Færdselsmøde, referat 1241
Mødedato:
28. januar 2021
Mødetid:
Kl. 09.00
Mødested:
Mødet blev afholdt online
Næste møde: 11. februar 2021
Deltagere:
Linda Rabenholt, Østjyllands Politi
Niels Erik Krarup Nielsen, Østjyllands Politi
Mette Sørensen Viskum, Byggemodning
Vibe Rix, Anlæg
Lise Guldager Hoppe, Anlæg (mødeleder og referent)
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TEKNIK OG MILJØ
Mobilitet, Anlæg og Drift
Aarhus Kommune

Anlæg
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Dagsorden:
0. Godkendelse af referat
1. Nymarks Allé
2. Esther Aggebos Gade
3. Beringvej
4. Grimsbrovej
5. Dalgas Avenue
6. Spanien
7. Strandvejen v/Kongevejen
8. Strandvejen v/Svendborgrampen
9. Christen Købkes Gade
10. Falstergade

0. Godkendelse af referat 1240
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Telefon: 89 40 44 00

(Byggemodning)
(Byggemodning)
(Vejanlæg)
(Vejanlæg)
(Vejdrift)
(Vejdrift)
(Vejdrift)
(Vejdrift)
(Parkering)
(Parkering)

E-mail:
anlaeg@mtm.aarhus.dk
www.aarhus.dk

1. Nymarks Allé
Mobilitet, Anlæg og Drift, Team Byggemodning (MESOV)
Emne:

I forbindelse med byggemodning af nyt boligområde på
Nymarks Allé i Mårslet, forelægges vejprojekt til godkendelse.
Adgangsvejen etableres i 5,5 m asfalt med kantsten mod den
vestlige 1 m rabat, mens der i modsatte vejside etableres 1,5 m
rabat med vejbelysning. På strækningen etableres asymmetrisk
hammerhoved med vendemulighed for 12 m LV.
Vejen tilsluttes eksisterende vej via portoverkørsel og for enden
af vejen opsættes O45. Området er 40 km/t.
Syd for vejen etableres 3 m bredt stiareal på
grundejerforenings matrikel jf. krav i lokalplanen.

Afgørelse:

Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.

Aftale:

Byggemodning svarer.

2. Esther Aggebos Gade
Mobilitet, Anlæg og Drift, Team Byggemodning (MORSTY)
Emne:

Byggemodning forelægger skilte- og afmærkningsplan for
færdiggørelse af den nordlige vejside af Esther Aggebos Gade,
som færdiggøres i forbindelse med byggeriet SHIP under
approbation 1558. Der søges samtykke til afmærkningsplanen,
som omhandler etablering af invalide-parkeringsbane, og en afog pålæsningsplads samt opsætning af blindvejsskilt.
Parkeringsbanen er 32 meter lang og 3 meter bred.
Aflæsningspladsen er 12 meter lang og 3 meter bred.
Sorte parkeringshenvisningstavler og husnummereringstavler
opsættes på privat matrikel.
Esther Aggebos Gades sydlige vejkant er etableret og
behandlet på færdselsmøde 1172 og 1186

Afgørelse:

Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.

Aftale:

Byggemodning svarer.

28. januar 2021
Side 2 af 6

3. Beringvej
Mobilitet, Anlæg og Drift, Team Vejanlæg og Bydesign (TCHH)
Emne:

Vejanlæg og Bydesign forelægger projekt for ændringer på
Beringvej.
I forbindelse med anlæggelse af Bering-Beder vejen, er
Beringvej blevet lukket, hvor den ville krydse den nye vej.
Der blev i den forbindelse vurderet, at den eksisterende anden
adgang til Bering-området fra syd ikke var forsvarlig, da denne
adgang skulle tjene som eneste adgang for en række
virksomheder, hvortil der er megen tung trafik, og der dertil er
planer om særtransporter. Af denne grund, er der anlagt en ny
adgangsvej til området, og denne er taget i brug i december
2020.
Områdets beboere, virksomheder og MAD er enige om, at den
eksisterende sydlige adgang herefter ikke bør benyttes
fremover, både grundet de dårlige oversigtsforhold, og da
adgangen som sådan er overflødig for den almene trafik til
området. Dette fredeliggør området for gennemkørende trafik,
og sikrer at bilister, og særligt lastbiler, benytter den nyanlagte
og sikre adgang til området.
Der er dog en stor lokal opbakning til, at vejadgangen
opretholdes som stiforbindelse. Der vil derfor alene ske
ændring af afmærkning og skiltning, dog med lokal indsnævring
ved selv indkørslen, for at tydeliggøre den lukkede adgang.
Steler vil blive placeret udenfor sikkerhedszonen for
Hovedvejen.

Afgørelse:

Projektet er ikke godkendt med følgende begrundelse:
• Politi og Vejmyndighed er positivt stemt overfor en
nedklassificering af Beringvej til stiforbindelse som
ønsket. Der er dog en række uklarheder i
tegningsmaterialet om konkrete forhold som
afmærkning, skilte og vejbredde, hvorfor sagen ikke
kan bedømmes på det foreliggende grundlag.

Aftale:

Anlæg arbejder videre med projektet.
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4. Grimsbrovej
Mobilitet, Anlæg og Drift, Team Vejanlæg og Bydesign (KAKRK)
Emne:

Vejanlæg og Bydesign forelægger projekt for etablering af
advarselstavle A41.1 og supplerende baggrundsafmærkning
O41.1, i svinget på Grimsbrovej ved nr. 2, for at synliggøre den
skarpe kurve.
Der er i dag placeret en enkelt O41.1 i svinget, men der
vurderes efter henvendelse fra borgerne, at der er behov for at
tydeliggøre svinget yderligere. Dette på baggrund af, at der er
dårlig sigt i kurven.
De supplerende skilte vil være med til at tydeliggøre kurvens
forløb og være med til at øge trafiksikkerheden på Grimsbrovej.

Afgørelse:

Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed med følgende
bemærkninger:
• A41,1 udelades, da strækningen er i byzone.

Aftale:

Anlæg søger projektet gennemført.

5. Dalgas Avenue
Mobilitet, Anlæg og Drift, Team Vejdrift (THSK)
Emne:

Vejdrift forelægger projekt for AFA JCDecaux A/S, angående
genopstilling af MUPI (Reklame informationsstander), hvor der
før stod en buslæskærm med reklame/informationsstander.
Standeren er baggrundsbelyst.

Afgørelse:

Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.

Aftale:

Vejdrift svarer.
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6. Spanien
Mobilitet, Anlæg og Drift, Team Vejdrift (THSK)
Emne:

Vejdrift forelægger projekt for AFA JCDecaux A/S, angående
genopstilling af MUPI (Reklame informationsstander), hvor der
før stod en buslæskærm med reklame/informationsstander.
Standeren er baggrundsbelyst.

Aftale:

Udgår efter aftale med forslagsstiller.

7. Strandvejen v/Kongevejen
Mobilitet, Anlæg og Drift, Team Vejdrift (THSK)
Emne:

Vejdrift forelægger projekt for AFA JCDecaux A/S, angående
genopstilling af MUPI (Reklame informationsstander), hvor der
før stod en buslæskærm med reklame/informationsstander.
Standeren er baggrundsbelyst

Afgørelse:

Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.

Aftale:

Vejdrift svarer.

8. Strandvejen v/Svendborgrampen
Mobilitet, Anlæg og Drift, Team Vejdrift (THSK)
Emne:

Vejdrift forelægger projekt for AFA JCDecaux A/S, angående
genopstilling af MUPI (Reklame informationsstander), hvor der
før stod en buslæskærm med reklame/informationsstander.
Standeren er baggrundsbelyst.

Afgørelse:

Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.

Aftale:

Vejdrift svarer.
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9. Christen Købkes Gade
Mobilitet, Anlæg og Drift, Team Parkering (PAEH)
Emne:

Etablering af handicapplads ved Christen Købkes Gade 25.

Afgørelse:

Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.

Aftale:

Parkering søger projektet gennemført.

10. Falstergade
Mobilitet, Anlæg og Drift, Team Parkering (PAEH)
Emne:

Etablering af handicapplads ved Falstergade 9.

Afgørelse:

Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.

Aftale:

Parkering søger projektet gennemført.
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