
  
  
Fra: Julie Lindtner Lundt (Favrskov Kommune) <julu@favrskov.dk>  
Sendt: 28. februar 2020 12:48 
Til: Pia_Anette Olsen <piaanetteolsen@gmail.com> 
Emne: SV: Ansøgning vedr. fartdæmpning samt cykelsti i Vejerslev 
  
Kære Pia, 
  
Tak for jeres henvendelse om fartdæmpning og cykelbaner på Snuhøjvej. 
  
Snuhøjvej er desværre ikke bred nok til at der bare kan afmærkes cykelbaner. Dette vil kræve en vejudvidelse i 
begge sider.  
Dog kan jeg fortælle at stifaciliteter på Snuhøjvej allerede er at finde i vores Tekniske Prioriteringskatalog. I dette 
katalog er projekter indenfor vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter listet i prioriterede rækkefølge. Det er 
bl.a. ud fra det Tekniske Prioriteringskatalog at Byrådet hvert år prioriterer, hvilke anlægsprojekter der skal 
bevilliges penge til. I det nuværende budget 2020-23 er der allerede fastlagt hvor der skal laves stifaciliteter 
henne. Dette er på Randersvej ved Hammel samt ved Bavnehøjvej mellem Hadsten og Hadbjerg. 
  
Hvert år udarbejder Trafik og Veje et nyt Teknisk Prioriteringskatalog, hvor alle projekter opdateres og 
revurderes på ny. Dermed vil mange af projekterne få en ny plads på den prioriterede liste. 
Trafik og Vejes nuværende Teknisk Prioriteringskatalog 2019 er at finde via nedenstående link: 
https://favrskov.dk/sites/default/files/teknisk_prioriteringskatalog_vej_cykelsti_og_trafiksikkerheds
projekter_2019.pdf?token=4TY74p3u 
  
  
Med hensyn til fartdæmpning ind i byen fra Snuhøjvej er dette en sag jeg vil kigge nærmere på i løbet af foråret. I 
første omgang vil der blive lavet en trafiktælling, således jeg kan få overblik over antal køretøjer og deres 
hastigheder. Herefter vil jeg kunne vurdere om forslaget skal indgå i det Tekniske Prioriteringskatalog og evt. 
hvilken type fartdæmpning der vil egne sig bedst til området. 
  
Jeg vender tilbage igen, når jeg har vurderet forslaget. 
  
Venlig hilsen 

 

Julie Lindtner Lundt 

Vejingeniør 

Trafik og Veje 

Direkte: 3047 4480 

Besøgsadresse: Torvegade 7, 8450 Hammel 

 

Hovednummer: 8964 1010 

Postadresse Skovvej 20, 8382 Hinnerup 

www.favrskov.dk 

 

  

https://favrskov.dk/sites/default/files/teknisk_prioriteringskatalog_vej_cykelsti_og_trafiksikkerhedsprojekter_2019.pdf?token=4TY74p3u
https://favrskov.dk/sites/default/files/teknisk_prioriteringskatalog_vej_cykelsti_og_trafiksikkerhedsprojekter_2019.pdf?token=4TY74p3u
http://www.favrskov.dk/


 

Fra: piaanetteolsen@gmail.com <piaanetteolsen@gmail.com>  
Sendt: 16. februar 2020 11:54 
Til: Favrskov (Favrskov Kommune) <favrskov@favrskov.dk> 
Cc: Inge Bugge Christiansen <ingebugge@gmail.com> 
Emne: Ansøgning vedr. fartdæmpning samt cykelsti i Vejerslev 
  
Att:  
Favrskov Kommune 
Teknik og Miljø 
  
Hermed sendes ansøgning vedr. etablering af fartdæmpning ved indkørslen til Vejerslev ad Snuhøjvej 
og cykelbane mellem Thorsø og Vejerslev langs Snuhøjvej  
Ansøgningen er vedhæftet i denne mail  
  
  
På vegne af  
Vejerslev Landsbyråd 
Vejerslev Borger – og Kulturhus 
Vejerslev Idrætsforening 
Pia Anette Olsen 
 

mailto:piaanetteolsen@gmail.com
mailto:piaanetteolsen@gmail.com
mailto:favrskov@favrskov.dk
mailto:ingebugge@gmail.com

