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Referat inkl. bilag af møde med Vejle Kommune 29. marts 2017

Deltagere:
Leif Skov, Konstitueret formand for Teknisk Udvalg
Michael Slot, Teknik- og Miljødirektør
Paw Bro Larsen, Planlægger Anlæg & Infrastruktur Teknik & Miljø
Morten Hansen, Entreprenør og udvikler af Tirsbæk Bakke
Engum Sogn Lokalråd, Infrastrukturgruppen: Jens Økter, Gunnar Skibsholt, Heddah Franzmann, Michael Larsen, Ernst Hansen
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Referat af mødet.

Pkt

Dagsorden:
Cykelsti langs Juelsmindevej
Tunnel Tornsbjergvej / Juelsmindevej
Cykelsti langs Tornsbjergvej fra Juelsmindevej og til Engum
Jernbanebro ved Skibsholtvej Ansvar

1.0 Leif skov indledte mødet med en kort orientere om, at der pt. foregår politiske overvejelser om kommende skoledistrikter
i Tirsbæk Bakke, som kan få indflydelse på hvilken løsning der skal vælges for krydset Tornsbjergvej / Julianebjergvej og
Juelsmindevej. Udvalget afventer derfor beslutning i Børne- og Familieudvalget på skoleområdet og kan således ikke
udstede garantier ift. Skitserede løsninger.
Leif Skov opfordrede endvidere lokalrådet til at søge indflydelse i forhold til skoledistrikter ved at rette henvendelse
Børne- og Familieudvalgets formand Dan Skjerning og næstformand Christoffer Aagaard Melson

ESL

2.0 Lokalrådets gennemgang blev indledt med grafisk fremstilling af vækstprognose for Engum Sogn. Prognose er udarbejdet
af Cowi for Vejle Kommune og suppleret med tal fra Danmarks Statistik.
Engum Skole står til af alle skoler i Vejle Kommune til at vækste mest ca. 70 % frem mod år 2028, hvilket er med til at
understrege nødvendigheden i etablering af en sikker skolevej sti-forbindelse mellem Tirsbæk Bakke og Engum.
Leif Skov ønsker grafiske fremstilling tilsendt – se næste side

VK

3.0 Cykelstien langs Juelsminde er allerede en del af gældende og kommende lokalplaner for Tirsbæk Bakke.
Vedr. kommende lokal- og kommuneplan for området henstiller Engum lokalråd til at cykelstiens tilslutningspunkt ved
Julianebjergvej placeres så tæt på Juelsmindevej som muligt, hvilket vil forøge anvendelsen af cykelstien og skabe god
forbindelse til kommende tunnel under Juelsmindevej. Lokalrådet vil gøre opmærksom herpå i forbindelse med
kommende høringsfase
Morten Hansen opfordrede Vejle Kommune til at tænke i hele løsninger vedrørende cykelstier, således at der etableres en
samlet stiforbindelse fra Horsensvej i vest til Daugård st.by i øst.

MH, VK

ESL

4.0 Lokalrådet har siden sidste møde med Vejle Kommune (Michael Sloth og Paw Larsen) tilbage i september 2016 udarbejdet
et mere detaljeret tegnings- og projektmateriale for en tunnelløsning under Juelsmindevej.
Kontakt til landmåler har klarlagt aktuelle terrænforhold og leverandører/entreprenører har afgivet tilbud på arbejdets
udførelse.

VK

5.0 Lokalrådet fremlagde projektmaterialet, og pegede under gennemgangen på vigtigheden i at der etableres en sikker
forbindelse uanset skoledistrikt situationen, således infrastrukturen kan gå forud for den kommende byudvikling.
Lokalrådet pegede også på at terrænforløbet på det foreslåede sted er fordelagtige for etableringen og dermed også på
omkostningerne.

VK
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Referat af mødet.

6.0 Budget. I forhold til sidste budgetpris fremlagt på mødet i september 2016 har Lokalrådet i marts 2017 indhentet 2-3
tilbud på hhv. Jordarbejde og beton-elementarbejdet for hhv. tunnel og cykelsti til Engum som sideudvidelse til
Tornsbjergvej. Budgetprisen er faldet med ca. 10%, således budget for tunnel nu er på kr. 1.700.000,- ekskl. Moms
Budgetpris for 1000m cykelsti i en bredde af 2,5 m er kr. 700.000,- ekskl. moms

VK

7.0 Efter gennemgangen tilkendegav Leif Skov, at man fra Vejle Kommunes side er nødt til at finde en løsning for det
pågældende kryds for både cyklister krydsende Juelsmindevej og for bilister ind i udviklingsområdet.
Leif spørger om forvaltnings holdning til en mulig løsning, hvortil Paw Larsen svarede at en tunnel for bløde trafikanter
samt en rundkørsel for afvikling af trafik syntes som den mest optimale løsning, idet en rundkørsel også vil være
medvirkende til en hastighedsnedsættelse på strækningen mellem Horsensvej og Assendrup.

En løsning som Lokalrådet kun kan støtte op om idet Ernst Hansen, som er bosiddende på Juelsmindevej kan bekræfte at
der ofte køres meget stærkt på Juelsmindevej.

MH, VK

ESL

8.0 Jernbanebroen ved Skibsholtvej.
I forbindelse med elektrificeringen og hastighedsopgraderingen af jernbanestrækningen mellem Fredericia og Aarhus har
Lokalrådet fået informationer om at Banedanmarks ønsker at nedlægge Jernbanebroen ved Skibsholtvej.
Dette er til stor frustration for hele lokalsamfundet, idet det vil forringe nuværende og kommende beboers adgang til de
rekreative områder i Tirsbæk Storskov, Assendrup skov og den direkte adgang til Vejle Fjord. Ikke alene udgør skovene en
enestående naturperle, men de rummer også en væsentlig lokalhistorisk værdi i form af el-værkssøer som tidligere
producerede el til lokalsamfundet overfor bakkerne.

ALLE

8.1 I rapporten ”Strategisk analyse af elektrificering – begrundet anlægsoverslag Fredericia – Aarhus” udarbejdet af Niras for
Banedanmark, side 28 konkluderes det at der etableres en ny bro.

Af Idéfasens høringssvar, dateret januar 2016 – se efterfølgende sider – tilkendegiver Vejle Kommune overfor
Banedanmark, at man ønsker at blive inddraget i dialogen om fremtiden for Kommunens broer.
Lokalrådet undrer sig derfor over, at Vejle Kommune ikke har optaget dialog med lokalrådet i dette spørgsmål.

Paw Larsen tilkendegiver, at tidligere henvendelse fra lokalrådet 3. marts 2016 om dette emne ikke er blevet besvaret før
ultimo marts 2017 ikke er tilfredsstillende.
Paw Larsen oplyser, at der er afholdt møde med Banedanmark medio marts 2017. Materiale sendes til Lokalrådet
Lokalrådet ønsker at blive inddraget i dialogen mellem Vejle Kommune og Banedanmark om broens fremtid.
Lokalrådet oplyser, at broarbejder kun udgør 9 % af Banedanmarks samlede estimerede anlægsbudget.

VK



Kilder: Danmarks Statistik (blå tal),Open Data Vejle (befolknings- og elevtalsprognoser) Grafik: Jens Økter

Vækstprognose for Engum Sogn
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Formål/vision At etablere en trafiksikker løsning for de bløde trafikanter
under den trafikerede Juelsmindevej.
At skabe en mere direkte adgang og sammenhæng til
udviklingsområdet Tirsbæk Bakker.
At skabe en sikker skolevej.

Hvorfor Juelsmindevej er meget befærdet og virker som en
barriere mellem det nye Tirsbæk Bakker og
Lokalsamfundet omkring Engum.
En tunnel vil skabe en trafiksikker korridor mellem
lokalområdet og til de rekreative områder ved Tirsbæk slot
og Vejle Fjord.
Engum skole og idrætsfaciliteter ligger tæt på Tirsbæk
Bakker og ved at etablere en tunnel og cykelsti vil man
sikre at børn vil kunne færdes sikkert frem og tilbage.
Det er vigtigt at få etableret denne forbindelse samtidig
med udviklingen af Tirsbæk Bakke, da der er svært at flytte
skolebørn, når først de har valgt skole. Halvdelen af
Tirsbæk Bakke er beliggende i Engum Skoledistrikt.

Beskrivelse af idé Der etableres en kombineret gang- og cykelsti tunnellen i
en bredde af min. 2,5 m. og en indvendig højde på
min.2,5m. For optimal udnyttelse skal tunnellen placering
så tæt på ideallinjen mellem Julianebjergvej og
Tornsbjergvej som muligt. Tunellen udføres med
præfabrikerede tunnelelementer med indvendige
profilerede sidevægge. De profilerede vægge er en
væsentlig parameter til forbedring af akustikken i
tunnellen. I tunnellen udføres belysningen med LED-
lysbånd der som en ekstra dimension kan skabe et varieret
og spændende miljø. Belægningen udføres som asfalt.

Interessenter Lodsejere:
Jonna Lis Christensen
Jens Beenfeldt Rothausen

Referencer Se ”Håndbog i cykeltrafik”
Link:
http://issuu.com/pablocelis/docs/haandbog_i_cykeltr
afik_web_high

Dato: 2015.06.30
Ansvarlig: Jens Økter

IDÉKORT 5
Kaldenavn: Tunnel ved Tornsbjergvej

1
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Bilag 2 til idékort 5
Kaldenavn: Tunnel ved Tornsbjergvej
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Situationsplan
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Længde- og tværsnit
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Tunnel typer

Firkant-tunnel. Elementer fra PerstrupBue-tunnel, VB-Parken. Elementer fra Perstrup

Fordele og ulemper

Bue-tunnel:
+ har højere arkitektonisk værdi
+ er allerede flere steder i Vejle
+ er billigere i udførelsen
- længere montagetid

Firkant-tunnel:
+ Er mere rummelig
+ Autoværn monteres direkte på opkant
+ Kortere montagetid
- Lidt firkantet at se på
- Lidt dyrere i udførelsen



10

Tunnel ramper og tilbehør

Tunneler skal
placeres så tæt på
ideallinie som mulig,
eller bliver de ikke
fuld udnyttet.

Ramperne gøres
flade for at lette
tilgængeligheden.

Effektfuld belysning
skaber tryghed

LED armaturer sikrer lave
driftomkostninger

Belægningsskift
skaber opmærksomhed

Indvendige profileringer giver et
spændende udtryk og vil forbedre
akustikken i tunnelen så ”flutter-
effekt” minimeres
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Økonomi

Ydelse Beløb – Overslag
kr ekskl. moms

Arealerhvervelse 100.000,-

Konstruktioner 2,5x2,5x10m 550.000,-

Anlægsarbejder - Jord og belægninger 650.000,-

Arbejdsplads og trafikomlægninger 180.000,-

Uforudsigelige omkostninger (15%) 220.000,-

Projektering og tilsyn 175.000,-

Estimeret anlægsbudget i alt ekskl. moms 1.875.000,-

Driftsøkonomi
Ydelse Beløb – Overslag

kr ekskl. moms pr. år

Vintervedligehold 550,-

LED belysning elforbrug ved 8 timer/dag 2.000,-

LED belysning udskiftning hvert 17. år 1.100,-

Estimeret årsdrift i alt ekskl. moms 3.650,-

Anlægsøkonomi
Stitunnel, 2,5x2,5x10m inkl. tilslutnings anlæg
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Økonomi

Ydelse kr.
ekskl. moms

Arealerhvervelse 150.000,-

Tunnelelementer inkl. montage, membran (Tilbud) 750.000,-

Anlægsarbejder - Jord og belægninger (Tilbud) 450.000,-

Arbejdsplads og trafikomlægninger (Tilbud) 65.000,-

Uforudsigelige omkostninger (10%) 135.000,-

Projektering, tilsyn og opfølgning 150.000,-

Anlægsbudget, tunnel i alt ekskl. moms 1.700.000,-

2,5 m sti som sideudvidelse af Tornsbjergvej (Tilbud) 700.000,-

Driftsøkonomi
Ydelse kr.

ekskl. moms pr. år

Vintervedligehold 550,-

LED belysning elforbrug ved 8 timer/dag 2.000,-

LED belysning udskiftning hvert 17. år 1.100,-

Estimeret årsdrift i alt ekskl. moms 3.650,-

Anlægsøkonomi
Stitunnel, 2,5x2,5x12m inkl. tilslutningsanlæg



Tid til tunnelTid til tunnel Tid til tunnel

Morten Hansen, Entreprenør og udvikler af
Tirsbæk Bakke

Jens Ejner Christensen (V), BorgmesterMichael Sloth, Teknisk Direktør Vejle Kommune

Forslag til kampagne T-Shirt
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Byområde, rekreative områder
og deres indbyrdes forbindelser
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Brev fra bekymrede borgere
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Høringssvar, side 12 :

Hvorfor har Vejle Kommune ikke inddraget Engum Lokalråd ?

Engum Lokalråd ønsker fremadrettet at blive inddraget i dialogen
om jernbanebroen ved Skibsholtvej
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 Tunnel ved Tornsbjergvej / cykelsti til Engum (5)
 Cykelsti Juelsmindevej (6)
 Tunnel Assendrup (10)
 Nye byggegrunde (9)

Navn Telefon

Jens Økter (Lokalråd) 6163 8398

Gunnar Skibsholt
(Lokalråd)

2016 7320

Heddah Franzmann 3536 5860

Ernst Hansen 2746 1920

Michael Larsen 4027 0166

Infrastruktur gruppen

Gunnar Skibsholt, formand Email: skibsholt@gmail.com Mobil: 2016 7320

Jens Økter, næstformand Email: jens.a@enggaard.dk Mobil: 6163 8398

Marcell Lauersen, kasser Email: mwl2205@gmail.com Mobil: 4278 2818

Sarah Vejnø, sekretær Email: sarah@vejnoe.dk Mobil: 3023 3330

Susanne Larsen Email: familien.larsen@c.dk Mobil: 2029 2683

Søren Randrup Email: s.randrup@mail.dk Mobil: 2420 6505

Jakob Lund Email: jacob.lund@velux.com Mobil: 2329 4818

Helle Sennov, supplant Email: helle@sennov.dk Mobil: 2922 8595

Anders Buhl , supplant Email: abu@bredal.com Mobil: 2081 5177

Claus Brødsgaard, revisor Email: engumvej91@dlgmail.dk Mobil: 2246 3137

Engum Sogn Lokalråd


