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Motorveje har en særlig status, i landskabet - og i byplanlægningen.  
 
Vi bygger huse og byer, oftest med stor respekt for den arkitektoniske 
sammenhæng, men motorvejene, som er de absolut største, mest udbredte og 
mest indgribende bygværker, hvad med dem? 
 
Motorvejene kan blive stor landskabskunst. Det bør være opgaven og det 
absolutte krav i enhver projektering. Det er det, vi gerne vil drøfte ved denne 
konference. 
 



Faglig viden og planlægningsmæssig indsigt 
Sydmotorvejen 1941 - 63 C.Th. Sørensen foto Torben Dam 



 
Dette fører til første punkt vores 5 punkter. Vi skal anerkende og referere de forskellige landskabsarkitektoniske udsagn for bilistens oplevelse og 
indplacering af forskellige motorvejsstrækninger i landskabet, og alle skal bygge videre på den tradition. 
 
Tanken om motorvejens i det åbne landskab er udfordret af byudvikling, transportkoridorer, støjafskærmning. Det kan vi vise på 3-4 slides med titel, 
strækning, årstal og evt ansvarlig landskabsarkitekt. Pernille Stensgård havde en god artikel i Weekend Avisen. Dette fører til det næste punkt i vores 5 
punkts-program: Motorvejs udvidelser og ændringer i bymæssige landskaber, højspænding, jernbaner i transportkoridorer sammen med motorveje, samt 
støjafskærmning på volde og med skærme ændrer præmisserne for færdsel på motorvejen og for indpasning af motorvejen i det bymæssige landskab i en 
sådan grad, at nye og andre hensyn må tages, anlæg af motorveje i det åbne land må også vurderes efter samme parametre.  
 
3. Punkt i 5 punkt programet. De byplanmæssige og landskabelige erfaringer med naboskabet til motorvejen, skal behandles anderledes og mere realistisk 
i linjeføring og i kommuneplaner og enten som f.eks. i Silkeborg hvor linje føringen bringer motorvejen tæt på byen eller ved at fastholde motorvejen i det 
åbne land. 
 
J Palle Schmidt siger i et citat fra 1978, at der behov for langt større friarealer end de, der i dag stilles til rådighed. Hvis man opstiller et diagram på samme 
måde som Broby Johanssen engang gjorde med kjolelængde og samfundkonjukturer kan man for motorveje opstille vejprofilet i forhold til 
samfundsøkonomien, og i den sammenhæng kan man se at smalle profiler giver store udfordringer i mange landskaber og når motorveje udvides og 
kobles sammen. 4. Punkt i 5 punktprogrammet: Der er behov for et opgør med koblingen mellem tværprofil og samfundsøkonomi. De store arealer, der nu 
ligger ved siden af motorveje inden for støjafskærmning, op til den nye Ringstedbane, i Silkeborg og langs de mange erhvervsfacadegrunde kræver en 
samlet landskabelig behandling, og anledningen er motorvejen, så ansvaret hører med. 
 
Terræn og beplantning er to vigtige parametre i motorvejens funktionelle indpasning  i landskabet og den æstetiske betydning rækker langt ud over 
hensynet til bilisten og naboerne. Den detaljerede og kyndige beandling af de to emner er lakmus-prøven på den samlede arealplanlægning og på de 
langsigtede muligheder for motorvejsstrækningen. Gode citater fra Michael Warmings bog: Motorveje i Landskabet. 5. Punkt i 5 punktsprogrammet. Der 
skal være pligt til at terræn og beplantning skal indgå lige fra første linieføring og arealplanlægning ved udvidelser og støjafskærmning, kommuner skal 
kontrollere og behandle planer for terræn og beplantning med klar viden om kotering og beplaningsdynamik. Alle involverede skal kun referere til særlig 
terræn- og beplantningsreferencer spredt over hele landet.  
 
Jeg tænker, at der er svært at føre bevis for alle 5 punkter på 20 minutter, så vi må overveje hvordan vi sikrer at alle deltagere i løbet af dagen bliver 
introduceret til problemstillingerne.Især det   sidste sidste punkt, som nemt kommer til at være meget nørdet, tænker jeg vil have stor betydning, hvis vi kan 
løfte det ind i en mere generel dagsorden. Efter at have læst i Ulla Egebjergs bog ved jeg at hun stor set også har de samme slutninger, om end hun som 
“insider” fastholder et lineært lærende forløb. Det er interessant af alle der er involverede Ulla Egebjerg og Claus Bjarrum har kraftige kritikpunkter 
forpunkter vedrørende motorveje. Samtidigt gør sagernes kompleksitet  det svært at bebrejde nogen for noget specifikt. Tidligere projektchef Carsten 
Sandbjerg fra VD citeres i Ulla Egebjergs bog om Silkeborg motorvejen (Preben Skaarup): En metode til at integrere by og vej har været at arbejde med 
vejens design og skabe en fælles vision omkring vejen og byen… Når den arkitektoniske idé allerede fra start er tænkt “rigtigt”, har det været meget 
nemmere for teknikerne at acceptere og indarbejde løsningerne i det færdige projekt..vi er lykkedes med at få designet en meget anderledes motorvej i 
Silkeborg, som stadigvæk ligger inden for de økonomiske rammer projektet har fået. 
 
Vi skal måske bare omfavne alle disse ønsker om forbedringer, og undgå at være sure på enkelte aktører, og i stedet problematisere hvorfor vi ikke kan 
lykkes med at få en bedre faglig debat, og undgå alle de uheldige konsekvenser med motorveje som alle taler om. Det kræver måske lidt mere end et 
seminar vi afholder. 
 
Spørgsmålene nedenfor er stadig relevante og kan bruges til dagens afrunding, vi kan spørge – har vi fået svar på:  
 
* Hvilken faglig viden og planlægningsmæssig indsigt er der brug for? 
* Hvordan fastholder vi motorvejen som et smukt og velfungerende element i 
  landskabet? 
* Har vi modet til at lægge styrke i den kunstneriske udformning af vejens 
  landskab? 
* Hvordan afhjælper vi den biologiske barriere? 
* Hvordan kan motorveje, som blev anlagt smukt i det danske kulturlandskab, 
  fungere tæt på erhvervs og boligområder mellem høje støjvolde og med ekstra 
  spor? 
* Hvad betyder det for byudviklingen, om industri og handel er placeret 
  veleksponeret ud til motorvejen eller skjult bag støjværn? 
 
Jeg har samlet de 5 punkter som jeg har skrevet for oven i denne tekst (kræver ny skriftlig bearbejdning): 
 
Punkt 1: Vi skal anerkende og referere de forskellige landskabsarkitektoniske udsagn for bilistens oplevelse og indplacering af forskellige 
motorvejsstrækninger i landskabet, og alle skal bygge videre på den gode danske tradition. 
Punkt 2: Motorvejs udvidelser og ændringer i bymæssige landskaber, højspænding, jernbaner i transportkoridorer sammen med motorveje, samt 
støjafskærmning på volde og med skærme ændrer præmisserne for færdsel på motorvejen og for indpasning af motorvejen i det bymæssige landskab i en 
sådan grad, at nye og andre hensyn må tages, anlæg af motorveje i det åbne land må også vurderes efter samme parametre.  
Punkt 3: De byplanmæssige og landskabelige erfaringer med naboskabet til motorvejen, skal behandles anderledes og mere realistisk i linjeføring og i 
kommuneplaner og enten som f.eks. i Silkeborg hvor linje føringen bringer motorvejen tæt på byen eller ved at fastholde motorvejen i det åbne land. 
Punkt 4: Der er behov for et opgør med koblingen mellem tværprofil og samfundsøkonomi. De store arealer, der nu ligger ved siden af motorveje inden for 
støjafskærmning, op til den nye Ringstedbane, i Silkeborg og langs de mange erhvervsfacadegrunde kræver en samlet landskabelig behandling, og 
anledningen er motorvejen, så ansvaret hos stat og kommune hører med. 
Punkt 5: Der skal være pligt til at terræn og beplantning skal indgå lige fra første linieføring og arealplanlægning ved udvidelser og støjafskærmning, 
kommuner skal kontrollere og behandle planer for terræn og beplantning med klar viden om kotering og beplaningsdynamik. Alle involverede skal kun 
referere til særlig terræn- og beplantningsreferencer spredt over hele landet.  
 
Vi kan også tænke mere på hvad, der skal ændres: 
 
Punkt 1: historisk opsamling af DK’s motorvejsstrækninger med dokumentation fra projekt 
Punkt 2 Bedre VVM redegørelser med mere faglig medvirken, bredere folkelig debat om værdigrundlag og konsekvenser ved forskellige valg 
Punkt 3: Ny vejledning i motorvejsplanlægning ved udvidelser og ændringer i bymæssige landskaber 
Punkt 4: Nye regler om planlægning af og omkring motorveje. Krav om samlede landskabsplaner med stærke bestemmelser i lighed med Fredningsplaner. 

Punkt 5: 10 referenceprojekter for terræn, broer og beplantning tilgængelig i database. 

Faglig viden og planlægningsmæssig indsigt 
Sydmotorvejen 1969 – 1974 J. Vesterholt foto Torben Dam 



Faglig viden og planlægningsmæssig indsigt 
Lyngbyvej 1965 – 74 E & O Nørgaard  foto Torben Dam 



Faglig viden og planlægnningsmæssig indsigt 
Holbækmotorvejen 1976 – 82  E&O Nørgaard og J.Palle Schmidt  foto Jens Bangsbo i Egebjerg 2016 



Faglig viden og planlægnningsmæssig indsigt 
Silkeborgmotorvej 2005 – 2016 Preben Skaarup Landskab foto Vejdirektoratet  



Landskabet udvikler sig 
Holbækmotorvejen 1976 – 82  E&O Nørgaard og J.Palle Schmidt  foto Jens Bangsbo i Egebjerg 2016 



Motorvej gennem by 
City Plan Vest Ole Nørgård i Byplan 102 1966 p 33 – 44. Dam 



Motorvej gennem by 
Støjskærm ved Ølby og støjvold på Ring 3 Foto Torben. Dam 



Snævert syn på areal 

Snævert syn på areal 
J.Broby Johansen / tværsnit fra  http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statens-veje/vejenes_historie 



Lakmusprøve og dyb viden 
Motorvej referenceplantning, Klovtoftekrydset 1976 J. Palle SchmidtDam 



Lakmusprøve og dyb viden 
Terræn – tværprofil fra Byen, vejen og landskabet 2005 og Sydmotorvejen  J. Vesterholt foto: Torben Dam 


