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Projekter/opgaver (Anlægssektor 13 og 16 ). Økonomi Total Status Opmærksomhedspunkt Forventet start Forventet slut

Status efter budget 

forlig 

Trafiksikkerhedsprojekter

Vejrenovering og forskønnelse 2.859.213

Prioritering forventes sommeren 2022. Projekterne igangsættes 

herefter. Økonomien fordeles på de enkelte projekter ud fra politisk 

prioritering. Prioriteres i sommer 2022 -

Vejbelysning Roldvej Ladelund 400.000

VD har godkendt fundamentet og projektet kan i gang sættes . 

Afventer budget 2024

Vejdirektoratet skal godkende den valgte 

fundamentsløsning. Hvis den ikke kan 

godkendes, skal der undersøges andre 

muligheder, hvilket udskyder forventet 

afslutning. I anlægsfasen kan det blive 

nødvendigt at spærre dele af motorvejen i 

en kortere periode. Om VD har krav til 

afspærring på bestemt tidpunkter vides 

ikke.

VD har ikke vendt tilbage i forhold til 

godkendelse af fundament. Der er rykket 

for svar  Udføres i 2024

Jf. Budget 2023 - 

investeringsoversigten er 

projektet flyttet til 2024

Signalanlæg på Hobrovej /Buderupholmvej / Nibevej 3.208.861

Signalregulering er i drift - Signalregulering er i november i 

indkørselsfase og endelig aflevering er primo december

Der er på BY i maj 2022 godkendt ekstra 

midler til projektet efter licitation juni December 2022

Trafikprojekt Nørager 4.000.000

Projektet er sat i bero jf. budgetforlig. Der er afsat midler på 

investeringsoversigten i 2025. 

I forbindelse med overførelse fra regnskab 

2021-2022 er der blevet tilføjet 2.000.000 

kr til projeketet. 

På baggrund af ny politisk beslutning skal 

der udarbejdet udbud til rådgiverydelse. 

Da løsning ikke kendes, kan der ikke 

fastsættes tidsplan.  -  - 

Jf. Budget 2023 - 

investeringsoversigten er 

projektet flyttet til 2025

Trafiksikkerhed Guldbæk 1.000.000

Projektet har været i bero pga. budget

Der tages kontakt til Borgerforeningen for Guldbæk for at høre om 

deres ønsker har ændret sig i forhold til ekstra bevilling, der har øget 

det samlet budget til 1.000.000

I forbindelse med overførelse fra regnskab 

2021-2022 er der blevet tilføjet 500.000 kr 

til projeketet. 2023

Jf. Budget 2023 - 

investeringsoversigten er 

projektet flyttet til 2023

Fortov langs Haverslevvej, Haverslev samt bump 750.000

 

Projektet politisik behandles i  november 2022, hvor notat fra 

rådgiver fremlægges og der skal træffes beslutning om den videre 

proces

Efter politisk behandling skal sagen tages 

op igen  og opstart på ny ekspropriation Efterår 2023

Jf. Budget 2023 - 

investeringsoversigten er 

projektet flyttet til 2023

Kanaliseringsanlæg Hobrovej ved Høje Støvring

ca. 400.000 kr. Pengene skal jf. politisk 

beslutning afholdes fra asfaltkontoen

Der udføres trafiktælling i forhold til dialog med Nordjyllands Politi i 

forhold til hastighed på Hobrovej. Afventer stadig samtykke fra 

Nordjyllands Politi.

Politiet har siden sidste orientering krævet 

at projektet omprojekteres, da politiet 

ikke vil give tilladelse til at nedsætte 

hastigheden på strækningen. Derfor er der 

igangsat en trafiktælling på Hobrovej. 

Grundet en lang sagsbehandlingstid hos 

Nordjyllands Politi er tidsplanen for 

projektet opstart i marken udskudt til 

foråret 2023

Kærvej i Støvring 300.000

Afventer lysberegning for nye master ifm. tavler. Fodgængerfelt 

etableres start 2023. 2-1 vej er udført på Kærvej Udføres start 2023.
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Trafiksikkerhed Rundkørsel Skørping 0

Løsningen på trafiksikring af rundkørslen blev en hævet cykelstiring. 

Der opstartes detail projektering hen over vinteren. Efterfølgende 

udarbejdes udbudsmateriale. I budget oversigsten er der prioriteret 

3.000.000 kr 2024 til udførelse af cykelsti ring

Der planlægges udvidelse af hallen samt 

øvrige projekter der øger trafikken til og 

fra parkeringspladsen ved hallen og kan 

bevirke det samlet trafikale løsning

I processen er der blevet inddraget flere 

interessenter end først forventet. Hertil 

har der været drøftelse om børnehaves 

placering og evt. inddragelse af øget trafik 

pga. børnehaven.

Pudebump Vinter 2022 

Opstart på cykelsti ring foråret 2024 Sommeren 2024
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Byggemodninger bolig

Byggemodning Haverslev excl. Jordkøb - Amtoften 6.000.000 Mangler udbedres snarest. Slidlag mangler (udføres forår 2023) Ultimo september 2021

udført - slidlag afventer til 1 år 

efter afleveringen - forventes 

udført i foråret 2023 - 

Derefter aflægges der 

anlægsregnskab

Byggemodning Sørup excl. Jordkøb 3.400.00

Der blev afholdt aflevering i uge 44. Græssåning og færdiggørelse 

udføres i foråret 2023 efteråret 2022 Foråret 2023

Byggemodning Torsdal i Nørager 5.405.000

Der blev afholdt aflevering i uge 44. Brolægningsarbejder er ikke 

godkendt - Fortovet skal lægges om og flere kantsten skal sættes om

Krævede politisk tillægsbevilling på 

800.000 kr. Er igangsat i marken Foråret 2023

Byggemodning Kildebakken 1.900.000  Ny lokalplan er under udarbejdelse - udbud afventer afklaring. Muligvis en ny lokalplan. Vinter 2022 Færdiggøres primo 2023

Byggemodning erhverv

Støvring Nord - Neptunvej Slidlag mangler udføres i 2023 Aflevering marts 2021 - mangler slidlag

Udført - Afventer slidlag efter 

opførelse af diverse byggerier

Porsborgparken - Parallelvej med E45

Slidlag forventes udført i 2023, når flere erhvervsbyggerier er 

afsluttet Juni 2021 - oktober 2021

Udført - Der aflægges 

anlægsregnskab når mangler 

er udbedret.
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Områdefornyelser

Områdefornyelse Terndrup - hovedgaden 872.806

Projektet har været i udbud, og der er afholdt licitation 04-10-2022. 

Anlægsarbejdet er opstartet i marken Uge 43 Februar 2023.

Områdefornyelse Terndrup - stier 754.006

Projekt har været i udbud sammen med hovedgaden, og der er 

fundet en fælles entreprenør til udførsel af begge projekter. 

Anlægsarbejdet er opstartet i marken Uge 43 Februar 2023.

Trafik/områdefornyelse Skørping 1.000.000

Ombygningen af krydset Under Broen x Møldrupvej er sendt til 

politiets godkendelse, jf. byrådets beslutning om rundkørslen i 

Skørping d. 22/09.  Der forventes ikke at være penge nok til at udføre 

alle projekter. Arbejdsgruppen prioriterer Under Broen x Møldrupvej, 

hvorfor de 2 andre projekter er på standby indtil der er et samlet 

økonomisk overblik. Foråret/sommer 2023

Forskønnelse Østergade i Bælum 220.000

Der påbegyndes at sætte vejbrønde samt hæve kantsten. Asfalt 

arbejdet udføres i foråret 2023

Pga. stigende asfalt priser skal der en 

ekstra bevilling, for at  projektet kan 

realiseres  - foråret 2023

Støvring Midtby plan

I budget 2023-2025 tilføres yderligere 

midler til områdefornyelse og anlæg i 

Støvring midtby i 2023-2028

Konkrete anlæg kommer til at indgå i den samlede proces for frie 

bymidter

Afventer afklaring om forsøgsordningen 

om frie bymidter

Jf. Budget 2023 - 

investeringsoversigten er 

projektet flyttet til 2023-

2028

Cykelstier

Cykelsti Hanehøjvej 4.700.000 Udbedring af mangler pågår 1. januar - 30. juni 2021

Udført - mangler udbedring af 

mangler, græssåning

Cykelsti Hellum til Skørping 7.655.000

Projektering og dialog med Miljøstyrelsen pågår. Anlægget forventes 

påbegyndt i marken i 2025.

Det afsatte budget forventes ikke at kunne 

overholdes med de nuværende 

anlægspriser. 

Landzonetilladelse, til deponering af jord 

til brug for projektet, skal forlænges. 

Projektering og myndighedsgodkendelse 

indtil midt 2024, udbud i slutningen af 

2024 med anlæggelse af stien i 2025 Start 2025 ultimo 2025

Jf. Budget 2023 - 

investeringsoversigten er 

projektet flyttet til 2025-

2026

Cykelsti Bælum-Terndrup 9.300.000

Projektering opstartes 2022 og pågår indtil medio 2023. Udførelse 

forventes igangsat i 2024.

Udførelse påbegyndes  i sommeren 

2023

Projektering opstartes 2022 

og pågår indtil medio 2023. 

Udførelse forventes igangsat i 

2024.

Jf. Budget 2023 - 

investeringsoversigten er 

projektet flyttet til 2024-

2026

Følgeprojekter for Klepholmbroen 1.600.000

Udmatrikulering af stien omkring grundejerforeningen Ledvogtervej 

og den private fællesvej ved Ny Kærvej pågår. Stierne omkring 

børnehaven Rådyret samles hvilket udføres i december 2022 Forventes færdigt i 2023
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Større Anlæg

Ny Nibevej - opstart af planlægning - herunder VVM

4.410.000 (midler afsat til planlægning 

og forundersøgelser)

 Fornyet foroffentlighed er afsluttet i september 2022, og forventes 

forventes forelagt Teknik og Miljøudvalget i januar 2023 Planlægning pågår 

Jf. Budget 2023 - 

investeringsoversigten er 

midler til anlæg af 

projektet flyttet til 2029-

2032

Klepholmvej 61.000.000

Matrikulær berigtigelse i gang, der mangler afklaring af mindre 

spørgsmål om arealerhvervelse. Der mangler at blive udført en ventil 

på forsvarets olieledning. Matrikulær berigtigelse pågår. Herefter 

aflægges der anlægsregnskab.

Der er i forbindelse med overførselssagen 

fra 2021 til 2022, tilbageført 6,0 mio. kr. 

fra projektet i kommunekassen

Afventer færdiggørelse af den 

matrikulære berigtigelse og udførelse 

af ventil på olieledning. Herefter 

anlægsregnskab Udført

Driftsarbejder

Reparationer/udskiftning af broer og bygværker Rest fra 2021 - 1.4 mio. kr.

Der har været 2 bygværker i udbud, hvor den ene er udført, og det 

andet er udført midt oktober. Der igangsættes renovering af et 3  

bygværk i år, hvor vi bruger samme entreprenør med de  samme 

vilkår som ved det tidligere udbud.

Priser fra den vindende entreprenør var 

ikke så høje som forventet, derfor i 

gangsættes et 3 bygværk i år. Løbende -

Autoværn, udskiftning fra beton til stål (driftskonto) 200.000

Udskiftning af autoværn er sat i bero i 2022, grundet økonomiske 

udfordringer på driftsbudgettet

Driftsenheden har kun udført de 

nødvendige udskiftninger. Der udskiftes 

kun autoværn ved renovering af broer og 

bygværker under budgettet for broer og 

bygværker Løbende

Slidlagsarbejder 

6.000.000,- på anlægskontoen og 

500.000,- på driftkontoen. De 500.000,- 

er øremærket til kanaliseringsanlæg på 

Hobrovej

Vi forventer slidlags arbejdet afsluttet i start november, der er udlagt 

nyt slidlag på ca. 25 veje fordelt i kommunen, ud over det er der lavet 

opretning på 5 veje og stier, der mangler fakturaer for de sidste 

arbejder, rest beløb bruges på opretning af kanter på Præstevej og 

slidlagsarbejde på Fyrkildevej.

Der er en pristigning på ca. 20%, det ligger 

inden for indeksreguleringen Løbende

Gadelys drift Rasmus

I 2022 udløber den ene gadelyskontakt og den anden udløber til maj 

2023. Der skal udarbejdes udbud på drift af kommunens gadelys 

samt indgå kontrakt med ny elinstallatør inden udløb af eksisterende 

kontrakter. foråret 2022 foråret 2023

Gadefejning 700.000,-

Den sidste standard fejning udføres nu, og midt november udføres 

løvfaldsfejningen Løbende

Tømning af vejbrønde 500.000,-

Entreprenøren er i gang med tømning af de sidste vejbrønde. Over 

sommeren blev ca. 3000 brønde tømt og entreprenøren er i gang 

med tømning af de sidste ca. 6000 stk Løbende

Rådgiverydelser / Indledende undersøgelser

Skolevejsanalyse 200.000 Sat i bero indtil 2025 sommer 2022

Jf. Budget 2023 - 

investeringsoversigten er 

projektet flyttet til 2025
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Trafikproblemer Røde Møllevej og Kridtbakken i forbindelse med Regan Vest 600.000

Der blev afholdt møde med Rebild centeret og Regan Vest den 2. 

november vedr. trafikale forhold.

De 600.000 kr. er ikke nødvendigvis nok til 

løsning af alle problematiker, men er en 

god start, kan blive nødvendigt med ekstra 

bevilling. Store dele af området er 

beliggende indenfor fredet område, 

hvilket kan sætte begrænsninger i forhold 

til anlægsprojekternes omfang og evt. 

dispensation Sommer 2022

Trafikal vurdering af området 

afsluttes i efteråret 2022. 

Herefter skal der evt. tages  

stilling til videre forløb og evt. 

projekter. 

Jf. Budget 2023 - 

investeringsoversigten er 

projektet flyttet til 2023

Detailprojektering af projektet opstartes ikke.

Detailprojektering opstartet, men anlægget forventes ikke ibrugtaget i 2022

Projektet forventet ibrugtaget i 2022


