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Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Alderslyst-Søholt lokalråd 

Lone Stig Andersen 

lone@hinnerfeldt.dk eller lonestig.andersen@silkeborg.dk  

20284689 eller 89702331 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Silkeborg Kommune som cykelkommune 

Cykelstinet i Alderslyst øst vest, nord syd 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 
Silkeborg Kommune ønsker at være cykelkommune. For at fremme denne politik, ser vi det som en 

nødvendighed, at der er gode muligheder for at transportere sig sikkert- og gerne med kønne 

omgivelser. Alderslyst Søholt er meget bynær, og i ønsket om at undgå for mange biler i city, ser 

vi det som en oplagt mulighed at få folk i Alderslyst Søholt til at tage cyklen. 

Udover at forbinde city med Alderslyst vil det give oplagt adgang til bydelens idrætsfaciliteter 

(Svømmecenter Nord Vest, Søholt) og mange forretninger(det nye butiksområde på Nørrevænget) 

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Etablering af cykelstinet, der forbinder city med Alderslyst (cykel , gang bro fra Odden til 

Alderslyst, se kommuneplan) og forbindelse videre Ravnholtsvej, kryds ved nuværende Nordre 

skole, adgang ad Sandvejen til svømmecenter, og via sti Grøndalsvej /parallelvej til Nørrevænget. 

Sti øst vest fra svømmecenter, Sandvejen, Nytorv, Lundsgade, Chr. Fischersgade, Bomholts gård, 

kryds Borgergade ved fodgængerfelt, sti til ny tunnel på Kejlstrupvej, ny sti gennem arealet ved 

forsyningen til skolen, videre ad sti langs Lindeparken / Lindevænget til Søholt. Forslaget uddybes 

gerne overfor udvalget. 

 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Side 2 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 
Trafikplanen lægger op til at undersøge muligheden for en stibro over Silkeborg Langsø 
mellem Odden og Alderslyst nærmere. 
  
Ruten gennem Søholt Anlæg ad stisystemet til Gran Allé eksisterer og fungerer. 
Det grønne område, Nørrevang (”Gummiengen”) mellem Posthuset, Kejlstrupvej og 
Sølystskolen på Gran Allé er udlagt til rekreativt grønt område med sti om søen. Det er 
tanken indenfor en overskuelig årrække og så snart økonomien tillader det at forbinde 
stien om søen med en sti i samme kvalitet til stikvejen til Kejlstrupvej, hvor posthuset 
ligger. 
Krydsning af Kejlstrupvej må indtil videre foregå via krydsningshellen, der tjener som 
støttepunkt, så Kejlstrupvej her kan krydses i 2 tempi. 
  
Teknik- og Miljøafdelingen kan ikke disponere over private områder som Bomholts Plads 
og Bomholts Gård til cykelrute, men er enig i at krydsning her er mere overskuelig for 
trafikanterne. Teknik- og Miljøafdelingen vil indgå i dialog med grundejerforeningen ved 
Bomholts gård, for at sikre at denne kan indgå i cykelruten. 
Det er mere trafiksikkert at krydse Borgergade over fodgængerfeltet ved Bomholts 
Gård/- Plads frem for i det firbenede kryds ved Guldbergsgade/Mølledamsgade. 
  
Ruten vil blive gennemgået med henblik på at lægge ekstra grus og/eller udføre 
overkørsler ved fx kantstensopspring. 
 
Det er tanken i 2011 i forbindelse med projektet Nordiske Cykelbyer at påbegynde et 
arbejde med digitalt at kortlægge cykelstinettet bl.a. for at gøre opmærksom på det 
omfattende cykelstinet Silkeborg Kommune allerede har. Her vil en cykelrute ad stier og 
mindre befærdede veje gennem Alderslyst være oplagt i det omfang det er praktisk og 
økonomisk muligt. 
 

Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

•         at ruteforslaget indarbejdes i det kommende cykelrutekort 
•         at ruten gennemgås og forbedres 
•         at muligheden for at krydse til Odden fra Alderslyst undersøges, som beskrevet i 

trafikplanen. Projektet er ikke med i budget 2011 eller i overslagsårene 2012—
2014. Projektet er heller ikke med i Vej- og Trafikudvalgets langsigtede 
investeringsplan 2010-2020.  

 

 

 

Udvalgsbeslutning 
Indstillingen godkendt. 



 
 

 

 

Side 3 

 

Ej til stede: Karina Due. 

 

 


