Den 3. april 2022
Favrskov Kommune
plan@favrskov.dk
Supplerende bemærkninger til lokalplan nr. 390 - Boligområde vest for
Elmelundsvej i Hadbjerg
Hadbjerg Borgerforening kan konstatere, at lokalplan nr. 390 for Elmelundsvej nu er på
Plan- og Landdistriktsudvalgets dagsorden med indstilling til byrådet om godkendelse.
Til borgerforeningens glæde har kommunen fået udarbejdet en rapport med trafikanalyse fra
Rambøll.
Ifølge Rambøll vil det som udgangspunkt ikke være nødvendigt at etablere de foreslåede
tiltag, før der er sket en udbygning på udviklingsområdet. Rambøll beskriver dog, at flere af
tiltagene allerede kunne give mening at etablere i dag.
Rambølls forslag til tiltag til etablering frem mod 2033:
●
●
●
●
●
●
●

Støttepunkt placeret mellem ny adgangsvej og Bogfinkevej/Nattergalevej.
Fortov fra Bogfinkevej/Nattergalevej til krydsningspunktet på Elmelundsvej.
Forlængelse af fortovet helt til Bavnehøjvej og forbinde til det eksisterende fortov på
Bavnehøjvej.
Hævet flade i krydset Elmelundsvej/Bavnehøjvej.
Bump umiddelbart nord for Bogfinkevej/Nattergalevej
Lokal hastighedsbegrænsning på Bavnehøjvej fra start af byzone til umiddelbart øst
for den hævede flade.
Lokal hastighedsbegrænsning fra krydset Elmelundsvej/Bavnehøjvej til umiddelbart
nord for Bogfinkevej/Nattergalevej og det nye bump.

Rambølls forslag til tiltag, der løbende kan etableres frem mod fuld etablering af
boligområde:
●
●

Sammenhængende strækning med 40 km/t på Bavnehøjvej fra byskiltet til øst for
skolen.
Udvidelse af strækningen med hastighedsbegrænsning på Elmelundsvej i takt den
fortsatte udbygning i boligområdet

Vi kan ikke i administrationens indstilling til byrådet se, at man konkret tager stilling til,
hvornår og hvordan de enkelte tiltag i rapporten skal udføres, herunder hvordan de bliver
implementeret i kommunens prioriteringskatalog.
Vi har naturligvis forståelse for, at trafikanalyse for byen generelt ikke nødvendigvis hører
under lokalplanen for et enkelt område. Borgerforeningen havde dog gerne set, at
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administrationen havde lavet en note herom.
Borgerforeningen skal derfor venligst bede kommunen om en redegørelse for, hvordan man
forventer at følge op på Rambølls rapport.

Med venlig hilsen

Hadbjerg Borgerforening
ved formand Alex Nielsen
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