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0. Godkendelse af referat 1258 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
1. Vejlbygade 
Byrum, Byggemodning (MESOV) 
 
Emne:  I forbindelse med byggemodning af nyt boligområde på 

Vejlbygade/Vikærsvej i Risskov, forelægges vej- og stiprojekt til 
godkendelse.   

 
 Langs allerede godkendt adgangsvej i approbation 1848 

(godkendt på Færdselsmøde nr. 1234) etableres vinkelrette 
parkeringspladser, 2 længdeparkeringspladser og halvt 
nedgravede molokker udenfor vejudlæg. 

 
 Jf. lokalplanen udlægges privat fællessti fra adgangsvejen mod 

Vejlbygade. Krydsningspunktet på adgangsvejen, udføres i 
anden materiale eller farve og er ligeledes godkendt i 
approbation 1848 på Færdselsmøde nr. 1234. Mod nord 
tilsluttes stien Vejlbyvej, mod øst til Vikærsvej og mod vest til 
eksisterende sti. 

 
 Stierne udlægges i 3,5 m med 3 m sti i belægningssten og 0,25 

m rabat i begge sider. Belysningspullerter opsættes udenfor 
vejudlæg. Fra adgangsvejen, Vikærsvej, Vejlbygade og midt på 
stien mod eksisterende adgangsvej mod vest etableres 
pullerter. Stien skiltes i alle retninger med D27.  

                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Byggemodning svarer. 
 
 
2. Oddervej 
Byrum, Vejanlæg (MARKUN) 
 
Emne:  Vejanlæg forelægger projekt for ændring af eksist. spærreflade 

ved fodgængerfelt nord for Hestehavevej. 
 
 I forbindelse med at Aarhus Kommunes vejdrift skal til at lægge 

nyt slidlag på Oddervej er der kommet en borgerhenvendelse 
med ønske om at forlænge eksist. spærreflade med 50 til 100 
m. Ønsket begrundes med, at der mod nord er en krydsning 
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mellem de to skove. Krydsningen benyttes af flere forskellige 
bløde trafikanter (kondiløbere, institutioner, mountainbikere 
mm.). Samtidig opleves hastigheden på strækningen meget høj 
grundet de brede vognbaner. 

 
 Vejanlæg har på baggrund af ovenstående undersøgt eksist. 

forhold. Oddervej er på strækningen i dag ca. 10,0 m bred og 
hastigheds-begrænsningen er 60 km/t. Jf. Håndbog om 
Tværprofiler i byer er normalbredden for vognbane ved 
hastighedsklasse høj (60-70 km/t) 3,5 m. 

 
 Projektet, som vejanlæg forelægger, forventes derfor både at 

kunne bidrage til en bedre krydsning nord for Hestehavevej 
samt færre hastighedsoverskridelser på Oddervej grundet de 
smallere vognbaner. 

                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Vejanlæg søger projektet gennemført. 
 
 
3. Kolt Kirkevej 
Byrum, Vejanlæg (MARKUN) 
 
Emne:  Vejanlæg forelægger projekt for opsætning af to nye 

byzonetavler på Kolt Kirkevej hhv. nord for Hovedvejen og syd 
for Svanlevvej.  

 
 Projekt udføres efter et ønske fra fællesrådet om at få bundet 

hver sin side af Kolt Kirkevej sammen. 
 
 I forbindelse med opsætningen af de to nye byzonetavler 

nedtages de 3 eksist. byzonetavler, som tidligere har stået på 
de tilhørende sideveje. Disse er ikke længere relevante grundet 
de ny tavler på Kolt Kirkevej. 

 
 Eksist. hastighedsbegrænsning på 60 km/t bevares jf. politiets 

bemærkninger på færdselsmøde nr. 1245, dog flyttes en enkelt 
C55-tavle grundet ny byzonetavle syd for Svanlevvej.                                                                                                                                           
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Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed med følgende 
bemærkninger: 

 Det skal ved opsætning af skiltene sikres, at C55 
placeres mindst 30m og højst 60m efter E55/E56.  

 
Aftale: Vejanlæg søger projektet gennemført. 
 
 
4. Kolt Østervej 
Byrum, Vejanlæg (MARKUN) 
 
Emne:  Vejanlæg forelægger projekt for hastighedsdæmpning af Kolt 

Østervej.  
 
 Projektet udføres efter et ønske fra fællesrådet om at nedsætte 

hastigheden fra den nuværende 60km/t til alm. hastighed inden 
for bygrænser på 50km/t. 

 
 Projektforslaget indebærer ensartning af hastigheden på Kolt 

Østervej. Kolt Østervej ligger inde for byzonen Kolt-Hasselager, 
vejen er delvis 50km/t og 60km/t. Dette ønskes ensartet til 
50km/t ved at nedlægge 60km/t skiltningen omkring 
rundkørslen mellem Kolt Kirkevej og Kolt Østerparken.                                                                                            

                                                                                                                                                                               
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Vejanlæg søger projektet gennemført. 
 
 
5. Østergade 
Byrum, Vejanlæg (TCHH) 
 
Emne:  Vejanlæg forelægger projekt for flytningen af cykelparkering 

ved Salling i Østergade.         
 
 Ejerne af Ejendommen Østergade 30, oplever problemer med 

adgang til deres baggård. Projektet skal sikre adgang til 
baggården samtidig med at antallet af cykelparkeringspladser 
bevares.                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Vejanlæg søger projektet gennemført. 
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6. Læssøesgade 
Byrum, Vejanlæg (KLBRA) 
 
Emne:  Projektet ved Gerlachsgade (hundeører) og Læssøesgade har 

skabt behov for opsættelse at 2 standsningsforbudsskilte, da 
overlæggeren på T-krydset er blevet mindre. 

 Parkerede biler bevirker, at lastbiler nu har svært ved at svinge 
til højre og venstre.                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Vejanlæg søger projektet gennemført. 
 
 
7. Ewaldsgade 
Byrum, Vejanlæg (KLBRA) 
 
Emne:  Vejanlæg forelægger projekt for Frederiks Allé / Ewaldsgade – 

cyklister mod ensretningen. 
 
 Beskrivelse af vejprojektet: 

 På Frederiks Allé er der i gang i et større projekt for at 
forbedre forholdene for cyklister og gående. 
 

 I den forbindelse er der et ønske om at forbedre forbindelsen 
for cyklister fra Jægergårdsgade og ned på Hallssti. 

 For at gøre dette ændres udkørslen fra Ewaldsgade til at 
være ét spor (højresving, ligeud og venstresving) på 3,5m 
og en cykelbane på 2,0m. 

 I nordlig side op mod krydset etableres en grøn helle for 
ikke at få modsatrettet parkering mod den nye cykelbane. 

 Eks. vognbanepile og afmærkning på Ewaldsgade op mod 
krydset fjernes.                                                                                           

                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed med følgende 

bemærkninger: 

 Projektet er behandlet for så vidt angår de beskrevne 
ændringer på Ewaldsgade. De øvrige ændringer er 
godkendt på færdselsmøde 1249. 

 Det er implicit i C22.1, at cyklister er undtaget fra 
forbuddet. Undertavler U5.1 udelades derfor 
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 C11.1 og C11.2 opsat i begge retninger på Frederiks 
Allé skal forsynes med undertavler U5.1/U5.3, da 
cyklister må svinge i alle retninger.     

 
Aftale: Vejanlæg søger projektet gennemført. 
 
 
8. Skanderborgvej 
Byrum, Parkering (JDHE) 
 
Emne:  Projekt søges på vegne af Danbo Møbelforretning.  
 
 Danbo Møbelforretning har parkeringsplads på egen matrikel, 

og har søgt om at få privat parkeringskontrol til at regulere 
pladsen, da beboerne i området parkere her.  

 
 Gennem matriklen går en fællesvej ned til 5 andre matrikler.  
 Der er kun tinglyst vejret, og derfor vurderer parkering, at den 

private parkeringskontrol til regulering af parkeringspladserne 
godt kan gennemføres.  

 
 Området der søges parkeringskontrol på er markeret med rødt 

på skilteplanen, og området er afgrænset af en hæk/hegn mod 
de andre matrikler der hvor kørebanen ikke er. 

 
 Projektet er tidligere behandlet på færdselsmøde nr. 1257.                                                                                            
                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Parkering svarer. 
 
 
9. Haderslevgade 
Byrum, Parkering (JDHE) 
 
Emne:  Ved de allerede etablerede ladestandere på Haderslevgade 

ønskes etableret 3 timers tidsbegrænsning.  
 
 Der er etableret 3 standere, hvilket giver 6 pladser, som ønskes 

reserveret mandag til lørdag fra kl. 08-23 og søndag kl. 08-18.  
 
 Det opsættes høje galger - 1 i hver ende af de 6 pladser.  
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 Vi vil gerne have lov til at markere hver bås med den grønne 
elbil. Den grønne bil er alene nudging - skiltene er tilstrækkeligt. 

 
 Projektet er tidligere behandlet på færdselsmøde nr. 1238.                                                                                          
                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Parkering søger projektet gennemført. 
 
 
10. Helge Rodes Vej 
Byrum, Parkering (JDHE) 
 
Emne:  Ved de allerede etablerede ladestandere i begge ender af 

Helge Rodes Vej ønskes etableret 3 timers tidsbegrænsning.  
  
 I nordlige ende er etableret 8 pladser og i sydlige ende 6 

pladser. Pladserne er placeret uden for Ringgaden (og uden 
mulighed for beboerparkering), hvorfor de ønskes reserveret 
mandag til søndag fra kl. 08-18.  

 
 Det opsættes høje galger - 1 i hver ende af pladserne og 

supplere den nordlige ende med et midterskilt.  
 
 Vi vil gerne have lov til at markere hver bås med den grønne 

elbil. Den grønne bil er alene nudging - skiltene er tilstrækkeligt. 
 
 Projektet er tidligere behandlet på færdselsmøde nr. 1238.                                                                                            
                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed med følgende 

bemærkninger: 

 Der skal afmærkes med grønne elbil-symboler på alle 
pladser, der er reserveret til elbiler, så afmærkningen 
er ens.  

 
Aftale: Parkering søger projektet gennemført. 
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11. Gustav Wieds Vej  
Byrum, Parkering (JDHE) 
 
Emne:  Ved de allerede etablerede ladestandere på Gustav Wieds Vej 

ønskes etableret 3 timers tidsbegrænsning.  
 
 Der er etableret 4 standere, hvilket giver 8 pladser, som ønskes 

reserveret mandag til lørdag fra kl. 08-23 og søndag kl. 08-18. 
 
 Der opsættes høje galger - 1 i hver ende af de 8 pladser og 1 

midt for.  
 
 Vi vil gerne have lov til at markere hver bås med den grønne 

elbil - Den grønne bil er alene nudging - skiltene er 
tilstrækkeligt.       

 
 Projektet er tidligere behandlet på færdselsmøde nr. 1238.                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Parkering søger projektet gennemført. 
 
 
12. Gråstengade  
Byrum, Parkering (JDHE) 
 
Emne:  Efter aftale med Rådmanden er det besluttet at inddrage p-

pladsen foran Meny’s vareindlevering.  
 
 Der etableres spærreflade i båsen.                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Parkering søger projektet gennemført. 
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13. Ny Banegårdsgade  
Byrum, Parkering (JDHE) 
 
Emne:  Som følge af den store midlertidige ændring af 

Rutebilstationen, har p-pladserne i Ny banegårdsgade været 
inddraget til busstoppesteder.  

 
 Busserne er retur og derfor er Ny Banegårdsgade tilbage med 

parkering. Den nordlige del af Ny Banegårdsgade er uændret 
fra Ryesgade til Banegårdsgade nr. 52. I modsatte side er der 
længst mod Banegården (gen-)etableret handicappladser.  

 
 Pladserne er optegnet i bane og er skiltet med E33 og E23, 

samt piktogram i banen. Mellem handicapbanen og den 
følgende betalingsparkeringsbane er der 
mellemrum/manøvreareal.  

 
 P-bane løber ubrudt til før indkørsel til Ny Banegårdsgade 42. 

P-banen er etableret med E33 opstart, fortsætter og 
ophørsskilt.  

 
 Banen er etableret med betalingsparkering mandag-lørdag kl. 

08-23 og søndag kl. 08-18.            
 
 Projektet er tidligere behandlet på færdselsmøde nr. 1250.                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Parkering søger projektet gennemført. 
 
 
14. Fredensgade/Ny Banegårdsgade  
Byrum, Parkering (JDHE) 
 
Emne:  I forbindelse med omorganisering af Rutebilstationen og 

nedlæggelsen af de midlertidige busstoppesteder, har det givet 
anledning til oprydning i skiltningen i det berørte område.  

 
 I Fredensgade er der etableret afsætningsplads i den 

etablerede lomme ind mod Rutebilstationen.  
 
 Der opsættes betinget standsningsforbud, Af og pålæsning er 

tilladt. Skråt overfor er det optegnet bane med opstart efter 
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Rosenkrantzgade. Her etableres også betinget 
standsningsforbud, Af og pålæsning er tilladt.  

 
 I forlængelse heraf optegnes 2 taxipladser. I Ny 

Banegårdsgade opsættes betinget standsningsforbud, Af og 
pålæsning er tilladt.    

 
 Projektet er tidligere behandlet på færdselsmøde nr. 1250 og 

1251.                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed med følgende 

bemærkninger: 

 Ved opsætning af skiltene skal det sikres, at både nye 
og eksisterende tavler er synlige 

 De eksisterende C11.1 og C11.2 skal forsynes med 
undertavler U5.1/U5.3, da cyklister er undtaget fra 
forbuddet.  

 
Aftale: Parkering søger projektet gennemført. 
 
 
15. Sønder Allé  
Byrum, Parkering (JDHE) 
 
Emne:  I forbindelse med omorganisering af Rutebilstationen og 

nedlæggelsen af de midlertidige busstoppesteder, har det givet 
anledning til oprydning i skiltningen i det berørte område.  

 
 I Sønder Allé 8-10 fjernes det skiltede p-forbud delvist placeret 

på fortovet. Rampen fjernes og p-banen demarkeres på 
belægningen.  

 
 Der opsættes standsningsforbud indtil efter Amaliegade, hvor 

vejen opdeles i 2 kørespor. På strækningen med 2 kørebaner 
etableres p-forbud på ca. 25 m.  

 
 På den sidste del af strækningen etableres standsningsforbud 

for at tilgodese trafikafviklingen med busser.  
 
 På strækningen Sønder Allé 3-5 ændres eksisterende 

betingede standsningsforbud til ubetinget standsningsforbud.  
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 Langs Sønder Allé 7-11 ændres eksisterende betingede 
standsningsforbud til ubetinget standsningsforbud.  

 
 Ved Sønder Allé 19-23 er der i dag etableret et betinget 

standsningsforbud. Placeringen genbruges, men skiltet ændres 
til et ubetinget p-forbud.  

 
 Af hensyn til oversigten fra Sønder Allé 25/25a optegnes gul 

trekant i afstand af 10 meter til vejkryds.  
 
 Parkeringslommen havde oprindeligt 2 tidsbegrænsede 

handicappladser og 4 korttidspladser. De 2 handicappladser 
gøres tidsubegrænset og de 4 korttidspladser ændres til 
betalingspladser (mandag-lørdag 08-23 og søndag 08-18).      

 
 Projektet er tidligere behandlet på færdselsmøde nr. 1250 og 

1251.                                                                                    
                                                                                                                                                                                         
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Parkering søger projektet gennemført. 
 
 
16. Barthsgade  
Byrum, Parkering (JDHE) 
 
Emne:  Øvre del af Barthsgade ønsker at indføre privat 

parkeringskontrol på strækningen fra Barthsgade nr. 14 til 22.  
 
 Alle beboere på strækningen er blevet hørt omkring ændringen 

og ingen indsigelser er modtaget.  
 
 Parkering ser derfor ingen udfordringer i at øvre del at 

Barthsgade udtræder af den kommunale 
beboerparkeringsordning og i stedet etablerer privat 
parkeringskontrol.  

 
 Der er i dag opsat p-forbuds-zone.  
 
 Denne nedtages som en konsekvens af tilladelse til privat 

parkeringskontrol og i stedet opsættes sorte P-skilte.                                                                                               
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Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Parkering svarer. 
 
 
17. Marselis Boulevard  
Byrum, Parkering (PAEH) 
 
Emne:  Etablering af handicapplads i enden af eksisterende p-bane.                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Parkering søger projektet gennemført. 
 
 
18. Jens Baggesens Vej  
Byrum, Parkering (PAEH) 
 
Emne:  Etablering af handicapplads.                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Parkering søger projektet gennemført. 
 
 
19. Høegh-Guldbergs Gade  
Byrum, Parkering (PAEH) 
 
Emne: Handicapplads nedlægges.                                                                                              
                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Parkering søger projektet gennemført. 
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20. Norringholmsvej  
Byrum, Parkering (PAEH) 
 
Emne:  Projekt for etablering af B11/UB11.2 hvor stikvejen 

Norringholmsvej udmunder i stamvejen (ligeledes 
Norringholmsvej).   

 
 Anvendelsesbekendtgørelsens §61 stk.2 siger: "B11 skal altid 

opsættes ved udmunding i vej hvor der etableres dobbeltrettet 
cykelsti".  

 
 I dag står der en meget slidt A99 med undertavle "Krydsende 

cyklister, og dette vurderes ikke at være tilstrækkeligt.                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed med følgende 

bemærkninger: 

 Der suppleres med hajtænder S11 placeret langs 
gangstien i modsatte side af stitracéet, så krydsningen 
reguleres fra begge sider.  

 
Aftale: Parkering søger projektet gennemført. 
 
 
21. Egå Mosevej  
Byrum, Parkering (PAEH) 
 
Emne:  Der ønskes etableret tidsbegrænset parkering på en del af 

kirkens p-plads, for at undgå langtidsparkerede biler.                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Parkering søger projektet gennemført. 
 
 
22. Skanderborgvej 
Byrum, Vejanlæg pva. Mobilitet (AVI) 
 
Emne:  Team Mobilitet forelægger projekt for to nye ladestandere, med 

i alt fire udtag på parkeringsplads på offentlig vej, etableret af 
privat udbyder.  

 
 Kantsten ændres ikke, vejbanebredde ændres ikke.  
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 De fire pladser reserveres til el- og hybridbiler, med en tre 
timers tidsbegrænsning, mandag til lørdag fra kl. 08-18 og 
søndag kl. 08-18.  

 
 Der opsættes høje galger, 1 i hver ende af de fire pladser.  
 
 Der er et eksisterende elskab, som evt. nye elskabe sættes i 

forlængelse af.                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed.  
 
Aftale: Vejanlæg svarer. 
 
 
23. Rosenvangs Allé 
Byrum, Vejanlæg pva. Mobilitet (AVI) 
 
Emne:  Team Mobilitet forelægger projekt for to nye ladestandere, med 

i alt fire udtag på parkeringsplads på offentlig p-plads, etableret 
af privat udbyder.  

 
 Kantsten ændres ikke, vejbanebredde ændres ikke.  
 
 De fire pladser reserveres til el- og hybridbiler, med en tre 

timers tidsbegrænsning, mandag til lørdag fra kl. 08-18 og 
søndag kl. 08-18.  

 
 Der opsættes høje galger, 1 i hver ende af de fire pladser.  
 
 Der er et eksisterende elskab, som evt. nye elskabe sættes i 

forlængelse af.                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                   
Afgørelse:  Projektet er godkendt af Politi og Vejmyndighed med følgende 

bemærkninger: 

 Ladestanderne placeres i vejarealet, så de ikke hindrer 
brugen af det smalle fortov. Skiltene placeres i 
græsarealet.  

 
Aftale: Vejanlæg svarer. 
 
 
 


