
Baggrund for høringen
Aarhus Byråd besluttede i 2014, at der skal igang-
sættes VVM undersøgelse for udbygning af Vi-
borgvej til 4 spor.

Veje med fire spor er omfattet af VVM reglerne 
(Vurdering af projektets Virkning på Miljøet), når 
strækningen er længere end 2 km se note1. 

udvidelse af Viborgvej til fire spor 

indkaldelse af idéer og forslag

CENTER FOR
BYUDVIKLING OG MOBILITET

1Reglerne herom fremgår af følgende to bekendtgørel-
ser: Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af 
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK nr. 1184 af 
06.11.2014)

Aarhus kommune skal derfor udarbejde en miljø- 
rapport og foretage høring af offentligheden.

Borgere, virksomheder, foreninger og myndigheder 
kan nu komme med idéer og forslag til, hvad der 
bør indgå i miljøvurderingen og planlægningen. 
Herunder ønsker til vurdering af projektets påvirk-
ning af miljøet i bred forstand.

Dette dokument beskriver i korte træk projektet, 
de væsentligste forventede miljøpåvirkninger og 
planforhold. 

Endvidere beskrives den forestående proces, her-
under hvornår og hvordan der er mulighed for at 
fremsende idéer, forslag og kommentarer.

den aktuelle frist for at indsende bemærkninger er:
17. november 2015.

eksisterende forhold
Viborgvej er en af de centrale indfaldsveje til 
Aarhus og den indgår derfor i kommuneplanen 
overordnede trafikstruktur.

Viborgvej er tosporet på de fleste af strækningen 
mellem krydsene. Der er på hverdage ventetid i 
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forbindelse med køkørsel om morgenen og om 
eftermiddagen.

For at få en bedre afvikling ønsker Aarhus kom-
mune at udbygge Viborgvej til fire spor, så fletning 
imellem vognbanerne efter krydsene begrænses og 
der bliver kapacitet til flere biler.

Viborgvej er en vigtig indfaldsvej til Aarhus, men er 
også adgangsvej til de erhvervs- og boligområder 
der ligger på begge sider af Viborgvej. 

Af hensyn til trafikafviklingen på Viborgvej har Aar-
hus kommune tidligere gennemført forbedringer 
af vejen, særligt i krydsene. 

Strækningen nærmest Ringvejen og krydset ved 
Sommervej er udbygget, så der hér er tale om en 
samlet fire-sporet løsning og krydset med Holm-
strupgårdsvej/Havkærvej er udbygget og forberedt 
for en firesporet løsning. På samme måde pågår 
kapacitetsforbedringer i krydsene med Runevej, 
Anelystvej og Tilst Vestervej.
 
forslag til udVidelse af ViBorgVej til 
fire spor 
Det aktuelle projekt for udbygning af Viborgvej til 
en fire sporet vej omfatter strækningen mellem 
krydsene ved henholdsvis Tilst Vestervej og Som-
mervej.

I den vestlige ende er forudsat at Vejdirektoratet, 
som en del af projeket for rute 26, ombygger Vi-
borgvej ind til krydset med Tilst Vestervej. I den 
østlige ende er strækningen nærmest Ringvejen 
tidligere udbygget til 4 spor. 

I Vejdirektoratets VVM-undersøgelser for udbyg-
ning af rute 26 (Viborgvej fra E45 mod vest) til 
motorvej er der lagt op til at krydset mellem de to 
veje udformes som en fuld motorvejstilslutning i 
form af et kløverblad. Viborgvej vil således på sigt 
få en forbedret sammenhæng med motorvejen, og 
kan dermed få større trafikal betydning. 
Projektforslaget indebærer at der bliver to køre-
baner i hver retning og midterrabat. Mellem de 
signalregulerede kryds betyder midterrabatten at 
det kun er muligt at foretage højresving ved side-
veje og ejendomme med overkørsler. Af hensyn til 
trafikafvikling og sikkerhed, er der et ønske om at 
samle alle tilslutninger til Viborgvej i de signalregu-
lerede kryds, hvor alle svingbevægelser er mulige. 
Cykelstier og fortove opretholdes eller genetableres 
i princippet som i dag. 

Selve vejudvidelsen kan gennemføres indenfor de 
vejbyggelinjer der er tinglyst langs Viborgvej, men 
der forventes behov for yderligere areal til eksem-
pelvis forlængelse af eksisterende stitunneller og 
til ændringer af de eksisterende adgangsforhold.  

Af hensyn til afviklingen af trafikken i krydset med 
Anelystvej, lægges op til at Anelystvej udbygges på 
strækningen mellem Viborgvej og Anelystparken 
– Agerøvej. 

Som en del af projektet etableres en ny stitunnel 
cirka midt mellem Sommervej og Bredskiftevej. 
Hermed forbindes rekreative områder på begge 
sider af Viborgvej og den barriere som en trafikeret 
indfaldsvej kan udgøre mindskes. De eksisterende 
muligheder for at krydse Viborgvej via de signalre-
gulerede kryds og via eksisterende sti tunneller på 
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strækningerne mellem Havkærvej og Tilst Skolevej 
og mellem Tilst Skolevej og Tilst Vestervej opret-
holdes i princippet som i dag.

Med projektet er der lagt op til en række ændringer 
af vejforholdene med betydning for ejendomme 
langs Viborgvej:

•	 Munkemosevej forlægges til det signalregule-
rede kryds ved Sommervej. Herved formind-
skes muligheden for at foretage venstresving 
til og fra Munkemosevej. Det betyder desuden 
at trafiksikkerheden forbedres.

•	 Dalbovejs tilslutning til Viborgvej lukkes og 
Dalbovej forbindse i stedet til Eldalen, hvorfra 
der er forbindelse til Holmstruphøjvej.

•	 Adgangsforholdene til Holmstruphøjvej æn-
dres som følge af, at der etableres midterrabat 
på Viborgvej. Hensynet til trafikafviklingen på 
Viborgvej taler for, at Holmstruphøjvej lukkes 
mod Viborgvej. Det forudsætter at der findes en 
alternativ vejadgang til området. Der undersø-
ges tre muligheder: den ene er via Jernaldervej,  
den anden er  via Holmstrupgårdvej, den tredie 
giver kun mulighed for højresving ind og ud fra 
Holmstruphøjvej.

Inden projektet kan gennemføres, skal det miljø-
vurderes, og der gennemføres i den forbindelse to 
offentlige høringer.

•	 Denne idefase, hvor vi har brug for bidrag med 
forslag til planlægningen, herunder løsnings-
forslag og emner som bør indgå i miljøvurde-
ringen

•	 En	høring	af	det	egentlige	projektforslag	i	4	 
  uger.

Derefter vil byrådet vurdere om projektet kan 
gennemføres.

forholdet til den hidtidige planlæg-
ning
Viborgvej indgår i kommuneplanens afsnit om 
Trafikinfrastruktur, som en af de overordnede 
indfaldsveje.
På side 148 i Hovedstruktur Kommuneplan 2013 
er der en reservation til udbygning og forbedring 
af Viborgvej mellem Ringvejen og den Østjyske-
motorvej. Der er i forbindelse med MOVE fonden 
foretaget en afvejning af forskellige projekter og en 

udvidelse af Viborg vej er prioriteret og der er sat 
midler af til denne VVM undersøgelse.

Det vurderes ikke at være nødvendigt at ændre 
kommuneplanen. 

Viborgvej har tidligere haft status som hovedlan-
devej, men ansvaret for vejen ligger nu ved Aarhus 
kommune.

Der er udlagt vejbyggelinje omkring vejen og langt 
det meste af vejudvidelsen skal foregå inden for de 
reserverede arealer. Der kan blive behov for mindre 
arealer i forbindelse med ombygning af kryds, nye 
vej-adgange til områder hvor veje lukkes og i forbin-
delse med den nye cykel tunnel. Det kan medføre 
behov for ændring i nogle af lokalplanerne langs 
med Viborgvej. Det vil blive afklaret i forbindelse 
med planlægningen.

påVirkning af omgiVelserne
Inden der træffes beslutning om at gennemføre 
projektet, skal projektet gennemarbejdes yderligere 
og de miljømæssige konsekvenser skal undersøges 
via en VVM redegørelse.

Udvidelse af Viborgvej til fire spor kan forventes at 
påvirke omgivelserne på forskellige måder. 

De væsentligste miljømæssige problemstillinger 
forventes at vedrøre
•	 Konsekvenserne	for	trafikken
•	 Støj	og	luftforurening
•	 Anlægsfasen
•	 Og	vejen	som	en	barriere

konsekVenser for trafikken
Det er kostbart at udvide en vej til fire spor og et af 
de vigtige spørgsmål er derfor om det bidrager til 
at løse problemerne eller om der kommer afledte 
problemer. Effekten af ombygningen i form af for-
bedring af kapacitet, trafikafvikling mv. vil derfor 
blive belyst – blandt andet ved trafikberegninger. 
Med en forbedret afvikling af trafikken på Viborg-
vej, kan vejen blive et alternativ til trafikanter, der 
i dag benytter ruter via mindre egnede veje.

  Er der særlige emner vi skal have fokus på?

Det er af hensyn til trafiksikkerhed, trafikafvikling, 
komfort og æstetik planlagt, at der skal være en 
midterrabat. Derved bliver det kun muligt at krydse 
vognbanerne i forbindelse med et af de signalregu-
lerede kryds. Da der ikke er planlagt nye lyskryds, 
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betyder det at der skal foretages omlægninger af 
nogle af sidevejenes tilslutninger. 

  Er der særlige problemstillinger vi skal have fo- 
  kus på?
  Er der nogen af løsningerne som er bedre end 
  andre?
  Eller er der alternativer som vi mangler?

støj og luftforurening
En øget fremkommelighed betyder potentielt flere 
biler og det kan afledt betyde mere støj og luftfor-
urening. Det afhænger af trafikmængden og hvor 
glidende trafikken bliver. Der vil derfor blive udført 
beregninger af støj og luftforureningen, herunder 
hvilke ændringer der vil ske ved naboerne.

  Er der særlige emner vi skal have fokus på?

anlægsfasen
Viborgvej er en af de vigtige indfaldsveje med tæt 
trafik, især om morgenen og om eftermiddagen. 
Det er derfor vigtigt at den nyværende trafik kan af-
vikles på forsvarlig vis, mens udvidelsen foretages. 

  Er der emner som vi skal have fokus på i anlægs
  fasen?

Vejen som Barriere
Viborgvej er allerede i dag en barriere for passage 
på tværs uden for kryds og de to tunneller. Projektet 

lægger op til en bredere vej og det kan øge barriere 
virkningen. Der er derfor planlagt en ny stitunnel.

  Er der andre emner vi skal have fokus på eller ideer 
  til supplerende tiltag ?

Aarhus Kommune er som udgangspunkt indstillet 
på at tillade projektet. Der skal udarbejdes en mil-
jøvurdering og gennemføres en offentlig høring. 
Forinden vil vi gerne høre din mening om emnerne 
som bør vurderes i forbindelse med projektet. 

 

særligt til de direkte naBoer
For at vejudbygningen kan gennemføres er det 
nødvendigt at erhverve arealer fra naboejendom-
me. Herfor er der særige procedurer der fremgår 
af vejlovgivningen. På naboejendommene er der 
tinglyst byggelinjer for vejudvidelsen. Bebyggelse 
mv. indenfor disse linjer er i høj grad disponeret så 
der er taget højde for at vejudvidelsen kan komme. 
Information om særlige forhold for de ejendomme 
der må forventes berørt direkte, herunder proce-
duren ved arealerhvervelser samt mulighederne 
for erstatning og klage, vil blive belyst i en folder 
der udsendes direkte til ejerne, når der foreligger 
et egentligt projektforslag og inden næste offent-
lighedsfase.

hvad mener du om projektet og er der emner, 
som vi skal have særlig fokus på ?


