
Den lokale huskeseddel 
 

Udfyldes af lokalråd: 

 

Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 

 

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd c/o Jan Jensen, Engesvangvej 21, Kragelund, 8600 Silkeborg,  

tlf. 86 81 83 91, e-mail:engesvangvej21@live.dk 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

 

Der bliver kørt med alt for høj fart forbi byens børnehave og videre gennem byen, til stor fare for 

gående og cyklister, specielt børn og unge. 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 

 

Trods en hastighedsgrænse på 50 km/t bliver der, af såvel personbiler som lastbiler og busser, kørt 

med meget høj fart forbi børnehaven og videre gennem byen ad Engesvangvej. 

Der foreligger en forholdsvis ny trafikmåling, foretaget ud for børnehaven, og det var skræmmende 

læsning, 81,4% overskrider hastighedsgrænsen på 50 km/t, 40% overskrider med mere end 10 km/t, 

og hele 12,1% overskridermed mere end 20 km/t, og langt de fleste fortsætter gennem byen med stort 

set uændret fart! 

Det er uhyggeligt at der køres med de hastigheder ved en daginstitution, og det er nok kun et 

spørgsmål om tid før der sker noget alvorligt. 

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Etablering af fartdæmpende foranstaltninger: 

Ved børnehaven foreslås etablering af fartdæmpning lignende indgang til Østerbording med 

midterhelle, eller evt. indsnævring fra begge sider til 1 spor, og evt med lille bump. 

 

På strækningen fra børnehaven til krydset ved Frederiksdalvej ønskes etablering af mindre forskudte 

forsætninger med delvis indsnævring til 1 spor, evt. lavet som en simpel løsning a.la. brøndringe med 

mulighed for beplantning af stedsegrønt.  

Denne løsning kunne bruges på alle indfaldsvejene til bymidten, f.eks. Kragelundvej, Frederiksdlvej ved 

skolen, samt Sinding Hedevej. 

 

Vores primære ønske (som mere eller mindre må være et krav), er dog Engesvangvej ved Børnehaven. 

 

Generelt vil vi appelere til at man undgår etablering af rumleriller, da fartdæmpningen er for lille med 

denne løsning, og der opstår lydgener for naboerne til rumleriller.  Se bilag fra Vejdirektoratet. 

 

 


