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Den lokale huskeseddel – Skabelon til udfyldelse 
   
 
Udfyldes af lokalråd 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Voel Lokalråd, Harry Skydsgaard, Hjaltesvej 7, Voel, 8600 Silkeborg – 
skydsgaard@fiberpost.dk – tlf. 21567748 
 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Anlæggelse af fortov fra Gormsvej øst om ”glashuset, Gormsvej 11” til rundkørsel og videre 
til sti ved Thorupgårdsvej. Der er tale om en strækning på 200-250 m. Sikring af en god og 
naturlig forbindelse mellem Margrethesvej/Frederikgsvej/Ingridsvej og den øvrige del af 
byen.  
Max. 10 linjer 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 

Det er en strækning, hvor borgere er nødt til at gå på vejen, da rabatten er ujævn og tilgroet 
med lang græs, ligesom det ofte er meget vådt. Dette er meget utryg for ældre og 
svagtgående, hvoraf der bor en del på Gormsvej 3-7. Ved at få anlagt fortovet, vil der være 
en naturlig sammenhæng fra Margrethesvej, Frederiksvej og Ingridsvej til Brugsen, skolen, 
børnehaven, vuggestuen, ældrecentret, hallen og forsamligshuset. Samtidig er der også 
sammenhæng i stiforbindelserne i området.  
Max. 8 linjer 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Fortovet anlægges straks i 2010, så der hurtigst muligt kan sikres gode forhold for 
fodgængere, der skal til ovenstående aktiviteter.  
Max. 8 linjer 

 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 

I forbindelse med byggemodningen af Ingridsvej er det overvejet, hvor der måtte være 
behov for stier i området for at sikre stiforbindelser mellem Gormsvej, Frederiksvej, 
Margrethesvej og Thorupgårdsvej. 
 
Der er ikke påregnet stipassage gennem den lille rundkørsel i krydset mellem 
Gormsvej/Margrethesvej/Ingridsvej. Stipassage mellem den vestlige del af Gormsvej og 
Thorupgårdsvej er påregnet at foregå nord for rundkørslen via Thyrasvej. 
 
Stipassage mellem Frederiksvej, Margrethesvej og Thorupgårdsvej syd for rundkørslen er 
påregnet at ske via den ”blinde” Ingridsvej, hvor vejarealet er belagt med 
betonbelægningssten. Der er ikke cykelsti eller fortov på Ingridsvej. Det påregnes, at 
belægningen med betonbelægningssten kan benyttes af alle trafikanter i området også de 
stitrafikanter, som benytter Ingridsvej til ”gennemgang-/cykling”. 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
• at Teknik- og Miljøafdelingen undersøger, om der er opstået behov for anlæg af 
supplerende stiforbindelse/fortov på en del af Gormsvej. 

 
 
Udvalgsbeslutning 

Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 09-06-2010: 
Indstillingen godkendt. 



 


