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Byrådet ventes at tage 
stilling for eller imod 
Nordskovvej og dens 
forløb inden årets 
udgang

Af Jens Andersen

SILKEBORG: Sidst i juni ven-
tes byrådet at godkende for-
slaget til VVM-redegørelse for 
Nordskovvej, det vil sige den 
østlige forlængelse af 
Drewsensvej.

Plan-, miljø- og klimaud-

valget har netop godkendt 
indholdet af VVM-redegørel-
sen, hvor der redegøres for de 
miljømæssige konsekvenser 
for både natur og mennesker i 
forbindelse med en realise-
ring af de forskellige mulige 
projekter.

Ud over et såkaldt nul-al-
ternativ - det vil sige, at der 
ikke sker ændringer i forhold 
til i dag - indholder VVM-re-
degørelsen vurderinger af de 
to andre forslag, der har ind-
gået i undersøgelsen.

Det vil sige det oprindelige 
forslag om at føre Nordskov-

vej syd om Lillesø med tilslut-
ning til Århusvej øst for Lille-
vej syd om Lillesø med tilslut-
ning til Århusvej øst for Lille-
vej syd om Lillesø med tilslut-

sø og en tilslutningsvej ved 
Tranevej med en tunnelløs-
ning. Den løsning betyder 
også, at Århusvej nedlægges 
ning. Den løsning betyder 
også, at Århusvej nedlægges 
ning. Den løsning betyder 

mellem campingpladsen og 
frem til sportspladsen og er-
stattes af en sti.

Det andet forslag, der er 
kommet fra Erik Ingvard Lar-
sen, Hjejlevej, går ud på at 
Nordskovvej føres op til Nat-
tergalevej og tilsluttes Århus-
Nordskovvej føres op til Nat-
tergalevej og tilsluttes Århus-
Nordskovvej føres op til Nat-

vej i et blødt sving efter at de 
eksisterende ungdomsboliger 
ud mod Århusvej er blevet 
eksisterende ungdomsboliger 
ud mod Århusvej er blevet 
eksisterende ungdomsboliger 

nedlagt. Den vestlige del af 
Århusvej skal desuden tilslut-
nedlagt. Den vestlige del af 
Århusvej skal desuden tilslut-
nedlagt. Den vestlige del af 

tes Nordskovvej i et lysregule-
ret kryds.

- I udvalget er vi enige om, 
at VVM-redegørelsen danner 
et fornuftigt og sagligt grund-
lag for oplysning om de udfor-
dringer og problemstillinger, 
der er i forbindelse med 
Nordskovvej. Så må vi se, om 
der i høringsperioden kom-
mer nye ting frem, som skal 
indgå i beslutningsgrundla-
get, men vi mener at alle rele-
vante overvejelser er indar-
bejdet i VVM-forslaget, siger 

Hans Okholm (SF), der er 
formand for plan-, miljø- og 
klimaudvalget.

Når byrådet har godkendt 
forslaget til VVM-redegørelse 
vil det  blive sendt i høring. 
Høringsperioden forlænges 
til 11 uger på grund af som-
merferien. Efter høringen og 
behandlingen af eventuelle 
indsigelser skal byrådet så 
endeligt beslutte, hvad man 
vil med Nordskovvej. Hans 
Okholm forventer, at det vil 
ske inden årets udgang.

Nordskovvej: Planudvalget 
siger god for VVM-redegørelse 

8. marts 1976 vedtog Silkeborg Byråd at bygge en ny busterminal på Fredensgade, og 27. 
juni 1977 kunne man tage den ny bybusterminal med læskærme med glasvægge i brug. 
Nu skulle al omstigning foregå her – og ikke i Østergade, hvor det havde været de seneste 
syv år. Der blev til gengæld oprettet stoppesteder ved Shell-tanken og Reinholdcentret 
på hjørnet af Østergade og Christian 8.s Vej. Toiletbygningen med grillbar stod først klar 
i foråret 1978. FOTO UDLÅNT AF SILKEBORG ARKIV.

Området ved Fredensgade og Christian 8.s Vej med Silkeborg Kirke i baggrunden på en optagelse fra ca. 1975. På dette 
tidspunkt lå området hen efter de store nedrivninger i de forudgående år. FOTO UDLÅNT AF SILKEBORG ARKIV.

Med opførelsen af Torvecentret blev forholdene for buspassagererne forbedret. Her 
er bybusserne kommet retur til Fredensgade i november 1992. Først i marts året efter 
åbnede første del af Torvecentret. FOTO UDLÅNT AF SILKEBORG ARKIV.

SILKEBORG: I begyndelsen af 
1970-erne mistede Silkeborg 
et helt lille kvarter med boli-
ger og mindre erhvervsvirk-
somheder. Det var trekanten 
Christian 8.s Vej-Fredensga-
de-Kirkebakken.

Årsagen til nedrivningen 
var stærkt stigende trafi kale 
problemer i midtbyen op 
igennem 1960-erne, især var 

en udvidelse af Christian 8.s 
Vej påtrængende.

Så i årene fra 1965 til 1975 
opkøbte kommunen hele ka-
reen, og nedrivningerne 
fandt først og fremmest sted i 
årene 1973-75. I den forbin-
delse forsvandt den lille stejle 
vej Kirkebakken helt.
Området henlå herefter i fl ere 
år som en byggetomt. 

Fredensgade 
- i tre faser

SILKEBORG: Kom og afl ever 
bilen til et gratis health-tjek 
samtidig med at du kan få et 
sundhedstjek og et eftersyn af 
kroppen. Det er Bilernes Hus´ 
tilbud på onsdag i forbindelse 
med, at der i næste uge er 
sundhedsuge for mænd.

Sundhedsbussen er til ste-
de sammen med bl.a. Proakti-
ve Diabetikere. Rawfi t Con-
cept udfordrer mændene med 
tove og kl. 16 er der foredrag 
med Lars »Mars« Johansen 
om mænds mentale sundhed.

Der skal bestilles tid i Biler-
nes Hus til tjekket til bilen.

Onsdag den 12. juni kl. 
14-18, Bilernes Hus, 

Silkeborg: Sundhedstjek til 
bil og mand

Sundhed for 
mænd i 
Bilernes Hus
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