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Til nærmere at følge op på lokalområdets
udvikling og med henblik på at bearbejde
konkrete opgaver, har Fællesrådets 
Forretningsudvalg nedsat Trafikudvalget:
Udvalgets sammensætning kan findes på
hjemmesiden www.faellesraad-8520.dk.
Trafikudvalget arbejder ud fra det vedtag-
ne kommissorium (oversat til dansk: Ud-
valget skal holde sig indenfor de retnings-
linjer der er vedtaget af FF). Trafikudvalget
behandler forhold omkring infrastruktur,
herunder især veje og stier, og arbejder i
forbindelse hermed for den mest hensigts-
mæssige trafikafvikling/trafikstruktur i 
lokalområdet. Udvalget  behandler herud-
over trafiksikkerheds-mæssige spørgsmål.
Endvidere behandles alle sager om kollek-
tiv trafik, samt andre sager, som Forret-
ningsudvalget ønsker belyst.

I skrivende stund (omkring 01.07.03) har
den planlagte motorvej interesseret lokal-
området, og Trafikudvalget har derfor også
dette projekt på dagsordenen. Hvad bety-
der motorvejen for lokalområdets infra-
struktur? Bliver tilkørslen til Lystrup for
voldsom for byen? Kan der skabes en
»ringvej« omkring Lystrup-Elsted-Elev, 
så områdets beboere lettere kommer fra
området via »ringvejen« end via motor-
vejnettets veje?

Trafikudvalget mødes ca. seks gange årligt.
Udvalgsmedlemmernes skriveborde er 
aldrig tomme, idet en sagsbehandling kan
tage lang tid. Ofte må der stilles spørgsmål
til Århus Kommunes Vejkontor for at få
forklaringer, hjælp eller kopier af tidligere
beslutninger.

Trafikken i området

Lystrupvej i 1970’erne
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Proceduren er ofte således: En medlems-
organisation henvender sig skriftligt til 
Trafikudvalget. Sagen tages på førstkom-
mende dagsorden i udvalget. Her behand-
les den, og der besluttes hvorledes for-
slaget kan anbefales løst - set gennem 
trafikudvalgsmedlemmernes briller. Enkel-
te gange kan en sag lukkes med en svar-
skrivelse. Nogle sager må gennem Fælles-
rådets Forretningsudvalg. Ofte må der ske
undersøgelser af sagens område, f.eks. hvis
sagen drejer sig specifikt om en cykelsti-
forbindelse der ikke er optimal. 

Så må udvalget »on location« og se på sa-
gen. Fra Trafikudvalget er ude af sagen, til 
sagen endelig er løst, kan gå år. Da det jo i
sidste ende er budgetterne hos Århus 
Kommune der afgør hvornår sagens kerne
er udført.
At der opnås resultater, er færdiggørelsen
af cykel- og gangsti på Lille Elstedvej et
dejligt udtryk for. Den var færdig i foråret
2003.

Trafikudvalget


