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Behandling af lokal huskeseddel fra Dallerup sogns lokalråd med ønske 
om etablering af fortov langs Silkeborgvej 

Sagsnr: 12/142575 
Sagsansvarlig: dr12542 
Sagsbehandler: VE 

 
Sagens formål 

 
Behandling af lokal huskeseddel fra Dallerup sogns lokalråd med ønske om etablering af 
fortov langs Silkeborgvej i den vestlige ende af Sorring by samt ønske om at fortovene på 
Hovedgaden bliver udbedret/omlagt så det bliver sikkert og trygt for ældre borgere at 
færdes på dem. 
  

 
  
 

Sagsbeskrivelse 
 
Dallerup sogns lokalråd fik i august 2010 behandlet ønsket om etablering fortove langs 
Silkeborgvej i den vestlige ende af Sorring by. 
  
På Vej og Trafikudvalgets møde 11. august 2010 blev det besluttet, at der ikke etableres 
fortovsbelægning i den vestlige ende af Sorring. 
  
Lokalrådet genfremsætter nu ønsket sammen med et ønske om at udbedre/omlægge 
fortovene på Hovedgaden. 
  
 

Indstilling 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

• at beslutningen fra 2010 om ikke at etablere fortovsbelægning i den vestlige ende 
af Sorring fastholdes 

  
• at fortovene på Hovedgaden kontrolleres og repareres i nødvendigt omfang. 

  
 

Bilag  
 
- Åben Microsoft Word - CaseNo12-18449_DocNo81306-

12_v1_Dallerup sogn - Fortove på Hovedgaden.pdf 
(248551/12)  

 
  
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 12-09-2012 
 
Indstilling tiltrådt. 
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Beslutning  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Jette Pedersen 
Direkte tlf.: 24 96 24 34 
jep@silkeborg.dk 

Økonomi og IT-Staben 
Søvej 1, 8600 Silkeborg 
Sagsnr.:09/1313 

 
Søvej 1 � 8600 Silkeborg 
Tlf.: 8970 1000 
www.silkeborgkommune.dk 

Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 

Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Dallerup sogns lokalråd, Fm. Jens Christiansen, jrcmro@gmail.com, 79 371 271. 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Der er generelt dårlige fortove i hele byen. Men især fortovene langs Hovedgaden fra Brugsen til 

Dallerup kirkevej ligger fliserne dårligt.  På Silkeborg vej fra Møllebakken og ud af byen mod 

Industrivej mangler der et fortov. Med den planlagte udstykning af savværksgrunden med 40-50 

boliger i vest enden af byen over for industrivej kommer der til at mangle fortov i begge sider af 

vejen. Fremover kan der forventes en øget færdsel af cyklister og fodgængere langs denne stræk-    

ning når børn skal til og fra skole, folk vil handle dagligvarer i Brugsen eller benytte stoppe 

stederne til den offentlige transport. Endvidere er der på strækningen problemer med afvanding på 

Nordsiden. Der står ofte klart vand langs vejen hvilket tvinger bløde trafikanter ud på vejbanen.  

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 

Mange ældre dårligt gående  benytter flittigt strækningen fra Brugsen til Hovedgaden specielt på 

syd siden da Sorring hus ligger på hjørnet til Dallerup kirkevej. Lokalrådet har modtaget mange 

henvendelser fra ældre medborger som ikke er trygge ved at færdes på denne strækning. De 

manglende fortove i vest enden af byen skaber farlige forhold for bløde trafikanter. Kombineret 

med den forventede øgede færdsel langs vejen når Savværksgrunden udstykkes vil antallet af 

bløde trafikanter vokse og forøge problemet med den manglede trafiksikkerhed for bløde trafikan- 

Ter. De eksisterende afvandingsriste ligger uden for asfalten og kan derfor ikke afvande strækning- 

En. 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Fortovene på Hovedgaden ønskes udbedret/omlagt så det bliver sikkert og trygt for ældre borgere 

at færdes på dem. Nye Fortove anlægges i begge sider af Silkeborgvej fra Møllebakken ud til vest 

enden af byen ved Industrivej. På Nord siden skal der etableres en hævet flade med kantsten for at 

løse afvandings problemet.  

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 
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Udvalgsbeslutning 
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