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Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2020 for Silkeborg Kommune 

 

Alderslyst Lokalråd  
v/ Lone Stig Andersen 
Grøndalsvej 31 
8600 Silkeborg 
 

18. september 2009 

Silkeborg Byråd har 22. juni 2009 vedtaget Kommuneplan 2009-2020 endeligt jf. planlovens § 24. 

 

Kommuneplanen er ændret i forhold til det forslag, der blev fremlagt i februar og marts 2009. 

Ændringerne er indarbejdet i den endelige kommuneplan, som kan findes på kommunens 

hjemmeside. Her finder du også et notat som indeholder en liste over de vedtagne ændringer. 

 

Den 25. marts 2009 fremsendte du, på vegne af Alderslyst Lokalråd, en indsigelse og kommentarer 

til kommuneplanens rammer for Alderslyst vedr. trafik, parkering, sikkerhed for lette trafikanter 

samt detailhandel, grønne områder og bebyggelsesmønster. Der er indsendt en lokal huskeseddel 

fra lokalrådet. Udviklingsønskerne fra huskesedlen er stort set identiske med de ønsker, som 

fremgår af indsigelsen. Der foretages derfor en samlet behandling af lokalrådets ønsker, 

kommentarer og indsigelser. Mere specifikt indeholdt indsigelsen flg.: 

 

Trafik 

• Der udtrykkes skepsis over planerne for etablering af en ny type kryds på Nørretorv. Frygter 

for sikkerheden for de lette trafikanter, som skal ligeud op af Borgergade. Ønsker, at der 

arbejdes videre med en sikring af cyklister og fodgængere. Ønsker bl.a. cykelsti langs hele 

Borgergade, samt, at Borgergade ensrettes eller omdannes til sivegade (altså ikke 

indfaldsvej til bymidten). 

 

• Ønsker sikring for skolebørn, som skal krydse Kejlstrupvej for at komme i skole, hvis 

Borgergade/Kejlstrupvej skal være tilkørselsvej til den kommende motorvej. Foreslår sikring 

ved det nuværende Lupinvej kryds, med en gang/cykelbro, samt en tilsvarende løsning ved 

posthuset/ varmeværket og over til Tulipanvej. Dette vil kunne sammenbinde stisystemet 

helt ud til højskolen og Søholt. 

 

• Ønsker, at trafikken fordeles på den første sydlige del af Borgergade. Der stilles spørgsmål 

ved, om en venstresvingsbane til Sølystvej kan løse probelmet med køen på broen. Foreslår, 

at Sølystvej forlægges til krydset ved Ansvej.  

  

• Mener, at det er vigtigt med fokus på parkering for at fastholde detailhandelen langs 

Borgergade. Man stiller sig tvivlende overfor, om der kan etableres underjordisk parkering, 



 

da grundvandet står højt i bydelen. Ved etablering af p-pladser evt. langs Borgergade må de 

nye p-pladser ikke skabe dårlige oversigtsforhold for biler der skal ud på Borgergade fra 

sidevejene, og dermed skabe fare for cyklisterne.  
 

Grønne områder og bebyggelse 

• Ønsker en forskønnelse af Andetorvet og en grøn park på arealet ved Sølystvej/Borgergade, 

som kan danne en grøn indgang til Alderslyst., Der ønskes ikke bebyggelse her. Man håber, 

at der straks vil blive taget fat på at omdanne arealet ved Borgergade/Sølystvej til en park, 

og synes det kunne have været fint, hvis bækken snoede sig.  

 

• Den gamle legeplads ved Mølledamsgade ønskes gjort attraktiv som legeplads eller 

rekreativt område for bydelen. 

 

• Ønsker en revision af Borgergadeplanen, som gav mulighed for at bygge randbebyggelse i 3 

etager langs Borgergade. Synes, at Borgergade kommer til at virke mørk og tæt. Ønsker 

åbninger og grønne fingre ind mod Borgergade. Ønsker sikring af grønne område i 

kommuneplanen. 

 

• Spørger, hvor der udlægges areal til en ny fælles skole i bydelen. 

 

 

Silkeborg Byråd har valgt ikke at foretage ændringer i kommuneplanen på baggrund af ovennævnte 

indsigelser, men de tages til efterretning i forbindelse med det videre planlægningsarbejde. Dog er 

det besluttet, at rammeområde 11-O-04 tilrettes, så det under bebyggelsesforhold tilføjes, at der 

skal sikres visuel forbindelse til det grønne område fra Borgergade.  

 

Kommentarer vedr. trafik 

I forbindelse med den planlagte regulering af Nørretorv, hvor Kejlstrupvej – Borgergade syd bliver 

den gennemgående færdselsretning, forventes der etableret signalregulering i krydset primært af 

hensyn til de svage trafikanters passage af dette. 

 

I det foreliggende skitseprojekt er der cykelstier i begge sider af Borgergade mellem Ansvej og 

Nørretorv. 

 

Behovet for mere sikre krydsningsmuligheder på Kejlstrupvej for de svage trafikanter vil blive 

undersøgt og vurderet i forbindelse med detailprojekteringen af reguleringen af Borgergade ved 

Nørretorv og flytningen af trafik til Kejlstrupvej. 

 

Et firbenet lysreguleret kryds ved Borgergade/Ansvej og en forlagt Sølystvej vil erfaringsmæssigt 

medføre et øget antal uheld og med en øget alvorlighed. Risikoen for trafikuheld i det nuværende 

kryds ved Sølystvej fjernes, men samlet må der forventes en forværring af trafiksikkerheden. 

 

Et firbenet lysreguleret kryds vil desuden medføre mere trafik på Sølystvej, som vil være attraktiv 

som gennemkørselsvej. Dette vil kunne imødegås med foranstaltninger på Sølystvej (lukning, bump 
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eller lignende), men sådanne foranstaltninger har bivirkninger, og det virker ulogisk at opgradere 

vejen ved at tilslutte den til Borgergade i et lysreguleret kryds og samtidig hæmme trafikken på 

vejen. 

 

Tilvejebringelse af gode oversigtsforhold vil blive søgt sikret i forbindelse med detailprojekteringen 

af reguleringen af Borgergade. 

 

Kommentarer vedr. grønne områder og bebyggelse 

Kommuneplanramme 11-R-12 udlægger arealet ved Andetorvet samt et tilsvarende areal ved 

Borgergade/Sølystvej til rekreativt formål, hvilket giver mulighed for at etablere en park eller et 

grønt område ned til søen.  

 

For at styrke og skabe sammenhæng med den eksisterende bebyggelsesstruktur giver 

kommuneplanen mulighed for bebyggelse på følgende måde:  

Den vestlige del af arealet op mod Sølystvej, svarende til 2-3 villagrunde, omfattes af 

rammeområdet for den øvrige bebyggelse langs Sølystvej, og udlægges dermed til åben-lav 

bebyggelse. Områdets nord østlige del, hjørnet Sølystvej/Borgergade, omfattes af rammeområde11-

C-08, som giver mulighed for samme bymæssige bebyggelse, som den øvrige bebyggelse langs 

Borgergade.  

 

Der har tidligere været legeplads på arealet, men legepladsen er nedlagt og arealet henligger p.t. 

som et grønt område. I vedligeholdelsen af området vil der i 2009/10 indgå renovering af hegnet 

mod Mølledamsgade. Området er omfattet af lokalplan 122.05, der udlægger arealet til parkering. 

Lokalplanen giver mulighed for et grønt område/legeplads i umiddelbar tilknytning til P-pladsarealet 

og sikrer de bevaringsværdige træer i området. Der er ikke aktuelle planer om at genetablere 

legepladsen, men kommentaren vil indgå i den videre planlægning. 

 

I de foregående år har man i planlægning og byggeri fulgt op på hensigten i Borgergadeplanen og i 

Kommuneplan 2001-2012, om at opføre en bymæssig og harmonisk bebyggelse langs Borgergade, 

som danner en flot indgang til byen fra nord. Derfor fastsætter kommuneplanens rammer, at 

bebyggelse langs Borgergade skal opføres som randbebyggelse i min. 3 etager.  

 

Det grønne område med regnvandsbassinet ved siden af FØTEX er sikret som grønt område i 

lokalplan 11-003, og der vil være adgang til området henover et torv ud til Borgergade.  

I kommuneplanrammerne er de grønne områder; Anlægget langs Sølystvej vest, det lille grønne 

område, Sølystvej 75, ”Gummiengen” og Trækstien sikret som rekreative grønne områder.  

I rammeområde 11-O-04 er der sikret offentlig adgang til det bagvedliggende grønne område med 

regnvandsbassinet ved Lupinvej. Det vurderes dog, at rammen for bebyggelsesforhold bør tilrettes, 

så det tilføjes, at der ligeledes skal sikres visuel forbindelse til det grønne område fra Borgergade.  

 

Der er ikke udlagt areal til nyt skolebyggeri i Alderslyst. Da bydelen er fuldt udbygget, vurderes det, 

at udlæg af mere areal til offentligt formål i Alderslyst vil kræve opkøb af privat ejendom. Ændret 

arealudlæg vil først kunne ske efter offentlig fremlæggelse af forslaget i 8 uger, og kan derfor ikke 

umiddelbart indarbejdes i den endelige kommuneplan. Forespørgslen oversendes til Skoleafdelingen. 
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Behandlingen af lokalrådets bemærkninger til kommuneplanen bliver gennemgået på det planlagte 

møde den 22. september kl. 8.00-9.00. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Jens Erik Jørgensen 

Borgmester 

Jann Hansen 

Ordførende direktør 

 

 

Yderligere information 

Ansøgninger, indsigelser og bemærkninger til kommuneplanforslaget er behandlet i forbindelse med 

den endelige vedtagelse. Indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag og administrationens 

kommentarer hertil kan ses på Silkeborg Kommunes hjemmeside.  

 

Klagevejledning 

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan 

klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har 

overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at 

kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. 

 

Du kan også klage over miljøvurderingen til Naturklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 16. 

 

Klage skal være skriftlig og sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, 

eller e-mail: nkn@nkn.dk. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet senest 21. oktober 

2009. For oplysning om gebyr i forbindelse med klager, se Naturklagenævnets hjemmeside 

www.nkn.dk. 

 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen 

er meddelt. 
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