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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 
Sikker skolevej til Sølystskolen 

Overgang ved Kejlstrupvej (bliver tilkørsel til den nye motorvej) 

Borgergade 

Busforbindelse øst vest, så børnene fra den vestlige del af distriktet kan tage en direkte bus til 

skolen på Gran Alle. 

 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 
Eleverne skal til at færdes ad nye skoleveje allerede fra aug 2011.  Det er vigtigt at få skabt en 

sikker overgang (for fodgængere og cyklister) ved Kejlstrupvej og på Borgergade. 

Vi ved, at selv om der er lyskryds enkelte steder, så vil man altid krydse vejen, der hvor den 

korteste vej er. Børnene vil komme fra alle dele af Alderslyst, og vi har fokus på følgende svære 

passager: ”Kejlstrupvej ved kirken/ posthuset” og Borgergade ved ”Netto krydset” 

Bydelen har mange busforbindelser, men området er ikke bundet sammen øst vest, Vi har hørt, at 

en simpel omlægning af en af ruterne kan sikre, at børn fra den vestlige del kan tage en bybus til 

Gran Alle. 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Vi forestiller os en tunnel under Kejlstrupvej, eksempelvis fra området i udkanten af kirkegården og 

over til pladsen ved forsyningen (varmeværket). Herfra kan der etableres en cykel /gang sti ind 

over arealet videre til skolen. 

Vi vil meget gerne undgå, at børnene krydser Borgergade ved Netto (svært kryds at overskue). 

Forslag:  lav et cykel / gangsti net på tværs af Alderslyst. 

Der er allerede stier mange steder, men de er ikke forbundet øst vest. Udnyt at man kan krydse 

sikkert ved Bomholts gård, og lav et net videre til den foreslåede tunnel ved Kejlstrupvej.  

Se beskrivelse vedr bybus i punktet ovenover. 

 

 



 
 

 

 

Side 2 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 
Det sammenhængende cykelstinet på tværs af Alderslyst er på linie med indholdet i en 
anden lokal huskeseddel fra marts 2011 også fra Alderslyst-Sølyst Lokalråd om 
cykelstinet på langs og på tværs af Alderslyst. Det foreslås, at stinettet behandles under 
et i dagsordenspunkt til huskeseddel om stinet.  
  
Kejlstrupvej går midt gennem Sølystskolens skoledistrikt og skolebørn, der tidligere 
skulle på Nylandsvej skal nu krydse Kejlstrupvej til Gran Allé.  
  
  År ÅDT Gennemsnitshast. 85 % fraktil Lastbil % 
Gran Allé 2007 1474 43,5 56,9 8,0 
Nylandsvej 2010 3513 38,3 47,8 6,3 
Kejlstrupvej 34 syd 
for Tulipanvej 

2008 6899 52,2 63,6 9,9 

Kejlstrupvej 24 
nord for Enghavevej 

2008 5516 47,7 59,1 11,6 

 

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at en tunnel under Kejlstrupvej er en fornuftig løsning på sigt, 

da trafikmængden på Kejlstrupvej efter al sandsynligvis vil stige, når motorvejen står færdig. En 

tunnel under Kejlstrupvej er ikke på trafikinvesteringsplanen frem mod 2020 og må forventes at 

koste i omegnen af 2mill. kr. for en traditionel gravet tunnel med præfabrikerede elementer. 

  

Det er muligt at udføre en traditionel tunnel i to etaper, så trafikken kan opretholdes i 

anlægsperioden. Skal det helt undgås at genere trafikken kan tunnellen presses igennem. Prisen 

for gennempresning af en tunnel er omkring 1½-2 gange prisen for en traditionel tunnel. 

  

I det nye bybussystem, som gælder fra 28. august 2011 etableres der ingen gennemkørende 

busser fra vest mod øst. Til gengæld etableres der et korrespondancepunkt på Ansvej ved 

Borgergade, hvor alle har mulighed for at skifte bus.  

  

Hvis skoleeleverne ikke ønsker at krydse Borgergade/Ansvej, kan skiftet i stedet foretages i 

midtbyen ved Fredensgade/Godthåbsvej.  

  

Eleverne fra Alderslyst kan benytte henholdsvis linje 2 og 6 mod midtbyen og skifte til linje 9 eller 

11 ved Borgergade eller ved Fredensgade/Godthåbsvej.  

Der kommer til at køre 6 busser ad Ansvej i timen. 

 

Teknik- og Miljøchefen indstiller, 



 
 

 

 

Side 3 

  
•         at cykelstinet øst-vest og nord-syd behandles under et i anden huskeseddel 

indsendt samtidig med denne 
•         at tunnel under Kejlstrupvej vil blive søgt udført, når der er økonomisk mulighed 

for det. 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. 

•         at det fastholdes, at buskunder fra vest mod øst må tåle at skifte bus fx ved 
Ansvej/Borgergade 

 

 

Udvalgsbeslutning 

Indstillingen godkendt. 
  
 

Ej til stede: Karina Due. 

 

 

 


