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Behandling af den lokale huskeseddel fra Kløverbyernes Lokalråd med ønske om et 
trafiksikkert stisystem mellem Linå og Laven 
 

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. 
  
Kløverbyernes Lokalråd har fremsendt huskeseddel med ønske om at der etableres et 
trafiksikkert stisystem mellem Linå og Laven. Stisystemet skal understøtte lokalområdets 
sammenhængskraft, således at beboere kan cykle og gå sikkert mellem Linå og Laven. Et 
sammenhængende stisystem skal desuden sikre at skolebørn fra Laven til Linå Skole kan 
blive selvtransporterende.  
  
Derudover har lokalrådet ønske om at der etableres cykelsti på rute 15 mellem Mollerup 
og Linå. 
  
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
  
I forbindelse med linjebesigtigelsesforretning af motorvejen Hårup – Låsby primo februar 
2010 er det i ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol besluttet, at 
Vejdirektoratet skal forlægge Lavenvej og samtidigt etablere en dobbeltrettet cykelsti fra 
Linå til Lavenvejs fremtidige udmunding i Anebjergvej. 
  
Fra Lavenvejs fremtidige udmunding i Anebjergvej er der således 2 veje ned til Laven 
”centrum”, defineret ved krydset Slangebakken – Himmelbjergvej: 
  
Dels ad Lavenvej – Linå Vesterskovvej – Himmelbjergvej, en strækning på ca. 3,7 km.  
Dels ad Anebjergvej – Mollerupvej – Slangebakken, en strækning på ca. 2,6 km. 
 
Nedenfor er vist en tabel med trafikintensiteter, hastigheder, vejbredder og eventuelle 
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politiregistrerede uheld på de relevante strækninger, der helt eller delvist ligger i åbent 
land: 
  
  
Vej 
(tællepunkt) 

Årsdøgnstrafik 
køretøjer  
(årstal) 

Gennemsnits-
hastighed 
km/t 

85 % 
-
fraktil 
km/t 

Vejbredde 
(m) 

Politiregistrerede 
uheld 
(2005-2010) 

Lavenvej  
(ved nr. 3) 

181 (2008) 58,5 72,7 5-6 ingen 

Linå 
Vesterskovvej 
(42 m vest for 
himmelbjergvej) 

1048 (2008) 30,2 37,4 5,5 ingen 

Himmelbjergvej 
(ved nr. 25) 

1239 (2008) 51,1 62 5-7 1 E 

Anebjergvej 
(100 m øst for 
Lavenvej) 

1292 (2009) 69,7 81,1 5-6 4 M (heraf ingen 
lette trafikanter) 

Mollerupvej 
(ved nr. 26) 

310 (2008) 76,4 90,1 5-6 1 E 

Tabel 1: Data for relevante vejstrækninger. Under uheld refererer ”M” til 
materielskadeuheld og ”E” til ekstra uheld (uheld der normalt ikke vil blive medtaget) 
 
Der er ikke registreret uheld på Slangebakken. 
 
Trafikprognoser i forbindelse med motorvejens realisering. 
I henhold til Vejdirektoratets rapport 333 (2008): ”Motorvej Herning – Århus ved 
Silkeborg, Forbedret kombilinieprojekt, Supplerende VVM-redegørelse” er det kun for 
Anebjergvej, at der forventes en trafikstigning i årsdøgnstrafiktallet på 300 køretøjer som 
følge af motorvejens realisering. På de øvrige strækninger forventer Vejdirektoratet ikke 
at motorvejens realisering vil betyde ændringer i årsdøgnstrafikken. 
 
Færdselsmæssig vurdering af behov for stisystem.  
Vejdirektoratet etablerer en dobbeltrettet cykelsti fra Linå til Lavenvej i forbindelse med 
motorvejens realisering. På en del af strækningen mellem Linå og Laven indfries således 
lokalrådets ønske. 
  
I kraft af data i tabel 1 og Vejdirektoratets prognoser for trafikstigninger på de berørte 
strækninger vurderes der ikke at være færdselsmæssigt behov for at etablere et 
stisystem - i forlængelse af Vejdirektoratets planlagte dobbeltrettede cykelsti mellem Linå 
og Lavenvej - til Laven ”centrum”. Dette begrundes med at de 2 relevante strækninger 
består af mindre befærdede veje, der ikke kan betegnes som særligt uheldsbelastede.  
  
Cykelsti mellem Mollerup og Linå. 
Vejdirektoratet har planlagt at der etableres cykelsti langs med rute 15 mellem Mollerup 
og Linå i løbet af 2013. 
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Økonomiske forhold 

 
Vejdirektoratets planlagte cykelsti mellem Mollerup og Linå etableres uden udgifter for 
Silkeborg Kommune. Det er aftalt efter linjebesigtigelsen Hårup-Låsby 3. februar 2010, at 
Silkeborg Kommune vil betale en tredjedel af udgiften til den dobbeltrettede cykelsti 
mellem Linå og Lavenvejs fremtidige forlægning, en anslået udgift for Silkeborg 
Kommune på 300.000 kr. - 400.000 kr. 
 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

• at ønsket om et stisystem til Laven - i forlængelse af Vejdirektoratets planlagte 
dobbeltrettede cykelsti fra Linå til Lavenvej – ikke imødekommes, da der ikke 
vurderes at være færdselsmæssig eller sikkerhedsmæssig begrundelse herfor.  
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