
På billedet ses fra Horsens-siden den etape af omfartsvejen, som om ca. to uger ventes tilsluttet den allerede
færdiggjorte del – i alt en vejlængde på lidt over 3 km

Ikke amtslandevej pa
tidligere banelegeme

Planen for Horsens-Odder landevejens udbygning tilsyneladende opgivet
ved amtssammenlægning - Omfartsvejen ved Haldrup tages i brug om
ca. to uger

Om ca. 14 dage bliver amtslande-
vejen Horsens-Odder befriet for sin
værste trafikale flaskehals. På dette
tidspunkt skonner

entreprenørfirmaet Secher & Larsen, Horsens, at
være nået så vidt med arbejdet på
forlægningen af amtslandevejen syd
om Haldrup, at trafikken kan ledes
ind på det nye vejstykke I dets fulde
Iængde.

Dermed undgår trafikanterne risi-
koen for irriterende ventetid ved det
enspore de, lysregulere de vej stykke,
som har været etableret under den
langvarige anden etape af projek-
tet.

Selv om den nye omfartsvej tages
i brug om ca. to uger, betyder det
ikke, at landevejen „afleveres" som

fuldført til Vejle amt. Firmaet ven-
ter, at det kan ske medio november.
Vejle amts vejvæsen er mere forsig-

tig og tager højde for eventuelle for-
sinkelser i de afsluttende faser. Her
strækker man sig til at sige, at „in-
den jul, er vejen ihvertfald færdig-
anlagt".

Det er tilslutningsarbejder, som
skal udføres i tidsrummet mellem
omfartsvejens åbning for trafikken
og projektets reelle afslutning. Lige
nedenfor Haldrup bakke, hvor tra-
fikken efter at have gennemkørt om-
trent halvdelen af den nye vej, end-
nu ledes ind gennem Haldrup by,
skal vejforlægningens to etaper sam-
mensluttes, og øst for Haldrup skal
omfartsvejen ledes ind på den gamle
amtslandevej.

Det er amtsvejinspektoratet i det
tidligere Skanderborg amt, som har
stået for projekteringen. På tids-
punktet for licitationen arbejdede de
daværende amtsmyndigheder i Skan-

derborg med planer om en ny
linie-føring af den resterende del af den
gamle landevej op til amtsgrænsen.
Ifølge udkastene skulle den ledes
videre ad banelegemet fra den ned-
lagte Horsens-Odder jernbane.

Efter at denne del af Skanderborg
amt er kommet under Vejle amts
administration, er disse planer åben-
bart gået i glemmebogen. I Vejle
amts vejvæsen oplyses på vor fore-
spørgsel, at man ikke har kendskab
til disse planer. De må derfor anses
for at være opgivet. Herefter vil
der altså fortsat eksistere et stykke
på 3 km's længde af amtslandevejen
Horsens-Odder fra vest for Søvind
til amtsgrænsen, som ikke er udbyg-
get til en acceptabel, tidssvarende
kapacitet i lighed med det resterende
stykke ind til Horsens.
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