Trafikale udfordringer med massive trafikproblemer
på vejene i området:
Adgangen til vores skønne område er, ud over havnen i Norsminde, via
Norsmindevej og Ajstrup Strandvej – de forbinder området fra
Kystvejen ved Kysing i syd til rundkørslen ved Ajstrupvej/Elmosevej i
nord.
– Desuden kommer den nationale cykelrute nr. 5, fra Ørnevænget i
Mariendal ud på Ajstrup Strandvej og følger denne rundt langs
campingpladsen, videre langs Ajstrup strand op til Norsmindevej for at
fortsætte gennem Norsminde by videre til Odder kommune.
Når man kommer ad Kystvejen fra Odder er der cykelsti i begge sider af
vejen – hvilket giver de ”bløde” trafikanter trygge og sikre rammer.
Når man passerer Norsminde bro og kommer ind i Aarhus kommune
– mangler der cykelstier! - Vi lægger vægt på, at de ”bløde”
trafikanter (børn, ældre, handicappede, gående og cyklende) også kan
færdes sikkert i området.
Der er fortov et lille stykke i begge sider, men midt i Norsminde by
ophører disse, og der er nu kun vej og vejrabat tilbage.

Som alternativ til asfaltvejen benytter nogle gående, cyklende og
motionister de private fælles grusveje og trampestier på strandengen.
Her er det mange steder vanskeligt at komme frem, og naturlivet
kommer under pres, hvis færdslen ikke sikres ad faste ruter.
Der er ca. 2.000 fritids- og helårshuse fra Kysing Næs, Norsminde,
Ajstrup Strand, Mariendal og byerne Storenor, Lillenor og Ajstrup. Dertil
kommer campingpladsen ved Ajstrup strand med plads til ca. 330 teltog camping-vognspladser plus 40 hytter og udlejningstelte.
Asfaltvejen er anlagt på et tidspunkt, hvor den tunge trafik var begrænset
– det kræver meget mere vedligehold og forebyggende indsatser,
med den færdsel der er i dag.

Helt kort:
- Fællesrådet i Beder-Malling-Ajstrup har de sidste 30 år arbejdet
for en cykelsti rundkørslen til Ajstrup Strand
- Der er massivt pres på vejene, især i sommerhalvåret
- Vejene benyttes af alle slags køretøjer året rundt: personbiler,
traktorer med landbrugsredskaber, busser, lastbiler, samt bløde
trafikanter (Gående, cyklende, el-kørestole og knallertkøretøjer)
- Vejene er attraktive cykelruter for turister og cykelhold i alle
størrelser
- Der er mangler cykelstier/stier til gående, der er dårlige oversigtsforhold, 90 gr. sving og trange veje
- Nogle veje er i meget dårlig forfatning (ofte hullet i rabatter og i de
skarpe sving)
- Der er beboere på begge sider af vejene i Norsminde – dog kun i
den ene side ved Ajstrup Strand, den anden er en stejl skrænt til
vandsiden
- Vejen langs Ajstrup Strand synker mod vandsiden
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Rundkørsel

Trafikale forhold Ajstrup/Norsminde
Aarhus Kommune
Vejene, Ajstrup Strandvej og Norsmindevej er voldsomt
belastede og usikre for gående, løbende, cyklende og
andre ”bløde” trafikanter!
Ajstrup Strandvej

Norsmindevej

Krydsfelt-Norsminde ønsker gennemført:
• Solbjerg/Malling cykelsti fra rundkørslen føres helt
ned til Ajstrup strand
• Renovering af gå-/cykelsti på stranden fra Mariendal
til Norsminde under motto’et ”tilgængelighed for
alle”
• Chikaneetablering i Norsminde by
• Ensartet hastighed på 40 km/tm på hele
Norsmindevej og hele Ajstrup Strandvej
• 2-i-1 vej langs Ajstrup Strand og sikring af skrænten
ved Ajstrup Strand
• En gå-/cykelsti langs Norsmindevej
Se video/foto på vor hjemmeside:
www.krydsfelt-norsminde.dk
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