
Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd
Trafikudvalget

Referat nr. 43 fra møde den 26/10 2006

Fremmødt: Chris Olsen (CO), Jens Chr. Damsgård (JCD), Søren Flarup 
(SF), Steffen Sønderskov (SS), Christian Matthiesen (CM), John 
Mikkelsen (JM), Bent Jensen (BJ)
Fraværende: Per Østergaard med afbud.

Ad 1a: Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 1b: Godkendelse af referat.

Referat nr. 42 fra møde den 13/9 2006 blev godkendt.

Ad 1c: Elstedvej.

Smørhullet: Det var udvalgets opfattelse at der kun var sket reparation af 
asfalt og ikke som lovet udvidelse af vejen – skrivelse til Trafik og Veje.

Cykelsti ved den nye vej ved Terp: Udvalget var enig om at det ville være 
en god ide, idet man måske på lang sigt vil kunne opnå at få cykelsti hele 
vejen fra Lystrup til Terp og dermed blive forbundet med cykelstisystemet 
ved Randersvej – emnet tages med til møde med Trafik og Veje.

Ad 2: Krydset Lystrup Centervej/Bystævnet/Lystrupvej

CO oplyste at krydset er angivet i ”sikre skoleveje” med høj prioritet. – 
udvalgets opfattelse er etablering af lyskryds – der rettes henvendelse til 
Trafik og Veje for at få klarhed over deres holdning.



Ad 3: Lys på cykelsti Indelukket/Asmusgaardsvej.

Der mangler lys på hele cykelstien fra Hovmarken – der skal måske
beskæres i beplantningen – der rettes henvendelse til Trafik og Veje om 
problemet.

Ad 4: Rundkørsel Sønderskovvej/Indelukket.

Et meget diskuteret emne på udvalgsmøderne gennem tiden – problemet
stiger i takt med udbygningen af området for enden af Indelukket – 
udvalget foreslår blinklys subsidiært rundkørsel – emnet tages med til 
møde med Trafik og Veje endnu engang.

Ad 5: Bybusdækning Øst/Vest.

Der var enighed om, at der mangler oplysninger med hensyn til antallet
af passagerer Øst/Vest og befolkningens ønsker, for at kunne diskutere 
emnet mere dybtgående – emnet overføres til aktivitetsliste til fremtidig og 
yderligere behandling.

Ad 6: Trafikforhold.

Punktet var medtaget for en diskussion af om den kommende udbygning 
på ca. 300 boligenheder vil kunne medfører trafikforhold, som man fra 
udvalgets side allerede nu skulle tage højde for – der fremkom ikke forslag 
hertil.
Af vej- og stiplanen fremgår etablering af fortov/sti på Elevvej i Lisbjerg – 
CO undersøger hvad dette dækker over.

Ad 7: Ørnstrupvej (status)

Siden sidste udvalgsmøde har Byrådet vedtaget, at foretage ekspropriation 
for at kunne etablerer midterhelle i svinget ved skolen herudover etableres 
to bump i Ørnstrupvejs vestlige ende.



Ad 8: Møde med byplanudvalget.

Afventer omstruktureringsmøde i FU – jfr. punkt 11.

Ad 9: Prioriteret liste til Trafik og Veje.

På nuværende tidspunkt er foranstående punkter udvalgets 
prioriteringsliste til Trafik og Veje.

Ad 10 Mødedatoer.

Datoerne blev godkendt – dog med ændring af årstal for nogle datoer.

Ad 11. Andet.

CO oplyste, at FU vil indkalde til møde om drøftelse af udvalgenes 
arbejdsområder.

Elev, den 2/11 2006
Refereret af
 Søren Flarup


