
   

       

               14. september 2018 

 

Nu begynder byggeriet af Nordskovvej 

 
Kære naboer til den kommende Nordskovvej 

Mandag 17. september 2018 begynder forberedelserne til byggeriet af Nordskovvej, og første 
spadestik tages 25. september 2018. Den nye vej åbner for trafik i 2021, hvor vejen vil gøre 
det nemmere for trafikanter at komme ind og ud af midtbyen, idet den nuværende og 
fremtidige trafik bliver fordelt på to veje, Århusvej og Nordskovvej. Samtidig vil Havnen og 
Langebro blive mere fredelig for trafik. 

Byggeriet af Nordskovvej vil i byggeperioden påvirke veje, stier og færdslen i området. 

• En del af Tranevej spærres for bilister 
Mandag 17. september 2018 bliver en del af Tranevej spærret for bilister på stykket 
mellem Hjejlevej og daginstitutionen Bakkegårdens parkeringsplads. Vejstykket bliver 
brugt af entreprenøren i forbindelse med byggeriet. Bilister kan komme rundt via 
Spættevej, Høgevej og Rylevej. Cyklister og gående kan fortsat komme forbi ved den 
afspærrede vej. 
 

• En del af Gjernstien spærres 
Mandag 17. september 2018 bliver Gjernstien spærret lidt efter broen over Remstrup Å 
til stitunnelen mellem Lillesø og VIA University College. Gående og cyklister kan i stedet 
benytte cykelstien på Århusvej eller skovvejen, som løber parallelt med Gjernstien. Fra 
Gjernstien vil der både være adgang til Århusbakken ved broen over Remstrup Å og via 
tunnelen mellem Lillesø og VIA University College.  
 

• Stibroen over Remstrup Å lukkes 
Henover vinteren begynder arbejdet ved broen over Remstrup Å. Stibroen vil derfor 
blive lukket i en længere periode. Adgang over åen for gående, cyklister og andre vil 
derfor foregå via Havnen. 
 

• Ændring af busruter, trafik på Sejsvej og trafik på Remstrup å 
Byggeriet af Nordskovvej påvirker i første omgang ikke busdriften, trafikken på Sejsvej 
eller trafikken på åen, men i løbet af byggeperioden vil der komme ændringer. Der vil 
blive informeret om disse ændringer senere i byggefasen. 

 

 

 

  



   

Hvor får du informationer om byggeriet af Nordskovvej? 
Silkeborg Kommune står for byggeriet af Nordskovvej. COWI er rådgiver, og entreprenøren, 
som udfører byggeriet, er entreprenørvirksomheden M.J. Eriksson. 

Du kan holde dig opdateret om byggeriet på vores hjemmeside www.nordskovvej.silkeborg.dk. 
Du kan også brug søgefeltet på vores hjemmeside og finde siden ved at søge på ordet 
”Nordskovvej”. 

Følg desuden Silkeborg Kommune på Facebook, hvor vi løbende vil informere om byggeriet, og 
hvad der sker lige nu.  

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 

Bente Rands    Jesper Nielsen 
Projektleder, Silkeborg Kommune  Byggeleder, M.J. Eriksson 

 

 

Her kan du se, hvor Tranevej og Gjernstien er spærret. 


