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Udfyldes af lokalråd 
 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Sejs-Svejbæk Lokalråd v/Helle Præsius Busk, helle.busk@skolekom.dk, 26249963 

 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Etablering af cykelsti m/lys mellem Sejs og Silkeborg. 
Der er i vores lokalområde rigtig mange, der gerne vil støtte de projekter, som Silkeborg 
Kommune har sat i gang: KRAM, klima og satsningen på Silkeborg som cykelby, også jf. 
Silkeborg Kommunes Kommuneplan vedr. lette trafikanter og stisystemernes sammenhæng.  
Vejen mellem Sejs og Silkeborg benyttes af mange cyklister, den er naturskøn og kan 
ligeledes tjene som trækplaster for turisme, hvis en ny cykelsti med belysning etableres. 
Dette kan desuden kombineres med Unge Erhvervsløver for Silkeborg’s projekt med 
belysning langs havnen/Remstrup Å. 
Der henvises til Sejs-Svejbæk Lokalråds brev af 28. januar 2009 til Teknisk Afdeling. 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 
Borgerne kan prioritere både helbred og klima ved at vælge cyklen som transportmiddel. 
Hvis dette valg skal være reelt i Sejs-Svejbæk, så er det nødvendigt at forbedre forholdene 
på strækningen mellem Sejs og Silkeborg. Der er flyttet mange børnefamilier til Sejs-
Svejbæk, og den nuværende cykelsti er ikke trafiksikker for børn (eller voksne for den sags 
skyld), da den er meget smal og tæt på den hurtigtkørende trafik. Især i vintervejr som 
januar/februar 2010 opstår der mange farlige situationer med den nuværende smalle 
”cykelbane”. 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Der ønskes etableret en cykelsti mellem Sejs og Silkeborg således: 
• Cykelstien skal være afskærmet fra vejbanen på hele strækningen, dvs. med rabat 

mellem vejbane og cykelsti. 
• Cykelstien skal være bredere. På dele af strækningen langs Remstrup Å kan den følge å-

bredden i stedet for Sejsvej, evt. dobbeltrettet som cykelstien på Borgdalsvej. 
• Cykelstien skal være oplyst. 
• På Sejsvej ved Nåege suppleres cykelstien med en temperaturføler for større sikkerhed. 

 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 
Der eksisterer på strækningen mellem Sejs og jernbanebroen i Silkeborg i dag hhv. cykelsti 
og cykelbaner langs hele strækningen. Det er en del af Trafikplanens stiplan, at forlænge 
stiforløbet fra jernbanebroen frem til Iskælderdalen. 
 
Rabatterne langs Sejsvej blev afhøvlet i foråret 2010, hvilket visse steder har øget bredden 
af cykelbanerne med 50-60cm.  
 
Trafikprognosen viser, at vejdirektoratet forventer, at trafikken på Sejsvej vil dale med ca. 
40 %, når motorvejen omkring Silkeborg realiseres. 
 
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at der er færdselsmæssigt behov for en cykelsti i 



eget tracé mellem Sejs og Silkeborg. 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller,  
• at der ikke etableres cykelsti i eget tracé mellem Sejs og Silkeborg.  

 
Udvalgsbeslutning 
Beslutning i Vej- og Trafikudvalget den 11. august 2010: 
” Ønsket vil blive vurderet i forbindelse med næste revision af trafikplanen.” 

 


