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Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
2011 nr. 1 :Skægkærområdets Lokalråd, Kontakt: Gitte Grill, 8685 5985, gitte_grill@yahoo.com 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Stiforbindelse for cyklister og gående, hvor motorvejen kommer til at skære den nuværende 

Sejlingvej. 

 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 
Muligheden for stadig at kunne komme til Balle(døgnkiosk er nærmeste købmand) og Silkeborg 

som cyklist og fodgænger. 

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Stiforbindelsen blev nævnt, som en del af projektet i forbindelse med Vejdirektoratets gennemgang 

af projektet for lodsejere m.fl. den 22. februar 2011. 

 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

 

Teknik- og Miljøafdelingen har agiteret meget for en stiforbindelse mellem Sejling og 

Silkeborg/Balle på eller i nærheden af det tracé, som den nuværende Sejlingvej ligger i, således at 

der bibeholdes en forholdsvis direkte stiforbindelse mellem Sejling og Balle, selvom Sejlingvej 

afbrydes som vej ved motorvejen. 

 

I ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol vedrørende detailbesigtigelsesforretningen 

den 21., 22. 23. februar samt 7., 8. og 9. marts 2011 står under afsnittet: 

 

 



 
 

 

 

Side 2 

 

”Kommissionen fastsatte følgende: 

Særlige bestemmelser” 

 

”St. 29.200 – 29.350 

Der etableres en 150 m lang dalbro, der fører motorvejen over Skægkær Bæk. 

Der føres en asfalteret sti under den østlige ende af dalbroen. Stien etableres med 3,0 m 

asfaltbelægning og 1,0 m yderrabatter. 

Stien tilsluttes Sejlingvej nord for motorvejen. Syd for motorvejen etableres stien til den er 30 m 

væk fra dalbroen. Stiens videre forløb og anlæggelse varetages af Silkeborg Kommune, således at 

stien står klar ved motorvejens åbning.” 

 

Teknik- og Miljøafdelingen planlægger at lave en stiforbindelse i forlængelse af den i 

forhandlingsprotokollen nævnte sti under motorvejen og videre mod syd til Viborgvej i eller nær 

ved det nuværende Sejlingvej-tracé. Desuden søges der lavet en rekreativ sti rundt om Gubsø med 

adgang fra denne stiforbindelse og adgang ovre fra den af Vejdirektoratet planlagte 

samkørselsplads ved Viborgvej. Stifiorbindelsen mellem Sejling og Silkeborg/Balle vil dermed også 

virke som stiforbindelse mellem det rekreative område ved Gubsø og Silkeborg/Balle. 

 

Teknik- og Miljøafdelingen vil tilstræbe, at de omlægninger og reguleringer m.m., som 

Vejdirektoratet etablerer i forbindelse med det kommende broarbejde ved Sejlingvej i udstrakt 

grad genbruges som en del af det stiforløb, som Silkeborg Kommune skal sikre mellem Sejling og 

Silkeborg/Balle efter motorvejens åbning, så indgrebene i området begrænses mest muligt. 

 

Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

·  at Skægkærområdets Lokalråd orienteres om teksten i Ekspropriationskommissionens 

forhandlingsprotokol og 

·  at Skægkærområdets Lokalråd orienteres om, at det fremtidige stiforløb i området forventes at 

kunne imødekomme lokalrådets ønske om en stiforbindelse for cyklister og gående mellem Sejling 

og Balle. 
 

 

 

Udvalgsbeslutning 
Beslutning i Vej- og Trafikudvalget den 8. juni 2011: 

Indstillingen godkendt. 
 

 

 


