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Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 

Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Skovhøjlandets Lokalråd Peter Sig Kristensen polka@vip.cibercity 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Behandling af huskeseddel fra Skovlandets Lokalråd med ønske om cykelsti mellem Them og 

Bryrup. 

  

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 

Skovlandets Lokalråd har fremsendt en huskeseddel med ønske om en cykelsti fra Them til Bryrup. 

Cykelstien skal fungere som alternativ til naturstien mellem Bryrup og Them til fordel for beboere i 

Katrinedal samt skoleelever langs med Tømmerbyvej – Vellingvej til henholdsvis Frisholm og 

Bryrup Skole. 

  

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

 Cykelsti 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2009-2010 og Trafikplan 2009 er en cykelsti 

langs med Tømmerbyvej og Vellingvej ikke blevet behandlet.  

  

Borgere mellem Bryrup og Them har en alternativ cykelrute og eventuelle skolebørn langs med 

strækningen til Frisholm eller Bryrup Skoler har ret til fri befordring til skole, da strækningen er 

vurderet som særlig trafikfarlig for 0. – 9. klasse (dog ikke gennem Katrinedal indenfor byzonen).  

  

Katrinedal er et mindre bysamfund, antallet af skoleelever og pendlere, der vil få glæde af en 

cykelsti er derfor begrænset. Eventuelle turister forventes at benytte den eksisterende natursti 

mellem Bryrup og Them. 



 
 

 

 

Side 2 

  

Vejen forløber på en strækning gennem et skov- og vådområde og på en stor strækning med 

væsentlige højdeforskelle mellem vej og omgivelser. Det betyder at anlæg af en cykelsti langs med 

vejen vil være mere bekosteligt end enhedspriserne for anlæg af cykelstier i åbent land. 

  

Alternativt kunne mulighederne for en sti i eget tracé undersøges.  

Det vurderes ikke at ønsket om cykelsti på denne strækning skal prioriteres højere end de 

cykelstiønsker der allerede er budgetsatte. Ønsket om cykelsti er registreret blandt andre ønsker 

om cykelstier, og vil blive prioriteret på lige fod med de øvrige ønsker til cykelstier i kommunen. 

Dette gælder også i forhold til ansøgning om eventuelle puljemidler til medfinansiering af 

projektering eller anlæg. 

  

Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

  
• at Skovlandets Lokalråds ønske om cykelsti mellem Them og Bryrup er en god idé og  

  
• at projektet vil blive søgt udført, når der er økonomisk mulighed for det. Projektet er ikke 

med i projekt 2011 eller i overslagsårene 2012 – 2014. Projektet er heller ikke med i 
VTU´s langsigtede investeringsplan 2010-2020. 

 

 

Udvalgsbeslutning 

Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 14-12-2011 

 
Indstillingen godkendt.  

  

 


