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Udbedringer efter voldsomt vejr 
Sidste weekends kraftige nedbør medførte desværre 
oversvømmelser og skader flere steder i Hobro midt-
by. Projektet på Hostrupvej blev også berørt.  

Det er et velkendt problem, at Hobro midtby bliver 
hårdt ramt under lokale skybrud. Derfor havde Maria-
gerfjord Vand og entreprenøren, Barslund, inden 
uvejret iværksat tiltag for at minimere omfanget af 
oversvømmelse og vandskader.  

Nedbøren var dog så voldsom, at kloaksystemet alli-
gevel blev overbelastet, og der opstod en ”flod”, som 
skyllede 80 m

3 
af den nyudlagte grus væk. Det med-

førte skader på den grus, der blev tilbage i toppen af 
vejen, og derfor skal der nu udskiftes meget store 
mængder grus. Samtidig tog brolægningen også ska-
de nogle steder, og fjernvarmeledningerne blev løftet 
på grund af vandet i ledningsgravene.   

I den seneste uge har entreprenøren brugt meget tid 
på at rette op på skaderne - især på den strækning, 
der går fra Skivevej mod nord op til BMW, som var 
den del af vejen, der blev hårdest ramt.  

Kør forsigtigt, når etape 1 åbner 
Etape 1 bliver derfor ikke helt færdig i løbet af juni, 
som vi ellers forventede i sidste nyhedsbrev. Men i 
løbet af denne uge lægges der asfalt på strækningen, 
så vi kan åbne for trafikken op til Lidl. Bilister skal dog 
køre med meget lav hastighed, idet brolæggerne skal 
udføre deres arbejde i midtersporet, imens vejstræk-
ningen er åben. Der bliver opsat skilte med en has-
tighedsbegrænsning på 20 km/t.  

Samlet sluttermin som hidtil 
Da Barslund har fået mulighed for at arbejde på flere 
etaper ad gangen, forventer vi ikke, at forsinkelsen 
på etape 1 påvirker den samlede sluttermin. 

Nødvendigt projekt  
Konsekvenserne af det kraftige vejr understreger 
nødvendigheden af afløbsprojektet på Hostrupvej.  

Et af delmålene med projektet er jo netop at klimatil-
passe regn– og spildevandledningerne, så Hobro 
fremover er bedre rustet til at klare voldsomt nedbør.  

Der bliver arbejdet i ferien 
I sommerferien bliver der arbejdet med næsten sam-
me intensitet som hidtil på projektet.  

I den kommende tid tages der hul på arbejdet på eta-
pe 5 (fra midtbyprojektet til Hegedalsvej). Vi udnytter, 
at trafikken normalt er mindre i sommerperioden, og 
vi forventer, at der bliver arbejdet bredt på etaperne 
1-5  fra slutningen af juni og hele juli.  

Dog opretholder vi rundkørslen Brogade/Hostrupvej/ 
Adelgade/Hegedalsvej længst muligt for at minimere 
generne for trafikken.  

Midlertidig vej 
Under arbejdet på etape 5 bliver trafikken ledt ind 
over en midlertidig vej via Brogade 1. Dette kan give 
lidt kø. Vi opfordrer fortsat til, at bilister, der ikke har 
ærinde i Hobro, i videst mulige omfang benytter alter-
native ruter (E45).  

Spørgsmål i ferieperioden 
Opstår der spørgsmål eller problemer med adgang til 
en bolig på Hostrupvej, er I - også i ferieperioden –
velkomne til at kontakte Barslund:  

Jens Knudsen tlf. 20 20 44 46  
Mads D. Mortensen tlf. 31 64 25 71 
Thomas Damborg tlf. 31 64 25 66 
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Kontaktoplysninger 
Mariagerfjord Kommune: hostrupvej@mariagerfjord.dk; Park og Trafik, tlf. 97 11 30 00  
Barslund: Jens Knudsen tlf. 20 20 44 46/ Mads D. Mortensen tlf. 31 64 25 71 
/Thomas Damborg tlf. 31 64 25 66.  
 

Næste nyhedsbrev 

På grund af sommerferien udkommer næste nyhedsbrev først sidst i august.  
Du kan læse mere om projektet på vores hjemmeside www.mariagerfjord.dk/Hostrupvej   

http://www.mariagerfjord.dk/Hostrupvej

