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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 

Johannes Jensens vej / Låsbyvej krydset. Generelt et farligt kryds med mange dokumenterede 

uheld. Samt en del mindre sammenstød der ikke fremgår af statistikkerne.   

Max. 10 linjer 

 

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

De dårlige oversigt forhold på stedet skaber hvert år uheld og mindre sammenstød. Krydset er 

hvert år genstand for megen debat da mange borgere selv har oplevet farlige situationer. Og det  

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

En tydeligere markering af krydset som foreslået i Silkeborg kommunes projekt katalog bilag 2 

punkt 1 vil være et absolut minimum. Lokalrådet ser gerne at der kommer rundkørsel på stedet da 

denne også vil virke som en fartdæmper frem mod indkørslen til byen i den østlige ende. 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

 

 

 

Udvalgsbeslutning 

 

 

 

 



 

 Side 1 

Behandling af lokal huskeseddel fra Dallerup Sogns Lokalråd med ønske 
om trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i krydset Johannes Jensens 
Vej - Låsbyvej 

Sagsnr: 12/134272 
Sagsansvarlig: dr19004 
Sagsbehandler: GM 

 
Sagens formål 

 
Behandling af huskeseddel fra Dallerup Sogns Lokalråd med ønske om 
trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af krydset Johannes Jensens Vej – Låsbyvej. 
  

 
  
 

Sagsbeskrivelse 
 
Dallerup Sogns Lokalråd har fremsendt en huskeseddel med ønske om 
trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af krydset Johannes Jensens Vej – Låsbyvej – 
Hovedgaden - Horskildevej – Dallerupvej.  
  
Lokalrådet foreslår, at der etableres en forbedret markering af krydset og at der etableres 
rundkørsel i krydset, så krydset kan virke som en fartdæmper for den indkørende trafik i 
Sorring, der kommer fra øst. 
  
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 fx 
hastighedsniveau og uheldskoncentration. 
  
Efterfølgende er 48 lokaliteter blevet besigtiget med henblik på at udarbejde 
projektforslag, der kan øge trafiksikkerheden. 
  
Krydset Johannes Jensens Vej – Låsbyvej – Hovedgaden er medtaget i 
Trafiksikkerhedsplanen og har i forhold til andre problemsteder en god lønsomhed. I 
krydset er registreret 3 uheld. 2 af disse uheld er personskadeuheld, der har medført 1 
dræbt og 3 lettere tilskadekomne. 
  
I et uheld er en højresvingende påkørt af en bagfrakommende. I et andet uheld har en 
spirituspåvirket traktorfører overset sin vigepligt og er kollideret med en trafikant på 
Hovedgaden. Endelig er der sket et eneuheld med personskade i krydset.  
  
Der er en relativt høj trafikmængde på den gennemgående vej Låsbyvej - Hovedgaden 
med en årsdøgnstrafik på 2560 – 3570. Der er dårlig oversigt fra Dallerupvej på grund af 
et kurvet og bakket vejforløb samt beplantning og skråninger tæt ved vejen. Endvidere 
ligger 2 vejudmundinger tæt på hinanden (Horskildevej og Johannes Jensens Vej), hvilket 
kan medvirke til forvirring i forhold til svingende trafik. 
  
Efter besigtigelsen og en gennemgang af uheldsbilledet, er der udarbejdet et 
projektkatalog, hvor det bliver foreslået en bedre markering af krydset på Hovedgaden - 
Låsbyvej med skiltning for farligt vejkryds og tabeltavler. Herudover foreslås det, at der 



 

 Side 2 

etableres en lokal hastighedsbegrænsning på 70 km/t gennem krydset. 
  
Se mere i Trafiksikkerhedsplanen: 
http://sektorplaner.silkeborg.dk/trafiksikkerhedsplan.html 
  
Effekten af disse tiltag skal evalueres, såfremt de ikke vurderes at have tilstrækkelig 
effekt kan det overvejes om der skal etableres rundkørsel i krydset.  
  
Det forventes ikke, at en rundkørsel vil have en hastighedsdæmpende effekt på 
indkørende trafik i Sorring, da der er mere end 1 km fra krydset ved Johannes Jensens 
Vej til Sorring. 
  
 

Borgerinddragelse 
 
Borgere kan komme med bemærkninger til krydset i forbindelse med høringsperioden for 
Trafiksikkerhedsplanen.  
  
 

Indstilling 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

• at lokalrådets ønske om rundkørsel i krydset Johannes Jensens Vej – Låsbyvej 
ikke imødekommes pt., men at der foretages målrettede tiltag til at højne 
trafiksikkerheden i krydset i henhold til trafiksikkerhedsplanen 

• 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 vedrørende krydset Johannes Jensens Vej - 

Låsbyvej.pdf (284485/12)  

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

Beslutning  
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