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Den lokale huskeseddel – Skabelon til udfyldelse 
   

 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 

Huskeseddel fra Resenbro Lokalråd 
Kontaktperson: Vibeke Vogelius , vibeke.vogelius@silkeborg.dk ,  
tlf: 2425 5506 

 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Trafiksikkerhed  
Der er behov for trafiksikring og udbygning omkring Resendalvej, Højmarksvejens fortsættelse mod 
Resenbro og Hårup, både vestpå op mod Gødvad og østpå gennem Dybdalen således at den passer til 
trafikmængden. Vi mener at Dybdalen bør forsynes med fortov og gadebelysning, samt vejchikane og en 
tunnel under vejen i forbindelse med naturstien/banestiens passage – om morgenen er det næsten 
umuligt at finde et hul i trafikken. 
Der er behov for den cykelsti ved Skellerupvej og mod Voel som allerede er i planlægningsfasen. 

Max. 10 linjer 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 
Det er et af de områder vi har arbejdet meget med gennem årene. Trafiksikkerheden for de bløde 
trafikanter er vigtig, hvis vi skal have folk til at skifte til cykel i stedet for bil der hvor det afstandsmæssigt 
kan lade sig gøre.  Vi synes ikke der behøver ”lig på bordet” før det gøres sikkert at færdes – og i øvrigt 
siger få uheld ikke noget om farlighed hvis man ikke kender trafikmønstret. Hvis alle eleverne f.eks. tager 
bussen til gymnasiet vil vi jo (heldigvis) ikke se uheld med denne gruppe.  

Max. 8 linjer 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Dybdalen bør forsynes med fortov og gadebelysning, samt vejchikane og en tunnel under vejen i ved 
banestiens passage.  
Forlængelse af Højmarksvejføringen til Hårup så vejen bliver dimensioneret til trafikmængden og med 
etablering af cykelsti – gerne helt til gymnasiet og Ungdomsskolen. Gennemførelse af den planlagte 
cykelsti til Voel. 

Max. 8 linjer 

 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 
Teknik- og Miljøafdelingen har iværksat en VVM-screening af udbygningen af Resendalvej 
som en del af Højmarksvejlinien frem til Resenbro. Når screeningen foreligger forventes 
der udført en detailprojektering af vejanlægget. I forbindelse med vedtagelsen af 
Silkeborgs Kommunes budget 2011 vil Byrådet formentlig tage stilling til, hvornår vejen 
forventes anlagt. 
Angående udbygning af Dybdalen til Hårup er der ikke planer om at udbygge Dybdalen 
og den nordlige del af Hårupvej. I forbindelse med det kommende motorvejsarbejde med 
et tilslutningsanlæg ved Borgdalsvej planlægges den sydlige del af Hårupvej forlagt mod 



vest med tilslutning til Borgdalsvej i et signalreguleret kryds på Linåvej, den nuværende 
rute 15. 
Teknik- og Miljøafdelingen er for øjeblikket ved at undersøge behovet og mulighederne 
for en sti langs med og fartdæmpning på Dybdalen i Resenbro. En tunnel under Dybdalen 
indgår ikke umiddelbart i disse overvejelser. 
Den planlagte cykelsti langs Møllegårdsvej og Resenbrovej mellem Resenbro og Voel 
forventes anlagt i indeværende år. 
Der er ikke planer om anlæg af cykelsti langs Skellerupvej. 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
• at der arbejdes videre med en forlængelse af Højmarksvejslinien som en udbygning af 

Dybdalsvej til Resenbro og en forlægning af Hårupvej mod vest ved Hårup by, 
• at behovet og mulighederne for at anlægge sti og fartdæmpning på Dybdalen i Resenbro 

undersøges nærmere og 
• at der ikke pt. arbejdes videre med de øvrige ønsker om fx sti langs Skellerupvej. 

 
Udvalgsbeslutning 
Beslutning i Vej- og Trafikudvalget den 9. juni 2010: 
”Indstillingen godkendt.” 

 


