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Høring over bekendtgørelse om det vejnet mv., hvor kørsel med 
modulvogntog er tilladt 
 
Med den netop indgåede trafikaftale er det tilfredsstillende, at parterne ønsker at 
udbrede forsøgsnettet til modulvogntog, så godsoperatører i stort set hele landet 
kan benytte denne transport. Danske Havne noterer sig også, at parterne er 
enige om at forlænge forsøget frem til 2030 med henblik på at skabe stabile 
rammevilkår.   
 
Danske Havnes håb er, at vejnettet udvides til at omfatte alle erhvervshavne 
indenfor en kortere tidshorisont.    
 
Havne er transportknudepunkter med den fornødne plads til fra- og tilkobling, 
henstilling etc. Kunderne er virksomheder med store transportbehov, og derfor 
er det oplagt, at modulvogntog skal kunne komme til havne. Danske Havne skal 
– også på baggrund af de hidtidige gode erfaringer - opfordre til en fortsat 
udvidelse af modulvogntogsnettet med særlig fokus på de transportstrømme, 
hvor erhvervslivet kan nyde godt af en mere effektiv, miljørigtig og billig 
transport.  
     
Danske Havne og de berørte havne deltager meget gerne i dialog om de aktuelle 
muligheder for udvidelse af forsøgsnettet og om de konkrete krav og projekter, 
der skal gennemføres, før der kan gives tilladelse til kørsel med modulvogntog. 
    
 
Danske Havne har ikke indgående kendskab til de enkelte vejstrækninger i 
høringsmaterialet, men har følgende umiddelbare specifikke bemærkninger til 
udkastet:  
 
Hvide Sande Havn 
Der er gennemført en række vejmodificeringer på strækningen fra Ringkøbing til 
Hvide Sande som muliggør kørsel med modulvogntog. Strækningen ønskes 
derfor omfattet af bekendtgørelsens oversigt.    
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Fredericia Havn 
I bilag 3 med ruten til Fredericia Havn, er rutebeskrivelsen korrekt beskrevet og 
kortbilaget er i princippet ligeledes rigtigt vist. Men grundkortet, der danner 
grundlag for kortbilaget, er forældet i det forløbet af Holstensvej blev ændret i 
2011. Der vedhæftes bilag.  
 
Fredericia Havn A/S har erhvervet ca. 200.000 m2 jord i Taulov ved 
Prinsessens Kvarter. Havnen har option til yderligere ca. 550.000 m2. Området 
skal bruges til udvikling af logistik- og transportvirksomheder med fokus på 
gods, der har forbindelse med Fredericia Havn. Der er adgang for 
modulvogntog til havnen og derfor finder havnen og Danske Havne det også 
naturligt, at man kan komme til og fra området i Taulov med modulvogntog. 
Der vil også være mindst en stor kunde på området, som forventes at være 
interesseret i kørsel med modulvogntog. Indkørsel vil være ad Skærbækvej både 
fra nord og syd. Havnen går meget gerne i dialog med Vejdirektoratet om 
mulighederne snarest mulig.    
   
Randers Havn 
Randers Havn ønsker mulighed for håndtering af modulvogntog i både den 
nuværende samt fremtidige Sydhavn på Randers Havn. Der ønskes samtidig 
mulighed for håndtering af modulvogntog  fra motorvejsafkørsel 42 via 
Hammelvej/Grenaavej og via Hadstenvej/Aarhusvej/Hammelvej/Grenaavej til 
Sydhavnen i Randers. Der er VVM på både havnens masterplan samt den nye 
havnevej. Denne VVM forventes godkendt 2014. Der er samtidig med VVM 
udarbejdet Kommuneplan og lokalplan for havnens masterplan samt 
infrastrukturen hertil. Både VVM/Kommuneplan/Lokalplan er godkendt af et 
enigt byråd i Randers Kommune. Randers Havn har tidligere fremført ønsket 
overfor Vejdirektoratet.   
 
Thyborøn Havn 
Der henvises til høringssvar fra Lemvig Kommune til Vejdirektoratet af 4. 
december 2013. Thyborøn Havn og Lemvig Kommune forventer, at der efter 
dialog med Vejdirektoratet, i 2014 findes en løsning, så der fremadrettet vil være 
mulighed for at kunne komme til Thyborøn Havn med modulvogntog.  
 
Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I meget velkommen 
til at kontakte Danske Havne.   
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Nete Herskind 
Danske Havne 
 


