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Sagens formål 

 
Behandling af huskeseddel fra Resenbro Lokalråd om bedre trafikforhold for lette 
trafikanter på Skellerupvej og Dybdalen i Resenbro. 
  

 
 

Sagsbeskrivelse 

 
Resenbro Lokalråd ønsker bedre trafikforhold for de lette trafikanter på Skellerupvej og 
på Dybdalen, da de vurderer at trafikmængden på de 2 veje er steget væsentligt og fordi 
hastigheden er høj på begge veje. 
  
Resenbro Lokalråd har desuden en forventning om, at motorvejsarbejdet og udvidelsen af 
Resendalvej vil betyde en øget trafikmængde på disse veje.  
  
Skellerupvej går forbi Resenbro Skole og er desuden skolevej for elever der bor uden for 
Resenbro og benytter Skellerupvej som adgangsvej til skolen. Lokalrådet vurderer at de 
nuværende fartdæmpende foranstaltninger ikke virker efter hensigten og at de skaber 
flere uheldige situationer end de afværger. Lokalrådet foreslår at de fartdæmpende 
foranstaltninger ændres og udformes så passage bagom er mulig for bl.a. barnevogn.  
  
Dybdalen er svær at krydse i myldretiden, og lokalrådet foreslår bedre forhold og 
oversigtforhold for krydsende cyklister ved Dybdalsvej. 
  
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
  
Dybdalen er nævnt i Faktaarket for Resenbro Skole i trafiksikkerhedsplanen, mens 
Skellerupvej ikke er nævnt af skolen. På baggrund af faktaarket er der i dialog med 
skolen i 2012 etableret en ekstra helle, så der er kommet et støttepunkt for krydsende 
lette trafikanter (se billede th., der viser hellen blive placeret), således at lette trafikanter 
kan krydse i 2 tempi. 
  
Byrådet besluttede 26. november 2012, at bevilge penge til et sammenhængende 
cykelstinet, hvor det blandt andet blev besluttet at der skulle etableres en kort sti på 
Dybdalsvej, der skal lede cyklister og andre lette trafikanter hen mod støttepunktet på 
Dybdalen. Stien vil være medvirkende til at oversigten ved krydsning alt andet lige bliver 
forbedret. Etableringen af stien er iværksat, og afsluttes når vejret tillader det.  
  
Etablering af støttepunktet på Dybdalen vil sammen med etableringen af stien til 
støttepunktet forbedre de lette trafikanters krydsningsmuligheder og oversigtforholdene 
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ved stikrydsning fra Skærbæk mod Resenbro. Det betyder at skoleelever i 
morgenmyldretiden får bedre forhold. 
  
Ultimo 2012 blev det i samråd med Midt- og Vestjyllands Politi besluttet, at rykke 
byzonegrænsen på Dybdalen mod syd, så den er placeret sydligere end adgangen til 
Dybdal Skovvej området. Hvilket forhåbentlig vil betyde at hastigheden vil blive sænket 
væsentligt på Dybdalen, på den strækning hvor der færdes flest lette trafikanter.  
  
Hastigheden på Skellerupvej er registreret som en såkaldt sort hastighed i 
Trafiksikkerhedsplanen. I 2008 blev opsat fartviser på Skellerupvej ved indkørsel til 
byzonen, fartviseren gav en væsentlig effekt på gennemsnitshastigheden, men ikke en 
reel effekt på hastigheden for de trafikanter der kører stærkest. 85%-fraktilen blev 
således kun reduceret med ca. 2 km/t. 85%-fraktilen er et meget benyttet værktøj i 
hastighedsarbejdet. Hvis fx 85% fraktilen er 55 km/t betyder det, at 15% kører stærkere 
end 55 km/t. 85% - fraktilen fortæller således mere om, hvor mange der kører meget 
stærkt end fx gennemsnitshastigheden. 
  
Mulighederne for tiltag til sænkning af hastighedsniveauet på Skellerupvej vil blive 
prioriteret i lighed med andre strækninger med såkaldt sort hastighed. 
  
Problematikken med de dårlige passage muligheder på Skellerupvej vil blive kortlagt, og 
mulighederne for at etablere fliser eller asfalt bagved foranstaltningerne vil blive 
undersøgt.  
 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

• at hastigheden på Dybdalen kontrolleres i 2013, og  

  

• at Skellerupvej vurderes i 2013 i lighed med andre strækninger med sort 
hastighed i Silkeborg Kommune. 

Bilag  

 
- Åben Huskeseddel Resenbro Lokalråd ønske om bedre sikring for 

lette trafikanter på Skellerupvej og Dybdalen i Resenbro.pdf 
(25531/13)  

 
  
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 13-03-2013 

 
Indstilling tiltrådt, idet udvalget i øvrigt henviser til byrådets beslutning den 26. 
november 2012 om etablering af kort sti på Dybdalsvej, der skal lede cyklister og andre 
lette trafikanter hen til støttepunktet på Dybdalsvej. 
 
Ej til stede: Jørn Rye Rasmussen. 
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