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Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 

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

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Farttavler ved indkørsel til byen i både øst og vest står for langt fra byskiltene. Og bør rykkes 

tættere på disse. Især er tavlen i vest meget langt inde i byen før bilister gøre opmærksom på 

hastigheden. 

Max. 10 linjer 

 

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

Som beskrevet i huskeseddel 1 er farten ved indkørsel til byen generelt stadig for høj. Og særligt i 

vest enden skal man langt ind i byområdet før det først bump kommer. 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Trafiktavler med blink der advarer om for høj fart flyttes tættere på byskiltene. 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

 

 

 

Udvalgsbeslutning 

 

 

 

 



 

 Side 1 

Behandling af lokal huskeseddel fra Dallerup Sogns Lokalråd vedrørende 
flytning af fartvisere 

Sagsnr: 12/135616 
Sagsansvarlig: dr19004 
Sagsbehandler: GM 

 
Sagens formål 

 
Behandling af huskeseddel fra Dallerup Sogns Lokalråd vedrørende flytning af fartvisere. 
  

 
  
 

Sagsbeskrivelse 
 
Dallerup Sogns Lokalråd har fremsendt huskeseddel med ønske om flytning af 2 
fartvisere, der står ved indkørsel til Sorring på Silkeborgvej og på Hovedgaden.  
  
Lokalrådet foreslår, at fartviserne flyttes tættere på byzonetavlerne, så bilisterne 
umiddelbart efter passage af byzonetavlerne får en påmindelse om deres 
hastighedsniveau i byzonen. 
   
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
  
I forbindelse med udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplanen for Silkeborg Kommune er en 
række lokaliteter blevet udpeget som særligt belastede ud fra kriterier som fx 
hastighedsniveau og uheldskoncentration.  
  
Efterfølgende er knap 48 lokaliteter blevet besigtiget med henblik på at udarbejde 
projektforslag, der kan øge sikkerheden.  
  
En del af strækningen Silkeborgvej - Hovedgaden i Sorring er i den forbindelse medtaget 
i Trafiksikkerhedsplanen, og har i forhold til prioriteringen af alle problemsteder en god 
lønsomhed.  
  
Det tidligere Århus Amt har opsat fartviserne, så de er placeret der hvor den bymæssige 
bebyggelse starter.  
  
Fartvisere opsættes ofte ved indkørslen til en by, med den hensigt at vise trafikanterne 
deres hastighed, og derved påvirke dem til at overholde hastighedsbegrænsningen. 
  
Fartviseren i østsiden på Hovedgaden, er placeret 120 meter fra byzonegrænsen udfor 
den første ejendom, der har afgang til Hovedgaden.  
  
Fartviseren i vestsiden er placeret efter Industrivej, tæt ved Vibevej, umiddelbart der 
hvor den bymæssige bebyggelse reelt starter i Sorring fra vest, med huse i hver side. 
Inden Industrivej fremtræder omgivelserne som landzone med landejendomme og 
marker. 
  
Fartviserne er således placeret der hvor det må formodes at bilisterne er mest 
påvirkelige, og det er mest indlysende at hastigheden bør være under 50 km/t, svarende 
til hastighedsbegrænsningen. 



 

 Side 2 

  
Hastighedsniveauet ved indkørslen til Sorring er højt, i østsiden hvor fartviseren er 
placeret 120 m fra byzonegrænsen, viser målinger desværre at fartviseren ikke har den 
ønskede effekt på trafikanterne. Gennemsnitshastigheden for bilister ved fartviseren er 
56,7 km/t og 85% fraktilen 67,5 km/t.  
  
Fartviserne kan ikke flyttes, såfremt der skal være fartvisere på andre placeringer skal 
det være nye fartvisere. 
  
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer ikke at der vil være en sikkerhedsmæssig gevinst ved 
en opsætning af nye fartvisere, i forhold til at påvirke bilisternes til at sænke 
hastigheden, set i lyset af effekten af fartviseren i østsiden.  
  
I stedet for fartvisere kunne der etableres bygrænseheller, der fysisk tvinger bilisterne til 
at sænke hastigheden ved indkørsel til byen, hvilket er anbefalet i trafiksikkerhedsplanen 
i østsiden af byen på baggrund af besigtigelsen af strækningen.  
Se mere i trafiksikkerhedsplanen: 
  
http://sektorplaner.silkeborg.dk/trafiksikkerhedsplan.html 
 

Borgerinddragelse 
 
Borgere kan komme med bemærkninger til strækningen og hastighedsniveauet i 
forbindelse med høringsperioden for Trafiksikkerhedsplanen. 
  
 

Indstilling 
 
  
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

• at Dallerup Sogns Lokalråds ønske om flytning af fartvisere ikke imødekommes, 
• at der i stedet udarbejdes forslag til bygrænseheller ved indkørsel til Sorring på 

Hovedgaden og Silkeborgvej, 
  
• at projektet er med i forslag til Trafiksikkerhedsplanen for Silkeborg Kommune og 

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

Bilag  
 
- Åben Huskeseddel fra Dallerup Sogns lokalråd_fartvisere.pdf 

(284490/12)  

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

Beslutning  
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