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Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 

Navn på lokalråd ogkontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Hvinningdal Lokalråd, v. Formand Poul Erik Dahl (4062 4450 – h.pe@mail.dk) 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Trafikudfordring på Odinsvej/Drejergårdsvej i form af periodevis stor trafikstrøm med al for stor 

hastighed til alvorlig risiko for de primært børn der har deres daglige færd (skolevej) på 

Odinsvej/Drejergårdsvej 

Max. 10 linjer 

 

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

Der vurderes lokalt at være kraftig forhøjet risiko for ulykker på strækningen 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Se vedhæftede notat fra hovedinteressenten Hvinningdal Grundejerforening 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

 

 

 

Udvalgsbeslutning 

 

 

 



 

 

 

 

Side 2 

 
     Silkeborg den 26/11-12 

 

 

Til Vej og Trafik – Silkeborg Kommune 

 

 

Med reference til tidligere mailkorrespondance vedrørende trafikforholdene på Odinsvej og 

Drejergårdsvej i Hvinningdalområdet ønsker vi fra Hvinningdal Grundejerforenings side at fremføre 

følgende: 

 

 

1) Kommunens trafikmålinger på Odinsvej har ikke afsløret, at der er et problem med hastigheden 

på strækningen. Når mindre end 15% af bilisterne, kører mere end 10% for hurtigt er det dog ikke 

ensbetydende med, at der ikke køres for hurtig i forhold til vejens beskaffenhed og oversigtsforhold. 

Odinsvej er smal og snoet og de kanter, der beskytter grøfterne mod erosion fra regnskyl gør det 

samtidig vanskeligt for cyklister at holde sig yderligt på vejbanen.  Det er vores vurdering, at en 

hastighedsbegrænsning på 40km/t ville være mere passende på Odinsvej. 

 

 

2) Det villa område, der ligger op til Odinsvej er et af de få af de nyere villakvarterer i Silkeborg, der 

ikke fra starten har været planlagt med cykelstier, der forbinder 

boligområdet med skole osv. Der er en generel bekymring blandt 

forældre i forhold til at lade deres børn cykle til skole. Vi oplever 

derfor, at en del børn først adskillige år inde i deres skoleforløb 

får lov til at cykle til skole. Dermed eksporteres en del af 

trafikproblemerne fra vores kvarter til området omkring 

Hvinningdalskolen, der i morgen- og eftermiddagstimerne er 

yderst trafikalt belastet. Når der ikke er registreret flere alvorlige 

ulykker på strækningen, kan det hænge sammen med at mange 

børn ikke får lov til at cykle på grund af forældrenes relevante 

bekymring for børnenes sikkerhed. 

 

 

3) Kombinationen af smal vej og snoet vej med mange bakker gør Odinsvej og Drejergårdsvej 

uegnet til tung trafik. Grundejerforeningen foreslår, at der indføres forbud mod gennemkørsel for 

lastbiler. Dette vil formentlig også føre til, at man undgår noget af den trafik, der kommer af, at 

lastbilchauffører får GPS-anvisninger over drejegårdsvej. 

 

 

4) Drejergårdvej er idyllisk, men farlig. Vejens konturer giver mange punkter med usædvanligt 

dårlige oversigtsforhold. På trods af kommunens ihærdige indsats er der efter større regnskyl altid 

flere steder med sand og grus på vejbanen. Om vinteren er der i perioder baner af is fra det vand, 

der skyller ind over vejen i slugten mellem nr. 9 og nr. 128. Drejergårdsvej bruges flittigt af 

motionscyklister og vi er bekymrede for at disse grupper af hurtige, men bløde trafikanter. Vi der 

jævnligt færdes på Drejergårdsvej har alle oplevet nærulykker, hvor kun katastrofeopbremsninger 

    
      

      

      

      

      

      

      

      

     



 

 

 

 

Side 3 

har medført at kollision med trafikanter, der overraskes over skarpe sving med dårlig oversigt, har 

kunnet undgås. 

Den generelle hastighedsbegrænsning på 80 km/t er ikke tilstrækkelig for Drejergårdsvej. En 

hastighedsbegrænsning på 50 km/t for drejegårdsvejs er mere passende.   

 

5) Man må forvente en øget trafikmængde på Odinsvej/Drejergårdsvej af billister mellem den 

nordvestlige del af Silkeborg og starten af Silkeborg-Herning motorvejsstrækningen. For at imødegå 

den deraf øgede risiko for trafikulykker foreslår vi at kommunen forebyggende sætter ind med 

trafikregulerende foranstaltninger. 

 

 

Med henvisning til ovenstående foreslår Hvinningdal Grundejerforening følgende: 

 

1) Der indføres 40 km/t  hastighedsbegrænsning på Odinsvej 

2) Der laves hastighedsbegrænsende på Odinsvej for at fremme overholdelsen af ovenstående  

3) Der indføres forbud mod gennemgående tung trafik på strækningen Odinsvej/Drejergårdsvej 

4) Tiltagene støttes af hastighedskontroller 

5) Der laves opfølgning efter en passende periode for at evaluere effekten af nævnte tiltag. 

 

På vegne af Hvinningdal Grundejerforening 

 

Martin Boxill 

Heimdalvej 2 

8600 Silkeborg 

tlf.: 22357989 

boxill@dadlnet.dk 

 

 


