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Lettere at komme på motorvejen
Horsens Kommune tager første spadestik til forbindelsesvej ved
Hatting.
Horsens Kommune går nu - sammen med Vejdirektoratet - i gang med det konkrete
arbejde, der skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at komme til og fra E45.
I den forbindelse tager borgmester Peter Sørensen første spadestik til den nye to
kilometer lange forbindelsesvej nord for Hatting, som Horsens Kommune står for
etableringen af.
Det sker
fredag den 5. maj 2017 kl. 10.00.
-

Den nye tilkørsel kommer til at aflaste Silkeborgvej markant. Så det er ikke kun dem,
der direkte kommer til at bruge den nye afkørsel, der kommer til at holde mindre i kø.
Det gælder alle trafikanter i hele kommunen, der kører til eller fra motorvejen fra
Horsens, siger borgmester, Peter Sørensen og tilføjer:

-

Indfaldsvejen bliver også rigtig vigtig for en meget stor del af byens virksomheder. Vi
har rigtig mange firmaer i Horsens, der er afhængige af E45, og som i dag oplever, at
deres varevogne og lastbiler holder i kø på indfaldsvejene. Jeg er ikke i tvivl om, at de
kommer til at mærke en positiv effekt på deres bundlinjer, når vi lukker op for tilkørslen,
tilføjer borgmesteren.

Men også lokalområdet omkring den nye motorvejstilkørsel kommer til at få et løft, når den
nye tilkørsel indvies i slutningen af 2018.
- I Lund og Torsted har man oplevet et stort opsving i både bosætning og boligsalg siden
der kom en ny motorvejstilkørsel. Så jeg er sikker på, at Hatting også kommer til at
nyde rigtig godt af det her. Det vil blive en endnu mere attraktiv by for pendlere. Og
erhvervsområdet herude vil selvfølgelig også blive meget mere eftertragtet, end det er i

dag, siger borgmester Peter Sørensen og tilføjer, at kommunen har haft et godt
samarbejde med Vejdirektoratet om processen og projekterne.
Tilkørslen ved Hatting er sammen med etableringen af Omfartsvej Syd de første konkrete
projekter i en række trafikforbedringer, der skal gå hånd i hånd med den eksplosive
befolkningstilvækst, som Horsens oplever i disse år. Kommunens trafikstrategi, Trafik
2030, der rummer flere konkrete tiltag, der skal gøre vejnettet klar til det stigende antal
trafikanter, diskuteres netop nu med kommunens borgere, virksomheder og foreninger.
Udgiften til den nye forbindelsesvej afholdes af Horsens Kommune med HM Entreprenør
A/S som den udførende entreprenør. Kommunen og Vejdirektoratet deles til gengæld om
udgifterne til tilslutningsanlægget, som Vejdirektoratets er ansvarlig for at opføre med
Gustav H. Christensen A/S som udførende.
Projektleder Peter Sveistrup Kristensen fra Vejdirektoratet siger i den forbindelse:
- Trafikanterne vil uundgåeligt komme til at mærke arbejdet med rampeanlægget og
en bro over E45, men vi vil forsøge at tilrettelægge processen, så generne
begrænses mest muligt.
Begge arbejder strækker sig indtil efteråret 2018.
Få mere at vide om projektet hos projektleder Henriette Hildur Munkedal, Horsens
Kommune på tlf. 76 29 26 13, projektleder Peter Sveistrup Kristensen, Vejdirektoratet på
tlf. 72 44 23 37 og kommunikationskonsulent Kim Michelsen, Vejdirektoratet på tlf. 72 44
23 18.
Læ mere på www.vejdirektoratet.dk (søg på tilslutningsanlæg Hatting)

