
Hveranden
pa A10 er væk
Den ny motorvej har gjort sin virkning

Trafikken pa hoved-
vej A 10 mellem Hor-
sens og Vejle er faldet
drastisk efter åbningen
af motorvejen mellem
de to byer den 8. juni
sidste fir.

En opgørelse, som Vejle amt
har lavet, viser, at antallet af
biler nu er nede på mellem
halvdelen og en tredjedel af ni-
veauet for åbningen af motor-
vejen. Alt efter, hvor man

tæller bilerne.
Størst er nedgangen på A 10
ved Hedensted, hvor den gam-
le hovedlandevej umiddelbart
inden den 8. juni lagde asfalt
til 19.800 biler i døgnet. Her
faldt antallet til 7000 efter åb-
ningen af motorvejen.

På ringvejen i Horsens er
nedgangen knap så kraftig.
Nord for Silkeborgvej er tra-

fikken således faldet fra
18.200 biler i døgnet til 7100,
og på Schüttesvej og Vejlevej
er antallet af biler gået ned fra
cirka 24.000 i døgnet til mel-
lem 12.000 og 13.000.

Tallene er et led i den årlige
indberetning, som amtet laver
til Vejdirektoratet, og det er
den første af indberetninger-
ne, der viser noget om de tra-
fikndringer, motorvejen har
forårsaget i amtet.

Flere biler
gennem Lund

Opgørelsen fortæller også,
at trafikken har mndret sig
andre steder i amtet efter åb-
ningen af den nye motorvej.

Blandt andet er trafikken
gennem Lund vokset fra 7800
biler i døgnet til 8700 biler,
mens Nørre Snede tilsynela-
dende er blevet en lille smule

aflastet. Her er trafikken på A
13 syd for byen nemlig faldet
fra 7800 til 7100 biler i døgnet.

At motorvejen også leder
trafikken vk fra A 13 under-
streges af amtets malinger
ved Lindved. Her er antallet af
biler per døgn faldet fra 11.400
til 9700.

Desuden lader det til, at
landevejen fra Sindbjerg over
Uldum og Nim til Skander-
borg har afgivet trafik til den
nye motorvej. Her er antallet
af biler gået ned ved samtlige
tællepunkter. Blandt andet
ved Uldum hvor trafikken er
reduceret fra 4100 til 2800 bi-
ler i døgnet.

Tallene viser også noget om
trafikken på selve det nye mo-
torvejsstykke mellem Hor-
sens og Vejle. Den var på 16-
17.000 biler i døgnet umiddel-
bart efter åbningen. (jala)
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