Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd
Infrastrukturudvalget
Referat nr. 110 fra møde den 7. april 2022.
Deltager: Steffen Sønderskov (STS), Søren Flarup (SF), Jens Chr. Damsgaard (JCD)og John
Mikkelsen (JM), Lars Konradsen (LK), Poul Erik Pedersen (PEP)
Fraværende: Henrik Pigsborg Jensen (HPJ) og Jan Gehlert (JG)

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2: Valg af referent.
SF påtog sig hvervet som referent

Ad 3: Godkendelse af referat fra sidste møde – nr. 109
Referat nr. 109 fra mødet den 17. februar 2022 blev godkendt.

Ad 4: Referat af møde med Teknik og Miljø torsdag den 24.2.22.
Her gengives Mette Dyrlund Sahlertz referat fra mødet:
Projekter med høj prioritering:
1. Høvej-Elstedvej udbedring/udvidelse – Der henvises til at bruge app’en borgertip for
udbedringer. Den oprettes i projektdatabasen og der ses nærmere på anlægsoverslaget for en
udvidelse. Den opdeles mellem Høvej og Elstedvej.
2. Krydset Elstedvej/Lille Elsted/Elleparken – Denne er godkendt på færdselsmøde og
forventes at igangsætte 2022.
3. Hastighedsregulering i Elsted Landsby – Denne oprettes i projektdatabasen og der ses
nærmere på en indsnævring ved buslommen og afmærkning.
4. Belysning af sti mellem Elev og Lystrup – Det undersøges hvorvidt det er muligt at
etablere belysning langs stien selvom denne er i åbent land.
5. Lystrup Station, parkeringsforhold – Denne er under udførelse.
6. Busstop på Sønderskovvej v. Elsted Byvej – Problematikken er at de højresvingende fra
Elsted Byvej foretager svinget i meget høj hastighed, da krydset udformning gør svinget
meget dynamisk. Der ses nærmere på hvorvidt man kan optimere dette. Evt. flytning af
busstop afventer afklaring af helhedsplan for Lystrup.
Projekter med mellem prioritering (som afventer helhedsplan eller anden afklaring):
1. Regulering af krydset Sønderskovvej/Indelukket – der undersøges hvorvidt Aarhus
Kommune har trafiktal til en beregning. Ligges i projektdatabase, men afventer
helhedsplanen for Lystrup.
2. Regulering af Sønderskovvej ved Bygaden/Møgelgårdsvej – der undersøges hvilke
ændringer der skal til ved stikrydsningen, for at Aarhus Letbane kan nedsætte bomtiderne.
3. Busstop på Høvej – Vi ser nærmere på en mulig synliggørelse af kantstensforløbet med
kantpæle eller lignende.
4. Shuntspor i Fordelerringen – disse er oprettet i projektdatabasen. Vejdirektoratet igangsætter
en trængselsanalyse, men virkede umiddelbart positivt stemt overfor shunt. Afventer
yderligere fra dem.
5. Hastighedsdæmpning på Bystævnet – Bystævnet er indstillet til forsøgsordning med 40
km/t, vi afventer afklaring af hvorvidt vi får disse godkendt og finansieret.

6. Fortov langs Lystrup Centervejs sydlige side fra Sønderskovvej til indkørslen til Lystrup
hallen – det blev diskuteret og vurderet at dette behov kan opstå sammen med den nye
lokalplan for udvidelse af Lystrup-hallen. Problematikken pt. består af et siveområde
imellem Lystrup-hallen og SuperBrugsen. Denne problematik bringes videre til den
lokalplanansvarlige.
Projekter der afvises:
1. Sønderskovvej, høj hastighed – der ønskes ikke etableret hastighedsdæmpende
foranstaltninger på Sønderskovvej, da fremkommeligheden her prioriteres. Vi kan til
gengæld oplyse, at det er muligt at få politiet til at udføre færdselskontrol, hvis du oplever
meget høje hastighedsoverskridelser. Den kan bestilles her: https://politi.dk/bestil-enbetjent/bestil-en-faerdselskontrol
2. Hovmuren, Elev – hastighedsdæmpning – afvises og opstartes igen hvis der stadig er behov
efter skolen er flyttet.
3. Busstop på Lystrupvej – afvises, da letbanen ikke vil acceptere dette grundet afstand til
deres signal og dermed sikkerheden ved overkørslen.
Som fortalt afventer alle stiprojekter en ny prioriteringsmodel, der pt. er under udarbejdelse, så snart
denne foreligger vender vi situationen omkring stiønsker igen.
Jeg har desuden vedhæftet de medbragte kort og skal nok stadig lige skrive mig bag øret om jeg kan
medbringe et større kort til næste møde 😊
De enkelte punkter blev gennemgået og taget til efterretning.

Ad 5: Gennemgang/justering af aktivitetsliste.
Aftalt at STS retter listen til på baggrund af referatet fra mødet med Teknik og Miljø.

Ad 6: Nye sager.
a. Øget støj fra motorvejen.
Henvendelse fra en borger på Dannevang, som er af den formening, at der er sket en stigning
i støjen fra motorvejen. Udvalget vil forsøge at finde ud af, om årsagen er den højere
hastighed på 130 km/time.
b. Stien langs Ellebækken.
STS retter henvendelse til Mette Dyrlund Sahlertz for opdatering omkring stien – er den
kommunal eller kun noget af den?

Ad 7: Næste møde
Indkaldelse efter behov.

Ad 8: Eventuelt
Intet.
Lystrup, den 19/4 2022
Refereret af Søren Flarup.

