
 

Den lokale huskeseddel 
 

Navn på lokalråd og kontaktperson med e-mail og telefonnummer 

Them-Salten Lokalråd 

v/formand Erling Birkbak, birkbak@kfumscout.dk, 8684 7496 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Handlingsplaner i forhold til trafikbelastningen af  

- Rustrupvej 

- Horsensvej 

- ”Bygma” krydset (Jævndalsvej/Horsensvej) 

Lokalrådet ser med stor bekymring på den stadigt stigende belastning af Rustrupvej. Ikke mindst den 

tunge trafik til/fra grusgraven ved Asklev.   

Stor trafikmængde ved Bygma krydset gør det vanskeligt for bilister fra Them at dreje til venstre mod 

Silkeborg. Stærk trafik på Horsensvej. 

Den stærke trafik på Horsensvej skal gennem Salten By. Stor belastning og svært at krydse.  

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 

Rustrupvej/Molino-krydset: 

Vejene er ikke bygget til den tunge trafik. Svinget i Them  ”Molino-krydset” er heller ikke bygget til tung 

trafik. 

Stor trafikmængde – gør det svært for cyklister og andre at passere Rustrupvej. Ikke trafiksikkert for 

skolebørn. Forudser endnu større trafikmængde ved motorvejsetablering i Silkeborg samt efter udvidelse 

af dybdegravningen i grusgraven. 

Bygma-krydset: 

Stor trafikmængde. Lang ventetid for sving mod Silkeborg (når man kommer fra Them). 

Horsensvej, Salten 

Stor trafikmængde gennem byområde. Accelerering efter bakke (fra syd). Vanskeligt for bløde trafikanter 

at krydse vejen. Forudser større trafikmængde (motorvejs tilslutning ved Horsens). 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Overordnet plan for en samlet trafikregulering. 

- Konkret vurdering/handlinger til imødegåelse af trafikken på Rustrupvej. Anvisning af nye 

køreruter. 

- Etablering af rundkørsel/lyssignal ved ”bygma”krydset. 

- Opstilling af muligheder for forbedring af trafiksikkerhed på Horsensvej i Salten, ikke mindst for de 

bløde trafikanter (krydsning). 

 

Max. 8 linjer 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune 

Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 

Vej- og Trafikudvalget drøftede 11. august 2010 en redegørelse fra Teknik- og 
Miljøafdelingen, hvori der blev redegjort for de tiltag, der er gjort for at reducere den trafikale 
belastning på Rustrupvej. 



Som det fremgik af redegørelsen opfylder hastighedsniveauet på Rustrupvej stadig ikke 
målsætningen i Silkeborg Kommunes hastighedsplan fra 2005. 

Der er ikke efterfølgende fremkommet nye forslag til forbedring af forholdene på Rustrupvej. 

Angående trafikken på Horsensvej gennem Salten er det i Trafikplan 2009 beskrevet, at den 
nuværende placering af rute 52 gennem Salten bibeholdes og at der planlægges suppleret 
med yderligere krydsningsmuligheder for de svage trafikanter, der skal krydse rute 52 i 
Salten by. 
  
Angående krydset Jævndalvej/Rodelundvej har det rådgivende ingeniørfirma nctrafik lavet en 
analyse af en mulig krydsombygning. 
De har vurderet, at en rundkørsel er vanskelig at indpasse det pågældende sted, uden at der 
foretages alvorlige indgreb i naboejendommene. 
Derimod giver krydsets nuværende udstrækning med visse ombygninger de nødvendige 
rammer for et signalreguleret kryds, som vurderes at kunne afhjælpe afviklingsproblemerne 
på stedet. 

 

 

Udvalgsbeslutning 

Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

• at trafikforholdene på Rustrupvej drøftes og det tilbydes Them-Salten Lokalråd, at en eller to af 

medlemmerne i Vej- og Trafikudvalget vil deltage i en arbejdsgruppe om de trafikale forhold i 

Them, hvis lokalrådet ønsker det.  

• at der søges suppleret med flere krydsningsmuligheder for de svage trafikanters krydsning 

af Horsensvej i Salten, når der er behov og økonomisk mulighed for det. Disse arbejder er ikke med 

i budget 2011 eller i overslagsårene 2012-2014. Arbejdet er heller ikke med i VTU´s langsigtede 

investeringsplan 2010-2020.  

• at krydset Jævndalvej/Rodelundvej søges ombygget med signalanlæg, når der er økonomisk 

mulighed for det. Arbejdet er ikke med i budget 2011 eller i overslagsårene 2012-2014. Arbejderne 

er heller ikke med i VTU´s langsigtede investeringsplan 2010-2020.  

 

Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 08-12-2010 

 

Indstillingen godkendt. Søren Goldmann og Jørn Rye Rasmussen deltager i arbejdsgruppen på 
udvalgets vegne.  
 


