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Silkeborg Kommune 

Teknik- og Miljøafdelingen 

8600 Silkeborg 

 

Att. Jane Næsborg 

     Funder den 20. september 2010 

 

Fartdæmpende foranstaltninger i Funder Kirkeby. 

 

 

 

Tak for dit brev af 28. juli 2010. 

 

Teknik- og Miljøafdelingens trafikmålinger viser at hastighedsniveauet er for højt på Funder 

Kirkevej og Moselundvej. Det bekræfter kun Funder Kirkeby borgernes oplevelse af for høj 

hastighed igennem byen. 

 

Funder Kirkevej, Skærskovvej, Moselundvej og Buskhedevej er alle smalle veje. Enkelte er uden 

fortov og alle er uden cykelsti. Vi er bekendt med borgere der på grund af farten ikke tør lade deres 

børn cykle til Funder Skole. 

 

T. krydset mellem Funder Kirkevej og Skærskovvej har særdeles dårligt oversigtforhold mod 

Moselundvej. På grund af motorvejsarbejdet er Skærskovvej midlertidig blevet rettet op. Vi i kan nu 

frygte at hastigheden på Skærskovvej også vil blive øget.  

 

I skriver, at der de sidste 5 år, kun har været et politiregistreret uheld. 

Er antal uheld jeres målestok for hvornår i gør noget ved en vej?  

Et uheld er vel et for meget, og hvad koster det ikke samfundet menneskeligt og økonomisk. 

 

I  2011 – 2012 bliver Skærskovvej lukket for altid, det vil medføre en øget trafik på Funder 

Kirkevej og Moselundvej. 

 

Det er med beklagelse at Teknik- og Miljøafdelingen ikke har planer med at gøre noget ved fart 

problemerne i Funder Kirkeby. Vi havde nok ikke forventet en løsning i 2010, men at I ville 

fremkomme med et løsningsforslag til trafikproblemerne i Funder Kirkeby, der så kunne blive 

udført i løbet af 2011.       

 

Lokalrådet vil anbefale Teknik- og Miljøafdelingen om at genoverveje, hvornår man gør 

noget ved Funder Kirkeby.  

 

Vi forventer ikke en kostbar løsning, da byggeriet af motorvejen omkring Silkeborg og 

omfartsvejen omkring Funder Kirkeby sikkert senere vil medføre en del ændringer. 

 

 

 
Kopi til: Teknik og miljøudvalget v. Frank Borch Olsen 

Funder Kirkeby Borgerforening v. Preben Jensen  

Mogens Ørum Poulsen 

 



  

Med venlig hilsen 

 

Funder Lysbro Lokalråd    

Jørn Hansen     
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