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Sagens formål 

 
Behandling af huskeseddel fra Ans/Grønbæk Lokalråd med ønske om forbedringer af 
trafiksikkerheden i Grønbæk og Ans. 
  
 

Sagsbeskrivelse 
 
Ans/Grønbæk Lokalråd har fremsendt en huskeseddel med ønske om at der etableres 
tiltag i Grønbæk til at mindske hastigheden specielt ved indkørsel til Grønbæk fra både 
syd og nord. Lokalrådet ønsker ligeledes tiltag, der skal sikre fodgængeres krydsning af 
Præstevangen. Krydset Långawten – Præstevangen opleves desuden som utrygt.  
  
Lokalrådet ville samtidigt gerne have foretaget fartdæmpende tiltag i Søgade, Ans. 
  
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
  
I forbindelse med udarbejdelsen af en trafiksikkerhedsplan for Silkeborg Kommune er en 
række lokaliteter blevet udpeget som særligt belastede ud fra kriterier som f. eks 
hastighedsniveau og uheldskoncentration. 
  
Efterfølgende er knap 50 lokaliteter blevet besigtiget med henblik på at udarbejde 
projektforslag, der kan øge trafiksikkerheden. 
  
Grønbæk er i den forbindelse besigtiget pga. høj fart og 5 uheld indenfor byzonen. 
  
I den forbindelse er der udarbejdet et projektkatalog, hvor det bliver foreslået at der 
etableres byporte eller bump ved de 3 bytilfarter på Præstevangen og Gl. Kongevej. 
Dette skal tydeliggøre at trafikanterne kommer til et byområde, således at de sænker 
hastigheden mere end det er tilfældet i dag. 
  
Såfremt hastighedsniveauet sænkes som følge af en realisering af de foreslåede tiltag 
ved indkørsel til byen vil den oplevede barrierevirkning på Præstevangen mindskes og 
behovet vil ligeledes mindskes for at der bør etableres krydsningsheller eller lignende 
foranstaltninger til at forbedre fodgængeres krydsning af Præstevangen. 
  
Der vurderes ikke at være trafiksikkerhedsmæssigt behov for tiltag i krydset. Ingen af de 
5 uheld, der er sket i Grønbæk, er registreret i krydset Præstevangen – Långawten. 
  
Søgade i Ans såvel som Ans centrum er ikke udpeget som uheldsbelastet lokalitet i 
forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen, men hastigheden på Søgade er 
målt til at være blandt én af de strækninger i Silkeborg Kommune, hvor der køres 
væsentligt over hastighedsbegrænsningen. I trafiksikkerhedsplanen er behovet for at 
foretage tiltag vurderet højest på de strækninger, hvor der både er en 
uheldskoncentration og et højt hastighedsniveau.  
Mulighederne for at foretage tiltag på Søgade bør undersøges på lige fod med andre 
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strækninger med høj fart, så hastigheden sænkes enten ved kampagner, kontrol eller 
foranstaltninger. 
  
 

Indstilling 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

• at Ans/Grønbæk Lokalråds ønske om tiltag i Grønbæk ved bytilfarterne er en god 
idé og 

  
• at projekter for bytilfarterne i Grønbæk vil blive prioriteret i lighed med andre 

projekter fremkommet i trafiksikkerhedsplanen for Silkeborg kommune og at 
projektet søges udført, når der er økonomisk mulighed for dette samt 

  
• at ønske om tiltag på Søgade i Ans indgår på lige vilkår med andre veje med højt 

hastighedsniveau i kommunen, men at ønsket ikke imødekommes pt. 
  
  
 

Bilag  
 

- Åben Bilag Huskeseddel AnsGrønbæk Lokalråd Fartdæmpning 
Grønbæk og Søgade, Ans.pdf (390818/11)  

 
  
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 14-12-2011 
 
Indstillingen godkendt. 
  
 
Ej til stede: Jørn Rye Rasmussen. 
 
 
 
 
 


