
Omfartsvej øst om 
Hedensted 
Lodsejermøde d. 28. juni 2018



Dagsorden

• Velkomst     v. borgmester Kasper Glyngø

• Baggrund for etablering af omfartsvej    v. formand for Udvalget for Teknik Lene Tingleff

• Trafiktal    v. næstformand for Udvalget for Teknik Steen Christensen

• Tids – og planproces    v. chef for Fritid og Fællesskab Johan Stadil Petersen

• Linjeføring og praktiske forhold  v. leder af Infrastruktur og Transport Michael Laursen

• Dialog

• Opsamling



Baggrund for omfartsvejen
v. Lene Tingleff

• Beslutning i byrådet d. 30. maj 2018
• Aflastning af boligområder og byudvikling
• Vejplanlægning
• Lastbilkørsel
• Kom med jeres input



Trafiktal omfartsvej



Trafiktal Spettrupvej



Trafiktal Østre Ringgade 



Trafiktal Constantiavej 



Trafiktal Dalbyvej



Trafiktal Højløkkevej



Trafiktal samlet





Tids- og procesplan for den 
nordlige del af omfartsvejen

Juni 2018 - Oktober 
2018

•Fastlæggelse af 
endelig 
principvejføring

• Idéfase fra juli 2018 

Oktober 2018

•Miljøscreening og 
afgørelse om 
miljøvurdering

Oktober 2018 – 
Januar 2019

•Udarbejdelse af 
lokalplan og 
kommuneplantillæg

• Inddragelse af 
borgere og 
lodsejere, inkl. 
borgermøde

Februar 2019

•Politisk behandling 
af forslag til 
lokalplan og 
kommuneplantillæg

Marts 2019 – 
April 2019

•Offentlig høring af 
lokalplan og 
kommuneplantillæg 
samt behandling af 
indkomne 
bemærkninger

Juni 2019

•Endelig vedtagelse 
af lokalplan og 
kommuneplantillæg

                   

August 2019

•Ekspropriation og 
jordkøb

August 2019 – 
November 2019

•Projektering og 
udbud

December 2019 – 
Januar 2020

•Anlægsstart

Medio 2020

•Vejen indvies
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Linjeføring 

• Linjeføring er ikke fastlagt endnu
• Analyse af hele strækningen
• Identifikation af problemer og 

muligheder
• Lodsejerforhold
• Trafikale forhold
• Input fra idefasehøring
• Individuelle samtaler efter behov
• Anlægsøkonomi

Mål: At tilpasse vejen bedst muligt til 
omgivelserne og påvirke mennesker og 

miljø mindst muligt.  



Nordlige delstrækning 
Dalbyvej-Spettrupvej-Hovedvejen

• Fastlægge et præcist vejforløb til  
kommuneplan og 
lokalplanprocessen

• Løbende proces hvor forskellige 
ideer vurderes i forhold til 
funktionalitet, naboer og økonomi

• Fastlægge forbindelsen til 
Højløkkevej 

• Detaljeret projektøkonomi



Sydlige delstrækning 
Dalbyvej-Åløkkevej
• Skitseprojektering af mulige 

vejforløb og udvidelse af 
Højløkkevej 

• Forskellige scenarier for 
krydsning ved Røde Mølle og 
vejføringen fra Ådalsvej til 
Åløkkevej

• Økonomiske overslag
• Fremlæggelse af skitser for byråd 

og borgere i foråret 2019
• Beslutte hvilke løsninger der 

arbejdes videre med juni 2019



Dialog
- Diskussion om trafikale forudsætninger og fremskrivninger
- Tidligere høringssvar og bemærkninger skal fremsendes igen
- Diskussion om hvis interesser, der varetages i planlægningen 

(borger/erhverv)
- Diskussion om, hvem der kommer til at anvende omfartsvejen
- Drøftet etapeopdeling
- Drøftet permanent forbud for lastbilkørsel
- Åbning af dagsordenspunkter drøftet
- Projektøkonomien blev drøftet
- Støjudfordring blev drøftet
- Udvidelse af Spettrupvej (fordele/ulemper)
- Fremlæggelse af trafikprognose og –forudsætninger
- Grusudvindingsområder – link til Regionens planer 
- Kommunikationen omkring omfartsvejen er drøftet



Hedenstederne er 31 stærke lokalsamfund, hvor du
får ideelle rammer for det gode og nære liv:
Lokale virksomheder, skoler, foreningsliv, tryghed og
handlekraft. Hedenstederne er ”for alle, der vil”.


