Viborg Kommune
Att.: Plan
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

Klejtrup, den 28. juni 2015

Ansøgning til puljen ”Byfornyelse mindre byer 2015”.

Klejtrup Borgerforening fremsender hermed deres ansøgning til puljen ”Byfornyelse mindre byer 2015”.

I starten af 2015 blev der til et borgermøde dannet en arbejdsgruppe under Klejtrup Borgerforening, som
skal arbejde på at forbedre trafiksikkerheden i Klejtrup by.
Grunden til at vi synes at trafiksikkerheden skal forbedres i Klejtrup by er at byen er vokset kraftigt indenfor
de sidste 10 år og iflg. prognoserne vil den også stige i den kommende fremtid. Så der er kommet flere biler
og bløde trafikanter til byen og vi synes ikke at trafiksikkerheden er fuldt med udviklingen og dette vil vi gerne
gøre noget ved, så Klejtrup bliver en mere sikker by at bo i. Derudover er der i anden halvdel af 2014 og i
hele 2015 været meget gravearbejde i Klejtrup pga. renovering af kloakanlægget i byen, hvor der bliver
etableret separate ledninger til regn- og spildevand.
I den forbindelse synes vi det er nærlæggende at man også laver nogle af de trafikdæmpende
foranstaltninger som vi foreslår, da nogle af projekterne kan laves billigere pga. kloakarbejdet er i gang og
asfalten er fjernet i forvejen.
Trafikgruppen har i foråret haft et møde med Niels Hammer Sørensen fra Trafik og Veje om hvilke projekter
vi syntes kunne gavne trafiksikkerheden i byen. Meningen med mødet var at afstemme vores lokale viden
med den faglige viden og på den måde kunne vi arbejde videre med de projekter, som både var fagligt og
lokalt relevant at få gennemført til gavn for trafiksikkerheden. Niels Hammer Sørensen har efterfølgende
sendt os jeres vurdering af projekter samt priser, som er med til at danne grundlag for vores ansøgning.
Vurderingen er med som bilag.
På baggrund af dette vil ”Trafikgruppen” under Klejtrup Borgerforening gerne afsøge puljen ”Byfornyelse
mindre byer 2015” om følgende:

Projekter
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Fartbump på Skårupvej (overfor tidligere Land & Fritid)
Fartbump på Kirkebakken ved Klejtrup Skole
Fartbump på Søvej ved byskiltet
Anlæggelse af P-plads ved krydset Søvej/Viborgvej
Forhøjning og rød farve ved krydset Søvej/Viborgvej
Fortov ved Søvej/Brattingsborgvej
Total

Pris u/moms
kr. 30.000
kr. 30.000
kr. 30.000
kr. 110.200
kr. 100.000
kr. 35.000
kr. 335.200

På de efterfølgende sider vil der være projektbeskrivelser og begrundelser for de enkle projekter.

Projekt A – Fartbump på Skårupvej
Der er ingen fartbump når man kommer kørende ned af Skårupbakken fra Møldrup ned mod Klejtrup, så
billisterne kører meget stærk og sinker først farten, når de når ned til fartbumpet længere nede af Skårupvej
ved det nye Friplejehjem. Men på dette tidspunkt har billisterne allerede krydset Fuglevænget, som er et
meget populær villakvarter med mange børnefamilier.
Her kunne vi godt ønske os et fartbump tættere på byskiltet, således at billisterne fart bliver sinket inden de
når Fuglevænget og her ville en placering over det tidligere Land & Fritid være en oplagt placering, samtidig
kunne man sætte fire træer, et på hver siden af fartbumpet, så det også dannet en flot ”indgang” til Klejtrup.
På nuværende tidspunkt er vejen også gravet op pga. kloakarbejdet og derfor ville det være billigere og
nemmere at fartbumpet blev lavet, når asfalten skulle lægges på igen.

Projekt B – Fartbump på Kirkebakken ved Klejtrup Skole
Når biler kommer kørende fra Søvej op af Kirkebakken og forbi Klejtrup Skole er der Ensrettet og 40 km/t
zone. Men mange bilister overholder ikke fartgrænsen og da det er en skole i udvikling, som også snart skal
udvides, med mange børn som leger ude i skolegården, der ligger ved siden af Kirkebakken, samt at
skolebussen også holder her for af/pålæsning af børn vil der være god mening i at etablere et fartbump på
Kirkebakken inden vejen op til Søparken for dæmpe trafikken.

Projekt C – Fartbump på Søvej ved byskiltet
Når bilister skal ind og ud af Klejtrup by på Søvej foregår dette altid med meget høj fart da der ingen
fartdæmpende foranstaltninger er. Der er blevet lavet flere fartmålinger som bekræfter dette. Samt er der
meget trafik op og ned af Musikbakken pga. Klejtrup Musikefterskole. Derudover har man et dårligt udsyn
når man som bilist holder på Musikbakken og skal dreje ud på Søvej pga. vejens forløb, samt er der på den
anden siden af Søvej et areal hvor der er en badebro og man kan leje kanoner, så der er også mange bløde
trafikanter som kommer her. Så det vil være oplagt at lave et fartbump tæt på byskiltet som dæmper farten,
samt kunne man sætte fire træer på hver side af fartbumpet, så det dannede en flot ”indgang” til Klejtrup by.
Der er en tom grund på Søvej 30, hvor man kan placere et fartbump uden at det genere naboerne.

Projekt D – Anlæggelse af P-plads ved krydset Søvej/Viborgvej
Der er allerede indsendt en ansøgning på dette projekt, men vi mener at dette projekt også kan finansieres
af midler fra denne pulje, samt med midler fra ”Børn i fremtidens landsby”, som I kan læse mere om i
slutningen af ansøgningen.
Begrundelsen for at lave en P-plads her er, at Genbrugsbutikken som ligger på Viborgvej 1 ingen
parkeringspladser har i dag og kunderne holder på vejen og dette giver meget dårligt udsigtsforholde i et
meget trafikeret vejkryds. Billister fra Sandstræde kan ikke se når bilerne kommer fra Viborgvej ned mod
krydset, samt kan bilisterne fra Søvej blive påkørt pga. bilister som kommer ned fra Viborgvej mod krydset
skal over i modsatbane for at komme forbi de holdende biler udfor Genbrugsbutikken. Så derfor er det bedst
at fjerne billerne fra vejsiden og dette kan gøres ved at etablere en P-plads på den tomme grunde over for
Genbrugsbutikken. Bygningen på Viborgvej 4 er blevet fjernet via nedrivningspuljen.

Projekt E – Forhøjning og rød asfalt farve ved krydset Søvej/Viborgvej
Dette er samme kryds som ved projekt D. Krydset ved Søvej/Viborgvej er et meget trafikeret kryds, hvor der
er meget dårligt udsigtsforholde lige meget hvilken sidevej man kommer fra, samt kommer bilisterne med
meget høj fart. Dette kan løses ved at hæve vejfladen for hele krydset og pålægge en rød farve, således at
bilisterne kommer ned i fart og den røde farve gør bilisterne ekstra opmærksom på at de skal vise hensyn,
men det vil også være med til at ændre bybilledet på en positiv måde.
Noget af asfalten af på nuværende tidspunkt gravet op pga. kloakarbejdet, så det vil både være billigere og
nemmere at det blev lavet i samme omfang, når asfalten skal lægges på igen.
Projektet kan evt. medfinansieres af midler fra ”Børn i fremtidens landsby”, som I kan læse mere om i
slutningen af ansøgningen.

Projekt F – Fortov ved Søvej/Brattingsborgvej
Ved krydset Søvej/Brattingsborgvej mangler der ca. 40 m. fortov. Det mangler pga. at man for mange år
siden selv skulle betale hvis man skulle have fortov ud for ens hus og dette ville grundejeren ikke. Så i dag
er der bare sand (kantstene er sat). Dette fortov bliver benyttet meget da det er en af hovedvejene op til
Klejtrup Skole og på hjørnet af Brattingsborgvej bor der også en dagplejemor/far, som passer ca. 8-10 børn
og hver gang de skal gå med deres barnevogne skal de ud på vejen pga. det løse sand, til stor fare for dem
selv og de børn de passer. Så for bl.a.at sikre børnene færdsel til og fra skolen og for at forskønne byen vil
det være en god ide at lægge fortov på dette stykke.
På nuværende tidspunkt er asfalten taget op omkring dette område og der skal omlægges fortov andre
steder på denne vej, så det vil være både billigere og nemmere, at det blev lavet i samme ombæring.

Dette var en kort beskrivelse af alle projekterne, hvis der er behov for flere oplysninger, står vi gerne til
rådighed.
I to af projekter nævner vi medfinansiering med midler fra ”Børn i fremtidens landsby”, det gør vi pga. at for
nogle år siden blev der oprettet en borgergruppe i Klejtrup, som skulle arbejde med forskellige projekter i
Klejtrup og ”Borgerplangruppen 2009” blev dannet og i denne gruppe havde de også 133.000 kr. til at
forbedre trafiksikkerheden i Klejtrup, men borgergruppen har aldrig lavet nogle projekter til fordel for
trafiksikkerheden i Klejtrup, så pengene er ikke blevet anvendt.
På nuværende tidspunkt er ”Borgerplangruppen 2009” nedlagt pga. de har gennemført deres arbejde, men
pengene er der stadig og ”Borgerplangruppen 2009” vil gerne overdrage pengene til Klejtrup Borgerforening,
så de kan bruges til nogle af ovenstående projekter. Se kopi af mail som også er vedlagt som bilag.
Så derfor vil Klejtrup Borgerforening i denne anledning gerne ansøge om at pengene fra ”Børn i fremtidens
landsby” kan bruges til at fremme disse projekter, da de netop drejer sig om forbedring af trafiksikkerheden.

Vi håber, at I tager godt imod vores ansøgninger og at I tilgodeser vores projekter, da de både er relevante,
der er medfinansiering til projekterne og det er det rigtige tidspunkt på gøre det på pga. kloakarbejdet,
samtidig vil det være en god gave til byen for de 1½ års forstyrrelser der har været med kloakarbejdet.

Med Venlig hilsen

Klejtrup Borgerforening

Jens Erik Jensen
Formand for Klejtrup Borgerforening
Mobil: 40 47 70 04

Vedhæft:
Bilag 1: Trafik og Veje vurdering af vores projekter.
Bilag 2: Mail fra ”Borgerplangruppen 2009” og Benny Christensen om ”Børn i fremtidens landsby”.

