
 
 

 
 

Den lokale huskeseddel  
 

Navn på lokalråd og kontaktperson med e-mail og telefonnummer 

Torben Lauridsen, tll@dmu.dk Tlf. 86 83 73 89 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

På Gunilshøjvej er farten høj – og oversigtsforholdene er visse steder mindre gode. Fra 
Gunilshøjområdet går det ned ad bakke – og dette tilskynder også en større fart.   

Max. 10 linjer 
 

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

Da Gunilshøjområdet de senere år er blevet stærkt udbygget, er trafikken på Gunilshøjvej øget 
betragtelig. Sammen med den høje fart må vejen, specielt for cyklister, anses for farlig. Desuden er 
oversigtsforholdene på den øverste del, med tæt bebyggelse og mange udkørsler på en svingende 
strækning, meget ringe.  

Max. 8 linjer 
 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Der etableres passende foranstaltninger til dæmpning af hastigheden på Gunilshøjvej. 

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 november 
2009, som viser, at der på Gunilshøjvej kører 1723 biler i et gennemsnitsdøgn med en 
gennemsnitshastighed på 42 km/t og 85% af bilisterne holder sig under 54km/t. 
Lastbilprocenten ligger på 6%. 
 
En trafikmåling foretaget i 2008 viser, at der dengang kørte 1531 biler i et 
gennemsnitsdøgn med en gennemsnitshastighed på 44 km/t. Den øgede trafik har 
således resulteret i lavere gennemsnitshastighed  
  
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%. Gunilshøjvej opfylder således målsætningen. 
  
Der er sket uheld på Gunilshøjvej, men de kan ikke tilskrives for høj hastighed. Trafikken 
på Gunilshøjvej består primært af lokaltrafik. 
 

Udvalgsbeslutning 

Der etableres ikke hastighedsdæmpende foranstaltninger på Gunilshøjvej, idet der ikke er 

trafiksikkerhedsmæssig begrundelse herfor. 

 


