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 H 
vis man stoppede en Skanderbor-

genser på Adelgade i Skanderborg 

og spurgte, hvorfor de kom trækken-

de med cyklen på fortovet, så ville 

svaret være stort set enslydende. Borgerne syntes, 

at det var meget utrygt at være cyklist i Skander-

borg centrum, og mange fravalgte helt at cykle i 

Adelgade. 

I sammenhæng med planer for byfortætning og 

omdannelse af bymidten, blev det derfor bestemt 

at ombygge gaden. Bl.a. med fokus på de bløde tra-

fikanter og med ønsket om bedre byrum. Men hvor-

dan ombygger man en hel hovedgade for få midler 

og til at kunne rumme både de handlende, cyklister 

og biler. Valget faldt på en ombygning af vejens 

tværprofil i en forsøgsmæssig indretning med ind-

deling af kørespor og cykelstier kun adskilt af rød 

belægning. Valget har affødt mange kommentarer, 

men har også givet cyklister nyt mod på at cykle i 

midtbyen.

Adelgades forhistorie
Hovedgaden i Skanderborg, Adelgade, har historisk 

set været hovedruten mellem Aarhus og Horsens. I 

forbindelse med, at den østjyske motorvej blev byg-

get, var det ikke længere nødvendig for bilerne at 

køre igennem centrum af Skanderborg. Dermed 

faldt antallet af biler og hastigheden steg. Dette 

medførte, at man i starten af 90’erne ombyggede 

gaden med det fokus at sikre, at bilerne ikke kunne 

køre for stærkt, og for fortsat at muliggøre parke-

ring i gaden. Det blev besluttet at gøre dette ved at 
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Figur 1: Adelgade før ombygningen.
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indføre et zig-zag forløb som vist på figur 

1.

Allerede kort tid efter ombygningen 

opstod der debat om indretningen af den 

nye gade. Mange gav udtryk for, at gaden 

var for farlig for cyklister og mente, at ga-

den burde laves om. 

Ønsket med ombygningen
Tilbage i 2016 blev der vedtaget en Politik 

for Skanderborg Midtby. Politikken, som 

blev vedtaget af Byrådet, indeholder visi-

oner og principper for, hvordan man øn-

sker, at byen skal udvikle sig i sammen-

hæng med, at man har besluttet at byfor-

tætte og samtidigt gerne vil værne om 

handelslivet i byen og de kvaliteter, der er 

ved at bo i Skanderborg. Politikken danner 

grundlag for kommende byfortætnings-

projekter, samt kommunens planlagte om-

bygninger af infrastrukturen i midtbyen 

for at muliggøre en mere smidig trafikaf-

vikling. Ombygningerne startede somme-

ren 2019 og løb frem til foråret 2020.

Nogle af hovedønskerne var at skabe 

en hovedgade med en roligere trafikaf-

vikling, og hvor det samtidigt skulle være 

trygt og hyggeligt at opholde sig – en ud-

fordring med en årsdøgntrafik på knap 

6000 køretøjer. For at opnå en gade med 

både god fremkommelighed og trafiksik-

kerhed, blev det valgt at dele trafikant-

grupperne op i hvert deres areal; køreba-

ne, cykelbane og fortov. Tidligere var der 

som sagt mange cyklister, der ikke følte 

sig trygge ved at cykle på kørebanen. Der-

for var der mange, som valgte at cykle på 

fortovet, hvilket medførte usikkerhed for 

de gående.

Det var også et ønske fortsat at holde 

hastigheden nede, så biler ikke kørte hur-

tigt igennem. Da der kører busser i rute 

på strækningen, var det et krav, at køre-

sporene som minimum skulle være 3,25 

meter. En køresporsbredde på denne stør-

relse passer til et hastighedsniveau på 50 

km/t. For at fartdæmpe yderligere blev 

det valgt at indsnævre kørebanerne visu-

elt med såkaldte ’flexzoner’ opmalet i en 

afvigende farve eller med en anden be-

lægning, sådan at kørebanerne visuelt 

ville fremstå som værende 2,75 m brede. 

Politiet stillede som krav, at der blev lavet 

yderligere hastighedsdæmpning ved 

hjælp af bump til sikring af, at hastighe-

den blev holdt nede på den skiltede ha-

stighed på anbefalede 30 km/t. 

Tidligere var der parkeringslommer ned 

af Adelgade, hvor vejens zig-zag forløb gav 

plads til p-lommer, hvilket kan ses på figur 

1. Det gav en masse parkeringssøgende 

trafik i gaden, som det har været ønsket at 

guide bedre frem til de større parkerings-

pladser bag byens centrum. Derfor var det 

som udgangspunkt planen helt at fjerne 

parkeringen af personbiler i Adelgade og 

kun lave to lommer til varelevering. Gen-

nem dialog med bl.a. Cityforeningen blev 

det ændret til, at disse lommer også kun-

ne benyttes af privatbiler.

Den nye Adelgade
Adelgade er i dag rettet ud, og der er kom-

met cykelbaner. Buslommerne er fjernet, 

og busserne stopper i dag i kørebanen, 

når de har af- og påstigning. Der har væ-

ret fokus på at skabe et bedre trafiksystem, 

som er mere overskueligt. Resultatet kan 

ses på figur 2.

Som det fremgår af figur 2 er gaden 

indsnævret visuelt ved at påføre vejen en 

rød belægning. Det er en maling, eller 

Grip som produktet kaldes, som bliver på-

ført lidt på samme måde som almindelig 

termoplast. Denne løsning blev valgt for 

visuelt at gøre kørebanen smallere. Sam-

tidig er der opsat pullerter mellem køre-

banen og cykelbanen. Dette er valgt for 

at afholde bilister fra at trække ud over 

cykelstien, men også for at formindske 
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Figur 2: Den nye Adelgade.
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antallet af ulovlige parkeringer på forto-

vet, hvilket er et forholdsvis stort problem 

i midtbyen. 

Ofte spørges der, hvorfor vi har valgt 

den røde Grip, og til det er der flere årsa-

ger. For det første er projektet tænkt som 

et forsøg, og Byrådet har derfor afsat mid-

ler til en mindre gennemgribende om-

bygning, som muliggør et nyt trafiksystem 

og med tid til at afprøve og evaluere. På 

et senere tidspunkt kan gaden så bygges 

om i andre materialer, eksempelvist gra-

nit. Malingen er et epoxy produkt, og der 

er nærmest ikke grænser for, hvilken RAL 

farve, der kan vælges, men man skal hol-

de sig fra farverne hvid, gul og blå, da dis-

se har andre anvendelser. I starten var pla-

nen at bruge en grå farve, men bekym-

ringen var, at den ikke ville være synlig 

nok mod asfalten. Valget faldt på den røde 

farve, som ville være fremtrædende på 

den sorte asfalt, og samtidig måtte den 

gerne indikere, at her skulle man ikke køre. 

Dialog og kommunikation 
Igennem hele processen fra Politik for 

Skanderborg Midtby, udmøntningen af 

anlægskroner og frem til projektet har der 

været afholdt Dialoggruppemøder regel- »

mæssigt med medlemmer fra blandt an-

dre byens cityforening, lokale kulturinsti-

tutioner, samt cyklistforbundet m.fl. 

Der er mange interesser på spil, når 

man ombygger byrum, og de hårde og 

de bløde tiltag går hånd i hånd. Når vi om-

bygger gader for at ændre på trafikantad-

færden og opnå mere spændende byrum, 

så er det helt afgørende, at byens aktører 

er med og udnytter de muligheder som 

ombygningerne skaber. Det er menne-

sker, der skaber liv i byen, og derfor har 

vores samarbejde med byens interessen-

ter været så vigtig, og er det fortsat. Ofte 

kan det være en udfordring at indfri alle 

ønsker, men i samarbejde kan man opnå 

en fælles forståelse og retning. 

Et projekt som dette vil meget naturligt 

også medføre en masse debat og undren 

blandt borgerne. Specielt da den røde ma-

ling blev påført begyndte en større debat 

på Facebook og i det lokale ugeblad. 

Rigtig mange var i tvivl om, hvad reg-

lerne var omkring den røde belægning. 

Denne forvirring og undren burde have 

været forudset, men efter kommunikati-

on med ugeblad og et par opslag på Face-

book, kom der ro på, og borgerne har ta-

get det nye system til sig. Specielt da det 

blev kommunikeret, at den røde belæg-

ning på sin vis lige så godt kunne have 

været brosten, da forstod trafikanterne 

meningen. 

Om det så er kønt er en anden sag. Pe-

ter Sommer konstaterede til sin seneste 

koncert i byen, at der da var sket meget i 

Skanderborg, siden han sidst havde væ-

ret der, der var kommet landingsbane, 

hvorefter han spillede 8-6-6-0.

Evaluering af projektet
Vi har i forbindelse med ombygningen 

været meget opmærksomme på at ind-

samle data, så vi kan evaluere projektet. 

Vi har foretaget videoanalyser, lavet de-

tailhandelsundersøgelser og foretaget 

bylivsstudier på stedet.

Videoanalysen er foretaget to forskel-

lige steder på gaden. Et sted på etape 1 

som vi har ombygget, og et sted på eta-

pe 2, som vi forventer at ombygge i 2021. 

Med videoanalysen ønsker vi at undersø-

ge, hvordan ændringen i den fysiske ud-

formning af gaden medfører ændringer i 

folks valg af transportmiddel, adfærd og 

placering i gaden. Specielt er vi spændte 

på, om vi ser flere cyklister i gaden, og om 

de stopper med at køre på fortovet.

Figur 3: Resultat af tryghedsmåling fra bylivsstudier.

Det var også et ønske fortsat 
at holde hastigheden nede, 
så biler ikke kørte hurtigt 
igennem. Da der kører busser 
i rute på strækningen, var 
det et krav, at køresporene 
som minimum skulle være 
3,25 meter. 
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Detailhandelsundersøgelsen fokuse-

rer på de erhvervsdrivendes forhold og 

omsætning. Håbet er, at omdannelsen af 

gaden vil medføre, at folk synes, at det er 

hyggeligere at opholde sig og besøge 

Skanderborg midtby og dermed besøge 

butikker, cafeer og spisesteder. 

Der er visse ting, som kan være svære 

at måle ud fra blot observationer, derfor 

har vi valgt at foretage et bylivsstudie. Et 

af de største ønsker var at måle, hvor tryg-

ge folk var, når de var i gaden. På figur 3 

kan resultatet af spørgsmålet ”hvor tryg 

er du her?” ses. Som det fremgår var der 

meget stor forskel på, hvor trygge fod-

gængere og cykelister føler sig på denne 

strækning.

Planen var at gentage alle disse under-

søgelser i starten af maj 2020. Dette har 

vi valgt at udskyde på ubestemt tid grun-

det Covid-19. Vi mener ikke, at vi vil få et 

retvisende billede af de ændringer, som 

vi har lavet. Så vi må desværre vente med 

at få svar på om omdannelsen af Adelga-

de har haft en effekt.

Virker gaden?
Det store spørgsmål er så, virker gaden? 

Det skulle vores evaluering have været 

med til at svare på, men vores umiddel-

bare indtryk er ja. Bilisterne forstår, hvor 

de skal placere sig på vejen, og hastighe-

den er lav. Cyklisterne er umiddelbart ste-

get i antal, og vi ser meget få, der cykler 

på fortovet. Antallet af biler, som er par-

keret på fortovet, ser også ud til at falde, 

men her er vi i tæt dialog med Politiet om 

at føre ekstra kontroller i området.

Vi forventer, at borgernes bevægelses-

mønstre og trafikantadfærd formentlig er 

meget ændret på grund af Covid-19, og 

vi vil derfor ikke kunne gennemføre en 

ordentlig evaluering af projektet i år, men 

muligvis først næste år. Det er både godt 

og skidt, men forhåbentligt giver det eks-

tra tid til at vænne sig til de nye struktu-

rer, aflære dårlige vaner og genopdage 

Skanderborg. 

Figur 4: Der kom meget debat på Facebook.

Planen var at gentage alle disse undersøgelser i 
starten af maj 2020. Dette har vi valgt at udskyde 
på ubestemt tid grundet Covid-19. Vi mener ikke, 
at vi vil få et retvisende billede af de ændringer, 
som vi har lavet. Så vi må desværre vente med at 
få svar på om omdannelsen af Adelgade har haft 
en effekt.


