
Borgermøde om Kommuneplan 2017 og SSIFs Visionsplan den 15. marts 2017 i Sejs-Svejbæk 

Hvordan sikrer vi, at vi i 2028 har et lokalområde med god infrastruktur for både biler, cykler 

og fodgængere? 
 

Hastighed/trafik Adgangsveje/stier Sikkerhed Parkering Skov/vækst Placering 
 

Side 1 af 4 

Fartdæmpning ved 
bytorvet 
(tegning) 

Vej til Linå Vesterskov-
vej  

En mere sikker infra-
struktur omkring sko-
len og idrætsfacilite-
ter  

Tyttebærvej skal ikke 
være attraktiv som 
”afleverings-kanal”  

Der skal bevares skov 
øst for boldbanen. Den 
skov benyttes meget,  
÷ byggegrunde  

Placering af boliger 
”smart road” 
Placering af institu-
tionsfaciliteter 
(se tegning på kort) 

Sænk farten mellem 
Sejs og Silkeborg til 
70 km/t – af hensyn 
til cyklisterne  

Tunnel under banen v. 
skolen fra ny bebyggel-
se v. Borgdalsvej  

Sikker skolevej (kort) Der bør etableres 
forældreparkering 
”langs” med en frem-
tidig vej-rondel PS. 
Quick-parkering  

Undgå at vækst får 1. 
prioritet i planlægnin-
gen  

Flyt Julsøhaven * 

Trafikdæmpning ved 
Ludvigslyst  

Forbedring af sti ml. 
Svejbæk og skolen (se 
tegning) 

Trafikregulering – 
skole, børn, sikker-
hed!! (kort) 

P-kapacitet ved Tyt-
tebærhuset udvides 
Generelt: P-
udfordring i området  

Skoven ved kirkegår-
den udlægges til fri-
tidsaktiviteter  

Lad være med at 
udstykke møbelpol-
strergrunden  * 

Fartdæmpning mod 
Svejbæk  
Sikre overgange over 
Julsøvej **  

Sti fortsættes til Lilleø-
vej (kort) 

Trafikchikaner på 
Julsøvej 

Trafikproblemer ved 
Brugsen & Rema 
Forbyd parkering 
langs Julsøvej på 
samme side som 
Brugs/Rema  

 Brug de to områder 
(se*) til at løse trafi-
kale udfordringer  

Visionsplanens for-
slag til trafikafvikling 
ved skolen er OK  

Cykel/gangsti i tunnel 
under banen (pink) 

20-30 km fartgrænse 
fra Tranebærvej til 
Borresøvej evt. forhø-
jelse af området med 
asfalt 

** P-pladser væk fra 
vejen ved centerom-
råde  

 Flyt Julsøhaven (til 
Langdalsvej, Linå 
Vesterskov el.  Hat-
tenæs) → mulighed 
for skoleudvidelse → 
bedring af trafikale 
forhold  
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Hvordan sikrer vi, at vi i 2028 har et lokalområde med god infrastruktur for både biler, cykler 
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Hastighed/trafik Adgangsveje/stier Sikkerhed Parkering Skov/vækst Placering 
 

Side 2 af 4 

 Forbedre stien langs 
åen fra De Små Fisk til 
Silkeborg  

Udkørsel fra Sejs Sø-
vej til julsøvej sikres  

Parkering a la ved 
Slagteren & Brugsen = 
X langs vejen  
Udvide parkering 
langs Julsøvej i ret-
ning Svejbæk  

 Møbelpolstrer/Ivan 
Duch-grunden bør 
ikke anvendes til 
boligområder men i 
stedet til etablering 
af gangbro/tunnel 
under Julsøvej/ 
jernbanen samt evt. 
parkering i tilknyt-
ning til idrætsfacili-
teter samt skole  

 Udbyg stisystemer, så 
flere børn vil gå og cykle 
i skole  

Oversigtsforhold ved 
Centerområdet for-
bedres  

   

 Lav tunnel/gangbro fra 
Svejbæk Nore-området 
over til skolen  

Rundkørsel eller tra-
fikregulering ved Tyt-
tebærvej-Borgdalsvej-
Julsøvej 
Undlad at bygge ved 
møbelpolstrer  

   

 Cykelsti til Silkeborg  Sikker skole-
vej/cykelsti til Silke-
borg centrum, han-
delsgymnasium m.v.  

   

 Overvej køb af jord af 
Carl Strunge til cykelsti 
mellem Georg Krügers 
Vej (Svejbæk) og skolen  

Trafik/adgangsforhold 
→ sikkerhed!  
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Hastighed/trafik Adgangsveje/stier Sikkerhed Parkering Skov/vækst Placering 
 

Side 3 af 4 

 Det HELT afgørende: At 
vores INFRASTRUKTUR 
bliver prioriteret FØRST 

Sikker trafik – men 
ikke nødvendigvis 
flere P-pladser 
Ensrettet trafik v. 
skolen/Multihuset 
mv. 
Adskillelse af blø-
de/hårde trafikanter 

   

 Infrastrukturen bør 
opprioriteres 
Cykelsti må gennemfø-
res til Silkeborg 

At krydset ved Borg-
dalsvej og Tyttebær-
vej håndteres, rettes 
op, evt. med svingba-
ne 

   

 Sikre flere overgange 
over banen, gerne åbne 
tidligere overgang bag 
ved Brugsen  

Tunnel – bedre over-
gang ved skolen  

   

 Lave tunnel under ba-
nen for sikker trafik for 
bløde trafikanter fra 
Svejbæk nord til Svej-
bæk syd 

    

 Tænke stier ind i nye 
udstykninger:  
Lave stier i eksisterende 
områder. 
Cykelsti langs kirkegår-
den  
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Hvordan sikrer vi, at vi i 2028 har et lokalområde med god infrastruktur for både biler, cykler 
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Hastighed/trafik Adgangsveje/stier Sikkerhed Parkering Skov/vækst Placering 
 

Side 4 af 4 

 I tilfælde af etablering 
af ny jernbanelinje 
1. At der sker et stop i 
Sejs-Svejbæk 
2. At der ved stoppet 
skabes passage nord-
syd på tværs af jernba-
nen  

    

 Dejligt med sti til Laven 
Rigtig skidt med bane 
gennem Linå Vester-
skov! Den skulle følge 
motorvejen!  

    

 


