
 

 

 

Indledning 

Formålet med en Sagsliste er at skabe et samlet overblik over 

igangværende og nye sager / projekt, som skal forbedre 
trafiksikkerheden i Herskind, Skivholme og Herskind Hede. 
Prioriteringen skal hjælpe med til at sætte en rækkefølge på sager, som 

Sikker Trafik Gruppen vil have fokus på. 
  
Det primære formål med disse sager og projekter er at forbedre både 

trygheden og trafiksikkerheden for de selvtransportende børn samt 
hastighedsdæmpende foranstaltninger, stiforbedringer, 
krydsforbedringer og trafiksanering. Altså en forbedring til 

trafiksikkerheden generelt. 
Sagerne kommer enten fra borgerhenvendelser eller fra tidligere trafik 
forbedringslister i Landsbyrådet.  

 
Sikker Trafik Gruppen: 
Landsbyrådet har nedsat en ad hoc arbejdsgruppe som har til formål at 
sætte målrettet fokus på trafiksikkerheden i Herskind, Skivholme og 

Herskind Hede. Sjelle og Skjørring har deres egen bylaug. 
Arbejdsgruppen er åben for samarbejde med andre bylaug, hvis der 
opstår behov for det. 

 
Arbejdsgruppen er en uafhængig ad hoc gruppe under Landsbyrådet. 
Dvs. gruppen kan træffe beslutninger uden at skulle indhente 

Version Gældende fra Initialer Handling Godkendt  

0.A  09-07-2020 SLS Første udgave STG 

1.0 24-02-2021 SLS Revideret udgave til 2021. omdøbt fra 
Prioriteringsliste til Sags- og Prioriteringsliste 

 

1.1 03-03-2021 SLS Opdatering efter Telefonmøde m. Søren B. 
Smedegaard og Sikker Trafik Gruppen 

 



Landsbyrådets udtrykkelige accept hver gang. Landsbyrådet bliver løbende orienteret om ad hoc gruppens arbejde. 

 
 
Termologi 

STG – Sikker Trafik Gruppen, adhoc gruppe under Landsbyrådet 
SBS – Søren Bruun Smedegaard, Vej og Trafik Skanderborg Kommune 
JSJ – Jette Schmidt Jensen, Vej og Trafik Skanderborg Kommune 

SLS – Simon Lynge Svensson, Sikker Trafik Gruppen 
 
 

 
 

 

  

Side 1 
 



 

 

 

  

Side 2 
 

Prioritet 0 Medie Konsulent  

(Igangværende projektet, som er godkendt, men ikke påbegyndt) 

Problembeskrivelse Hvordan viderebringer vi info. fra Vej og Trafik til borgerne igennem etablerede 
medier som Facebook, hjemmeside og Podcast.  

Oversigtskort 
 
Billeder 
  

Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 
Statusbeskrivelse 
7-12-2020 
(Søren B. Smedegaard) 

Medie konsulent vil kontakte Sikker Trafik Gruppen omkring viderebringe info. via 
medier mv.  

03-03-2021 
(Simon L. Simon) 
Telefonmøde m. Søren 
og STG) 

STG tager direkte kontakt til Lotte Christensen.  

Prioritet 0 Sikre veje til skole og fritid 2021  

Problembeskrivelse Herskind er nævnt:  
Herskind Skole, Herskind - forlængelse af den dobbeltrettede sti fra Ladingvej til 
fodgængersignalanlægget på Langelinie. 
 
Se punkt 31 på Børne- og Undervisningsudvalget: 
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-referater/udval
g/dagsorden?agendaid=7c372555-42a7-4080-a119-8401fb51b44f  

Oversigtskort 
 
Billeder 
  

Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 
Statusbeskrivelse 
Indtast Dato Indtast beskrivelse 
03-03-2021 
(Søren B. Smedegaard) 

Aftale opnået med beboer, godkendelse pt i gang i det politiske system, forventet 
opstart i marken maj 2021 

03-03-2021 
(Simon L. Simon) 
Telefonmøde m. Søren 
og STG) 

Der er i dag en dobbeltrettet cykelsti fra skolen til bomme (overfor Ok-tanken) 
Punkt 31 ”Sikre veje til skole og fritid 2021” dækker kun dobbeltrettet cykelsti fra 
bomme, rundt i svinget og til eksisterende cykelsti. Det er ikke, som det kan opfattelse 
hele vejen fra Skolen til bomme. 
Der er indgået aftale med beboer, men politisk skal den behandles (24/3 martstil 
godkendelse i byrådet). 
Hvis godkendes forventes opstart i april.  
April kommer til at gå med projektering og forberedelse (skelpæle osv.) 
Man forventer at starte gravearbejdet til maj. 
I samarbejde med Lotte kan STG udbrede budskabet – glæd jer.  
Søren B. Smedegaard vil holde STG orienteret om behandling fra Byrådet- bliver 
projektet godkendt?  
 

https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=7c372555-42a7-4080-a119-8401fb51b44f
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=7c372555-42a7-4080-a119-8401fb51b44f


 

  

Side 3 
 

Prioritet 0 Cykelsti 

(Igangværende projektet, som er godkendt, men ikke påbegyndt) 

Problembeskrivelse 1. Etablering af ny cykelsti til Borum i forlængelse af cykelstien fra Sjelle. 

2. Ny asfalt slidlad på Borum Møllevej – se billede. 

Oversigtskort 

 

Billeder 
  

  
Borum Møllevej 
Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 
Statusbeskrivelse 
Indtast Dato Indtast beskrivelse 
03-03-2021 
(Søren B. Smedegaard) 

Selve Borum møllevej i skovstrækningen er ringe, vi er obs. på at den trænger. Evt. 
overskuds økonomi fra cykelsti går til slidlag. 
-Cykelsti er projekteret, dialog med jordejer er i gang. Forventer opstart inden – 
01-07-2021 
Enkelrettet i by til helle og dobbeltrettet på sydsiden til Borum møllevej 

03-03-2021 
(Simon L. Simon) 
Telefonmøde m. Søren 
og STG) 

Der er ikke afsat penge til renovering af Borum Møllevej. Men forventer der kommer 
overskud fra cykelstiprojektet til formålet. Der er dialog med Aarhus Kommune ang. 
renovering på Aarhus kommune stykke. 
Cykelstien kommer til at lægge optil kantsten i byen. Efter Bygrænsehellen kommer 
der en rabat imellem vejen og cykelstien. 
- Tidshorisont. Ca 6 mdr. fra start (1.juli) forventes færdig i 2021 



 

 

 

  

Side 4 
 

Prioritet 0 Bygrænsehelle 

(Igangværende projektet, som er godkendt, men ikke påbegyndt) 

Problembeskrivelse 1. Etablering af nyt Bygrænsehelle øst for Herskind. 
2. Opsætning af gl. hastighedstavle, nedtaget ifm. Cykelsti til Blomsterparken. 

3. Skilte skal flyttes mod øst til nyt helleanlæg. 

Oversigtskort 

 
Billeder 
  
 
Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 
Statusbeskrivelse 
7-12-2020 
(Søren B. Smedegaard) 

Til vores møde nævnte jeg 1/4 som en realistisk tidsplan for udførslen, jeg er nu blevet 
oplyst at selve arbejdet med hellen ikke starter i år pga. forsinkelse med kabelflytning. 
Det forventes at arbejdet kan starte lige efter nytår såfremt vejret tillader det, jeg vil 
dog stadig tillade mig at være konservativ og sige 1/4 2021 kan den forventes færdig, 
men når vi ved mere i det nye år skal jeg give besked. 

03-03-2021 
(Søren B. Smedegaard) 

Tror på helle færdig i april. 

03-03-2021 
(Simon L. Simon) 
Telefonmøde m. Søren 
og STG) 

Opstart forventes i uge 10 
Forventes færdig ultimo april.  
Fartviser forventes ikke at blive sat op igen. Der er ikke afsat budget til opsætning af 
ny fartviser. Den tidligere fartviser var defekt og er nu kasseret. 
Der kan opstilles en midlertidig fartviser ifm. med en hastighedskampagne. 
Der forhandles pt. med politiet om flytning af byskilt til bygrænsehellen. 
Godkendelsen er pt. ikke givet af Politiet. Der forhandles fortsat. 



 

 

  

Side 5 
 

Prioritet 0 Trafik skilt ved Kran Elektro  
(Igangværende projektet, som er godkendt, men ikke påbegyndt) 

Problembeskrivelse Det er blevet en skiltejungle, som nedsætter sigtbarheden for lastbil til og fra 
Kranelektro.  
Fjern 60 km/t skilt og flyt byskiltet – det burde løse problemet.  
Ændring af helleanlægget. 

Oversigtskort 

 
Billeder 

   
 
Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 
Statusbeskrivelse 
Indtast Dato Indtast beskrivelse 
03-03-2021 
(Søren B. Smedegaard) 

Corvid19 dvale da det kræver et møde med virksomheden på pladsen. Hvilket vi ikke 
må da det ikke anses for strengt nødvendigt. 
Når der åbnes lidt op igen genoptages sagen. 

03-03-2021 
(Simon L. Simon) 
Telefonmøde m. Søren 
og STG) 

Aftalen er, at Projektlederen skal ved selvsyn undersøge forholdende og finde en 
løsning. 
Sagen genoptages. Se ovenstående. 



 

 

 

Side 6 
 

Prioritet 0 Fortov ved Fuglevænget 
(Igangværende projektet, som er godkendt, men ikke påbegyndt) 

Problembeskrivelse Fortov ved Fuglevænget slidt og fliserne ligger skæve med høje kanter. Hvad er 
status på forbedring af fortovet på fuglevænget. 

Oversigtskort 

 
Billeder 
  

Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 
Statusbeskrivelse 
 
 
Indtast Dato Indtast beskrivelse 
03-03-2021 
(Søren B. Smedegaard) 

Der laves skadesvurdering i 2021 først herefter kan det oplyses. 

03-03-2021 
(Simon L. Simon) 
Telefonmøde m. Søren 
og STG) 

Der laves pt. skadesvurdering på alle fortov i hele Skanderborg kommune.  
Derefter bliver skadevurderingerne evalueret og prioritet.  
Renovering ligger i driftsbudgettet. 
Ved enkelte tilfælde skal der laves et ”Giv-et-prej” en opfordring som STG vil give 
videre til borgerne  

Prioritet 0 Rabatten nord for OK tanken 

(Igangværende projektet, som er godkendt, men ikke påbegyndt) 

Problembeskrivelse Sand og grus skyller ned i svinget ved Langelinje & Ladingvej og potentielt kan det 
stoppe kloakken. Derudover er det til fare ved der kan ligge grus i svinget. 
Hvad er status på en parkeringsplads på Ladingvej. 

Oversigtskort 

 
Billeder 
  
 
Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 



Side 7 
 

Statusbeskrivelse 
24-02-2021 
(Simon Svensson) 

Rabatten nord for OK tanken. Arbejdet er færdiggjort i efteråret 2020. Der er lagt 
stabil og sat kantsten, og det virker for der er ikke løbet grus ned til Langelinie her i 
tø- og regnvejret 

03-03-2021 
(Søren B. Smedegaard) 

Anses som afsluttet fra Skanderborg Kommune 

03-03-2021 
(Simon L. Simon) 
Telefonmøde m. Søren 
og STG) 

Afsluttes og fjernes fra listen.  

  
Prioritet 1 Svinget ved OK-tanken  

(Svinget på nordøstsiden af krydset ved Brugsen fra Langelinje mod Ladingvej) 
Problembeskrivelse Cykel/gangstien fungerer ikke, og de bløde trafikanter skal fremover helt væk fra 

vejen, idet stien nu er trafikfarlig for skoleeleverne. 
Som minimum skal der findes en løsning, hvor vi får delt fodgængere væk fra 
cyklister/knallerter, samtidig med at stien bliver adskilt forsvarligt fra bilerne evt. via 
et autoværn eller andet. 

Oversigtskort 

 
Billeder 

     
 
Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 
Statusbeskrivelse 
7-12-2020 
(Søren B. Smedegaard) 

vi forventer at realisere et projekt for at sikre bedre forhold for de bløde trafikanter i 
løber af 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 8 
 

03-03-2021 
(Søren B. Smedegaard) 

Se tidligere punkt - Sikre veje til skole og fritid 2021 

Prioritet 2 Sikker Trafik kampagne  

(Projekt som Sikker Trafik Gruppen har under udarbejdelse) 

Problembeskrivelse Der skal lave en kampagne rettet mod skolebørnene for at øge viden og bevidsthed 
om risici og adfærd i trafikken. Det skal hjælpe den enkelte til at tage ansvar for 
både sig selv og sine ”medtrafikanter”. 
Kampagnen og oplysningen skal også målrettes imod forældrene og andre 
rollemodeller så regler og sikker færdsels er afstemt med hvad børnene lærer. 

Oversigtskort 
 

Billeder 
  
 
Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 
Statusbeskrivelse 
Indtast Dato Indtast beskrivelse 

Prioritet 2 Dagli stien ved Brugsen 

 

Problembeskrivelse Er det muligt at opsætte forskudte bomme, hvor stien langs Brugsen tilsluttes 
Fuglevænget. Dette fordi nogle skoleelever ikke stopper op når de kommer til 
fortovsfliserne, men blot fortsætter direkte ud på kørebanen. 
Heldigvis er trafikmængden ikke stor på Fuglevænget, men det er alligevel en meget 
uheldig manøvre der kan være risikabel. 

Oversigtskort 

 
Billeder 



 

 

 

Side 9 
 

      
 
Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 
Statusbeskrivelse 
6-11-2020 
(Jette S. Jensen) 

Det er desværre ikke muligt at opstille bomme. Der er simpelthen ikke plads nok. 
I stedet kan vi foreslå, at der lægges nogle hajtænder for at tydeliggøre, at cyklister 
skal orienterer sig inden de fortsætter. 

7-12-2020 
(Simon L. Svensson) 

STG har få lov til at tegne / skilte på stien af Brugsen.  

03-03-2021 
(Simon L. Simon) 
Telefonmøde m. Søren 
og STG) 

Vej og Trafik, kan lave hajtænder, hvis STG ønsker det.  
Det bliver vurderet internt i STG om vi ønsker hajtænder, da det kan associeres til ”her 
må man cykel”. Det ønsker vi ikke, tværtimod, skal det være cykling forbudt. 
STG, vender tilbage til Søren om STG ønsker hajtænder. 
 

Prioritet 3 Nyt Fortov på Engvej til Landsbyvænget 

Problembeskrivelse Fortovet på Engveje skal færdiggøres så det er muligt at færdes sikker på Engvejen 
fra Landsbyvænget og Vibevænget til bustoppested på Langelinje og Fuglevænget. 

Oversigtskort 

 
Billeder 



 

  

Side 10 
 

       
 
Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 
Statusbeskrivelse 
7-12-2020 
(Søren B. Smedegaard) 

Projektet er ikke udvalgt i ”sti til stop” puljen, det indskrives i vores prioriteringsliste, 
det skal forventes at det kan tage nogle år før dette projekt udføres. Evt. ved 
udbygning af boligområde vest for engvej. 

03-03-2021 
(Søren B. Smedegaard) 

Hvilken side skal fortovet ligge i? øst = kræver Herta afstår jord og kan modtage 
overskudsjorden i rabatten, evt. fældning af træer. 
Vest = håndhævning af hæk mod vej regler – vil give et hoppende forløb 

03-03-2021 
(Simon L. Simon) 
Telefonmøde m. Søren 
og STG) 

STG lavede et indlæg til ”Sti-til-Stop”  
Fortovet ligger i prioriteringslisten ved Vej og trafik. 
STG skal komme med en projektbeskrivelse, da Vej og Trafik finder den dyr og 
besværlig. Hertha skal afgive jord, træer osv. 
Dyr løsning ved at projektere den i Øst (op mod Hertha). Der skal bruges 2 meter fra 
asfalt (engvej) og ind. Deraf skråning. Hvis rodnet går ind mod fortovet, skal træerne 
fjernes helt. 
Vestsiden, samtlige beboere vil miste deres hæk.  
Per: Hertha er villig til at afgive jord og træer. 
STG behandler denne ved næste møde. 
 



 

 

 

 

 

Side 11 
 

Prioritet 4 Øget tilgængelighed ved Lys regulering på Langelinje 

Problembeskrivelse Det er uhensigtsmæssigt og der kan være tilfælde hvor børnene ikke kan nå over 
lysreguleringen inden det bliver rødt igen. 
Det er især problematisk på nordsiden af Langelinje hvor ”tænd for grøn lys” sidder 
et stykke væk for fodgængerovergangen.  
Muligvis kan problemet løses ved at lave en nedkørselsrampe ved trykknappen til 
fodgængerovergangen. 

Oversigtskort 

 
Billeder 

         
Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 
Statusbeskrivelse 
24-02-2021 
(Simon Svensson) 

Lyskrydset – der er lavet nedkørselsrampe henne ved trykknappen. Og vi kan se at der 
lavet lidt ekstra ved risten. Det giver dog en høj kant hvor risten er vandret. Kan risten 
ligge skrå.se billede  

03-03-2021 
(Søren B. Smedegaard) 

Der kan etableres en skårist i forbindelse med sving projektet hvor signalmasten også 
flyttes. 

03-03-2021 
(Simon L. Simon) 
Telefonmøde m. Søren 
og STG) 

Søren har fået tilsagn på der laves en skrå rist ifm. arbejdet med svinget. Det gælder 
både vest- og østgående retning.  



 

 

 

 

 

 

 

Side 12 
 

Prioritet 5 Krydset ved Engvej, Langelinje og Blomsterparken 

Problembeskrivelse Det er et trafikeret kryds hvor skolebørn og især personer som benytter 
bustoppestedet på nordsiden af langelinje skal krydse vejen. 
Krydset mangler en måde hvor det er muligt at krydset vejen mere sikkert. 

Oversigtskort 

 
Billeder 

        
Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 
Statusbeskrivelse 
Indtast Dato Indtast beskrivelse 
03-03-2021 
(Søren B. Smedegaard) 

Vejen forventes sænket til 50 km/t efter etablering af helle anlæg. 

03-03-2021 
(Simon L. Simon) 
Telefonmøde m. Søren 
og STG) 

Der forhandles med politiet om at flytte byskilte og derved nedsætte hastigheden til 
50km/t. 
Der findes pt. ikke en god løsning på selv krydset. Løsninger som har været skitseret, 
bliver meget dyre pga. det laves på bagkant dvs. krydset er etableret. 
STG følger op på sagen. 



 

  

Side 13 
 



 

  

Side 14 
 

Prioritet 6 Sigtbarhed ved svinget på Engvej ved fugletårnet 

Problembeskrivelse Engvej er smalvej som befærdes jævnligt af både cykelryttere, motorcykler, biler og 
tung trafik bestående af markmaskiner og lastbiler.  
Svinget ved Fugletårnet har en dårlig sigtbarhed og derfor i risikogruppen for 
sammenstød. 

Oversigtskort 

 
Billeder 

         
Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 
Statusbeskrivelse 
7-12-2020 
(Søren B. Smedegaard) 

Her er vores drift afdeling blevet gjort opmærksom på vejens stade og problemerne 
med at der står vand i kanten af vejen. 
Der fortages efter aftale ikke yderligere fra vores side da stemningen var for at prøve 
at løse problemet på privat grund, når et oplæg til dette forlægger vil vi gerne indgå i 
en løsning i det omfang vi kan/må fx med skiltning på offentlig vej der leder 
fodgængere og cyklister væk fra offentlig vej. 

01-02-2021 
(Simon Svensson) 

Sikker Trafikgruppen vil i samrabejde med Hertha lave en cykel / gåsti på indersiden 
af skellet fra fugletårnet til Hertha. 

03-03-2021 
(Simon L. Simon) 
Telefonmøde m. Søren 
og STG) 

STG vender tilbage når vi har noget mere konkret vedr. skilte. 
Der har været folk fra Veje og Trafik ude og besigtige asfaltskader for udbedring. Er 
overdraget til entreprenør afdelingen i Vej og Trafik. 



 

 

 

Side 15 
 

Prioritet 6 Bedre belysning ved passagen ved Legepladsen i Herskind 

Problembeskrivelse I passagen mellem Vibevænget og Fuglevænget ved legepladsen, mangles der bedre 
belysning. 

Oversigtskort 

 
Billeder 
  

Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 
Statusbeskrivelse 
Indtast Dato Indtast beskrivelse 
03-03-2021 
(Søren B. Smedegaard) 

Kommunen vil gerne overtage belysning, kan borgerne selv betaler ellers måske sikre 
skolevejs penge 

03-03-2021 
(Simon L. Simon) 
Telefonmøde m. Søren 
og STG) 

Det er to private fælles veje der ender med privat fællessti. 
Lysansvarlig i Skanderborg kommune, har givet tilsagn til, at de vil drifte lysmasten og 
elregningen, hvis der opsættes en lysmast. Alternativt, har Jette givet tilsagn at 
pengene kan tages fra sikre skolevej puljen. Pengene tages så fra et andet projekt. 
En ny lysmast koster ca. kr. 20.000,- 
Snerydning på stien gøres ikke af Skanderborg kommune. Jf. gl. aftale er det 
borgerforeningen, der skal rydde stien for sne og is. Allan C. kender ikke denne aftale 
og vil derfor række ud til JSJ.  
Jette Schmidt Jensen (JSJ), besidder evt. den gl. aftale. Herskind Borgerforening vil 
kontakter Jette. 
  

Prioritet 7 Forbud mod tung trafik på Engvej 

Problembeskrivelse Der skal være et forbud mod tung trafik på Engvejen.  
Hvordan bliver GPS anvisninger justeret så ikke lastbiler tager Engvejen men 
derimod den større og mere sikker ”Stillingvej” . 

Oversigtskort 



 

Side 16 
 

 
Billeder 
  

Forventet startdato Indtast Dato Forventet færdigdato Indtast Dato 
Statusbeskrivelse 
Indtast Dato Indtast beskrivelse 
03-03-2021 
(Søren B. Smedegaard) 

Politi vil ikke tillade skilte der ikke kan håndhæves derfor vurderes det ikke muligt at 
lukke for tung trafik, trafiktællen viser 321 biler med en lastbilsprocent på 9,5 hvilket 
Vej & Trafik ikke anser for et problem for en vej der benyttes af landbrug. 

03-03-2021 
(Simon L. Simon) 
Telefonmøde m. Søren 
og STG) 

Politiet vil ikke afsætte ressourcer til kontrol af tung trafik. 
-Mulig handling er at bære sagen frem som et ønske om en cykelsti. For at sikre 
cyklisterne fremfor tung trafik. Skal indsendes officielt, som så bliver oprettet som 
Cykelsti ønske, der behandles og finansieres fra Cykelsti puljen.  
  


