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Forord

Et af de emner, som har meget stor betyd-
ning for udviklingen i Silkeborg Kommune 
i de kommende år er naturligvis motorve-
jen. I april 2009 besluttede Folketinget, 
at motorvejen kommer til at løbe gennem 
Silkeborg i den såkaldte Kombilinje. Det 
får naturligvis indflydelse på kommunens 
planer for, hvordan vi skal udbygge det 
kommunale vej- og stinet i fremtiden.

Motorvejen bliver blandt andet vigtig i 
forhold til trafikken til virksomhederne i 
kommunen og vores transport til og fra 
arbejde. Men udover den trafik, som er 
nødvendig for at holde erhvervslivet og 
samfundet i gang, vil mange familier have 
behov for at bruge bil til at løse familiens 
opgaver for eksempel indkøb, ferie, fri-
tidsinteresser og børnepasning. Derfor 
er det også nødvendigt at vi har nogle 
langsigtede planer for, hvordan vi kan løse 
problemerne med trængsel og manglende 
parkering i Silkeborg By.

Derudover har byrådet det mål, at alle 
borgere i Silkeborg kommune bevæger sig 
mere i fremtiden og dermed får et bedre 
helbred. Derfor skal vi arbejde på at for-
bedre forholdene for cyklister og gående 
både i de enkelte byer men også mellem 
de forskellige bysamfund. Sammen med en 
bedre kollektiv trafik giver det mulighed for 
færre biler på vejene og et bedre miljø.

Trafikplan 2009 for Silkeborg Kommune 
er byrådets bud på, hvordan trafikken i 
Silkeborg Kommune skal udvikle sig frem 
til 2020, og hvordan de trafikale udfordrin-
ger i kommunen skal løses for fremtiden.

Venlig hilsen

Jens Erik Jørgensen
Borgmester

Forord
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Visioner
Trafikplan 2009 for Silkeborg Kommune er 
en integreret del af Kommuneplan 2009-
2020. Den er udarbejdet under hensynta-
gen til den øvrige planlægning i området jf. 
§ 26 i Lov om offentlige veje, idet der er 
taget hensyn til de overordnede arealreser-
vationer i kommuneplanen og miljøfølsomme 
områder.

Byrådets vision for Silkeborg Kommune er, 
at alle oplever en god mobilitet i forbindelse 
med deres daglige gøremål, og at trængslen 
på vejene og trafikkens påvirkninger på mil-
jøet reduceres.

Trafikplanen skal medvirke til at fremme 
Byrådets mål om en mere bæredygtig trafik 
i Silkeborg Kommune.

Dette opnås bl.a. ved en koordineret vækst 
i byområderne med en hensigtsmæssig 
placering af boligområder, indkøbscentre og 
erhvervsområder. Herved reduceres beho-
vet for, og længden af, de enkelte bilture.

Trafikal struktur og større 
nyanlæg

Byrådets vision er et sammenhængende, 
velfungerende vej- og stinet, hvor fremkom-
meligheden er god og sikkerheden for alle 
trafikanter er høj.

Byrådets vision er, at det skal være let at 
komme til midtbyen i Silkeborg og andre 
større byer, men svært at køre igennem.

Målet er, at der opnås en god trafikal be-
tjening, sammenhæng og tilgængelighed i 
hele kommunen. Det gælder for både den 
motoriserede trafik og den lette trafik.

Byrådet vil arbejde for, at der skabes en 
optimal forbindelse mellem de kommende 
statslige vejanlæg, herunder en motorvej i 
Kombilinien, og det kommunale vejnet, så 
udvekslingen mellem det overordnede vejnet 
og de trafikale mål i Silkeborg Kommune 
foregår mest hensigtsmæssigt.

Lette trafikanter

Byrådets vision er, at det er attraktivt at 
være cyklist og fodgænger samt at gang-
besværede, kørestolsbrugere og blinde kan 
færdes i trafikken på lige fod med andre.

Målet er at skabe sikre og trygge forhold 
for de lette trafikanter på cykel og til fods 
samt at tilpasse de trafikale forhold til de 
handicappedes behov.

Byrådet vil arbejde for at skabe et sammen-
hængende og sikkert stinet, sammenhæng 
mellem stierne og de kollektive transport-
muligheder og gode parkeringsmuligheder 
for cyklister.

Kollektiv trafik

Byrådets vision er et attraktivt og velfunge-
rende kollektivt trafiksystem.

Målet er, at gøre adgangen til brugen af 
kollektiv trafik så let for så mange, at den 
individuelle bilkørsel mindskes, specielt i de 
større byområder.

Byrådet vil arbejde for etablering af en øst-
jysk letbane, der binder Århus, Silkeborg og 
andre byområder sammen.

Trafiksikkerhed

Byrådets vision er at leve op til synspunktet:

Hver ulykke er én for meget.

Målet er at forbedre sikkerheden og tryg-
heden for alle trafikanter. Byrådet vil derfor 
søge at leve op til Færdselssikkerhedskom-
missionens mål om en reduktion på 40 % i 
antallet af dræbte og tilskadekomne i 2012.

Byrådet vil arbejde for at udbrede forståelse 
for at:

Trafiksikkerhed begynder med dig.

Trafikmiljø

Byrådets vision er at forbedre det trafikale 
miljø i Silkeborg Kommune.

Målet er at reducere trafikkens luftforure-
ning og støjbelastning, så trafikken bliver 
mindre belastende for borgerne og miljøet.

Byrådet vil arbejde for at nye bolig- og er-
hvervsområder planlægges, så biltrafikken 
minimeres.

Parkering

Byrådets vision er gode, let tilgængelige og 
velbeliggende parkeringsmuligheder i alle 
større byområder.

Målet er, at trafikanterne let finder en ledig 
P-plads. Herved reduceres omfanget af den 
parkeringssøgende trafik.

Byrådet vil arbejde for etablering af større 
P-anlæg og dynamisk P-henvisning samt ind-
førelse af beboerlicens i Silkeborg midtby.
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På kortudsnittet vises den af Vejdirektoratet forventede årsdøgntrafik i 2015 på det 
nuværende vejnet mellem Funder og Hårup (i 1.000 biler) før ibrugtagning af Kombilinien.

Signaturforklaring:

 Trafik på det nuværende vejnet.
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På kortudsnittet vises den af Vejdirektoratet forventede årsdøgntrafik i 2015 på 
 Kombilinien og ændringer i trafikken på det øvrige vejnet mellem Funder og Hårup  
(i 1.000 biler) efter ibrugtagning af Kombilinien.
(Kilde: Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg. Forbedret Kombilinieprojekt.  
Supplerende  WM-redegørelse. Rapport 333. Vejdirektoratet 2008)

Signaturforklaring:

- 0.4 - 2.5

- 7.0

- 4.8

- 0.3

- 0.6
- 1.8

- 1.2

- 0.2

- 0.8

- 0.6

- 6.7

- 6.1

- 6.2

- 0.8

- 0.2- 0.6

- 0.7

+ 0.3

- 1.5

- 0.4

- 2.1

- 0.6
- 0.5

- 2.1

- 0.3

- 14.3

- 7.3

- 16.5

- 13.4

- 0.6

+ 0.3+ 0.1

+ 0.5

- 0.3

- 0.2

- 0.5
- 0.3

- 0.4

- 0.9

- 0.1

21.9

- 14.2

4.5

9.1

 8.8

24.6

12.9

+ 0.4 + 1.2

- 1.8

12.8

4.4

1.5
3.6

2.0

- 0.3

+ 0.5

- 0.3

 9.8

- 0.6

- 0.5

- 0.8

- 4.6- 7.0

- 2.8
20.2

+ 1.6

+ 2.5

- 3.4

+ 1.8

+ 1.8

- 0.4

- 0.2

- 0.8

- 0.9

- 2.5

    Trafik på "Kombilinien" og tilsluttede veje

  Stigende trafikbelastning på det nuværende vejnet

  Faldende trafikbelastning på det nuværende vejnet
               

9.8

+ 1.8

- 4.6

6



Trafikudvikling

Med den kommende motorvej i Kombilinien 
vil der blive tale om store ændringer i den 
overordnede trafikale struktur i dele af Silke-
borg Kommune, og også væsentlige ændrin-
ger i trafikbelastningen på det interne vejnet 
i områderne i nærheden af motorvejen.

Af Vejdirektoratets rapport fra 2008 ”Motor -
vej Herning-Århus ved Silkeborg. Forbedret 

Kombilinieprojekt” fremgår, at hvis Kombili-
nien tages i brug i 2015 forventes trafikbe-
lastningen i 2015 på det øvrige omgivende 
vejnet i en del af Silkeborg Kommune at stige 
(røde tal) eller falde (grønne tal), som vist på 
foregående side. I beregningerne er der ind-
regnet en årlig stigning i trafikken på rute 15 
med 2 pct. pr. år, mens trafikken på de øvrige 
veje forventes at stige med 1,4 pct. pr. år.

Kombilinien, tilslutningsan-
læg ved Nørreskov Bakke, 
set fra øst.
[Kilde: Motorvej Herning-
Århus ved Silkeborg, 
Forbedret Kombiliniepro-
jekt, Supplerende VVM-
redegørelse, Rapport 333, 
Vejdirektoratet 2008]

For at vurdere trafikken på kommunens veje i 
2020 i forhold til 2007, som følge af motorvejen 
i Kombilinien og den almindelige trafikudvikling, 
men også den i Kommuneplan 2009 - 2020 
planlagte udbygning af bolig- og erhvervsområder 
i Silkeborg Kommune, er der foretaget en række 
trafikberegninger for vejnettet i hele kommunen.

Her er vist resultatet af beregningerne for trafik-
ken på udvalgte veje i 2020 med Kombilinien og 
med Drewsensvejs forlængelse, både mod vest til 
Søndre Ringvej og mod øst til Århusvej.

Signatur til kommuneplanrammer:

Boligområde

Blandet bolig og erhverv
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Forventet årsdøgntrafik i 2020 på 
eksisterende og nye veje med Kom-
bilinien og Drewsensvejs forlængelse 
mod vest og øst (antal biler).

På ovenstående kort og flere af de 
efterfølgende kort er der vist de i 
Kommuneplan 2009 - 2020 viste 
rammeområder.

Se kommuneplanen på http://kommuneplan.silkeborg.dk/dkplan/
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Trafikal struktur og større nyanlæg
Silkeborg Kommune består af store landom-
råder og flere byområder, som trafikbetje-
nes og forbindes af et net af statsveje og 
kommuneveje.

Den trafikale struktur i Silkeborg Kommune i 
2009 og de forventede nye vejanlæg ses på 
kortbilag 1 bagerst i trafikplanen.

De tre gennemgående statsveje i kommunen 
(vist som en grøn streg på kortbilag 1) er 
rute 15 (Herning - Århus), rute 13 (Viborg - 
Vejle) og rute 26 (Viborg - Århus).

Kommunevejene består af gennemfartsveje 
(vist som en rød streg), fordelingsveje (vist 
som en blå streg) og lokalveje (vist som tynde 
sorte streger). Derudover er der private fæl-
lesveje, som ikke er vist.

Den nuværende overordnede kommunale 
vejstruktur består blandt andet af radialveje, 
der stråler ud fra Silkeborg by, og flere af 
disse radialveje fortsætter som de gen-
nemfartsveje, som forbinder Silkeborg by og 
kommune med de større omkringliggende 
byer. Derudover gennemskæres både den 
nordlige og den sydlige del af kommunen af 
væsentlige øst-vestgående gennemfartsveje.

Et mere fintmasket net af fordelingsveje og 
lokalveje sørger for en forbindelse fra gennem-
fartsvejene og ud til de mindre bysamfund og 
landområderne samt mellem disse indbyrdes.

Byrådet vil arbejde for, at der opnås en 
god trafikal betjening af og sammenhæng i 
hele kommunen. Det gælder for både den 
motoriserede trafik og den lette trafik. I tra-
fikplanen lægges der op til, at den trafikale 
struktur skal optimeres. Der foreslås derfor 
anlagt nye veje flere steder i kommunen.

Ud over at forbedre den trafikale struktur 
i kommunen skal disse nye veje også sikre 
en optimal vejbetjening af de nye bolig- og 
erhvervsområder, som udpeges i Kommune-
plan 2009-2020.

De større nye veje frem til 2020 kan ses på 
kortbilag 1 bagerst i trafikplanen.

På længere sigt planlægges systemet af ring-
vejslinier i og omkring Silkeborg by udbygget, 
så der etableres en ring 1 omkring centrum 
- P-søgeringen, en ring 2 - Ringvejslinien og 
en ring 3 - Højmarksvejlinien fra Funder, gen-
nem den nordlige del af Silkeborg og videre 
til Resenbro - Hårup og Sejs/Svejbæk.
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Resenbro
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Ring 1
P-søgering

Ring 2

Ring 3

Ring 1 omkring centrum - P-søgeringen, Ring 2 - Ringvejslinien og Ring 3 - Højmarksvejlinien.
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Trafikal struktur og større nyanlæg

Hårup

Rute 15, Århus - Herning, motorvej i Kombilinien (statsvej)

Som følge af Kombiliniens gennemskæring 
af erhvervsområderne ved Kastaniehøjvej, 
Stagehøjvej, Nørreskov Bakke og Bavne-
højvej bliver der behov for etablering af nye 
erhvervsområder i Silkeborg Kommune.

Ud over udbygning af de eksisterende er-
hvervsområder i Kjellerup, Knudlund og Hårup 
planlægges der nye erhvervs- og boligområder 
nord for Nordre Højmarksvej mellem Nørre-
skov Bakke og Viborgvej og i Funder.

Forlægning af Hårupvej og Borgdalsvej

I Hårup etableres der en motorvejstilslutning 
ved Borgdalsvej, som forlægges mod vest 
på det sidste stykke syd for Linåvej.

Med en forlægning af Hårupvej vest om 
Hårup, og en ny vej fra Linåvej til et nyt er-
hvervsområde syd for motorvejen, opnås en 
god tilgængelighed til motorvejen for virksom-
hederne og beboerne i området.

Forlægning af Hårupvej og Borgdalsvej vest om Hårup og ny vej fra Linåvej til erhvervsområde syd for 
motorvejen.

Linåvej

Linåvej

Håru
pvej

Motorvej
Borgdalsvej
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Trafikal struktur og større nyanlæg

En tidligere principskitse for udbygning i Hårup.

Forlægning af Østre Ringvej

Ved Nørreskov Bakke planlægges der etableret 
et østvendt tilslutningsanlæg for trafik fra øst 
og mod øst ad motorvejen med tilslutning i 
krydset Nørreskov Bakke/Nordre Ringvej. 
Hermed skabes der en god trafikal betjening af 
områderne omkring Nordre Ringvej og Ansvej.

Samtidig planlægges Østre Ringvej mellem 
Kejlstrupvej og Oslovej flyttet til en place-
ring umiddelbart nord for og parallelt med 
motorvejen til vej betjening af erhvervs- og 
boligområdet nord for motorvejen.

Rem
s

Silkeborg Langsø

SILKEBORG

Gudenå

Forlægning af Østre Ringvej mellem Kejlstrupvej og Oslovej.

M
otorvej

Århusvej

Oslo
ve

j

ke
jls

tr
up

-

ve
j

Nordre Ringvej

Østre Ringvej
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Trafikal struktur og større nyanlæg

Øster Bording

Balle Kirkeby

Skægkær

Sejling

SILKEBORG

Nisset

Forlægning af Eriksborgvej - Nørreskov Bakke og ny vej herfra til Viborgvej.

Ny vejstruktur mellem Eriksborgvej - 
Nørreskov Bakke og Viborgvej

Nordvest for den nuværende rundkørsel i 
krydset Nordre Højmarksvej/Kejlstrupvej 
planlægges der etableret en motorvejstil-
slutning.

Rute 46, Eriksborgvej - Nørreskov Bakke, 
planlægges forlagt mod vest til denne mo-
torvejstilslutning og videre mod sydvest til et 
nyt T-kryds på Nordre Højmarksvej.

Med forlægningen af Eriksborgvej - Nørreskov 
Bakke vil denne motorvejstilslutning blive me-
get attraktiv for trafik fra nord ad rute 46.

En tidligere principskitse for udbyg-
ning af området nord for Nordre 
Højmarksvej mellem Viborgvej, 
Kejlstrupvej og langs den forlagte 
Eriksborgvej - Nørreskov Bakke.

Motorvej

Nordre Højmarksvej

N
ør

re
sk

ov
 B

ak
ke

Eriks
borg-

vej

Viborgvej
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Trafikal struktur og større nyanlæg

Det vil desuden betyde en god trafikal betje-
ning af det eksisterende erhvervsområde Høje 
Kejlstrup og de nye erhvervs- og boligområder 
nord for Nordre Højmarksvej mellem den for-
lagte Nørreskov Bakke og Viborgvej.

Der planlægges desuden en ny vej nord for 
motorvejen fra den forlagte Eriksborgvej - Nør-
reskov Bakke mod nordvest med tilslutning til 
Viborgvej umiddelbart syd for Skægkær.

Ved Viborgvej planlægges der etableret en 
motorvejstilslutning, der giver en god trafikal 
betjening af Kjellerup, Thorning m.m. og de 
nye boligområder i Hvinningdalområdet i den 
vestlige del af Silkeborg.

Ny vejstruktur ved Funder og Funder Kirkeby

Ved Funder forventes motorvejsstræknin-
gen fra Bording taget i brug i 2012 med et 
tilslutningsanlæg, som midlertidigt leder tra-
fikken fra den nye motorvejsstrækning over 
til den nuværende rute 15 vest for Funder 
Skolevej.

Når motorvejen fortsætter nord om Silke-
borg i Kombiliniens tracé bibeholdes dette 
tilslutningsanlæg for trafikken mellem motor-
vejen og områderne i den centrale, sydlige og 
vestlige del af Silkeborg by.

Ved Funder Kirkevej planlægges der til den 
tid etableret et nordvendt tilslutningsanlæg 
for trafikken mellem Funderområdet og mo-
torvejen mod nordøst i Kombilinien.

Da dette tilslutningsanlæg forventes at med-
føre en stigning i trafikken gennem Funder 
Kirkeby vil der opstå behov for en omfartsvej 
nord om Funder Kirkeby. Vejen skal føre tra-
fikken mellem Kragelund og motorvejen uden 
om byen. Den vil desuden give mulighed for 
udbygning i Funder Kirkeby.

I forbindelse med byggemodningen af det 
kommende boligområde mellem Grøndals-
gårdvej og bl.a. Funder Skovvej syd for Skær-
skovhedevej lukkes den direkte vejadgang fra 
Grøndalsgårdvej til Skærskovhedevej.

Vestre Højmarksvej forlænges til Funder

For at forbedre tilgængeligheden mellem 
motorvejen mod vest og boligområderne i 
Hvinningdalområdet, planlægges der en for-
længelse af Vestre Højmarksvej fra Eidervej 
til Funder Kirkevej.

Vejen vil samtidig kunne vejbetjene kommen-
de erhvervs- og boligområder i den nordlige 
del af Funder.

Funder Kirkeby

Funder

Tilslutningsanlæg ved Funder, omfartsvej nord om Funder Kirkeby og forlængelse af Vestre 
 Højmarksvej.

Moselundvej

Funder Kirkevej

Skærskovhedevej
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Trafikal struktur og større nyanlæg

Rute 13, Vejle - Viborg (statsvej)

Rute 26, Århus - Viborg (statsvej)

Der har været forskellige overvejelser om ka-
pacitetsudvidelser på rute 13 som aflastning 
af den, i perioder, overbelastede østjyske 
motorvej E45.

Der er dog ikke aktuelle planer om udbygning 
af rute 13.

I 1990 vedtog Folketinget en projekteringslov 
for en udbygning af rute 26, dels ved udbygning 
af den eksisterende vej og dels ved etablering 
af nye vejstrækninger i nye linieføringer.

På strækningen gennem Silkeborg Kommune 
vil vejen sandsynligvis blive udbygget til en 
motortrafikvej i dens nuværende tracé med 
mindre tilpasninger. Samtlige vejes og stiers 
krydsninger med motortrafikvejen forventes 
at ske i toplans kryds.

Der vil sandsynligvis blive tale om tilslut-
ningsanlæg både øst og vest for Ans. Det vil 
formentlig medføre, at Ansvej, rute 186, må 
forlægges på en større strækning vest om 
industriområdet ved Bodalen.

Ved Fårvang ser Vejdirektoratet helst kun ét 
tilslutningsanlæg vest for Fårvang, alterna-
tivt ét centralt placeret tilslutningsanlæg. I 
forbindelse med den planlagte byudvikling i 
Fårvang er der forudsat ét centralt placeret 
tilslutningsanlæg.

For at fredeliggøre de centrale veje i Fårvang 
vil byrådet arbejde for at etablere en om-
fartsvej syd om Fårvang. Udformningen af 
en sådan vil afhænge meget af placeringen 
af tilslutningsanlægget ved rute 26.

Med henblik på at fastlægge den fremtidige 
udbygning i Ans og Fårvang samt forbedre 
forholdene i forbindelse med den megen 
udveksling af lastbiltrafik mellem rute 26 
og kommunevejene i området, ser Silkeborg 
Kommune gerne en snarlig afklaring af rute 
26’s fremtidige forløb.

Rute 46, Silkeborg - Randers

Byrådet vil arbejde for en opgradering af 
rute 46 mellem Silkeborg og Kongensbro. 
Trafik til Silkeborg fra rute 26 og områderne 
ved Randers og Bjerringbro bør tilskyndes til 
at benytte rute 46 via Kongensbro.
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Rute 52, Horsens - Silkeborg - Viborg

Der har i mange år været en arealreserva-
tion til en forlægning af rute 52, Rodelund-
vej, på strækningen fra nord for Rodelund til 
syd for Salten. Vejen var planlagt flyttet til en 
placering mellem Them og Salten. Med en 
sådan placering vil trafikken gennem Salten 
by blive reduceret. 

Frem til ibrugtagning af motorvejen i 2015 
mellem Låsby og Hårup og i 2016 mellem 
Hårup og Funder forventes en begrænset 
stigning i trafikken på rute 52 gennem 
Salten. Efter ibrugtagning af motorvejen 
forventes et svagt fald i trafikken.

Den nuværende placering af rute 52, 
Rodelundvej, gennem Salten bibeholdes 
derfor. Desuden planlægges der forbedrede 
krydsningsmuligheder for de svage trafikan-
ter, der skal krydse rute 52, Rodelundvej, i 
Salten by.

Med ibrugtagning af motorvejen i 2015 og 
2016 vil trafikmængden på rute 52, Viborg-
vej gennem Skægkær stige væsentligt.

Sikkerhedsproblemet ved de svage trafikan-
ters krydsning af Viborgvej i Skægkær plan-
lægges løst ved at etablere en stiforbindelse 
fra Skægkærvej mod sydvest til Viborgvej ud 
for skolen og her etablere en tunnel under 
Viborgvej for at skabe en mere sikker mulig-
hed for at krydse Viborgvej for fodgængere 
og cyklister. Det undersøges endvidere, om 
der også skal etableres en tunnel under 
Viborgvej i den nordlige del af Skægkær.

Da den nuværende Sejlingvej lukkes ved mo-
torvejen, forventes der, inden motorvejen 
tages i brug, at være etableret en ny vej mel-
lem Sejlingvej og Viborgvej syd for Skægkær 
og nord for motorvejen. Dette vil aflaste det 
nuværende centrale kryds i Skægkær mel-
lem Viborgvej/Skægkærvej–Sindingvej.

Trafikal struktur og større nyanlæg
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Trafikal struktur og større nyanlæg

Forlængelse af Søndre Gjessøvej

For at reducere den gennemkørende trafik i 
Gjessø planlægges Søndre Gjessøvej, der i dag 
er anlagt på en strækning af ca. 600 m nær-
mest Brandevej, forlænget op til Rustrupvej.

På længere sigt kan vejen eventuelt forlæn-
ges vest om Gjessøvej op til Brandevej nord 
for Gjessø.

Omfartsvej sydøst om Kjellerup

For at vejbetjene de nye erhvervs- og bolig-
områder i den sydlige del af Kjellerup plan-
lægges der etableret en ny vej fra Industrivej 
og i en bue mod sydøst til Silkeborgvej og 
herfra i en bue mod nordøst til Illervej som 
en forlægning og udbygning af Astrupvej. 
Vejen kan senere videreføres mod nord til 
Ansvej, så der opnås en omfartsvej sydøst 
om Kjellerup.
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Trafikal struktur og større nyanlæg

Omfartsvej sydøst og vest om Grauballe.

Omfartsveje sydøst og vest om 
Grauballe

For at reducere den gennemkørende trafik 
i Grauballe fra syd mod øst planlægges den 
nye omfartsvej syd om Grauballe, der i dag 
er anlagt på en strækning af ca. 350 m fra 
Eriksborgvej, til Jernaldervej, forlænget mod 
øst til Grauballe Gudenåvej.

Den nord-syd gående trafik gennem Grau-
balle planlægges fjernet ved at anlægge en 
ny omfartsvej vest om Grauballe mellem 
Eriksborgvej og Grønbækvej.
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Trafikken i Silkeborg byTrafikal struktur og større nyanlæg

Forlængelse af Østre Højmarksvej.

Forlængelse af Østre Højmarksvej

Med den stigende trafikbelastning og de deraf 
følgende trængselsproblemer på Ringvejen 
øges behovet for en udbygning af Resendalvej 
som en videreførelse af Østre Højmarksvej 
til Skærbækvej i Resenbro og herfra videre 
til Hårup.

Etableringen af denne vej vil flytte trafik fra 
bymidten og veje som Århusvej, Christian 
8.s Vej - Borgergade og Ringvejen til Høj-
marksvejlinien, som vil fremstå som en ny 
ydre ringvej.

Resenbro
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Resendalvej

D
ybdalen

Skæ
rbæ

kve
j

19



Vej fra Borgdalsvej mod øst

Til vejbetjening af det planlagte nye boligom-
råde i Svejbæk, nord for jernbanen øst for 
Borgdalsvej, og en mulig vejbetjening af de 
nuværende boligområder nord for jernbanen 
planlægges der en ny vej fra Borgdalsvej 
mod øst.

Trafikal struktur og større nyanlæg

Vej fra Borgdalsvej mod øst.
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Drewsensvej, forlængelse mod 
vest og øst

Byrådet ønsker den kraftige trafik på Chri-
stian 8.s Vej reduceret samtidig med, at 
der ønskes skabt et trafikalt grundlag for at 
udvide bymidten mod syd.

Dette omfatter blandt andet det planlagte 
nye kulturcenter og P-hus ved Bindslevs 
Plads, som primært skal vejbetjenes fra 
Drewsensvej via Amaliegade.

En forlængelse af Drewsensvej mod vest 
vil give en mere direkte forbindelse til den 
sydlige del af bymidten for trafikanter fra de 
store boligområder i den vestlige del af Silke-
borg. Forlængelsen ventes at flytte trafik til 
Drewsensvej fra Dalgasgade og Vestergade, 
som herved vil få et mere attraktivt bymiljø.

Forlængelsen af Drewsensvej mod vest til 
Søndre Ringvej vil betyde en mere fleksibel 
vejstruktur med mulighed for fx at aflaste 
Frederiksberggade ved at lede trafik fra syd 
ad Horsensvej videre ad Søndre Ringvej og ind 
til bymidten via Drewsensvejs forlængelse. 

En forlængelse af Drewsensvej mod øst vil 
give en direkte forbindelse mellem den syd-
lige del af bymidten og motorvejen mod 

øst. En del trafik mellem Virk lundområdet og 
motorvejen vil formentlig også benytte vejen. 
Drewsensvej øst vil dermed aflaste Christian 
8.s Vej, Østergade og Århusvej i den cen-
trale del af Silkeborg og især området ved 
havnen og Langebro.

Vejen planlægges anlagt på en ny bro over 
Remstrup Å nord for den nuværende jernba-
nebro og videre i det gamle Gjernbanetracé 
mod nordøst til Århusvej.

Forlængelsen af Drewsensvej mod øst forlø-
ber tæt på EF-habitatsområdet i Nordskoven 
men vurderes at kunne realiseres uden at 
påvirke dette. Forinden vejen anlægges skal 
der udarbejdes en VVM-vurdering af de miljø-
mæssige konsekvenser.

Sejsvej sluttes til forlængelsen øst for 
Remstrup Å, så det bliver naturligt at køre 
fra Sejs til sydsiden af bymidten, men så 
turistruten fra Havnen mod Sejs forbliver 
intakt. Placeringen af vejtilslutningen mel-
lem Sejsvej og Drewsensvejs forlængelse 
mod øst afhænger af resultatet af VVM-
undersøgelsen.

Trafikal struktur og større nyanlæg
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En vejforbindelse fra Åhavevej op til forlæn-
gelsen af Drewsensvej mod øst vil give mu-
lighed for en bedre vejbetjening af området 
mellem Christian 8.s Vej syd for Østergade 
og Remstrup Å. Dermed skabes der mu-
lighed for at fredeliggøre området omkring 
Åhavevej syd for Østergade med turistbu-
reau, museum og eventuel ny anløbsplads 
for Hjejleflåden.

Forlængelsen af Drewsensvej mod øst kan 
ikke gennemføres uden en omfattende 

ombygning af krydset Frederiksberggade 
– Christian 8.s Vej og Drewsensvej. Ombyg-
ningen må forventes at være meget indgri-
bende over for den eksisterende bebyggelse 
i området.

For at undgå unødig gennemkørende trafik 
på P-søgeringen gennem centrum i nord-syd 
gående ad Christian 8.s Vej eller i øst-vest 
gående retning ad Drewsensvej, kan disse 
strækninger af P-søgeringen eventuelt også 
forsynes med fartdæmpende foranstaltninger.

Trafikal struktur og større nyanlæg
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Hostrupsgade og Skoletorvet i 
Silkeborg, fredeliggørelse

Med det bløde sving fra Hostrupsgade nord 
og Vestergade vest hen over Norups Plads 
og etablering af en P-søgering omkring den 
centrale del af Silkeborg, vil byrådet søge at 
reducere den parkeringssøgende trafik i og 
omkring bymidten.

Byrådet vil derfor arbejde for at Skoletorvet 
og Hostrupsgade på strækningen fra Bios 
Gård til Drewsensvej omdannes til sivegade 
fx med en mere ”byagtig” belægning, så Skole-
torvet kan knyttes sammen med et kulturelt 
aktivitetscenter ved Bindslevs Plads.

Forlægning af Papirfabrikkens 
tilslutning til Christian 8.s Vej i 
Silkeborg

Som følge af det planlagte højhus på Papir-
fabriksområdet umiddelbart syd for vejen 
Papirfabrikken vil der komme en øget trafik 
i krydset Christian 8.s Vej/Papirfabrikken-
Søvej. Dette vil formentlig medføre, at dette 
kryds skal udbygges med flere spor.

Hvis der opstår ønske om en omdispone-
ring af Søtorvarealerne mellem Christian 
8.s Vej og Remstrup Å nord for Østergade 
kan Papirfabrikken - i forbindelse hermed - 
eventuelt drejes mod nordvest fra vest for 
Remstrup Å til et nyt T-kryds på Christian 
8.s Vej tættere på Viborgbroen.

Det nuværende firebenede kryds på Chri-
stian 8.s Vej ved Papirfabrikken-Søvej bliver 
dermed til et mere overskueligt og trafiksik-
kert T-kryds.

Borgergade - Christian 8.s Vej i 
Silkeborg

For at forbedre tilgængeligheden til bymid-
ten fra nord vil byrådet dreje Kejlstrupvej i 
et blødt sving til Borgergade syd og udvide 
Borgergade - Christian 8.s Vej til fire gen-
nemgående spor på strækningen fra Søvej til 
syd for Nørretorv. Ved Nørretorv etableres 
der formentlig et signalanlæg for at sikre 
cyklisternes og fodgængernes krydsning af 
den forlagte Borgergade – Kejlstrupvej og 
regulere trafikafviklingen i krydset. Desuden 
sikres der parkeringsmuligheder ved Nør-
retorv.

Hensigten er at reducere trafikmængden på 
Borgergade nord for Nørretorv for at skabe 
mulighed for et bedre handelsmiljø her. Kejl-
strupvej opgraderes hermed som indfaldsvej 
fra nord til bymidten.

Med en venstresvingsbane i Borgergade ved 
Sølystvej reduceres generne for den gen-
nemgående trafik i Borgergade som følge 
af venstresvingende mod Sølystvej uden at 
adgangsforholdene til Sølystvej forbedres så 
meget, at mængden af gennemkørende ad 
Sølystvej øges.

Trafikal struktur og større nyanlæg
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Trafikal struktur og større nyanlæg

Tilslutning af Viborgvej til 
 Nordre  Ringvej

Borgergade belastes i dag af en del gennem-
kørende trafik fra Viborgvej. En del af denne 
trafik ønskes flyttet til Ringvejen ved at etab-
lere en tosporet rundkørsel på Viborgvej og 
Nordre Ringvej.

Rundkørslen forventes at reducere antallet 
af gennemkørende ad Borgergade og vil 
desuden virke dæmpende på hastigheden 
på Viborgvej, da trafikanterne ”tvinges til” at 
standse op og tage stilling til, hvilken vej de 
vil vælge i den nye rundkørsel.

Princip for rundkørsel i krydset Viborgvej/Nordre 
Ringvej.

Glarmestervej Hå
nd

væ
rk

er
ve

j

DalsvingetViborgvej

Nordkrogen Dalstrøget Brokbjergvej

Bredhøj-
svinget

Bredhøjvej

Ke
jls

tru
pv

ej

Anem
onevej

Resedavej

Lupinvej

Tu
lipanvej

Sportsvej

BorgervængetParallelvejNørrevænget

Nordre Ringvej

Alderslyst
�

24



Trafikal struktur og større nyanlæg

Byrådet vil:
•	Arbejde for god trafikal betjening og 

sammenhæng i hele kommunen

•	Forlægge Hårupvej vest om Hårup

•	Forlægge Eriksborgvej - Nørreskov Bakke 
mod vest

•	Etablere omfartsvej nord om Funder 
Kirkeby

•	Forlænge Vestre Højmarksvej til Funder

•	Forlænge Søndre Gjessøvej til Rustrupvej

•	Etablere omfartsvej sydøst om Kjellerup

•	Etablere omfartsveje sydøst og vest om 
Grauballe

•	Forlænge Østre Højmarksvej til Resenbro

•	Etablere ny vej fra Borgdalsvej mod øst

•	Forlænge Drewsensvej mod vest og øst

•	Forbedre tilgængeligheden ad Kjelstrup-
vej - Borgergade - Christian 8.s Vej

•	Tilslutte Viborgvej til Nordre Ringvej i en 
rundkørsel
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Lette trafikanter
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27Cykling og gang er den mest miljøvenlige 
transportform. Cykling og gang kombinerer 
mobilitet med sundhed og velvære. Specielt 
i byer og i disses opland kan øget cykling og 
gang, eventuelt i samspil med kollektiv trans-
port, desuden reducere kø- og parkerings-
problemer og forbedre fremkommeligheden.

For at sikre en stigning i antallet af personer, 
der cykler eller går til og fra skole, arbejde, 
kultur- og fritidsaktiviteter mv. vil Byrådet 
arbejde for at skabe tilgængelighed til alle 
mål i det offentlige rum for de lette trafikan-
ter, cyklende, gående, folk med barnevogne, 
kørestolsbrugere, gangbesværede og andre 
handicappede. 

Byrådet vil desuden fremme cykling og gang 
gennem:

•	 Udbygning af stinettet

•	 Bedre forhold for cyklister og gående

•	 Opfordring til mere cykling og gang

Eksisterende forhold

I Silkeborg Kommune er der i dag et omfat-
tende stinet. Hovedcykelstinettet består af 
stier langs de overordnede veje og stier i eget 
tracé. Ikke alle steder er der den nødvendige 
sammenhæng i stinettet. Det skyldes blandt 
andet, at det nuværende stinet er opbygget 
primært ud fra behovet i fire selvstændige 
kommuner.

Det eksisterende stinet i Silkeborg Kommune 
og de planlagte stianlæg er vist på kortbilag 
2 bagerst i rapporten.

Udbygning af stinettet

Byrådet vil arbejde for at udbygge det 
nuværende stinet, så det:

•	 Indgår i et sammenhængende cykelnet 
bestående af cykelstier, cykelbaner, 
kantbaner og cykelvenlige lokalveje

•	 Sikrer børnenes og de unges skoleveje

•	 Binder byområderne sammen

•	 Adskiller cykel- og biltrafik på de  
overordnede veje

•	 Sikrer stikrydsninger ved passage af   
stærkt trafikerede veje

•	 Flytter trafikanter fra bil til cykel

•	 Fremmer cykelturismen

Et godt og sikkert stinet danner grundlaget 
for at børn og unge selv kan cykle eller 
gå til og fra skoler, uddannelsessteder og 
fritidsaktiviteter.

Behovet for udbygning af stinettet og andre 
tiltag til fremme af cykeltrafik skal belyses 
ved udarbejdelse af en samlet cykelhand-
lingsplan for Silkeborg Kommune. Dette skal 
ske sideløbende med at Silkeborg Kommune 
deltager aktivt i et nordisk 3-årigt EU-
cykelprojekt til fremme af cykeltrafikken.

De umiddelbare mangler for at sikre sam-
menhængen i det eksisterende stinet og 
udvide dette til et større opland er vist med 
rødt på de kortbilag 2 bagerst i trafikpla-
nen.

På baggrund heraf vil Byrådet fremme 
blandt andet følgende projekter:

•	 Cykelsti mellem Voel og Resenbro

•	 Cykelsti mellem Knudlund og Virklund

•	 Sammenhængende stiforbindelse  
 mellem Kjellerup og Silkeborg langs rute  
 52

Lette trafikanter

Signalregulering på Århusvej.
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Af stiforbindelser, som Byrådet vil under-
søge nærmere for at afkorte afstandene 
mellem forskellige byområder væsentligt, 
kan nævnes:

•	 Udvidelse af bro over Tange Sø med   
 stitracé

•	 Stibro over Silkeborg Langsø mellem   
 Odden og Alderslyst

•	 Passagemulighed over Gudenåen mel-
lem Virklund og Sejs. Der afholdes evt. 
en konkurrence om udformningen af 
passagemuligheden, før denne beslut-
tes.

Bedre forhold for cyklister og 
gående

Byrådet vil arbejde for at fastholde og for-
bedre forholdene for cyklister og gående.

Dette kan ske ved initiativer, der gør det 
nemmere, sjovere og mere behageligt at 
cykle eller gå - som for eksempel:

•	 Cykelkort og stiskiltning

•	 Bedre og mere tyverisikker cykelparkering

•	 Pumpestandere med cykelluft

•	 Standere med drikkevand til cyklister  
 og gående

•	 Scannersystem ved skoler til  
 registrering og belønning af cyklister

Lette trafikanter

Overdækket cykelparkering på Sygehusbakken ved Århusvej.
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Lette trafikanter

Byrådet vil arbejde for en god udformning, 
vedligeholdelse og drift af stinettet. Blandt 
andet skal glatførebekæmpelse mv. sikre, 
at stinettet er tilgængeligt hele året som et 
alternativ til privatbilismen.

Byrådet vil arbejde for, at der etableres vel-
beliggende cykelparkeringsmuligheder i by-
centre, ved større arbejdspladser, stationer 
og visse busstoppesteder. Cykelparkeringen 
skal udformes, så den er tryg, sikker og med 
rigelig kapacitet.

Opfordring til mere cykling og 
gang

Byrådet vil gennem opfordringer og initiati-
ver påvirke til at flere cykler eller går i stedet 
for at tage bilen. Dette skal blandt andet 
ske ved deltagelse i nationale og regionale 
kampagner og tiltag.

Et lokalt tiltag kunne være at en eller flere 
arbejdspladser i Silkeborg tilbød deres an-
satte frivillige forsøgsordninger til fremme 
af cykling og gang såsom:

•	 Firmacykelordning

•	 Gratis cykeludstyr

•	 Serviceordning for cykler

•	 Udlån af cykeltrailere

De forsøgsordninger, der viser sig at give 
den største stigning i transport på cykel 
eller til fods i stedet for bil, skal gøres per-
manente til fordel for de ansattes sundhed 
og fremkommeligheden i trafikken.

 Byrådet vil:
•	Udarbejde en cykelhandlingsplan   
 inden 2011

•	Fremme tiltag der øger cykeltrafik- 
 ken til gavn for miljø og fremkom-  
 melighed

•	Anlægge nye cykelstier

•	Forbedre forholdene for cyklister og  
 gående

Cykelsti på Norups Plads
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Kollektiv trafik
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God sammenhæng og god service i den 
kollektive trafik vil gøre den mere attraktiv 
at benytte. Er det kollektive trafik-system 
attraktivt at benytte kan behovet for indivi-
duel biltrafik mindskes, hvilket vil resultere i 
mindre miljøbelastning og mindre trængsel. 
Byrådet vil derfor prioritere den kollektive 
trafik i kommunen højt.

Ifølge Danmarks Statistik bor der ca. 44.000 
familier i Silkeborg Kommune, mere end 
hver tredje af disse familier er uden bil. Den 
kollektive trafik er ofte den eneste reelle 
transportmulighed for disse familier.

Eksisterende forhold

Borgerne i Silkeborg Kommune betjenes i  dag 
af jernbanen mellem Skanderborg og Herning. 
Fra stationerne i Silkeborg, Svejbæk og Laven 
er der togforbindelse til blandt andet Ikast og 
Herning mod vest og Skanderborg og Århus 
mod øst.

18 regionale busruter forbinder Silkeborg 
Kommune med de omkringliggende kommu-
ner og større byer.

Silkeborg by har 18 bybusruter, som dækker 
det meste af byen inden for en gangafstand 
på 300-500 m. Alle bybusser er lavgulvs-
busser, som er særligt velegnede for gang-
besværede, kørestolsbrugere og personer 
med barnevogn.

Borgerne i lokalområderne i Silkeborg Kom-
mune betjenes af 26 lokalruter. I de tidsrum, 
hvor der erfaringsmæssigt er få rejsende, 
er der teletaxibetjening på nogle af ruterne.

Hver weekend fra august til juni kører otte 
natbusser en del af gæsterne i Silkeborg by 
hjem. I julemåneden suppleres disse med 
natbusser på to lokalruter samt fire regio-
nale ruter.

Bybusterminalen på Torvet i Silkeborg er det 
centrale omstigningssted for bybusruterne 
samt en del af lokal- og regionalruterne. På 
hverdage er der ca. 170 busforbindelser fra 
bybusterminalen til stationen i Silkeborg og 
ca. 170 busforbindelser i modsat retning. 
På stationen er der forbindelse til flere re-
gionalruter og toget.

Pr. 1. januar 2007 har trafikselskabet Midt-
trafik overtaget en del af ansvaret for den 
kollektive trafik i Region Midtjylland. Midttra-
fik har ansvaret for kontrakter med entrepre-
nører, kontakt til entreprenører, detaljeret 
køreplanlægning, kundehenvendelser mm. 
Kommunen har ansvaret for serviceniveauet 
på busruterne inden for kommunegrænsen. 
Region Midtjylland har ansvaret for service-
niveauet på de regionale ruter.

Midttrafik har pr. 1. januar 2007 også over-
taget administrationen af den individuelle 
handicapkørsel i Midttrafiks område. Det er 
kommunen, der har ansvaret for at visitere 
brugerne til handicapkørslen.

Det eksisterende rutenet for den kollektive 
trafik i Silkeborg Kommune er vist på kortbi-
lag 3 bagerst i rapporten.

Kollektiv trafik

Lokalrute 2 mellem Fårvang skole og Grauballe Skole
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Togtrafikken

Byrådet vil arbejde for, at der kommer hyp-
pige og hurtige togforbindelser til og fra Sil-
keborg Kommune. Toget skal dels give gode 
muligheder for pendling til og fra arbejde, 
og dels knytte Silkeborg sammen med det 
overordnede tognet i Danmark. Byrådet vil 
også søge stationen i Funder genåbnet.

Midttrafik er i gang med at undersøge mulig-
hederne for at etablere en letbane i Århus-
området. Første etape i etableringen af letba-
nen bliver en sammenkobling af Odder banen 
og Grenåbanen via Lisbjerg. En letbane fra 
Silkeborg til Århus H indgår som en fremtidig 
etape i det aktuelle forslag til det østjyske 
letbanenet. Silkeborg Byråd vil arbejde for, at 
der anlægges en letbane mellem Silkeborg og 
Århus for at styrke de trafikale forbindelser 
mellem Silkeborg og de øvrige byer i den ”øst-
jyske byregion”.

Kollektiv trafik

Tog på Silkeborg Station.
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Bustrafikken

Byrådet ønsker at den kollektive bustrafik 
skal være med til at binde kommunen bedre 
sammen. Derfor vil Byrådet arbejde for at 
styrke forbindelserne mellem Silkeborg by og 
de andre større byer i kommunen. Gode for-
bindelser for uddannelsessøgende og for bolig-
arbejdssteds rejsende prioriteres højest.

Byrådet vil derfor søge at etablere en mere 
målrettet busbetjening morgen og eftermid-
dag af de store uddannelsesinstitutioner i 
Silkeborg og områderne i kommunen med 
større koncentrationer af arbejdspladser.

Det er Byrådets synspunkt, at en bedre ser-
vice i den kollektive trafik vil mindske behovet 
for individuel biltrafik og derved resultere i 
mindre forurening. Derfor skal servicen i den 
kollektive trafik styrkes. Dette søges blandt 
andet gjort ved at forbedre faciliteterne ved 
stoppestederne i kommunen, fx ved at op-
sætte flere læskærme ved stoppestederne 
og holde stoppestederne rene.

Kort afstand til et stoppested kan også gøre 
den kollektive trafik mere attraktiv. Byrådet 
vil derfor arbejde for, at der i bysamfund med 
mindst 300 indbyggere højest er en gangaf-
stand på 500 m til et stoppested. I de indre 
dele af Silkeborg by, inden for Ringvejen, må 
gangafstanden højest være 300 m.

Byrådet vil arbejde for at den kollektive trafik 
udgør et alternativ til den individuelle biltra-
fik, hvor miljømæssige og samfundsmæs-
sige forhold taler for det. Muligheden for at 
skabe attraktive og hyppige shuttlebusfor-
bindelser til og gennem Silkeborg midtby, fx 
fra P-pladser ved tilslutningsanlæggene på 
motorvejen, vil blive undersøgt nærmere. I 
områder, hvor det ikke er miljømæssigt og 
økonomisk forsvarligt at etablere busruter, 
vil Byrådet undersøge mulighederne for at 
oprette teletaxi.

Byrådet vil arbejde for at lokalruterne 
fremover tilpasses, så de både betjener 
skolebørn og andre brugere af den kollektive 
trafik. Dette kan fx gøres ved at sikre om-
stigningsmuligheder til de regionale ruter.

Byrådet vil undersøge mulighederne for at 
prioritere busserne i de signalregulerede 
kryds i Silkeborg by. Signalprioritering skal 
sikre bedre fremkommelighed for busserne, 
og at køreplanen lettere kan overholdes.

Gennemføres muligheden for et nyt center-
område i Silkeborg bymidte, som nævnt i 
Kommuneplan 2009-2020, nedlægges den 
nuværende busterminal ved Fredensgade. 
Da Byrådet ønsker at fremme gode omstig-
ningsmuligheder mellem tog, regionalruter, 
busruter og lokalruter, vil det derfor i forbin-
delse med en evt. flytning af busterminalen 
blive undersøgt, om det er fornuftigt at flytte 
busterminalen til Silkeborg Station eller om 
der med fordel kan etableres andre omstig-
ningterminaler eller omstigningsmuligheder.

Midttrafik planlægger at indføre et nyt elek-
tronisk system til billettering, som kaldes 
rejsekortet. Tanken bag rejsekortet er, at det 
indføres i busser og tog i hele Danmark og at 
takstsystemer mm. er ens i hele landet.

 Byrådet vil:
•	Forbedre sammenhængen i den  
 kollektive trafik

•	Forbedre faciliteterne ved  
 busstoppestederne

•	Arbejde for at der i bysamfund med  
 mindst 300 indbyggere højst er en 
 gangafstand på 500 m til et   
 busstoppested

Kollektiv trafik
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Trafiksikkerhed

En af de vigtigste nøgler til trafiksikkerhed 
er den enkelte trafikant. Den menneskelige 
faktor spiller således en rolle i mere end 9 
ud af 10 trafikuheld. Derfor skal trafikanten 
involveres og engageres i trafiksikkerheds-
arbejdet.

Det er når mennesker begår fejl i trafikken, at 
der sker ulykker, og det er derfor nødvendigt 
med en vedvarende påvirkning af trafikanter-
nes adfærd. 

Vejenes indretning er imidlertid også afgø-
rende, når trafiksikkerheden skal forbedres, 
idet vejene og deres omgivelser er en med-
virkende årsag i mere end hvert fjerde uheld. 
Der skal derfor fortsat ske forbedringer 
gennem vejtekniske foranstaltninger.

Eksisterende forhold

Silkeborg Kommune har tilsluttet sig Færd-
selssikkerhedskommissionens nye overord-
nede mål for 2012. Målet er en 40 % reduk-
tion i antallet af dræbte og tilskadekomne 
med udgangspunkt i tallene for 2005. For 
Silkeborg Kommune betyder det, at der i 
2012 kun må blive registreret 71 dræbte 
og tilskadekomne.

I 2007 blev i alt 130 personer dræbt eller 
kom til skade i trafikken i den nuværende 
Silkeborg Kommune. Efter at tallet har væ-
ret stigende siden 2004 tyder foreløbige tal 
for 2008 på, at udviklingen måske er ved 
at vende. Hvis reduktionen på de 40% skal 
nås, er der dog fortsat behov for en ekstra 
indsats på trafiksikkerhedsområdet. 

Trafiksikkerhed
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Trafiksikkerhedskampagner

Trafiksikkerhedsarbejdet i Silkeborg Kommu-
ne vil også i de kommende år sætte fokus på 
både kampagner og vejtekniske forbedringer 
på uheldsbelastede steder.

Indsatsen i Silkeborg Kommune vil læne sig 
op ad Færdselssikkerhedskommissionens 
Nationale Handlingsplan, der primært peger 
på fem hovedudfordringer:

•	For høj fart

•	Spritkørsel

•	Manglende brug af sele

•	Ulykker med cyklister

•	Ulykker med unge trafikanter

Fordeles de dræbte og tilskadekomne på 
trafikant-typer, udgør ”Bil-fører” den største 
gruppe med 38 %. Dernæst følger ”Cyklist” 
med 17 % og ”Knallertkører” med 13 % af 
de dræbte og tilskadekomne. Ud over indsat-
ser rettet mod bilister skal der derfor også 
gøres en ekstra indsats for at reducere 
antallet af ulykker med lette trafikanter.

Vejtekniske forbedringer

Nye vejprojekter bør være så sikre som mu-
ligt fra starten. Ved større projekter bør der 
derfor allerede på planlægningstidspunktet 
gennemføres en trafiksikkerhedsrevision, 
som er en systematisk gennemgang af 
projektet set fra en trafiksikkerhedsmæssig 
synsvinkel.

På en lang række kommuneveje køres der 
for stærkt. Hvor hastighedsniveauet er uac-
ceptabelt højt og vejen er uheldsbelastet bør 
der gøres en ekstra indsats ved brug af dif-
ferentierede hastighedsgrænser og fysiske 
foranstaltninger på vejene.

Trafiksikkerhed

ANTAL
Dræbte og tilskadekomne 2003 - 2007 
fordelt på trafiktyper i Silkeborg Kommune
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Trafiksikkerhed
Ud fra en udpegning af de såkaldte ”sorte 
pletter” søges de trafiksikkerhedsmæssige 
forhold på disse steder forbedret. Samtidig 
søges forholdene på de særligt farlige skole-
veje forbedret.

For at få kortlagt, hvor de største trafiksik-
kerhedsmæssige problemer er i Silkeborg 
Kommune, vil byrådet udarbejde en trafiksik-
kerhedsplan. Planen skal også indeholde en 
handlingsplan for indsatsen i de kommende 
år.

Foranstaltning på Lyngbygade.

 Byrådet vil:
•	Deltage i nationale, regionale og   
 lokale kampagner

•	Øge brugen af differentierede   
 hastighedsgrænser, fartvisere og   
 fysiske foranstaltninger på vejene

•	Foretage trafiksikkerhedsrevision af  
 nye vejprojekter

•	Bekæmpe de trafiksikkerheds- 
 mæssige sorte pletter

•	Udarbejde en trafiksikkerhedsplan
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Trafikmiljø
Trafik er en væsentlig og nødvendig forud-
sætning for mobiliteten for mennesker og 
varer i det moderne samfund. Men trafik 
har en række negative virkninger, hvoraf de 
vigtigste er:

•	Barriereeffekt

•	Støj

•	Luftforurening

•	Jordforurening

Trafikkens art og omfang bestemmes af 
mange faktorer, og en kommune kan kun i 
begrænset omfang påvirke trafikkens udvik-
ling, men Byrådet vil medvirke til at reducere 
trafikkens negative virkninger.

Barriereeffekt

Barriereeffekten afhænger blandt andet af 
vejens/jernbanens fysiske udformning, af 
trafikmængden og af trafikkens hastighed. 
Barriereeffekten kan begrænses ved at øge 
antallet af krydsningsmuligheder for lette 
trafikanter fx med broer eller tunneller. Den 
kan også begrænses med midterheller som 
støttepunkter ved krydsning af veje, ved at 
reducere vejenes kørebanebredde eller ved 
at reducere mængden af biltrafik og bilernes 
hastighed.

Silkeborg Kommunes målinger viser, at ha-
stighedsniveauet på en del af kommunens 
veje er væsentligt højere end ønskeligt. På 
disse veje vil Byrådet arbejde for at gennem-
føre hastighedsdæmpende foranstaltninger, 
så vejenes barriereeffekt reduceres og bor-
gernes tryghed øges.

I arbejdet med skitsering af motorvejsforløbet 
i Kombilinien vil Byrådet arbejde for, at der 
etableres så mange vej- og stikrydsninger, så 
motorvejens barrierevirkning begrænses.

 Byrådet vil:
•	  Begrænse nye og eksisterende vejes 

barriereeffekt

•	  Planlægge kommende bolig- og 
erhvervsområder og nye veje, så 
biltrafikken minimeres

•	  Afsætte midler til at følge op på de 
tiltag, som foreslås i støjhandlings-
planerne

•	  Reducere mængden af parkerings-
søgende biltrafik i Silkeborg midtby
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Trafikmiljø

Støj

Vejtrafikstøj skyldes især bilernes motorer 
og dækkenes kontakt med kørebanen. Vej-
trafikstøj kan være meget generende, især i 
tilstødende boligbebyggelser og udeområder.

Silkeborg Kommune har i de senere år be-
nyttet støjdæmpende asfaltslidlag på en del 
veje i byområder og vil fremover øge brugen 
af dette. Hermed vil støjbelastningen fra 
trafikstøj på sigt blive reduceret væsentligt.

En reduktion i bilernes hastighed vil ligeledes 
reducere støjbelastningen på omgivelserne 
og vil desuden have en positiv indflydelse på 
trafiksikkerheden.

Ved udarbejdelse af lokalplaner for nye 
boligområder beregnes støjbelastningen i 
lokalplanområdet fra trafikken på de nær-
liggende veje. Hvis støjkravene ikke kan 
overholdes, sikres der i lokalplanen arealer 
til støjafskærmning.

Silkeborg Kommune har udført flere støjaf-
skærmninger som enkeltstående støjskærme 
i forskellige udformninger og materialer eller 
som støjvolde af jord. Støjvolde af jord er ofte 

udformet med et meget ensartet profil, men 
Silkeborg Kommune har også - fx ved den 
vestligste del af Nordre Højmarksvej - benyt-
tet en modelleret støjvold, der fremtræder 
som et naturligt kuperet landskab mellem 
vejen og den tilgrænsende bebyggelse.

Med henblik på at registrere og på sigt begræn-
se eller forebygge de skadelige virkninger fra 
vejtrafikstøj udarbejdede Silkeborg Kommune i 
2006 rapporten ”Kortlægning af vejtrafikstøj”, 
hvori støjbelastningen fra de større veje i og 
omkring Silkeborg by er beregnet.

I rapporten blev det beregnet, at 5.230 boliger 
har en støjbelastning over 55 dB. Heraf blev 
antallet af stærkt støjbelastede boliger med 
et støjniveau over 65 dB beregnet til 1.081.

Fra 2012 og hvert femte år fremover skal 
der udføres en støjkortlægning for alle større 
veje med en årsdøgntrafik på mere end 8.000 
køretøjer. Med udgangspunkt i støjkortlægnin-
gen skal der udarbejdes støjhandlingsplaner 
beregnet på håndtering af støjproblemer og 
støjvirkninger fra trafikken på de større veje.
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Trafikmiljø

Luftforurening

Luftforureningen skyldes især det stigende 
energiforbrug. Bilernes energiforbrug udgør 
en væsentlig andel af energiforbruget.

Silkeborg Kommune kan ikke påvirke bilernes 
udledning af forurenende stoffer som fx CO, 
CO2, HC, NOx’er og partikler. Men kommunen 
har mulighed for lokalt at påvirke trafikkens 
omfang og borgernes valg af transportform 
gennem byplanlægning og trafikpolitik.

Byrådet vil således med forskellige virkemid-
ler arbejde for øget brug af cykel og kollektiv 
trafik som transportmiddel. Tilsvarende vil 
byrådet søge at begrænse unødig parke-
ringssøgende biltrafik og sikre gode forhold 
for delebiler.

I løbet af vinteren 2007/2008 har Midt-
trafik indsat 24 nye miljøvenlige busser på 
bybus- og lokalruterne i Silkeborg Kommune. 
Bussernes udstødningsgasser er renere 
end kravene i den nye EURO V norm, som vil 
gælde for busser, der tages i brug efter 1. 
oktober 2009. Busserne udgør dermed et 
væsentligt bidrag til mindskelse af især den 
lokale luftforurening.

En reduktion af luftforureningen kan medvirke 
til at forbedre det globale miljø og mindske 
de globale klimaforandringer. En reduktion af 
luftforureningen kan også medvirke til lokalt 
at reducere menneskelige gener i form af 
luftvejslidelser og øget risiko for kræft, samt 
negativ påvirkning af naturen og bygninger 
og anden kulturarv.

Jordforurening

Ud over udstødningspartikler afgiver motor-
køretøjer partikler fra bremsebelægninger i 
forbindelse med opbremsninger og fra den 
almindelige slitage af dæk.

Udbredelsen af denne forurening begræn-
ses ved kontrolforanstaltninger i forbindelse 
med opgravning og flytning af jord på de 
kommunale veje.
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I alle større byer i kommunen foregår der 
parkering i en vis udstrækning. Størst behov 
for en regulering af parkeringen er der i Sil-
keborg midtby, der ofte er præget af megen 
parkeringssøgende trafik, både fra folk, der 
arbejder eller går i skole i midtbyen, og fra 
byens kunder og beboere. 

En kommende fortætning af bebyggelsen i 
midtbyen vil betyde øget behov for parkering.

Eksisterende forhold

I Silkeborg midtby findes i alt knap 3.400 
offentligt tilgængelige P-pladser, fordelt 
således:

•	ca. 2.200 P-pladser med betaling, heraf 
er ca. 45 % offentlige

•	ca. 400 tidsbegrænsede P-pladser, heraf 
er ca. 33 % offentlige

•	ca. 800 langtids P-pladser, heraf er ca. 
60 % offentlige

Hertil kommer ca. 2.000 helt private 
P-pladser.
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Reguleret parkering (betaling / tidsbegrænsning), offentlig, ca. 1.100 P-pladser
Reguleret parkering (betaling / tidsbegrænsning), privat, offentlig tilgængelig, ca. 1.500 P-pladser

Langtidsparkering offentlig, ca. 500 P-pladser

Langtidsparkering privat, offentlig tilgængelig, ca. 300 P-pladser
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P - anlæg og P - betaling

Byrådet ønsker at begrænse den parkerings-
søgende trafik og sikre en bedre udnyttelse 
af den enkelte P-plads.

Det kan blandt andet ske ved at samle par-
keringen i færre og større parkeringsanlæg. 
Mulige steder for nye, større anlæg kunne 
være:

•	P-anlæg under Bindslevs Plads

•	P-anlæg under Søndertorv

•	P-anlæg ved Søvej

•	P-anlæg under Søtorvet

•	P-anlæg ved Silkeborg Station

•	P-anlæg under Torvet

Andre muligheder er at udvide området 
med betalt parkering og at differentiere 
betalingssatserne, så de bliver højere på de 
mest eftertragtede P-pladser.

På længere sigt kan der blive tale om at 
nedlægge offentlige parkeringspladser i fx 
Mejerigården og Bios Gård for at give mulig-
hed for yderligere byggeri i karreerne.

Dynamisk P-henvisning i Silkeborg

For at mindske den parkeringssøgende trafik 
vil Byrådet arbejde for at give trafikanterne 
et bedre overblik over de ledige P-pladser i 
midtbyen.

Det kan ske ved at etablere en såkaldt P-
søgering rundt om den centrale del af midt-
byen og med dynamiske P-henvisningsskilte 
opsat på P-søgeringen vise trafikanterne, 
hvor der er ledige P-pladser.

Beboerlicens

Med indførelse af flere og flere reguleringer 
på de centrale P-pladser i Silkeborg midtby 
vokser behovet for at sikre byens beboere 
en rimelig chance for at kunne finde en ledig 
P-plads. Det kan fx ske ved at give folk, der 
bor i midtbyen og har bil, mulighed for at 
erhverve sig en beboerlicens. Licensen 
giver ret til parkering på udvalgte steder 
uafhængig af de reguleringer, der i øvrigt er 
gældende

Lastbilparkering

Lastbilparkering udgør et stigende problem 
i flere byer i kommunen. Mange chauffører 
tager lastbilen med hjem og parkerer den 
tæt på deres bolig, hvilket flere steder gene-
rer naboerne.

Der findes i dag flere steder, hvor der er 
indrettet særlige lastbilparkeringspladser fx:

•	Foghsvej, Thorning

•	Vandværksvej, Kjellerup

•	Stationspladsen, Gjern

•	Priorsvej, Silkeborg

•	Ved mejeriet på Rustrupvej, Them

•	Globevænget, Bryrup

Byrådet vil arbejde for, at der etableres 
lastbilparkeringspladser i alle større byer i 
kommunen.

Når disse er etableret, vil Byrådet arbejde 
for at indføre en parkeringsbekendtgørelse, 
der forbyder lastbilparkering på boligveje om 
aftenen, i nattetimerne og i weekenden.

Parkeringsplads for turistbusser og person-
biler ved Sejsvej.
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P-søgering
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Parkering

 Byrådet vil:
•	  Etablere færre og større 

P-områder

•	  Sikre parkeringsmuligheder for 
 beboere i Silkeborg midtby

•	  Indføre dynamisk P-henvisning

•	  Etablere flere 
lastbilparkeringspladser

•	  Udarbejde en 
parkerings  undersøgelse

Parkeringsplads for turistbusser og personbiler ved Sejsvej. 

Parkeringsnorm

I forbindelse med nybyggeri eller ændret 
anvendelse af bebyggelse stiller Silkeborg 
Kommune i en parkeringsnorm krav til antal-
let af P-pladser.

I dag stilles der kun krav til antal parkerings-
pladser for biler. Men det bør overvejes også 
at stille krav om cykelparkering.

I de centrale bydele i Silkeborg og Kjellerup 
er det i dag muligt at søge om fritagelse 
for anlæg af P-pladser mod indbetaling til 
en parkeringsfond. Sådanne indbetalinger 
øger behovet for offentligt tilgængelige P-
pladser.

Byrådet vil arbejde for, at der udføres en 
parkeringsundersøgelse, der kortlægger be-
hovet for parkering, især i Silkeborg midtby. 
En sådan undersøgelse vil kunne få betydning 
for fremtidens parkeringsnorm.

45



Anlægsoversigt
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Anlægsoversit

Projekter¹ Anlægsudgift²

Hårupvej, forlægning vest om Hårup 9 mio. kr.

Eriksborgvej - Nørreskov Bakke, rute 46, forlægning til Ebstrup Tværvej 25 mio. kr.

Vej fra forlagt Eriksborgvej - Nørreskov Bakke til Viborgvej 30 mio. kr.

Funder Kirkeby, omfartsvej nord om fra Funder Kirkevej til Moselundvej 30 mio. kr.

Vestre Højmarksvej, forlængelse fra Eidervej til Funder 30 mio. kr.

Søndre Gjessøvej, forlængelse til Rustrupvej 8 mio. kr.

Omfartsvej sydøst om Kjellerup, fra Industrivej til Ansvej 50 mio. kr.

Grauballe, forlængelse af omfartsvej til Grauballe Gudenåvej 12 mio. kr.

Grauballe, omfartsvej vest om fra Eriksborgvej til Grønbækvej 15 mio. kr.

Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej 40 mio. kr.

Sejs - Svejbæk vej fra Borgdalsvej mod øst 10 mio. kr. 

Drewsensvej, forlængelse mod vest til Søndre Ringvej 30 mio. kr.

Drewsensvej, forlængelse mod øst til Århusvej 66 mio. kr.

Christian 8.s Vej - Borgergade 30 mio. kr.

Viborgvej/Nordre Ringvej, rundkørsel 20 mio. kr.

Anlæg af cykelstier 50 mio. kr.

P-søgering med P-informationssystem 10 mio. kr.

Udvide og regulere veje i oplandet 20 mio. kr.

Lastbilparkeringspladser 3 mio. kr.

Prioritering af  
anlægsarbejderne

I forbindelse med den årlige budgetlægning 
tager byrådet stilling til, hvilke projekter der 
skal gennemføres i de kommende år.

Der tages her særligt hensyn til, hvilke pro-
jekter der er vigtige for trafiksikkerheden, 
men også hvilke projekter, der er særligt 
vigtige for at fremme den trafikale sammen-
hæng i Silkeborg Kommune.

 

En eventuel etapeopdeling af anlæg af mo-
torvejen i Kombilinien og eventuelt forskellige 
tidspunkter for ibrugtagningen af etaperne 
får også stor betydning for tidspunktet for 
gennemførelsen af de kommunale vej- og sti-
anlæg, som har særlig tilknytning til motor-
vejen og til de nye bolig- og erhvervsområder 
i nærheden af motorvejen.

¹ Der er i listen ikke prioriteret mellem projekterne.
² Anlægsudgifter er overslagspriser i 2009-priser ekskl. moms og ekskl. arealerhvervelser.

47



Det videre arbejde

Et forslag til trafikplan 2009 var i offentlig 
høring fra den 2. februar til den 1. april 
2009 samtidig med et forslag til kommune-
plan for 2009 – 2020. Desuden afholdtes 
der den 26. februar 2009 et offentligt 
borgermøde om forslaget til trafikplan. På 
flere møder, som lokalrådene afholdt om 
forslaget til den nye kommuneplan, blev 
der også drøftet trafikale forhold.

Nogle af de indkomne forslag og be-
mærkninger har medført ændringer og 
præciseringer i den endelige udgave af 
trafikplanen, som Byrådet vedtog den 22. 
juni 2009 samtidig med Kommuneplan 
2009 – 2020.
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