
Rådmanden Kristian Würtz 

Kopi til Byrådet og medierne 

Skåde, 30. oktober 2014 

Kære Rådmand, 

Vi repræsenterer mere end 400 parceller, alle større grundejerforeninger og flere store institutioner i 

området omkring Ny Moesgårdvej samt Holme-Højbjerg Skåde Fællesråd. Med udgangspunkt i et 

fællesmøde 29. oktober 2014 med repræsentanter fra ovenstående stiller vi os kritiske over for den proces 

og løsning, kommunen har gennemført i forbindelse med lukningen af krydset Sandmosevej og Oddervej.  

De væsentlige trafikale ændringer i området er gennemført på en kritisabel måde: 

 Forslaget til en delvis lukning af krydset Sandmosevej/Oddervej blev i foråret 2014 udsendt til 

høring i en meget snæver kreds, hvor langt fra alle berørte borgere blev hørt.  Et klart flertal af 

høringssvarene var imod det fremlagte forslag. 

 Kommunen traf en afgørelse, der var mere indgribende end den foreslåede, idet krydset blev helt 

lukket.  

 Der blev inddraget forhold (åbningen af Moesgård Museum) i afgørelsen, som ikke var omfattet af 

høringen. 

 En række af de parter, der har afgivet høringssvar har fortsat ikke fået svar fra kommunen. 

 Visse grundejerforeninger blev inviteret til et informationsmøde ved kommunen, efter afgørelsen 

var truffet.  Desværre var en række af de berørte områder nær Ny Moesgaardvej ikke inviteret.  

 Efterfølgende henvendelser til kommunen er ikke besvaret inden for kommunens servicemål om 

besvarelse inden for 2 uger, og anmodninger om aktindsigt er enten ikke eller kun delvist 

imødekommet inden for den lovfastsatte tidsfrist.  Gentagne henvendelser om at indgå i 

planlægningen af løsningerne er heller ikke blevet taget imod. 

Samlet set har forløbet på en række områder ikke levet op til Aarhus-modellen for borgerinddragelse. Det 

beklager vi meget, og vi håber, at der fremover vil være bedre dialog om både kort- og langsigtede 

løsninger. Det er glædeligt, at Rådmanden på byrådsmødet 22. oktober 2014 orienterede om, at der er 

etableret en dialoggruppe, som vi gerne vil være en del af.  

Vi er stærkt bekymrede for den trafikale infrastruktur i området. Ved anlægget af golfbanen, bygningen af 

Skåde Skovhuse og Skådehøjen er der tre gange vedtaget konkrete lokalplaner for at sikre gode trafikale 

forhold. Ingen af disse er gennemført i de seneste 34 år. Vi ønsker ikke igen at blive taget som gidsler i 

forbindelse med udbygning, der medfører mere trafik i området. 

På fællesmødet 29. oktober 2014 opstod der konsensus om, at følgende bør gennemføres: 

 Moesgård Allé åbnes for trafik for køretøjer under 3.500 kg. i begge retninger. 

 Bussluser etableres på Ny Moesgårdvej ved museet og syd for indkørslen til den gamle 

skovfogedbolig, så alene kollektiv trafik, turistbusser og vareleverancer til museet kan køre denne 

vej. 

 Blokeringen af Sandmosevej ophæves. 



Med denne løsning vil de trafikale forhold være ført tilbage til tiden før lukning af Sandmosevej og åbning 

af Moesgård Museum. Dermed vil Oddervej og Ringvej Syd igen kunne tjene som hovedfærdselsårer for 

Skåde, og de lokale parcelveje vil ikke være gennemfartsveje.  

Fællesrådet, Grundejerforeningerne, vejsammenslutningerne, Handelsfagskolen, Aarhus Golfklub, Aarhus 

Efterskole og Moesgård Museum bakker alle op om ovenstående løsning. 

På fællesmødet 29. oktober blev Trafikgruppen i Skåde etableret. Trafikgruppen vil invitere Rådmanden, 

Teknisk Udvalg og repræsentanter for øvrige partier til et møde, hvor forholdene kan besigtiges, og vi kan 

drøfte, hvordan ovenstående tiltag kan gennemføres, så der opnås en midlertidig trafikløsning, der er 

tålelig for alle parter. Vi forventer et møde i lokalområdet inden udgangen af november. 

På sigt bør kommunen sammen med beboerne i området arbejde med en trafikplan for den langsigtede 

trafikale infrastruktur i området.  Vi mener, at der sideløbende med arbejdet med den langsigtede trafikale 

løsning for museet også skal laves en langtidsholdbar løsning for de store beboelsesområder i Skåde.  

Trafikudvalget i Skåde vil tage initiativ til et borgermøde, hvor mulige langsigtede løsninger kan drøftes. Vi 

håber meget at se Rådmanden og øvrige byrådsmedlemmer til et sådant borgermøde.  

Med venlig hilsen, 

Trafikgruppen i Skåde 

Michael Hjernø Olesen, Grundejerforeningen Københavnergården, dkmho@yahoo.dk  2030 1857 

Jens Kristiansen, Grundejerforeningen Teglbakken, reinholdtkristiansen@gmail.com, 2124 4644 

Werner Kaihøj, Moesgårdvej, w@kaihoej.dk  2840 4646 

Bent Odgaard, Ejerforeningen Skådehøjen, benedictusdk@yahoo.com tlf 2627 7240 

Stig Mosebo, Grundejerforeningen Askehøjen, stig@mosebo.eu 2264 7410 

Deltagere i fællesmødet 30. oktober 2014 var repræsentanter for: 

 Grundejerforeningen Teglbakken 

 Grundejerforeningen Askehøjen 

 Grundejerforeningen Bækkelund 

 Grundejerforeningen Københavnergården 

 Ejerforeningen Skåde Skovhuse 

 Ejerforeningen Skådehøjen 

 Moesgårdvej 

 Hamphøjvej 

 Brunbakkevej 

 Aarhus Efterskole 

 Handelsfagskolen 

 Aarhus Golfklub 

 Fællesrådet  Holme-Højbjerg-Skåde 
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