
Kære nabo og bruger af Nordskoven 

Vi har taget hul på arbejdet med Nordskovvej. Lige nu fælder entreprenøren M.J. Eriksson, der 
udfører byggeriet, træer på strækningen, hvor Nordskovvej skal løbe. Og i skoven mellem 
Århusvej og Silkeborg Langsø bygges et nyt regnvandsbassin, som skal modtage en del af 
regnvandet fra Nordskovvej. 

Byggeriet berører veje, stier og færdslen i området, men vi forsøger selvfølgelig at være så 
fleksible som muligt, så I fortsat kan benytte Nordskoven og Remstrup Å. Vi bygger blandt 
andet en midlertidig trætrappe fra Nattergalevej til Nordskoven, så der fortsat er adgang til 
Nordskoven for gående og motionister m.fl., og vi holder Remstrup Å åben for sejlads under 
bane- og stibroen det meste af året. 

• En del af Tranevej er spærret for bilister
Tranevej er spærret for bilister på stykket mellem Hjejlevej og daginstitutionen
Bakkegårdens parkeringsplads. Vejstykket bruges af M.J. Eriksson i forbindelse med
byggeriet og er derfor spærret af hensyn til din og andres sikkerhed. Gående og
cyklister kan fortsat komme forbi på fortovet. Bilister kan komme rundt via Spættevej,
Høgevej og Rylevej.

• En del af Gjernstien er spærret
Gjernstien er spærret fra lidt efter broen over Remstrup Å
til stitunnelen mellem Lillesø og VIA University College.
Afspærringerne markerer arbejdsområdet. Gående og
cyklister kan i stedet benytte cykelstien på Århusvej eller
skovvejen, som løber parallelt med Gjernstien.

Fra Gjernstien vil der være adgang til Århusbakken ved 
broen over Remstrup Å og indtil sommeren 2019 via 
tunnelen mellem Lillesø og VIA University College. 
Bemærk, at skovvejen er en grusvej uden lys og 
snerydning om vinteren, mens cykelstien på Århusvej er 
asfalteret og ryddes for sne. 

INFO OM NORDSKOVVEJ #2 

Når vi fælder et træ, 
planter vi to nye 
Vi etablerer Nordskovvej så 
nænsomt som muligt med 
respekt for naturen. 

For hvert træ vi fælder, 
planter vi to nye. Desuden 
får Lillesø en naturlig 
sammenhæng til Langsøen 
til glæde for dyrelivet. 
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• Tunnelen ved Åhavevej lukkes midlertidigt
Ultimo 2018 eller primo 2019 lukkes tunnelen på Åhavevej. Vi forventer, at den vil
være lukket cirka et år på grund af byggeriet. Gående og cyklister skal fra Åhavevej
bruge Jernbanestræde og Rosenørns Allé til Christian 8.s Vej, hvor jernbanen krydses
ved bommene.

• Stibroen over Remstrup Å spærres
Henover vinteren 2018 begynder arbejdet med at flytte stibroen over Remstrup Å.
Stibroen vil derfor blive lukket fra omkring januar 2019 til ultimo 2020. Passage over
åen for gående, cyklister og andre vil derfor skulle foregå via Havnen.

• Remstrup Å er åben for sejlads
Ultimo 2019 forventer vi, at arbejdet med den nye vejbro over Remstrup Å begynder. I
hele byggeperioden vil der være passage under broerne for mindre motorbåde, robåde,
kano- og kajakker mv. I korte perioder vil passagen dog være lukket under broerne,
blandt andet når stibroen skal drejes på plads.

• Trafik og busser på Sejsvej
Byggeriet af Nordskovvej påvirker i første omgang ikke busdriften eller trafikken på
Sejsvej, men i løbet af byggeperioden vil der komme ændringer.

• Adgang til Nordskoven
Under byggeriet vil der være adgang til Nordskoven via:

• Nattergalevej, hvor vi bygger en ny midlertidig trætrappe. Trappen placeres vest
for p-pladsen ved VIA University og er klar til brug i uge 45.

• Tunnelen mellem Lillesø og VIA University College indtil sommeren 2019.
• Århusvej ved Skyttehuset.
• Stien ved broen over Remstrup Å indtil start 2019
• Sejsvej via jernbanetunnelen (over for Indelukkets Kiosk/Motorbådsklubben på

den modsatte side af åen).

Som en del af projektet etablerer vi tre nye stibroer over den kommende Nordskovvej. 
Når de er bygget, vil de også kunne bruges som adgangsvej til Nordskoven. 

• Regnvandsbassin nord for Århusvej
Vi anlægger et nyt regnvandsbassin nord for Århusvej i skoven. Bassinet skal modtage
en del af regnvandet fra Nordskovvej. Derfor føres et rør under Århusvej, som skal lede
regnvandet i bassinet. Trafikanter kan som udgangspunkt benytte Århusvej under
arbejdet.

Med venlige hilsner 
Bente Rands 
Projektleder, Silkeborg Kommune 

Nysgerrig efter mere? 
Du kan holde dig opdateret om byggeriet på 
vores hjemmeside nordskovvej.silkeborg.dk 

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på 
via vores hjemmeside, kan du kontakte os på 
e-mail: Teknik-teamanlaeg@silkeborg.dk

https://silkeborg.dk/Kommunen/Her-bygger-vi/Nordskovvej

