Thorsager maj 2021
Thorsager Distriktsråd har i forbindelse med høringen til Mobilitetsplanen/trafksikkerhedsplan for Syddjurs
Kommune i marts 2021 fremsendt følgende ansøgning til cykelstipuljen:
Pindstrupvej er som bekendt en kommunal lokalvej der snor sig mellem de to byer gennem et naturskønt
område med plantage, lavområde med Ryom å, et større sommerhusområde og adgang til herregården
Skaføgaard.
Området og dermed vejen har stor rekreativ betydning og benyttes derfor af rigtig mange cyklende og
gående/ ”bløde trafikanter”.
Samtidig er vejen trafikeret af alm daglig trafik og heraf en hel del landbrugsrelateret kørsel med store
maskiner, samt leverandørkørsel til de omliggende landbrug.
Vejens beskaffenhed, smal og med mange sving gør, at den er erklæret trafikfarlig skolevej og senest har
der været en alvorlig ulykke med påkørsel af en cykellist.
Thorsager Distriktsråd har tidligere foreslået en dobbeltrettet cykelsti langs Pindstrupvej, senest ved
høringen til den udsendte mobilitetsplan i marts 2021 .
En cykelsti langs Pindstrupvej vil give en mere tryg og sikker fremkommelighed for cyklister og gående og
have stor og god betydning for sammenhæng af det overordnede cykelstinet og planer for samme.
Endvidere vil den give en mere sikker adgang til og fra Letbanestationen i Thorsager.
Rigtig mange cykelturister kommer fra Nationalpark Mols Bjerge-Kalø-Røndeområdet ad den
dobbeltrettede cykelsti (Margeritteruten) til Thorsager for at bese Thorsager Rundkirke og cykler derefter
videre ad Pindstrupvej mod Pindstup-Auning/ Gl. Estrup,- men selvfølgelig også den modsatte vej.
I øjeblikket er Syddjurs Kommune i gang med etablering af Nord- Syd Vejen mellem hovedvej 16 i nord og
hovedvej 15/21 i syd og i anlægningen af denne bliver der etableret cykelsti.
Ved Nord Syd Vejens passager gennem Thorsager vil cykelstien dermed få forbindelse til cykelstien ad
Stationsvej til Thorsager Station/Letbanen og Pindstrupvej og samtidig, via den dobbeltrettet cykelsti
Thorsager – Rønde, cykelstiforbindelse mod Mols, Bjødstrup og Aarhus.
Cykelstien langs Pindstrupvej vil således binde de sidstnævnte sydlige cykelstier sammen med den
nordlige Ryomgaard-Pindstrup-Auning cykelsti til Gl. Estrup og Allingaabro og derværende Norddjurs
cykelstinet, dermed give det en god mening både rekreativt, planlægningsmæssigt og ikke mindst
trafiksikkerhedsmæssigt.
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