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Sagens formål 

 
Behandling af huskeseddel fra Voel Lokalråd vedrørende ønske om retablering af 
fodgængerfelt på Thorupgårdsvej ved ”Voel Skolesti” – Thyrasvej i Voel. 
  

 
  
 

Sagsbeskrivelse 
 
Voel Lokalråd ønsker fodgængerfeltet retableret ved stikrydsningen.  
  
Voel Lokalråd har en forventning om, at motorvejsarbejdet og den kommende 
motorvejstilslutning i Hårup betyder at trafikken på Thorupgårdsvej stiger yderligere og 
ønsker derfor en generel trafiksikkerhedsmæssig indsats på Thorupgårdsvej fra syd ved 
byskiltet til rundkørslen ved Sorringvej. 
  
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
  
Stikrydsningen er udpeget som et utrygt krydsningspunkt i faktaarket for Voel Skole, 
udarbejdet som en del af trafiksikkerhedsplanen for Silkeborg Kommune. Stikrydsningen 
ligger ca. 500 m fra Voel Skole og benyttes af hovedparten af elever til Voel skole (0-6 kl. 
280 elever i 2012/2013) samt benyttes ligeledes til Voel Børnegård (140 børn) og til fx 
aktiviteter i hal, legestue og forsamlingshus. 
  
Stikrydsningen har tidligere været afmærket som et fodgængerfelt, men på et 
færdselsmøde ultimo i 2008 blev det besluttet at fjerne fodgængerfeltet, dog ikke på 
baggrund af en registrering af antallet af lette trafikanter. Til gengæld blev der etableret 
et modificeret bump til 50 km/t over begge kørespor til erstatning for det eksisterende 
bump (30 km/t), indsnævring til 1 spor og fodgængerfelt ved stikrydsningen. Der blev 
suppleret med yderligere 2 bump på strækningen fra byskiltet og hen mod 
stikrydsningen. 
  
Beslutningen blev truffet på baggrund af en trafiktælling fra 2008 foretaget uden for 
byzone med en ÅDT på knap 600 biler.  
  
På foranledning af lokalrådet er der i 2012 udført en fodgængertælling og en trafikmåling. 
  
Trafikmålingen for 2012 viser en ÅDT på knap 2000 biler nord for krydsningsstedet. 
Gennemsnitshastigheden var 43,7 og 85% fraktilen var 51,2 svarende til en såkaldt grøn 
hastighed i henhold til trafiksikkerhedsplanen. I perioden 2006 – 2010 er der registreret 
1 materielskadeuheld på strækningen i byzone. 
  
Ved fodgængertællingen i 2012 blev der i Voel i morgenspidskvarteret 7.25 – 7.40 talt 42 
personer, i den talte morgentime 7.10-8.10 blev der i alt talt 106 personer.  
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I 2012 er ligeledes talt ved 3 andre uregulerede fodgængerfelter i Silkeborg, hvor der ved 
de 3 krydsninger ved Falkevej, Silkeborg Museum og Vestergade er registreret 
henholdsvis 42, 12 og 12 personer i det værste morgenkvarter, og henholdsvis 97, 30 og 
28 personer i den talte morgentime.  
  
I Voel er der således registreret flere fodgængere i den talte morgenspidstime end ved de 
3 fodgængerfelter (Falkevej, Silkeborg Museum og Vestergade), der er talt ved i 
Silkeborg.  
  
Samtidigt er der talt i 2 timer om eftermiddagen i Voel (74 personer), her er der talt lidt 
mere end på Vestergade (70 personer) i en tilsvarende periode, men ikke så meget som 
ved Silkeborg Museum (114 personer) og Falkevej (89 personer).  
  
Ud fra tællingerne vurderer Vej- og Trafiksektionen at kriterierne for et fodgængerfelt er 
til stede på Thorupgårdsvej i Voel. Med i overvejelserne er blandt andet at mange børn er 
selvtransporterende fra 0. klasse til Voel Skole. 
  
Retablering af fodgængerfeltet er godkendt af Midt- og Vestjyllands Politi på det seneste 
færdselsmøde. 
  
På baggrund af trafiktællingen og uheldsintensiteten vurderes der ikke pt. at være behov 
for yderligere fartdæmpende foranstaltninger på Thorupgårdsvej udover en planlagt 
hævet flade ved Christiansvejs udmunding i Thorupgårdsvej.  
Det forventes ikke at motorvejsbyggeriet og den kommende motorvej vil betyde, at 
trafikintensiteten vil stige på Thorupgårdsvej i en sådan grad at yderligere tiltag vil være 
nødvendige. 
  
 

Økonomiske forhold 
 
Udgiften til realisering af fodgængerfelt skønnes til 65.000 kr. og kan afholdes under den 
givne bevilling til mindre anlægsarbejder i 2013. 
  
 

Indstilling 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

• at Voel Lokalråds ønske om retablering af fodgængerfelt imødekommes, og 
etableres i 2013 og 

  
• at Voel Lokalråds ønske om yderligere tiltag på Thorupgårdsvej ikke kan 
imødekommes pt. 

  
  
  
 

Bilag  
 

- Åben Bilag Huskeseddel Voel lokalråd (384841/12) 
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Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 12-12-2012 
 
Indstilling tiltrådt. 
  
 

Beslutning  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


