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Notat - Fremtidige Trafikforhold på Ørumvej og Svends Møllevej, beskrivelser og 
muligheder

Ørumvej

Forslag om gennemkørselsforbud:

Politiet skal godkende at der opsættes skiltning med gennemkørselsforbud for lastbiler på 
en strækning. Inden stillingtagen til en sådan ansøgning fra kommunen skal kommunen 
som vejmyndighed komme med en klar begrundet og dokumenteret ansøgning med hen-
blik på samtykke efter færdselslovens bestemmelser.

Det reelle problem med gennemkørende lastbiltrafik på strækningen Ørumvej/Hornum-
kærvej anbefales undersøgt nærmere under en normal trafiksituation. De eksisterende 
trafiktællinger kan ikke give et bud på omfanget af gennemkørende trafik uden ophold, 
udelukkende et målt antal på tællelokaliteten i den pågældende måleperiode. Der laves 
nogle samtidige målinger og registreringer af lastbilerne på Ørumvej, Hornumkærvej, 
Sønderskovvej og Åløkkevej for at kunne dokumentere det faktiske kørselsmønster, ba-
seret på nummerpladeregistreringer - kørselstid m.m.

Der er ved indførelse af gennemkørselsforbud og andre reguleringer af trafikken altid risi-
ko for at dette medfører utilsigtet flytning af tung trafik til nogle mindre vej, f.eks. Søn-
derskovvej, Hostrupvej, Stouby Kirkevej, Bellevej m.v.  
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Etablering af 2-1 veje.

Eb trafiktælling – antallet af lastbiler på strækning (årsdøgnstrafik) samt vejens forløb 
med skarpe kurver og oversigtsarealer er bl.a. afgørende for, om man kan lave 2-1 vej 
som også skal godkendes af politiet. 

I politiets vurderinger om en aktuel vej kan indrettet til 2-1 vej lægges der specielt vægt 
på følgende forhold:

 Vejens bredde.
 Vejen skal være svagt trafikeret
 Kun begrænset tung trafik
 Vejens kurveforløb. Kurverne må ikke være for skarpe og ingen uoverskuelige 

bakketoppe.
 Der skal være mødesigt på strækningerne.

Ved etablering af 2-1 veje i åbent land er det et krav at der samtidig etableres en lokal 
hastighedsbegrænsning på 60 km/t 

Administrationens vurdering af strækningerne for mødesigt

Ørumvej. Fra Egehøjvej – Højkildevej
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Hornumkærvej. Fra Højkildevej – Stouby Kirkevej

Stiforbindelser Ørum – Daugaard 
Oplæg på nedenstående kortudsnit til drøftelser om scenarier for etablering af stiforbin-
delser, Ørum - Daugård:

Fartdæmpende foranstaltninger:
Fartdæmpende foranstaltninger, bump, chikaner mv. relaterer sig jf. vejreglerne til om-
råder inden for tættere bebygget område dvs. indenfor bytavlerne og med belysning.
Der kan således ikke opnås tilladelse til disse foranstaltninger på strækninger i åbent 
land. 
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Svends Møllevej

Vejens tilstand: 
På strækningen, er der store problemer med, at kørebanen revner. Kørebanen har ensi-
dig fald, og afvandingen sker ud igennem en meget smalle yderrabat, ned af den stejle 
skråning, og ender i vandløb langs vejen.
Afvandingen har bevirket, at rabatten og skråningen er meget fugtig, flere steder erode-
ret, og samtidig er vandløbet ved at underskylle skråningen.

Så vejkassen mangler sidestøtte og bæreevne, hvorfor kørebanen sætter sig, slår revner 
og har sporkøring.

Ved forsat kørsel på Svends Møllevej, er det også vigtigt, at få opsat autoværn på store 
dele af strækningen.

Åløbet har dele af den sydlige del af Daugård som opland og nedstrøms er vandløbet be-
skyttet af naturbeskyttelseslovens §3.

Ved forsat brug af Svends Møllevej, skal åen enten flyttes mod nord, ud på engareal, el-
ler rørlægges, og skråningsanlægget/vejkassen skal retableres.
Skråningsanlægget er ca. 4 meter højt på 200 meter langs Svends Møllevej.


