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Behandling af huskeseddel fra Voel Lokalråd om etablering af cykelsti 
mellem Voel og Sorring 
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Sagens formål 

 
Behandling af huskeseddel fra Voel Lokalråd om etablering af cykelsti mellem Voel og 
Sorring. 
  

 
 

Sagsbeskrivelse 

 
Voel Lokalråd ønsker, at der snarest muligt etableres en cykelsti mellem Voel og Sorring 
til sikring af de lette trafikanter.  
  
Voel Lokalråds begrundelse for en cykelsti er, at den skal sikre de lette trafikanter. 
Udover børn på Voel Skole, vil en kommende cykelsti også tilgodese elever, der går på 
den kristne friskole ”Klippen” i Voel. En del skolesøgende børn fra skoledistriktet samt 
Sorring benytter endvidere fritidstilbud i Voel, og vil derfor få glæde og gavn af en 
cykelsti mellem de byer.  
  
Endvidere henviser Voel Lokalråd til Byrådets vision i Trafikplan 2009: Visioner og 
målsætninger for lette trafikanter i Trafikplan 2009 
  
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
  
Cykelstien er udpeget i Trafikplan 2009 (klik på planlagt sti) og i Trafiksikkerhedsplanen 
som en grøn cykelsti, hvilket betyder at den er blandt de ønskede stier, der er prioriteret 
af Vej- og Trafikudvalget og fremgår af trafikinvesteringsplanen. Hovedparten af disse 
cykelstier er planlagt og prioriterede i forbindelse med udarbejdelsen og høringen for 
Trafikplan 2009. Cykelstien er ligeledes nævnt blandt de cykelstier, som Byrådet vil 
fremme i Kommuneplan 2013. 
  
Cykelstien er desuden ønsket af ”Klippen”, se faktaark for "Klippen", der er udarbejdet 
som en del af Trafiksikkerhedsplanen. 
  
Der er en ÅDT varierende fra ca. 2500-2650 (2012) på strækningen, hastigheden er 
registret som en såkaldt rød hastighed i Trafiksikkerhedsplanen, men efterfølgende 
tællinger viser sort hastighed ved Voel Skole og gul hastighed på strækningen, se flere 
data i bilag 1 på side 1. 
  
Anlæg af cykelsti mellem Voel og Sorring vil betyde, at der etableres en sikker og tryg 
cykelforbindelse mellem byerne Voel (1415 indbyggere i 2012) og Sorring (1120 
indbyggere i 2012), Hertil kommer at der er en væsentlig andel husstande i det 
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umiddelbare opland til strækningen mellem de 2 byer, som kan få glæde af cykelstien 
(der bor ca. 60 børn (0-17 år) på den strækning der blev ansøgt puljemidler til). Se mere 
i bilag 1, side 1.  
  
Børn, der færdes på strækningen til Sorring og Voel Skoler får i dag tildelt skolebuskort, 
fordi Silkeborg Kommune har vurderet at hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken 
kræver at de får udleveret skolebuskort, selvom de bor kortere fra skolen end de 
afstandskrav, der udløser betalt befordring. Strækningen i byzone i Voel er ligeledes 
vurderet trafikfarlig for elever til distriktsskolen, se oversigtskort bilag 4 (blå strækning i 
Voel). 
  
Etablering af cykelsti vil sikre skolevejen, så elever kan få mulighed for at blive 
selvtransporterende til fordel for deres sundhed og indlæring, og Silkeborg Kommune kan 
revurdere skolevejens sikkerhed. 
  
Samtidigt vil anlæg af cykelsti betyde at der bliver en sikker cykelforbindelse fra Sorring 
til Silkeborg til privatskole, ungdomsskole, arbejde, ungdomsuddannelser, 
fritidsinteresser mv., se mere i bilag 2, side 1. Elever fra Sorring til gymnasiet eller 
ungdomsskolen kan spare 1 time i daglig transport ved at skifte busturen til gymnasiet 
ud med en cykeltur ift. den nuværende korrespondance mellem busserne fra gymnasiet 
til Sorring. Strækningen er 12 km mellem gymnasiet og Sorring.  
  
Vej- og Trafikudvalget godkendte 10. april 2013, at der skulle ansøges om puljemidler til 
et cykelstiprojekt mellem Voel og Sorring. Der forventes først svar på ansøgningen om 
puljemidler medio juli 2013.  
 

Borgerinddragelse 

 
I forbindelse med ansøgningen om cykelpuljemidler er Voel og Sorring Lokalråd begge 
blevet hørt og deres bemærkninger til eventuelt anlæg af cykelstien er medtaget i 
ansøgningen, se bilag 1, side 3-4. 
 

Økonomiske forhold 

 
Udgiften til anlæg af cykelstiprojektet udgør overslagsmæssigt 10,4 mio. kr. I bilag 3 er 
listet et detaljeret budget for cykelstiprojektet, der er fremsendt i forbindelse med 
ansøgningen om cykelpuljemidler. 
  
Projektet fremgår ikke af budget 2013, i Trafikinvesteringsplanen er projektet prioriteret 
efter 2020.  
 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

• at cykelstien fremskyndes i trafikinvesteringsplanen til forventet anlæg inden 
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2020, under forudsætning af en økonomisk afklaring, og 
• at beslutning om etablering af cykelstien afventer svar på ansøgningen om 

puljemidler.  

Bilag  

 
- Åben BILAG 1 cykelsti Silkeborgvej - Sorringvej (151571/13)  

- Åben BILAG 2 cykelsti Silkeborgvej Sorringvej (151573/13)  

- Åben BILAG 3 cykelsti Silkeborgvej Sorringvej (151574/13)  

- Åben BILAG 4 cykelsti Silkeborgvej Sorringvej (151576/13)  

- Åben Huskeseddel_Voel_Lokalråd_ønske_om_cykelsti.pdf 
(24915/13)  

 
  
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 12-06-2013 

 
Udvalget besluttede, at cykelstien fortsat prioriteres i trafikinvesteringsplanen og 
at beslutning om etablering af cykelstien afventer svar på ansøgningen om 
puljemidler.  

 
Ej til stede: Karina Due. 
 

Beslutning  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


