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Behandling af den lokale huskeseddel fra Blicheregnens Lokalråd med 
ønske om Silkeborg Kommunes officielle opbakning til etablering af 
trafiksikker cykelrute langs rute 13 mellem Christianshøjvej og 
Knudstrup 

Sagsnr: 10/66230 
Sagsansvarlig: dr11195 
Sagsbehandler: CM 

 
Sagens formål 

 
Behandling af den lokale huskeseddel fra Blicheregnens Lokalråd med ønske om Silkeborg 
Kommunes officielle støtte og opbakning til projektforslag/ønske til Vejdirektoratet om 
etablering af cykelsti/trafiksikker cykelrute langs rute 13 mellem Christianshøjvej og 
Knudstrup. 

 

Sagsbeskrivelse 

 
Anmodningen med beskrivelse, kortmateriale samt begrundelse blev sendt til 
Vejdirektoratet i august måned 2008. Vejdirektoratet har udtrykt, at de synes at cykelsti 
på strækningen er en god ide, og at forslaget vil indgå i en landsdækkende prioritering. 
 
Forslaget er i brev fra arbejdsgruppen af 12. august 2008 beskrevet som: 

•         Nyanlæg af i alt ca. 4,3 km 2-sporet cykelvej, adskilt fra kørebane (alternativt 
ca. 4,8 km, såfremt strækningen fra den sydlige indkørsel til Knudstrup til 
eksisterende tunnel anlægges). 

•         Omlægning af ca. 1,5 km eksisterende cykelvej fra 1-sporet til 2-sporet. 
•         Etablering af tunnelunderføring ved Kompedalvej. 
•         Etablering af helleanlæg samme sted. 
  
Lokalrådet begrunder ønsket med, at støtten/opbakningen ønskes, så cykelstien kan 
blive medtaget med en høj prioritet i den landsdækkende prioritering. Cykelstien er 
væsentlig fordi: 
  
•         Den kan sikre trafiksikkerhed for skolebørn, der dermed får mulighed for egen 

transport til skole og fritidsaktiviteter. 
•         Den kan give sammenhængende cykelvej nordpå langs rute 13, forbindelse til 

stationen i Engesvang (hurtig togforbindelse til bl.a. Silkeborg) og tiltrække 
cykelturister til egnen. 

•         Cykelstien sikrer ”de bløde trafikanter” langs rute 13, ligesom nabokommunerne 
Viborg og Ikast/Brande for længst har gjort. 
 
Lokalrådet foreslår, at Silkeborg Kommune tilskriver Vejdirektoratet, med 
henvisning til sag 08/10068, og anbefaler projektets snarlige gennemførelse, og 
spørger ind til, hvordan cykelstien er prioriteret i den landsdækkende plan samt 
forventninger til tidspunkt for etablering. 
 



 

 Side 2 

Teknik- og Miljøafdelingens vurdering 
 
Blicheregnens Lokalråds ønske findes relevant både for områdets beboere og for 
turister i området. 
  

 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

•      at Blicheregnens Lokalråds ønske om et brev fra Silkeborg Kommune til 
Vejdirektoratet med opbakning til lokalrådets ønske om etablering af en 
trafiksikker cykelrute langs rute 13 imødekommes. 

 

Bilag  

 
- Åben Blicheregnens Lokalråd - Lokal huskeseddel - Cykelsti langs rute 

13.pdf (92296/11)  
- Åben Blicheregnens Lokalråd. Supplement til lokal huskeseddel med ønske 

om sikker cykelrute langs rute 13.pdf (92298/11)   
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 23-03-2011 

 
Indstillingen godkendt. 
 
Ej til stede: Kjeld Aagaard Kjærulff. 
 
Beslutning  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


