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Den lokale huskeseddel – Skabelon til udfyldelse 
   

 
Udfyldes af lokalråd 
 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Sejs-Svejbæk Lokalråd v/Helle Præsius Busk, helle.busk@skolekom.dk, 26249963 

 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Julsøvej i Sejs-Svejbæk 
Den høje gennemsnitsfart på Julsøvej skyldes væsentligst to forhold: 
1. Vejens længde igennem Sejs-Svejbæk på ca. 4 km og 
2. De lokale bilisters manglende tålmodighed med lav hastighed. 
Silkeborg Kommunes Trafikplan bemærker, at vejenes indretning er afgørende, når 
trafiksikkerheden skal forbedres, og at en vedvarende påvirkning af trafikanternes adfærd er 
nødvendig, set i lyset af det fortsat stigende antal bilister. 
Jo lavere hastighed på Julsøvej, jo flere borgere i alle aldre vil benytte alternative og 
klimavenlige transportformer! 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 
Ved Sejs Skole er der behov for større sikkerhed for skolens (stadigt flere) elever. Hele 
strækningen på de 4 km. indbyder til høje hastigheder, især mellem Enebærvej og 
Julsøvænget. Derfor skal det lange vejforløb brydes af forskellige forhindringer som hævet 
vejbaneniveau, rundkørsel, hastighedssænkninger og fodgængerovergange. 
Byområdet i Sejs, mellem Perikonvej og Røllikevej, behandles i særskilt huskeseddel. 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Ved Sejs Skole: hævet vejbaneniveau mellem Borgdalsvej og Sejs Søvej suppleret med 
svingbaner i krydset Julsøvej/Borgdalsvej/Tyttebærvej og eventuelt lysregulering. Her 
indføres hastighedsgrænse på 40 km/t, eventuelt tidsbestemt (som ved Mølleskolen i Ry).  
Ved nyt boligområde (SIS-grunden): etablering af rundkørsel ved SIS-grunden/Holten/ 
Kildevej, jf. bemærkninger til lokalplan 36-001 (juli 2007). 
Ved Lyngvej/Multebærvej, Sejs Skole og Svejbæk Station etableres fodgængerovergange 
(efter planer, som Teknisk Afdeling tidligere har udarbejdet og præsenteret ved Sejs-
Svejbæk Lokalråds borgermøde i 2006) for begrænsning af hastigheden. 

 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 
Resultaterne af 3 trafikmålinger langs Julsøvej i 2008 vises i nedenstående skema: 

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

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

1920 Sejs Skole, v/Julsøvej 122 2008 3.486 49  57  

2836 105m sydøst for Lilleøvej, v/Julsøvej 204 2008 1.912 57  66  
 
Der er sket 11 uheld på Julsøvej indenfor de seneste 5 år, hvoraf de 5 er sket i 2006.  
3 personskadeuheld, 4 materielskadeuheld og 4 ekstrauheld.  
4 af uheldene 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.  
 
Ved Sejs Skole er der i dag en krydsningshelle og en kort venstresvingsbane for trafikken 
mod øst ad Julsøvej til Borgdalsvej. Der er brudte kantlinier mellem hellen og svingbanen og 
således også plads mellem kørebanerne til venstresvingende til Tyttebærvej (se bilag). 
Betingelserne for et signalanlæg er ikke opfyldt. Bl.a. fordi der ikke efter Silkeborg 
Kommunes opfattelse opstår urimelige ventetider og kødannelser for trafikanter, som har 
vigepligt og fordi der med anden afmærkning opnås en færdselssikkerhedsmæssig 
tilfredsstillende færdselsregulering. 
 
Ved det nye boligområde SIS-grunden/Holten/Kildevej er der ikke trafikalt belæg for en 
rundkørsel. Holten er en privat fællesvej udlagt med grus. Kildevej er adgang til et lukket 
boligområde med udelukkende lokal trafik. 
 
Lyngvej/Multebærvej, Sejs Skole og Svejbæk Station 
I henhold til § 159 i ”Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning” må fodgængerfelter 
uden signalregulering kun etableres, hvor både den kørende og den gående færdsel er så 
tæt, at et fodgængerfelt er nødvendigt for en rimelig afvikling af den gående trafik. Der skal 
her særligt tages hensyn til, om der er mange børn eller ældre, som skal krydse kørebanen.  
Teknik- og Miljøafdelingen er tilbageholdende med at anbefale og etablere fodgængerfelter, 
idet de i bedste fald ikke har nogen virkning. Vejdirektoratets seneste 
trafiksikkerhedsforskning har vist, at etablering af fodgængerfelt på 2 sporede veje, hvor 
fodgængerfeltet ikke er nødvendigt for en rimelig afvikling af trafikken, har vist sig hverken 
at have positiv eller negativ effekt. 
 
Teknik- og Miljøafdelingen finder således ikke trafikalt belæg for at etablere de foreslåede 
anlæg på Julsøvej.  
 
Teknik- og Miljøafdelingen vil imidlertid på et færdselsmøde med politiet drøfte muligheden 
for at etablere en variabel tavle med hastighedsbegrænsning på f.eks. 30 km/t ved Sejs 
Skole, som skolepatruljen kan tænde mens de arbejder.  
Desværre er det for nuværende ikke muligt at afse midler til et sådan anlæg. 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
• at der ikke etableres hævet flade mellem Borgdalsvej og Sejs Søvej, da der ikke kan 

afses midler til at prioritere et hastighedsdæmpende projekt på nuværende tidspunkt  
• at muligheden for etablering af variabel hastighedsbegrænsning i forbindelse med den 

arbejdende skolepatrulje undersøges 
• at der ikke etableres rundkørsel ved ”SIS-grunden”/Holten/Kildevej, fordi der ikke er 

trafikalt belæg for at investere i en rundkørsel det pågældende sted 
• at der ikke etableres fodgængerovergange ved Lyngvej/Multebærvej, Sejs Skole og 

Svejbæk Station, fordi fodgængerfelter uden signalregulering kun etableres, hvor både 
den kørende og den gående færdsel er så tæt, at fodgængerfeltet er nødvendigt for en 
rimelig afvikling af den gående trafik. 

 
Udvalgsbeslutning 
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 13-10-2010 
Indstillingen godkendt, idet afdelingen går i dialog med skolen og politiet for en nærmere 
vurdering af muligheden for øget sikkerhed ved skolen. 

 


