
Ved at følge Horsens kommunes forslag kommer banelinjen til at slå en bue, men til undgår Torsted Vest, flere virksomheder og
Tyrestationen at blive så voldsomt berørt. Følges Banestyrelsens forslag, skal sporene gennem fredsskov ved Torsted Vest, og et hjørne skæres af
det nye BST-center. (Tegning: Horsens kommune)

Star fast pa eget forslag
Kommunen
forbereder
sear til
Banestyrelsen

Af Lene Vestergaard

HORSENS - Skal bane-
linjen ændres, bur
byrådet stå urokkelig fast
på det forslag for
strækningen syd for
Horsens, som kommu-
nen selv er ophays-
mand til.

Det mener et enigt ud-
valg for teknik og
som netop har haft
banefø-ringen til diskussion. Ud-
valget foreslår byrådet at
skrive til Banestyrelsen, at
det kun kan acceptere sit
eget forslag for
strækningen fra Hatting til Tor-
sted.

Kommunens forslag in-
debrer, at banen kom-
mer uden om Torsted Vest
og fredsskoven. BST-cen-
tret kan blive boende, og
en række virksomheder
bliver knap så berørte. Til
genga ld slår banelinjen en

store bue end i Banesty-
relsens forslag - og det kos-
ter tid.

Som tidligere omtalt i
Folkebladet vil Horsens-
politikerne allerhelst beva-
re den nuvrende banelin-
je. Men gar den endelige
beslutning dem imod, er de
klar med alternativerne,
ikke kun syd for Horsens,
men også nord for.

Her mener teknisk ud-
valg, at byrådet kun bør
acceptere en løsning, der
følger motorvejen med en
bro over Hansted
Det placerer banelinjen

mellem Egebj erg og mo-
torvejen.

Banestyrelsen har peget
på, at banelinjen også kan
foes øst om Egebjerg og
dermed lobe over det
kæmpestore drikkevandsreser-
voir, som findes under
Hansted skov, Kattrup,
Ørskov, Tvingstrup m.m.

Pas pa vandet
- Vi vil for alt i verden

ikke have den østlige
løsning. Vi er det sted i Jyl-
land, der er mest heldig
med hensyn til drikke-

vand. Vi har rigeligt, det er
af en god kvalitet, men vi
skal passe på det, siger Er-
ling Jensen (S), formand
for udvalget for teknik og
miljø.

- Min egen tanke er:
Hvad er der nu ved at ser-
ge for kortere tid mellem
Horsens og Arhus, når
fla-skehalsen er på
strækningen mellem Ringsted og
Kobenhavn? Så skal vi alli-
gevel sidde der og hænge
måske et kvarter, siger
han.
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