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Parcelforeningen Runebakken 

Jernaldervej 152 

+45 4028 2451 

runebakken.aarhus@gmail.com      Dato: 21-11-2019 

 

Aarhus Kommune 
Teknik og Miljø, Plan 

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

8220 Brabrand 

Indsigelse vedr. Udvidelse af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej 

Parcelforeningen ønsker hermed at gøre indsigelse mod hovedforslaget med ændring af 

adgangsbetjeningen af boligområdet omkring Holmstuphøjvej. 

Overordnet mener vi, at vurderingerne i VVM-rapporten er baseret på forkerte antagelser af trafik- 

og støjscenarierne, og at forudsætningerne i Aarhus Kommunes vejplan 2030 konflikter med 

gennemførelsen af en ny vejstruktur omkring Gellerupparken. Dette vil medføre en reduceret 

fremkommelighed ad Edwin Rahrsvej som i vejplanen er angivet som én af de 8 vigtigste 

indfaldsveje til Aarhus. 

Vi mener derfor ikke at udvidelsen af Viborgvej vil medføre en mindre trafikmængde på 

Jernaldervej, da det ikke er fremkommelighedsproblemer på Viborgvej, der er skyld i en generel 

stigning i trafikken på Jernaldervej, men derimod en konsekvens af fremkommelighedsproblemer 

på Edwin Rahrsvej, hvilket yderligere i fremtiden vil forstærkes af gennemførelsen af ændringer af 

vejstrukturen omkring Gellerupparken.   

Disse forhold er ikke beskrevet i VVM-redegørelsen. Vedhæftet er der nærmere redegjort for 

indsigelsen.  

Vi står naturligvis til disposition for yderligere drøftelse af problemstillingerne og imødeser kommunes 

svar.  

Venlig hilsen 

Parcelforeningen Runebakken 

 

Simon B. Leonhard 

FORMAND 
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Indsigelse  

Hovedforslaget om udvidelse af Viborgvej omfatter en lukning af udkørslen fra Holmstruphøjvej 

mod Viborgvej, hvorved der i stedet etableres udkørsel fra boligområdet til Jernaldervej, Figur 1. 

 

Figur 1. Adgangsbetjening af boligområdet omkring Holmstruphøjvej i hovedforslaget. 

Som konsekvens af udbygningen af Viborgvej er det i VVM-rapporten vurderet, at trafikken på 

Jernaldervej vil blive reduceret med ca. 1.000 biler pr. døgn som følge af bedre fremkommelighed 

på Viborgvej og deraf en mindre tendens for trafikanter til at vælge alternative ruter til Viborgvej.  

Indsigelsen er begrundet i, at vi mener, at vurderingerne i VVM-rapporten er baseret på forkerte 

antagelser i trafik- og støjscenarierne, og at forudsætningerne i Aarhus Kommunes vejplan 2030 

(Aarhus Kommune, 2012), der ligger til grund for vurderingerne, konflikter med vedtagelsen af 

lokalplan 932 vedrørende ”Ny vejstruktur - Gellerupparken og Toveshøj i Brabrand” (Aarhus 

Kommune, 2014):  

1. Grundlaget for trafikvurderingerne i VVM-redegørelsen bygger på de forudsætninger, der 

er beskrevet i Aarhus Kommunes rapport ”Trafik i Aarhus 2030” (Aarhus Kommune, 2012). Det 

fremgår af denne rapport, at der for at dække væksten i trafikken vil blive behov for 

betydelige udvidelser af kapaciteten på byens indfaldsveje, så indfaldsvejene reserveres til 

mere biltrafik. En af de 8 vigtigste indfaldsveje er Edwin Rahrsvej, der i 2030 er estimeret til at 

have en daglig trafik på 29.000 biler pr. døgn (Aarhus Kommune, 2012). Den overordnede 

trafikplan synes dermed at være i konflikt med lokalplan 932, der giver grundlag for 

etablering af en bygade, som anlægges på tværs af Edwin Rahrsvej. Bygaden anlægges 

som et bredt strøg, hvor både cyklister, bilister og gående kan færdes, Figur 2, og krydset 

skal etableres med hævede flader (Aarhus Kommune, 2011).  
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Figur 2. Edwin Rahrsvej kvarteret med passage af ”Bygaden”, indsnævring af vejbane til et ligeudkørende 

spor, venstresvingsbane, fodgængerovergange og spor til letbane (Aarhus Kommune, 2011). 

Dette vil betyde, at fremkommeligheden på Edwin Rahrsvej reduceres, hvorfor bilister vil 

være tilbøjelige til vælge alternative vejforbindelser mod Åby Ringvej f.eks. Anelystvej-

Jernaldervej eller Holmstrupgårdvej-Jernaldervej. Edwin Rahrsvej var planlagt og delvist 

udbygget som en af de primære indfaldsveje fra E45 og E15, hvilket åbenbart ikke længere 

indgår i Aarhus Kommunes overordnede trafikplan og derfor konflikter med vurderingerne i 

VVM-redegørelsen. På Edwin Rahrsvej er der desuden etableret buslommer og 

lysreguleringer, hvilket ikke er tilfældet for Jernaldervej.   

  

2. Konklusionen vedr. reduktion af trafikken på Jernaldervej er uklar, Figur 3. Det fremgår ikke 

tilstrækkeligt klart, om der i hovedforslaget er medregnet en øget trafikmængde fra 

boligområdet omkring Holmstruphøjvej.  
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Figur 3. Veje med øget og reduceret trafik ved udbygning af Viborgvej (2030) (Aarhus Kommune, 2019a). 

Hvis der ved udvidelsen af Viborgvej vil ske en reduktion af trafikken på Jernaldervej på ca. 

1.000 biler/døgn og tilskuddet af biler fra boligområdet ved Holmstruphøj udgør 1.000 -1.500 

biler/døgn, er det i forudsætningerne for vurderingerne i VVM-redegørelsen tilsyneladende 

antaget, at det alternative vejvalg fra Viborgvej har udgjort mellem 2.000 og 2.500 

biler/døgn (2030-tal). Begrundelsen for trafikscenariet ønskes udbygget, idet det ikke 

fremgår, hvordan trafikken på Jernaldervej har udviklet sig siden 2012. Det er derfor efter 

vores opfattelse et rent skøn, at problemerne med fremkommeligheden på Viborgvej er 

den primære årsag til en øget trafikbelastning på Jernaldervej.  

 

Vi har igennem de senere år oplevet en markant stigning i trafikken på Jernaldervej, 

specielt efter åbningen af Silkeborgmotorvejen 2014-2016. Især morgen- og 

eftermiddagstrafikken i den generelle myldretid henholdsvis mellem kl. 7.30-9.00 og kl. 15.00-

16.30 er meget tæt. Prognoserne i hovedforslaget viser, at der vil være en ÅDT 

(årsdøgntrafik) på 11.000- 12.000 biler.  

 

Vores påstand er, at Jernaldervej i stigende grad bliver benyttet af trafikanter til og fra 

morvejene E45/E15 via firkløverudfletningen ved Aarhus V og forlængelsen af Edwin 

Rahrsvej til rundkørslen Edwin Rahrsvej/Anelystvej. Vi mener derfor, at hovedårsagen til den 

stigende trafik på Jernaldervej ikke er belyst tilstrækkeligt, og at man i vurderingerne i VVM-

redegørelsen mere eller mindre ukritisk kun har forholdt sig til analyserne, der ligger til grund 

for Vejplan 2030 og ikke til den aktuelle udvikling i trafikmønsteret i dag.  
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I dag er der som følge af en delvis udbygning af den lokale vejstruktur omkring 

Gellerupparken skabt forhindringer for den gennemgående trafik på Edwin Rahrsvej. Der er 

i dag fem lysregulerede kryds på strækningen mellem rundkørslen ved Anelystvej og Åby 

Ringvej. Der er på næsten hele strækningen en hastighedsbegrænsning på 60 km/t. 

Vælges den alternative rute fra rundkørslen via Anelystvej-Skjoldhøjvej-Jernaldervej vej er 

der ingen lysreguleringer, én rundkørsel, og kun hastighedsregulering på 60km/t på 

Skjoldhøjvej fra umiddelbart før Skjoldhøjskolen til Åby Ringvej. Til trods for at der ikke er 

buslommer, der muliggør overhaling, er køretiden ca. 1 min hurtigere ved valg af 

Jernaldervej frem for Edwin Rahrsvej. I fremtiden med realisering af vejstrukturen og 

Bygaden ved Gellerupparken vil rejsetiden ved valg af Edwin Rahrsvej som forbindelse 

mellem motorvejene og Åby Ringvej formodentlig blive betydelig forøget. Ved realisering af 

vejstrukturen som en del af helhedsplanen for Gellerup forventer vi derfor, at en meget stor 

del af de 29.000 bilister vil vælge alternative ruter, der vil berøre den samlede trafik på 

Jernaldervej.  

 

Vi har derfor udført en lille orienterende analyse af trafikmønsteret i dag. Der er på fire 

forskellige steder på vejnettet fra rundkørslen ved Edwin Rahrsvej/Anelystvej – Jernaldervej 

udført nogle tællinger i myldre trafikken henholdsvis morgen og eftermiddag, Figur 4 og 

Figur 5. Resultatet af tællingerne skal på grund af det sparsomme talmateriale tages med 

forbehold. Det fremgår dog, at mere end halvdelen af bilisterne fra motorvejene om 

morgenen vælger Anelystvej frem for Edwin Rahrsvej og at ca. 80% dernæst vælger 

Jernaldervej, Figur 4. Sammenlignet hermed er der kun en meget lille del af trafikken, der 

generes fra nordfra kommende bilister via Anelystvej. Dette indikerer, at der ikke via 

Anelystvej genereres en betydelig trafik som følge af mindsket fremkommelighed på 

Viborgvej. Det fremgår også, at trafikken i østlig retning mod Århus er større i morgentimerne 

end trafikken i vestlig retning både på Skjoldhøjvej og Jernaldervej, og at størstedelen af 

bilisterne i vestlig retning kører mod syd ad Anelystvej. Om morgenen synes trafikken mod 

vest at være størst via Edwin Rahrsvej sammenlignet med Anelystvej. Trafikken mod vest er 

betydelig større om eftermiddagen end om morgenen, hvilket giver et samlet billede af en 

pendlertrafik, der til en vis grad benytter Jernaldervej til og fra motorvejene, skønt det lokale 

trafikmønster om eftermiddagen tilsyneladende er mere kompleks. Også om 

eftermiddagen synes trafikken mod vest via Edwin Rahrsvej at være marginalt større end 

trafikken via Anelystvej, Figur 5.       
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Figur 4. Tællinger udført for morgentrafikken på fire udvalgte steder mellem indfaldsvejen fra E45/E15 og 

Jernaldervej forbi udkørslen ved parcelforeningen Runebakken. Der er udført tællinger i 10 min 

intervaller, og figuren viser antal biler/døgn. Der er på de udvalgte steder udført 1-2 tællinger.      

 

Figur 5.Tællinger udført for eftermiddagstrafikken på fire udvalgte steder mellem indfaldsvejen fra 

E45/E15 og Jernaldervej forbi udkørslen ved parcelforeningen Runebakken. Der er udført 

tællinger i 10 min intervaller, og figuren viser antal biler/døgn. Der er på de udvalgte steder 

udført 1-2 tællinger 
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3. I VVM-redegørelsen er det vurderet, at der kan forventes en støjforøgelse på mindre end 1 

dB og dermed i praksis en ikke hørbar stigning. Dog er der vist et fremskrevet støjscenarie 

(2030), Figur 6, som viser en lavere støjpåvirkning end den i dag eksisterende baseret på 

2017 data, Figur 7, (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019). Desuden er støjkort (A3 kortbilag) 

ikke umiddelbart tilgængelige i forbindelse med offentliggørelse af VVM-redegørelsen 

(Aarhus Kommune, 2019b). Der ønskes derfor en redegørelse for forskellen mellem de to 

støjscenarier og en redegørelse for, hvorfor det forventes, at det fremtidige støjscenarie viser 

en mindre påvirkning af bl.a. boligerne ud til Jernaldervej for bebyggelsen i Runebakken, 

end det fremgår af det officielle støjkort (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019), Figur 7.    

 

Figur 6. Støjudbredelsen for hovedforslaget fremskrevet til 2030 (Aarhus Kommune, 2019a). 

Boligområdet omfattende Runebakken (Lokalplan 117) er indrammet. 



 

 

  

Side 8 

 

P a r c e l f o r e n i n g e n  

R u n e b a k k e n  

 

Figur 7. Støjudbredelsen (2017) vist på kortudsnit omtrentlig som på Figur 6, med boligområde 

omfattende Runebakken (Lokalplan 117) indrammet som vist i Figur 8 (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2019). 

  

Figur 8. Boligområde omfattende Runebakken (Lokalplan 117) ved Jernaldervej med og uden grafik 

for trafikstøj. Farvede områder viser trafikstøj på mere end 55 dB. (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2019). Kortet viser data fra 2017. 

 

Støjbilledet er efter vores opfattelse ligeledes baseret på forkerte forudsætninger i VVM-

redegørelsen som følge af en fejlagtig fremskrivning af trafikscenarierne.  

Afværgetiltag. 
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Det fremgår af både Vejplanen (Aarhus Kommune, 2012) og VVM-redegørelsen, (Aarhus 

Kommune, 2019a), at Aarhus Kommune har fokus på at forbedre fremkommeligheden på 

strækningen mellem Den østjyske Motorvej og Åby Ringvej. 

 

Det fremgår også, at den overordnede vejstruktur i Aarhus Kommune er bygget op omkring en 

række større indfaldsveje, der forbinder Aarhus by med bl.a. Den Østjyske Motorvej og 

Herningmotorvejen, og at en del af den gennemkørende biltrafik vælger at køre ad parallelle ruter 

via eksempelvis Agerøvej – Jernaldervej på grund af fremkommelighedsproblemer på Viborgvej. 

 

Kommunen fremhæver, at valg af alternative ruter udgør en unødig belastning af de 

omkringliggende områder, der kan skabe utryghed for især de lette trafikanter, der færdes langs 

eller på tværs af disse veje (Aarhus Kommune, 2019a).  

Derfor er det uforståeligt, at Aarhus Kommune fravælger at gennemføre afværgetiltag i forbindelse 

med en forudsigelig mertrafik på Jernaldervej, som følge af gennemførelsen af lokalplan 932, hvor 

en af de større indfaldsveje – Edwin Rahrsvej – ikke i fremtiden kan forventes at fungere som primær 

indfaldsvej fra motorvejene E45/E15 til Åby Ringvej. Bl.a. er det fravalgt i hovedforslaget at etablere 

signalregulering af krydset Holmstrupgårdvej-Jernaldervej.  

Selv om Parcelforeningen Runebakken kun repræsenterer 41 boliger, imødeser vi i stigende grad 

problemer for dels gående/cyklende med at passere og dels for bilister med at komme ud på 

Jernaldervej i myldretidstrafikken. Vi vil derfor henstille til kommunen om at genoverveje 

afværgetiltag for dels at øge sikkerheden for lette trafikanter og gående, reducere kollisionsrisici, 

reducere trafikken, øge og sikre fremkommeligheden og tilgængeligheden på Jernaldervej. Vi 

imødeser derfor med interesse kommunens forslag.  

Manglende vurdering af kumulative effekter 

Som følge af vedtagelsen af lokalplan 932 (Aarhus Kommune, 2014) mener vi, at VVM-redegørelsen 

er mangelfuld, idet der ikke foreligger en vurdering af de kumulative effekter (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2018) i forhold til denne plan eller andre planer og projekter. Herunder bl.a. 

planerne for etableringen af Byporten (Aarhus Kommune, 2011)og planerne for byudvikling på 

Ellekærskolens arealer (Aarhus Byråd, 2019). 

Udvidelsen af Viborgvej må i kombination med ændringer i vejstrukturen omkring Gellerupparken 

og dermed Edwin Rahrsvej fremtidige betydning som en af de væsentligste indfaldsveje til Århus for 

trafikken fra og til den Østjyske Motorvej og Herningmotorvejen medføre en væsentlig ændring af 

Aarhus Kommunes overordnede trafikplan, hvilket anses for også at have en væsentlig effekt på 

trafikbelastningen af Jernaldervej. 
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