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Høringssvar vedrørende udvidelse af rute 15 fra Ringkøbing til Herning. 

 

Videbæk Borgerforening har skrevet et høringssvar til Vejdirektoratet til 

miljøkonsekvensvurderingen af en udvidelse af rute 15 fra Ringkøbing til Herning, som 

er vedhæftet dette brev. 

 

Vi sender vores indlæg til TMU til orientering. Vi anser det for vigtigt, at I er orienteret 

om de forskellige lokale meninger og ideer. Selvfølgelig håber vi, at I kan støtte vores 

bemærkninger og ideer, men vi håber også, at I kan bruge vores indlæg, som støtte 

for Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar og samarbejde med vejdirektoratet 

omkring en god løsning for etableringen af en 2+1 vej på rute 15 fra Ringkøbing til 

Herning. 

 

Vores høringssvar er skrevet med følgende punkter, i forkortet udgave: 

 

Generelt 
Vi forstår ideen med en 2+1 vej og kan se fordelene. Vi kan også se de store ulemper, 

der er for den enkelte familie. 

Videbæk Borgerforening ser tre overordnede forhold, som vi mener, der skal arbejdes 

med og for: 

• 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 

For at sikre Videbæks fremtid vil det være en god ide at tænke på en ny linjeføring 

længere mod nord. Vi er klar over, at det ikke kan ske med det nuværende 

kommissorium, men hvis der alligevel skal søges flere penge, vil det være godt at se 

på denne løsning. 

 

Hankeanlæg vest for Videbæk 

Vi ønsker hankeanlægget ved Gl. Landevej flyttet længere mod vest. Det falder helt 

sammen med forslaget fra Opsund Gruppen og andre indlæg. 

 

Krydsningsmuligheder 

Det er afgørende for det lokale liv langs rute 15, at der kommer flere 

krydsningsmuligheder. Ved Videbæk er det specielt vigtigt at få en 

krydsningsmulighed ved Nygade. Ved hankeanlæggene øst og vest for Videbæk skal 

der sørges for krydsningsmuligheder for gående og cyklister. 
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Påvirkning af trafikmønster i Videbæk 
Lukningen at ind- og udkørsler ved de enkelte ejendomme vil ændre trafikmønsteret i 

et stort område langs rute 15. Noget kan blive bedre med flere krydsningsmuligheder. 

Men der kommer ændringer, som også får store konsekvenser for Ringkøbing-Skjern 

Kommune. Små landeveje skal udbygges, der skal laves justeringer i byerne og i 

Videbæk skal f.eks. Højbovej forlænges mod øst til Nygade for at sikre boligområdet 

Bæktoften en adgang til byen uden om Bredgade. Vi opfordrer Ringkøbing-Skjern 

Kommune til at afsætte penge til disse projekter. 

Rekreative områder mellem rute 15 og Videbæk  
En udbygning på sydsiden af rute 15 vil forringe den nuværende funktion som 

støjreduktion mellem boligområde og vejen. Denne løsning vil også ødelægge den 

netop etablerede discgolfbane samt de etablerede stier og adgang til hundeskoven. 

Beregninger for påvirkninger 
Videbæk Borgerforening synes det et er uforståeligt, at der ikke er lavet beregninger 

for de beskrevne påvirkninger. De manglende beregninger betyder, at vi nu kommer 

til at drøfte tekniske løsninger på baggrund af følelser. Al erfaring viser, at det giver 

anledning til konflikter. 

Der må laves økonomiberegninger for konsekvenserne for ejendomme i oplandet og 

påvirkningen af trafikken i Videbæk. 

Cykelstier langs rute 15 
Der bliver henvist til, at der ikke er målt aktivitet på dette område. Vi er villige til at 

tage en risiko her i Vestjylland, men vi sætter ikke frivilligt vores liv på spil, derfor 

cykler vi ikke på rute 15. 

For at skabe bedre forhold for det lokale liv omkring rute 15, skal der etableres 

cykelstier langs ruten. Det kommer ”gratis” med ved vejforlægninger, men der skal 

også etableres cykelstier på resten af ruten. 

Kollektiv trafik 
Det er rystende at høre, at der ikke er tænkt på forholdene for kollektiv trafik. Der 

skal laves en plan for at sikre muligheder for kollektiv trafik. 

 

Opfordring til Ringkøbing-Skjern Kommune  
Videbæk Borgerforening håber, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil afsætte penge i 

budgettet til opfølgning af konsekvenserne ved etablering af en 2+1 vej. Vi håber 

også, at vores høringssvar kan bruges i det fortsatte arbejde med projektet og i de 

drøftelser, der må komme mellem Vejdirektoratet og Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

Vi håber at I får tid til at læse vores høringssvar i den fulde ordlyd med bilag. 

 

Venlig hilsen 

Videbæk Borgerforening 

V/ formand Peter Vennevold  


