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Didde Egestad, Trafik og Veje, Favrskov Kommune (barsel)
Thomas Sæderup
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Trafik og Veje
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 8964 1010
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

15. maj 2018
Sagsbehandler:
Thomas Sæderup
Tlf. 8964 5315
tsae@favrskov.dk
Personlig henvendelse:

Referat af møde nr. 23 i det lokale færdselssikkerhedsråd

Favrskov Kommune

1. Velkomst og introduktion
Velkommen til nye medlemmer: Birgit Kirkensgaard Hansen og Rikke Zanini, samt
Niels Erik Krarup Nielsen som afløser Amrik Singh Chadha.

Trafik og Veje
Torvegade 7
8450 Hammel
Sagsnr.
710-2007-20203

2. Opfølgning fra seneste møde (10. oktober 2017) samt godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

Dokument nr.
710-2018-123794

3. Orientering fra Favrskov Kommune:
•

Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Samarbejde med skolerne
Der har været afholdt tre møder i netværket for færdselskontaktlærere
og der er fortsat stor opbakning til at mødes og dele erfaring imellem
skolerne.
I netværket bliver ideer og konkrete undervisningsmetoder til bl.a. cyklistprøven vidensdelt, til gavn for kommunens skoler.
I marts og april er alle folkeskolerne besøgt i forbindelse med en ny
skolevejsanalyse.
Analysen har til formål at kortlægge og præsentere løsningsforslag på
de problemstillinger ved skolerne, som kan være problematiske for
eleverne til og fra skole ud fra et trafiksikkerhedsperspektiv.
Projektlisten er en hjælp til at prioritere nye midler til projekter på skolerne.
Der arbejdes samtidig kort over skolerne med henvisning af de anbefalede skoleruter.

1

Endelig sikres der at skolerne opdateres med den påkrævede skiltning
ved skolerne i forbindelse med skolepatruljer, som bliver gældende fra
2022.
•

Trafiksikkerhed- og cykelstiprojekter (2016, 2017 og 2018)
Orientering om de projekter som mangler at blive udført fra 2016, om
dem som blev frigivet december 2017 og om dem som indstilles for
2018.
For trafiksikkerhed er der tale om en lang række mindre anlægsopgaver, såsom chikaner, midterheller, mindre fortovsstrækning mm.
Der arbejdes hårdt på at få projekterne gennemført, og Trafik og Veje
har to rådgivere ansat i huset til at løfte nogle af de større anlægsopgaver (omfartsvej ved Hadsten og cykelsti i Foldby-Norring)
Cykelstiprojektet mellem Svenstrup og Hammel fik ikke tilskud fra Vejdirektoratet, men har et budget på 5,3 mio. kr. Der er forventet opstart
på anlæggelsen til marts 2019.
Cykelstiprojektet i Foldby-Norring fik tilskud fra Vejdirektoratet på 40 %
(3,3 mio. kr.), og har dermed et budget på 8,2 mio. kr.
Der er forventet opstart på anlæggelsen til september 2018.
Til orientering blev også vist uddrag fra seneste ulykkesanalyse, der
bl.a. udpeger de områder i kommunen som har flest uheld.
Rapporten er vedlagt referatet til orientering.

•

Dommerparken (siden sidst)
Anbefalingerne fra forrige møde blev præsenteret for arbejdsgruppen
for Dommerparken og fik til dels en betydning for breddeforholdene.
Dog blev der ikke valgt den løsning som færdselsrådet havde peget
på.
Det blev igen påpeget, at der kunne være gjort mere for at sikre bedre
cyklistforhold end det planlagte.

4. Gensidig orientering
JP nævner fortove under tunnelen ved jernbane på Århusvej som er i dårlig stand
samt ramper i Hinnerup (Engelbjerggård) som mangler. En løbende dialog med
Christian Nielsen i Trafik og veje (ansvarlig for fortovsbelægninger) pågår dog og
JP oplever et tilfredsstillende samarbejde.
BKH har konkrete ønsker om steder med manglende opstik. Hvorvidt der laves opstik i asfalt og samtidig sænkes kantsten, er der lavet en aftale med entreprenøren
om. Alle konkrete forslag eller udkast kan sendes til Trafik og Veje, på enten
vejdrift@favrskov.dk eller til TS på mail, til videreformidling.
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CN foreslår om der ved Hørkærvej/Trigevej i Søften blive vejvist mod E45, så trafikken herfra kan ledes igennem erhvervsområdet frem for Trigevej, hvor der i krydset på Århusvej er dårligere kapacitet.
TS orienterede om at der netop indstilles et projekt om at forbedre kapaciteten i
krydset Alfa/Århusvej og at forslaget derfor vil hænge godt sammen.
Igen foreslog CN at få forbudt venstresving ud på Århusvej fra Beta, da det ofte
spærrer trafik og mange tager chancer. Dette forslag er på vej til at realiseres.
Der blev orienteret om at signalanlægget ved Engdalsvej (vest) /Århusvej somme
tider giver et rødt signal i begge retninger. Der er for nyligt installeret radar i systemet, og det kan være årsagen. TS søger for at anlægget efterses.
5. Næste møde
Næste møde foreslås at være 26. september 2018 kl. 14.00 – 15.30 i Hammel,
mødelokale 3.
6. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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