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Sagens formål 

 
Behandling af den lokale huskeseddel fra Gjern Lokalråd om at sikre bedre og mere 
trafiksikre skoleveje i Gjern og Omegn. 
 

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 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. 
 
Gjern Lokalråd har fremsendt en huskeseddel med ønske om at sikre bedre og mere 
trafiksikre skoleveje i Gjern og omegn. 
 
Ønsket er begrundet i, at der er en intensiv trafik gennem Gjern by og forbi skolen, 
hvorfor der skal sikres gode skoleveje for byens børn. 
 
Lokalrådet foreslår, at der ved nyanlæg, vedligeholdelse og snerydning sikres gode 
skoleveje følgende steder. 
 
- Langs Hornvej, Østergade og Søndergade 
- Stien mellem Sportsvej og Skovvej 
- Stien mellem Fussingbjerg og Søndergade 
- Stien mellem Højholt og den gamle mejerigrund. 
  
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
 
Der er ikke i Trafikplan 2009 konkrete planer for området. Generelt vil Byrådet arbejde 
for, at udbygge det nuværende stinet, for at sikre børnenes og de unges skoleveje. 
 



 

 Side 2 

 
 
Hornvej. Østergade, Ejner Nielsens Vej og Søndergade er undersøgt som skoleveje og er 
vurderet som værende ikke trafikfarlige. 
 
Der er ikke overvejelse om anlægsarbejder på vejnettet, udover en igangværende 
brorenovering på Søndergade, som vil hjælpe på dette trafikale knudepunkt. De tre veje 
er højt prioriteret i vintertjenesten, klasse 2, hvormed det tilstræbes at vejene er farbare 
mellem kl. 06.00 og kl. 20.00. 
 
Stien mellem Sportsvej og Skovvej er en natursti med grusbelægning og stien er derfor 
ikke med i vintervedligeholdelsen. Det kan overvejes, at etablere fast belægning på stien. 
Den kan dermed indgå i vintertjenesten og stien kan benyttes af skolebørn og andre fra 
den nordlige bydel. Dermed kan disse undgå at benytte Ejnar Nielsens Vej og 
Søndergade. 
 
Stien mellem Højholt og den gamle mejerigrund ved Søndergade er lavt prioriteret i 
vintertjenesten, klasse 4, og ryddes dermed kun inden for normal arbejdstid. 
 



 

 Side 3 

Stien eller stierne mellem Fussingbjerg og Søndergade, samt stien over privat grund til 
Karolinelundsvej er ikke med i vintertjenesten og ryddes derfor ikke. Her må børnene 
anvende Skovvejen som skolevej. 
  
 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

• at det overvejes at etablere fast belægning på stien mellem Sportsvej og Skovvej, 
når der findes økonomisk mulighed herfor,  

• at ovennævnte sti tages med i vintertjenesten, så stien kan anvendes som skolesti 
og 
   

• at der ikke pt. ændres i vintertjenestens prioritering på vejene og de øvrige stier.  

 

Bilag  

 
- Åben Gjern 4 - Skoleveje.doc (102709/10)  
 
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 11-08-2010 

 
Indstillingen godkendt. 
 
 
 
 
 
 


