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Behandling af lokal huskeseddel fra Sejs-Svejbæk Lokalråd - ønske om 
cykelsti afskærmet fra vejbanen 

Sagsnr: 12/28008 
Sagsansvarlig: dr15697 
Sagsbehandler: kd 

 
Sagens formål 

 
Behandling af lokal huskeseddel fra Sejs-Svejbæk Lokalråd, som ønsker cykelstien 
mellem Sejs og Silkeborg afskærmet fra vejbanen på hele strækningen samt etablering af 
en cykelsti mellem Svejbæk og Laven.  
  
 

Sagsbeskrivelse 
 
Sejs-Svejbæk Lokalråd har i henhold til samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune pr. 1. 
marts 2012 indsendt en huskeseddel med følgende ønsker: 
  

-     Cykelstien mellem Sejs og Silkeborg skal være afskærmet fra vejbanen på hele 
strækningen – dvs. med rabat mellem vejbane og cykelsti. En mulig 
minimumsløsning er en forlængelse af den nuværende cykelsti ved Nåege med 
afskærmning med autoværn – evt. dobbeltrettet. 

  
-     Cykelstien (cykelbanen) skal være bredere – evt. dobbeltrettet. 

-     Etablering af en cykelsti mellem Svejbæk og Laven gennem Linå Vesterskov, som 
er afskærmet fra vejbanen – gerne kombineret med projekt Sti Nord om Søerne. 

  
Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker at fremme cykeltrafikken og begrunder forslagene med, at 
den nuværende cykelsti ikke er tryg, da den er meget smal og tæt på den hurtigkørende 
trafik. I Linå Vesterskov er farten høj og oversigtsforholdene ringe. (Huskesedlen bilagt) 
  
Sejs-Svejbæk Lokalråd har tidligere fremsendt et lignende forslag, som blev behandlet på 
Vej- og Trafikudvalgets møde 11. august 2010. 
  
  
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
  
På strækningen fra jernbanebroen i Silkeborg til Sejs er der cykelsti/-bane enten adskilt 
fra vejbanen med rabat/autoværn eller opdelt med en 30 cm kantlinje. 
  
Ifølge Trafiksikkerhedsplan 2011 har der ingen politiregistrerede trafikuheld været i 5 års 
perioden 2006-2010 med cyklister involveret på strækningen mellem Sejs og Silkeborg. 
  
Tælling af cyklister på Sejsvej er foretaget i flere omgange. Ud fra disse vurderes der i 
sommermånederne at være 5-700 cyklister om dagen. Seneste trafiktælling af øvrige 
trafikanter er foretaget i 2009 på Sejsvej nordvest for bygrænsehellen og viste en ÅDT på 
4.139, hvor lastbil ÅDT var 85. Målingen af gennemsnitshastighed var på 61,7 km/t, hvor 
den tilladte hastighed var 80 km/t. 
  
Ønsket om en cykelsti i eget trace på strækningen er en god idé, men det vurderes, at 
ønsket om cykelsti på denne strækning ikke skal prioriteres højere end de cykelstiønsker, 
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der allerede er budgetsatte. Ønsket om cykelsti er registreret blandt andre ønsker om 
cykelstier i kommunen, og vil blive prioriteret på lige fod med de øvrige ønsker.  
  
Forslaget om at gøre den eksisterende cykelsti/-bane bredere vil kræve, at der bliver 
opkøbt arealer langs Sejsvej og fjernet en del træer samt, at der bliver afsat midler til 
anlæg af cykelstien.  
  
Forslaget om en cykelsti mellem Svejbæk og Laven er opført i Trafiksikkerhedsplan 2011, 
som ønsket cykelsti fra borgerundersøgelsen. Ligeledes er strækningen nord for 
jernbanebroen på Sejsvej noteret, men ingen af cykelstierne er optaget i budgettet før 
2020. 
Seneste trafiktælling foretaget i 2008 på Linå Vesterskovvej 40 m vest Himmelbjergvej 
viste en ÅDT på 1.048, hvor lastbil ÅDT var 97. Målingen af gennemsnitshastighed var på 
30,2 km/t, hvor den tilladte hastighed var 50 km/t. 
  
 

Økonomiske forhold 
 
Ønskerne til cykelstierne er ikke med i budget 2012 eller i overslagsårene 2013 – 2015. 
Projektet er heller ikke med i Vej- og Trafikudvalgets langsigtede investeringsplan 2010 – 
2020. 
  
 

Indstilling 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

• at lokalrådets ønske om cykelstier noteres og disse indgår i den samlede vurdering 
af trafikale ønsker, men at der ikke pt. foretages ændringer i overslagsår og 
investeringsplan.  

  
 

Bilag  
 

- Åben Huskeseddel marts 2012 - Sejs-Svejbæk lokalråd - etablering 
af cykelstier.pdf (185073/12)  

 
  
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 13-06-2012 
 
Indstilling tiltrådt, idet der optages dialog med Sejs-Svejbæk Lokalråd om muligheder for 
foranstaltninger, der kan forbedre vilkårene for cyklister. 
  
 

Beslutning  
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