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Fra Hasle-Nyvang Grundejerforening 

 

Grundejerforeningen Hasle-Nyvang (Hjortemosevej, Munkemosevej, Bymosevej) ønsker 

hermed at fremføre nedenstående høringssvar.  

Grundejerforeningen vil gerne opfordre til at krydset ved Munkemosevej ombygges, idet 

Munkemosevej forlænges og tilsluttes det eksisterende kryds ved Sommervej. Samme 

løsning som er vist i VVM-rapportens figur 4.6. (Hovedforslaget, kaldet Parallelløsningen) 

Bestyrelsen gør opmærksom på at samtlige husstande i Hasle-Nyvang, uanset medlemskab af 

foreningen, er blevet spurgt om deres holdning til de to mulige tilslutningsforslag. Af 

rundspørgen fremgik det, at 83% gik ind for parallelløsningen, hvor Munkemosevej 

forlænges til Sommervejskrydset, 12% gik ind for den direkte løsning og 5% ønskede ikke at 

tage stilling. 

Følgende er grundejerforeningens argumenter for at tilslutte os denne løsning: 

- Man undgår ekspropriation.  

- Man tilføjer ikke nogle husstande i grundejerforeningens område yderligere negative 

konsekvenser, udover de i VVM-rapporten allerede beskrevne. 

- Trafikken er i forvejen jævnt fordelt på hver sin side af Munkemosevej. Efter 

optælling fra grundejerforeningens side, er der på Munkemosevej og Bymosevej 

nordvest herfor (inkl. ungdomsboligerne) 47 biler, på resten af Bymosevej er der 45 

biler. 

- Forlægningen af Munkemosevej til krydset ved Sommervej er den billigste løsning. 

- Med denne løsning vil kommunen på et senere tidspunkt kunne etablere støjværn 

langs Viborgvejs sydlige side.   

Følgende er grundejerforeningens argumenter imod etablering af en direkte vej fra krydset 

ved Sommervej til Bymosevej: 

- En ejendom skal evt. eksproprieres. 

- Ejendommene der ville komme til at ligge op til og overfor den nye vej, vil opleve 

markante støj- og lysgener, der ikke vil kunne skærmes for på et senere tidspunkt. 

- Trafikken på Bymosevej vil blive forskubbet mod øst (jvf. at størstedelen af bilerne i 

området er tilhørende beboere Nordvest for Munkemosevej)  

Yderligere foreslår grundejerforeningen at den opgravede jord i forbindelse med forlægning 

af Munkemosevej, benyttes til etablering af støj- og lysværn langs Bymosevej, gerne så de 

mest støj- og lyspåvirkede ejendomme beskyttes mod gener. 

Dernæst bedes de træer der vokser mellem Viborgvej og Hasle-Nyvangs område genplantet 

eller erstattet. De er indkøbt og plantet af grundejerforeningen efter aftale med kommunen.  


