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Vurdering af reduceret vejanlæg vest om Ørum på grundlag af forslag fremsat af kir-

kegårdskonsulent Preben Skaarup 18. marts 2014. 

 

Ved projektering og anlæg af nye veje bør vejreglernes anbefalinger følges i størst mulig om-

fang. Derved sikres ud fra ”best practice” at nye veje og tilpasninger til eksisterende vejanlæg 

som helhed og på længere sigt lever op til trafiksikkerhedsmålene og fremkommeligheden. 

 

Det fremsendte forslag fra stiftet er skitseret efter samme de principper og standarder som de 

eksisterende underdimensionerede lokalveje omkring Ørum. Da det er disse veje der giver an-

ledning til hele diskussionen om at anlægge en omfartsvej vurderes det ikke for en umiddelbar 

betragtning, logisk at anlægge en ny vej efter samme principper til at servicere den aktuelle 

trafikbelastning af tunge og pladskrævende køretøjer.   

 

Der blev på et tidligt tidspunkt i planlægningsprocessen af omfartsvejen og i samråd med poli-

tiet, fastsat en planlægningsgivende hastighed på 70 km/t for en fremtidig omfartsvej. Ha-

stigheden udstikker rammerne for det spillerum der kan anvendes til valg af vejtype, profil, 

værdier for vertikal- og horisontalkurveradier, gradienter på længdeprofilet mv. således at tra-

fikken kan afvikles flydende og sikkert. 

 

Det fremsendte forslag til et ”beskedent vejanlæg ” vurderes på denne baggrund på flere 

punkter at have nogle væsentlige problematikker og mangler. Disse er gennemgået herunder: 

 

Tilslutning til eksisterende veje 

Tilslutningspunkt ved Ørumvej er foreslået længere mod vest end lokalplanforslaget. Dette er 

ikke fysisk foreneligt med den sideudvidelse, der skal gennemføres på Ørumvej for at skabe 

plads til en venstresvingsbane for trafik fra Daugård-siden samt en dobbeltrettet cykelsti langs 

sydsiden af Ørumvej. 

 

Omfartsvejens tilslutning mod nord til Højkildevej / Nørremarksvej er i stiftets forslag angivet 

som et 4 -benet kryds.   Dette udgør en trafiksikkerhedsmæssig stor risiko og vil ikke kunne 

anvendes som krydstype.  

 

Valg af belægning 

Forslaget om at anlægge vejen i grus vil i kombination med tunge køretøjer og den fremher-

skende vestenvind uundgåeligt medføre støvgener for Ørum by, særligt på tørre sommerdage. 

Det samme vil gøre sig gældende ved valg af asfalteret kørebane hvor vejbredden er for smal 

til at to køretøjer kan passere hinanden uden at anvende rabatarealerne. Støjbidraget vil lige-

ledes forøges ved anvendelse af grusbelægninger fremfor asfalt.  

 

Vejbredde og tracering  

Der stilles forslag om anlæggelse af en 1-sporet vej på 4 m bredde, vejen suppleres med vige-

pladser. Det vurderes at dette vil give en række trafiksikkerhedsmæssige problemer med den 

dokumenterede intensitet for lastbiltrafikken i området. Det er vurderingen at det vil komme til 

at foregå som det sker aktuelt gennem Ørum med tætte passager over hele strækningen hvor 

lastbilerne vil køre ud i rabatterne og vigepladserne vil dermed være uden væsentlig betyd-
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ning. Da der samtidigt stilles krav om minimering af afgravning og påfyldning omkring dal-

strækningen vil vejens længdeprofil få stigninger og fald på op til 80 ‰. 

 

Dette vil driftsmæssigt give nogle konstante udfordringer med at holde vejen i en farbar stan-

dard og behovet for en sideudvidelse af kørebanen vil hurtigt blive en realitet.  

 

Det alternative forslag forholder sig ikke til lovpligtig afvanding fra befæstede kørebanearealer. 

Det betyder at der også i det skitserede forslag skal afsættes plads til afvanding med trug eller 

grøfteanlæg og tilhørende forsinkelses- og nedsivningsbassiner. Det vil stort set have samme 

pladsbehov som vejanlægget der indgår i lokalplanforslaget. 

 

Vejbredden for nye 2-sporede veje i hastighedsklassen 70 km/t i åbent land skal som mini-

mum have det tværprofil der er angivet i lokalplanforslaget, en befæstet kørebanebredde på 

6,9 m.  

 

I det skitserede beskedne vejanlæg fra kirkegårdskonsulenten foreslås at strækningen nord for 

dalstrøget placeres væsentlig tættere på bebyggelserne, herunder præstegården, end der er 

lagt op til i lokalplanforslaget, dette vil selvsagt give en øget støjpåvirkning i Ørum. I kombina-

tion med vejtraceets foreslåede placering i terrænniveau vil Miljøstyrelsens vejledende græn-

seværdi på 58 dB i boligområder sandsynligvis ikke kunne overholdes.  

 

Vejanlæg tæt på præstegården er også i modstrid med de ønsker der tidligere er udmeldt fra 

Ørum præstegårdsudvalg / menighedsråd. Her har det været ønsket at omfartsvejens placeres 

så langt mod vest som muligt for at minimere diverse gener, samt reducere indgrebet i jord-

varmeanlæggene der er beliggende ud for præstegården. 

 

Krav om max. 1 m afgravning eller påfyldning til vejtraceet vil medføre meget store stigninger 

i længdeprofilet, op til 80 ‰ i forbindelse med passage af dalstrøget, dette accepteres efter 

vejreglerne ikke ved nye vejanlæg.  

 

Der er endvidere ufravigelige krav til stopsigt i kurver og ved højdeforskelle på vejanlæg som 

ikke kan opfyldes ud fra de foreslåede forudsætninger. De konvekse vertikalkurveradier der 

skal til for afrunde længdeprofilet vil ikke kunne opfylde betingelserne for den nødvendige 

stopsigt mellem 2 køretøjer på strækningen. 

 

På samme måde vil kurveradierne i horisontalplan tilsvarende blive for små til at kunne opfylde 

kravet om minimum stopsigt på en given strækning. Ved den foreslåede reduktion i selve kø-

rebanearealet skulle rabatarealerne tilsvarende øges for at give de samme sigtforhold. Der kan 

til gengæld opnås en forbedring i forhold til det visuelle indgreb i terrænet ved at øge anven-

delse af dyrkningsegnede skråningsanlæg der er større end 1:10, der er udgangspunktet i lo-

kalplanforslaget. 

 

Ved omfartsvejens tilslutning til Ørumvej skal der efter vejreglerne etableres en 20 m hviles-

trækning med max. 25 ‰ hældning. I det foreslåede vejanlæg vil tilslutningen blive omkring 

80 ‰ hvilket ikke er forsvarligt i forhold til at bringe en tung lastbil til standsning inden ud-

kørsel på Ørumvej. 

 

Hvis påfyldningshøjden i dalstrøget gøres mindre end lokalplanforslagets 3 m vil dette vanske-

liggøre placeringen af et regnvandsbassin med tilhørende nedsivningsområde i det aktuelle ter-

ræn og tilsvarende give øget arealbehov på grund af bassinernes større udlæg til skrånings-

areal. 

 

Den foreslåede mere terrænnære tracering vil gøre trafikken langt mere synlig set fra den 

vestlige del af bebyggelserne i Ørum der har udsyn over mod skoven. Samtidig vil det fjerne 

den støjreducerende effekt der kunne opnås ved at anlægge vejen i et nedgravet profil. 
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Konklusion 

 

 Ud fra en faglig vurdering af stiftets forslag til et reduceret vejanlæg vil dette forslag ikke 

løse de trafikale problemer i Ørum på anden måde end at der skabes nogle nye.  

 Trafiksikkerhedsmæssigt kan forslaget ikke fysisk udføres som beskrevet uden at nuti-

dens krav slækkes. 

 De foreslåede meget stejle stigninger vil medføre meget unødig støj fra tungtlastede 

lastbiler. 

 En grusvej vil give store støvgener i tørre perioder. 

 Nødvendig afvanding og krav til oversigtsforhold betyder at forslaget vil kræve næsten 

lige så store arealudlæg som foreslås i lokalplanen. 


