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Vejdirektoratet 

 

 

 

Høringssvar til miljøkonsekvensvurderingen af en udvidelse af 

rute 15 fra Ringkøbing til Herning. 

 

Videbæk Borgerforening fremsender hermed et høringssvar til projektet på vegne af 

Videbæk by. Vi har deltaget i nogle lokale møder, har haft forslag til emner i lokal 

”høring” på de sociale medier og har haft en række telefonsamtaler med lokale 

borgere. Derfor tillader vi os at tale på byens vegne. 

 

Generelt 

Videbæk Borgerforening glæder sig over, at projektet nu er vurderet og dermed ligger 

klar til beslutning.  

Ønsket om en 2+1 vej er opstået på baggrund af de oplevede gener på rute 15, som 

påvirker trafik og fremkommelighed. Beregningerne viser da også tydeligt, at der er 

fordele ved at udbygge vejen. 

Vi har været klar over, at det vil medføre lokale påvirkninger, men det har overrasket, 

hvor stort omfanget af disse påvirkninger er. Det gælder både omfanget hos den 

enkelte lodsejer med nuværende udkørsel til rute 15, konsekvenser for ejendomme 

langs eksisterende kommuneveje, som lukkes og konsekvenser for trafikmønster i 

Videbæk. 

Vi må og kan leve med nogle gener for at opnå fordelene ved en udbygget og 

forbedret rute 15. Det kan være svært at vurdere, om omkostningerne er rimelige i 

forhold til det samlede projekt, når der ikke foreligger beregninger for disse 

konsekvenser. For en familie, der påføres ekstra kørevej på flere kilometer med dertil 

hørende udgifter til brændstof, bilvask, vedligeholdelse af vej og snerydning, vil det 

være svært at se fordelene i forhold til at komme tre minutter hurtigere til Herning 

eller Ringkøbing. Hvis vi vil undgå en drøftelse på følelser alene, må der laves en 

beregning af disse omkostninger i en samfundsmodel med samfundsøkonomi. 

Lige nu er der meget fokus på at minimere de gener, der følger med det fremlagte 

projekt, ligesom der fremkommer alternative løsninger til projektet. Her kan Videbæk 

by se store fordele ved det forslag, som beboerne omkring Opsund har fremlagt. Det 

løser nogle lokale problemer langs ruten og det løser et af de store problemer med 

adgang til Videbæk.  

Hvis man ser længere ud i fremtiden, så er det værd at overveje en rute længere mod 

nord rundt om Videbæk. Det vil være et projekt, som rækker langt videre end en 

udbygning af rute 15. En linjeføring længere mod nord vil give mulighed for at industri 

og erhverv kan vokse nord for Videbæk, men det vil også løse en række af de 

udfordringer, der er med vejtilslutninger m.v. ved det foreliggende projekt for en 2+1 

vej. Det betyder, at de øgede omkostninger med denne løsning samlet for stat og 

kommune ikke er så voldsomme, som det ser ud, når man alene ser på udgifterne til 

etablering af vejen. 
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Vi kan glæde os over, at ønsket gennem flere år om en cykelsti mellem Vorgod-Barde 

og Videbæk nu næsten løser sig selv med en ny linjeføring for rute 15. Der kan 

formentlig laves cykelstriber på den nuværende vej. På de strækninger, hvor den 

eksisterende rute udbygges, skal man etablere cykelstier. Det vil gavne lodsejerne og 

det lokale sociale liv langs ruten og den mere gennemgående cykeltrafik. 

Projektet mangler en beskrivelse af den kollektive trafik. Det er nødvendigt at sikre en 

løsning for den kollektive trafik. 

Selv om man følger nogle af forslagene til ændret linjeføring m.v. bliver man nødt til 

at etablere nogle flere over-/underføringer, ellers ødelægger man hele lokalsamfundet 

og den lokale trafikstruktur. 

Der er beskrevet mange ting i projektet, men der er også mange ting, der mangler og 

så er der nogle ting, der kan blive bedre. Det har vi i det følgende uddybet, set med 

lokale briller fra Videbæk by. 

Meget vigtigt er der 3 store og overordnede forhold, som kan fremhæves: 

• Der skal etableres flere krydsningsmuligheder. 

• Udbygningen skal ske nord for rute 15 ved Videbæk. 

• Til- og frakørsel vest for Videbæk skal flyttes ud omkring 

Væggerskildevej. 

 

Konkrete projektforslag 

Alternativ linjeføring nord for Videbæk 

En linjeføring længere mod nord vil give gode muligheder for Videbæk i fremtiden, 

samtidigt med at ejendommene mellem denne linjeføring og Videbæk får løst nogle 

adgangsforhold. Der vil stadig være behov for en krydsning ved Nygade. Vejen vil 

blive ca. 400 m længere end den nuværende rute. Tidsforlængelsen ved denne 

linjeføring vil formentlig kunne opvejes af en højere hastighed. 

Dette forslag vil gøre projektet dyrere, men det vil også stride mod kommissoriet for 

projektet. Det er desværre ikke det eneste sted hvor gode løsninger er blevet henlagt 

på grund at denne formalitet. Det er et forhold, som man bør se på inden videre 

behandling af dette projekt og det er et forhold, som man bør lære af ved fremtidige 

projekter. Linjeføringen nord om Opsund er f.eks. nogenlunde økonomisk neutral i 

forhold til en udvidelse af rute 15, men man går glip af en række fordele. Dette 

skyldes blot formaliteterne med kommissoriet. Øst for Vorgod-Barde ser man nogle af 

de sammen udfordringer. 

Da projektet allerede er blevet dyrere end budgetteret, vil vi opfordre til at tage disse 

forhold op til overvejelse og så vurdere bredt på projektet. 

Vi har vist et forslag til linjeføring nord for Videbæk på et bilag til dette høringssvar. Vi 

understreger, at det er en skitse, som illustrerer ideen. Hvis ideen skal bruges, skal 

den naturligvis gennem en egentlig projektering, hvor der tages hensyn til skel, 

jordfordeling m.v. 

Se bilag 1. 

 

Hankeanlæg vest for Videbæk 

I projektet har man genoptaget Gl. Landevej som en landevej. Gennem et 

hankeanlæg skal det være en af to adgangsveje til Videbæk. 

Gennem mange år blev der arbejdet med at få lavet en omfartsvej rundt om Videbæk. 

Det lykkedes i et samarbejde mellem Vejdirektoratet og Videbæk Kommune at finde 
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en løsning, så der blev etableret en omfartsvej og bygaden gennem bymidten blev 

renoveret. Den gamle vej uden om Videbæk blev lavet til lokal adgangsvej for 

boligområdet ”Bæktoften”. Denne pakke vil nu blive revet væk ved at genskabe en 

trafikeret landevej tæt op ad et boligområde og tæt forbi en skole, hvor der er udlagt 

arealer til offentligt formål for at sikre evt. udvidelsesmuligheder for f.eks. skolen eller 

rekreative områder for byen. 

Der vil ikke kun være tale om den kendte trafik mod nord og vest ud af byen, når den 

eksisterende ud- og indkørsel vest for Videbæk lukkes. Trafikken vil blive væsentligt 

forøget af intern trafik fra oplandene nord og syd for rute 15, som ikke kan bruge de 

nuværende forbindelser til rute 15. 

Løsningen vil også ødelægge de rekreative arealer i området. Der er etableret en 

hundeskov lige nord for rute 15 med en adgang via cykel- og gangtunnellen under 

vejen. Der er lige nu ved at blive etableret en discgolfbane langs rute 15 og nord for 

hundeskove. Dette anlæg bruger også tunnellen under vejen. 

Derfor kan Videbæk by fuldt ud støtte forslaget fra Opsund Gruppen om at flytte 

hankeanlægget ud omkring den nuværende adgangsvej til Videbæk/Væggerskildevej. 

Den endelige løsning på dette sted afhænger af en række andre faktorer. 

 

Krydsningsmuligheder 

Nygade er en meget trafikeret vej med trafik fra lokalområdet nord for Videbæk og 

adgangsvej til bymidten. Lokale beboere har optalt trafikken til et køretøj pr. minut i 

dagtimerne. I lokalområdet nord for Videbæk er der mange landejendomme og der er 

et stort kursuscenter, som bruger vejen som adgang til og fra rute 15 samt byen. Det 

vil være meget afgørende for byen med en over-/underføring af Nygade med plads til 

både køretøjer, cykler og gående. 

En del af oplandet nordvest for Videbæk kan krydse rute 15 ved hankeanlægget ved 

Væggerskildevej (ikke Gl. Landevej). Her er det vigtigt at der også etableres 

krydsningsmuligheder for cyklister og gående. Den eksisterende cykel-, gangsti ved 

Gl. Landevej skal naturligvis bevares. 

Ved en forlægning af Videbækvej med en sammenfletning til Prindalsvej kan oplandet 

nordøst for Videbæk få en adgang. Her er det også vigtigt at få en krydsningsmulighed 

for cyklister og gående. 

Se bilag 2. 

 

Påvirkning af trafikmønster i Videbæk 

Lukningen af de eksisterende kommuneveje mod rute 15 vil medføre et totalt 

forandret trafikmønster i oplandet til Videbæk. Selv med en række vejændringer, som 

Ringkøbing-Skjern Kommune vil være nødt til at foretage, som følge at dette projekt, 

vil der komme meget trafik gennem Herborg og gennem Videbæk. Den øgede og 

ændrede trafik vil ødelægge det arbejde, der er lavet gennem en årrække for at skabe 

gode forhold i bymidten og sikre forhold omkring byens to skoler. 

Det er helt oplagt at Højbovej skal forlænges fra Jasminalle til Nygade, så 

boligområdet får en adgang til bymidten, genbrugsplads m.v. 

Der er mange landbrugsejendommen langs rute 15, som har jord på begge sider af 

vejen. Når de skal til og fra deres marker på modsatte side af vejen, vil de være nødt 

til at køre gennem Videbæk forbi to skoler og boligområder.  

I dag er der meget trafik fra boligområderne, der benytter rute 15 for at kommer ind 

til bymidten. Den trafik vil nu komme til at køre på Bredgade, som vi gennem en 
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årrække har arbejdet på at holde fri for så meget trafik som muligt. Der er lige nu 

arbejde i gang i relation til Helhedsplan Videbæk om at omdanne bymidten til endnu 

bedre butiks- og serviceområde med ro og plads til de bløde trafikanter. Dette arbejde 

vil blive bombet tilbage til år 2000. 

Mange skoleelever fra oplandet kan i dag cykle til og fra skole. Med lukning af ud- og 

indkørsler på rute 15, vil det ikke være muligt for disse børn at cykle, medmindre der 

etableres cykelstier. Disse elever vil fremover blive kørt i bil gennem byen. 

Hvis der bliver sikret krydsningsmuligheder for cykler og gående ned hankeanlæg vest 

for Videbæk ved Væggerskildevej, ved Gl. Landevej, ved Nygade og ved Hankeanlæg 

ved Videbækvej/Prindalsvej kan eleverne stadig cykle til og fra skole, ligesom øvrig 

cykeltrafik til og fra byen kan blive et godt alternativ til bilture gennem byen. 

Se bilag 3. 

 

Rekreative områder mellem rute 15 og Videbæk  

Beplantningsbæltet mellem rute 15 og Højbovej bliver ud over at dæmpe støjen med 

afstand og træer i dag brugt til en række kreative aktiviteter.  

Der er nogle stier, som er en del af det stisystem, som går rundt om og rundt i byen. 

Stierne fører også frem til hundeskoven, som ligger lige nord for rute 15 og vest for 

Gl. Landevej 

Der er lige blevet etableret discgolfbane på arealet i sammenhæng med arealet nord 

for hundeskoven. 

Disse bynære rekreative elementer vil blive ødelagt ved at udbygge vejen på sydsiden 

af rute 15. Hvis vejen udbygges på nordsiden, kan disse aktiviteter bevares. Det vil 

naturligvis kræve, at der bruges nogle landbrugsarealer langs nordsiden. Det vil tage 

en lille del at hundeskoven, men hundeskoven kan stadig fungere. Det kræver at 

gangstien ved Gl. Landevej under rute 15 bevares, som anført andet steds i dette 

høringssvar. 

Se bilag 4 

 

Beregninger for påvirkninger 

Det er helt uforståeligt, at der ikke er udført og præsenteret beregninger for 

påvirkningerne på de lokale områder langs rute 15. Der er tydelige beregninger for 

udbygningen af rute 15 med tidsbesparelser, samfundsøkonomi, støjkonsekvenser og 

trafiksikkerhed. Alle disse forhold viser en forbedring ved at udvide rute 15 til en 2+1 

vej. 

Men de mennesker, som skal betale de direkte omkostninger, er der ikke ofret 

beregninger på. Der er lavet forslag til ekspropriationer og adgangsveje, men der er 

ikke lavet en beregning for de samlede omkostninger. Hvis der havde været en sådan 

beregning, kunne vi drøfte i sammenhæng med samfundsværdien ved at etablere 

udbygningen af rute 15. 

Konsekvenserne ved at ændre adgangsforholdene fra 5 til 2 adgangsvej til Videbæk by 

er der ikke lave nogen konsekvensberegninger for eller anskueliggørelse af 

konsekvenserne for trafikken i byen. 

Det er ikke kun lukningen af de direkte forbindelser, der påvirker trafikken. Det giver 

også store konsekvenser, at adgangsforholdene for ejendommene i oplandet ændres.  
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Vi mener bestemt, at der bør laves nogle økonomiberegninger for konsekvenserne for 

ejendommene i oplandet. Ligesom der bør vises en plan for påvirkningen af trafikken i 

Videbæk. 

 

Cykelstier langs rute 15 

Det skinner igennem projektet, at der ikke er målt særlig stor cykelaktivitet, derfor er 

der ikke lagt vægt på at vurdere cykelstier. 

Alle os, der bor i området, forstår godt, at der ikke blive cyklet på rute 15 i dag. Hvis 

man har prøvet det engang, vil man sande, at livet er mere værd end sådan en tur. 

Det er livsfarligt at cykle på denne rute. Det betyder ikke, at der ikke er potentiale for 

mere trafik. Hvis forholdene var til det, ville der helt sikkert komme mere cykeltrafik. 

Projektet giver mulighed for, at den cykelforbindelse mellem Vorgod-Barde og 

Videbæk, som der har været arbejdet for i en årrække, nu kan opstå på den 

eksisterende Herningvej, når rute 15 flyttes længere mod nord. Samme effekt vil 

opstå ved øvrige forslag om forlægning af den eksisterende vej.  

Det bør vurderes, om der ikke kan etableres cykelsti på hele ruten fra Ringkøbing til 

Herning. Som anført følger det med ved forlægninger af vejen. Det vil have stor 

betydning for den lokale trafik fra landområderne til byerne og lokalt i landområderne, 

hvor de nuværende lokale veje også vil få mere tung trafik med etableringen af en 

2+1 vej. 

 

Kollektiv trafik 

Vi hører hele tiden om fordelene ved kollektiv trafik. Vi er også bekendt med, at det 

ikke fungerer så godt i landområderne, som det gør i byområderne, men da det blev 

oplyst, at der ikke var vurderet på denne del, blev vi rystede. Vi må helt klart 

forlange, at der laves en vurdering af mulighederne og konsekvenserne for den 

kollektive trafik. Hvor kan der være ruter og hvor kan der være opsamling. 

 

 

Videbæk Borgerforening  

Den 31.07.2022 
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