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Den udarbejdede Miljøvurdering giver anledning til følgende kommentarer og spørgsmål. Der er refereret 

til punkterne i miljøvurderingen. 

(Spørgsmål er markeret med kursiv i under hvert punkt) 

 

Ad pkt. 2.1 Sideudvidelse mod syd  

Det er meget uforståeligt, at der er planlagt en sideudvidelse af Viborgvej mod syd i stedet for en 

sideudvidelse mod nord, hvor der er langt bedre plads. En sideudvidelse mod nord vil påvirke langt færre 

huse mellem Holmstrupgårdsvej og Bredskiftevej.  

Som det fremgik på borgermødet den 23. oktober 2019, er der etableret lyskryds ved Holmstrupgårdsvej og 

Bredskiftevej med den klare hensigt, at foretage en sideudvidelse mod syd. Hvorfor har denne løsning ikke 

være i høring, når det har så stor indvirkning på, at sideudvidelsen foreslås mod syd, selvom en 

sideudvidelse mod nord vil være en langt bedre løsning for alle? 

Der er ingen reelle argumenter for, hvorfor en sideudvidelse mod nord vil give færre gener i 

udførelsesfasen end mod syd – udover landskabelige forhold (?) Faktisk vil en sideudvidelse mod nord være 

en bedre landskabelig løsning, der vil give et mere ensartet forløb af Viborgvej, når man kører i vestgående 

retning. Når man kører i østgående retning, er det meget svært at se forløbet af Viborgvej fra en bil, hvilket 

derfor ikke giver mening at tillægge en positiv betydning. 

Hvad er prisforskellen på en sideudvidelse mod nord i stedet for mod syd?  

 

Ad pkt. 2.1 Stitunnel    

Hvis der udføres signalanlæg med fodgængerovergang ved Holmstruphøjvej slipper man for en mørk og 

utiltalende stitunnel under Viborgvej, som børn og andre ikke vil benytte, når det er mørkt.  

Hvad er omkostningerne til en stitunnel med alle de installationer, der skal etableres i forhold til at etablere 

fodgængerovergang i et signalanlæg? 

 

Ad pkt. 2.2 Krydsning af grøn kile   

Det er en meget "tynd" og negligerende beskrivelse af konsekvenserne ved krydsning af den grønne kile og 

stiforbindelsen mellem Holmstruphøjvej og Jernaldervej. Det vil have store konsekvenser for cyklende 

skolebørn og gående børnefamilier at etablere en vejforbindelse mellem Holmstruphøjvej og Jernaldervej 

med mange daglige krydsninger. Det må og skal være i modstrid med fastholdelse af rekreative arealer i 

boligkvarterer, som der vel også er en vision for i Aarhus Kommune anno 2019 (i lighed med ex. 

Friluftsplanen 2013-2017)? 

Skal der i miljøvurderingen ikke retfærdigvis henvises til andre visioner i Aarhus Kommune – eksempelvis 

visioner for grønne områder og rekreative områder i boligkvarterer? 
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Ad pkt. 2.2 Landskabelig indpasning i landskabet   

Der lægges i miljøvurderingen større vægt på en negativ påvirkning af den landskabelige påvirkning af et 

vejforløb på en indfaldsvej, som INGEN tillægger landskabelig værdi, end på at ødelægge et rekreativt 

område i et boligkvarter, som i den grad vil have en negativ indflydelse på den landskabelige værdi i 

boligkvarteret. At vægte vurderingen på denne måde er et eksempel på, hvorledes Forvaltningen forsøger 

at påvirke de politiske beslutninger i deres retning ift. at lukke Holmstruphøjvej.  

Hvorledes er disse to påvirkninger vurderet i forhold til hinanden?  

I forhold til den landskabelige vurdering af Viborgvejs udvidelse vil en sideudvidelse mod nord være langt 

mere attraktiv end ved udvidelse mod syd landskabeligt set. Ved kørsel i vestgående retning vil det tage sig 

mere harmonisk, og ved kørsel i østgående retning mellem Holmstrupgårdsvej og Bredskiftevej vil der ikke 

være udsyn til vejstykket mellem Holmstrupgårdsvej og Bredskiftevej, da denne strækning ”ikke er synlig”.  

Der mangler derfor en redegørelse for en sideudvidelse mod nord i miljøvurderingen. Hvorfor er dette ikke 

en del af miljøvurderingen? 

 

Ad pkt. 2.2 Klima   

Der vil være en lang bedre klimasikring af Viborgvej ved fastholdelse af tilkørslen til Holmstruphøjvej, idet 

skybrudsvand kan ledes væk fra Viborgvej og frem til regnvandsbassinerne /lavt liggende områder ved 

Holmstruphøjvej. 

Som det er kendt fra klimaløsningen i Lystrup, vil der være behov for afledning af de store vandmængder, 

der fremover vil forekomme hyppigere. Dette kan sikres ved niveaufrit at lede vandet ind på 

Holmstruphøjvej. 

Ved etablering af en stitunnel under Viborgvej, vil der være risiko for oversvømmelse af denne. Dette er 

ikke beskrevet i miljøvurderingen, ligesom omkostninger til afvanding af stitunnelen givetvis ikke er 

indregnet?  

 

Ad pkt. 2.2 Afledte socioøkonomiske effekter  

Er det samlede tab på ejendomme langs Holmstruphøjvej og ved Jernaldervej indregnet i "forskelsprisen" på 

de to løsningsforslag? De nærmest beliggende ejendomme vil med forøget trafikbelastning tabe væsentligt 

i værdi. 

 

Ad pkt. 4.3 Hovedforslag, ad "Holmstruphøjvej"  

Utilsigtede stop ved et signalanlæg udfor Holmstruphøjvej kan hindres ved intelligent trafik styring (ITS) ved 

Holmstrupgårdsvej og Bredskiftevej m.fl., således fremkommeligheden stort set ikke påvirkes. Hvorfor er 

dette ikke beskrevet i miljøvurderingen? 

Der mangler vurderinger af, hvorledes vil et ”fransk kryds” vil påvirke fremkommeligheden på Viborgvej. 

Hvorfor er disse ikke medtaget i rapporten?  
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Der kan kun være tale om en meget lille påvirkning ved et fransk kryds, da vestgående trafik ikke påvirkes, 

og østgående trafik alligevel vil blive stoppet qua manglende fremkommelighed ved Ring 2. Så der vil altid 

forekomme start-stop på vejstrækningen mellem Holmstrupgårdsvej og Bredskiftevej – isæt i myldretiden – 

på vejstrækningen. 

Hvorfor er forhold ved udkørsel til Jernaldervej ikke vurderet i forhold til: 

- Risiko for påkørsel ved dobbeltrettet cykelsti 

- Dårlige oversigtsforhold grundet busstoppested 

- Manglende ”huller” i trafikken, da denne ikke bliver bremset op af lyskryds på strækningen mellem 

Ring 2 og rundkørslen ved Holmstrupgårdsvej. Allerede i dag kan det være svært at komme ud på 

Jernaldervej som ex. ved Runevej! 

- Forsinkelse af udrykningskøretøjer ved at vælge en løsning med udkørsel til Jernaldervej 

- Påkørselsrisiko af cyklende børn ved det rekreative område mellem Holmstruphøjvej og Jernaldervej 

Disse forhold bør derfor belyses i miljøvurderingen. 

 

Ad pkt. 5.4.1 "Fransk vejkryds"  

Det er i miljøvurderingen en negligering af de mange fordele, som et fransk kryds vil have for 

trafikafviklingen både på Viborgvej, Holmstruphøjvej og Jernaldervej. Hvorfor er dette ikke beskrevet 

rapporten? 

 

Ad pkt. 6.3 Trafikarbejde og rejsetid  

På borgermødet den 23. oktober, blev der fra Forvaltningens side lagt stor vægt på, at 

fremkommeligheden/rejsetiden var afgørende for at hovedforslaget er uden tilkørsel til Holmstruphøjvej. 

Hvad er forskellen i rejsetiden med og uden i fransk kryds ved Holmstruphøjvej (i sekunder)? Det kan ikke 

være meget, når den samlede forbedring af rejsetiden kun er mellem ½ og 1 minut på den samlede 

strækning. Det er stærkt tvivlsomt, at der overhovedet vil være noget tid at hente ved udvidelsen af 

Viborgvej, da der er andre forhold, der bestemmer dette – blandt andet fremkommeligheden ved Ring 2 og 

rute 26 i vestgående retning. Hvordan kan en samle rejsetidsforbedring på kun 0,08% være et argument for 

ikke at etablere et lyskryds ved Holmstruphøjvej? 

Hvad er påvirkningen på rejsetiden i og udenfor myldretiden ved en løsning med et fransk kryds ved 

Holmstruphøjvej – og hvor mange biler påvirker det reelt i de to situationer? 

Vil der kunne redegøres for en samlet rejsetidsbetragtning, der omfatter både Viborgvej og Jernaldervej? 

Et eksempel kunne være:  

Ved et fransk kryds ud for Holmstruphøjvej forsinkes 25.000 biler i gns. 5 sek.(?) på Viborgvej. Dette svarer i 

alt til 125.000 sek. = 34 timer pr. døgn. 

Ved udkørsel fra Holmstruphøjvej til Jernaldervej forsinkes 1.500 biler væsentlig mere. De 1.500 forsinkes 

både ved udkørslen til Jernaldervej qua den diffuse trafik her, men også ved Ring 2 ved Bispehaven og 

rundkørslen ved Holmstrupgårdsvej. Samlet forsinkes 1.500 biler i gns. 120 sek.(?) ved løsningen. Dette 

svarer til i alt 180.000 sek. = 50 timer pr. døgn.  
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Påvirkningen af den samlede rejsetid er derfor større ved en udkørsel fra Holmstruphøjvej til Jernaldervej 

end til Viborgvej! 

Er disse forhold kalkuleret i den samlede trafikmodel? 

Er der i trafikmodel for tilkørslen til E15 via Jernaldervej og Sintrupvej indregnet, at dette er den korteste vej 

uden lyskryds, som også fremover vil blive benyttet uanset hvilken løsning der vælges på Viborgvej? 

 

Ad pkt. 6.4 Trafiksikkerhed  

Der står oplistet en række uheld på Viborgvej. Hvor er de anførte uheld opstået?  

Det er min vurdering, at de ikke er opstået ved Holmstruphøjvej, hvorfor et lyskryds her ikke vil påvirke 

trafiksikkerheden negativt. 

Der mangler en konsekvensvurdering af trafiksikkerheden ved en udkørsel fra Holmstruphøjvej til 

Jernaldervej, hvor der dels krydses en skolesti i der grønne område, en dobbeltrettet cykelsti (og skolesti) 

og busholdeplads ved Jernaldervej.  

Er der ved trafiksikkerheden ved en udkørsel fra Holmstruphøjvej til Jernaldervej taget højde for den diffuse 

trafikbelastning, der er på Jernaldervej, hvor der ikke er ophold i trafikken som følge af nærved liggende 

lyskryds?  

Det er i dag faktisk forholdsvis let at komme ud fra Holmstruphøjvej til Viborgvej grundet de ophold i 

trafikken, der stammer fra lyskrydsene ved Holmstrupgårdsvej og Bredskiftevej (og fordi trafikanter i 

østgående retning er flinke til at lukke biler ud i myldretiden). 

 

Ad pkt. 6.6 Kumulative effekter  

Der mangler en klar beskrivelse i miljøvurderingen af de resulterende effekter på Jernaldervej, hvis der 

etableres udkørsel hertil fra Holmstruphøjvej. Hvorfor er dette ikke vurderet som en del af en 

helhedsløsning? 

 

Ad pkt. 7.1.5 Trafikstøj i hovedforslaget  

Der mangler en beskrivelse af, hvorledes børn i daginstitutionen ved Jernaldervej vil blive negativt påvirket 

af forhøjet trafikstøj, hvis der etableres udkørsel fra Holmstruphøjvej til Jernaldervej. Hvorfor er dette ikke 

beskrevet? 

 

Ad pkt. 7.1.7 Varianter  

Det fremgår af punktet, at boliger i den nordlige del af Holmstruphøjvej og sidevejen til Jernaldervej ikke vil 

opleve forøget støj som følge af en omlægning, hvor hele trafikken fra  Holmstruphøjvejskvarteret ledes 

mod syd til  Jernaldervej. Dette kan på ingen måde være korrekt. Disse boliger vil opleve en markant 

forøgelse af trafikken, hvilket VIL medføre et fald i huspriserne, som skal kapitaliseres ind i regnestykket 
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med en løsning med tilslutning til Viborgvej, hvor huspriserne langs Holmstruphøjvej er tilpasset den 

nuværende trafikløsning.  

Der mangler en redegørelse for, hvorledes disse boliger - og institutioner - bliver påvirket, og hvorledes 

boligpriserne bliver påvirket i negativ retning. Hvorfor er dette ikke belyst i rapporten? 

 

Ad pkt. 7.3 Rekreative forhold  

Ligesom der i redegørelsen bliver beskrevet en vision for ”smukke veje” i Aarhus Kommune (som ingen 

formentlig bekymrer sig om i relation til Viborgvej, der altid har eksisteret), må der ligge en vision for 

”smukke boligkvarterer og rekreative arealer”? Hvorledes forholder disse visioner sig til, at et rekreativt og 

meget benyttet område med skolesti mm. bliver ødelagt ved at omlægge trafikken på fra 

Homstruphøjvejskvarteret til Jernaldervej?  

 

Ad pkt. 7.4 Sundhed  

Hvorledes vil små børn i daginstitutionen ved Jernaldervej bliver påvirket - negativt - med støj og 

luftforurening ved at omlægge trafikken fra Homstruphøjvejskvarteret til Jernaldervej?  

 

Ad pkt. 8.2 Eksisterende forhold  

Det virker irrelevant at beskrive ex.  Brendstrup skov som bevaringsværdigt landskab, da denne skov ligger 

langt fra Viborgvej og på inden måde bliver påvirket af udvidelsen af Viborgvej.  Hvad er årsagen til dette, 

når den reelle påvirkning af de rekreative forhold og beplantede områder ved Holmstruphøjvej stort set ikke 

beskrives?  

 

Ad pkt. 8.3.2 Hovedforslag   

Der beskrives på side 70, at rydning af grønne arealer vil have en positiv effekt på området? Dette kan ikke 

være korrekt. Der har aldrig været problemer med blade fra løvfældende træer på Viborgvej, og det virker 

derfor som en søgt undskyldning for at sideudvide vejen mod syd – i stedet for mod nord, der som tidligere 

omtalt vil være en langt mere hensigtsmæssig løsning. Dels vil der ikke skulle fjerne rekreativ beplantning, 

der skærmer kvarteret ved Homstruphøjvej m.fl. mod udsyn til Viborgvej. Dels vil langt færre boliger blive 

påvirket af en sideudvidelse mod nord i stedet for mod syd, jfr. pkt. 2.1. 

Hvorledes kan rydning af beplantningsbælter opfattes positivt, når det ikke påvirker trafikken negativt? 

 

Ad pkt. 8.3.4 Varianter  

Der påstås, at et signalanlæg ved Holmstruphøjvej vil give et mindre harmonisk udtryk på Viborgvej end ved 

en gennemgående vej. Dette må være en teoretisk vejteknisk betragtning. Hvem ser reelt efter dette på en 

meget trafikeret indfaldsvej til Aarhus? Der er stort set ingen gående på Viborgvej. Trafikanter og cyklende 

ser ikke vejen i et større perspektiv, men holder øje med medtrafikanter - og holder i kø, hvilket også vil 

være tilfældet i fremtiden uagtet et signalanlæg eller ej.  
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Hvem vurderer, om vejen har et ”harmonisk udtryk”, og hvorledes ”karaktergives” dette? 

 

Ad pkt. 10.6.1 Klimatilpasning  

Dybdepunktet på Viborgvej ud for Holmstruphøjvej er ikke udpeget som risikoområde i 

klimatilpasningsplanen (formentlig fordi der i dag er en afløbsmulighed via Holmstruphøjvej væk fra 

Viborgvej). Det vil være en klar fordel at fastholde en tilkørsel til Holmstruphøjvej ved Viborgvej, når der 

forekommer skybrud. Alternativt vil der stå vand på kørebanen i dybdepunktet ud for Holmstruphøjvej 

indtil dette er afledt. Hvorledes er dette vurderet i forhold til de regnhændelser, som VIL forekomme?  

Hvorledes er anlægs- og driftsomkostninger til håndtering af skybrudsvand i en stitunnel kapitaliseret i 

forhold til en løsning med et signalanlæg med fodgængerovergang ved Holmstruphøjvej?  

 

Ad pkt. 13 Manglende viden  

Der er nu afholdt flere borgermøder, hvor eksisterende og kommende påvirkninger af trafikken på 

Jernaldervej kan beskrives langt bedre. Dette bør indarbejdes i miljøvurderingen!  

 

Økonomi  

Der mangler en redegørelse for, hvorledes den økonomiske difference på at etablere et signalanlæg ved 

Holmstruphøjvej er fremkommet. Er alle forhold prissat jfr. input på seneste borgermøde? - Er flytning af 

transformatorstation i den sydlige del af Holmstruphøjvej indregnet? - Er den kapitaliserede omkostning til 

håndtering af skybrudsvand indregnet? Der udestår en offentliggørelse af de økonomiske beregninger, der 

ligger til grund for, at hovedforslaget er en lukning af Holmstruphøjvej ved Viborgvej. 

Hvis økonomien ikke skal være en del af miljøvurderingen, vil jeg gerne bede om aktindsigt i de 

økonomiske beregninger, der ligger til grund for beslutningen om af gøre en lukning af Holmstruphøjvej 

ved Viborgvej til hovedforslaget.  

 

 

 


