Orientering om bump, ændret hastighed og
fodgængerfelt omkring Klippen Friskole på Hjortgårdsvej
i Voel

3. juli 2018

I 2017 blev der godkendt en ny cykelhandlingsplan for Silkeborg Kommune, som en del af denne er
der udarbejdet et skolekatalog for alle skolers nærområde og skoleveje i samarbejde med skolerne og
ofte skolebestyrelser. Formålet er at forbedre børns skolevej ved at gøre skolevejen mere tryg og
sikker.
Ved Klippen Friskole har Plan- og Vejudvalget besluttet, at der skal etableres fodgængerfelt og
samtidig med dette en hastighedsbegrænsning på 40 km/t omkring skolen og de 2 nærliggende
sideveje Smedegade og Blakgårdsvej.
Ved etablering af 40 km/t opsættes samtidig såkaldte pudebump. Se grov illustration nedenfor. Det er
muligt at bumpenes placering ændres lidt i forhold til illustrationen.
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Ved det planlagte fodgængerfelt kommer der ny belysning op. Desuden opsættes pullerter ved
busskuret, som samtidigt betyder at buslommen afkortes. Dette skal sikre at skolepatrulje såvel som
børn, der venter på at krydse vejen, kan stå mere sikkert end det er tilfældet i dag.
Det er groft illustreret nedenfor, hvor pullerterne er sat i en hvid stribe, så det også understreger hvor
fodgængerne skal stå. Den samme type pullerter kan ses i den helle, der er lavet på Sorringvej ved
indkørslen til Voel.

Arbejdet er drøftet og sket i samråd med Klippen Friskole og er godkendt af Midt- og Vestjyllands
Politi.
Arbejdet forventes igangsat sidst i august eller i starten af september 2018.
Cykelhandlingsplanen kan ses på www.silkeborgcykler.dk og under siden ”skoler” ses både mere
information om Klippen samt om det samlede skolekatalog for Silkeborg Kommunes skoler.
Du har modtaget denne orientering, fordi du har en ejendom inden for en afstand af 100 m fra de
kommende ændringer på Hjortgårdsvej.
Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger vil jeg meget gerne høre fra jer inden den 14. august 2018.
I må meget gerne sende jeres spørgsmål eller bemærkninger til mig på mailadressen
gme@silkborg.dk, så vil jeg vende tilbage snarest efter jeg er retur fra ferie den 7. august 2018.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Gitte Merstrand
Trafikteamet – Vej & Trafik
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