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Behandling af den lokale huskeseddel fra Frederiksdal-Kragelund 
Lokalråd samt Funder-Lysbro Lokalråd med ønske om etablering af 
cykelstier 

Sagsnr: 10/66230 
Sagsansvarlig: dr15697 
Sagsbehandler: JN 

 
Sagens formål 

 
Behandling af den lokale huskeseddel fra Frederiksdal-Kragelund Lokalråd med ønske om 
etablering af cykelsti mellem Kragelund og Øster Bording samt lokal huskeseddel fra 
Frederiksdal-Kragelund Lokalråd samt Funder-Lysbro Lokalråd med ønske om etablering 
af cykelsti mellem Kragelund og Funder Kirkeby. 
 

Sagsbeskrivelse 

 
Frederiksdal-Kragelund Lokalråd har fremsendt en huskeseddel med ønske om at 
beskytte de bløde trafikanter ved at etablere cykelsti 

•         Fra Kragelund til Øster Bording ca. 4,0 km 
  
Frederiksdal-Kragelund Lokalråd samt Funder-Lysbro Lokalråd har fremsendt en 
huskeseddel med ønske om at beskytte de bløde trafikanter ved at etablere cykelsti 

•         Fra Kragelund til Funder Kirkeby ca. 4,2 km 
  
Ønsket om cykelsti mellem Kragelund og Øster Bording er begrundet med, at 
strækningen benyttes af mange, som cykler til og fra arbejde. Men at dette er forbundet 
med en vis risiko, da vejen er forholdsvis smal og meget snoet. Der er på Kragelundvej 
sket 5 politiregistrerede strækningsuheld. Ingen af disse involverede bløde trafikanter. 
  
Ønsket om cykelsti mellem Kragelund og Funder Kirkeby er begrundet med, at 
strækningen er skolevej for de større børn fra Kragelund, som går på Funder Skole, for at 
eleverne kan færdes trafiksikkert på cykel til og fra Skole. Der er på Buskhedevej sket 1 
politiregistreret strækningsuheld. Dette involverede ingen bløde trafikanter. 
 
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 
  
I forbindelse med behandlingen af indsigelser til Kommuneplan 2009-2020 og Trafikplan 
2009 blev det af Teknik- og Miljøafdelingen vurderet, at forslaget om cykelsti mellem 
Thorning og Bryrup, med afstikker til flere byer og seværdigheder undervejs ikke skal 
prioriteres højere på cykelstikortet end de stier, der er prioriteret på cykelstikortet i 
trafikplanen. 
  
Ingen af strækningerne i Frederiksdal- og Kragelundområdet er vurderet som trafikfarlige 
skoleveje af Midt- og Vestjyllands Politi og Teknisk Udvalg i forhold til befordring til og fra 
skole. 
  



 

 Side 2 

Der er i budgettet 2011-2020 ikke afsat midler til etablering af cykelstierne, men de vil 
komme på listen over ønsker til nye cykelstier. 
 

Borgerinddragelse 

 
  
 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefens indstiller, 
  

•         at Frederiksdal-Kragelund Lokalråds ønske om cykelsti mellem Kragelund og 
Øster Bording ikke imødekommes pt. 
  

•         at Frederiksdal-Kragelund Lokalråd samt Funder-Lysbro Lokalråds ønske om 
cykelsti mellem Kragelund og Funder Kirkeby ikke imødekommes pt. 

 

Bilag  

 
- Åben CaseNo10-66230_DocNo310341-10_v1_Funder-Lysbro - cykelsti fra 

Kragelund.pdf (388677/10)  
- Åben CaseNo10-66230_DocNo312250-10_v1_FrederiksdalKragelund - 

etablering af cykelstier.pdf (388659/10)   
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 09-02-2011 

 
Indstillingen godkendt, idet ønskernes realisering prioriteres udenfor planperioden. 
 
Ej til stede: Jørn Rye Rasmussen. 
 
Beslutning  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


