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1. Procesbeskrivelse 

Omfartsvejen tænkes udført som en afhjælpning af de aktuelle pro-
blemer med tung trafik ved at forbindelse Dalbyvej til Spettrupvej. 
På sigt vurderes omfartsvejens primære funktion at være et af de 
bærende infrastrukturelle elementer for den fortsatte udvikling af 
den østlige del af Hedensted by. Denne funktion, samt sammen-
hængen i øvrigt til den overordnede infrastruktur i og omkring He-
densted By skal vurderes og begrundes i et parrallet arbejde om-
kring mobilitet. 
 
Anlæggelse af omfartsvejen øst om Hedensted vil give en mere di-
rekte forbindelse til den østlige bydel. Vejen forventes at flytte tra-
fik fra Constantiavej og Dalbyvej, samt give mulighed for at aflaste 
Østre Ringgade.  
 
Den østlige omfartsvej drejer sig om en strækning på ca. 1,6 km. 
Korridoren for den nye omfartsvej, som kan ses af skitsen på næste 
side, omfatter landbrugsarealer.  
 
Yderligere på skitsen kan det ses mod syd, med blå eller grøn sti-
plet linje en udvidelse af Højlykkevej. Mod nord er der ligeledes 
markeret 2 forslag til en nordlig fortsættelse som forbinder den øst-
lige omfartsvej med Hovedvejen. Dette er linjer som angiver en 
evt. forlængelse af den østlige omfartsvej.  
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Figur 1 - Korridor for omfartsvej øst om Hedensted 

 
 
Omfartsvejen er omfattet af miljøvurderingsloven bilag 2, pkt. 10e, Bygning af veje. For at 
berettet dette punkt, skal der udarbejdes en VVM-ansøgning, som bygherren indsender til 
miljømyndigheden, kommunen. Kommunen tager stilling til om projektet har en væsentlig 
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påvirkning af miljøet via en VVM-Screening. Det forudsættes at planerne ikke er miljøvurde-
ringspligtige og projektet ikke er VVM-pligtig. 
 
Da projektet ikke indgår i den nuværende kommuneplan skal der udarbejdes et kommune-
planstillæg. Et sådant projekt vil normalt også betyde, at der skal udarbejdes lokalplan, hvor 
der mere detaljeret fastlægges krav til, hvordan omfartsvejen skal placeres og udformes. 
Indsigelsesfristen til et forslag til kommuneplantillæg er mindst 8 uger. Der er samme indsi-
gelsesfrist for et lokalplansforslag, hvilket betyder, at de to planer kan følges ad gennem of-
fentlighedsproceduren. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan skal der udarbejdes et 
skitseprojekt. 
 
Det forventes at VVM-screeningen samt alle godkendelser til projektet sker i perioden forår 
2018 til foråret 2019. Der er i tidsplanen vist en fremrykning af detailprojektering, så den er 
fremrykket ifht. den endelige beslutningstagen for KP-tillæg og lokalplan. Dette med afsæt i 
en forventning om, at projektet bliver vedtaget. Anlæggelsen af den nye omfartsvej sker ef-
ter endt projektering og myndighedsgodkendelse hos kommunen, med opstart i foråret 
2020.  
  
På bilag 1 er udarbejdet en mere detaljeret tidsplan for processen det vil kræve for gennem-
førelse af planlægningen for en omfartsvej øst om Hedensted. 
Tidsplanen for omfartsvejen er udarbejdet på baggrund af at projektet godkendes politisk, 
samt ikke går i stå, grundet miljømæssige eller arkæologiske udfordringer.  
 
Tidsplanen er opdelt i 3 dele, hhv. en for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan 
herunder også SMV-Screening, en anden for projektering i forbindelse med lokalplan samt 
detailprojektering og en 3 for udførelse af projekt i marken.  
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