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Sagens formål 

 
Behandling af lokal huskeseddel fra Dallerup sogns lokalråd med ønske om at der 
etableres fortov langs Silkeborgvej i den vestlige ende af Sorring by. 
 

Sagsbeskrivelse 

 
Silkeborg Kommune har en samarbejdsaftale med lokalrådene for at skabe åben og 
løbende dialog med borgerne om spørgsmål der har lokal betydning. Det fremgår af 
aftalen, at Silkeborg Kommune ikke ønsker at træffe beslutning om forhold af væsentlig 
generel betydning i et lokalområde, uden der har været en forudgående høring af eller 
dialog med det relevante lokalråd. 
  
En anden vigtig del af samarbejdsaftalen er den lokale huskeseddel, hvor lokalråd har 
mulighed for at indsende 5 af lokalområdets udfordringer eller udviklingsønsker til politisk 
behandling i Silkeborg Kommune. Huskesedlerne behandles af det ansvarlige politiske 
udvalg samt behandles administrativt af relevant afdeling eller stab. 
  
Dallerup sogns lokalråd har fremsendt huskeseddel med ønske om, at der etableres 
fortov i begge sider af Silkeborgvej i Sorring by dvs. fra Møllebakken og mod vest. 
  
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
  
Fortovsarealet langs Silkeborgvej vest for Møllebakken og Høghgårdsvej i Sorring er 
udlagt i henholdsvis grus og græs. Vejen er ca. 6m bred og nordlig fortov/rabat er udlagt 
med grus og ca. 3½m bredt, mens den sydlige rabat primært er udlagt med græs og ca. 
1½m bred. 
  
Der er de sidste 5 år forekommet 2 politiregistrerede uheld på strækningen uden 
fortovsbelægning. Begge er eneuheld med påkørsel af et træ.  
  
Der er nok primært tale om et tryghedsproblem, idet der ikke umiddelbart ses en 
trafiksikkerhedsmæssig begrundelse for at etablere fortov i den vestlige ende af Sorring. 
Det er muligt at færdes i rabatten langs Silkeborgvej og der kan pt. ikke afses midler 
således, at et fortov i den vestlige ende af Sorring kan prioriteres. 
 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  



 

 Side 2 

•         at der ikke etableres fortovsbelægning i den vestlige ende af Sorring. 
  

 

Bilag  

 
- Åben Dallerup 2 - Trafik (102506/10)  
 
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 11-08-2010 

 
Indstillingen godkendt. 
 
 
 
 
 
 


