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Temaer: 

- Indflyvning – Lidt om vejplanlægning 

- Lidt mere om forundersøgelse af ny 

Midtjysk motorvej 

- Mest om VVM-undersøgelse af motorvej 

Give - Haderslev 

 



Et projekt – fra idé til færdigt vej 

3. 

Forundersøgelse 

Politisk beslutning 

Nej Ja 

Indledende høring 

Politisk beslutning 

Afsluttende høring 

Nej Ja 

VVM-undersøgelse 

Detailprojektering 

Ekspropriation 

Anlæg 

Færdig motorvej 



De seneste 10 års  
VVM-undersøgelser 



Aktuelle planlægnings-
undersøgelser 



Baggrund 
VVM- og forundersøgelse af ny midtjysk motorvej 

• Tidligere undersøgelser viser at en midtjysk motorvej 

vil være samfundsøkonomisk rentabel og gavne 

borgere og virksomheder i store dele af Jylland. 

 

• En midtjysk motorvej vil aflaste rute 13 mellem Vejle og 

Viborg og E45 Østjyske Motorvej. 

 

• Politisk aftale om 25 mio. kr. til forundersøgelse og 40 

mio. kr. til VVM 

 

 



 
  
 

7. 

Professor Humlum  

ca. 1962 

 



Status forundersøgelse 
Forundersøgelse af ny midtjysk motorvej 

• Undersøgelsesområdet berører 8 kommuner og 2 regioner. 

Alle deltager i det såkaldte teknikerudvalg 

• Forslag til forudsætningsnotat vedrørende vejteknik og 

anlægsoverslag foreligger 

• Rambøll har vundet opgaven med både skitseprojektering 

og miljøvurdering.  

• Vi har besigtiget udvalgte områder og drøftet 

linjeføringsforslag på en workshop 

• Incentive/Moe har gennemføre første fase af en fælles 

erhvervsanalyse for både VVM- og forundersøgelse 

• Trafikberegninger for VVM og forundersøgelsen 

igangsættes i foråret 2018 



VVM- 
undersøgelsen 



Indledende offentlige høring 
 • Høring via projektets hjemmeside – Mulighed for at se andre høringssvar 

• 221 høringssvar 

• Dominerende temaer: 

• ”Not in my back yard” – Mange forskellige konstellationer og argumenter 

• Særlige natur- og kulturforhold, som undersøgelsen skal være opmærksom på 

• Alternative løsninger 

• Linjeføringer indenfor/udenfor kommissoriet  

• Udbygning som alternativ 

• Forbindelsesvej(e) til E45 

• Argumenter for/imod ny motorvej 

• Offentliggørelse på hjemmeside 

 og mail til alle bidragsydere 

 

 

 



En ny vej skal være…. 
• Trafikteknisk i orden. Sikker, nok kapacitet  og TSA de rigtige steder 

• Være anlægsteknisk i orden. Fremtidig drift. Klimatilpasning. Anlægspris.  

• Tage passende hensyn til vejens naboer 

• Støj / Lys /Dominans 

• Forbindelser på tværs af MV 

• Ejendomsforhold 

• Begrænse skade på natur, miljø og landskab 

• Beskyttet natur og beskyttede arter 

• Vejens og trafikkens miljøbelastning af omgivelserne 

• Værdifulde landskaber, kulturarv og rekreativ anvendelse 

• Politisk acceptabel 

 

 



Arbejde med mulige linjeføringer 
• Input fra borgermøderne og offentlige høring 

• Målsætninger for støj, natur og kulturarv 

• Nærheds-analyse af foreløbige linjeføringsforslag 

• Besigtigelser med landskabsrådgiver og naturrådgiver 

• To linjeførings-workshops med én mdr. arbejde imellem 

• Drøftelser med Energinet, BaneDK og Billund Lufthavn 

• Konsultationer med arkæolog og landskabsrådgivere 



Støjudbredelse fra motorvej 

Afstand i m.  63 dB 
 

58 dB 53 dB 

Vej i terræn –  
Vest for vej/Øst for vej 

 

250 / 300 
 

500 / 600 
 

850 / 975 

 

Vej i 2 m afgravning  - 
Vest for vej/Øst for vej 

 

150 / 200 
 

325 / 400 
 

650 / 800 
 



VVM Ny 

Midtjysk 

Motorvej 

Nærheds-

analyse 

2.linjeførings 

workshop 



De fem forslag 

Afstand fra 

centerlinje 

Øst/øst Øst/midt Vest/øst Vest/midt Vest/vest 

100 m 49 56 62 62 47 

200 m 106 126 122 132 114 

500 m 318 388 368 427 365 

1000 m 1105 1134 1191 1217 986 



Boligtæthed 



Drøftelser med kommunerne om  
linjeføringsvalg 
Øst- Nord for Billund 

 

Vest – Sydvest for Billund 

 



Sydvest for Billund – Forslag Vest Nærhedsanalyse 

Øst Vest 

100 m 14 13 

200 m 26 25 

500 m 75 91 

1000 m 193 201 

 



Miljøkonsekvensvurdering 

• Miljøkortlægning  

• Registeroplysninger 

• Feltundersøgelser marts – oktober 2018 

• Undersøgelseskorridor på 400 / 600 m. 

• Lodsejere er varslet – ca. 930  

• Arkivalsk kontrol 

• Dialog med kommunerne og Miljøstyrelsen 

om bl.a. afvanding, plan- og naturforhold 

• Placering af faunapassager 



Projekttidsplan 
Baggrund 

20. 

2017   

Fastlæggelse af kommissorium for projektet 

Igangsættelse af undersøgelsen 

Dialog med kommunerne 

Udbud 

Indledende høringsperiode for VVM 

Efterår 2017 – forår 2019 

Planlægningsundersøgelser 

Primo 2019   

Færdiggørelse af forundersøgelse og VVM-redegørelse 

Ekstern kvalitetssikring 

Sommer 2019  

Offentliggørelse af forundersøgelse VVM-redegørelse 

Afsluttende høringsperiode for VVM-redegørelse 

Ultimo 2019   

Fremsendelse af høringsnotat og indstilling 




