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Ny vejforbindelse syd for Støvring 
 

Åben hus arrangement ifm. for-offentlighed til miljøvurdering af hovedforslag. 

Støvring bibliotek 07-04-2022 

 

Deltagere fra Rebild Kommune: Linea, Asger, Chalotte, Jette, Susanne. MOE: Louise Marie Volfing Jacob-
sen. 

 

I alt deltog ca. 29 borgere og 2 lokalpolitikere. 

 

Formål med arrangementet. 

”Indkaldelse til ideer og forslag til planlægning af ny vejforbindelse syd for Støvring 

Vejen har til formål at aflaste den eksisterende Nibevej og Buderupholmvej. 

I forbindelse med projektet udarbejdes der lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering. 

Som del af arbejdet afholdes der er en for-offentlighed hvor alle interesserede opfordres til at komme 
med ideer og forslag til planlægningen og indholdet i den kommende miljøvurdering.” 

 

Projektet blev præsenteret ved kort og illustrationer. 

 

Hovedtemaer 

 

Støj 

Vejprojekt: Størstedelen af borgerne er bekymrede for kommende støjgener i forbindelse med hverdags 
trafik på vejene. Der ønskes undersøgt hvilken påvirkning det vil have på deres ejendomme. Der ønskes 
også at vind/vindretning tages med i beregningerne.  

 

Lokal/Kommuneplan: Der opleves allerede øget støj belastning som resultat af den seneste byudvikling 
på venstre side af Hobrovej. Det er et ønske at der i den kommende byplanlægning tages højde for øget 
trafik og støj påvirkning som følge af udmatrikulering/byudvikling.  

 

Trafik 

Vejprojekt: Der udtrykkes generelt en del bekymring fra de omkringboende omkring den øgede trafik. 
Omkringboende fra Nibevej rejser spørgsmål omkring hvordan det sikres at trafikken ledes ad den nye 
vej i stedet for Nibevej.  

 

Lokalplan: En del af de mere fritliggende ejendomme er bekymrede for en øget trafik som følge af de nye 
vej samt byudvikling. Der opleves i dag en del problemer med tæt trafik på Hobrovej hvor at tilkørsel fra 
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sideveje opleves som vanskelig. Såfremt trafikbelastningen øges, er der et ønske om at disse problemer 
afhjælpes.  

 

Valg af vejtracé 

Der er mange spørgsmål til hvorfor det vedtagne vejtrace og alternativ er udformet som det er. Flere har 
købt bolig med en forventning om et andet vejtrace ud fra en gammel skitse. Disse udtrykker utilfreds-
hed med at man har rykket vejen længere sydpå og tættere på / gennem flere af de fremmødte borgeres 
matrikler.  

Flere kommer med yderligere alternative forslag til vejtrace.  

Størstedelen af de fremmødte udtrykker at de favoriserer hovedforslaget (det nordlige vejtrace)  

 

Naturhensyn 

Der er et par på fremmødte som rejser bekymring omkring de berørte naturområder. Der gøres opmærk-
som på at der er en folk kronvildt på ca. 30 individer som færdes langs Mastrup Ådal, og at der er rådyr i 
de skovarealer som krydses i det alternative trace.  
 

Konkrete bemærkninger 

 Den alternative linjeføring vil berøre en ejendom hvor der er ved at blive bygget helt nyt hus. 

 Ejendom som skal erhverves ved den alternative linjeføring, består af flere matrikler.


