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Behandling af huskeseddel fra Skovlandets Lokalråd med ønske om mere 
sikker trafikafvikling på Lystrupmindevej 
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Sagens formål 

 
Behandling af huskeseddel fra Skovlandets Lokalråd med ønske om en mere sikker 
afvikling af trafikken på Lystrupmindevej. 
  
 

Sagsbeskrivelse 
 
Skovlandets Lokalråd har konstateret en øget trafikmængde af især tung trafik ad 
Lystrupmindevej samtidig med, at man ikke anser vejens beskaffenhed eller forløb egnet 
til tung trafik. 
  
Lokalrådet foreslår,  

• at der sættes en stopper for tung trafik over et vist akseltryk,  
• at der måles trafik 3 steder på strækningen, 
• at der skiltes bedre for at øge opmærksomheden på vejens forløb samt  
• at hastigheden sænkes på større dele af strækningen. 

  
Der er foretaget en trafikmåling i 2008 ca. 550 m vest for rundkørslen ved Bryrup, hvor 
der er 80 km hastighedsbegrænsning. Målingen viser en årsdøgnstrafik på 554 biler, en 
lastbilprocent på 19, en gennemsnitshastighed på 57,7 km/t 
  
Der er i de seneste 5 år ikke sket politiregistrerede uheld på Lystrupmindevej. 
  
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer 
  
Det er en god idé, at der foretages en trafikmåling på Lystrupmindevej fx ved 
Vesterhåbvej og Lystruphavevej. Det vurderes ikke nødvendigt med flere trafikmålinger. 
  
Den nye trafikmåling kan, såfremt der er sket markante ændringer danne grundlag for en 
fornyet vurdering af trafikforholdene.  
  
Der kører forholdsvis mange lastbiler, men der er ikke en oplagt alternativ rute, hvorfor 
Teknik- og Miljøafdelingen ikke ser nogen grund til at begrænse akseltrykket for tunge 
køretøjer. 
  
Der er markeret farligt vejsving og/eller baggrundsafmærkning/sergentvinkler over 4 
strækninger langs Lystrupmindevej. Nærmest Vrads er der kun afmærket fra den ene 
side, nemlig før svinget ind mod Vrads. Her opsættes tillige advarsel om farligt vejsving 
fra Vrads siden. Der vurderes ikke at være behov for yderligere skiltning for at gøre 
opmærksom på vejens forløb. 
Målingen fra 2008 indikerer ikke, at der er behov for at skilte med en lavere hastighed.  
  
 



 

 Side 2 

Indstilling 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

• at der foretages trafikmåling til foråret på Lystrupmindevej ved Vesterhåbvej og 
Lystruphavevej 

• at den tunge trafik ikke begrænses på Lystrupmindevej samt  
• at den gældende hastighedsbegrænsning ikke ændres. 

  
 

Bilag  
 

- Åben Huskeseddel_Skovlandet - Lystrupmindevej.pdf (385511/11) 

 
  
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 14-12-2011 
 
Indstillingen godkendt. 
  
 
 
 
 
 


