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Ny asfalt på Strandhusevej og  

ensrettede cykelstier i Juelsminde 

I starten af oktober går renoveringen af Strandhusevej og 
omlægningen af cykelstier i området i gang. 

På Strandhusevej og de øvrige cykelstier i Juelsminde har cyklister 
og fodgængere hidtil haft frit valg med hensyn til at vælge i hvilken 
side af vejen, de ville færdes. Det har Hedensted Kommune besluttet 
at ændre på af hensyn til sikkerheden for alle parter. 

I starten af oktober går arbejdet i gang med at gøre cykelstierne 
ensrettede i begge sider af vejen på Ringvejen, Rousthøj Allé og Tof-
teskovvej. På disse strækninger vil opgaven kunne løses ved at ud-
skifte eksisterende skilte eller opsætte nye og ved at gøre det muligt 
at krydse vejene fra stierne.  

På Strandhusevej og Petersmindevej, hvor der i dag kun er cykelsti i 
den ene side af vejen, skal der også anlægges ny sti eller en bane til 
cykler i den modsatte side af vejen.  

Det sker samtidig med en omfattende renovering af Strandhusevej, 
der får ny asfalt på kørebanen og fællesstier for gående og cyklister i 
begge sider af vejen hen til Petersmindevej. På den sidste strækning 
lægges fortove i begge sider af vejen. I krydset Tofteskov-
vej/Strandhusevej erstattes lyskrydset af et moderne handicapven-
ligt anlæg, og gadelyset udskiftes.  

Desuden bliver krydset Petersmindevej/Strandhusevej ombygget, så 
vigepligtsforholdene tilpasses de reelle trafikforhold. I det nye vej-
kryds vil der således være vigepligt for trafikanter, som kommer fra 
den sydlige del af Strandhusvej. 

”Omlægningen af cykelstierne vil helt sikkert gøre disse mere trafik-
sikre. Der har været farlige situationer, specielt når biler fra sideve-
jene kører ud over de dobbeltrettede stier og ikke forventer cykeltra-
fik fra den ’forkerte’ side,” siger formand i udvalget for Teknik Lene 
Tingleff og tilføjer: ”Politiet har også udtrykt ønske om, at vi får 
’ryddet op’ i cykelstierne i Juelsminde. De dobbeltrettede stier har 
gjort det svært at lære skolebørnene at cykle rigtigt efter færdselslo-
ven.” 

Projektet igangsættes nu, men ventes først helt afsluttet i løbet af 
foråret 2018. Prisen er cirka fire mio. kroner. 

For mere information:  

Lene Tingleff, Form. Udvalget for Teknik, tlf.: 2023 5815 

Michael Laursen, Leder Infrastruktur og Transport, tlf.: 2485 4194 

Kortbilag med ny stistruktur i Juelsminde 

 


