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Til Trafikgruppen i Skåde 

 

Tak for jeres henvendelser vedrørende trafiksituationen i Skåde. 

 

Vi vil gerne erkende, at processen i forbindelse med forsøgslukningen af 

Sandmosevej og etablering af en midlertidig trafikløsning i området ikke har 

været optimal, set i forhold til dialog og borgerinddragelse. 

 

Teknik og Miljø ønsker derfor, at der fremadrettet skal etableres en dialog 

om trafikudviklingen i området, og som det første blev der derfor taget initia-

tiv til et dialogmøde, som blev afholdt torsdag den 13. november, på Aarhus 

Efterskole. 

 

På dette møde orienterede Teknik og Miljø om, at vi har til hensigt at imøde-

komme Trafikgruppens forslag til alternativ trafikløsning for Moesgård Muse-

um. Dette er dog under forudsætning af, at vi kan opnå politiets godkendel-

se, og at vi i projektarbejdet ikke finder tekniske problemer, som vi ikke kan 

løse. Processen er i gang, og projektet vil blive realiseret hurtigst muligt.  

  

På dialogmødet blev det samtidig oplyst, at Teknik og Miljø fortsætter forsø-

get med lukningen af Sandmosevej. Forsøget har til formål at indsamle data 

og vurdere effekter ved en eventuel permanent lukning af Sandmosevej.  

 

På mødet blev der stillet forslag om en ombygning af krydset Ringvej Syd / 

Oddervej, hvor Sandmosevej indgår. Teknik og Miljøs repræsentanter på 

mødet lovede i den forbindelse at undersøge, om et sådant kryds kan etab-

leres, og i givet fald vurdere hvad omkostningerne vil være. 

 

Teknik og Miljø har den 26. november udsendt en invitation til det næste 

dialogmøde den 9. december 2014.  

 

Som det fremgår af invitationen, lægger vi op til, at tiden på det næste møde 

bruges konstruktivt til at forholde sig til den fremadrettede proces. 

 

 

 

Rådhuset, 8100 Aarhus C 

Trafikgruppen i Skåde 

v/ Werner Kaihøj 

 

TEKNIK OG MILJØ 

Aarhus Kommune 
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www.aarhus.dk 
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Vi er opmærksomme på, at I føler jer forbigåede i forbindelse med de hidti-

dige investeringer i infrastruktur. Vi mener dog, at vi skal have fokus på den 

igangværende proces frem for at starte en diskussion om historiske politiske 

prioriteringer.  

 

Vi ser frem til mødet den 9. december 2014.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristian Würtz 

Rådmand  /  

Bente Lykke Sørensen 

   Chef for Byudvikling og Mobilitet 

 


