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VVM af rute 26 er nu igangsat
For Venstre hersker der ingen tvivl om behovet for at opgradere rute 26 mellem Viborg og Århus til en
højklasset vej. Trafikken er steget meget i de senere år - og den vil fortsat stige i de kommende år i takt med
den økonomiske vækst. Desuden er det et voksende problem, at den stærkt trafikerede vej går lige midt
gennem en række landsbyer, herunder Svenstrup, Voldby og Lading. Jeg er derfor meget tilfreds med, at
trafikforligskredsen på et møde den 1. september 2010 har besluttet at iværksætte en VVM-undersøgelse
(Vurdering af Virkning på Miljøet) af de mest påtrængende dele af statsvejen mellem Viborg og Århus. Helt
konkret drejer det sig om undersøgelse af etapen mellem motorvej E45 ved Mundelstrup og Søbyvad samt
etapen mellem rundkørslen ved rute 13/26 i det sydlige Viborg og rute 16 mellem Viborg og Ravnstrup.
Endvidere er det aftalt, at undersøgelsen skal omfatte opgradering den 4-sporede vej forbi Rindsholm ved
Viborg. Endelig skal undersøgelsen danne grundlag for en beslutning vedr.. vejens fremtidige forløb forbi
Ans, hvor en mulig - men usandsynlig - vestlig omfartsvej truer med at hæmme hele erhvervsudviklingen i
lokalområdet. Allerede ved trafikaftalen i januar 2009 blev der afsat 25 mio. kr. til denne VVM-undersøgelse,
hvor vi har prioriteret de mest påtrængende strækninger. Igangsætningen af denne undersøgelse betyder, at
vi i efteråret 2011 har et beslutningsgrundlag med henblik på næste fase i en lang proces - iværksættelse af
egentlige anlægsarbejder i terrænet. Der er umiddelbart lagt op til, at der kan anlægges motorvej mellem
E45 og Hammel, hvor der er mest trafik. Resten af vejen mellem Hammel og Søbyvad forudsættes anlagt
som en 3-sporet motortrafikvej med skiftevis overhalingsmulighed. Jeg glæder mig meget over, at vi på
tværs af partier har fundet sammen om at fortsætte processen frem mod en bydende nødvendig opgradering
af den befærdede rute 26. God fremdrift på vore veje er en af forudsætningerne for vækst og varig velfærd!
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