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Status på projektet 
Det kan måske umiddelbart være svært at se, men 

arbejdet på Hostrupvej skrider fremad.  

Afspærringen af en hovedfærdselsåre som Hostrup-

vej kan ikke ske uden, at det medfører gener for både 

beboere, erhvervsliv og trafikanter.  

Fra en positiv vinkel kan det dog bemærkes, at trafik-

afviklingen gennem Hobro glider fornuftigt.  

Når det er sagt, så har vi en udfordring med tung tra-

fik/lastbiltrafik på Hegedalsvej. Dette arbejder vi selv-

følgelig på at dæmme op for.  

Tung trafik på Hegedalsvej 
Der er gennemkørselforbud for tung trafik på Hege-

dalsvej. Men det er desværre ikke alle vognmænd, 

der overholder dette. Vi er naturligvis i tæt dialog med 

politiet om udfordringen og forudser, at politiet vil øge 

bevågenheden på problemet.  

Vi har blandt andet tilbudt politiet adgang til vores 

fotoudstyr. Derved kan de afgøre, om lastbilerne har 

haft ærinde på Hegedalsvej, eller om gennemkør-

selsforbuddet er blevet brudt. Desuden har politiet 

udsendt en generel meddelelse til områdets betjente 

om, at der skal skrides ind over for eventuelle lastbi-

ler uden lovligt ærinde på Hegedalsvej.   

Dette løser næppe alle problemerne. Derfor har vi fra 

kommunens side også iværksat forskellige initiativer.  

 

Kommunale initiativer 

Som et supplement til den overordnede skiltning på 

E45 har vi i samarbejde med Vejdirektoratet fra den 

3. marts fået sat et GPS-signal til. Dermed bliver 

chauffører, der kører efter en GPS med mulighed for 

at modtage trafikmeldinger ledt uden om vejarbejdet 

og ud til E45.  

Derudover vil vi på udvalgte tidspunkter selv observe-

re de lastbiler, der kører på Hegedalsvej. Herefter 

kontakter vi vognmændene og gør dem opmærksom-

me på gennemkørselforbuddet for tung trafik.  

I uge 9 gennemførte vi trafiktællinger to steder på 

Hegedalsvej. Tællingerne omfatter både hastighed 

og trafiktype. Vi har netop modtaget resultaterne af 

tællingerne og vil hurtigst muligt gennemgå dem. Vi 

vil løbende iværksætte nye tællinger for, at vi hele 

tiden kan vurdere, om de tiltag, vi iværksætter, har 

den rette effekt.  

Separatkloakering  
Boligejere på Hostrupvej, der endnu ikke har angivet, 

hvor de gerne vil have placeret de nye skelbrønde, 

må gerne tage stilling til, hvor I ønsker dem placeret. 

I den kommende tid vil I nemlig blive kontakt af Tho-

mas Skov fra entreprenørvirksomheden Barslund 

angående dette. 

Fakta: Bemandingen  
Ni mand fra Barslund arbejder ’i marken’ med afvan-

ding og fjernvarmen på Hostrupvej. To mand fra  en 

underentreprenør arbejder med svejsning af fjernvar-

merør. 
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Yderligere info 

Du kan holde dig opdateret om arbejdet med Hostrupvej på vores hjemmeside www.mariagerfjord.dk/hostrupvej  

På hjemmesiden kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev, som udsendes cirka en gang om måneden.   

Kontaktoplysninger 
Mail: hostrupvej@mariagerfjord.dk  

Mariagerfjord Kommune, Park og Trafik, telefon 97 11 30 00 


