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Tilst, den 23. november 2019 

Vedr.: Udvidelse af Viborgvej til fire spor   

På vegne af ejerforeningen Anelystparken 56 – 70 vil vi gerne svare i sagen om udvidelse af 
Viborgvej til 4 spor. Vi er en ejerforening af 5 privatejede huse, hvor der er private boliger. Vi 
støder op til erhvervsområdet på Anelystparken og op til Viborgvej. 

I forbindelse med Viborgvejs udvidelse til 4 spor, har vi store bekymringer i forhold til en 
væsentlig forøgelse af antallet af biler, en øget hastighed samt øget støj.  

Støj 
Vores baghaver støder direkte op til cykelstien på Viborgvej, og dermed også kommer til at støde 
direkte op til en ny 4-sporet vej. Det er derfor naturligt, at vi vil blive væsentligt generet af 
øget støj. En bredere vej vil sandsynligvis også øge hastigheden på vejen, hvilket også vil være 
med til forøgelse af støj og gener for os.  

Vi har en formodning om, at ejendomsværdien vil blive påvirket negativt af udvidelsen, især 
såfremt der ikke sker afskærmning af støjen.  

I forbindelse med en eventuel udvidelse af vejen, håber vi derfor at man vil tage med i 
betragtningerne, at der evt. kan opsættes et støjværn op til de private boliger, der ligger med 
have direkte op til den nye vej.  

Forurening  
I forbindelse med måling af forurening er det også vores bekymring, at luftforureningen også 
stiger væsentligt, idet vi er flere småbørnsfamilier, og det faktum at vores baghaver faktisk 
støder direkte op til vejen.  

Der er i forvejen givet tilladelse til udvidelse af Stenas aktiviteter, hvorfor vi nu begynder at føle 
os lidt indeklemt og er bekymret for udviklingen omkring vores boliger.  

Vi udtrykker derfor vores dybeste bekymring omkring denne udvidelse af Viborgvej, og håber i vil 
tage vores betragtninger med i overvejelserne.  



Med venlig hilsen 
Grundejerforeningen Anelystparken 56 – 70 

Monica Bengtsen og Mathias Toft Larsen – nr. 56 
Lone Pedersen – nr. 58 
Li og Son Le – nr. 62  
Søren Bruun Mathiasen – nr. 70 


