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Forslag 1: Fartforanstaltninger pa  Sjælsøvej   
 
 
Det har gennem lang tid været til stor gene for beboerne ud til Sjælsøvej, at der køres alt for stærkt. Problemet er 
specielt stort på den halvdel af Sjælsøvej der går fra krydset ved Kaj Munks Vej og op til Ravnsnæsvej, men også 
længere nede køres der godt til. Vejens gode beskaffenhed samt den stejle bakke indbyder til høj fart og dette gælder 
både ned af bakken i frigear, men også op ad bakken, da mange tager ”tilløb” til bakken. Til information blev der 
foretaget en måling i 2019 som viste en topfart på 83km/t! 
 
Mange af beboerne ud til denne del af Sjælsøvej er efterhånden børnefamilier (12 ud af 23 huse) og for disse såvel 
som for beboere med katte er det en daglig bekymring, at den høje fart en dag ender tragisk. Specielt de mange 
lastbiler og varevogne kører foruroligende stærkt. 
 
Det har derfor længe været på tegnebrættet at udarbejde en løsning, som sikrer at toppen tages af farten. Samtidig 
skal den imødekomme manges bekymring ved glat føre at kunne komme op ad bakken og ligeledes har der været 
bekymringer om eventuel støj ved bump eller lign.  
 
Nedenstående løsning skulle meget gerne imødekomme ovenstående og er godkendt af både kommune og politi. 
Den skal dog stadig godkendes af de to foreninger/vejlaug, ligesom de berørte matrikler ud for chikanerne skal høres. 
De nøjagtige placeringer kan derfor stadig justeres hvis nødvendigt. 
 
Chikanerne vil være meget lig dem der er placeret ud fra Sjælsøvej 36 og 39 (se nedenstående billede) 
Omkostningerne til chikanerne vil blive dækket af Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard og vil være som følger 
(Pankas):  
 
En chikane består af: Skæring, opgravning af asfalt, levering og sætning af kantsten, kantfyld med asfalt, opfyldning 
med jord og beplantning. (Dog er prisen excl. et træ, da det ikke kan anbefales at plante træer pga. rodnet)  
Pr. stk. kr. 24.325, -  
Stribearbejde inkl. 13 LBM 30 cm stribe og 1 stk. cykelsymbol = pr. chikane kr. 5.124,-  
I alt pr. chikane = kr. 29.449,- ex. moms  
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Som udgangspunkt vil vi opsætte 2 x 2 chikaner, så der på stykket fra Kaj Munks Vej til Ravnsnæsvej vil være to steder 
med chikaner. 
  
Chikanerne ønskes placeret som den nuværende chikane ud fra SJV 36-39 med ca. 30 meters afstand imellem de to 
elementer i chikanen, så der fortsat er plads til, at lastbiler og anden stor trafik kan passere. Dertil vil det fortsat være 
uden problemer for personbiler at forcere bakken i glat føre.  
 
Ligeledes vil de to chikaner bidrage til at fodgængere og cyklister kan færdes mere trygt i ly af chikanen. 
  

Chikane nr. 1  
Ønskes placeret midtvejs på bakken på Sjælsøvej ved nr. 22, med ca. 30 meter imellem de 2 elementer. Dette er 
umiddelbart inden den tværgående sti. (når man kommer nedefra) og skulle gerne sikre at farten dæmpes inden man 
krydser stien, hvor mange cyklister og gående krydser. 

  

Chikane nr. 2  
Ønskes placeres ca. 100 meter længere nede af Sjælsøvej umiddelbart efter krydset til Jeppe Aakjærs Vej. Også her vil 
der være ca. 30 meter imellem de to elementer i chikanen. Denne placering skulle gerne dæmpe farten i krydset, 
hvor højre vigepligten sjældent bliver overholdt. 
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Vi håber meget på alles opbakning til dette forslag så vi forebygger kedelige scenarier og at vi alle kan føle os trygge 
og sikre på det dejlige Ravnsnæsset.  
 
 
Mvh 
Beboerne på Sjælsøvej 
 
 


