Beretning fra trafikudvalget
Som de fleste nok har bemærket, er Djurslandmotorvejen ved at fylde godt i landskabet. Heldigvis
har der ikke været de voldsom store problemer i forbindelse med etableringen. Der har været en
periode hvor Petersmindevej har været lukket på grund af omlægning af Ellebækkens forløb ud i
den nye engsø, og vejforløbet til Sønderskovvej er blevet ændret.
Et emne der har fyldt uforholdsmæssig meget, er diskussionen om eventuelt lukning af Ørnstrupvej.
Trafikudvalget har sendt en enstemmig vedtaget indsigelse til Århus Kommune, Trafik og Veje
(tidligere Vejkontoret), imod en lukning af Ørnstrupvej, så nu afventer vi byrådets (magistratens)
beslutning.
Ved kontakt med Trafik og Veje har vi påpeget de trafikale problemer der vil opstå i forbindelse
med de forskellige lokalplaners gennemførelse, men nogen egentlig tilbagemelding fra Trafik og
Veje har vi ikke fået. Trafikudvalget arbejder stadig på at gøre trafiksituationen på Sønderskovvej
bedre.
Der har været rettet henvendelse til trafikudvalget vedrørende trafikstøj fra Sønderskovvej ind i et
beboelsesområde. Desværre er den eneste anbefaling trafikudvalget kan give i denne situation, at
den pågældende grundejerforening retter henvendelse og søger om tilskud fra en nylig oprettet
trafikstøjspulje.
Trafikudvalget har været til et årligt møde ved Trafik og Veje sammen med andre repræsentanter
fra lignende udvalg, om der kommer noget resultat ud af dette møde vides ikke, da Trafik og Veje
sparer rigtig meget på ordene til fællesrådene.
I forbindelse med engsøprojektet er planerne, at der etableres en cykel/gangsti fra Vejlby til
Lystrup.
Nogen lyspunkter er der dog i forbindelse med trafiksituationen. I vejplan 2006, og med baggrund i
en nylig afsluttet skolevejsanalyse, ser det ud som om krydset Lystrupvej-Centervej-Bystævnet
snart vil blive mere trafiksikker, trafikudvalget vil fremover følge dette punkt meget tæt.
Af andre kommende fokusområder vil trafikudvalget arbejde med:
• Bedre muligheder for sivetrafik til og fra Lystrup.
• Flere busafgange.
• Bedre trafikregulering ved Indelukket/ Sønderskovvej og Lystrup Centervej/ Sønderskovvej
• Etablering af buslommer ved Q8 og Hovmarken
• Undersøge/diskutere om der er behov for en aflastning af Sønderskovvej øst for Lystrup
Endelig vil trafikudvalget over for kommunen, fortsætte med at pege på de trafikale problemer som
eksisterer på Lystrupvej og især i rundkørslen ved Viengevej.
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