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1 Indledning  

Denne redegørelse er en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1080 for omfartsvej vest om Ørum 

samt forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Hedensted Kommuneplan 2009-2021 i henhold til lov 

om Miljøvurdering af planer og programmer.  

 

Lokalplanen og kommuneplantillægget skal give mulighed for at etablere en omfartsvej vest om 

Ørum by, se figur 1. Omfartsvejen skal løse de trafikale problemer og gener for beboerne i Ørum 

som følge af lastbilkørsel med råstoffer fra grusgrav på Højkildevej gennem Ørum by. Herudover 

giver planerne mulighed for etablering af regnvandsbassiner til afledning og forsinkelse af overfla-

devand fra omfartsvejen inden udledning til recipient.  

 

Formålet med en miljøvurdering er at få belyst de miljømæssige konsekvenser, inden der træffes 

beslutning om aktiviteter, der kan påvirke miljøet. Miljøvurderingen skal desuden understøtte den 

offentlige debat og fremlægges derfor i høring sammen med de planforslag, der miljøvurderes. 

 

Miljøvurderinger udføres på grundlag af den foreliggende viden på det tidspunkt, hvor planforsla-

gene udarbejdes, og omfatter vurderingen af planer og programmers sandsynlige væsentlige ind-

virkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 

flora og fauna, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, her-

under kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold 

mellem samtlige faktorer.  

 

Hedensted kommune har ved den indledende screening samt scoping af planerne med udgangs-

punkt i lovens § 3 vurderet, at der skal foretages en miljøvurdering, der omfatter følgende punk-

ter:  

 

 Vand, natur og biologisk mangfoldighed 

 Befolkningens levevilkår, socioøkonomiske forhold 

 Menneskers sundhed, trafikale forhold, støj og luft, samt tilgængelighed og grøn struktur 

 

Miljøvurderingens indhold (scopingen) har været i høring hos berørte myndigheder og parter, og 

det endelige indhold i miljøvurderingen er fastlagt på baggrund af denne høring.  
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Figur 1 Arealudlæg til placering af Ørum omfartsvej og regnvandsbassin.  

2 Baggrund for miljøvurdering 

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 936 af 24. september 2009) har til for-

mål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og bidrage til at integrere miljøhensyn under udarbej-

delsen og vedtagelsen af planer og programmer.  

 

Da ”bygning af veje” er opført på lovbekendtgørelsens bilag 4, er der gennemført en screening af 

planforslagene for på et overordnet niveau at afklare, om det er muligt, at planlægningen kan få en 
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væsentlig indvirkning på miljøet. Hedensted Kommune har vurderet, at det ikke kan afvises, at der 

kan ske en påvirkning af miljøet og har besluttet at gennemføre en miljøvurdering for at afklare 

miljøpåvirkningernes omfang og karakter. 

 

Efter screeningen er der gennemført en afgrænsning og fokusering af miljøvurderingen - en såkaldt 

"scoping", der har været i forhøring hos berørte myndigheder og parter.  

 

Nærværende rapport udgør miljøvurderingen og indeholder en beskrivelse og vurdering af planens 

sandsynlige indvirkning på miljøet. 

3 Beskrivelse af projektet 

Projektet omfatter et nyt vejanlæg, bestående af en ca. 1.100 meter ny vejstrækning fra Højkilde-
vej nord for Ørum til Ørumvej sydvest for Ørum. Desuden omfatter projektet etablering af et eller 

flere regnvandsbassiner til håndtering og forsinkelse af overfladevand fra omfartsvejen. Projektet 
omfatter desuden areal til de nødvendige ændringer af de veje, der tilsluttes den nye vej.  
 
Højkildevej nord for Ørum: 

Omfartsvejen tilsluttes Højkildevej nord for Ørum som en naturlig forlængelse af denne. Højkilde-
vej lukkes syd for omfartsvejen, og krydset ombygges til en krydsning for lette trafikanter. 

 
Højkildevej/Nørremarksvej i Ørum: 

Her etableres et nyt tre-benet kryds, hvor en ny vej viderefører Nørremarksvej frem til omfartsve-
jen. Den nordlige delstrækning af Højkildevej tilsluttes krydset som et fjerde ben der nedklassifice-
res til vejbetjening af ejendommen Højkildevej nr. 80 samt til gang- og cykelsti. 
 

Ørumvej: 

Omfartsvejen tilsluttes Ørumvej i et nyt trebenet kryds, der udbygges med et kanaliseringsanlæg 

med venstresvingsbane. 
 
Tværsnit og linjeføring 

For at sikre, at projektet er fleksibelt med hensyn til vejanlæggets præcise udformning, er der ikke 
fastlagt endelige bestemmelser om vejens nøjagtige udformning (bredder på kørespor og kantba-
ner, rabatarealer m.v.). 
 
Principperne i vejens opbygning er, at den anlægges i to spor med en samlet bredde på 6,9 m for-
delt på 0,2 m kantbane i hver side samt 2 kørebaner på hver 3,25 m. Der etableres forbud mod 
cyklister på omfartsvejen – disse henvises til at køre igennem Ørum. Der anlægges derfor ikke cy-

kelsti. Der etableres desuden forbud mod gennemkørende lastbiltrafik igennem Ørum under forud-
sætning af politimyndighedens godkendelse. 
 
På grund af terrænet vil vejen falde let fra Højkildevej mod Ørumvej. Den nordlige del af vejen lig-
ger hovedsageligt i en afgravning bortset fra en kortere passage, hvor vejen krydser en landskabe-
lig lavning på en dæmning over det dybeste punkt i terrænet mellem Ørum og den tæt bevoksede 

Rhoden Ådal, sydvest for Ørum Kirke. 
 
Afvanding 
Afvanding af vejen vil ske til et nyt regnvandsbassin, der etableres med sandfang og olieudskiller 
med efterfølgende nedsivning og overløb til recipient. Bassinet placeres vest for omfartsvejen og 
skal anlægges med en organisk form, med henblik på at opnå et naturnært udseende. Adgang til 
bassinet sker fra omfartsvejen via en eksisterende markvej, der tilsluttes omfartsvejen. 



 

Side 7 af 23 

 
Figur 2 Principper for omfartsvejens tilslutning til det eksisterende vejnet. 

A. Omfartsvejen tilsluttes Højkildevej som en naturlig forlængelse af denne. Højkildevej op-
retholdes som en stitilslutning. 

B. Omfartsvejen tilsluttes Ørumvej i et nyt kanaliseret T-kryds  
C. Nørremarksvej forlænges og tilsluttes omfartsvejen i et nyt T-kryds. 
D. Højkildevej lukkes som vej i nord for indkørslen til ejendommen Højkildevej 80 og stræk-

ningen mellem D og A nedklassificeres til sti. 
E. Krydset Højkildevej/Nørremarksvej ombygges til et T-kryds, hvor den nordligste del af Høj-

kildevej tilsluttes som en lokalvej som et fjerde ben. 
F. Adgang til regnvandsbassin fra Omfartsvejen. 
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4 Planforhold 

Projektet er beliggende i Hedensted Kommune. I 2009 har Hedensted Byråd vedtaget Kommune-

plan 2009-2021, der udstikker retningen for den fysiske udvikling i Hedensted Kommune,  idet 

kommuneplanen opstiller mål, retningslinjer og rammer for hele kommunens geografi.  

 

Ørum by og omegn ligger i det område i kommuneplanen, som er udpeget som vækstområde. Det-

te indebærer, at det har stort potentiale for attraktive erhvervs- og bosætningsmuligheder tæt på 

overordnede veje og kollektiv trafik.  

 

 
Figur 3 Kommunens tre egne/Kommuneplan 2009-2021/ 

5 Alternativer 

Mulighederne for at etablere omfartsvejen øst om Ørum er blevet overvejet i de indledende faser af 

planlægningen. Øst for Ørum er terrænet imidlertid endnu mere kuperet og har mere bratte skrå-

ninger end terrænet vest for Ørum. Det vurderes således, at en omfartsvej på landsbyens østside 

ikke vil kunne løse trafikproblemet i landsbyen, da den ikke vurderes at kunne blive velegnet til 

tung trafik, og at ruten gennem landsbyen sandsynligvis derfor ofte vil blive foretrukket.  

 

Samtidig vil indgriben i og påvirkning af terræn og landskab blive langt mere omfattende og vold-

somt ved anlæg af omfartsvejen øst om Ørum end ved linjeføringen vest om landsbyen. De østlige 

alternativer ville desuden være væsentligt længere end de vestlige alternativer, hvilket tillige vil 

medføre et større råstofforbrug og øgede miljøpåvirkninger i anlægs- og driftsfasen.  

 

To af det overvejede østlige alternativer ligger desuden i et område med særlige drikkevandsinte-

resser hvilket kræver ekstra overvågenhed og afværgeforanstaltninger i anlæg og drift for at be-

skytte af grundvandet. Herudover vil en østlig linjeføring for omfartsvejen ved "Hostrupvej" medfø-

re, at vejen skal lukkes i anlægsperioden, da løsningen er en opklassificering af en eksisterende 

vej. Det er på denne baggrund valgt at arbejde videre med løsningen vest om Ørum, hvilket er den 

løsning, der er beskrevet i denne miljørapport. 

 

Lovens krav om miljøvurderingens belysning af alternativer er opfyldt dels ved beskrivelsen af det 

fravalgte alternativ – en østlig linjeføring for den kommende omfartsvej – dels med  beskrivelsen af 
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det såkaldte 0-alternativ, som er den situation, hvor planlægningen ikke gennemføres og omfarts-

vejen derfor ikke kan realiseres. Dette indebærer en fremskrivning af den udvikling, som må for-

ventes uden etablering af omfartsvejen.  

 

 
Figur 4 Udsnit af kort med skitsering af ny omfartsvej vest om Ørum 

Der er således i dette tilfælde ikke behandlet andre alternativer end det fremlagte planforslag. Mil-

jørapporten behandler således alene planforslaget og 0-alternativet.  

6 Eksisterende forhold 

6.1 Landskabet 

Landskabet omkring Ørum er et højtliggende morænelandskab, som afgrænses mod syd af Vejle 

Fjords karakteristiske dalskråninger samt mod vest af den dybe smeltevandsfloddal, Rhoden Ådal, 
som er skabt af isens bevægelser under den sidste del af istiden. Herigennem løber Ørum Å, flan-
keret af Storskovs tætte bevoksninger, der slører de stejle dalsider.  

 
Bevoksningen er karakteristisk østjysk og domineres af større løvtræsgrupper med bøg, rødeg, 
ask, ahorn og tørst, som de mest udbredte. Herudover fremstår landskabet relativt åbent med op-
levelsen af lange flotte kig ud over det storbakkede landskab. 

6.2 Byen 

Ørum er en landsby, der er koncentreret omkring den gennemgående vej, Højkildevej. Bebyggel-
sen følger primært vejens nord-sydgående forløb, og er kun brudt af enkelte fritliggende gårde. 

Landsbyen fremstår helstøbt og afgrænses mod vest af et tæt, levende hegn, der skærmer for vi-
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suel kontakt med det åbne land, og mod øst danner et stigende terræn en naturlig afslutning på 
byen. 
 
Lige syd for Ørum ligger et større landskab, der er under forandring, da der fortsat udvindes grus 

flere steder.  
 
Navnet Ørum vidner om, at man altid har været bevidst om stedets naturressourcer, idet ’ør’ bety-
der sten/grus og ’um’ betyder gård eller boplads på old-dansk. 

6.3 Kulturhistoriske spor 

Området omkring Ørum har en større koncentration af kulturhistoriske elementer, hvilket flere ste-
der er betydningsfuldt for oplevelsen af området.  

 
Ørum Kirke 

Størst og vigtigst er Ørum Kirke, som menes at kunne dateres tilbage til slutningen af 1100-tallet. 
Den nuværende kirke er dog ikke den første kirke på stedet. Som så mange andre steder i Dan-
mark har der ligget en trækirke på samme sted. Endnu længere tilbage i historien har området, 
hvor kirken ligger i dag, været et kultsted. Således ligger der på kirkegårdens østlige side rester af 
en langdysse. En af stenene er forsynet med ca. 30 skåltegn. Stenen har formentlig været brugt i 
forbindelse med ofring til Solguden. Langdyssen er sløjfet for længst.   

 
Svends Mølle 
Svends Mølle er beliggende i den smukke natur i Rhoden Ådalen i forbindelse med Ørum Å. Den 
gamle mølle fungerede tidligere som en af egnens vigtigste vandmøller, men er i dag omlagt til fe-
rielejligheder. 
 
Historisk set er Ørum opstået omkring Ørumgård, som er en af de ældste bebyggelser i området. 

Op gennem 1800-tallet bestod landsbyen kun af enkelte gårde og arbejderhuse til gården, men i 

begyndelsen af 1900-tallet blev stort set hele landsbyen udbygget, og siden er der kun kommet 
enkelte nye ejendomme til. 
 
I området vest for Ørum er der anvist et ca. 2,6 km langt naturspor, hvorfra man bliver ledt igen-
nem det historiske landskab i og omkring Ørum. Sporet starter ved Ørum sports- og aktivitets-
plads, og leder den besøgende forbi Ørumgård, Rhoden Ådal, Præstegårdsskoven, Ørum Kirke, og 

tilbage til Withsminde Gård. Derudover kan man fra sporet opleve ’den store eg’, som er et af 
Danmarks største og flotteste flerstammede egetræer.  

7 Vand, natur og biologisk mangfoldighed 

7.1 Naturbeskyttelse og Natura 2000  

Det nærmeste Natura 2000 område er ”Skove langs nordsiden af Vejle Fjord”, der ligger i en af-

stand af omkring 3 km fra den planlagte omfartsvej. Planlægningsområderne vurderes at ligge for 

langt fra det internationale naturbeskyttelsesområde til at kunne øve nogen som helst påvirkning 

herpå. 

 

Den fredede Ørum Å ligger i en afstand af omkring 500 m fra omfartsvejen. Åen er registeret med 

en beskyttelseslinje på 150 m fra søbredden, indenfor hvilken det forudsætter særskilt dispensati-

on fra Hedensted Kommune at etablere anlæg eller foretage nogen anden form for ændringer af 

tilstanden, bebyggelse eller foretage ændringer i terrænnet. I engområderne langs Ørum Å kan 

man finde følgende specielle blomster: Plettet gøgeurt, engkabbeleje og eng-nellikerod. 

 

Omkring 375 m fra det planlagte tracé for omfartsvejen finder man en beskyttet sø. 
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Nye vejanlæg kan virke som en barriere for dyrelivet, og lys, støj og trafik kan have en negativ 

indvirkning på dyrelivet i området. Denne barrierevirkning og naturpåvirkning fra den nye omfarts-

vej vurderes dog at være begrænset, idet omfartsvejen primært passerer gennem arealer i jord-

brugsdrift, som mht. artdiversitet og biologisk funktion har en meget ringe værdi. Påvirkningen 

vurderes at være minimal. 

 

 
Figur 5 Natura 2000 og fredede naturtyper i området.  
Kilde: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution 

7.2 Skov 

Den foreslåede linjeføring for omfartsvejen ligger indenfor skovbyggelinjens 300 m zone. Skovbyg-

gelinjens hovedformål er at beskytte den biologiske funktion og artsdiversitet i skovbrynene samt 

at sikre oplevelsen af skovbrynene som landskabselementer. Da anlægget ikke vil få direkte kon-

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution
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takt med skovbrynene og der ikke planlægges for bebyggelse, vurderes skovbyggelinjen ikke at 

udgøre en planlægningsmæssig binding i forhold til omfartsvejen.  

 

Storskoven mod vest er registreret som fredskov, men vil ikke blive berørt eller påvirket som følge 

af anlægget.  

 

 
Figur 6 Markering af skovbygge-, åbeskyttelses- og kirkebyggelinjer.  
Kilde: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution 

7.3 Grundvand og drikkevandsinteresser 

Anlægget ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Ørum vandværk ligger i en afstand 

af omkring 600 m fra omfartsvejen. Nærmeste vandindvindingsboring ligger i en afstand af om-

kring 100 m fra vejanlægget og anvendes til markvanding. Se boringsoversigt fra GEUS i figur 7 og 

figur 8. 

 

Ifølge Landskabskort over det mellemste Jylland er de højtliggende områder omkring Ørum By be-

stående af morænelandskab overvejende med lerbund, mens Rhoden å er beliggende i et dybt 

nedskåret dalsystem med smeltevandsaflejringer i bunden af dalsystemet. Som følge af de topo-

grafiske og geologiske forhold vil den overvejende del af vandudvekslingen og grundvandsdannel-

sen fra den overvejende del af oplandet, ske via de sekundære grundvandsmagasiner til dalsyste-

met og infiltrere gennem sandaflejringerne til de dybereliggende grundvandsmagasiner, der udgør 

de primære grundvandsressourcer i området. Ved at aflede en del af regnvandet (nettonedbøren) 

til det eller de planlagte regnvandsbassiner med afvanding til dalsystemet vil selve grundvands-

dannelsen ikke blive påvirket i nævneværdig grad. 

 

 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution
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Figur 7 Oversigt over boringer i området. Kilde: GEUS 

Der etableres et eller flere regnvandsbassiner til håndtering af overfladevand fra omfartsvejen, 

som etableres med sandfang og olieudskiller med efterfølgende nedsivning og overløb til recipient. 

Den planlagte rensning af vejvandet i olieudskillere og sandfang betyder, at de typiske forurenende 

komponenter fra vejanlæg (olie, PAH og til dels bly) tilbageholdes i disse tekniske anlæg. Det vand, 

som nedsives, vil således ikke indeholde stoffer, som vil have negativ kemisk effekt på grund-

vandsmagasinerne. 

 

 
Figur 8 Beskrivelse af boringer. 
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8 Befolkningens levevilkår, sociale og økonomiske forhold 

8.1 Visuelle forhold 

Omfartsvejen forventes anlagt med en længde på ca. 1.100 m, en bredde på 6,9 m fordelt på 0,2 

m kantbane i hver side samt 2 kørebaner på hver 3,25 m. Hastighedsbegrænsningen forventes at 

blive på 70 km/t.  

 

Der forudsættes etableret et eller flere regnvandsbassin til håndtering af overfladevand fra om-

fartsvejen, som forudsættes givet et organisk, naturnært udseende.  
 
Den nye omfartsvej kobler sig i syd på Ørumvej, som danner den øst-vest gående forbindelse mel-

lem Juelsminde og Vejle. Ørumvej udbygges med et kanaliseringsanlæg der skal sikre de bedst 
mulige adgangsforhold for de større råstoftransporter samt gode sikkerhedsmæssige forhold for 

den øvrige trafik.  
 
Videre mod nord fortsætter vejen i afgravning gennem et lettere kuperet terræn. Vejen krydser 
dog en landskabelig lavning på en dæmning over det dybeste punkt i terrænet mellem Ørum og 
den tæt bevoksede Rhoden Ådal, sydvest for Ørum Kirke. Vejen bliver på denne strækning mere 
synlig for omgivelserne. Nord for lavningen fortsætter vejen igen i afgravning, mod nord til Højkil-
devej, hvor den tilkobles den eksisterende vejs forløb. 

 

Nørremarksvej forlænges og tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds.  

8.2 Landskabsvurdering  

Overordnet vurderes det, at den nye omfartsvej vil medføre en mindre væsentlig negativ påvirk-

ning af landskabet i og omkring Ørum. Landskabet er lettere kuperet, vejens længdeprofil vil ho-

vedsagelig ligge i afgravning og vurderes derfor at ville fremstå uden betydelig visuel påvirkning af 

den landskabelige sammenhæng.  

 

Vejen vil dog ligge på en mere synlig dæmning i passagen sydvest for Ørum Kirke. Herved dannes 

en både fysisk og visuel barriere, hvilket på dette sted vil få betydning for landsbyens og kirkens 

visuelle kontakt med det omkringliggende landskab. 

  

Den fysiske relation mellem byen og Rhoden Ådal, som i dag udgør et væsentligt rekreativt og 

landskabeligt aktiv for byen, vil også blive berørt, og derudover ville omfartsvejen vest og sydvest 

for Ørum Kirke krydse det lokale eksisterende naturspor to gange. Det eksisterende naturspor for-

løber delvis på Ørum Kirkes adgangs- og arbejdsvej til skoven. Efter ønske fra kirken kan kirkens 

nuværende adgangs- og arbejdsvej blive omlagt til et alternativt forløb, så der kan sikres passage 

over den kommende omfartsvej i vejens niveau. Hvis denne løsning realiseres, vil natursporet lige-

ledes blive omlagt på samme strækning. 
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Figur 9 Kort med natursporet i landskabet iht. www.spor.dk 

For landsbyens bebyggelse vil den visuelle påvirkning være meget forskellig - afhængig af nærhe-

den til den nye omfartsvej, men da en stor del af byens vestlige bebyggelser i forvejen ligger af-

skærmet fra vejen og flankeret af det tætte, levende hegn og fordi omfartsvejen primært ligger i 

afgravning, vurderes påvirkningen ikke at blive af væsentlig negativ karakter. 

8.3 Befolkning og sociale og økonomiske forhold 

Fjernelse af den tunge gennemkørende trafik fra den smalle og dertil uegnede landsbygade igen-
nem Ørum by, vurderes at kunne bidrage til, at det bliver mere attraktivt at bo i Ørum, og om-
fartsvejen vil således i positiv grad kunne påvirke såvel bosætning og udvikling mv. som beboernes 
sociale og økonomiske forhold. 

8.4 Fund, fortidsminder og fredninger 

Linjeføringen for omfartsvejen ligger indenfor kirkebyggelinjen på 300 m jf. § 19 i lov om naturbe-

skyttelse. Der må ifølge naturbeskyttelsesloven ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m 

indenfor en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i 
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hele beskyttelseszonen.  Vejanlægget planlægges etableret lavere end det terræn, kirken er opført 

på og hverken vej eller trafik på vejen vil således kunne påvirke muligheden for et frit indblik til 

kirken. Kirkebyggelinjen vurderes derfor ikke at udgøre en planlægningsmæssig binding i forhold 

omfartsvejen.  

 

Jord- og stendiger samt fortidsminder er beskyttet efter museumsloven, der foreskriver, at der ikke 

må foretages ændringer i tilstanden af disse. Diger af sten og jord er karakteristiske elementer i 

kulturlandskabet. Omfartsvejen passerer to diger, der er omfattet af beskyttelsen, se figur 10 

 

Ved Ørum kirke ligger en rundhøj fra Stenalderen dateret 3950-2801 f.Kr. Jf. bestemmelserne i 

museumsloven må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet indenfor 100 m fra fortidsmin-

der. Omfartsvejen ligger således ikke indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen.  

 

Nord for placering af omfartsvejen ligger en affaldsgrube fra bronzealderen dateret 1100-501 f.Kr, 

som ikke vil blive berørt af omfartsvejen.  

 

 
Figur 10 Markering af kirkebyggelinje, fredede fortidsminder og beskyttede diger samt fredskov i området 
for omfartsvejen. Kilde: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution 

Tæt på traceet findes en overpløjet gravhøj; i registreringen betegnet sb. 35, Ørum By, Ørum. Højen 
er overpløjet, men findes registreret på ældre kortmateriale. Der findes ikke andre kendte fredede 
fortidsminder indenfor eller tæt på traceet, men der er stor risiko for at støde på ukendte, væsentlige 
fortidsminder i hele traceets forløb.  
 
Undtaget herfra er de nordligste omkring 200 m af den projekterede vej beliggende på matr. 5i og 
dele af 11a. Dette område er allerede arkæologisk undersøgt – og i øvrigt råstofudvundet. Nærområ-

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution
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det er ret rigt på gravhøje med dysser og jættestuer og traceet passerer tæt forbi den middelalderli-
ge landsby Ørum. Det må derfor efter museumslovens bestemmelser anbefales, at der forud for an-
lægsarbejdet foretages arkæologiske forundersøgelser med henblik på at klarlægge behovet for 
egentlige udgravninger.  
 

Figur 11 Markering af fredede og ikke fredede fortidsminder i området for omfartsvejen.  
Kilde: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/ 

9 Menneskers sundhed, trafikale forhold, støj og luft, samt tilgængelighed 

og grøn struktur 

9.1 Barrierer/tilgængelighed 

Som bekrevet ovenfor kan omfartsvejen opleves som en fysisk og oplevelsesmæssig barriere i for-

hold til direkte adgang over marken fra Ørum by til Storskoven og Ørum Å. Der vil blive etableret 

krydsningsmuligheder hvor vejen ligger terrænnært med mulighed for at krydse vejen til fods. Der 

vil desuden blive etableret to stitilslutninger til fodgængere på hver side af vejen.  

9.2 Trafik og støj 

Med de nuværende råstofressourcer i området er det sandsynligt, at der de næste 30 til 40 år vil 

være graveaktivitet i området. Mængden af udvundne råstoffer vil variere i takt med de økonomi-

ske konjunkturer i samfundet og hvorledes disse påvirker mængden og omfanget af anlægsarbej-

der.  Det vurderes, at der med større eller mindre udsving i mængderne vil passere tung trafik 

igennem Ørum så længe, der er råstoffer - med mindre, der etableres en omfartsvej,  

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/


 

Side 18 af 23 

 

I forbindelse med omfartsvejen forventes etableret gennemkørselsforbud for lastbiler i Ørum. Dette 

kræver politiets tilladelse. Trafikbelastningen af krydset Nørremarksvej /Højkildevej, hvor Nørre-

marksvej forudsættes forlænget til omfartsvejen, forventes derfor at blive mindre, da al tung tra-

fik, der ikke har ærinde i Ørum, skal benytte omfartsvejen. Øvrig motoriseret trafik uden ærinde i 

landsbyen kan også forventes overvejende at ville benytte omfartsvejen. Det betyder, at krydset 

vil blive aflastet, og trafikken flytter til krydset mellem den forlængede Nørremarksvej og omfarts-

vejen. Ligeledes vil Højkildevej på strækningen mellem krydset og Ørumvej blive aflastet. 

 

Trafikmålinger på Nørremarksvej i 2011 viser en ÅDT på 122. Heraf udgør andelen af lastbiler om-

kring 20 %. Størstedelen af trafikken på Nørremarksvej foregår i dagtimerne mellem 10 og 18. Da 

den gennemkørende trafik flyttes væk fra landsbyen og dermed husene, der ligger meget tæt på 

vejen, forventes lysgenerne fra trafikken at formindskes væsentligt for beboelserne langs Højkilde-

vej. Med omfartsvejens linjeføring og afstand til nærmeste beboelse  samt beplantning i området, 

er det meget lidt sandsynligt, at der vil blive direkte lysindfald til beboelser i den vestligste del af 

Ørum. Det er dog sandsynligt, at der vil kunne erkendes lys fra billygter på kortere strækninger, 

dog begrænset af, at vejtraceet vil ligge i en afgravning på den strækning, som ligger tættest på 

de fleste beboelser i området.  

 

Som udgangspunkt vil trafikstøjen på Højkildevej gennem Ørum by blive væsentligt mindre, da den 

tunge trafik flyttes og sandsynligvis også størstedelen af den øvrige gennemkørende trafik flyttes 

til omfartsvejen. Omfartsvejen ligger i afgravning på omkring halvdelen af strækningen og i en 

større afstand til beboelse end Højkildevej, hvilket mindsker støjniveauet fra trafikken yderligere.  

 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj i boligområder er 58 dB givet som Lden 

(støjens døgnvægtede middelværdi).  

 

Beregningsprogrammet N2kR, der er baseret på beregningsmetoden Nord2000, er benyttet til at 

lave en overslagsberegning over det forventede støjniveau fra omfartsvejen. Som inputparametre 

er benyttet en ÅDT på 600, hvoraf tung lastbiltrafik udgør 150 af de 600, jf. trafiktællinger fra hhv. 

Højkildevej og Nørremarksvej udført i 2010 og 2011.  

 

Ud fra beregningerne kan det generelt konkluderes at grænseværdien for trafikstøj på 58 dB over-

holdes for alle udendørs opholdsarealer til beboelser, der ligger mere end 18 meter fra omfartsve-

jens midte. Beboelse nærmest den planlagte omfartsvej er ejendommen Højkildevej 80, der ligger i 

en afstand på godt 17 meter fra vejtraceet, og  hvor støjniveauet fra vejen er beregnet til omkring 

55 dB i en højde på 1,5 m over terræn. Ved Kirkebuen 9 er støjniveauet beregnet til 34 dB og på 

Påskegårdsallé 7 til 30 dB. Se efterfølgende figurer.  
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Figur 12 Støj fra omfartsvej målt ved Højkildevej 80 ca. 20 m fra omfartsvej. 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj i boligområder er 58 dB givet som Lden (støjens døgnvægtede middelværdi). 

 
Figur 13 Støj fra omfartsvej målt ved Kirkebuen 9 ca. 110 m fra omfartsvej. 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj i boligområder er 58 dB givet som Lden (støjens døgnvægtede middelværdi). 
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Figur 14Støj fra omfartsvej målt ved Påskegårdsallé 7 ca. 200 m fra omfartsvej.  
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj i boligområder er 58 dB givet som Lden (støjens døgnvægtede middelværdi). 

 

De efterfølgende figurer viser støjforholdene lige omkring vejen hvor den ligger i hhv. terrænni-

veau, i afgravning (4 m) og i påfyldning (4 m). Den grå markering viser i hvilken udstrækning den 

døgnvægtede middelværdi (Lden) er hhv. 55-60 dB og 60-65 dB.  

 

 Lden 60-65 dB Lden 55-60 dB 

4 m under 

terræn 
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 Lden 60-65 dB Lden 55-60 dB 

4 m over  

terræn 

  

 

 Lden 60-65 dB Lden 55-60 dB 

Terrænni-

veau 

  

Figur 15 Støjforhold omkring vejen ved forskellige niveauer. 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj i boligområder er 58 dB givet som Lden (støjens døgnvægtede middelværdi). 

9.3 Jordforurening og affald 

Der er ifølge Danmarks miljøportal ikke konstateret jordforurening i anlægsområdet.  

9.4 Miljøpåvirkning i anlægsfasen 

Gener fra støj og støv i anlægsfasen kan forventes i mindre omfang, idet størstedelen af anlægget 

ligger et stykke fra beboelse. I forbindelse med de to krydsombygninger på Højkildevej kan det dog 

forventes, at de nærmest beliggende ejendomme påvirkes.  

 

Derudover er naturområdet, der ligger vest for lokalplanområdet, i risiko for at blive påvirket nega-

tivt af projektet, såfremt der ikke er opmærksomhed om dette. Der skal derfor tages ekstra hensyn 

til dette i planlægningen af anlægsfasen.  

 

Alt affald, der genereres i anlægsfasen, vil blive håndteret i henhold til Hedensted Kommunes af-

faldsregulativ. 
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10 Forslag til overvågning 

Formål med anlæg af omfartsvejen er at løse de trafikale problemer og gener for beboere i Ørum 

som følge af lastbilkørsel med råstoffer fra grusgrav på Højkildevej gennem Ørum by. Derfor 

iværksættes overvågning af, om omfartsvejen har den forventede effekt ved målinger af trafikbe-

lastning på Højkildevej, Nørremarksvej og omfartsvejen i form af trafiktællinger. Trafiktællingerne 

gennemføres første gang et år efter ibrugtagning af omfartsvejen og igen 5 år efter ibrugtagning. 

 

Hvis overvågningen afdækker problemer, kan der gennemføres yderligere trafikforbedrende tiltag. 

 

I forhold til Fund og Fortidsminder i området anbefales det forud for kommende anlægsarbejder at 

rette henvendelse til Horsens Museum med henblik på at få lavet en konkret vurdering af det ak-

tuelle anlægsarbejdes trussel mod eventuelle fortidsminder. 

11 Sammenfatning 

Der er i denne rapport udført en af miljøvurdering af omfartsvej vest om Ørum med henblik på at 

vurdere, om anlægget vil give væsentlige indvirkninger på miljøet.  

 

Der er nedenfor lavet en opsummering i forhold 0-alternativet, som er den situation hvor omfarts-

vejen ikke vil blive bygget.  

 

Med de nuværende råstofressourcer i området er det sandsynligt, at der de næste 30 til 40 år vil 

være graveaktivitet i området. Mængden af udvundne råstoffer vil variere i takt med de økonomi-

ske konjunkturer i samfundet og hvorledes disse påvirker mængden og omfanget af anlægsarbej-

der.  Det vurderes, at der med større eller mindre udsving i mængderne vil passere tung trafik 

igennem Ørum så længe, der er råstoffer - med mindre, der etableres en omfartsvej,  

 

Anlæg af omfartsvejen vest om Ørum by forudsættes at ske indenfor kirkebyggelinjen og skovbyg-

gelinjen og medfører, at to beskyttede jorddiger gennembrydes. Hedensted Kommune skal ansø-

ges om dispensation til gennembrydning af de to beskyttede jorddiger. Da der ikke kommer be-

byggelse eller andre vertikale anlæg og skovbrynene ikke berøres af anlægsarbejdet, vurderes det, 

at hverken kirkebyggelinjen eller skovbyggelinjen udgør en planlægningsmæssig binding i forhold 

til vejprojektet.  

 

Da vejanlægget hovedsageligt ligger i afgravning, vurderes det ikke at ville forringe udsigten til 

hverken kirke eller skov væsentligt i forhold til i dag. Omfartsvejen vil dog udgøre en fysisk og 

oplevelsesmæssig barriere i forhold til uhindret adgang til skovområdet fra byen. Der vil imidlertid 

blive etableret forbindelsesmuligheder i terræn over vejen, så det stadig er muligt at komme til 

skov og å.   

 

I forhold til støv- og støjgener vurderes anlægget at være en gevinst i området i forhold til 0-

alternativet, da den tunge trafik gennem Ørum by vil falde markant og medføre bedre trafiksikker-

hed og luftkvalitet samt mindre støj, støv og vibrationer for beboere, gående og cyklister. 

 

Påvirkningerne fra trafikstøj vil blive reduceret i området som helhed i forhold til 0-alternativet. På 

Højkildevej gennem Ørum by vil støjgenerne blive væsentligt mindre, da den tunge trafik flyttes til 

omfartsvejen. Beboelserne i Ørum ligger meget tæt på vejen gennem landsbyen, hvorfor de påvir-

kes stærkt af støj og vibrationer fra tunge køretøjer. Det, at den tunge trafik flyttes til omfartsve-

jen, som ligger i afgravning på omkring halvdelen af strækningen og at omfartsvejens afstand til 

beboelse er væsentlig større end Højkildevejs, gør, at støjniveauet fra trafikken generelt forventes 

at blive væsentligt mindre. 
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I forbindelse med omfartsvejen forventes etableret gennemkørselsforbud for lastbiler i Ørum. Dette 

kræver politiets tilladelse. Trafikbelastningen af krydset mellem Nørremarksvej og Højkildevej, hvor 

Nørremarksvej forudsættes forlænget til omfartsvejen, forventes derfor at blive mindre, da al tung 

trafik der ikke har ærinde i Ørum, skal benytte omfartsvejen. Øvrig motoriseret trafik uden ærinde 

i landsbyen kan også forventes overvejende at ville benytte omfartsvejen. Det betyder, at krydset 

vil blive aflastet, og trafikken flytter til krydset mellem den forlængede Nørremarksvej og omfarts-

vejen. Ligeledes vil Højkildevej på strækningen mellem krydset og Ørumvej blive aflastet. 

 

Trafikmålinger på Nørremarksvej i 2011 viser en ÅDT på 122. Heraf udgør andelen af lastbiler om-

kring 20 %. Størstedelen af trafikken på Nørremarksvej foregår i dagtimerne mellem 10 og 18. 

Idet den gennemkørende trafik flyttes væk fra landsbyen og dermed husene, der ligger meget tæt 

på vejen, vil lysforholdene for boligerne langs Højkildevej forbedres væsentligt. I betragtning af 

omfartsvejens linjeføring, længdeprofil og afstand til nærmeste bebyggelse samt beplantningen, er 

det meget lidt sandsynligt, at der vil blive direkte lysindfald til beboelserne i den vestligste del af 

Ørum. Det er dog muligt, at de vil kunne se lys fra billygter.  

 

Nye vejanlæg virker ofte som barriere for et områdes dyreliv, og lys og støj fra trafikken kan have 

en negativ indvirkning på dyrelivet i området. Denne barrierevirkning og naturpåvirkning fra den 

nye omfartsvej vurderes dog begrænset, idet omfartsvejen nedgraves i forhold til det eksisterende 

terræn og primært passerer gennem arealer i jordbrugsdrift, som mht. artdiversitet og biologisk 

funktion har en meget ringe værdi. Det vurderes derfor, at påvirkningen er ubetydelig. 

 

Omfartsvejen vurderes generelt ikke at give anledning til miljøpåvirkninger på beskyttede habitat-

områder, da afstanden hertil er for stor. Natur-, dyre- og planteliv i øvrigt forventes tillige kun mi-

nimalt påvirket, da det nye vejforløb langt overvejende forløber gennem artsfattigt, monokulturelt 

landbrugsland. Grundvand og recipienter forventes heller ikke negativt påvirket, da de påtænkte 

tekniske regnvandsanlæg sikrer god kvalitet af det nedsivede overfladevand fra omfartsvejen. An-

lægget forventes heller ikke at give anledning til fremtidig jordforurening. Det vurderes umiddel-

bart at de samlede miljøpåvirkninger ikke vil kunne give anledning til kumulative effekter med 

kommende planer og projekter for området.  

 

På baggrund af miljøvurderingen vurderes det således, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirk-

ninger ved anlæg af omfartsvejen vest om Ørum by. Omfartsvejen vurderes generelt at være en 

gevinst for området med mindre trafikale gener, herunder støv- og støjgener, for beboere i Ørum 

by og omegn. Fjernelse af den tunge trafik fra den dertil uegnede, smalle landsbygade gennem 

Ørum by, vurderes at kunne bidrage til, at det bliver mere attraktivt at bo i Ørum by, og omfarts-

vejen kan således påvirke bosætning og udvikling i landsbyen i positiv retning. 
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