
Forbedring af trafikale forhold i Oksenvad Landdistrikt 
Det kan næppe komme som en overraskelse at der 
er problemer med hastigheden på trafikken i og 
omkring Mølby.  

Politiet foretager løbende fartmålinger med deres 
automatiske trafikkontrol på Tovskovvej i Mølby. 
De kan på strækningen som regel skrive mellem 30 
og 50 kontrolrapporter. De højeste målte 
hastigheder ligger typisk over normal 
landevejshastighed, selvom målinger foretages i 
byzone. 

Problemerne fandtes ikke tilbage i tiden, hvor der 
i Mølby var etableret fartbump hele vejen gennem 
byen. Disse var etableret af Sønderjyllands Amt, 
netop med det formål at sænke hastigheden og 
gøre det mere trygt at færdes på Tovskovvej i 
Mølby. 

Disse fartbump blev for mere end 10 år siden sløjfet og erstattet med en fartmåler 
med blitz i hver ende af byen. Det vurderes den gang, at dette ville være 
tilstrækkeligt til at få farten ned. Det skulle vise sig ikke at være tilfældet. 

Men der er også andre steder i Oksenvad Landdistrikt, at det vurderes, at man med 
fordel kan se lidt på de trafikale forhold. 

Nord for Mølby på Tovskovvej er der et par vejkryds 
og en del sving med dårlige oversigtsforhold. På 
denne strækning er der også et par busstop, hvor 
man kan være nødt til at gå på vejen for at komme 
fra det ene til det andet. 

På Øster Lindetvej i Oksenvad oplever beboerne at der køres hurtigt gennem det 
bebyggede område. Der på strækningen også en del krydsende trafik ved Genvej 
og Vadstedvej. 

Der kan også være andre steder, som vi bør se nærmere på. 

Man fik tilbage i 2017 etableret en 60 km/t zone 
gennem Lerte på Lertevej. Det vil vi forsøge også at få 
lavet et par andre steder i vores område: På 1000 m af 
Tovskovvej lige nord for Mølby mod Jels og på en 750 m 
strækning af Øster Lindetvej i Oksenvad. 

Derudover ønsker vi at få skiltet den 5 km lange strækning af 
Tovskovvej fra kommunegrænsen til Vejen og til rundkørslen ved 
Sommersted som en strækning, hvor der ofte foretages hastigheds-
kontroller. Det kunne få nogle til at sænke farten.  

I Landsbyforeningen er vi også i gang med at se på andre muligheder for at få farten 
ned i Mølby. Ovenstående tre projekter er for os at se en mulighed for at komme 
hurtigt i gang. 

Haderslev Kommune ser gerne at man har opbakninger til sådanne projekter i 
lokaleområdet. Vi går derfor i gang med et indsamle underskrifter fra indbyggerne 
i Oksenvad Landdistrikt. Det vil først og fremmest være de folk, der bor omkring de 
berørte områder, men vi håber også på at få opbakning fra andre dele af 
landdistriktet.  

Til fællesspisnings-arrangementet d. 11. april, vil I kunne høre mere om projektet 
og I vil også kunne give jeres støtte til projektet via jeres underskrift. 

På næste side 
findes et større 
kort med lidt flere 
detaljer omkring 
de strækninger, vi 
ønsker at ændre 
skiltningen på.



Trafikale Strækninger
Ny 60 km/t zone (2)
Ny Skiltet fartkontrol (1)

Trafikal Skiltning

Ny 60 km/t zone (4)

Ny Skiltet fartkontrol (2)


