Omfartsvej Syd
Infomøde til borgere langs Overmarksvej d. 21/9 2016
Herunder borgernes kommentarer og ønsker:
 Ønske om at forhøje støjvolden 1 meter til 4,6 meter over centerlinjen
o Støjvolden bliver ikke forhøjet. Der er indgået aftaler med lodsejere om
arealerne, og Horsens Kommune ønsker ikke at ændre på anlægget som
er planlagt til a=2.
 Ønske om vold mellem Vejlevej og Ørnstrupvej – også for at undgå lysgener
o Der bliver ikke etableret en vold i forbindelse med etablering af
Omfartsvej Syd.
o Horsens Kommune undersøger muligheden for beplantning ved
rundkørsel, så lysgener formindskes.
 Der arbejdes i øjeblikket på et skitseprojekt for en stitunnelløsning ved
Ørnstrupvej, som vil sikre krydsningen af omfartsvejen for bløde trafikanter
til/fra Stenderup.
 Ønske om levende hegn
o Borgere får mulighed for at ønske en bestemt form for beplantning,
som kan reducere lysgener og evt. lidt støj.
o Horsens Kommune vil samarbejde med en landskabsarkitekt om
beplantningen; Horsens Kommune fremsender forslag til beplantning
når landskabsarkitekten har udarbejdet det.
o Det er noteret, at borgere synes godt om beplantningen på den
offentlige del af Ternevej.
 Det ønskes, at støjvolden beplantes med græs for at undgå ukrudt.
o Det forventes, at føromtalte landskabsarkitekt skal tage hensyn til at
ukrudtsplanter i et tilstrækkeligt omfang skal forhindres i at gro på
støjvolden.
 Kan der etableres støjreducerende asfalt?
o HK undersøger prisforskellen; både anlægs- og driftsmæssigt, og
dermed muligheden for at benytte asfalt med støjreducerende effekt.
 Støjredegørelse fremsendes til GF.

 Krav til arbejdstider?
o I udbudsmaterialet til etablering af Omfartsvej Syd har Horsens
Kommune stillet krav til entreprenøren om at miljøstyrelsens
støjvejledning skal følges
 I henhold til Miljøstyrelsens støjvejledning er arbejdstiden flg.:
mandag – fredag kl. 7.00-18.00 og lørdag kl. 7.00-14.00. Ingen
aktiviteter søndage.
 Såfremt der er arbejdsopgaver , der tidsmæssigt ligger udenfor
de nævnte tidsrum, skal der ansøges herom hos Horsens
Kommune. http://www.horsens.dk/
 HM Entreprenør har ansøgt om at ændre arbejdstiden i
hverdagene til 6.00-18.00
 Det er oplyst, at entreprenøren skal foretage vanding for at undgå unødige
støvgener.
 Bålplads og skur på grundejerforeningens område skal beskyttes mod
arbejdskørsel.
 Der fremsendes plantegninger som pdf for hele strækningen.
 Beboere ønsker hastigheden nedsat til 70 km/t på strækningen mellem
Vejlevej og rundkørsel.
o Horsens Kommune ser ingen grund til at nedsætte hastigheden til 70
km/t. På Vestvejen er hastighedsbegrænsningen 80 km/t. Da det er
mest hensigtsmæssigt at have samme hastighed på hele strækninger,
fastlægges hastigheden til 80 km/t på hele strækningen på Omfartsvej
Syd; dog med undtagelse af krydsningspunkterne.

