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Etablering af bump på Kløvertoften og Hybenvænget udsættes 

 
Kære grundejerforeninger i Viften  
 
I forbindelse med projektet omkring øget tryghed og trafiksikkerhed i Viften blev det i foråret 
2020 politisk besluttet, at der skal etableres ekstra bump på Hybenvænget og Kløvertoften. 
 
Beslutningen blev truffet på baggrund af et stort ønske fra grundejerforeningsformændene. 
Trafiktællinger fra området viser ikke, at der er behov for bump, da hastigheden på stræk-
ningerne er under den tilladte. De fremtidige bump skal derfor i høj grad ses som en tryg-
hedsskabende foranstaltning. 
 
I maj 2021 blev den præcise placering af bumpene besluttet, og der blev sendt en oriente-
ring via e-boks til de grundejere, som bor ud til de steder, hvor der planlægges for nye 
bump. De øvrige beboere på vejene er orienteret via grundejerforeningen. På baggrund af 
orienteringen har kommunen modtaget en del henvendelser fra borgere, som ikke ønsker 
bumpene ud for deres bolig. Derudover har vi modtaget flere henvendelser fra borgere, som 
ikke føler de er blevet hørt i processen.  
 
På offentlige veje, hvor der er hastighedsmæssige udfordringer kan kommunen altid placere 
bump og lignende uden at orientere grundejere langs strækningen. I dette tilfælde placeres 
bumpene først og fremmest for at øge trygheden i området. I dette tilfælde vil vi derfor 
gerne forsøge at undgå at placere bump ud for grundejere, som ikke ønsker dem.   
 
På baggrund af de mange indsigelser er det derfor besluttet, at sagen skal forelægges Tek-
nik- og Miljøforvaltningen efter sommerferien, for endnu en behandling. Her skal der træffes 
beslutning om hvorvidt den nuværende placering og inddragelse er acceptabel, eller om der 
ønskes foretaget en ny borgerinddragelse med jer der bor på strækningerne.  
 
Midlertidig omlægning af bus 145 d. 8.-9. juli 2021 samt parkeringsforbud 
Vi fortsætter med den del af projektet, som etablerer nye bump på Ejbyvej (ved skolen), re-
tablerer de eksisterende bump, så de lever op til kravene om en 40 km/t zone og ændrer på 
afmærkning, hvor cykelstien stopper ved Ejbyvej/Kirkebyvej. Tidsplan for denne del af pro-
jektet ses på næste side.  
 
I forbindelse med dette arbejde er vi nødsaget til at foretage en midlertidig busomlægning, 
så bus 145 d. 8.-9. juli 2021 kører ad Ejbyvej – Lundagervej – Tangevej – Hybenvænget – 
Ejbyvej. Der vil i perioden være parkeringsforbud i den nordlige side af Lundagervej og syd-
siden af Hybenvænget for at sikre, at bussen kan komme igennem.  
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Busstoppestederne for 145 vil fortsat blive betjent idet der laves et midlertidigt stoppested 
før Lundagervej.  
 
Tirsdag den 6. juli 2021 bliver servicebuslinje 834 omlægges, så den kører direkte fra Byb-

jergvej ad Ejbyvej til Åbyvej og betjener stoppestederne på den omlagte strækning.  
 
Tidsplanen for arbejdet er 
 

Strækning Tidsperiode 

Fræsning opstarter 29. juni 2021 

Hasselvej 1. juli 2021 

Bakkehøj 2. juli 2021 

Tjørnevænget   2. juli 2021 

Lundagervej  5. juli 2021 

Tangevej + opretning af cykelsti ved Kirke-
byvej           

6. juli 2021 

Cykelsti + kantfyld            7. og 8. juli 2021 

Ejbyvej 8. og 9. juli 2021 

 
 
Næste skridt 
Jeg sender en orientering til jer så snart sagen har været forelagt udvalget. 
Hvis I har spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at kontakte mig. 
 
Venlig hilsen 
 
Sara Sonne 
Team Mobilitet 
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