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Sagens formål 
 
Behandling af lokal huskeseddel fra Kjellerup Lokalråd, som foreslår, at det skæve kryds 
Vestergade / Fredensgade / Tinghusvej trafiksikres. 
  

 
 

Sagsbeskrivelse 
 
Kjellerup Lokalråd har i juni 2012 indsendt lokal huskeseddel med ønsket om trafiksikring 
af krydset Vestergade, Fredensgade og Tinghusvej, som forvirrer mange trafikanter. 
Desuden oplyses, at der løbende sker uheld i krydset. 
  
Lokalrådet foreslår, at krydset sikres ved en bedre skiltning og at krydset ændres, så 
Vestergade opdeles med en bane ligeud og en svingbane til højre. 
  
Kort beskrivelse af de nuværende forhold i krydset 
Trafikken ledes ad Vestergade og videre ad Tinghusvej til parkeringspladser i Kjellerup 
midtby ved skolen, hallen m.v. samt til Søndergade via Torvet. Herved ledes trafikanter 
udenom den mest centrale bydel, hvor der er indført 30 km zone og lagt anden 
kørebanebelægning. 
  
Trafikanter, som kommer fra nord af Fredensgade, og trafikanter, som kommer fra øst ad 
Vestergade, har ubetinget vigepligt med B11-tavler mod Vestergade. Der er 
belægningsskift på kørebanen, men ikke hajtænder. 
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På Vestergade ved det gamle apotek og overfor er der parkeringsarealer i vejsiden. 
Desuden er der en mindre spærreflade til adskillelse af kørebanerne.  
Vestergade er ca. 8,5 m bred og mindste køresporsbredde ved 50 km/t er 3 m. 
  
Der er i 2011 gennemført trafikmåling på Vestergade 15 ved det gamle apotek: 
Vestergade Årsdøgnstrafik Lastbil ÅDT Gns. Hastighed 85%-fraktil 
Ved nr. 15 2885 141 37,6 44,8 

  
Forslaget om opdeling af trafikken i 2 kørebaner fra vest vil umiddelbart kræve:  

 Nedlæggelse af 4 P-båsene ved Vestergade 24-26 overfor det gamle apotek 
 Hastighedsnedsættelse til 40 km/t 
 Omprojektering af afmærkningen, fjernelse af afmærkning samt genmarkering. 

Der er ingen politiregistrerede uheld i krydset i de seneste 10 år. Politiet har således ikke 
optaget rapport over de uheld lokalrådet har kendskab til. 
  
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering 
  
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der ikke er grundlag for at ændre på antallet af 
kørebaner i Vestergade.  
  
For yderligere at synliggøre vigepligtsforholdene kan Teknik- og Miljøafdelingen medtage 
forslag om hajtænder på kørebanen samt markering med brudt kantbane langs 
yderbanen Tinghusvej/Vestergade til godkendelse på næste færdselsmøde med politiet. 
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Indstilling 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

 at Kjellerup Lokalråds ønske om at ændre på antallet af kørebaner i Vestergade 
ikke imødekommes,  

 at Teknik- og Miljøafdelingen på næste færdselsmøde medtager forslag om 
hajtænder på kørebanen samt markering med brudt kantbane langs yderbanen 
Tinghusvej/Vestergade til godkendelse på næste færdselsmøde med politiet. 

Bilag  
 
- Åben Trafiksikring af skævt kryds 
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Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 10-04-2013 
 
Indstilling tiltrådt. 
 

Beslutning  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


