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Virklund, den 2. april 2019  

 

 

Høringssvar vedr. detailhandlen i Virklund 

I min optik har det ellers dejlige Virklund behov for forbedringer på tre områder: 

1. Thorsø skal genoprettes så vandet bliver rent og klart året rundt. Dette ligger udenfor scope for 
dette høringssvar og aktiviteter er i øvrigt igangsat.  

2. Dagligvarebutikkerne i Virklund har ikke været på niveau med hvad man med rette kan forvente, og 
det er således positivt, at der påtænkes etablering af nye dagligvarebutikker i Virklund 

3. Infrastrukturen med kun 2 tilkørsler til Horsensvej er slet ikke dimensioneret til en by af Virklunds 
størrelse og fremtidige struktur. Der er behov for en tredje tilkørsel til Horsensvej der kan binde 
Virklund sammen, reducere trafikmængden på de mindre veje samt bringe Virklund tættere på 
Silkeborg. 

 

Ad. 2, Dagligvarebutikkerne: 

Hvis vi skal have levedygtige dagligvarebutikker i Virklund er det essentielt, at disse har en størrelse og 

kvalitet der er tidssvarende. Jeg mener derfor, at Scenarie 2 med etablering af en discountbutik og et større 

supermarked på Mørksøvej vil være den optimale løsning. Hvis man ser på erfaringer fra f.eks. 

Buskelundområdet hvor der er etableret en SuperBrugsen og en Netto har det betydet at lokalområdet har 

flyttet store dele af den daglige handel til disse butikker (der fremstår absolut levedygtige), og mit bud er at 

det samme vil ske i Virklund. Disse nye butikker vil gøre hele Virklund området mere attraktivt og især 

Virklund Øst vil opnå en række fordele. Scenarie 2 er også anbefalet af Plan- og Vejudvalget. At vælge andre 

alternativer vil, i min optik, ikke kunne sikre levedygtige dagligvarebutikker i Virklund på sigt. 

 

Ad. 3, Infrastruktur 

Hvis Scenarie 2 vælges, vil indkøbsmulighederne i selve Virklund opleves som forringet, da afstanden til 

indkøbsfaciliteterne øges. Etableringen af en ny og tredje vej til Horsensvej fra f.eks. Hjortespringet til 

Ellebakken vil kunne forbedre infrastrukturen markant, og reducere afstanden til dagligvarebutikkerne fra 

det egentlige Virklund. Vi taler her om en ca. 400 meter forlængelse med bro over naturstien i et ikke 

fredet område. En sådan vej vil også sikre Virklund en mere central placering i forhold til Silkeborg da 

afstanden til Silkeborg centrum reduceres. Internt i Virklund vil trafikmængden også reduceres da der i dag 

køres ret store distancer for at kunne komme ud af Virklund via de 2 eksisterende forbindelser til 

Horsensvejen. Etableringen af vejen vil ligeledes kunne afhjælpe de ikke ubetydelige køer der opleves hver 

morgen og delvist om eftermiddagen omkring især Virklundvej og Gunilshøjvej. Endelig vil en tredje 

forbindelse til Horsensvej, som beskrevet ovenfor, knytte det egentlige/gamle Virklund og det nye Virklund 

Øst/Marienlyst bedre sammen således, at det fremadrettet vil blive oplevet som et sammenhængende 
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byområde fremfor to helt adskilte forstæder til Silkeborg. Det bør også med en ny vej være muligt at lave 

en bedre, kortere og mere sikker skolevej fra Virklund Øst via tilslutning til hulvejen der går direkte til 

Virklund Skole.  

 

Vi er godt 3.600 indbyggere i Virklund i dag, og byen forventes at vokse med yderligere ca. 356 nye boliger i 

løbet af de kommende 12 år. Dette vil få indbyggerantallet i Virklundområdet til at vokse med yderligere 

cirka 25-30 procent i de kommende 12 år, og hvis man ønsker et fremtidssikret og sammenhængene 

Virklundområde bør man implementere både Scenarie 2 samt den tredje tilslutning til Horsensvej. Der er 

en betydelig konservatisme i Virklund og dermed modstand mod ethvert ændringsforslag, men man bør 

vælge løsninger der er levedygtige og fremtidssikrede og som på lang sigt tjener Virklundområdet bedst.  

 

Med venlig hilsen, 

 

 

Kim Tidemann Jørgensen 

Hjortesigen 5 

DK-8600 Silkeborg 

 

 


