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Behandling af en lokal huskeseddel fra Funder-Lysbro Lokalråd med 
ønske om omfartsvej ved Funder Kirkeby 
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Sagens formål 

 
Behandling af en lokal huskeseddel fra Funder-Lysbro Lokalråd med ønske om en 
omfartsvej omkring Funder Kirkeby i forbindelse med anlæggelse af motorvejen mellem 
Funder og Funder Kirkeby. 
 

Sagsbeskrivelse 

 
Funder-Lysbro Lokalråd begrunder ønsket om en omfartsvej omkring Funder Kirkeby 
med, at der i kommuneplanens trafikafsnit er skitseret en omfartsvej omkring Funder 
Kirkeby med tilslutning til motorvejsanlægget. Når motorvejsanlægget er færdigt i 2012 
forventer de en stigende trafikmængde gennem Funder Kirkeby, da Skærskovhedevej 
bliver lukket. Lokalrådet ønsker omfartsvejen planlagt/påbegyndt i 2012, for at tilgodese 
trafiksikkerheden og de bløde trafikanter specielt. 
  
 
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering 
  

I forbindelse med anlæg af motorvejen føres Funder Kirkevej over motorvejen med 
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tilslutning af motorvejstramper fra og mod Århus i rundkørsler på begge sider af 
motorvejen. 
 
Forlægningen af Funder Kirkevej over motorvejen med en rundkørsel på hver side af 
motorvejen udføres i forbindelse med motorvejsetapen fra Bording til Funder og tages i 
brug i 2012. Motorvejen videre nord om Silkeborg og de to motorvejsramper fra Funder 
Kirkevej mod Århus planlægges først taget i brug i 2016. 
  
I Trafikplan 2009 er der skitseret en omfartsvej nord om Funder Kirkeby med tilslutning 
til rundkørslen vest for motorvejen (vist som en sort stiplet linie på nedenstående kort). 
 

 
  
Udgiften til anlæg af vejen er overslagsmæssigt opgjort til 30 mio. kr. 
  
Vejanlægget er ikke med på anlægsoversigten i budget 2011, der primært omfatter de 
arbejder, der forventes udført eller igangsat frem til og med 2014. 
  
Anlæg af en omfartsvej nord om Funder Kirkeby findes relevant, men de anlægsarbejder 
der er med i budget 2011 er anlægsarbejder, som er fundet mere presserende trafikalt 
set end omfartsvejen nord om Funder Kirkeby. 

 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

• at Funder-Lysbro Lokalråd orienteres om, at omfartsvejen nord om Funder Kirkeby 
først vil blive udført, når der er økonomisk mulighed for det. Projektet er ikke med 
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i budget 2011 eller i overslagsårene 2012-2014. Projektet er heller ikke med i Vej- 
og Trafikudvalgets langsigtede investeringsplan 2010-2020.  

 

Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 08-12-2010 

 
Indstillingen godkendt. 
 
 
 
 
 


