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                 Holmstrup d. 1/12 2019
Teknik og Miljø, Plan
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Høringssvar vedr. Viborgvejs udvidelse

Hermed fremholdes en række indsigelser til hovedforslagets løsning med lukning af krydset ved Holmstruphøjvej/
Viborgvej. Indsigelserne berører 5 hovedpunkter:

1. Kritisable forhold vedr. Holmstruphøjvejs udkørsel på Jernaldervej.
2. Analyse af lyskrydssituationen generelt på Viborgvej
3. Analyse af, at fremkommeligheden på Viborgvej påvirkes minimalt med et fransk kryds ved Holmstruphøjvej.
4. Fransk kryds ved Holmstruphøjvej giver en billig tværgående forbindelse på Viborgevej.
5. Øvrige overvejelser ved fransk kryds ved Holmstruphøjvej 

1. Holmstruphøjvejs udkørsel på Jernaldervej = opstuvning af trafik og fare for bløde trafi-
kanter.

Løsningen med udkørsel på Jernaldervej fra Holmstruphøjvej virker for letkøbt, og at den øgede belastning af 
krydset løses med en venstresvingsbane på Jernaldervej er naiv. Der er en række kritiske forhold ved løsningen, 
som miljøvurderingen slet ikke forholder sig til. Nedenfor gennemgås 4 forhold, som illustreres på kortet:

 (1) Miljøvurderingen forholder sig ikke til trængselsproblematikken ved udkørsel til Jernaldervej. I dag har 55 
husstande udkørsel til Jernaldervej. Ved hovedforslaget bliver dette tal 5-doblet – og herudover er der også de to 
børnehaver og virksomhederne. Dvs. fremover skal der flere biler ud på Jernaldervej end Holmstruphøjvej i dag 
leder ud på Viborgvej. 
 Jernaldervej er meget trafikeret i myldretiden, og pga. manglende lysreguleringer på Jernaldervej har trafikken 
et ensartet og konstant flow, der ikke efterlader ”huller”, så man kan komme ud (de røde pile). Det har Viborgvej 
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2. Lyskryds ved Holmstruphøjvej/Viborgvej = Ikke det eneste lyskryds på Viborgvej

Det anføres som et argument mod et kryds på Holmstruphøjvej, at det vil forringe fremkommeligheden på Vi-
borgvej. 
 På strækningen for udvidelse af Viborgvej er der i dag i forvejen fem lyskryds. Alle lyskryds giver i varierende 
grad forringelser af fremkommeligheden på Viborgvej. Forringelsen fra de enkelte lyskryds afhænger af størrelsen 
på den tværgående trafikmængde. Jo mere tværgående trafik, jo længere tid er der rødt for gennemgeånde trafik 
på Viborgvej.
 Nedenfor gennemgås de fem nuværende lyskryds, samt et fremtidigt fransk kryds ved Holmstruphøjvej (se kort 
på næste side). De vurderes på størrelsen af den tværgående trafikmængde, da der er en direkte sammenhæng 
mellem denne og den forringelse af fremkommeligheden på Viborgvej, som lyskrydset giver:

(1) Lyskryds ved anelystparken
  Tværgående trafikmængde: Middel = Middel forringelse af fremkommelighed
(2) Lyskryds ved Bilka
  Tværgående trafikmængde: Middel = Middel forringelse af fremkommelighed.
(3) Lyskryds ved Havkærvej
  Tværgående trafikmængde: Høj = Høj forringelse af fremkommelighed.
(4) Fransk kryds ved Homstruphøjvej
  Tværgående trafikmængde: Lav = Lav forringelse af fremkommelighed.
  Kun forstyrrelse af den indadgående trafik.
(5) Lyskryds ved Bredskiftevej
  Tværgående trafikmængde: Middel = Middel forringelse af fremkommelighed.
(6) Lyskryds ved Sommervej
  Tværgående trafikmængde: Middel/Lav = Middel/Lav forringelse af fremkommelighed.

faktisk. Konsekvensen er en massiv opstuvning af biler, der ikke kan komme ud på Jernaldervej. Det problem er der 
allerede i dag - men det bliver mangedoblet, hvis Holmstruphøjvejs udkørsel til Viborgvej lukkes.
 (2) Miljøvurderingen forholder sig ikke til, at man ved udkørsel på Jernaldervej skal krydse en dobbeltrettet 
cykelsti (de gule pile). Med en massiv opstuvning af utålmodige bilister, der skal holde øje med både hårde og bløde 
trafikkanter for at komme ud på Jernaldervej, så kan der med sikkerhed forventes farlige situationer med stor 
uheldsrisiko til følge for cyklister.
 (3) Miljøvurderingen angiver på s. 57 at man ved den nye forbindelse til Jernaldervej får et støjniveau ved vejen 
der overstiger 58 dB. Men man forholder sig ikke til at det sker klods op ad to børnehaver med over 100 børn, og 
man forholder sig ikke til at 58 dB er den maksimalt tilladte støjgrænse for udendørs opholdsarealer herunder lege-
plads. Så vi går fra at børnene i dag mest kan høre fuglefløjt, til i fremtiden næsten ikke kan have deres legeplads 
op ad den nye vejforbindelse pga. støj. Det forholder man sig ikke til. Og så er luftforureningen end ikke nævnt.
 (4) Miljøvurderingen forholder sig ikke til, at man med den nye vejforbindelse til Jernaldervej klipper grøn kile 
og en velfungerende stiforbindelse  midt over. Stien fungerer som sikker skolevej til Ellekærskolen (som du kan 
komme til uden at krydse en eneste vej). Det ophører.

Konklusion: Holmstruphøjvejs udkørsel på Jernaldervej er forbundet med så mange trafikalt kritisable forhold for 
både bilister og bløde trafikanter, samt tilhørende forringelser af områdets rekreative værdi, at løsningen på det 
kraftigste bør fravælges. Og det er krtitisabelt, at disse forhold ikke berøres i miljøvurderingen.

    _________________________________________________________

I det følgende vil det blive påvist, at en løsning med et fransk lyskryds på Viborgvej/Homstruphøjvej kun vil bremse 
fremkommeligheden på Viborgvej ganske minimalt. Og udfra en helhedsbetragtning er et alternativ med langt 
færre negative konsekvenser for området og trafikken generelt.
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Lyskryds er således ikke fremmed for Viborgvej. I sammenligning med de øvrige lyskryds på Viborgvej, vil et fransk 
kryds på Holmstruphøjvej give den mindste forringelse af fremkommenligheden, fordi den trafikmængde, krydset 
skal håndtere, er den mindste i sammenligning med de øvrige kryds. Derfor vil det også ved det kryds på Viborgvej, 
der vil have grønt lys i længst tid.

 Konklusion: Målt på fremkommelighed vil det derfor næsten ikke kunne mærkes på Viborgvej, hvis der kommer 
et ekstra fransk kryds ved Holmstruphøjvej.

3. Lyskryds ved Holmstruphøjvej/Viborgvej = Minimal forringelse af fremkommenligheden på 
Viborgvej

Det anføres som et argument mod et kryds på Holmstruphøjvej, at det vil forringe fremkommeligheden på Vi-
borgvej. 
 En analyse af trafikflowet på Viborgvejs indadgående spor viser, at denne potentielle forringelse kan stort set 
elimineres ved en samregulering af lyskrydsene på Havkærvej og Holmstruphøjvej. Dette forhold er ikke berørt i 
Miljøvurderingen, hvilket det burde.
 Den lysregulerede udledning af trafikken fra sidevejene til Viborgvej ved Lyskrydset på Viborgvej/Havkærvej 
skaber nogle ophold/huller i Viborgvejs indadgående trafikflow. Ved en samregulering af dette lyskryds og det eft-
erfølgende franske kryds ved Holmstruphøjvej, kan disse ophold i Viborgvejs trafikflow udnyttes til at lede trafikken 
fra Holmstruphøjvej ud på Viborgvej uden nævneværdig gene for Viborgvejs gennemgående trafik.
 På de følgende sider vises en analyse af trafikflowet af den fremtidige situation omkring de to lyskryds og Vi-
borgvejs indadgående trafik på strækningen. Da det foreslåede kryds ved Holmstruphøjvej er et fransk kryds og 
dermed kun har indflydelse på den indadgående trafik, forholder analysen sig også kun til den indadgående trafik 
fra lyskrydset ved Havkærvej og ind ad Viborgvej. Der tages udgangspunkt i morgentrafikken, da den er værst.
 Lyskrydset ved Havkærvej har fire skift. På de næste sider gennemgås de fire skift og den afledte trafik heraf
(Se næste side):



4

1

1

2

3

4

SKIFT 1
Grøn venstrepil fra Havkærvej.
Bilister skal ikke holde tilbage for fodgængere. 
Venstresvingsbanen på Havkærvej er lang og dobbelt-
sporet, og har stor kapacitet. 
Trafikken fra Havkærvej (1) ledes ud på Viborgvej i et 
konstant flow. Stor trafikmængde.

Viborgvej

Holmstruphøjvej

Holmstrupgårdsvej

Havkærvej

2

4

SKIFT 2
Grønt fra Holmstrupgårdsvej.
Højrekørende trafik (2) skal holde tilbage for cyklister 
og fodgængere. 
Kapaciteten på højresvingsbanen er lille (højst 6 
biler).
Det giver en lille trafikmængde ind på Viborgvej og et 
ophold i trafikflowet.
Imens er trafikken fra Havkærvej (1) nået ned til 
Holmstruphøvej og har fortsat grønt lys her.
Holmstruphøjvej har rødt.

1

2

3

Viborgvej

Holmstruphøjvej

Holmstrupgårdsvej

Havkærvej
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SKIFT 3
Kortvarig grøn højrepil fra Holmstrupgårdsvej.
Højrekørende trafik (3) skal ikke holde tilbage for 
cyklister og fodgængere. 
Kapaciteten på højresvingsbanen er stadig lille (højst 
6 biler).
Det giver stadigvæk en lille trafikmængde og yder-
ligere ophold i trafikflowet.
Når trafikken fra Havkærvej (1) har passeret Holm-
struphøjvej opstår der et ophold i trafiikken ud for 
Holmstruphøjvej. 
Det udnyttes ved at give kortvarigt grønt lys til 
udledning af trafikken fra Holmstruphøjvej til Viborg 
(højst 10-15 sekunder). 
Trafikken fra Holmstrupgårdvej (2) vil opleve at holde 
kortvarigt for rødt ved Holmstruphøjvej. Men det 
drejer sig om en lille trafikmængde.

3

1

2

Viborgvej

Holmstruphøjvej

Holmstrupgårdsvej

Havkærvej

4

4

3

2

Viborgvej

Holmstruphøjvej

Holmstrupgårdsvej

Havkærvej SKIFT 4
Langvarigt grønt lys for Viborgvejs indadgående trafik. 
Stor trafikmængde. 
Krydset ved Holmstruphøvej giver grønt lys til 
Viborgvej for den lille ventende trafik fra Holm-
strupgårdvej (2).
Trafikken fra Holmstrupsgårdvej (3) samt indadgående 
trafik fra Viborgvej (4) vil opleve et uhindret grønt 
flow.

Herefter gentager skiftene sig.
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 Konklusion: Analysen af skiftene i lyskrydset på Havkærvej, og de afledte ophold i trafikken på Viborgvej viser, 
at et fransk lyskryds på Holmstruphøjvej/Viborgvej ved en bevist samregulering med lyskrydset på Havkærvej/Vi-
borgvej kun vil give minimal forringet fremkommelighed. Og de massive trafikmængder ind ad Viborgvej fra Skift 1 
(Havkærvej) og Skift 4 (Viborgvej) ikke vil opleve forringet fremkommelighed overhovedet.
 I tillæg hertil skal det anføres, at lyskrydset på Holmstruphøjvej skal censorstyres, så det naturligvis kun giver 
rødt på Viborgvej når der er et reelt behov.
 Det er således ikke et argument at et lyskryds ved Holmstruphøjvej skulle give en forringet fremkommelighed på 
Viborgvej.

4. Lyskryds ved Holmstruphøjvej = billig tværgående forbindelse over Viborgvej

Lukkes tværforbindelsen over Viborgvej ved Holmstruphøjvej vil det være en stor forringelse for den kollektive 
trafikbetjening af boligområdet på Holmstruphøjvej, samt for cyklisterne i området. Skal trafikpresset lettes skal 
det gøres attraktivt at tage bussen eller cykle, og her vil der ske det modsatte.
 Derfor er det helt afgørende at den tværgående forbindelse over Viborgvej ved Holmstruphøjvej fastholdes i 
forbindelse med udvidelsen af Viborg.

 Konklusion: Anlægges der et fransk kryds ved Holmstruphøjvej får man også langt den billigste tværgående 
forbindelse over Viborgvej, med en anslået pris på 2,5 mio. Det skal holdes op imod tunnelløsningen til anslået 15 
mill.
 Dette forhold taler yderligere for et fransk lyskryds ved Holmstruphøjvej.

5. Lyskryds ved Holmstruphøjvej - ekstra bemærkninger vedr. æstetik og trafik.

I Miljøvurderingen på s. 73 anføres det, at Viborgvej vil få et mindre harmonisk udtryk hvis der skal laves et lys-
reguleret kryds ved Holmstruphøj. Bemærkningen er værdiladet i retning af, at fremme løsningen med at lukke 
krydset ved Holmstruphøjvej. 
 Man kunne også skrive, at “ved etablering af et lysreguleret kryds ved Holmstruphøjvej vil Viborgvej ikke vil 
komme til at ligne en motorvej, men i stedet for få et mere varieret vejforløb, der medvirker til at sænke farten 
på strækningen.”

    ______________________________________

Sammenfatning

Miljøvurderingen udelader nogle uddybende analyser af konsekvenserne ved hhv. Holmstruphøjvejs udkørsel på Jer-
naldervej, og konsekvenserne ved et fransk kryds fra Holmstruphøjvej ud på Viborgvej. Som anført i nærværende 
høringssvar viser disse uddybende analyser at:
 - Holmstruphøjvejs udkørsel på Jernaldervej er forbundet med end række tungtvejende negative konsekvenser 
der taler krafitigt i mod denne løsning.
 - Det franske kryds ved Holmstruphøjvej/Viborgvej giver ikke en nærvneværdig forringelse af fremkomme-
ligheden på Viborgvej, hvilket taler for denne løsning. Desuden har det franske kryds en række positive sidegevin-
ster, som taler yderligere for denne løsning. 

Udfra en helhedsbetragtning er det franske lyskryds på Viborgvej et alternativ med langt færre negative kon-
sekvenser for området og trafikken generelt, og vi vil anbefale denne løsning.

Med venlig hilsen

Christina og Daniel Kjær Olsen (Arkitekt MAA)
Holmstruphøjvej 45
8210 Aarhus V


