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Kære John Pedersen. 
 
Tak for din mail og henvendelser. 
 
Jeg deler glæden med jer over, at advarselsskiltene er kommet op langs A26.  
 
Med hensyn til hvornår projektering af cykelstien går i gang, har jeg fået følgende svar fra vores 
Teknisk Forvaltning: 
Skive kommune har været i dialog med Vejdirektoratet i adskillelige år om etablering af dobbelt-
rettet cykelsti mellem Harre og Nautrup, langs rute 26. I Udmøntning af midler til cyklisme fra 
Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020, blev cykelstien af Vejdirektoratet 
vurderet til at koste 16 mio. kr. Skive kommune tilbød Vejdirektoratet at etablere cykelstien for 
10 mio. kr. På et virtuelt møde i marts måned 2021 tilkendegav Skive kommune at udføre opgaven 
til den tilbudte pris. Efterfølgende har Skive kommune været i dialog med Vejdirektoratet for en 
afklaring af hvem, der skal udføre opgaven, uden at få et svar. Skive kommune har derfor foreslået 
at Vejdirektoratet bygger cykelstien, på betingelse af at den bygges i år. Nedenstående skriver de 
tilbage, at den først kan stå færdig i efteråret 2022, såfremt de bliver enige med sig selv om at 
bygge den.  
 
De skriver i mail:  
Hvis der ultimo maj træffes beslutning om, at Vejdirektoratet skal anlægge cykelstien, vil tidspla-
nen se sådan ud: Indhentning af projektgrundlag og udarbejdelse af detailprojekt sker i løbet af 
sommeren/efteråret 2021. Parallelt hermed indhentes de nødvendige myndighedstilladelser, her-
under bl.a. VVM-screening, så nødvendigt materiale kan fremsendes til Kommissarius ultimo 2021 
med henblik på kombineret detailbesigtigelses- og ekspropriationsforretning i foråret 2022. Til 
orientering skal materialet afleveres til Kommissionen 14 uger før selve forretningen. I løbet af 
foråret 2022 udarbejdes udbudsprojektet, så entreprenøren kan gå i gang umiddelbart efter de-
tailbesigtigelses- og ekspropriationsforretningen – dog forudsat af, at projektet godkendes af 
ekspropriationskommissionen. Det forventes, at anlægsperioden er 4-5 måneder, så cykelstien 
forventes at åbne i sensommeren/efteråret 2022. 
 
Vi har pt. ikke hørt yderligere, men vi rykker jævnligt. 
Jeg håber processen snart kommer i gang, så vi kan markere, at aftalen om en meget vigtig 
cykelsti, også omsættes i praksis. 
Uanset hvad, er vi klar til at rykke fra Skive Kommune. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Peder Chr. Kirkegaard 
Borgmester  
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