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Ønske om bump på Hjortgårdsvej i Voel 

Sagsnr: 10/16291 
Sagsansvarlig: dr15697 
Sagsbehandler: jn 

 
Sagens formål 

 
Genbehandling af lokal huskeseddel fra Voel lokalråd med ønske om etablering af 2 bump 
på Hjortgårdsvej i Voel med vurdering af muligheden for lukning af Smedegade jfr. Vej- 
og Trafikudvalgets beslutning 11. august 2010. 
  
 

Sagsbeskrivelse 

 
Voel lokalråd har fremsendt huskeseddel med ønske om, at der etableres to bump med 
brostensbelagt bund på Hjortgårdsvej ved Friskolen Klippen i Voel. 

   
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
 
En trafikmåling fra 2008 viser en årsdøgnstrafik på 3720 biler pr. døgn, en 
gennemsnitshastighed på 51 km/t, en lastbil-% på knap 12% og en 85%-fraktil på 59 
km/t, hvilket betyder at 15 % af køretøjerne kører mere end 59 km/t. 
  
Der er i de seneste 5 år sket et politiregistreret uheld på Hjortgårdsvej i Voel by. Føreren 
af bilen, var påvirket af spiritus. 
  
Ud for Klippen og busstoppestedet er der anlagt en krydsningshelle således, at vejen her 
kan krydses i 2 tempi. 
  
Der vurderes ikke at være et færdsels- og trafiksikkerhedsmæssigt behov for at etablere 
bump på Hjortgårdsvej i Voel. 
Der er nok mere tale om et tryghedsproblem, da vejene gennem Voel udgør en barriere 
mellem Klippen m.m. og resten af byen. 
  
 
Vej- og Trafikudvalget besluttede i august at sende sagen til vurdering i 
trafiksikkerhedsteamet med henblik på en klarlæggelse af konsekvenser og muligheder 
ved at lukke Smedegade i Voel. 
  
Supplerende vurdering:  
  
Der er dårlige oversigtsforhold, for trafikanter fra Smedegade til Hjortgårdsvej.  
Fra Hjortgårdsvej til Smedegade er der svingbane for venstresvingende og rimelige 
oversigtsforhold. 
Den fremtidige boligudvikling i Voel forventes mod syd og øst og vil på sigt også øge 
trafikken på Sorringvej. 
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En lukning af Smedegade vil medføre,  
•      at adgang til boligområdet mellem Sorringvej og Hjortgårdsvej, herefter alene 

foregår via Torupgårdsvej.  
•      øget trafik i T-krydset Sorringvej/Hjortgårdsvej, hvor der i dag er 

kapacitetsproblemer i morgen-myldre-trafikken. 
•      øget hastighed på Hjortgårdsvej, idet de køretøjer, som drejer ind af Smedegade i 

dag er med til at sænke hastigheden på Hjortgårdsvej. 
  
 

Borgerinddragelse 

 
På opfordring fra skolelederen på Klippen Christian Bruun og lederen af Voel Børnegård 
Henrik Olsen har Teknik- og Miljøafdelingen afholdt møde med Christian Bruun omkring 
trafiksikkerheden på Hjortgårdsvej ved Klippen. 
  
Følgende blev aftalt: 
  
Teknik- og Miljøafdelingen undersøger muligheden fore at flytte det sydlige 
busstoppested ved Hjortgårdsvej 48 længere mod vest til Hjortgårdsvej 36. 
  
Teknik- og Miljøafdelingen arbejder på at afmærke skolepatruljen ved på advarselstavlen 
A22 ”børn” at opsætte 2 gule blink, som skal være i funktion, når skolepatruljen arbejder. 
  
Klippen arbejder på at skolebørnene bruger refleksvest. 
  
 

Økonomiske forhold 

 
Der er forespurgt, men endnu ikke modtaget pris på blink til A22 ”Børn”. 
Udgiften afholdes på konto for "Mindre Anlæg" 
 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

·         at Smedegade i Voel ikke lukkes 
·         at der ikke etableres bump på Hjortgårdsvej i Voel 
·         at skolepatruljen afmærkes ved på advarselstavlen A22 ”børn”, at opsætte 2 

gule blink, som skal være i funktion, når skolepatruljen arbejder.  
Bilag  

 
- Åben Hjortgårdsvej, Voel.pdf (244001/10)  

- Åben VTU-Microsoft Word - CaseNo10-16291_DocNo102550-
10_v1_Voel 5 Bump på Hjortgårdsvej.doc_1_.pdf 
(413205/10)  
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Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 12-01-2011 

 
Indstillingen godkendt. 
 

Beslutning  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


