
 

 
 
Den lokale huskeseddel – skabelon til udfyldelse 
   

 
 
 
Navn på lokalråd og kontaktperson med e-mail og telefonnummer 
 
Ans/Grønbæk Lokalråd, Helen L. Nøhr hln@fiberpost.dk 

 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Etablering af cykel/gangsti over Tange Sø. Dvs. udvidelse af eksisterende bro/dæmning så der 
bliver plads til cykler og gående. 

Max. 10 linjer 
 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 
Der er daglig stor trafik det pågældende sted af biler, busser og lastbiler. Området umiddelbar på 
den anden side af søen – Nord for Ans – er et meget attraktivt naturområde, som rigtig mange 
benytter sig af til gå- og løbeture. Det er utrolig farligt for gående og cyklende at komme over 
dæmningen, idet den er meget smal, og vejen buer. 
 

Max. 8 linjer 
 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Vi er bekendt med, at regeringen har afsat puljer til sådanne projekter. Projektet kan evt. 
igangsættes sammen med Viborg Kommune, og vi er endvidere bekendt med, at regeringen ser 
meget positivt på sådanne tvær-kommunale projekter. 
Det vil således måske kunne blive et økonomisk neutralt projekt for Silkeborg Kommune. 
 

Max. 8 linjer 
 
 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 
Ans/Grønbæk Lokalråd skriver: 
Vi er bekendt med, at regeringen har afsat puljer til sådanne projekter. Projektet kan evt. 
igangsættes sammen med Viborg Kommune, og vi er endvidere bekendt med, at 
regeringen ser meget positivt på sådanne tvær-kommunale projekter. Det vil således 
måske kunne blive et økonomisk neutralt projekt for Silkeborg Kommune. 
Lokalrådet begrunder ønsket med: 
Der er daglig stor trafik det pågældende sted af biler, busser og lastbiler. Området 
umiddelbart på den anden side af søen – nord for Ans – er et meget attraktivt 
naturområde, som rigtig mange benytter sig af til gå- og løbeture. Det er utroligt farligt 
for gående og cyklende at komme over dæmningen, idet der er meget smalt og vejen 



buer. 
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering 
Foranlediget af en næsten tilsvarende henvendelse fra Ans/Grønbæk Lokalråd 17. juni 
2009, som angiveligt jf. henvendelsen blandt andre blev sendt til Byrådet i Viborg 
kontaktede Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling Viborg Kommune for at høre 
Viborg Kommunes holdning til sagen. 
I brev af 18. februar 2010 til Lokalrådet i Ans v/Jørgen Storgaard Nielsen vedr. 
Trafikplan, ændringsforslag fra Ans Lokalråd orienteredes lokalrådet bl.a. om: 
”Cykel- og gangsti over Tange Sø. 
Med henvisning til Trafikplan 2009 vil der blive arbejdet med mulighederne for udbygning 
af eksisterende bro med cykel-/gangsti i samarbejde med Viborg Kommune. Der er ingen 
tidshorisont på projektet, men broen vil blive prioriteret sammen med øvrige 
stiprojekter.” 
Viborg Kommunes Teknik & Miljø svarede 14. juli 2010, at de havde den samme 
ansøgning liggende, som Silkeborg Kommune havde modtaget. Viborg Kommune havde 
ikke dette stianlæg med i deres Midtjyske Cykelstjerne, så det var ikke en, som de 
forventede etableret de første år. Den ville heller ikke komme med i en eventuel 
Side 2 
puljeansøgning i år (2010). 
I mail af 8. november 2010 orienterede Teknik- og Miljøafdelingen Jørgen Storgaard 
Nielsen Ans Lokalråd om tilbagemeldingen fra Viborg Kommune og at: 
”Silkeborg Kommune har en sti mellem Ans og kommunegrænsen til Viborg Kommune 
med som en planlagt stiforbindelse i vores Trafikplan 2009. Stien er dog ikke med i 
budget 2010, hvor de vej- og stiprojekter, som forventes realiseret til og med 2013 er 
nævnt. 
Vi kan desværre ikke sige noget om, hvornår stien bliver realiseret, men vi forventer, at 
stien ikke kommer de første år, sådan som også Viborg Kommune har oplyst.” 
Ruten ad Søgade hen over Tange Sø var i sin tid udpeget af Århus Amt som en regional 
stirute. 
Trafiktællinger på Søgade umiddelbart syd for Tange Sø viser en årsdøgntrafik i 2007 og 
2008 på ca. 2.800 køretøjer. 
I Trafikministeriets notat af 1. maj 2009 vedr. udmøntning af pulje til cykeltrafik er der 
under Projekter vedr. forbedret trafiksikkerhed og innovation nævnt eksempler på mulige 
tilskudsberettigede trafiksikkerhedsrelaterede projekter. Et af eksemplerne er ”Forbedring 
af cykelruter”. 
En cykel-/gangsti over Tange Sø vil derfor måske være tilskudsberettiget fra 
”Cykelpuljen”. Da en cykelsti over Tange Sø formentlig ikke kan siges at være af særlig 
innovativ karakter, vil tildeling af puljemidler være med 50 % tilskud fra puljen og med 
50 % finansiering fra ansøger. 
Der uddeles puljemidler igen i løbet af foråret 2012. Ansøgningsfristen er ikke fastlagt, 
men forventes at være en gang i efteråret 2011 eller foråret 2012 iflg. oplysninger fra 
Trafikministeriet. 
Der er ikke lavet et egentligt overslag over udgiften til anlæg af stien. Ans/Grønbæk 
lokalråd har dog i 2010 oplyst, at der er udført en skitse over en stibro hægtet på den 
eksisterende bro. Et meget løst overslag fra lokalrådet er på 1,3 mio. kr. 
De miljømæssige forhold i forbindelse med at etablere en sti i/ved Tange Sø er ikke 
undersøgt. 

 
Udvalgsbeslutning 

• at en cykel-/gangsti over Tange Sø findes at være en god ide og 
• at projektet vil blive søgt udført, når der er økonomisk mulighed for det. Projektet 
er ikke med i budget 2011 eller i overslagsårene 2012—2014. Projektet er heller ikke med i 
VTU´s langsigtede investeringsplan 2010-2020. 

 


