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VVM-undersøgelse af udbygning 
af E45 Østjyske Motorvej fra 
Vejle til Skanderborg S

Som led i finansloven for 2018 har regeringen (V, LA og 
K) og DF besluttet at igangsætte en VVM-undersøgelse 
af udbygning af E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og 
Skanderborg S. Samtidig gennemføres der VVM-under-
søgelser for udbygning af strækningen mellem Aarhus S 
og Aarhus N og strækningen mellem Aarhus N og Ran-
ders N. En udbygning af strækningen mellem Skander-
borg S og Aarhus S er allerede besluttet gennemført, og 
planlagt færdig i 2019. 

Vejdirektoratet gennemfører således tre VVM-undersø-
gelser på E45 frem til foråret 2020, der skal beskrive 
og vurdere de trafikale, miljømæssige og økonomiske 
konsekvenser af at udbygge motorvejen fra 2 spor til 3 
spor i hver retning.

Denne informationspjece omhandler specifikt VVM- 
undersøgelsen på strækningen nord for Vejle frem til 
syd for Skanderborg. 

VVM-projektet kan tilgås online på www.vd.dk/e45vejle, 
hvor vi løbende vil informere om undersøgelsen.

Hvorfor udbygge motorvejen?
E45 udgør en central national og international forbindelse 
mellem flere motorveje, og skaber sammenhæng ikke blot i 
Østjylland, men også nationalt mellem landsdele.

På store dele af motorvejen registreres i dag trængsels-
problemer i myldretidsperioderne og omfattende kødan-
nelse ved fx trafikulykker. Med den forventede trafikvækst 
fremover, vil E45 derfor mere og mere fremstå som en 
trafikal flaskehals med kritisk trængsel på store delstræk-
ninger. En medvirkende årsag til trængselsproblemerne 
er den høje andel af lastbiler, der på grund af deres lavere 
hastighedsniveau nedsætter fremkommeligheden i perio-
der med tæt trafik. 

Kapacitetsproblemerne påvirker erhvervslivets transporter, 
pendlertrafik og øvrige offentlige veje i undersøgelsesom-
rådet.

En udbygning af motorvejen vil skabe mere kapacitet, 
som skal afhjælpe trængslen på strækningen og forbedre 
trafiksikkerheden.

I denne pjece  kan du læse om projektets baggrund, 
proces og tidsplan , samt hvad VVM-undersøgelsen 
kommer til at omfatte.
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Projekter på E45 Østjyske Motorvej
Strækningen mellem Skanderborg S og Aarhus S er 
ved at blive udbygget til 6 spor. Udbygningen forven-
tes færdig i 2019.

VVM-undersøgelser 
På strækningen mellem Vejle og Skanderborg S 
gennemfører Vejdirektoratet en VVM-undersøgelse. 
Samtidig gennemføres der også VVM-undersøgelser 
på strækningen mellem Aarhus S og Aarhus N og på 
strækningen mellem Aarhus N og Randers S. De tre 
VVM-undersøgelser forventes færdige i 2020.
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VVM er en forkortelse for Vurdering 
af Virkninger på Miljøet
VVM-undersøgelsen skal tilvejebringe 
tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere 
kan vurdere projektets virkninger på miljøet 
og sammenligne forskellige løsningforslag. 
VVM-undersøgelsen skal desuden sikre, 
at vejprojektet bliver bedst muligt tilpasset 
omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes 
unødvendigt.
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Hvornår sker hvad  
– processen
Idéfase
VVM-undersøgelsen indledes med en offentlig idé- og 
forslagsfase. Her får borgere, trafikanter og interesse-
organisationer m.fl. mulighed for at komme med idéer, for-
slag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.

Vi vil derfor gerne høre din mening som nabo, trafikant 
eller borger i området. Du kender lokalområdet, og 
kan måske bidrage med vigtig viden eller gode idéer til 
VVM-undersøgelsen.

Forslag eller synspunkter kan handle om:
•  Særlige forhold, som vi skal være opmærksomme på
•  Hvordan man kan begrænse eventuelle gener fra 

vejprojektet
•  Andet, som du mener, er relevant for undersøgelsen 

Du kan komme med dine forslag ved at indsende et svar 
indenfor perioden via projektets hjemmeside –  
www.vd.dk/e45vejle eller på borgermøderne.

Idéfasen afholdes fra den 11. juni 2018  
til den 20. august 2018. 

Vejdirektoratet vil vurdere de idéer og forslag, der mod-
tages i denne fase. På den baggrund beslutter Vejdi-
rektoratet hvilke forslag, der ligger indenfor rammerne 
af opgaven og der skal arbejdes videre med i VVM-un-
dersøgelsen. Der udarbejdes et notat på baggrund af 
de indkomne idéer og forslag, som offentliggøres på 
projektets hjemmeside. 

Tid og sted for borgermøder
 •  Mandag den 18. juni 2018, kl. 19 - 21 

Landsbyordningen Ejer Bavnehøj  
Risvej 28, 8660 Skanderborg 

 • Tirsdag den 26. juni 2018, kl. 19 - 21 
Spisegaarden,  
Ny Skolegade 11, 8723 Løsning 

 • Onsdag den 27. juni 2018, kl. 19 - 21 
Horsens Rådhus, Foredragssalen 
Rådhustorvet 4, 8700 Horsens

VVM-undersøgelsen
At bygge eller udvide en motorvej eller motortrafikvej er 
et stort projekt, der i høj grad påvirker omgivelserne og 
miljøet. Vejdirektoratet skal forsøge at finde en løsning, 
hvor vejen kan afvikle trafikken på en sikker måde, samti-
dig med at byggeriet skal have så få negative konsekven-
ser på omgivelserne (mennesker og miljø) som muligt.

For at overholde kravene i EU’s VVM-direktiv og for at 
finde den bedst mulige løsning, laver Vejdirektoratet 
VVM-undersøgelser. Det vil sige, at vi undersøger, hvor-
dan projektet vil påvirke beboerne i området, landskabet 
og dyrelivet, trafikken, kulturarv og meget andet. Vi un-
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Herefter udarbejder Vejdirektoratet en indstilling om 
projektet til transport-, bygnings- og boligministeren med 
henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen. 

Politisk beslutning
Gennemførelse af projektet forudsætter, at Folketinget 
vedtager en anlægslov. Efter vedtagelse af en evt. anlægs-
lov og bevilling af de nødvendige midler, følger ca. 1 - 2 år 
med detailprojektering, besigtigelse og ekspropriation, 
efter fulgt af nogle års anlægsarbejde. Den endelige tids-
plan vil blive beskrevet i VVM-undersøgelsen.

dersøger også, hvor meget det vil koste at udbygge vejen, 
og hvilke samfundsøkonomiske gevinster det vil medføre.

VVM-undersøgelsen skal sikre, at anlægget udformes, 
så det påvirker miljø, natur, kulturarv og befolkning 
mindst muligt. Det gør den ved bl.a. at udpege tiltag, 
der ophæver eller mindsker anlæggets negative virk-
ninger på miljøet. Dette kan f.eks. være støjskærme, 
som kan reducere støjgener for vejens naboer, eller 
faunapassager, der mindsker vejens barrierevirkning og 
giver mulighed for, at de forskellige dyr kan spredes og 
opretholde deres bestand i området. Vi skal også sikre 
at vejen kan udbygges mens trafikken kører på den 
eksisterende vej.

De undersøgelser og vurderinger, der skal foretages i 
VVM-undersøgelsen, skal frembringe tilstrækkelig viden 
til, at politikere og borgere kan vurdere det samlede pro-
jekt og sammenligne forskellige løsningsforslag. 

Når VVM-undersøgelsen er færdig, offentliggøres 
undersøgelsens resultater på projektets hjemmeside, 
hvor der også foreligger en miljøkonsekvensrapport og 
et kort der viser forventede ekspropriationer og støj-
udbredelse. Der bliver desuden udarbejdet en række 
baggrundsnotater. 

Afsluttende offentlig høring
VVM-redegørelsen offentliggøres, så der sikres en 
offentlig debat om projektets konsekvenser. Den afslut-
tende offentlige høring varer mindst otte uger, så alle får 
mulighed for at komme med bemærkninger til resultatet 
af undersøgelsen. Som en del af offentlighedsfasen 
afholdes igen borgermøder, hvor VVM-undersøgelsens 
resultater præsenteres. Når høringen er afsluttet, vil Vej-
direktoratet behandle høringssvarene, som resumeres 
og offentlig gøres i et høringsnotat.

Idéfase

Politisk beslutning

Detailprojektering

Ekspropriation

Anlæg

Høring

VVM-undersøgelse

Færdig vej
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Tidsplan for VVM-undersøgelsen

Medio 2018 VVM-undersøgelse Forår 2020 Medio 2020

Idéfase:
•   borgermøde
•   indkaldelse af 
    idéer og forslag

Arbejdet med kortlægning, 
beregninger og vurderinger 
gennemføres

Offentliggørelse af 
VVM-redegørelse

Afsluttende høring: 
•  borgermøde
•  mulighed for at 
   indsende hørings-
   svar

Vejdirektoratets 
høringsnotat og 
indstilling (anbefaling) 
fremsendes til Trans-
port-, Bygnings- og 
Boligmisteren

Politisk beslutning 
om projektet

Tidsplan for VVM-undersøgelsen

Idéfasen afholdes fra den 11. juni 2018 frem 
til den 20. august 2018.

I slutningen af VVM-undersøgelsen vil der 
blive afholdt en afsluttende offentlig høring, 
som vil vare mindst 8 uger. Datoerne for er 
endnu ikke fastlagt, men forventes at blive i 
foråret 2020.

I forbindelse med både idéfasen og i 
den afsluttende høring bliver der afholdt 
borgermøder. Det betyder, at du kan give 
din mening til kende. Vejdirektoratet vil 
vurdere alle bidrag.

Du kan se mere på projektets hjemmeside: 
www.vd.dk/e45vejle
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Det er et vigtigt element i VVM-undersøgelsen at kort-
lægge og vurdere vejprojektets virkninger på miljøet. 
Undersøgelsen skal detaljeret beskrive de miljømæssige, 
naturmæssige og visuelle konsekvenser i forbindelse 
med anlæg af en ny vejforbindelse eller udbygning af en 
eksisterende vej samt beskrive, hvordan man kan begrænse 
eller undgå de negative effekter på omgivelserne.

Emner der undersøges

VVM-undersøgelsen skal give 
en samlet vurdering af projektets 
virkninger på mennesker, natur, 
miljø og kulturhistoriske forhold
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• Landskab og visuelle forhold
• Arkæologi og kulturarv
• Friluftsliv 
• Erhverv og socioøkonomi
• Sundhed
• Støj og vibrationer
• Luft og klima
• Lys

• Biodiversitet

• Natura 2000 
konsekvensvurdering

• Plante- og dyreliv 
på land og vand

• Grundvand

• Overfladevand 

• Forurenet jord

• Råstoffer og affald

Mennesker og samfund Natur Vand og jord

ning af omgivelserne. I VVM-undersøgelsen vil der blive 
udarbejdet visualiseringer af udbygningen.

Arkæologi og kulturhistorie
Der bliver gennemført en kortlægning af de arkæologiske 
og kulturhistoriske interesser i området. Gamle kulturspor 
ligger ofte skjult i jordoverfladen og dukker først frem 
under et eventuelt anlægsarbejde.

Herudover vil også konsekvenser for friluftslivet, luft og 
klima, samt lysforhold blive vurderet. 

Mennesker og Samfund 

Støj
En motorvej giver anledning til støj. I VVM-undersøgelsen 
vil der blive beregnet hvor meget støj, der vil komme når 
den udbyggede motorvej er taget i brug.

På baggrund af støjberegningerne vil der blive udarbej-
det forslag til eventuelle støjdæmpende indsatser, som fx 
støjskærme og støjvolde.

Landskab og arkitektoniske forhold
Udbygningen vil blive behandlet og vurderet visuelt i for-
hold til vejprojektets indpasning i landskabet og påvirk-
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Trafikale forhold
Det primære formål med at udbygge motorvejen er, at 
forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden på 
strækningen. Der vil blive foretaget trafikberegninger af 
en fremtidig situation, så vi sikrer at der skabes kapacitet 
nok til at afvikle trafikken.

Arealbehov
De arealmæssige behov til vejprojektet vil også blive belyst 
i VVM-undersøgelsen. I anlægsperioden vil der endvidere 
blive behov for midlertidigt at inddrage arealer til f.eks. 
arbejdspladser. Når VVM-undersøgelsen er færdig bliver 
arealbehovet vist på et kort på projektets hjemmeside.

Økonomi
For at vide hvad projektet vil koste, udarbejdes et anlægs-
overslag på baggrund af det skitserede forslag til en 
udbygning.

Der vil også blive lavet en beregning af den samfunds-
økonomiske gevinst ved at gennemføre projektet.

Natur
Det skal vurderes, om vejprojektet berører eller påvir-
ker beskyttet natur (Natura-2000 områder og områder 
omfattet af naturbeskyttelsesloven) samt beskyttelses-
zoner efter anden lovgivning. Der vil blive foretaget en 
vurdering af konsekvenserne for dyre- og planteliv og 
indarbejdet foranstaltninger for at afbøde påvirkningerne. 
Det kan bl.a. omfatte erstatningsnatur, faunapassager og 
beplantning.

Indsamling af data om naturen startes i sommeren 2018 
og vil fortsætte hen til efteråret 2018 og starte op igen 
i foråret 2019. Ved hjælp af biologernes besøg i områ-
det langs vejen, vil forekomsten af dyr og planter blive 
kortlagt.

Vand og jord
Vi undersøger også eventuelle påvirkninger af grund-
vand og overfladevand, samt om der er forurenet jord i 
nærhed til udbygningen. Det bliver vurderet hvor mange 
råstoffer der skal anvendes til at udbygge vejen, samt 
hvor meget affald der kommer under anlægsarbejdet.



Kapi te l  overskr i f t  her
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Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger kan fås på  
www.vd.dk/e45vejle til projektet 
eller ved henvendelse til 
projektleder Jacob Pryds Winkel i 
Vejdirektoratet på tlf. 7244 3333 
eller e-mail vd@vd.dk



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg 
og København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Havnegade 27
1058 København K

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk


