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Behandling af huskeseddel fra Kjellerup Lokalråd om Søndergade og 
Ågade 
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Sagsansvarlig: dr15697 
Sagsbehandler: JN  

 
Sagens formål 
 
Behandling af lokal huskeseddel fra Kjellerup Lokalråd, hvor lokalrådet foreslår, at der i 
forbindelse med kloakrenoveringen i Kjellerup etableres trafikchikaner i Søndergade, og 
at de eksisterende chikaner i Ågade renoveres.  
  

 
 

Sagsbeskrivelse 
 
Kjellerup Lokalråd har i juni 2012 indsendt lokal huskeseddel om trafiksikring i Kjellerup. 
Lokalrådet begrunder deres ønske om trafiksikring i Søndergade og Ågade med, at det i 
forbindelse med de kommende opgravninger i Kjellerup vil være oplagt at benytte 
lejligheden til at foretage trafiksikring af hhv. Søndergade og Ågade inden 
vejbelægningen retableres. 
  

-    Chikaner med afmærket plads til cyklister vil sikre børnenes skolevej og samtidig 
få bilisterne til at sætte farten ned i Søndergade. 

-   Chikanerne i Ågade, som sidste år blev beplantet med bøgehække, er ikke særlige 
synlige for bilister. Det foreslås, at der foretages en revurdering af afmærkningen. 

Lokalrådet foreslår, at chikanerne i Søndergade etableres med træer, som matcher 
beplantningen på Torvet eller med smalle træer som f.eks. i Borgergade i Silkeborg. Evt. 
en midlertidig løsning med discountchikaner, som vist i ansøgningen. Der bør ikke være 
mulighed for parkering af biler indenfor striberne. 
  
Lokalrådet foreslår, at chikanerne i Ågade forsynes med reflekser, der kan ses i mørke. 
  
  
Kort beskrivelse af de nuværende forhold i Søndergade og Ågade 
Søndergade i Kjellerup er ca. 700 m lang og forbinder Nørregade/Vestergade med 
Silkeborgvej/Industrivej. Den del af Søndergade, som går fra Vestergade forbi Torvet til 
Brogade er allerede forsynet med trafiksikring i form af 30 km zone, indsnævret 
kørebane med delvis anden belægning på kørebanen, sideheller med træer og P-båse 
langs fortovet.  
  
På strækningen mellem Brogade og Industrivej, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t, er 
der flere krydsningsmuligheder med fodgængerfelter ved Brogade/Skolegade, Sønder 
Allé/Sandgaardsvej, Grønningen og Industrivej. Der er ikke chikaner eller sideheller for 
indsnævring af kørebanen, og der er ikke cykelbane eller lignende på denne strækning. 
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Kørebanen er godt 8 m bred. 
  
I 2011 blev der gennemført 2 trafikmålinger på Søndergade i Kjellerup: 
Søndergade Årsdøgnstrafik Lastbil ÅDT Gns. hastighed 85%-fraktil 
Ved nr. 67 4028 56 49,4 58,0 
Ved nr. 109 3975 101 50,6 59,2 

  
  
Ågade blev for ca. 10 år siden forsynet med sideheller for at nedsætte hastigheden, og 
der blev indført 40 km zone på strækningen mellem Sindingsvej og Hasselvej. Der har 
gennem tiden været forskelligt beplantning i sidehellerne. 
  
I 2010 og 2011 blev der gennemført trafiktællinger på Ågade i Kjellerup: 
Ågade Årsdøgnstrafik Lastbil ÅDT Gns. hastighed 85%-fraktil 
Ved nr. 21 1604 119 40,0 49,9 
Ved nr. 34 2025 47 33,6 42,4 

  
  
Trafiksikkerhedsplanen viser, at politiet har registreret 22 uheld på og ved Søndergade 
fra 2006 til 2010. Hovedparten af uheldene sker over en strækning på ca. 1 km. 
Uheldstætheden (de 8 af uheldene) ved Grønnegade og David Christensens Vej gør, at 
krydset er prioriteret i trafiksikkerhedsplanen, men hele strækningen er ikke prioriteret i 
trafiksikkerhedsplanen. 
  
  
  
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering  
  
Silkeborg Forsyning forventer i store træk at forny kloakkerne i følgende år: 
2013 i Ågade nord for Hasselvej 
2014-2015 i Søndergade syd for Sindingsgade og nord for David Christensens Vej, 
2016-2018 i Søndergade syd for David Christensens Vej og i Ågade syd for Hasselvej 
  
Uheldene på og omkring Søndergade er primært koncentreret i krydsene, men skal 
analyseres, således at der før 2014 og inden Forsyningen skal retablere efter 
kloakarbejdet er taget stilling til, hvad der kan gøres for at undgå de mange uheld.  
  
Der er sat penge af til cykelstier fra Skolegade til Grønningen langs Søndergade i 
Kjellerup en strækning på små 450 m.  
  
Teknik- og Miljøafdelingen vil kontrollere og tjekke op på at afmærkningen af chikanerne i
Ågade følger forskrifterne. 
 

Borgerinddragelse 
 
Lokalrådet vil blive inddraget, når der skal laves projekt for retableringen af Søndergade. 
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Indstilling 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller,  
  

 at beplantning og omfanget af chikaner i Søndergade tages op og vurderes i takt 
med Silkeborg Forsynings ledningsfornyelser. 

Bilag  
 
- Åben Trafiksikring trafikchikaner i Søndergade og Ågade.PDF 

(30271/13)  
 
  
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 10-04-2013 
 
Indstilling tiltrådt. 
 

Beslutning  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


