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Behandling af lokal huskeseddel fra Sejs-Svejbæk Lokalråd med ønske 
om bytorv 
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Sagens formål 

 
Behandling af lokal huskeseddel fra Sejs-Svejbæk Lokalråd med ønske om etablering af 
bytorv i Sejs’ centrum. 
 

Sagsbeskrivelse 

 
Silkeborg Kommune har en samarbejdsaftale med lokalrådene for at skabe åben og 
løbende dialog med borgerne om spørgsmål der har lokal betydning. Det fremgår af 
aftalen, at Silkeborg Kommune ikke ønsker at træffe beslutning om forhold af væsentlig 
generel betydning i et lokalområde, uden der har været en forudgående høring af eller 
dialog med det relevante lokalråd. 
  
En anden vigtig del af samarbejdsaftalen er den lokale huskeseddel, hvor lokalråd har 
mulighed for at indsende 5 af lokalområdets udfordringer eller udviklingsønsker til politisk 
behandling i Silkeborg Kommune. Huskesedlerne behandles af det ansvarlige politiske 
udvalg samt behandles administrativt af relevant afdeling eller stab. 
 
Sejs-Svejbæk Lokalråd har fremsendt huskeseddel med ønske om, at der etableres 
bytorv i Sejs’ centrum ved Dagli’Brugsen/Rema1000/Le Gateau/Slagter Bo/OK Benzin, 
dvs. på Julsøvej mellem Perikonvej og Røllikevej. 
  
Lokalrådet begrunder at det er svært at overskue trafikken det pågældende sted samt at 
hvis forholdene bliver mere sikre for cyklende og gående, er der større sandsynlighed for, 
at indkøbene foretages på en klima- og sundhedsmæssigt forsvarlig måde – dvs. 
gevinster både for folkesundheden og klimaet. 
  
Lokalrådets konkrete forslag lyder 
•   På Julsøvej mellem Perikonvej og Røllikevej hæves vejbanens niveau. 
•   Belægningen ændres (farvet, støjdæmpende asfalt afbrudt af tværgående fliser i 
niveau) 

•   Langsgående P-pladser bibeholdes, dog med belægningsskift 
•   Hastigheden nedsættes til 40 km/t. 
  

Sejs-Svejbæk Lokalråd bemærker, at man den 7. december 2007 har indsendt et 
konstruktivt og detaljeret forslag (med både plantegning og fotos) til et 
sammenhængende butikstorv (sag nr. 05/1978, løbenr. 921387) herunder en fotoserie 
fra hovedgaden i Ikast, hvor Sejs-Svejbæk Lokalråd har hentet inspiration. 

  
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
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Resultaterne af 3 trafikmålinger langs Julsøvej i 2008 vises i nedenstående skema: 
  

Placering 
i meter Lokalitet År ÅDT  Gns.hast  0,85 fraktil 

90 90m fra Sejsvej ved byskel, Julsøvej 4 2008 4.286          51            60  

1920 Julsøvej 122 ved Sejs Skole 2008 3.486          49            57  

2836 105m sydøst for Lilleøvej, Julsøvej 204 2008 1.912          57            66  

 
Der er sket 11 uheld langs Julsøvej indenfor de seneste 5 år, hvoraf de 5 er sket i 2006.  
3 personskadeuheld, 4 materielskadeuheld og 4 ekstrauheld.  
4 uheld er sket i butiksområdet ved Dagli’Brugsen og Rema1000 m.fl., her er de 3 
noteret som sprituheld. De øvrige uheld er fordelt på Julsøvej. 

Et hævet kørebaneniveau på en strækning af 250 m fra Perikonvej til Røllikevej med 
farvet og støjdæmpende asfalt afbrudt af tværgående fliser i niveau vil ikke kunne 
begrunde en hastighedsbegrænsning på 40 km/t.  
For at begrunde en hastighedsbegrænsning på 40km/t skal vejen være indrettet til den 
pågældende hastighed. Dette indebærer til eksempel fartdæmpere placeret med 
indbyrdes afstand på 100–150 m. 
  
Det er et udmærket forslag, at udføre en hævet flade med ændret belægningstype for at 
skærpe trafikanternes opmærksomhed i forhold til at sænke hastigheden. En hævet flade 
med belægningsskifte kan dog ikke begrunde en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. 
  
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer imidlertid, at trafikken primært består af lokaltrafik 
samt at hverken uheldsbilledet eller hastighedsniveauet kan begrunde et tiltag af dette 
omfang.  
 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller,  
  

•         at der ikke etableres bytorv i centrum af Sejs. 
 

Bilag  

 
- Åben Sejs-Svejbæk - forslag til lokalcenter og trafiksanering (238495/10) 

- Åben Sejs-Svejbæk 4 bytorv.doc (102587/10)   
 
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 11-08-2010 

 
Udvalget ser ikke, at der er trafikmæssige begrundelser for etablering af torvet, men 
anbefaler at lokalrådets ønske videresendes til overvejelse i Plan-, Miljø- og 
Klimaudvalgets regi. 
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