
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Den lokale huskeseddel – Skabelon til udfyldelse  
 
 

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 

Afvikling af trafik i T-krydset Gunilshøjvej/Virklundvej (tæt på krydset Virklundvej/Horsensvej). I 

morgenmyldretiden ( kl. ca. 7.20-8.20) hober  trafikken sig op på Gunilshøjvej mod Virklundvej. 

Der kommer så megen trafik sydfra ad Virklundvej, at trafikken fra Gunilshøjvej ikke får mulighed 

for at køre til venstre ind på Virklundvej (for så at komme videre ud på Horsensvej). Trafikanter fra 

Gunilshøjvej skal således vente længe på at kunne dreje til venstre/mod nord ad Virklundvej – og 

tilsvarende må bilister som skal til højre/mod syd ad Virklundvej vente pga. den venstresvingende 

trafik blokerer for udkørsel.  

Max. 10 linjer 
 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 
Der opstår farlige situationer, for specielt cyklister, med de mange ophobede biler i området – 
oversigten nedsættes og der tages chancer for at komme fra Gunilshøjvej ind på Virklundvej i 
nordgående retning. Cyklister, som kommer fra Silkeborg ad Horsensvej, kommer desuden hurtigt 
rundt i svinget – og der opstår særdeles farlige situationer, når bilister fra Gunilshøjvej har så meget 
fokus på huller i trafikken fra højre – og dermed nemt overser de hurtigt kommende cyklister fra 
venstre.  

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Der ønskes etableret en trafikal løsning, som muliggør en mere harmonisk og sikker afvikling af 
trafikken i krydset. Dvs. Gunilshøjvej og cyklisterne tænkes ind i lyskrydset.  

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune 

Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 

Teknik- og Miljøafdelingen har analyseret ønsket ud fra politiregistrerede uheld i krydsene i den 

seneste 5 års periode, trafikafviklingen i signalanlægget, trafiktællinger samt foretaget en 

besigtigelse i morgenmyldretiden. 

 

Teknik- og Miljøchefen indstiller,  

 •      At der ikke ændres i signalanlægget Horsensvej - Virklundvej til fordel for trafikanter fra 

Virklundvej og Gunilshøjvej, da der ikke er sikkerhedsmæssig eller kapacitetsmæssig begrundelse 

for at foretage ændringer. 

 

Udvalgsbeslutning 

Indstillingen er godkendt. Der ændres ikke ved signalanlægget på Gunilshøjvej og Virklundvej. 

 


