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Høringssvar til ” Fordebat for biogasanlæg på Sønderupvej 1, 
8830 Tjele”  
 
Indgivet af: Rødding Lokalråd 
 
”Rødding er en attraktiv og helstøbt boligby i kort afstand fra Viborg og dermed nærhed til 
storbyens tilbud. Byen har en velbevaret historisk bykerne og et varieret udbud af boliger. 
Der er gode adgangsmuligheder til attraktive bynære landskaber ved søen og i det 
kuperede terræn. Byen er overskuelig med service, der sikrer helhed og sammenhæng i 
hverdagslivet.” Viborg Byråd 
 
 
Forslaget om placering af et biogasanlæg på Sønderupvej 1, 8830 Tjele, vil for Rødding 
bys vedkommende betyde en øget mængde tung transport. Det er derfor primært punkter 
som trafiksikkerhed, øget støj, rystelser og lugtgener, som har vores fokus. 
 
I denne planlægningsfase har Rødding Lokalråd nedenstående emner og forslag, som 
ønskes belyst i VVM og miljøkonsekvensrapporten. 
 

1. Trafikmængde. 
 
Vi ønsker belyst, hvorledes trafikmængde og mønster i Rødding vil ændres ifht. 
nuværende niveau, særligt med fokus på den tunge trafik. Derfor ønskes foretaget 
trafikmålinger på udvalgte punkter i byen (se vedlagte kort - punkter markeret med 
grønne tal) 
 
1. Kirkegade mellem Søparken og Vansøgårdsvej. En måling her vil give et reelt 

billede af den trafik som påvirker trafiksikkerheden gennem byen. 
 

2. Vansøgårdvej mellem Søparken og Søskrænten. En måling her vil give et reelt 
billede af den trafik som påvirker trafiksikkerheden gennem byen og samtidig 
undlade trafik til og fra vognmandsforretningen på Vansøgårdsvej som ikke 
kører gennem byen. 

 
 

3. Ingstrupvej lige vest for Sødal Børnehus.  
 

4. Korsbakken ved nr. 36. En måling her vil give et reelt billede af den trafik som 
påvirker trafiksikkerheden gennem byen. 

 
Målingerne bør udføres således at variationer henover døgnet registreres.  
Efterfølgende ønsker vi at tællinger samt den beregnede øgede trafik fremgår tydeligt i 
VVM/Miljøkonsekvensrapporten. 
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2. Trafiksikkerhed ved tung trafik 
 
Rødding Lokalråd ønsker belysning og vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige 
konsekvenser af en øgning af tung trafik på vejene gennem byen. 

• Belysning af mulighederne for at 2 lastvognstog uprobematisk kan passere 
hinanden på smalle strækninger. Erfaringer fra sandtransporter til Apple-
byggeriet kan evt. indhentes. 

• Belysning af konsekvenser for cyklister gennem byen (Den midtjyske 
cyklestjerne går gennem Rødding, dog uden sikker cykelsti fra byskilt til byskilt), 
herunder konsekvenser for cyklende skoleelever som skal benytte samme 
adgangsveje som den øvrige trafik. 
 
 

3. Støj, lugt og rystelser 

• Belysning af konsekvenser for boliger som ligger langs kørestrækninger 
for biomassetransporterne. 

• Hvor stor en øgning i støjmængde må forventes? 

• Der ønskes en vurdering vedr. rystelser. 

• Der ønske en vurdering af lugtgener ved biomassetransporterne. 
 

 
4. Særlige fokusområder: (markeret med røde tal på kortet) 

1. Stisystem fører fra boligområder til skole, SFO og Klub. Her krydser skolebørn 
Vansøgårdsvej uden trafiksikrende foranstaltninger. 

2. Stisystem fører fra boligområder til skole, SFO og Klub. Her krydser skolebørn 
Ingstrupvej uden trafiksikrende foranstaltninger. 

3. Det centrale område i byen, hvor Brugsen og Rødding Kultur- og 
Forsamlingshus ligger. Her koncentreres trafikken i byen. 

4. Oversigtsforhold i svinget Kirkegade/Korsbakken er meget dårlige, sammenholdt 
med stigning/fald i vejforløbet. 

 
Sammenfatning: 
 
Samlet set er Rødding Lokalråd bekymrede ved udsigten til en kraftig forøgelse af tung 
trafik gennem byen, da smalle veje, manglende cykelsti og trafiksikrende foranstaltninger 
vil medføre en væsentligt forringet trafiksikkerhed. 
 
Spørgsmål og henvendelser til dette høringssvar sendes til: lokalraad@roddingviborg.dk 
 
 
   Med venlig hilsen 
    Rødding Lokalråd 
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