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Sagens formål 

 
Behandling af den lokale huskeseddel fra Lokalrådet for Fårvang og omegn har fremsendt 
huskeseddel med ønske om, at få Lanstigvej forlænget til Hedevej og det nye 
udstykningsområde. 
 

Sagsbeskrivelse 

 
Silkeborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med lokalrådene for at skabe en 
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 at der har været en forudgående 
høring 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. 
  
Lokalrådet for Fårvang og Omegn har fremsendt huskeseddel med ønske om, at få 
Lanstigvej forlænget til Hedevej og det nye udstykningsområde. 
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Lokalrådet mener, at det er besynderligt, at vejen aldrig er blevet ført igennem til det 
nyetablerede område omkring Hedevej. Dette får byen til at virke som delt i to. 
  
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
  
I Trafikplan 2009 er det bl.a. nævnt: 
”For at fredeliggøre de centrale veje i Fårvang vil byrådet arbejde for at etablere en 

omfartsvej 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 26s 

fremtidige forløb.” 
 
 
I aftalen om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og 
Liberal Alliance er det aftalt, at der skal gennemføres en økonomiundersøgelse med 
henblik på dimensionering af en VVM-undersøgelse af rute 26 på strækningen Århus-
Viborg, herunder anlægsoverslag og muligheder for etapevis udbygning. Undersøgelsen 
forventedes afrapporteret i 1. kvartal 2010. Der reserveres endvidere 25 mio. kr. til den 
efterfølgende VVM-undersøgelse. 
  
Vejdirektoratet har 11. marts 2010 adviseret lodsejere på rute 26 om, at der i løbet af 
foråret og sommeren 2010 vil blive gennemført feltundersøgelser i området langs vejen 
mellem Århus og Viborg i forbindelse med planlægningsundersøgelser på rute 26. 
  
I Vej- og Trafikudvalgets oplæg til Budget 2011 inden for vejområdet står anlæg af en 
omfartsvej ved Fårvang til udførelse efter 2020. 
  
  
 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

• at Silkeborg Kommune afventer resultatet af Vejdirektoratets undersøgelser, før 
placering og udformning af en omfartsvej ved Fårvang besluttes.  

  
 

Bilag  
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Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 11-08-2010 

 
Indstillingen godkendt. 
 
 
 
 
 
 


