
   

 

           25. oktober 2019 

 

 

Kære nabo og bruger af Nordskoven 

 

Byggeriet af Nordskovvej er for alvor ved at tage form. Derfor er det tid til endnu en status på 

byggeriet. Her får I et overblik over, hvad der sker lige nu og frem mod jul. 

 

 

Spunsarbejde på Tranevej 

 

• Arbejdet med at sænke Tranevej begynder ultimo oktober/start november. Her går 

entreprenøren M.J. Eriksson i gang med at sætte spuns på Tranevej. Spuns er store 

metalplader, der skal sørge for, at al den jord, der ligger rundt om Tranevej, ikke falder 

ned i hullet, når Tranevej skal graves ud.  

• Forud for arbejdet rydder M.J. Eriksson diverse belægninger og beplantninger, og 

ledningsejere er lige nu ved at omlægge ledninger.  

• Arbejdet kommer til at påvirke veje og færden i området, og mens arbejdet med spuns 

står på, kan naboer til byggeriet opleve en del støj og støv.  

• Vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at mindske generne og blive færdige hurtigst 

muligt.  

• Spunsarbejdet varer til sidst på året.  

Stibroen over Remstrup Å flyttes 

• Mandag 28. oktober skal den historiske stibro over Remstrup Å flyttes for at skabe 

plads til den kommende vejbro. Stibroen skal i alt drejes 5 grader. Det kommer til at 

foregå i tidsrummet 8-14.  

• Har man lyst til at se med, når det sker, kan man stå på grusstien på modsatte side af 

vandrehjemmet. 

 

Arbejdet med den nye vejbro er i gang 

 

• Arbejdet med at etablere betonfundamenter til den nye vejbro er i gang. 

• Det kan blive nødvendigt at lukke Sejsvej kortvarigt, når der skal leveres beton til 

vejbroen. Det vil vi selvfølgelig informere om. 

 

Åbning af viadukten på Åhavevej 

 

• Arbejdet med at forlænge viadukten på Åhavevej er godt i gang. 

• Vi håber på at kunne åbne viadukten på Åhavevej inden nytår, så gående og cyklister 

igen kan benytte stien under jernbanen. 

 

 



   

Stibroer til Nordskoven 

 

• Start 2020 står tre nye stibroer hen over Nordskovvej klar hhv. ved Nattergalevej, 

Tranevej og Sejsvej, så det bliver lettere at komme i skoven. 

• M.J. Eriksson er lige nu ved at lave det forberedende arbejde og adgangsveje til broerne. 

  

Nye tiltag på Hjejlevej og lys på Tranevej 

Vi har lavet en række tiltag på Hjejlevej, der forhåbentlig gør det lettere og mere sikkert at 

komme ud på/krydse Århusvej fra Hjejlevej. Helt konkret har vi: 

 

• Lavet to baner på Hjejlevej, så bilister kan svinge både til højre og venstre og dermed 

lettere kan komme ud på Århusvej. 

• Lavet en fodgængerovergang på Århusvej, så det er lettere og mere sikkert at krydse 

vejen. 

• Udvidet Århusvej, så bilister kan køre uden om venstresvingende bilister mod Hjejlevej. 

 

Desuden har vi opsat lys på de midlertidige stier på Tranevej.  

 

Tiltagene er midlertidige, frem til Nordskovvej står klar.  

 

Mere information om byggeriet af Nordskovvej 

Du kan holde dig opdateret om byggeriet på vores hjemmeside nordskovvej.silkeborg.dk 

Desuden opdaterer vi løbende om byggeriet på vores Facebook-side. 

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på via vores hjemmeside, er du velkommen til at 

kontakte os på e-mail: Teknik-teamanlaeg@silkeborg.dk 

Spørgsmål, der vedrører byggepladsen, kan sendes til byggeleder Jesper Nielsen, M.J. 

Eriksson: jen@mje.dk 

 

Med venlige hilsner 

Jens Adamsen   Jesper Nielsen  

Projektleder, Silkeborg Kommune  Byggeleder, M.J. Eriksson 
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