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Randbølvej - Mulighed for genetablering af dobbeltrettet trafik. 

En gruppe beboere i området ønsker, at den offentlige vej Randbølvej 
igen åbnes for ind- og udkørsel i det sydlige kryds mod 
Grøndalsparkvej og Rebildvej. Det skyldes, at et projekt til forbedring 
af bustrafikken har medført øget gennemkørende trafik på de små 
private fællesveje. 
 
Teknik og Miljøudvalget besluttede den 6. marts 2018 at arbejde for 
en løsning med kørsel i begge retninger på Randbølvej, og 
forvaltningen udarbejdede et budgetnotat til brug for budget 2019. 
Projektet fik ikke tildelt midler. 
 
Lokaludvalget spørger om det igangværende ledningsarbejde på 
Randbølvej betyder, at genåbningen og krydsombygningen kan 
gennemføres med så stærkt reducerede omkostninger, at kommunen 
kan finde de nødvendige midler til at krydsombygningen kan 
gennemføres nu. 
 
Da der aldrig er givet bevilling, er der heller ikke detailprojekteret, og 
der foreligger derfor på nuværende tidspunkt ikke et detailprojekt, 
som er klar til udførelse. Udarbejdelse af detailprojekt kræver en 
anlægsbevilling med tilhørende anlægsmåltal, som kun kan tildeles af 
Borgerrepræsentationen på anbefaling af Teknik og Miljøudvalget og 
Økonomiudvalget. 
 
Det er forvaltningens vurdering, at udarbejdelse af et detailprojekt 
tidligst kan påbegyndes i 2020, og det kun under forudsætning af, at 
projektet prioriteres i budgetforhandlingerne. På nuværende tidspunkt 
er der ikke efterspurgt genfremlæggelse af budgetnotatet om 
genåbning af Randbølvej. Prioriteringen er en politisk beslutning.  
 
Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke rettidigt kan opnås synergi 
med det igangværende ledningsprojekt og en ombygning af krydset, 
samt åbning af vejen, ligesom forvaltningen vurderer, at synergien vil 
være beskeden, da ledningsprojektet primært er dybtgående arbejder, 
hvorimod krydsombygningen primært ville være arbejder i de øvre lag 
af vejens opbygning. 
 
Grundejer Jes König fra Ådalsvej 2 har indbragt kommunens 
manglede realisering af krydsombygningen for Vejdirektoratet, der 
har truffet afgørelse i sagen. Vejdirektoratet afviser i sin afgørelse af 
8. april 2019 at tage stilling til klagen. 
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Forvaltningen vil i løbet af 2019 igen indstille overfor Teknik- og 
Miljøudvalget at dele af de private fællesveje i området, bliver 
overtaget til offentlige veje på grund af trafikmængden, og dermed 
sikre en lovliggørelse af forholdene i forhold til Lov om Private 
Fællesveje.  
 
Rikke Sønderriis 
Konstitueret vicedirektør 
 
 


