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Kapacitetsoplevelser på veje i Hedensted Øst.

Constantiavej:
Der kører i dag 1350 ÅDT(Årsdøgnstrafik) på Constantiavej i nordlige ende.  Dette for-
ventes, at stige til 2100 ÅDT i år 2030. Med en ny vej øst om Hedensted vil trafikken for-
blive på nuværende niveau på 1350 ÅDT.

Hvorvidt 2100 køretøjer er meget på en vej, skal ses i lyset af den type vej, der er tale 
om. F.eks. vil 2000 biler på Vestre Ringvej ikke blive oplevet af meget, da vejen er byg-
get til at betjene flere køretøjer og samtidig har få sidevejstilslutninger.

Constantiavej er en vej med mange sidevejstilslutninger fra boligområder og med bløde 
trafikanter. Dette betyder, at trafikanter kan forventes at opleve opstuvninger særligt un-
der myldretiden om morgenen og aftenen. Under udbygning af de nye boligområder, må 
der forventes en øget byggetrafik under byggeperioden, som øger oplevelsen af forringet 
fremkommelighed.

Østre Ringgade
I den nordlige del af Østre Ringgade er trafikken i dag på 2750 ÅDT. I 2030 forventes en 
trafik på 4100 ÅDT. En ny østvej vil i dette område give en væsentlig reduktion på 900 
ÅDT

Øster Ringgade midt -  omkring skolen – har i dag en ÅDT på 2850 og forventes uden en 
ny vej at få en ÅDT på 3450. I 2030 forventes en reduktion på 200 ÅDT som følge af en 
ny østvej. I dette område vil den nye vej således ikke få en væsentlig indvirkning på 
trængslen. 

Generelt må Østre Ringgade betragtes som en vej der fremadrettet vil opleve en 
trængsel, som den vil have vanskeligt ved at håndtere under eksisterende forhold.

Østvejen
En ny østvej vil således reducere trafikken på Østre Ringgade i en hvis udstrækning, men 
på sigt må trafikken på Østre Ringgade forsøges håndteret i den kommende Trafikplan 
samt Trafiksikkerhedsplan, på lige fod med andre trafik- og trængselsudfordringer som f. 
eks. Overholmvej m.m.

Østvejen kan derfor ses som en vej, der primært vil aflaste trafikken i den østligste del af 
Hedensted og en betjeningsvej for de nye boligudviklingsområder i Hedensted øst.


