
Eigil Holm fra ,,Foreningen til oplysning om den østjyske længdebane,, havde et stort ønske for fremtiden: At
Banestyrelsen bygger banerne efter befolkningens ønsker.

Kommunens forslag
har gode chanter
80 var til
borgermode om
baneudretning
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HORSENS - Banesty-
relsen tog went imod
save! kommunens for-
slag til ny baneføring
syd for Horsens som
Hatting-gruppens for-
slag om at fore banen
helt uden om Horsens.

Faktisk var bygherre
Jørgen Binzer fra Banesty-
relsen tæt pa at tilbyde
Hatting-gruppen

ansættelse, da der i aftes var
bor-germøde pa Horsens Rad-
hus om j

jernbanestrækningen fra Eriknauer til Hor-
sens og fra Horsens til
Skanderborg.

Alligevel stod det klart,
at mens Horsens Kommu-
nes forslag har gode chan-
ter for at blive brugt, er
mulighederne for Hat-
ting-gruppens meget små.

Star ikke i loven
- Jeres forslag er faktisk

lige så godt som det, vi selv
har lavet. Vi har arbejdet
med præcis de samme tan-
ker om fra Hatting at fore
banen ud til motorvejen,
lade den ende ved en af de
nye linjeføringer vest for
Egebjerg og etablere en
forbindelse ind til Horsens

Banegård og ud igen, sagde
Jørgen Binzer.

- SA kunne vi trække de
standsende tog ind til Hor-
sens og lade de hurtige kø-

re forbi. Men - det er altså
ikke dét, der star i loven.
Derfor kan vi ikke projek-
tere det, understregede
han.

Den projekteringslov,
som Folketinget vedtog i
maj, taler udtrykkeligt om
strækningen Eriknauer-
Horsens og Horsens-Skan-
derborg. Den tillader altså
ikke at fore banen uden om
Horsens.

Skal Hatting-gruppen
nå længere, skal den altså
have fat i minister og fol-
ketingspolitikere for at fa
ændret loven.

Borgmester Vagn Ry
Nielsen (S) undlod at kom-
mentere gruppens forslag,
men lovede, at det også hos
Horsens Kommune vil bli-
ve overvejet.

Lige så godt
Jørgen Weitzmann, pro-
jektleder i Banestyrelsen,
havde kigget nrmere pa
det forslag til baneudret-
ning, som Horsens Kom-
mune har fået lavet, og
sammenlignet længde og
kurveforhold.

- Det er et forslag, som
er fuldt pa højde med det,
som vi har lavet, oplyste
han.

Banestyrelsen stillede
med et hold pa i alt seks
medarbejdere, så de 80 del-
tagere i mødet kunne
svar pa en række tekniske
spørgsmål.

Og sa var det rart at
re mange, hvis der nu skul-
le blive kastet med rådne
tomater under mødet, for-
klarede Jørgen Binzer i sin
indledning.

- Mar vi la ser aviser her-
ovrefra, er det som om I

opfatter os som nogle
dumme københavnere, der
rejser ud' og laver om ph
jeres landskab. Vi har en
intention om at lave noget
anstændigt, der kan holde
i vores tidsalder og rydde
op pa fortidens synder. Vo-
res mål er at fremlægge
noget, som kan vedtages af
Folketinget uden den store
debat, sagde Jørgen Bin-
zer.

To vurderinger
Vagn Ry Nielsen ville

gerne sikre sig, at der bli-
ver lavet to ligeværdige
VVM-undersøgelser (VVM
= vurdering af virkninger
for miljøet). En for den ek-
sisterende bane, som Hor-
sens Kommune

foretrækker at bevare, og en for en
ny linjeføring. SAdan bli-
ver det, lovede Banestyrel-
sen.

Flere Horsens-politikere
har talt om, at det var bed-
re at bruge de mange pen-
ge, som er afsat til Erik-
nauer-Skanderborg, påstrækningen

Ringsted-København. Her er der ofte
ventetid.
Jørgen Binzer forklare-
de, at også for denne
strkning er der lavet en
projekteringslov.

- Arbejdet er gået i gang
også der. Jeg er sikker på,
at anlægsloven vil gå glat
igennem, fordi der er et
enormt behov for en udvi-
delse, sagde han.

Ned til vandet
Byrådsmedlem Ole Gre-
gersen (V) frygtede, at hvis
banen skal foes over det
store drikkevandsreser-

voir nord for Egebjerg, vil
der skulle graves så meget
af, at man kommer ned til
de vandførende jordlag.

Claus Larsen fra Bane-
styrelsen erkendte, at det
kunne blive et problem - og
at det derfor skal undersø-
ges nærmere. Det skal

også vurderes, hvad der kan
ske, hvis en godsvogn med
kemikalier vælter pa
strækningen.

En anden af
mødedelta-gerne varnervøsfor de
sprøjtemidler, som bruges
pa banearealet.

Han fik oplyst, at Bane-
styrelsen i dag bruger mid-
let Round Up ved selve
sporene og ingenting pa
skråningerne.

Eigil Holm fra
"Foreningen til oplysning om den
østjyske længdebane
varslede et omfangsrigt
materiale, som snarest vil
blive sendt til Banestyrel-
sen.

Det ligger lige nu til ud-
talelse hos kommuner og
amter.

Kildevand
Som et eksempel fra ma-

terialet omtalte han de
problemer, det kan give at
lave en 35 meter dyb ud-
gravning i nærheden af
Tebstrup.

Lige i nærheden ligger
en naturlig dal, som også
er 35 meter dyb. Her løber
der en masse kildevand ud,
og jordlagene skrider ud.
Måske vil det gå lige sådan
i en udgravning.

Gregers Hansen, Ege-
bjerg, stillede aftenens af-
sluttende spørgsmål:

- Hvad er begrundelsen
for al den polemik? Det

kan da ikke passe, at det er
de fern minutters besparel-
se - eller fire, hvis Horsens
Kommunes forslag vedta-
ges?

Det spørgsmål undlod
Jørgen Bintzer i første om-
gang at svare direkte pa,
men sagde efter endnu en
opfordring:

- Jeg kan sige, at det er
for at styrke banen i for-
hold til anden transport.

Han tilføjede, at
spørgsmålet derudover var poli-
tisk - og at han derfor ikke
kunne svare yderligere
det.

Niels Erik Jensen forklarede i detaljer om Hatting-gruppens forslag. Han så store
perspektiver i at placere en banegård tmt ved motorvejstilkørslen mellem Horsens og
Lund - også for oplandskommunerne. - Vi arbejder videre med sagen og vil gerne have,
at Den østjyske Udviklingskorridor bliver et vækstområde, sagde han.
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