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Høringssvar til VVM-undersøgelse for udbygning af E45 mellem Vejle og Skan-
derborg 
 
 
 
 
Hedensted kommune har gennemgået Vejdirektoratets VVM-undersøgelse for udbygning 
af E45 mellem Vejle og Skanderborg, som er i offentlig høring, og fremsender hermed 
høringssvar. 
 
En udbygning af E45 til 3 sporet motorvej står meget højt på kommunens prioritering til 
underbygning af kommunens udvikling. Den færdige VVM-undersøgelse hilses derfor vel-
kommen, og den ønskes fulgt op af prioritering af anlægsprojekt så snart som muligt.  
 
Bemærkninger til VVM-undersøgelsen 
 
 
I høringssvaret gives der bemærkninger til følgende emner: 

 Området syd for Gesagervej 
 Vandløbenes målsætninger  
 Tilslutning til E45 ved rasteplads Nørremark 
 Støj 
 

Området syd for Gesagervej er et vigtigt og centralt område for kommunens erhverv-
sudvikling og facade mod E45 og den nationale infrastruktur. Det er samtidig et område, 
der er meget sårbart over for stigende og kraftig nedbør fra de gennemløbende vandløb 
og oversvømmelsesrisikoen fra disse. Det er derfor meget vigtigt for kommunen at der 
etableres en langtidsholdbar løsning, der understøtter den fremtidige udvikling af områ-
det og en klimasikring af industriområdet og Hedensted by. 
 
Under høringsfasen til idefasen for VVM-undersøgelsen, foreslog Hedensted kommune, at 
forløbet af Sole Bæk omlægges således, at den ikke føres under E45 og dermed aflaster 
området øst for E45. Dette er der ikke gjort overvejelser om i den fremlagte VVM-under-
søgelse. 
 
I VVM-rapporten er der angivet et regnvandsbassin på 270 x 90 meter beliggende i er-
hvervsområdet Kildeparkens facadejord, et område der er under projektering til anlæg-
gelse. Den i lokalplanen udlagte facadelinje bliver derved overtrådt med 15 meter.  
Dette betyder, at erhvervsområdet reduceres, og at udviklingen af erhvervsområdet fast-
låses. De erhvervsgrunde, der er mulige at byggemodne, vil bliver mindre attraktive og 
dermed vanskeligere at sælge i forhold til det planlagte og der estimeres en mindreværdi 
i området på 4 mio. kr. fra grundsalg 
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At der i undersøgelsen ikke er taget hensyn til fremtidig byudvikling ved Hedensted by, 
vil medføre risiko for klimarelaterede oversvømmelser i bebyggede områder og på area-
ler. Herunder en risiko for oversvømmelse af motorvejen, jf. Kommuneplanretningslinje 
for klimatilpasningsområder. Oversvømmelse kan ske fra kloaknettet, såvel som fra søer, 
åer og havet. 
 
Vandløbenes målsætninger For ikke at påvirke vandløbene unødigt og sikre, at vand-
løbenes målsætning kan overholdes fremover, vurderer Hedensted kommune, at der kan 
være behov for en betydeligt større kapacitet i regnvandsbassinnet end planlagt, jf. Vej-
direktoratet dimensioneringskriterier. Dette medfører øgede udfordringer i forhold til er-
hvervsområdets areal, hvorfor der foreslås, at der etableres flere mindre regnvandsbassi-
ner på strækningen i stedet og evt. etableres nye udløb.  
 
Da der tale om en yderst kompleks problemstilling omkring afvandingsforhold, vandløbe-
nes målsætningsopfyldelse, klimasikring og understøttelse af erhvervsudviklingen i områ-
det syd for Gesagervej, opfordrer Hedensted Kommune på det kraftigste Vejdirektoratet 
til at indgå i et samarbejde om at løse dette, således at 
 
 

 Motorvejsudvidelsen ikke vil påvirke vandområder og hindre opfyldelse af mål-
sætninger, jf. Vandområdeplaner, for vandområder 

 Vej- og klimavandet kan håndteres tilfredsstillende uden opstuvning, der påvirker 
Hedensted by negativt 

 Erhvervsudvikling i området kan sikres på et bæredygtig grundlag. 
 
Det bemærkes i øvrigt, at Vejdirektoratet ikke i miljøkonsekvensrapporten har taget hen-
syn til nyeste viden fra december 2019 som offentliggjort i ’MiljøGis for basisanalyse for 
vandområdeplaner 2021-2027’. 
 
En ny tilslutning ved rasteplads Nørremark ved E45 fra Boligbeton er ikke medtaget 
i VVM-undersøgelsen, som tidligere ønsket fra Hedensted Kommune. Dette ønskes derfor 
fremført på ny. Boligbeton kan ved den ønskede tilslutning fjerne 35.000 kørsler fra Mer-
ringvej i nordlig retning til Vestvejen ved at få anlagt en direkte tilslutning til E45 via ra-
steplads Nørremark. Tilslutningen til E45 er endvidere en del af den overordnede Trafik-
plan der netop er vedtaget af byrådet.  
 
Støj, til sidst skal det roses, at der på forskellig måde håndteres problemstillinger vedr. 
pendlere og lokal trafik omkring de ny tilslutningsanlæg, og at der er taget hensyn til 
mulige støjproblemer lokalt omkring Løsning og Gl. Sole. I det videre arbejde med detail-
projektering opfordres til at tage så vide hensyn til enkeltejendomme på strækningen 
som muligt.  
 
Hedensted Kommune bidrager gerne til at finde brugbare løsninger særligt i området syd 
for Gesagervej og indgår gerne forpligtende forhandlinger om en medfinansiering af muli-
ge løsninger. Derfor opfordres Vejdirektoratet til at indgå i et samarbejde herom. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 


