170, ad Daugårdvej og 

Østre Ringgade.  

Det skal understreges, at forbuddet gælder gennemkørsel, det er såle-

des stadig tilladt at køre på strækningen, hvis der er et ærinde på 

strækningen, f.eks. aflæsning af varer eller lignende.  

”Vi vil i forsøgsperioden nøje følge udviklingen og foretage trafiktælling-

er for at kortlægge, hvordan trafikken vil reagere på gennemkørselsfor-

buddene” siger formand for Udvalget for Teknik Lene Tingleff.  

Politiet, der har givet tilladelse til forsøget, vil i forsøgsperioden foreta-

ge kontroller af, om forbuddet overholdes.   

 

For mere information:  

Lene Tingleff, form. Udvalget for Teknik, tlf. 2527 7301 

Michael Laursen, Leder Infrastruktur og Transport tlf. 2485 4194 

Infrastruktur og 

Transport - Ul-

dum 

19.8.2017 



  

 

 

 

 

Faktaboks: 

Hedensted Kommune ønsker som forsøg at lukke for gennemkørende trafik på ud-

valgte ruter i den østlige del af Hedensted By. 

Følgende ruter er omfattet af forsøget: 

- Højlykkevej mellem Ådalsvej og Dalbyvej 

- Constantiavej – Lille Dalbyvej mellem Ådalsvej og Østre Ringgade 

- Urlev Kirkevej mellem Østerskovvej og Ådalsvej 

Foruden disse afgrænsede ruter etableres forbud mod gennemkørsel med tung tra-

fik igennem Daugård fra øst via Svends Møllevej og Egehøjvej via Gl. Vejlevej til 

Daugårdvej. 

Ligeledes etableres forbud mod gennemkørsel for tung trafik gennem Hedensted fra 

syd via Daugårdvej og Østre Ringgade og fra nord via Spetrupvej, Østre Ringgade 

og Daugårdvej. 

For gennemkørselsforbuddet i Hedensted på Daugårdvej og Østre Ringgade gøres 

specifikt opmærksom på, at det udelukkende gælder for transporter, der ønsker at 

bruge strækningen fra Juelsmindevej rute 23 til gennemkørsel mod hovedvej A10, 

rute 170. 

Det vil sige, at gennemkørsel gennem Daugård og Hedensted for tung trafik med 

ærinder på strækningen, fortsat vil være tilladt. Varekørsel med lastbiler til Heden-

sted By må gerne benytte Daugårdvej henholdsvis Østre Ringgade. Ligeledes må 

varekørsel med tung trafik til Daugård By gerne benytte Svends Møllevej, Egehøjvej 

og Gl. Vejlevej. 

 


