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Navn på lokalråd og kontaktperson med e-mail og telefonnummer 
Sydbyens Aktivitetsrå  Finn Mosegaard finn_:mosegaard@mail.dk  86801987  /21221586 

 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Trafikforholdene på Lyngbygade/Torv/fartdæmpning ved Sparkrydset 
 

Max. 10 linjer 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 
Beboerne på Lyngbygade/vestre alle er voldsomt påvirket af trafikken. Kombination af torv ved 
Spar , fartdæmpning mm kan være med til at løse problemet. Lyngbygade er snæver med mange 
små tilstødende gader. 

Max. 8 linjer 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Fartdæmpning til 40 km/t, Torv og politirazzia 
 

Max. 8 linjer 

 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 

Teknik- og Miljøafdelingen kan oplyse, at der er foretaget en trafikmåling i december 2009, 
som viser, at der på Vestre Allé, der ligger i forlængelse af Lyngbygade, kører 2363 biler i et 
gennemsnitsdøgn med en gennemsnitshastighed på knap 45 km/t og 85% af bilisterne 
holder sig under 53 km/t. Lastbilprocenten ligger på 2%. 
  
Silkeborg Kommune har en målsætning om at hastighedsniveauet på kommunens veje skal 
svare til den gældende hastighedsbegrænsning. For at opfylde dette skal 
gennemsnitshastigheden ligge 10% under den gældende hastighedsbegrænsning, og 85% af 
trafikanterne må ikke overskride den gældende hastighedsbegrænsning med mere end 10%. 
Vestre Allé, der ligger i forlængelse af Lyngbygade opfylder således målsætningen. 
  
Der er sket 11 uheld på Vestre Allé/Lyngbygade indenfor de seneste 5 år. De 5 er sket i 
krydsene ved Frederiksberggade og Søndre Ringvej, 2 ved manglende overholdelse af 
ubetinget vigepligt, 2 påkørsel af en chikane og en parkeret bil, en enkelt pga. dårlig oversigt 
og en med sprit, som måske kan tilskrives for høj hastighed. Der tegner sig således ikke 
noget klart billede af, at årsagen til ulykkerne kan begrundes med for høj hastighed eller 
ringe oversigt. Trafikken på Vestre Allé/Lyngbygade består primært af lokaltrafik. 

Der er allerede i dag på Vestre Allé udført helleanlæg og langs hele Lyngbygade udført 



hastighedsdæmpende foranstaltninger. 

Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

•         at der ikke etableres Torv og område med fartdæmpning til 40 km/t på 
Lyngbygade/Vestre Allé, da der ikke er trafiksikkerhedsmæssig begrundelse herfor. 

 
 

 
Udvalgsbeslutning. Vej- og Trafikudvalget den 10.maj 2010 
 

Indstillingen godkendt. 
 

 
 


