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Sagens formål 

 
Behandling af huskeseddel fra Kløverbyernes Lokalråd med ønske om trafikdæmpning og 
etablering af sikre trafikforhold i Laven. 
  

 
  
 

Sagsbeskrivelse 
 
Kløverbyernes Lokalråd fremsender huskeseddel med ønske om byporte og 
trafikdæmpning i Laven. 
  
Lokalrådet begrunder ønsket med, at Laven er gennemfartsområde for trafik der ledes fra 
motorvej E45 til Hammel, Hadsten, Silkeborg og Herning samt at ønsket tidligere har 
været fremsat. 
  
Baggrund 
  
Der er i dag indsnævringer 4 steder på Himmelbjergvej gennem Laven (de første 2 er 
etableret omkring 1994 og de 2 andre senere). 
  
Lokalrådet Kløverbyerne har efter etablering af indsnævringerne opfordret til, at der blev 
gjort yderligere for at nedbringe hastigheden på Himmelbjergvej gennem Laven by.  
  
Ultimo 2009 udførte Teknik- og Miljøafdelingen et forsøgsprojekt for at nedsætte 
hastigheden på nogle veje ved at etablere rumleriller og kraftigere skiltestandere med 
byzonetavler i begge sider af vejen. Himmelbjergvej indgik oprindelig i projektet. 
Eksempel fra Sorring vedlægges som bilag. 
   
Skive Kommune har gode erfaringer med denne type rumleriller, idet rumlerillerne kun 
gav støjgener inde i køretøjet og ikke til nærmiljøet. 
  
Lavens østligste del ligger i Skanderborg Kommune, og Skanderborg Kommune udbad sig 
betænkningstid og ville afvente resultatet fra de øvrige lokaliteter, hvorfor projektet på 
Himmelbjergvej blev udsat. 
  
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering 
  
Erfaringen med kombinationen af rumlerillerne og mere synlige standere til 
byzonetavlerne for at opnå portvirkning var ikke gode. Dels var der et år efter 
etableringen ingen målbar effekt på hastigheden dels kom der naboklager pga. støj fra 
både Katrinedal og Sorring. 
De steder, hvor rumlerillerne blev udført på overflade belægning (OB), hvor løse sten 
køres fast i asfalten, blev asfaltoverfladen til trods for forsegling nedbrudt. I Sorring og 
Katrinedal fungerede forseglingen af overfladen fint, men her klagede naboerne, som 
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boede længere væk, over støj. 
Rumlerillerne i Sorring og Katrinedal blev asfalteret over og de øvrige belægninger måtte 
repareres. Der er derfor ingen planer om at udføre tilsvarende rumleriller andre steder. 
  
Det er en vurdering om Silkeborg Kommune evt. på sigt skal bekoste bygrænseanlæg i 
Skanderborg Kommune. De 5 østligste adresser i Laven hører ikke under Silkeborg 
Kommune. 
Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet en Trafiksikkerhedsplan, som snart kommer i 
høring. Som en del af arbejdet med Trafiksikkerhedsplanen er der udpeget 48 
problemsteder med baggrund i blandt andet de politiregistrerede trafikuheld.  
  
Der ikke er sket politiregistrerede ulykker på Himmelbjergvej i perioden fra 2006-2010 og 
Himmelbjergvej er ikke blandt problemstederne i Trafiksikkerhedsplanen. 
Seneste trafikmålinger fra 2008 viser, at der kører knap 1.300 biler gennem Laven ad 
Himmelbjergvej med en hastighed mellem 49 og 51 km/t. 
Med baggrund i vurderingerne i Trafiksikkerhedsplanen ses Himmelbjergvej i Laven ikke 
længere at kunne prioriteres i forhold til yderligere trafikdæmpning og anlæg af byporte. 
  
 

Indstilling 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

• at der ikke pt. udføres yderligere trafikdæmpning på Himmelbjergvej. 
  
 

Bilag  
 

- Åben Byport i Sorring 2010.pdf (235282/12)  

- Åben Lokal huskeseddel vedr. trafik, Kløverby området - 
CaseNo12-18449_DocNo79539-12_v1_Kløverbyerne - 
Trafikdæmpning m.v. i Laven.pdf (237673/12)  

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

Beslutning  
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