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Sagens formål 

 
Behandling af lokal huskeseddel fra Skovlandets Lokalråd, med ønske om bedre 
trafiksikkerhed på Hovedgaden ml. Løve og Velling. 
 

Sagsbeskrivelse 

 
Silkeborg Kommune har en samarbejdsaftale med lokalrådene for at skabe åben og 
løbende dialog med borgerne om spørgsmål der har lokal betydning. Det fremgår af 
aftalen, at Silkeborg Kommune ikke ønsker at træffe beslutning om forhold af væsentlig 
generel betydning i et lokalområde, uden der har været en forudgående høring af eller 
dialog med det relevante lokalråd. 
  
En anden vigtig del af samarbejdsaftalen er den lokale huskeseddel, hvor lokalråd har 
mulighed for at indsende 5 af lokalområdets udfordringer eller udviklingsønsker til politisk 
behandling i Silkeborg Kommune. Huskesedlerne behandles af det ansvarlige politiske 
udvalg samt behandles administrativt af relevant afdeling eller stab. 
 
Skovlandets Lokalråd har fremsendt huskeseddel med ønske om en mere sikker og 
mindre hurtig afvikling af trafikken på Hovedgaden mellem Løve og Velling. Strækningen 
er 2,8km lang og en del af Rute 453. 
 
Lokalrådet henviser til en intern rapport fra august 1993, hvor Them Kommune har 
udarbejdet et centerplanforslag for Bryrup. Rapporten indeholder 15 planforslag, hvor 
Lokalrådet særligt finder, at tegningerne i forbindelse med forslag 1 er en mulig og 
ønskelig løsning på udfordringen. Lokalrådet finder til en vis grad også forslag 9, som 
vedrører Bryrup Banestien relevant. 
 
 
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
 
Teknik- og Miljøafdelingen har medio august 2008 i forbindelse med en henvendelse 
foretaget en trafikmåling ud for Hovedgaden 6 i Bryrup. Her kørte 3270 biler i et 
gennemsnitsdøgn med en gennemsnitshastighed på 50km/t og en 85 % - fraktilen på 
62km/t, altså kører 15 % af bilisterne over 62km/t. Lastbilprocenten ligger på 13 %. 
 
Silkeborg Kommunes målsætning om at hastighedsniveauet på kommunens veje skal 
stemme overens med den gældende hastighedsbegrænsning er således ikke opfyldt. For 
at opfylde Silkeborg Kommunes målsætning skal gennemsnitshastigheden ligge 10 % 
under den gældende hastighedsbegrænsning, og 85 % - fraktilen må ikke overskride den 
gældende hastighedsbegrænsning med mere end 10 %.  
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På strækningen Hovedgaden/Vellingvej mellem rundkørslen nord for Bryrup (Velling) og 
krydset Løvevej/Hovedgaden i Løve er der de senest 5 år sket 9 politiregistrerede uheld. 
De 3 er sket i 80km-zone. 2 pga. sprit, 1 var manglende overholdelse af ubetinget 
vigepligt, 2 i forbindelse med parkerede biler, et venstresving, en overhaling samt 2 ved 
møde med hhv. et dyr og et vejtræ.  
2 af uheldene var personuheld med hver en alvorligt tilskadekommen, mens 4 var 
materielskadeuheld og 3 uheld var ekstra uheld. 
Der er således ikke nogen entydig årsagssammenhæng blandt ulykkerne - heller ikke i 
forhold til hastigheden. 
  
I rapportens forslag 1, som lokalrådet henviser til, foreslås i store træk, at Hovedgaden 
indsnævres og indrettes med parkeringslommer, beplantning, hævede felter i krydsene, 
og med bygrænseheller i begge ender af byen. Rapporten anfører i den forbindelse, at 
cyklende i bycentret kan benytte sidegaderne og at der ikke skønnes at være et 
væsentligt behov for cykelsti.  
I huskesedlen er det især cyklisterne, som har fokus og man ønsker enten cykelsti eller 
cykelbane for at sikre såvel børn og ældre som turister. 
 
Politiet foretager jævnligt fartmålinger ved Hovedgaden i Bryrup. 
 
Der er med Hovedgadens nuværende bredde på 7,5m ikke plads til at udføre hverken 
dobbeltrettet cykelsti eller kantbaner langs Hovedgaden og således ikke muligt alene ved 
opstribning at forbedre forholdene for cyklisterne. 
  
Det er ikke muligt at prioritere alle lokaliteter, hvor Silkeborg Kommunes målsætning i 
forhold til hastighedsniveauet ikke er opfyldt og Teknik- og Miljøafdelingen har således 
ikke pt. planer om at udføre trafiksanering af Hovedgaden gennem Bryrup. 
  
Teknik- og Miljøafdelingen vil følge trafikudviklingen på Hovedgaden ved med mellemrum 
at udføre trafikmålinger.  
 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller,  
  

•         at det besluttes ikke på nuværende tidspunkt at udføre trafiksanering på 
Hovedgaden i Bryrup. 

 

Bilag  

 
- Åben Den lokale huskeseddel - Skovlandets Lokalråd - 3 - Den lokale 

huskeseddel - sikring af Hovedgaden - Velling-Bryrup-Løve.doc 
(322210/09)  

- Åben SV: Tegninger med trafikløsning Hovedgaden i Bryrup (195110/10)  
- Åben Uddrag af centerplanforslag for Bryrup (238516/10)   
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Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 11-08-2010 

 
Indstillingen godkendt. 
  
Lokalrådet anbefales at afholde et borgermøde med kommunens deltagelse. 
 
 
 
 
 
 


