
Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd

Beretning fra Infrastrukturudvalget 2021

Infrastrukturudvalget har i dag flg. medlemmer: Poul-Erik Pedersen, John B. Mikkelsen, Lars Konradsen, 
Søren Flarup, Jens Christian Damsgaard, Uffe Dahl, Henrik Pigsborg Jensen, Jan Krüger Gehlert samt mig selv
som formand.

Grundet den almene situation har vi ikke holdt så mange møder i udvalget som vi plejer. Flemming Larsen 
og jeg har dog haft mulighed for at afholde et fysisk møde med repræsentanter fra Teknik og Miljø. 

På mødet fremlagde vi de umiddelbare mobilitetsudfordringer, vi ser i vores lokalområde. De enkelte 
problemstillinger blev gennemgået, og efterfølgende fik vi en opsamling på vores oplæg.

Vi drøftede flg. problemstillinger:

 Grundet hasarderede overhalinger af bussen ved stoppestedet på Sønderskovvej ved Elsted Byvej 
foreslog vi fuld opstribning på Sønderskovvej umiddelbart syd for Elsted Byvej.  

 Såkaldte shunts fra Lystrupvej og ind på motorvejen. Etableres i begge retninger på Lystrupvej.
 Busstoppestedet på Sønderskovvej i sydgående retning ved letbanen etableres som en buslomme
 Busstoppestederne på Sønderskovvej ved Elsted Byvej flyttes nord for Elsted Byvej.
 P-pladser ved Lystrup Station
 Usikre trafikforhold for bløde trafikanter på Koldkildevej/Elevvej
 Hastighedsdæmpning på Hovmuren i Elev.
 Belysning på cykelsti fra Elsted til Elev. 

Krydset Elleparken/Elstedvej. Krydset er farligt for både biler og bløde trafikanter

Grundet Corona-situationen samt en del langtidssygemeldte i anlægsafdelingen hos Teknik og Miljø, må vi 
desværre konstatere, at stort set alt anlægsarbejde i forhold til vore ønsker ikke er udført.  Samtidig må vi 
desværre også konstatere, at nogle af de projekter, vi blev lovet gennemført, efterfølgende er ændret eller 
helt sat på pause.

Vi finder det ikke helt tilfredsstillende, har ytret ønske om en væsentlig bedre kommunikation i fremtiden.

Vi arbejder derfor videre med ovennævnte problemstillinger, men har også fokus på bl.a.:

 Trafikforholdene ved og i Nye
 Pendlerpladsen nær rundkørslen

Pladsen trænger til oprydning og færdiggørelse ind mod erhvervsområdet ved Jem og Fix
 Anmodning om hastighedsdæmpning på forskellige veje i området

Der køres for stærkt på flere af de lidt større veje, hvorfor vi med jævne mellemrum tager sagerne 
op med Teknik og Miljø

Med dette vil jeg afslutningsvis takke udvalgets medlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde i årets 
løb.
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