
Orientering om Landbrugsvejs lukning. 
 
Ultimo 2014 blev vi i grundejerforeningens bestyrelse opmærksom på, at man med virkning pr. 1/12.14 
ville lukke Landbrugsvej i forbindelse med etablering af Munkebjergvejs forlængelse. Dette ville betyde at 
der kun ville være en udkørsel fra området, nemlig ved Odensevej. Samtidig ville buslinien 21-22 blive 
henvist til kun at køre på Odensevej. 

 
Grundejerforeningens bestyrelse fandt kommunens beslutning om lukning af Landbrugsvej for 
uhensigtsmæssig, og tog initiativ til dannelse af en aktørgruppe blandt områdets ”beboere”. 
Aktørgruppen har fået bred opbakning af repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, 
boligforeningerne, grundejerforeningerne, andelsboligforeningerne og børneinstitionen. 
 

Siden november har aktørgruppen holdt et par møder med By- og Kulturforvaltningen (BKF), som har 
givet tilsagn om at udbedre til- og frakørselsforholdene ved Landbrugsvej/Odensevej. Lyskrydset vil blive 

ombygget med 2 svingbaner ud mod Odensevej, ligesom venstresvingsbåsen fra Odensevej mod 
Landbrugsvej vil blive forlænget (er midlertidigt etableret) ligesom der er monteret en venstresvingspil. 
Der vil hen over sommeren, hvor trafikken er minimal, blive foretaget de nævnte ændringer. 
 
I aktørgruppen er vi blevet klar over, at efter lukningen af Landbrugsvej den 1/12.14, er de trafikale 

udfordringer ikke blevet mindre – tværtom. Det er vores opfattelse, at lukningen har betydet flere 
udfordringer end før lukningen, hvorfor vi har foreslået BKF at genåbne Landbrugsvej med etablering af 
et lyskryds. Aktørgruppen har nemlig opdaget, at kommunen har gennemført Munkebjergsvejs 
forlængelse uden at etablere en ny lokalplan. Der står nemlig i lokalplanen fra 1983 – altså fra før 
området blev bebygget – at der skal være en såkaldt fordelingsvej (gennemkørsel) fra Odensevej til Niels 
Bohrs Alle. Dette har kommunen fejlagtigt overset, men er indstillet på at etablere en ny lokalplan, som 
tager højde for dette. 

 
Vi foreslår så samtidig, at det planlagte lyskryds ved Forskerparken sløjfes, og flyttes til Landbrugsvejs 

udmunding ved Munkebjergvej, hvorefter der kan laves en stikvej ned til Forskerparken. Dette forslag er 
Kommunen ved at konsekvensberegne lige p.t., og vi afventer i skrivende stund på reaktion fra 
kommunen. 
 

Vi er i grundejerforeningen klar over, at mange boboere i området var af den opfattelse, at det ville blive 
en gevinst med lukning af Landbrugsvej, men de trafikale udfordringer efter lukningen (= kun en 
udkørsel, nedlæggelse af buslinierne, uddannelsesbusserne holder på Odensevej osv) har vist sig at være 
større end før, hvorfor vi peger på en genåbning af Landbrugsvej. Om det så kan lade sig gøre afventer vi 
som sagt en reaktion på fra Kommunen. 
 
Den 26.04.15/Sven-Erik Peterson  


