
Revision af Trafiksikkerhedsplan

Emne: Sv: Anmodning om indspark til nye udpegede problemlokaliteter i den kommende revision af 
Trafiksikkerhedsplan for Silkeborg Kommune

Kære Gitte Håber, du er kommet godt ind i 2017! Tak for din re-minder i fht. trafiksikkerhedsplanen. Jeg 
kan se, at der ikke er udpeget problemlokaliteter i vores lokalområde. Hvad betyder det for vores ønsker 
til trafiksikkerhed? Vi har den 29.10.16 indsendt nedenstående ønsker til cykelfaciliteter til Louise Leth, 
Vej og Trafik. Især er der fra flere borgere på Sinding Hedevej indløbet ønsker om forbedring af 
trafiksikkerheden generelt. Ændring af Midttrafiks køreplan og motorvejens åbning har, efter vores 
vurdering, medført mere og tungere trafik. Også grusgraven og Genbrugspladsen i Sinding og Tandskov 
giver tung trafik. Jeg mener, I har lavet trafiktælling, men jeg kender ikke resultatet.

Håber, vores ønsker kan indgå i revision af trafiksikkerhedsplanen. Vores brev til Louise så således ud:

Ønsker til forbedring af cykelforhold

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd ønsker at prioritere tre strækninger til forbedrede cykelfaciliteter.

1. Sinding Hedevej mellem Sinding og Engesvangvej. Strækningen bruges af skolebørn, der skal til og fra 
skole. Efter sidste omlægning af Midttrafiks køreplan, kører rute 32 ad Sinding Hedevej. Da vejen er 
meget smal og med dårlige oversigtsforhold især ud for Sinding Hedevej 12, opstår dagligt farlige 
situationer for de cyklende skolebørn og for øvrige cyklister. Der er også observeret farlige situationer, 
når to biler skal passere hinanden ud for Sinding Hedevej 12. Vejen synes ikke egnet til bustrafik. Ud over
buskørslen er der også tung trafik til grusgrav og genbrugsstation. Motorvejstilkørslen ved Skægkær 
betyder formentlig generelt mere trafik på strækningen.

1. Frederiksdalvej mellem Frederiksdal og Kragelund Skole. Frederiksdalvej benyttes af skolebørn fra et 
større landområde nord for Kragelund skole. Vejen er smal med dårlige oversigtsforhold flere steder, 
hvilket gør det risikabelt for børnene at cykle til og fra skole. Også mange voksne kunne ønske at cykle til 
og fra hjem og Kragelund, da busforbindelserne ikke er de bedste.

3. Strækningen Engesvangvej begyndende i vest ved Malmhøjvej ind til kirken i Kragelund. Det er meget 
usikkert at færdes dels som gående og i særdeleshed som cyklist p.g.a. høj fart og øget trafik. Der er ikke 
skolebus her hvilket gør, at mange børn skal cykle til skole. I sommerhalvåret er der mange cyklister og 
gående på hærvejen som Engesvangvej jo også er del af, desuden er der biler til og fra børnehaven. Der 
er lavet vejbump ved børnehaven og en stribe langs vejkanten, trods dette er det ikke sikkert for især 
børn. Der er også dårlige oversigtsforhold ved Stenholdtvej når man skal på Engesvangvej, hvor der i 
øvrigt er sket uheld flere gange. Når billister kommer fra Engesvangvej og skal på Stenholdtvej, er der 
mange som ikke sænker farten, når de drejer fra, hvilket er farligt hvis man kommer cyklende på 
Stenholtsvej mod kørselsretning - har selv oplevet dette.

Lokalrådet mener, at mange gerne vil cykle og dermed nedsætte trafikken og risikoen for farlige 
situationer ved skolen. Det er også sundt for både voksne og børn at bevæge sig men på grund af 



trafiksikkerheden på de tre strækninger, bliver mange børn kørt til skole og de voksne tager bilen i stedet.
Vi ser frem til, at der sættes fokus på trafiksikkerheden på de tre strækninger.

Venlig hilsen Anni Riemenschneider Medlem af Frederiksdal-Kragelund Lokalråd


