
Til BaneDanmark  
v/ Claus Kjær Sørensen  
 
 
Ikast-Brande Kommune har modtaget vedlagte e-mail fra Bording lokalråd.  
I e-mailen giver man udtryk for bekymring for sikkerheden ved overkørsel ved Bording station.  
Det skal ses i forhold til, at der med den nye køreplan nu kører tog igennem Bording by med høj hastighed - uden stop 
ved Bording station.  
 
Overkørslen er kun sikret med halvbomme. Det vil sige, at der ikke er en fysisk spærring af vejen og fortovet i vejens 
venstre side.  
Bording lokalråd ønsker, at overkørslen sikres bedre.  
 
Idet ansvaret for sikkerheden ved jernbaneoverkørsler ligger hos Banedanmark, sender vi hermed henvendelsen fra 
Bording lokalråd videre til jer.  
 
Du har oplyst, at Banedanmark allerede er i gang med en screening af alle anlæg med halvbomme i hele landet for at få 
et overblik over problemet og for at udpege de farligste steder.    
Ikast-Brande Kommune har set på forholdene i Bording den 18. januar 2011. Vi har stor forståelse for lokalrådets 
synspunkter. Vi kan i den forbindelse oplyse, at forholdene er de samme i Engesvang. Derfor vil vi opfordre 
Banedanmark til at se alvorligt på denne henvendele og arbejde positivt for at sikre disse overkørsler bedst muligt.  
 
Hvis der er spørgsmål til denne henvendelse er I velkomne til at kontakte undertegnede.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Niels H. Kemph 
Projektleder 
_________________________________ 
Ikast-Brande Kommune 
Teknisk Stab  
Centerparken 1, 7330 Brande 
 
E-mail: nikem@Ikast-brande.dk 
Direkte telefon 9960 3205  

 
 
 



 
Fra:        "Carsten Brix1" <Carsten.Brix1@skolekom.dk>  
Til:        hjlau@ikast-brande.dk  
Dato:        14-01-2011 13:26  
Emne:        Fwd: Gennemkørende tog  

 
 
 
 
Til teknisk direktør  
 
Jeg har sendt nedenstående mail til Ib Lauritsen på vegne af Bording lokalråd.  
 
Ib har bedt mig om at sende den videre til dig.  
 
Venlig hilsen  
Carsten Brix  
Bording lokalråd  
Tlf: 53356237  
 
 
Hej Ib  
 
Fra Bording lokalråd vil vi gerne gøre opmærksomme på et nyopstået  
problemområde.  
 
De nye gennemgående tog, der kører en gang i timen fra begge retninger,  
kører med meget høj fart gennem Bording. Dette er problematisk, da der  
kun er bom i højre vejbane på begge sider af sporet. Specielt står man  
let meget tæt på sporet, hvis man står på den vestlige side af sporet  
(ud mod Klochsvej).  
 
Dette er meget farligt, da der ikke er meget reaktionstid, når man først  
kan se at det er et gennemgående tog. Specielt børn og unge står meget  
tæt på sporet, mens de venter og har kun ganske kort tid til at trække  
sig tilbage, når de ser de hurtigtkørende tog.  
 
Vi håber at der fra kommunens side vil blive kigget på dette og sat  
ekstra afskærmning op, så fodgængerne ikke kan komme så tæt på  
sporet. Alternativt ønsker vi, at togene sænker farten gennem byen.  
 
Venlig hilsen  
Carsten Brix  
Bording lokalråd.  
Tlf: 53356237  
 
 
 
Fodnote:  
Ib Lauritsen er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune  


