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101.        Lukket punkt: Anlægsbevilling til projektering af 
omfartsvej øst om Hedensted

Beslutningstema

Stillingtagen til igangsætning af planlægning og projektering af ny omfartsvej øst om 
Hedensted samt anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projektering og forundersøgelser.

Økonomi

Til projektering og forundersøgelser frem til udbud skal afsættes 1,0 mio. kr., udgiften foreslås 
finansieret af kassen.
Vejanlægget mellem Dalbyvej og Spettrupvej vil have en forventet anlægsomkostning på 21 
mio. kr. med 20 mio. kr. i 2020.
En vejudvidelse af Højløkkevej med tilslutning til ny omfartsvej er anslået til 19 mio. kr. for en 
fuldt opgraderet 80 km vej. Denne del vurderes dog at kunne gennemføres i en reduceret 
udgave for en væsentlig lavere omkostning. 
Udgiften til vejprojektet er ikke budgetsat og skal derfor medtages i forbindelse med 
budgetlægningen for 2019 samt overslagsårene 2020-2022.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Udvalget besluttede på sit møde den 6. februar 2018, at der skulle udarbejdes nogle 
alternative scenarier, hvorefter sagen genoptages. 

Sagsfremstilling

En ny omfartsvej øst om Hedensted skal skabe den nødvendige infrastruktur for den fortsatte 
udbygning af den østlige del af Hedensted. Omfartsvejen skal samtidig afhjælpe de aktuelle 
problemer med tung trafik fra grusgravningen ved Ørum.
 
En omfartsvej vil give en mere direkte forbindelse fra den østlige bydel til det overordnede 
vejnet. Vejen forventes at flytte trafik fra Constantiavej og Dalbyvej og give en vis aflastning 
på Østre Ringgade. 
 
Der planlægges en ny direkte vejforbindelse fra Dalbyvej til Spettrupvej på ca. 1,6 km. Vejen 
anlægges inden for den viste korridor, se vedlagte kort. Der planlægges endvidere med en 
udvidelse af Højlykkevej og en mulig forlægning af dele af vejen. Mod nord er skitseret 2 
forslag, som forbinder den nye omfartsvej til Hovedvejen som en mulig forlængelse af 
omfartsvejen. 
 
Vejprojektet er omfattet af VVM, og der skal derfor foretages en VVM-screening af planerne. 
Det vurderes, at projektet ikke er VVM-pligtig. 
 
Vejprojektet indgår ikke i den nværende kommuneplan, og der skal derfor udarbejdes et 
kommuneplantillæg, og parallelt med dette laves en lokalplan, som mere detaljeret skal 
fastlægge krav til vejens placering og udformning og desuden indeholde et skitseprojekt for 
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vejføringen. I kommune- og lokalplanprocessen vil der også være mulighed for 
borgerinddragelse med mulighed for at påvirke den endelige placering og udformning af 
vejprojektet. Planlægningen omfatter anlæggelse af ny vej fra Dalbyvej til Spettrupvej. 
 
En foreløbig tidsplan for projekterne vil være, at der afholdes borgermøde om projektstart i 
maj-juni, og at der sker en projektafklaring og foroffentlighedsfase frem til august, hvor 
arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan kan igangsættes sammen med en 
skitseprojektering. Dette arbejde vil tage ca. 12 måneder til en endelig politisk vedtagelse i 
august 2019. Arbejdet vil også indbefatte høringer og borgerproces. 
 
Detailprojektering, myndighedsgodkendelser, ekspropriation og udbud gennemføres i perioden 
fra juni - december 2019 med anlægsstart tidligt i 2020 frem til december 2020. 
 
En vejudvidelse af Højlykkevej kræver ikke ny planlægning og kan derfor gennemføres på et 
vilkårligt tidspunkt fra 2019.  
 
Johan Stadil Petersen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk 
Koordination & Økonomi.

Administrationen indstiller, 8. maj 2018, pkt. 66:
at sagen drøftes
at der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. 
at finansiering sker via kassen

Udvalget for Teknik, 8. maj 2018, pkt. 66:
Det anbefales, at der planlægges for hele strækningen, idet anlæg af strækningen fra Dalbyvej 
til Spettrupvej prioriteres først. Der ansøges om 600.000 kr. i indeværende år, der finansieres 
af kassen.
Ove Kjærskov Nielsen deltog ikke i mødet.
 

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 14. maj 2018, pkt. 104:
Indstilles godkendt.
Fraværende: Birgit Jakobsen

Kommunikation

Planlægningen opstartes med et borgermøde for de berørte lodsejere og pressemøde. 

Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Lars Bro, Torsten Sonne Petersen, Mette Juhl
 

Bilag

 Procesbeskrivelse
 OVH-P-TV-1000_A_0.pdf

 

Bilag/Punkt_101_Bilag_1_Procesbeskrivelse_0pdf.pdf
Bilag/Punkt_101_Bilag_2_Omfartsvej_oest_om_Hedensted.pdf
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