
 
 
 
 
 

 
 

Jette Pedersen 
Direkte tlf.: 24 96 24 34 
jep@silkeborg.dk 

Økonomi og IT-Staben 
Søvej 1, 8600 Silkeborg 
Sagsnr.:09/1313 

 
Søvej 1 � 8600 Silkeborg 
Tlf.: 8970 1000 
www.silkeborgkommune.dk 

Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 

Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Dallerup sogns lokalråd, Fm. Jens Chrristiansen, jrcmro@gmail.com, 79 371 271 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Hovedgaden/Silkeborgvej. Der er kommet fart dæmpende foranstaltninger på hele strækningen. 

Udformningen er ikke hensigtsmæssig. Der opleves gener i nær området til bumpene i form af støj, 

rystelser, partikel forurening fra tunge køretøjer og biler med trailer. Der ønskes en måling af de 

faktuelle forhold for at problemernes omfang. Farten er faldet og acceptabel i midten af byen 

mellem bumpene. Men ved indkørsel til byen i både øst & vest opleves farten stadig meget for høj 

frem til første bump hvilket bør kunne ses af statistikker fra de opsatte farttavler. 

 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 

Lokalrådet har på eget initiativ lavet opmålinger af bumpene (vedlagt) i forhold til vejdirektoratets 

type godkendte fartdæmpere (bilag 4-7, vedlagt) og vi mener ikke bumpene er udført efter 

anvisningen. Endvidere har vi i vores dialog med trafik og miljø (Jane Næsborg og Gitte Merstrand) 

fået oplyst at i.ht. vejdirektoratets bump målinger af g-påvirkning er der på et par steder for stor 

påvirkning af køretøjer. Vi glæder os naturligvis over den dæmpede fart især mellem bumpene og 

den har af bedrede trafiksikkerhed i gennem byen. Men dette er sket på bekostning af at borgere i 

nærområdet til bumpene har fået påført meget betydelige miljø gener som beskrevet ovenfor. Vi 

mener ikke at det er rimeligt at et problems løsning påfører borgere i området andre og størrer 

gener end det som løsningen tog sigte på. 

 

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Lokalrådet ser helst en samlet løsning med byportaler og rundkørsler som nævnt i Silkeborg 

kommunes projekt katalog for trafiksikkerhedsplan, bilag 2a + 2b. 

 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 
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Administrativ behandling og indstilling til udvalg 
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 Side 1 

Behandling af lokal huskeseddel fra Dallerup Sogn vedrørende 
strækningen Silkeborgvej - Hovedgaden i Sorring 

Sagsnr: 12/134273 
Sagsansvarlig: dr19004 
Sagsbehandler: GM 

 
Sagens formål 

 
Behandling af huskeseddel fra Dallerup Sogn vedrørende strækningen Silkeborgvej – 
Hovedgaden i Sorring. 
  

 
 

Sagsbeskrivelse 
 
Dallerup Sogns Lokalråd har fremsendt en huskeseddel med ønske om fartdæmpning på 
hele strækningen gennem Sorring og ved indkørsel til Sorring fra både vest og øst.  
  
De omkringboende beboere ved de eksisterende fartdæmpere oplever gener som fx støj 
og rystelser og Lokalrådet foreslår at fartdæmpningen udvides til hele strækningen og 
med en udformning, så vejdirektoratets anbefalede g-påvirkning overholdes for køretøjer, 
der passerer bumpene. 
  
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
  
I forbindelse med udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplan for Silkeborg Kommune er en 
række lokaliteter blevet udpeget som særligt belastede ud fra kriterier som fx 
hastighedsniveau og uheldskoncentration.  
  
Efterfølgende er 48 lokaliteter blevet besigtiget med henblik på at udarbejde 
projektforslag, der kan øge sikkerheden.  
  
En del af strækningen Silkeborgvej - Hovedgaden i Sorring er medtaget i 
Trafiksikkerhedsplanen, og har i forhold til prioriteringen af alle problemsteder en god 
lønsomhed. Delstrækningen behandlet i Trafiksikkerhedsplanen er afgrænset til 
strækningen af mere bymæssig karakter igennem Sorring fra Vibevej i vest til 
byzonegrænsen i øst. 
  
På delstrækningen er der registreret i alt 7 uheld, hvoraf 4 er med personskade med 4 
alvorligt tilskadekomne. 5 uheld er eneuheld, heraf de 3 med personskade. Desuden er 
der sket et personskadeuheld, hvor en fodgænger påkøres.  
  
Delstrækningen har et kurvet vejforløb med skolebørn og skolepatrulje. Der er etableret 
4 hævede flader i byen og der er fartdisplay med "Din fart" i begge ender af byen. Ved 
Møllebakken er det muligt at fortage højresving fra Hovedgaden i høj fart, da 
krydsudformningen er meget dynamisk. 
  
Efter besigtigelsen og en gennemgang af uheldsbilledet, er der udarbejdet et 
projektkatalog, hvor det bliver foreslået at der etableres en 40 km/t zone på 
delstrækningen indeholdende en løsning ved Møllebakken, så krydset ikke er så dynamisk 
som den nuværende situation. Desuden foreslås det, at der etableres fx en 
bygrænsehelle ved Hovedgaden, så hastigheden ind i byen sænkes.  



 

 Side 2 

  
Se mere i Trafiksikkerhedsplanen:  
  
http://sektorplaner.silkeborg.dk/trafiksikkerhedsplan.html 
  
Hastighedsniveauet ved indkørslen til Sorring er højt, i østsiden er der fartviser 120 m fra 
byzonegrænsen, men målinger viser desværre at den ikke har den ønskede effekt på 
trafikanterne. Gennemsnitshastigheden for bilister ved fartviseren er 56,7 km/t og 85% 
fraktilen 67,5 km/t.  
  
Primo 2012 har Vejdirektoratet undersøgt udformningen af de 4 hævede falder i Sorring 
og har konstateret at de ikke overholder de anbefalede krav til udformning af sådanne til 
50 km/t. De hævede flader overholder kravene til en 40 km/t hastighedsbegrænsning. 
Det betyder at omkringboende beboere såvel som trafikanter, der passerer bumpene 
med 50 km/t oplever gener. 
  
Ved en ændring af en del af strækningen til 40 km/t bør der etableres fartdæmpere eller 
være foranstaltninger med en indbyrdes afstand på 100 – 125 m. Med disse afstande og 
et ønsket hastighedsprofil på 40 km/t, sikres der erfaringsmæssigt et mere jævnt 
hastighedsprofil på strækningen, således at støjgener, der kan opstå ved øget 
opbremsning eller acceleration før og efter bumpene minimeres.  
Såfremt den nuværende hastighedsbegrænsning fastholdes for en del eller for hele den 
nuværende fartdæmpede strækning, bør alle berørte hævede flader ændres så de 
overholder de anbefalede krav, og de bør suppleres så der er fartdæmpende 
foranstaltninger med 125 – 175 m afstand, hvilket er de anbefalede indbyrdes afstande 
for fartdæmpere ved 50 km/t.  
Effekten af de forskellige tiltag skal efter realisering evalueres, såfremt de ikke vurderes 
at have tilstrækkelig effekt kan det overvejes om der skal etableres en minirundkørsel i 
krydset ved Møllebakken. En minirundkørsel er dog ikke optimal i forhold til de lette 
trafikanter, der benytter krydset blandt andet på vej til og fra skole.  
  
 

Borgerinddragelse 
 
Borgere kan komme med bemærkninger til strækningen i forbindelse med 
høringsperioden for Trafiksikkerhedsplanen. 
Udarbejdelse af forslag til helhedsplan for Hovedgaden skal ske i dialog med Dallerup 
Sogns Lokalråd.  
  
 

Indstilling 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

• at Dallerup Sogns Lokalråds ønske om tiltag på en del af strækningen Silkeborgvej 
- Hovedgaden indenfor byzonen er en god idé og 

  
• at der udarbejdes forslag til helhedsplan for en del af strækningen med forskellige 

fartdæmpende tiltag svarende til en 40 km/t zone samt 
  
• at projektet er med i forslag til Trafiksikkerhedsplanen for Silkeborg Kommune og 

at projektet søges udført, når der er økonomisk mulighed for dette. 
  



 

 Side 3 

 

Bilag  
 
- Åben Huskeseddel strækningen Silkeborgvej - Hovedgaden 

gennem Sorring.pdf (284533/12)  

- Åben Bilag bumpopmåling.pdf (284529/12)  

- Åben Bilag 2a+2b_DallerupSogn (217414/12)  

- Åben Bilag Vejdirektoratets katalog over type godkendte bump, 
juni 2010 (217416/12)  

 
  
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 12-09-2012 
 
Indstilling tiltrådt. 
  
 

Beslutning  
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