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3. marts 2011

Vedr. lukning af Funder Kirkevej.
Lokalrådet har den 3. marts 2011 haft et møde med arbejdsgruppen af borgere i Funder Kirkeby
vedr. deres klage over lukning af Funder Kirkevej i forbindelse med etableringen af bro og
rundkørsler på Funder Kirkevej.
Lokalrådet har i sit arbejde med motorvejen, ikke været opmærksomme på de trafikale problemer
der nu opstår i forbindelse med lukningen af Funder Kirkevej.
Vi forstår udmærket arbejdsgruppens frygt for trafiksikkerheden for deres skolesøgende børn.
Derfor har Lokalrådet bestemt at de vil støtte gruppen i deres arbejde for en trafiksikker
skolevej i motorvejens anlægsperiode.
Lokalrådet anbefaler arbejdsgruppens ønske om at der etableres en alternativ og simpel vej nord om
byggeriet på Funder Kirkevej og at man samtidig lader cykelstien følge med. Herved sikres det at
bilister og cyklisterne ikke befinder sig i byggeriets arbejdsområde.
Det kan ikke være rigtigt at cyklende børn skal passere lastbiler og større entreprenørmaskiner på
vej til og fra skole. Sikkerheden må prioriteres højt.
Økonomien til en midlertidig vej må være tilstede i budgettet for motorvejen omkring Silkeborg.
Hvis anlægget skulle have været udført som oprindelig planlagt ville det have været efter 2012. I
2011 – 2012 bliver Skærskovvej lukket permanent, derfor ville det blive nødvendig med en
midlertidig vej. Vi er selvfølgelig glade for at anlægget udføres nu, således at der ikke senere skal
graves i Funder.
En midlertidig vej vil ligeledes løse bybussens problemer, da den fortsat kan bruge de eksisterende
stoppesteder. Uden vej vil det give store problemer for bybussen. Bybussen transporterer mange
skolebørn.
Vedr. lastbiltransport:
Vi er klar over at man ikke kan bygge motorvej uden at der transporteres store mængder af sand.
Der kører i øjeblikket et stort antal lastbiler igennem Funder Kirkeby, flere af disse med for høj fart.
Vi havde fået den opfattelse ud fra et brev fra Vejdirektoratet at transporten skulle foregå ad
motorvejslinien fra Skærskovvej til Funder Kirkevej og ikke igennem Funder Kirkeby.
De fleste lastbiler kører tom retur af Grøndalsgårdvej til Asklev men desværre er der en stigende
tendens til at enkelte også kører i modsat retning med fuldt læs på Grøndalsgårdvej.

Lokalrådet vil anbefale at der snarest afholdes et møde mellem Arbejdsgruppen i Funder Kirkeby.
Lokalrådet, Vejdirektoratet og Silkeborg Kommune for at finde en fornuftig løsning på de trafikale
problemer.
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