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Møde på Hatting Skole om motorvejsprojekt
Alle er velkomne til at høre mere om nyt tilslutningsanlæg fra E45
nord for Hatting til Horsens by.
Nu kan de berørte parter – og alle andre interesserede – høre mere om det nye
tilslutningsanlæg fra motorvejen nord for Hatting til Horsens by og havn, som
Horsens Kommune og Vejdirektoratet skal i gang med at etablere.
Informationsmødet holdes på Hatting Skole
tirsdag den 31. maj- 2016 fra kl. 19.00-21.00.
Tilslutningsanlægget er noget, Horsens Kommune har ønsket sig i mange år, så
derfor er det en glad borgmester, der byder velkommen.
-

Horsens vækster som aldrig før, og der er ingen tvivl om, at en mere direkte
forbindelse fra Østjyske Motorvej nord for Hatting til Horsens Midtby og
Horsens Havn vil være med til at understøtte den udvikling, siger borgmester
Peter Sørensen (S).

Han understreger, at projektet kræver god forberedelse og planlægning.
- Nogle borgere bliver mere berørte end andre, men for Horsens Kommune er
det vigtigt at få informeret grundigt om, hvad der skal ske hvornår - herunder
hvordan etableringen vil påvirke omgivelserne. Derfor har vi også lagt mødet
på Hatting Skole for at komme så tæt på de berørte borgere som muligt.
Efter borgmesterens velkomst vil afdelingschef Allan Lyng Hansen, Horsens

Kommune og Peter Sveistrup Kristensen, Vejdirektoratet, gå mere i detaljer med
projektets gennemførelse, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål.
Horsens Kommune og Vejdirektoratet betaler hver halvdelen af udgifterne til
selve tilslutningsanlægget.
Udgiften til etablering af en ca. to kilometer lang forbindelsesvej mellem
Hattingvej og det nye tilslutningsanlæg afholdes alene af Horsens Kommune.
Tilslutningsanlægget forventes klar ultimo 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.
Læs mere på www.vejdirektoratet.dk (søg på tilslutningsanlæg Hatting)
Fakta
Om byggeriet:
· Nyt tilslutningsanlæg bliver udformet som ruderanlæg, hvor ramperne og den
overførte kommunevej tilsluttes i to rundkørsler
· En ca. to kilometer lang forbindelsesvej anlægges mellem
tilslutningsanlægget og Hattingvej.
· Hattingvej tilsluttes ny forbindelsesvej i et prioriteret T-kryds
· Den nuværende Stationsvej afbrydes ved den nye forbindelsesvej og føres
under vejen som sti. Stationsvej fra syd sluttes sammen med Rugballevej
· Stationsvej fra nord tilsluttes den nye forbindelsesvej i et prioriteret T-kryds

