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Høringssvar ang. trafiksikkerhedsplan ved Laven

Kære teknik-teamtrafik

Ændring af fartbegrænsning på Mollerupvej fra 50 – 60 km/t og flytning af byskilt:

 Det er er med stor forundring at vi læser om denne ændring, da vi ser det som en klar forringelse af 
sikkerheden på strækningen. Vi finder ingen gode grunde til denne ændring.

 Vi ser det som en favorisering af forholdene for den gennemgående trafik og potentielt en 
yderligerel forøgelse af biltrafik og tung trafik igennem vores lille by. Laven består af smalle snoede 
og kuperede veje uden cykelstier og de fleste steder uden fortov. 

 Vi ser den foreslåede ændring som en nedprioritering af de bløde trafikanters sikkerhed. Fx 
skolebørn der skal med bussen, gå/løb/cykling af mange lokale og motionister/turister i det skønne 
område

 Vi bakker fuldt op om de argumenter som Kristian Skadhede har skrevet på vegne af en stor 
borgergruppe på Mollerupvej/Kærs Møllevej. 

Alternativer til jeres forslag, som i vores optik vil forøge sikkerheden for alle.

 Flytte byskiltet til den nuværende placering af 50 km/t skiltet. 
 2 minus 1 vej på Mollerupvej
 Vejbump ved byskilt, som det Skanderborg kommune har etableret ved Lavens byskilt mod øst. Det 

viser sig meget effektfuldt.
 Tung gennemgående trafik ledes af mere egnede veje fra Ry mod Silkeborg. Kjærs Møllevej ser vi 

som aldeles uegnet til tung trafik og den meget store trafik belastning der dagligt er på den.

Fartbegrænsning mellem Gl. Laven og Laven til 60 km/t:

 Vi er positivt stemt overfor dette forslag og så rigtig gerne at det blev sat yderligere  10 km ned til 
50 km/t.  Vejens forløb, krydsende vandrestier, beboelse tæt på vejen og generelle oversigtsforhold 
tilsiger i vores optik en lav hastighed på denne strækning.

 2 minus 1 vej på denne strækning.

Vi har en generel anbefaling om at lave 40 km/t zone indenfor byskiltene i Laven

Med venlig hilsen
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