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Overskrift 

Udvælgelse af trafiksikkerhedsprojekter til gennemførelse i 2015 

 

 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik skal tage stilling til gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter, der 

er udvalgt fra trafiksikkerhedsplanens reviderede bruttoliste over projektlokaliteter.  

 

 

Økonomi 

Der er en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til arbejdet. 

  

Bevillingen er foreslået fordelt således: 

 1,2 mio. kr. til udvalgte projekter fra trafiksikkerhedsplanens bruttoliste, efter 

prioritering og indarbejdelse af nye ønsker igennem borgerhenvendelser. 

 0,3 mio. kr. til mindre projekter og projekter der gennemføres i tilknytning til 

årets asfalt- og vedligeholdelsesarbejder på kommunevejene. 

 

 

Historik 

På byrådsmødet d. 28. februar 2015 blev det besluttet at godkende anlægsbevilling til 

trafiksikkerhedsarbejder på 1,5 mio. kr. 

 

Sagsfremstilling 

Trafiksikkerhedsplanens bruttoliste med prioriterede lokaliteter er opdateret med de nye-

ste tal for trafikuheld for en 5 årig periode (2009-2013).  

Endvidere er tilføjet trafikmålinger der er foretaget siden trafiksikkerhedsplanens god-

kendelse i 2013.  

 

Borgerhenvendelserne fra bl.a. borgermodulet på kommunens hjemmeside er vurderet 

og prioriteret. Heraf er kun et enkelt medtaget på bruttolisten.  

En del af henvendelserne var i forvejen optaget på bruttolisten. Nogle få var driftspro-

blemer, som er overgivet til driftsafdelingen til behandling og andre vurderes ved anven-

delse af prioriteringsmodellen at have så lav prioritet at udførelse vil være urealistisk.  

4 – 5 henvendelser skal vurderes efter der er gennemført trafikmålinger i 2015. 

Den reviderede bruttoliste er vedhæftet som bilag. 

 

Beløbet på 1,2 mio. kr. til udvalgte projekter fra trafiksikkerhedsplanens bruttoliste fore-

slås afsat til følgende projekter til gennemførelse i 2015: 
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Lindvedvej i Øster Snede (lokalitet nr. 4 i bruttolisten) 

Beskrivelse Der er igennem årene modtaget en del borgerhenvendelser om 

utryghed og trafikuheld i svinget på strækningen fra kirken til by-

zonetavlen. Ud over de 2 uheld vi har registreret, har vi modtaget 

billeddokumentation på 6 uheld fra 2013/2014 og beskrivelse af 

yderligere 9 uheld for de sidste 10 år. 

Uheldene sker sandsynligvis i forbindelse med for høj fart igen-

nem svinget på vej ud af byen. Hastighedsmålingen viser en gen-

nemsnitsfart på 57,1 km/t.  

Derudover er svinget etableret med et forkert tværprofil, med 

sidefald mod fortovet i stedet for som vejreglerne foreskriver – 

sidefald mod vejmidte. Det påvirker færdslen ud af byen ved at 

trafikanterne overraskes og mister herredømmet over bilen. 

 

Prioritet Middel 

 

Løsning Byzonetavle flyttes ca. 100 m nærmere Øster Snede, hvor der 

etableres bump og belysning som byport. Derudover etableres 

hævet flade ved den nordlige udkørsel fra kirkens parkerings-

plads, som danner kryds med udkørsel fra Spejdergården og par-

keringspladsen modsat kirken. 

Overslag: 0,2 mio. kr. 

Tværprofilets regulering igennem svinget finansieres af vejvedli-

geholdelsesbudgettet.  

 

 

Kirkevej/Juelsbovej ved Løsning Skole (lokalitet nr. 10 i bruttolisten) 

Beskrivelse Der er registreret 3 trafikuheld i krydset, heraf 1 med personska-

de (alvorligt tilskadekommende knallertfører). Borgerhenvendel-

ser supplerer med oplysning om at der jævnligt sker uheld i kryd-

set og alle der bor op mod krydset har haft biler inde i haven op 

til flere gange. Flere er kørt ned og mange har været ramt, hel-

digvis indtil videre uden de store personskader. 

Begge veje har et gennemgående sigte og vigepligtsforholdene i 

krydset kan herved være svære at erkende. En hastighedsmåling 

antyder ikke problemer med farten. 

 

Prioritet Høj 

 

Løsning Rød belægning (OB) på eksisterende flade. Endvidere skal afstrib-

ning opfriskes, herunder etablering af større afmærkning af vige-

pligt på kørebanen, Juelsbovej mm. 

Overslag: 75.000 kr. 

 

  

Mosegade/Bredgade: (lokalitet nr. 15 i bruttolisten) 

Beskrivelse Borgerhenvendelser beskriver at det er svært, til tider meget 

svært at dreje fra Mosegade til Bredgade, hvilket medvirker op-

hobning (kø) i myldretiden. Det gør, at der opstår hasarderet kør-

sel for at komme ud fra Mosegade. Endvidere sker der misforstå-

elser i forhold til trafik fra Nørrebrogade, som er ensrettet frem 

mod krydset.  

Derudover fremgår det af borgerhenvendelser, at det er et meget 

farligt kryds, hvis man er cyklist. 

Der er registreret 5 trafikuheld. Heraf er der bløde trafikanter in-

volveret i 3 uheld. I 3 af uheldene er det trafikanter kommende 
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fra Nørrebrogade, der ikke overholder vigepligten. 

Krydset er udover uheld og dårlig fremkommelighed prioriteret i 

forbindelse med Bredgades forestående asfaltering, hvor stræk-

ningen fra Jørgensens Alle til krydset i den forbindelse skal regu-

leres ved affræsning/afgravning af del af kørebane/vejkasse. Det-

te finansieres over asfalt- og vejvedligeholdelsesbudgettet. 

 

Prioritet Middel 

 

Løsning Lysregulering der finansieres af trafiksikkerhedsbudgettet. 

Overslag: 0,8 mio. kr. 

(Ved godkendelse af trafiksikkerhedsplanen i 2013 er der foreslået 

at etablerer rundkørsel med overslag på 2,0 mio.kr.) 

 

Juelsmindevej/Ørumvej: (lokalitet nr. 26 i bruttolisten) 

Beskrivelse Krydset er vejadgang til et stort råstofområde nord for Ørum, 

hvilket medfører en del svingende tung trafik fra Juelsmindevej til 

Ørumvej. 

Der er registreret 5 uheld trafikuheld i og omkring krydset, heraf 

1 personskade. Krydset er etableret med højre og venstresvings-

baner.  

Henvisningstavle til campingpladsen der var placeret i helleanlæg 

ved Storskovvej, tog oversigten til trafikanterne fra vest (ven-

stre). For at skabe bedre oversigt i krydset er tavlen fjernet og 

udskiftet med en lavere, som er placeret i galgen sammen med 

vejnavnetavlen. 

 

Prioritet Høj 

 

Løsning Skiltes for farligt vejkryds og 70 km/t på Juelsmindevej (special 

skilte).  

Overslag: 75.000 kr. 

 

Vejlevej/Klakringvej: (lokalitet nr. 32 i bruttolisten) 

Beskrivelse Krydset er vejadgang til stort boligområde lidt vest for Juelsmin-

de. En del bløde trafikanter, herunder hurtigt kørende knallerter 

anvender den krydsende dobbeltrettede cykelsti. Herved er der 

bløde trafikanter kørende modsat den normale retning, med der-

tilhørende risiko for, at de overses af fremkørende trafikanter fra 

Klakringvej. 

Der er registreret 4 trafikuheld. I alle uheld er der bløde trafikan-

ter involveret. Lykkeligvis har det ”kun” resulteret i en alvorligt 

tilskadekommen. En hastighedsmåling tæt ved krydset viser en 

gennemsnitsfart på 75,8 km/t. Der er en del utryghed ved den 

dobbeltrettede cykelsti. Fremsendte ønsker om bedre oversigts- 

og lysforhold i krydset med fokus på tydeliggørelse af krydsende 

bløde trafikanter. 

 

Prioritet Høj 

 

Løsning Tydeligere markering af krydsningspunkt for de bløde trafikanter 

ved den dobbeltrettede cykelsti og herunder forbedrede oversigts-

forhold fra Klakringvej. Endvidere overvejes en forlængelse af den 

lokale fartgrænse på Vejlevej (er 70 km/t ved Tofteskovvej) forbi 

Klakringvej og krydsningspunkt ved Stormly (botilbud). 

Overslag: 50.000 kr. 
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Hedenstedvej v. Nørre Aldum: (lokalitet nr. 39 i bruttolisten) 

Beskrivelse Nørre Aldum er en mindre landsby med en blanding af landbrugs-

ejendomme og parcelhuse. Området er markeret med stednav-

netavler, så bebyggelsen kan passeres med 80 km/t. 

Der er igennem årene modtaget borgerhenvendelser med ønske 

om etablering af byzonetavler og hastighedsdæmpende foran-

staltninger igennem Nørre Aldum.  

Borgerne i Nr. Aldum har ligeledes fremsendt et konkret brev til 

arbejdsgruppen, Færdselssikkerhedsrådet, vedr. problemet med 

høje hastigheder. 

 

Prioritet Høj 

 

Løsning Lokal hastighedsbegrænsning ved bebyggelse på 50 km/t. Etable-

res med forbudstavler, så tavlerne gentages på strækningen. 

Overslag: 20.000 kr. 

 

 

Kommunikation 

Ingen bemærkning 

 

 

Lovgrundlag 

Lov om offentlige veje m.m., lov nr. 1520 af 27. december 2014, kap. 2, § 8 

Bekendtgørelse af Færdselsloven, LBK nr. 1386 af 11. december 2013, kap. 15 og § 92/§ 

100. 

 

Indstilling 

At de udvalgte lokaliteter med løsningsforslag godkendes til udførelse i 2015. 

 

 

 

 


