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KOLDING KOMMUNE
OMFARTSVEJ NORD OM NR. BJERT

BAGGRUND
Kolding Kommune ønsker at belyse muligheden for at etablere en ny omfartsvej nord
om Nr. Bjert for at aflaste den eksisterende Nr. Bjertvej og åbne mulighed for fremtidig
byvækst.
FORUNDERSØGELSEN

BYOMRÅDET OG BYVÆKST

Nr. Bjertvej gennemskærer Nr. Bjert. Den bærer i dag en
relativ stor trafik, som giver udfordringer i spidstimerne i
de tætliggende kryds i den centrale del af byområdet.

Nr. Bjert ligger nord for Kolding Fjord. Det sammenhængende byområde rækker mod syd til fjorden ved
Strandhuse og mod øst ud mod Drejens.

Kolding Kommune ønsker at belyse mulighederne for at
etablere en ny nordlig omfartsvej, der dels kan aflaste Nr.
Bjertvej og dels kan åbne mulighed for en god trafikbetjening af fremtidige byvækstområder.

Der bor i alt ca. 10.000 indbyggere i denne nordøstlige
del af kommunen – heraf ca. 6.100 inden for Nr. Bjert
Sogn. Der er de sidste 25 år sket en markant byudvikling i
området – særligt syd for Drejensvej ud mod Drejens.

To løsningsvarianter er i spil – én der forlægger Nr.
Bjertvej nord om byen, og en anden der kobler Nr. Bjertvej
til Fynsvej med en ny vejstrækning over jernbanen.

Området nord og syd for Nr. Bjertvej er delt på to skoledistrikter – hhv. Eltang Skole og Børnehave (0-6. klasse)
samt Lyshøjskolen (0-9.klasse).

Der foreligger i dag ikke en reservation til vejen i kommuneplanen. Arbejdet er derfor også et første trin i tilvejebringelse af et plangrundlag for en ny vejforbindelse.
Dette skal ske i form af denne forundersøgelse.

Der er i dag to større dagligvarebutikker i Nr. Bjert - begge
beliggende umiddelbart syd for Nr. Bjertvej.

Forundersøgelsen skal dels belyse mulighederne for
at indpasse en ny vejforbindelse og den økonomi, der
vil være forbundet med realisering af vejanlægget, og
dels danne grundlag for en eventuel senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af vejanlægget.

byområdet er der ligeledes udlagt områder til byvækst ved
Eltang nordøst for Nr. Bjert.
Planerne for området nordøst for Sletteskovvej omfatter
nye boliger og plejehjemsbyggeri.

Der forventes en fortsat stor efterspørgsel på boligbyggeri
i området. Da vækstmulighederne på Drejens halvøen er
begrænsede, vil det være områder nord for Nr. Bjertvej,
som kommer i spil.
Der er i kommuneplanen udlagt byzoneareal i tilknytning
til Sletteskovvej nord for det eksisterende byområde. Der
er aktuelle planer for udvikling i disse områder. Uden for
Arealer udlagt til byzone i kommuneplanen og
principielt forløb af de to undersøgte løsninger for omfartsvejen.

KOLDING KOMMUNE
OMFARTSVEJ NORD OM NR. BJERT

Eltang

Udlagt areal til byzone

Dagligvarebutik

Dagligvarebutik

Drejens

Strandhuse
OpenStreetMap © Bidragydere
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KOLDING KOMMUNE
OMFARTSVEJ NORD OM NR. BJERT

VEJNETTET OG TRAFIKKEN
Lokaltrafik og gennemkørende regional trafik medvirker til en høj trafikbelastning på
vejstrækningen gennem Nr. Bjert.
”Byporten” vest for Marielystvej

TRAFIKALE FORHOLD

Nr. Bjertvej, der gennemskærer Nr. Bjert, giver forbindelse
fra Kolding mod Taulov, Middelfart og Fredericia, og vejen
benyttes i nogen grad som alternativ til motorvejsforbindelsen via E20.
Der er en relativ høj trafik på strækningen gennem Nr.
Bjert. Trafikken på hverdage varierer fra knap 9.500 biler
pr døgn i den vestlige ende af byen til godt 5.500 biler pr
døgn i den østlige ende af byen.
Der er flere sidevejstilslutninger på strækningen. Ved
Marielystvej er der etableret separat venstresvingsspor
mod nord. Krydset, der betjener et nyt boligområdet nord
for Nr. Bjertvej, er markeret med en bred midterhelle, der
fungerer som fartdæmper og en ”port” til bystrækningen.
Byzonetavlerne står umiddelbart vest for denne.

Skolebakken og Drejensvej, som er tilsluttet Nr. Bjertvej
i signalregulerede kryds, er de mest betydende sideveje.
De betjener den sydlige del af byområdet mod Drejens og
Strandhuse.
Krydset ved Skolebakken ligger i kort afstand af det
vigepligtsregulerede kryds ved Sletteskovvej. Længden
af venstresvingssporet fra øst mod syd er kort, hvilket
afstedkommer kødannelser i krydset.
Der er enkelte cykelstier langs Nr. Bjertvej gennem hele
byområdet frem til Rughaven. Herefter er der brede
kantbaner langs vejen videre mod nordøst. Vest for Nr.
Bjert er der stiforbindelse ind mod Kolding via Gefionvej.
En stitunnel under Nr. Bjertvej skaber forbindelse fra stien
i Nr. Bjertvejs nordside.

Nr. Bjertvej set mod vest fra kurven i vejforløbet øst for byen.

Ved Degnevænget er vejen indrettet med et midterareal
som venstresvingende kan benytte.

Talt hverdagsdøgntrafik på vejnettet i og omkring Nr. Bjert.
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KOLDING KOMMUNE
OMFARTSVEJ NORD OM NR. BJERT

EN NY OMFARTSVEJ
Trafikken gennem Nr. Bjert kan mindskes ved at etablere en omfartsvej nord om byen.
Vejen kan indgå i betjeningen af nye byområder nord for Nr. Bjertvej.

EN NY OMFARTSVEJ

Forundersøgelsen omfatter to varianter af en ny
omfartsvej nord om Nr. Bjert. Varianterne har samme
udgangspunkt i øst, men hvor den nordlige variant
krydser jernbanen og føres frem til Fynsvej føres den
sydlige variant i en bue omkring Nr. Bjert og forbindes til
Nr. Bjertvej vest for Marielystvej.
Krydset mellem Nr. Bjertvej og omfartsvejen i øst foreslås
udformet som et T-kryds med vestresvingskanalisering
på omfartsvejens østlige ben for at forebygge risikoen
for bagendekollisioner og øge fremkommeligheden ad
omfartsvejen. Krydset kan eventuelt signalreguleres for at
lette udkørslen fra Nr. Bjert.

I den sydlige variant, der tilsluttes Nr. Bjertvej i vest,
afsluttes vejen i en rundkørsel. Rundkørslen kan eventuelt
udføres med en shunt for trafikken fra omfartsvejen mod
vest. En shunt vil dog være en udfordring for cykeltrafikken mod vest, der som udgangspunkt er forudsat krydse
både Marielystvej og omfartsvejen i niveau. En shunt må
forventes at nødvendiggøre en stitunnel.
I den nordlige variant føres vejen over jernbanen og frem
til Fynsvej, hvor den tilsluttes i et signalreguleret kryds.
Hvorvidt krydset skal være 3- eller 4-benet vil afhænge af
behovet for evt. også at kunne betjene området vest for
Fynsvej.

Fælles for varianterne vil være, at der på strækningen bør
etableres forbindelse til Sletteskovvej. Dette vurderes at
være mest hensigtsmæssigt med tanke på den planlagte
byvækst i den nordlige del af Nr. Bjert.

Etablering af jernbanekrydsningen forudsætter en
banelukning. Erfaringsmæssigt skal man regne med en
langs tidshorisont for at opnå tilladelser hertil.

Umiddelbart vil det være oplagt at etablere tilslutningerne
som forsatte T-kryds for at prioritere trafikken ad omfartsvejen. I krydsene vil separate spor for den venstresvingende trafik kunne medvirke til at sikre fremkommeligheden for trafikken ad omfartsvejen samtidig med
at risikoen for bagendekollisioner med biler, der afventer
venstresving, kan minimeres.

Kolding Kommune har foretaget trafikmodelberegninger
af trafikken på en ny omfartsvej. Resultater af modelberegningen for et 2030 scenario indeholdende fremtidig
byvækst fremgår af kortet på næste side,

Dette skyldes formentlig, at denne variant i højere grad
tilgodeser lokaltrafikken.
Aflastningen af den eksisterende Nr. Bjertvej gennem
byen er også størst i denne løsning. Aflastningen er i
størrelsesordenen 4.700 til 5.700 biler pr døgn i den
vestlige ende af byen og 1.000-5.200 i den østlige ende
af byen med de to løsninger.
For at undgå, at Sletteskovvej i den nordlige variant kommer til at fungere som en genvej for trafik mod Fynsvej
bør den skiltede hastighed på vejen være lav.
Sletteskovvej kan eventuelt fra ophøret af den eksisterende 30 km/t zone frem til omfartsvejen indrettes som 2-1
vej med en skiltet hastighed på 40 km/t.

TRAFIKKEN PÅ EN NY OMFARTSVEJ

Trafikken på omfartsvejen beregnes at blive størst i
løsningsvarianten, hvor vejen forbindes til Nr. Bjertvej.

Principielt forløb af de to undersøgte løsninger
for omfartsvejen og modelberegnet trafik i år 2030.
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KOLDING KOMMUNE
OMFARTSVEJ NORD OM NR. BJERT

EN NY OMFARTSVEJ – BINDINGER
Indplaceringen af en ny vej nord om Nr. Bjert skal tage højde for en række forhold. Der er blandt andet hensyn til områdets eksisterende
beboere og brugere, der er hensyn til landskabet og kulturhistorien, der er hensyn til naturen og de naturværdier, som findes i området. I
det følgende beskrives kortlagte forhold for området.
EKSISTERENDE LANDBRUG

En ny vej vil gennemløbe arealer, der i dag er opdyrkede.
Vejen er tilstræbt indplaceret, så afskæring af mindre
restarealer så vidt muligt minimeres. Det kan dog ikke
undgås, at der sker en opdeling af dyrkede arealer.
I den nordlige linjeføring med tilslutning til Fynsvej vil
der vil blive behov for markoverkørsler fra omfartsvejen
for at betjene markarealer op mod jernbanen øst for
Sletteskovvej. Hvis de nuværende marksammenhænge
skal opretholdes kan det eventuelt også være nødvendigt
at muliggøre krydsning af omfartsvejen med markredskaber i den sydlige løsning med tilslutning til Nr. Bjertvej.
Vejens forløb gennem markområder kan eventuelt
nødvendiggøre tilpasninger af markdræn

SKOVAREALER

Vejprojektet vil ikke berøre skovarealer med den foreslåede linjeføring. Vejen kommer inden for skovbyggelinjen
ved Nr. Bjert Skov. Det har dog kun betydning, hvis der
f.eks. skulle opstilles læskure eller bygningsanlæg i
tilknytning til vejen. Dette forventes ikke at være tilfældet.

NATUR

Der er ikke umiddelbart store naturinteresser, som berøres af linjeføringerne for en omfartsvej nord om Nr. Bjert.
I den østlige ende vil vejen gennemskære overdrevsarealer der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.
Arealindgrebet vil skulle erstattes 1:2. Vejen vil her
passere tæt syd om Dyndmose, men mosearealet berøres ikke. Det kan evt. være nødvendigt med rørpassager
under vejen for at sikre, at moseområdet ikke afskæres
hydraulisk.
Den sydlige linjeføring ligger inden for åbeskyttelseslinjen
omkring Apotekergrøften. Terrænregulering inden for
åbeskyttelseslinjen er ikke tilladt. Da den eksisterende
Nr. Bjertvej ligger på en høj vejdæmning vil det være
nødvendigt at foretage terrænregulering for at forbinde
omfartsvejen til Nr. Bjertvej. Der skal derfor søges om
dispensation fra åbeskyttelseslinjen.
Alle arter af flagermus og visse arter af padder er Bilag
IV-arter, dvs. arter der er omfattet af EU’s habitatdirektiv.
Mht. padder er der ved feltundersøgelser alene fundet
butsnudet frø og lille vandsalamander, som ikke er Bilag
IV arter.

En rørunderføring ved mosen kan også være relevant for
at skabe faunapassage for padder og andre smådyr.
Der er i forbindelse med forundersøgelsen også foretaget
flagermuslytninger. Der blev ved undersøgelserne ikke
registreret stor aktivitet af flagermus, men til gengæld var
antallet af registrerede flagermusarter forholdsvis højt
med i alt ni arter. De hyppigst registrerede arter var brunog dværgflagermus, men listen omfattede også vand-,
syd-, skimmel-, pipistrel-, trold- og langøret flagermus
samt den sjældnere frynseflagermus. Flere af disse arter
følger typisk levende hegn og skovkanter, når de jager
eller bevæger sig rundt i landskabet.

DRIKKEVANDSINTERESSER

Omfartsvejen går i begge linjeføringer gennem områder
med drikkevandsinteresser (OD) og områder med særlige
drikkevandsinteresser (OSD).
For vejen vil placeringen i OSD område indebære,
at den bør udformes med kantopsamling af vejvand.
Dette kan f.eks. ske ved etablering af asfaltvulster langs
kørebanekanten og nedløbsbrønde, hvorfra vandet ledes
i rør til forsinkelsesbassiner inden udledning i recipienten.
Forsinkelsesbassiner bør af hensyn til grundvandsressourcen udføres med tæt bund.

KOLDING KOMMUNE
OMFARTSVEJ NORD OM NR. BJERT

Naturmæssige bindinger for etablering en omfartsvej nord om Nr. Bjert .

11

12

KOLDING KOMMUNE
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EN NY OMFARTSVEJ – BINDINGER
Indplaceringen af en ny vej nord om Nr. Bjert skal tage højde for en række forhold. Der er blandt andet hensyn til områdets eksisterende
beboere og brugere, der er hensyn til landskabet og kulturhistorien, der er hensyn til naturen og de naturværdier, som findes i området. I
det følgende beskrives kortlagte forhold for området.
LANDSKAB

Nr. Bjert med omgivelser indgår i Kolding Kommuneplan
2017 i en større landskabsudpegning. Området er
sammen med Elbodalen udpeget som National Geologisk
Interesseområde og er i den gældende kommuneplan
omfattet af retningslinjen for geologiske bevaringsværdier
og bevaringsværdige landskaber. Udstrækningen af
udpegningen geologiske bevaringsværdier og bevaringsværdige landskaber er stort set sammenfaldende indenfor
projektområdet.

Karaktergivende landskabselementer i området bør vedligeholdes, og etablering af ny omfartsvej bør om muligt
understøtte landskabskarakteren og de karaktergivende
strukturer.

vejen følger retningen på eksisterende levende hegn kan
nye levende hegn med fordel etableres langs vejen for at
sløre vejanlægget.

Nødvendige terrænreguleringer kan derfor med fordel
udformes, så de fremstår som en del af de naturlige
landskabsformer, og indpasses disse former, så der ikke
opstår et kunstigt udseende terræn.

De gode udsigter der kendetegner projektområdet, tilfører
en betydelig landskabsoplevelse på grund af udsigternes
visuelle kvaliteter. Elbodalen med tilhørende sidedale
har stor betydning for den samlede landskabsoplevelse.
Samspillet mellem terræn, bevoksning og bebyggelse
er tydelige og intakte og fremtræder særligt tydeligt fra
Marielystvej, Sletteskovvej og Birkemosevej.

Det er således en generel anbefaling, at det nye vejanlæg
placeres så det følger terrænets form og understøtter det,
men på en sådan måde, at markante terrænændringer
undgås. Det bør undgås at udføre terrænændringer, der
udvisker variationerne i landskabet.

Et større område omkring Nr. Bjert Kirke er i Kolding
Kommuneplan 2017 udpeget med kulturhistoriske
bevaringsværdier. Udpegningen strækker sig fra kirken til
jernbanen i vest og omfatter derved den nye udstykning
ved Marielystvej.

Landskabet i projektområdet er generelt sårbart over for
store anlæg og terrænreguleringer der bryder den karaktergivende struktur og for dominerende byggeri. Derfor er
det væsentligt, at der sker en indpasning af nye anlæg på
en sådan måde, at terrænformerne og sammenhængen i
landskabet ikke sløres.

For at mindske landskabspåvirkningen i løsningen,hvor
vejen føres rundt om Nr. Bjert anbefales det, at vejføringen lægges ned i bunden af dalene og i tilknytning til den
eksisterende jernbane.
Af samme grund anbefales det at krydsning af jernbanen
- i løsningen, hvor vejen føres frem til Fynsvej - sker
omtrent, hvor Sletteskovvej i dag krydser jernbanen. Hvor

KULTURARV

Der er to mindre diger i området, som er rester af
udskiftningstidens diger. Omfartsvejen vil gennemskære
et af disse diger. Der er ingen gravhøje i området.
Forud for etablering af en ny vej må det påregnes, at
der skal gennemføres arkæologiske forundersøgelser i
området

KOLDING KOMMUNE
OMFARTSVEJ NORD OM NR. BJERT

A.
Vue over landskabet mod øst fra A

Vue over landskabet mod vest fra B

Landskabelige bindinger for etablering en omfartsvej nord om Nr. Bjert.

B.
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VEJANLÆGGET
Den nye omfartsvej skal for bilister der kører mellem Kolding og Fredericia området
udgøre et attaktivt alternativ til Rute 161 gennem Nr. Bjert – uanset om vejen er ført
igennem til Fynsvej eller tilsluttes Nr. Bjertvej i begge ender.
OMFARTSVEJEN

En ny omfartsvej nord om Nr. Bjert planlægges mhp. på
at opnå en skiltet hastighed på 80 km/t. Omkring kryds vil
der lokalt kunne skiltes en lavere hastighed af hensyn til
trafiksikkerheden. Sigtforholdene vil ikke tillade overhalinger på vejstrækningen.
Fælles for skitseprojekterne for de to løsninger arbejdes
der med et tværprofil for vejen med 7 m kørebane og 0,5 m
kantbane i hver vejside. Langs vejen er der i begge sider
3,5 m rabat. Inden for dette areal kan der eventuelt på
delstrækninger realiseres en cykelsti, hvis dette skulle
blive relevent i forbindelse med fremtidig byudvikling.
Afgængigt af vejstrækningens placering inden for eller
uden for OSD område kan der arbejdes med kantopsamling af vejvand fra riste i kantbanen eller langsgående trug
eller grøfter uden for rabatten.

VARIANT TILSLUTTET FYNSVEJ

I denne variant starter vejen i et signalreguleret kryds på
Fynsvej. Fynsvej skal i krydset udbygges med kanalisering for den svingende trafik.
Vejen følger omtrent terræn på strækningen nord om Nr.
Bjert skov frem til Birkemosevej. Der er ikke taget stilling
til udformning af krydset ved Birkemosevej.

Trug

Rabat

Kørebane

Rabat

Grøft

Muligt tværprofil for en fremtidig omfartsvej.

Mulige løsninger kan være en forsætning af Birkemosevej
på hver side af omfartsvejen eller alternativt en tydelig
markering af krydset f.eks. med klumpheller på
Birkemosevej.
Øst for Birkemosevej vil vejen på vej ned mod banen
komme til at ligge i en dyb afgravning. Umiddebart før
banen føres vejen hen over en lavning i terrænet inden
den passerer jernbanen på en bro.
Sletteskovvej tænkes forlagt ved krydsningen af omfartsvejen. Den nordlige del af Sletteskovvej kan eventuelt

lukkes mod omfartsvejen eller alene holdes åben for
stitrafik for at begrænse antallet af tilslutninger til den nye
vej. Biltrafikken vil da kunne benytte Birkemosevej. Øst
for Sletteskovvej vil vejen igen på en delstrækning ligge i
en dyb afgravning. Herfra følger den omtrent terræn frem
mod Nr. Bjertvej, hvor den føres over i den eksisterende
vej. Forløbet af Nr. Bjertvej ind mod byen tilsluttes
omfartsvejen i et vigepligtsreguleret kryds.
Den samlede længde af vejen vil i dette alternativ være
ca. 2,6 km.
Skitseprojekt for omfartsvej tilsluttet Fynsvej.

KOLDING KOMMUNE
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KOLDING KOMMUNE
OMFARTSVEJ NORD OM NR. BJERT

VEJANLÆGGET
Den nye omfartsvej skal for bilister der kører mellem Kolding og Fredericia området
udgøre et attaktivt alternativ til Rute 161 gennem Nr. Bjert – uanset om vejen er ført
igennem til Fynsvej eller tilsluttes Nr. Bjertvej i begge ender.
VARIANT TILSLUTTET NR. BJERTVEJ

Hvis Nr. Bjertvej skulle ledes direkte over i omfartsvejen
øst for stitunnelen, ville dette kræve en meget lav skiltet
hastighed på strækningen (40 km/t), da der kun er plads
til en meget lille kurveradius.
I denne variant starter omfartsvejen derfor i stedet
i en rundkørsel på Nr. Bjertvej vest for Marielystvej.
Rundkørslen skal indplaceres på kanten af Elbodalen
i det skrånende terræn mellem Marielystvej og den
eksisterende stitunnel under Nr. Bjertvej.

Trug

Rabat

Kørebane

Rabat

Ved at indarbejde betjeningen af Marielystvej i rundkørselsløsningen kan krydset rykkes mod øst, hvor terrænet
skråner mindre og stitunnelen kan bevares.

Vue ned mod Nr. Bjertvej. Marielystvejs nuværende tilslutning til Nr. Bjertvej ligger til venstre i billedet
og stitunnelen under Nr. Bjertvej ses til højre i billedet.

Det er som udgangspunkt forudsat, at den eksisterende
sti i Nr.Bjertvejs nordside krydser Marielystvej og omfartsvejen i niveau. Ønskes løsningen udbygget med en
shunt for højresvingende trafik fra omfartsvejen, vil en
stitunnel være påkrævet.

Øst for Sletteskovvej vil vejen på en kotere delstrækning
ligge i en relativ dyb afgravning. Herfra følger den omtrent
terræn frem mod Nr. Bjertvej, hvor den føres over i den
eksisterende vej.

Vejen følger omtrent kanten af Elbodalen frem mod
Sletteskovvej. Sletteskovvej tænkes i denne løsning
forlagt på begge sider af omfartsvejen for at undgå et
4- benet kryds.

Grøft

Forløbet af Nr. Bjertvej ind mod byen tilsluttes omfartsvejen i et vigepligtsreguleret kryds
Den samlede længde af omfartsvejen er i denne variant
knap 1,6 km.
Skitseprojekt for omfartsvej tilsluttet Nr. Bjertvej
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TRAFIKSTØJ
Trafikken på en ny vej vil medføre en støjbelastning af omgivelserne. Det kan afstedkomme behov for at skærme nærliggende bebyggelse.

STØJEN FRA EN NY VEJ

Trafikstøjen fra en ny vej afhænger dels af trafikkens
omfang og sammensætning og dels af den hastighed
trafikanterne kører med. Udbredelsen af støjen er meget
afhængig af vejens omgivelser – ligger vejen dybt i terræn
fungerer afgravningen som en skærm, der hindrer støjens
udbredelse. Ligger vejen omvendt højt på en dæmning
bliver udbredelsesområdet større.
Denne variation er afspejlet i tabellen til højre. Tabellen
indikerer hvor langt man skal væk fra vejmidten, før
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi vil være overholdt i et fladt terræn.
I det meget kuperede terræn nord for Nr. Bjert vil udbredelsesforholdene være mere komplekse. Derfor giver
tallene i tabellen kun en indikation af den nødvendige
afstand. I forbindelse med planlægning af ny bebyggelse
eller en miljøkonsekvensvurdering af vejanlægget vil mere
detaljerede beregninger derfor være påkrævede.
Hvis støjniveauet viser sig at være for højt kan en løsning
være at indarbejde støjafskærmning langs vejen. Det kan
være som egentlige støjskærme eller ved at indarbejde
overskudsjord i støjvolde med en større eller mindre grad
af landskabelig bearbejdning.

Afstand hvor 58 dB overholdes i punkt 1,5 m over terræn
ÅDT

Vej i terræn

Vej i afgravning

Vej i påfyldning

Variant til Fynsvej - Vest

3.800

46 m

24 m

56 m

Variant til Fynsvej - Øst

5.200

56 m

26 m

70 m

Variant til Nr. Bjertvej - Sydvest

6.400

75 m

30 m

90 m

Variant til Nr. Bjertvej - Øst

6.400

75 m

30 m

90 m

De opgjorte afstande er baseret på en skabelonberegning i N2kR modellen. Der er regnet for en afgravningsdybde på 2 m og
tilsvarende en påfyldningshøjde på 2 m.
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Støjvold og stiunderføring
ved Ringvej Syd i Horsens
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ANLÆGSOVERSLAG
Der er udarbejdet et anlægsoverslag for de to alternative løsninger for en ny omfartsvej. Overslaget er udarbejdet som et indledende basisoverslag (fase 1 overslag) i
henhold til Ny anlægsbudgettering.
OM BUDGETTERINGEN

Udgangspunktet for anlægsoverslaget er en pris og
mængdevurdering baseret på den forudsatte linjeføring.
Disse entreprenørudgifter er afspejlet i fysikoverslaget.
Projektering, tilsyn og administration er indregnet i
basisoverslaget som 17% af dette.
I henhold til Ny anlægsbudgettering tillægges overslaget i
fase 1 et korrektionstillæg. Korrektionstillægget skal sikre,
at projektet, trods de usikkerheder der på dette stade vil
knytte sig til projektet, kan realiseres inden for den afsatte
budgetsum. I statslige projekter regnes med en korrektionsreserve på 50% i fase 1, men 20% af denne samlede
bevilling ligger i en central reserve. For det aktuelle
kommunale projekt er det derfor valgt kun at regne med
en korrektionsreserve på 30%.
Budgettet svarer dermed til det, der i statslige projekter
benævnes ankerbudgettet.
Det indledende overslag for fordelingsvejen inklusive
korrektionstillæg, som er det beløb der budgetmæssigt
anbefales afsat til vejanlægget, udgør i alt 53,9 mio. kr. for
varianten tilsluttet Nr. Bjertvej i vest og 126,8 mio. kr for
varianten tilsluttet Fynsvej i vest.

FORUDSÆTNINGER FOR OVERSLAGET

Overslaget er baseret på erfaringspriser og estimerede
mængder med udgangspunkt i den udarbejdede
2D-geometri.
I den videre planlægning og projektering vil overslaget
skulle opdateres på baggrund af mere detaljerede
undersøgelser – herunder geotekniske, opmåling og et
detaljeret 3d projekt.
Til vejanlægget må det påregnes, at der skal erhverves fra ca. 43.000 m2 til ca. 64.000 m² areal.
Arealerhvervelsen er størst i løsningen med tilslutning til
Fynsvej. Arealerhvervelse er sat til 15 kr/m2.
Der er antaget et muldlag på 30 cm. 1.600 m3 genanvendes i projektet mens den resterede muld bortskaffes.
Det er forudsat at mellem 20% og 35% af den opgravede
råjord kan genindbygges – størst andel for løsningen
tilsluttet Nr. Bjertvej.
Der er regnet med udskiftning af 20.000 m3 blød bund i
løsningen med forbindelse til Nr. Bjertvej og 30.000 m3
blød bund i løsningen med forbindelse til Fynsvej.

Overfladevand opsamles ved etablering af trug og grøfter
eller vulst og brøndafvanding i begge sider af vejen.
Overfladevandet opsamles og ledes til regnvandsbassin.
Der er medtaget 1 regnvandsbassin i hver løsning.
Der er ikke medtaget anden beplantning end græssåning
på sidearealer.
Der er medtaget 0,35 mio. kr. og 0,5 mio. kr. til arkæologiske forundersøgelser - størst beløb til løsningen forbundet
til Fynsvej.
Følgende udgifter er ikke medtaget i overslaget:
› Evt. udgifter til grundvandssænkning
› Udgifter forbundet med eventuel omlægning af markveje
› Udgifter til eventuelle markskader og omlægning af
markdræn
› Udgifter til ledningsomlægninger idet disse er forudsat
håndteret efter gæsteprincippet.
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Anlægsoverslag for vejprojektet opdelt på hovedposter

Omfartsvej til Fynsvej

Omfartsvej til
Nr. Bjertvej

Forundersøgelser

2,1 mio. kr.

1,7 mio. kr.

Arbejdsplads

4,5 mio. kr.

3,1 mio. kr.

Jordarbejder

16,7 mio. kr.

7,7 mio. kr.

Vejanlæg

51,9 mio. kr.

19,5 mio. kr.

Arealerhvervelse

1,0 mio. kr.

0,6 mio. kr.

Projektering, tilsyn og administration (17%)

12,6 mio. kr.

5,1 mio. kr.

Basisoverslag

88,7 mio. kr.

37,7 mio. kr.

Korrektionsreserve (30%)

38,0 mio. kr.

16,2 mio. kr.

Ankerbudget

126,8 mio. kr.

53,9 mio. kr.
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