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Behandling af huskeseddel fra Skovlandets Lokalråd med ønske om 
lukning af del af Sportsvej i Bryrup 
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Sagsbehandler: jn 

 
Sagens formål 

 
Behandling af huskeseddel fra Skovlandets Lokalråd med ønske om lukning af del af 
Sportsvej i Bryrup. 
  
 

Sagsbeskrivelse 
 
Skovlandets Lokalråd har fremsendt en huskeseddel med ønske om at lukke en del af 
Sportsvej i Bryrup for motordrevne køretøjer. I huskesedlen anføres, at det drejer sig om 
en strækning på ca. 300 m mellem Skolevej og Hegnsvej langs med Bryrup Skole og den 
gamle sportsplads. Sportsvej er en offentlig kommunevej. 
  
Der er i dag hastighedsbegrænsning på 30 km/t, fodgængerfelt og 2 trafikbump på 
strækningen. Vejen skiller skolens og SFO’ens/hallens område i to og det giver en 
udfordring for særligt de yngste skolebørn i forhold til at orientere sig, når de krydser 
vejen. 
  
Lukningen begrundes med at vil give oplagte muligheder for at tænke området som et 
sammenhængende, motorfrit og grønt skole-/fritidsområde, hvor vejarealet kan 
anvendes til legeareal og knytte skolens, SFO’ens og hallens områder sammen. 
  
Lokalrådet anfører videre, at en lukning af denne del af Sportsvej vil betyde et minimalt 
indgreb i de berørte beboeres mulighed for at færdes.  
Negativt vil det betyde en omvej på max. 200 meter for under 5 husstande. 
Positivt vil det betyde stop for gennemkørende trafik og dermed mere ro for beboerne. 
  
Høringsbrev 
  
Teknik- og Miljøafdelingen har udsendt et høringsbrev og bedt de nærmeste naboer og 
umiddelbart berørte om skriftligt at orientere om deres holdning til forslaget om at lukke 
Sportsvej ud for Bryrup Skole. 
 
I høringsbrevet er bl.a. anført,  

•         at Sportsvej har en trafikal funktion som intern fordelingsvej og boligvej, 
•         at det må påregnes, at en afbrydelse af Sportsvej ved skolen vil medføre et 

ændret kørselsmønster, 
•         at det for Hegnsvej, Søvej og en del af Østervang vil resultere i øget trafik, idet 

lukningen vil betyde en del omvejskørsel,  
•         at der mellem Skolevej og Hegnsvej er 6 ejendomme, som har og skal blive ved 

med at have vejadgang via Sportsvej og 
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•         at politiet de seneste 10 år ikke har registreret uheld på Sportsvej i Bryrup. 
  

Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget 20 høringssvar, hvoraf enkelte har flere 
medunderskrivere. Af høringssvarene ses, at problematikken ikke er ny samt at 
Skovlandets Lokalråd fx har udtrykt utilfredshed med, at man ikke blev konsulteret inden 
høringsbrevet blev sendt ud. 
 
Af høringssvarene var 7 for. 2 var venligt stemt på betingelse af, at det gøres på en 
ordentlig måde, så det ikke skæmmer deres lokalområde, at af- og pålæsning af 
skolebørn ikke foregår på Hegnsvej, men at der lægges op til at dette foregår enten fra 
hallens parkeringsplads eller fra Skolevej, samt at beboerne ikke skal hæfte for noget 
økonomisk under anlæggelse og i fremtiden. 12 var imod. 
 
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer 
Teknik- og Miljøafdelingen ser ikke en trafiksikkerhedsmæssig begrundelse for at lukke 
Sportsvej ved skolen med henvisning til trafikmålingerne, uheldsbilledet og at trafikken 
primært består af lokal trafik.  
Omvendt vil en lukning af Sportsvej heller ikke forringe trafiksikkerheden.  
Høringssvarene vidner imidlertid ikke umiddelbart om, at der er bred tilslutning blandt de 
berørte beboere. 

En forudsætning for, at lukke en mindre del af Sportsvej bør være,  
•         at der fortsat er vejadgang til alle husstande,  
•         at der er/etableres vendeplads/-mulighed for dagrenovationen,  
•         at der er bred tilslutning blandt de berørte beboere og  
•         at indretningen kan godkendes af og er uden omkostninger for Silkeborg 

Kommune. 
Disse forudsætninger er tilsyneladende ikke opfyldt på nuværende tidspunkt, hvorfor 
Teknik- og Miljøafdelingen ikke kan anbefale, at Sportsvej lukkes ved skolen. 

  
 

Borgerinddragelse 
 
Teknik- og Miljøafdelingen har udsendt 110 høringsbreve og modtaget 20 svar.  
I foråret deltog den byansvarlige og en repræsentant fra Vej- og Trafiksektionen sammen 
med Skovlandets Lokalråd i en byvandring, hvor Sportsvej også blev vendt. 
  
 

Indstilling 
 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

• at der ikke gennemføres en lukning af den kommunale vej Sportsvej på det 
foreliggende grundlag. 
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Bilag  
 

- Åben CaseNo09-64964_DocNo32984-11_v1_Den lokale 
huskeseddel - Skovlandets Lokalråd - 4 - Den lokale 
huskeseddel - delvis lukning af Sportsvej.doc_1_.pdf.PDF 
(390016/11)  

- Åben CaseNo09-64964_DocNo32986-11_v1_Høring vedr. ønske 
om lukning af en del af Sportsvej i Bryrup.pdf.PDF 
(390017/11)  

- Åben CaseNo09-64964_DocNo32991-11_v1_Høringssvar fra 
ledelsen på Bryrup Skole og SFO.pdf.PDF (390018/11)  

- Åben CaseNo09-64964_DocNo32997-11_v1_Indsigelse fra Leif 
Bæk - mailkorrespondance.pdf.PDF (390019/11)  

- Åben CaseNo09-64964_DocNo33002-11_v1_Indsigelse fra Peter 
Sig Kristensen på vegne Lokalrådet.pdf.PDF (390014/11)  

- Åben CaseNo09-64964_DocNo33005-11_v1_Indsigelsesnotat - 
Sportsvej.pdf.PDF (390015/11)  

 
  
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 14-12-2011 
 
Der planlægges i samråd med skolen og lokalrådet en forsøgsvis lukning af en del af 
Sportsvej. 
  
 
 
 
 
 


