	
  

	
  
Den 19. maj 2015
Center for Byudvikling og Mobilitet
Teknik og Miljø
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
Sendt som e-post til: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Bemærkninger til høring om trafikken på og omkring Oddervej
Teknik og Miljø gennemførte i foråret 2014 en høring vedr. en forsøgsordning om event.
lukning af Sandmosevej mod Oddervej. Sigtet var at undersøge konsekvenserne for
fremkommeligheden dels på Oddervej, dels for lokalområdet.
Vi skal undlade i detaljer at kommentere forløbet siden da, men blot konstatere, at
"forsøget" har været en uskøn oplevelse af mangel på rettidig omhu i forhold til såvel
borgerinddragelse/-information som forsøget på at løse lokale trafikale udfordringer..
Det kan konstateres, at lukningen af Sandmosevej medfører trafikale problemer for Skådeområdet af et omfang, som efter vores opfattelse langt overstiger de minimale fordele
bilister på Oddervej opnår. De konkrete ulemper for Skåde-området - bl.a. den usikre
skolevej, den ringe fremkommelighed, den store omvejskørsel - er beskrevet i de mange
bemærkninger, som beboere i området og Trafikgruppen for Skåde har sendt til
kommunen. Vi skal derfor ikke gentage dem, men blot henvise hertil.
På den baggrund er det Fællesrådets opfattelse, at "forsøgsordningen" nu skal slutte med
en genåbning af Sandmosevej. Med det udgangspunkt kan Teknik og Miljø overveje og
konsekvensvurdere bl.a. de mange forskellige forslag til løsninger, der er fremkommet.
Herefter kan Teknik og Miljø fremlægge alternative forslag til en fremtidige samlet løsning
af de trafikale udfordringer på og (ikke mindst) omkring Oddervej. Udfordringerne omfatter
ikke kun problemerne omkring Oddervej/Ringvej Syd, men nok så meget de
omkringliggende bolig-/byområders adgang til disse veje på hele strækningen - fra
Hørretvej til Rosenvangs Allé og hele Ringvej Syd fra Oddervej til Bjødstrupvej.
Fællesrådet finder, at den trafikale løsning ikke kun handler om fremkommeligheden for
biler, men også om, hvordan kommunen kan bidrage til, at flere bilister gør brug af de
særdeles gode kollektive trafikforbindelser fra specielt Beder, Malling og Mårslet - bl.a.
med satsningen på en attraktiv letbane inden for de nærmeste år. En satsning på letbane
og busser vil modsvare Byrådets overordnede trafik- og miljøprioriteringer.
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En række af de fremsendte kommentarer nævner mindre initiativer - f.eks.
flytning/forbedring af bussernes standsningssteder, ekstra nordgående spor på Oddervej,
bedre tilslutning ved Hørretvej - som kan gennemføres uden at vente på en støre samlet
løsning, jf. afsnit 5 ovenfor.
Vi skal opfordre til, at de mange forslag gennemgås mhp at fremme forslag, som for
beskedne midler - og uden afledte konsekvenser for trafikken i lokalområdet - umiddelbart
kan bidrage til at bedre fremkommeligheden.
Det er Fællesrådets opfattelse, at de store anlægsprojekter for ny vej til Moesgård
Museum og Beder-Bering vejen skal fremskyndes mest muligt ved at afsætte de
nødvendige anlægsmidler i budgetterne for de nærmeste år. Beder-Bering vejen har en
væsentlig betydning for at fjerne en del af trafikken mellem Oddervej og Ringvej Syd (og
videre mod Aarhus Vest og Nord). Jo dårligere den tværgående forbindelser er, jo mere
biltrafik presses ind mod byen til ulempe for lokalområdet og fremkommeligheden.
Prioriteringen af disse projekter skal ikke vente på en større samlet løsning, jf. afsnit 5.
Det er vores forventning, at overvejelserne og beslutningen om at løse de trafikale
udfordringer på og omkring Oddervej/Ringvej Syd kan ske i et konstruktivt samarbejde
mellem Teknik og Miljø, de mange lokalt engagerede borgere og de berørte Fællesråd.
Det er ligeledes vores forventning, at udgangspunktet for overvejelserne vil være, at
"forsøgsordningen" nu slutter med en genåbning af Sandmosevej.
Det fælles sigte må være, at overvejelserne udmønter sig i nogle kortsigtede forbedringer
som nævnt ovenfor, en prioritering af de nødvendige midler til de nævnte store
anlægsprojekter og i forskellige forslag til en langsigtet løsning på de trafikale udfordringer.

Med venlig hilsen
sign.
Carl Nielsen
Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd
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