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Enfamiliehuse

Den 187 m2 store bolig på Ville-   
kullavej i det nordlige Silkeborg...
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der opført en lavenergibolig... 
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Boligen på Balle Husevej ligger på 
en stærkt skrånende grund...
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en bolig, der er trukket frem...

Side 14
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skoven på en 900 m2 stor grund...

Side 20

På Åhavevej i Silkeborg ligger et 
dobbelthus, der er trukket en...

Side 8

Ejendommen Gødvad Mælkevej 11 
ligger i Gudenådalen...

Side 10

Boligen på 148 m2 er placeret ved 
bredden af Silkeborgsøerne...

Side 16

På en grund på 964 m2 i Virklund er 
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Balle Husevej 84

ADRESSE Balle Husevej 84, Silkeborg

OPFØRT 2018

Boligen på Balle Husevej lig-
ger på en stærkt skrånende 
grund i et nyere boligområde i 
det nordlige Silkeborg. Huset 
er integreret i terrænet, så-                
ledes husets ’base’ vokser ud af 
terrænet og samtidig skaber en 
afgrænsning mellem have og 
skråning. Der er således et fald 
mellem bolig og garage, hvor 
der er skabt adgangstrappe til 
det øverste niveau og sidde- 
nicher. Garagen er udført med 
grønt tag.

Huset er tegnet med inspiration 
fra Ludwig Mies van der Rohes 
’Riehl House’, hvor huset fra 
øverste niveau syner som en 
etage og fra nederste niveau 
fremstår i sin fulde højde med 
to plan. Det 212 m2 store træ-
hus er skabt ud fra de samme 
tanker og ideer, men med et 
mere minimalistisk udtryk. 

ARKITEKT Frank Hyrsting

BYGHERRE Henriette og Frank Hyrsting

x

Husets udvendige overflader er 
udført med lodret listebeklæd-
ning i thermoask på facade og 
tag. Over tid vil beklædningen 
patinere og fremstå i sølvgrå/
brunlige nuancer. På regnvåde 
dage skifter træet nuance til 
den oprindelige mørkere brune 
farve. 

Tag og facade smelter sammen 
og syner som en ensartet flade, 
idet eksempelvis tagrender er 
integrerede og skjulte.

Garagen er udført med grønt 
tag og samme listebeklædning 
som boligen samt vægge i in-  
situ beton. 

Såvel ude som inde er der ar-
bejdet med naturlige materialer 
som beton, træ og stål.
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Åhavevej 70A-B

ADRESSE Åhavevej 70A-B, Silkeborg

OPFØRT 2018

På Åhavevej i Silkeborg ligger 
et dobbelthus, der er trukket 
en smule væk fra vejen. 

Huset er opført i mørke tegl-
sten i stueetagen, mens 1.      
salen er holdt i lodrette træ- 
lister. De store vinduespartier 
mod vejen skaber en transpa-
rens og åbenhed ved huset.

Dobbelthuset er symmetrisk 
omkring midteraksen og ligger 
centralt placeret på grunde. 

ARKITEKT Arkitektfirmaet Per Glerup

BYGHERRE Peter Skjoldborg Jensen

x

Hver bolig har sin egen ter- 
rasse og carport til rådighed. 
Carportene er placeret langs 
hver side af grunden, så der 
friholdes en fælles grøn plæne                    
midt for huset. Boligernes                                                                    
aflange formsprog under-   
streger grundens længde.

Boligarealet er på 376 m2 med 
dertilhørende kælder på 39 
m2, overdækning på 62 m2 
samt altaner på 28 m2.
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Gødvad Mælkevej 11

ADRESSE Gødvad Mælkevej 11, Silkeborg

OPFØRT 2017

Ejendommen Gødvad Mælke-
vej 11 ligger i Gudenådalen, 
der er en lang bredbundet ådal 
med et storslået landskab.

Når man fra sydsiden kig-
ger henover Gudenåen ligger 
ejendommen som et diskret 
byggeri i overgangen mellem 
eng og skov. Ankomst til ejen-
dommen sker fra grusvejen 
Gødvad Mælkevej via en allé af 
gamle træer, der fører op til en 
klassisk indrettet gårdsplads.

Boligen er 256 m2 stor med in-
tegreret garage samt 300 m2 
stor lade, der tilsammen udgør 
en klassisk trelænget gård- 
bebyggelse med gavle og 45 
graders taghældning.

ARKITEKT Årstiderne Arkitekter

BYGHERRE Mette og Lars Troelsgaard

x

Facadeudtrykket mod gårds-
pladsen er tænkt med et         
traditionelt udtryk gennem 
vinduernes og dørenes pro-
portioner. Fra havesiden har 
facaderne et mere moderne 
udtryk. 

Boligen er udført med natur-
skifer på taget, matterede 
zinktagrender og blødstrøgne 
mursten, der matcher natur-
skiferen. 

Byggeriet er en nutidsfortolk-
ning af det gamle husmands-
sted, som tidligere lå på stedet.
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Villekullavej 28

ADRESSE Villekullavej 28, Silkeborg

OPFØRT 2018

Den 187 m2 store bolig på Ville-                                                                
kullavej i det nordlige Silke-
borg er tegnet og bygget af 
ejer selv. Villekullavej er en   
nyere udstykning med en-                             
familiehuse, der ligger placeret                                                          
med en kort afstand til                         
Silkeborgmotorvejen.

Huset med det kubiske form-
sprog er bygget med udgangs-
punkt i den danske byggeskik 
og er opført med klassiske, 
danske byggematerialer. Den 
klassiske røde mursten er     
anvendt på en innovativ måde, 
idet murværket er udført            

ARKITEKT mulini architects

BYGHERRE Steffie Tindbæk Hostrup og  
     Mathias Møller Christensen

x

rustikt med bagsiden af mur-
stenen vendt udad. Dele af 
facaderne er beklædt med lod-
rette lister af træ fra danske 
skove. 

Den røde mursten og træet 
skaber en fin kontrast. Ved det 
overdækkede indgangsparti 
ser man tydeligt, hvordan de 
to materialer spiller sammen.

Tilhørende integrerede garage 
er også udført i lodrette træ-    
lister.
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Sølystvej 109

ADRESSE Sølystvej 109, Silkeborg

OPFØRT 2017

På Sølystvej 109 i Silkeborg 
ligger en bolig, der er trukket 
frem i gadelinje og fra grunden 
er der udsigt over Silkeborg 
Langsø.

Huset er beklædt med to træ-
sorter, hhv. sort superwood og 
egetræ – udført som lodrette                          
lister, der understøtter det                                
kubiske formsprog. Begge   
materialer er fremstillet lokalt 
i hhv. Hampen og Gjern.

ARKITEKT Reihs Arkitekter

BYGHERRE Lone og Torben Fogh Jensen

x

Huset fremstår mere markant 
med den sorte superwood 
og skaber materialemæssigt 
en god sammenhæng til Sø-  
sportens Hus, som er den ene 
nabo.

Husets ”bagside” åbner sig 
mere op med store vindues-  
partier, tagterrasse og sidde-                                                      
nicher. Fra alle husets opholds-                         
rum og værelser er der kontakt 
til naturen og søen udenfor.
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Sejs Søvej 64

ADRESSE Sejs Søvej 64, Sejs-Svejbæk

OPFØRT 2019

Boligen på 148 m2 er placeret 
ved bredden af Silkeborgsøerne                                                                 
i Sejs-Svejbæk på en smal 
grund, som strækker sig på 
begge sider af Sejs Søvej. Selve 
boligen er placeret mod søen, 
mens garage og anneks ligger 
i et stigende terræn på den        
anden side af vejen.

Boligen er i et plan og ligger i ni-
veau med vejen. Terrænet falder                                                                 
ned mod søen og får derved 
bygningskroppen til at fremstå 
svævende mod søen. Tage på 
boligen, garagen og annekset 
er udført med grønt tag, som                                                                                   
sikrer samspil med den omkring-                                                                           
liggende natur. 

Tagvandet fra taget på boligen 
føres ned under bygningen og 
ud foran bygningen i et vand- 
og stenbed som man skal        
bevæge sig over, når man 

ARKITEKT Salomonsson Arkitekter

BYGHERRE Anne og Bjarne Møller-Madsen

x

går fra boligen og ud i haven.                 
Boligen fremstår med facader i 
kulbrændte teglsten, hvor hver 
tredje skifte er fremtrukket. 
Mod vejen fremstår facaden 
lukket, imens facaden åbner 
sig op mod søen. 

Ved vinduer er teglstenene 
stedvist ført forbi vindues-   
glassene og hindrer derved ind-
bliksgener samtidig med, at de 
fungerer som solafskærmning. 
Facadernes udformning skaber 
samtidigt et spændende skyg-
gespil i samspil med naturen. 

Bygningskroppen er indram-
met af en stålramme langs sok-
len og ved bygningens tagfod. 
Sammen indrammer de kon-  
turerne af boligen og bidra-
ger til et roligt helhedsindtryk 
af den ellers meget levende           
facade.
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Skærbækvej 108

ADRESSE Skærbækvej 108, Linå

OPFØRT 2018

Sommerhus på 65 m2 og gara-
ge med skurfunktion på 31 m2 
beliggende i Gudenådalen og 
indenfor Gødvadfredningen. 

Fra grunden er der adgang til 
Gudenåen og udsigt over det 
smukke landskab ved Gudenå-
dalen.  

Man ankommer til ejendommen                                                                         
fra syd via en stor parkerings-
plads med mørkt grus. 

Den samlede bebyggelse er 
opført med mørke teglsten, 
vinduer i mørke nuancer, stern-  
kanter og tagrender i zink. 

ARKITEKT Arkitektfirma Steen Hassager  
  Petersen

BYGHERRE Frank Haunstrup

x

Tage er udført med ensidig 
taghældning og beklædt med 
tagpap med lister. I sommer-
husets tag er placeret ovenlys-                                                       
vinduer. 

Facaden på sommerhuset er 
højest ud mod Gudenåen, med 
en højde på 5 m. Mod syd er en 
overdækning på ca. 15 m2 og 
facaden er 3 m høj.

Garagen er placeret bag               
sommerhuset, så den ikke er 
synlig fra Gudenåen. 

Omkring bebyggelsen er et 
større fliseareal. 
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Hjortesigen 15

ADRESSE Hjortesigen 15, Virklund

OPFØRT 2019

Boligen ligger på kanten af    
Vesterskoven på en 900 m2 
stor grund. Fra grunden er der 
mod øst udsigt over Søhøj-  
landet og det kuperede terræn, 
mens haven mod vest smelter 
sammen med skovbrynet.

Boligen består at tre vel-         
definerede ”bygningsklodser” i 
varierende højde og volumener,                                                                 
som ved deres sammen-      
bygning optager det kuperede 
terræn på grunden. 

Den samlede bebyggelse er 
beklædt med lodretgående 
træbeklædning og består af en 
bolig på 191 m2 og en garage                                                                  
på 43 m2. Vinduer er i sort alu-
minium og sort zinkinddæk-
ning afgrænser det flade tag. 
Facaderne fremstår relativt                   
lukkede mod vejen, imens       

ARKITEKT Martin Romby Hauge /  
  LTM Arkitekt- og Byggefirma

BYGHERRE Anja og Martin Romby Hauge

x

facaderne mod vest åbner sig 
op mod landskabet.

Man ankommer til boligen fra 
øst, hvor garage og et flise-
belagt gårdrum byder velkom-
men.

Mod nord-vest strækker skov-
brynet sig helt ind til husets 
facade, der med dens lod-     
rette lister skaber reference 
til skoven. Mod syd-vest frem-
står grunden kultiveret med 
græsplæne og terrasse i flere 
niveauer. 

I husets udformning er der taget                                                                                  
udgangspunkt i grunden                
og omgivelserne, hvor det 
samlede bygningsvolumen 
opleves som en bevægelse, 
der snor sig op af grundens               
skrånende terræn.  
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Enfamiliehus, Virklund

ADRESSE Virklund

OPFØRT 2019

På en grund på 964 m2 i                            
Virklund er der opført et en-                                                            
familiehus på 97 m2 med        
udnyttet tagetage på 89 m2 og 
carport/udhus på 41 m2. 

Byggeriet er i to plan med      
sadeltag beklædt med stål-   
plader. Stueetagen fremstår 
med vandret træbeklædning. 
Den vandrette træbeklædning 
er forlænget hen på gara-
gen, så de to bygningskroppe           
visuelt smelter sammen, og 
tilsammen opleves som husets 
base. 

På øverste etage er facaden          
beklædt med lodret træ-         
beklædning. Den ændrede 
retning på facadebeklæd-                                                                                               
ningen understreger adskillel-

x

ARKITEKT N+P ARKITEKTUR

BYGHERRE Sarah Therkildsen og 
     Andreas I. Rasmussen

sen mellem boligens to etager. 
Mod nord er facaden domineret                                                                        
af en stor karnap med en 
længde på godt 5 m. 

Under boligen er der kælder på 
97 m2. 

Facade mod vej fremstår lukket                                                                                        
med enkelte smalle, horisontale                                                                                                            
vinduer. 

Mod syd fremstår facaden 
åben i stueplan med store               
vinduespartier ud mod haven 
og træterrassen, som om-  
kranser huset mod syd og øst. 

Læmure i forlængelse af faca-
der mod øst og nord skaber læ 
og rum til ophold mod haven. 
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Uglesøvej 40, Virklund

ADRESSE Uglesøvej 40, Virklund

OPFØRT 2019

På en grund på 968 m2 i          
Virklund er der opført en lav-
energibolig på 191 m2. Boligen 
er på 155 m2 i stueplan og med 
33 m2 udnyttet tagetage. Til 
boligen hører skur og carport 
på i alt 43 m2. 

Bebyggelsen fremstår helt 
sort med malet træbeklæd-
ning på bolig og garage, sorte                                
alu-vinduer og sort zink-                                                
inddækning omkring taget. 

Boligen består af to ”længer”, 
som danner en vinkel, hvor     
facaden mod nord ligger ud 
mod ankomstarealer.
 
På den nord-øst-gående længe                                                                 
er boliglængens tag udformet 

x

ARKITEKT HD Bolig

BYGHERRE Martin Dissing

som sadeltag med forskudt 
kiplinie, hvor taghøjden stiger 
mod øst. På den nord-syd-   
gående længe er boligen med 
ensidig taghældning med tag-
højde, som stiger mod syd. 
Dobbeltcarporten er med fladt 
tag og alle tage er beklædt 
med tagpap.

Mod syd, i vinklen mellem de 
to boliglænger, er etableret                                                         
terrasse i lyst træ, som                          
kontrast til den sorte be-                                                                                  
byggelse. Afgrænsning om-
kring terrasse og bede er        
udført med cortenstål. 
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ment etagebyggeri og private...
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Silkeborg på den gamle...
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Side 36

Lysbroengen 2-112, 
Silkeborg
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Kongegården i Silkeborg

ADRESSE Svendsgade/Valdemarsgade,  
  Silkeborg

OPFØRT 2018

Kongegården består af både  
alment etagebyggeri og private                                                               
rækkehuse i et nyt bolig-          
område i Sydbyen. 

Udover områdets nye boliger 
er den eksisterende industri-
bygning på grunden bevaret 
og omdannet til dagligvare-
butik i stueplan og boliger i to 
etager over butikken. Etage-
byggeriet er opført i 3-4 etager 
som mindre ”blokke” med ind-
byggede forskydninger.

Udearealerne mellem byg-
ningerne er som udgangs-
punkt forbeholdt gående og 
cyklende, så der skabes trygge                                                         
udearealer, som opfordrer til 
ophold og leg for store og små.

På grunden er der også række-
huse i to etager med sadeltag, 

ARKITEKT Årstiderne Arkitekter

BYGHERRE AAB Silkeborg | Jørgen Friis  
    Poulsen A/S

x

der fungerer som en fortolkning 
og spejling af skalaen på mod-
satte side af gaden. Husene                                                                   
er udført så der på én gang 
skabes både en homogenitet 
og mangfoldighed i bygnings-
massen. Mod Valdemarsgade                    
skabes mindre haver med   
middags- og aftensol.

Gaderummene er smalle og 
skaber intimitet og møde-    
steder. Bebyggelsen er opført 
i røde tegl med vinduer og          
altaner i vinrøde farver. Varia-                                                            
tionen i facaderne er bl.a. 
skabt ved at arbejde med for-
skellige fugefarver.

Under en del af byggeriet er 
der etableret en p-kælder med 
adgang fra rundkørslen.
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Etageboliger på Sanatorievej

ADRESSE Sanatorievej 46-52, Silkeborg

OPFØRT 2019

SIF Park ligger i den sydlige 
del af Silkeborg på den gamle 
stadiongrund. 

Skalaen i området er varierende                                                                           
med både villaer, kolonihaver, 
et større plejecenter og bold-
baner. 

Byggeriet består af fire punkt-
huse i fem etager og rummer i 
alt 80 lejligheder i varierende 
størrelse. I tilknytning til den 
enkelte bolig er en større altan 
eller terrasse. 

ARKITEKT Årstiderne Arkitekter

BYGHERRE PFA Ejendomme / 
     Birch Ejendomme

x

Parkering foregår på terræn 
imellem bygningerne og er 
udført med græsarmering. 
I tilknytning til parkerings-          
pladserne er der placeret      
skure. 

Bygningerne er opført med   flade                                                                                         
tage og facaderne er holdt 
i gule mursten. I facaderne                                                                           
er der skabt variation ved 
at lave forskellige mønstre i 
murværket samt ved vindues-     
partier i varierende bredde. 
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Sognegård og herberg i Thorning

ADRESSE Blichersvej 31, Thorning

OPFØRT 2018

I forbindelse med Thorning         
Kirke er der opført nyt sogne-
hus på 236 m2 og nyt herberg 
på 151 m2. 

På grunden lå tidligere et   
gammelt gulstenshus, som nu 
er nedrevet.

Det nye byggeri er opført med 
hvide vandskurede teglsten 
og tag med røde vingetegl.                    
Vinduer er sprossede og frem-
står i antrasitgrå træ-alu. 

Stien fra den tilhørende                   
parkeringsplads til byggeriet 

ARKITEKT Tegnestuen Fjelsø Mejeri

BYGHERRE Thorning Sogns 
    Menighedsråd

x

er belagt med røde klinker og 
byder som en rød løber vel-
kommen til huset. 

Omkring huset er en større                                                           
græsplæne med enkelt-          
stående træer. 

Byggeriet er placeret syd-øst 
for Thorning Kirke og skaber                                                      
med sin placering og sit                
materialevalg en harmonisk                   
sammenhæng med den                
højere beliggende kirke og den 
omkringliggende kirkegård og 
den bagvedliggende skov.
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Gyvelvej 2A-F

ADRESSE Gyvelvej 2A-F, Sejs-Svejbæk

OPFØRT 2017

På Gyvelvej i Sejs er der op-
ført en mindre rækkehus-                 
bebyggelse bestående af seks 
boliger med et samlet areal på 
296 m2. 

Bebyggelsen er orienteret 
med indgangsparti mod øst 
og mindre, private haver mod 
vest. Mod syd, ud mod Julsøvej, 
ligger en fælles parkerings-
plads og mod nord er placeret 
en række skure. 

Rækkehusene er med sadeltag 
og facaderne er beklædt med 
gråt plademateriale. Gavlene 

ARKITEKT Laban Arkitekter

BYGHERRE Vemmelund Ejendomme

x

fremstår med store glaspartier,                                                            
som brydes af et markant rød-
malet trekantet facadeparti i 
træ.

Mindre udhæng ved begge 
gavle, som er beklædt med 
hvidmalet træ, giver mindre 
ly og godt lysindfald til de to-     
sidet belyste boliger. Tage er 
beklædt med tagpap. 

Byggeriets tagform udnyttes 
blandt andet til depotrum.
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Lysbroengen 2-112

ADRESSE Lysbroengen 2-112, Silkeborg

OPFØRT 2018-19

Lysbroengen ligger vest for    
Silkeborg centrum og med kort 
afstand til naturen og søerne. 

Den samlede bebyggelse er 
opført i to etaper - første etape 
med 54 boliger og anden etape 
med 96 boliger. 

Boligerne er alle 4 værelses 
rækkehuse i to plan i størrelser 
mellem ca. 100-120 m2.

Bebyggelsen er opført som 
gavlhuse i sort imprægneret 
træ med hvide vinduer. 

Husene er enkeltvist eller par-
vist forskudt for rækken, så 
der opstår små nicher, der kan 
give både læ og lidt privathed.         
Arkitektonisk giver det en fin 
dynamik til rækken af gavl- 
huse.

ARKITEKT Årstiderne Arkitekter

BYGHERRE Henton Ejendomme A/S

x

Foran hvert rækkehus har     
ejerne en carport og et mindre 
skur. Begge dele i sortmalet 
træ.

Facaderne skaber en intim 
bebyggelse i naturen, hvor                    
bebyggelsens grønne omgivel-
ser opleves som en vigtig del 
af stedets identitet. Specielt 
regnvandssøen i midten af be-     
byggelsen tilfører området     
kvalitet.

Træet giver en fin stoflighed 
til bebyggelsen, som på trods 
af repetitionen ikke virker                       
monoton. Den sorte farve                                                        
giver en homogenitet til Lysbro-                                                                 
engens helhed og betyder, 
at det samlede indtryk virker 
roligt på trods af den enkelte                                                        
ejers valg af havemøbler,                              
beplantning mm.



Kategori 3:

Restaureringer
Det gule murstenshus på Sølystvej 
i Silkeborg er ombygget...

Side 40

Ombygning af lagerhal til kontor- 
faciliteter...

Side 46

I Læssøegade har ejer renoveret et 
byhus...

Side 42

Sommerhus på 305 m2, heraf ind-
bygget garage på 59 m2 og...

Side 44

Sølystvej 126,
Silkeborg

SPX FlowLæssøegade 16,
Silkeborg

Hedegården 9,
Grauballe

KFUM spejderne i Gjern har gen-
nem de sidste 2 år arbejdet...

Side 48

Spejderhytte og Natur-
hus Gjern Bakker



2019

2019

40

Sølystvej 126

ADRESSE Sølystvej 126, Silkeborg

OMBYGGET 2019

Det gule murstenshus på 
Sølystvej i Silkeborg er om-
bygget i 2019. 

Huset er højt beliggende og 
tilbagetrukket på den stærkt 
skrånende grund med facade 
mod Silkeborg Langsø. De gule 
mursten er fint komplimente-
ret med elementer af lodrette 
trælister, der over tid patinerer 
til en mere sølvgrå nuance.

De forskellige elementer af 
trælister i kombination med 
den gule mursten skaber en 
sammenhæng hele vejen 
rundt om huset – fra hoved- 
indgang til kældertrappe.

ARKITEKT Reihs Arkitekter

BYGHERRE Rebekka og John Bøgelund
     Frederiksen

x

Adgang til huset sker ad en 
trappe fra Sølystvej, hvor-
fra man træder ind i ejen-          
dommens forhave. På samme 
side af huset er placeret en 
hæ træterrasse, hvortil der er           
adgang via en større trappe 
med indbyggede plantekasser 
og opholdsmuligheder.

I forbindelse med ombyg-
ningen er 45 m2 kælder ind-
draget til boligformål, således 
at det samlede boligareal i dag 
er 219 m2.
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Læssøegade 16

ADRESSE Læssøegade 16, Silkeborg

OMBYGGET 2019

I Læssøegade har ejer reno-
veret et byhus. Huset ligger i 
Sydbyen, hvor flere gader er 
karakteriseret ved mindre by-
huse i 1-2 etager, ofte sammen-                                                              
byggede og placeret i skel 
mod vej.

Huset er oprindeligt fra 1890 
og renoveringen er udført med 
respekt det for oprindelige med 
et twist af moderne arkitektur 
i form af materialevalg be-      
stående af sort zink og ceder-                                                                  
træ.

ARKITEKT Method & Madness Architects

BYGHERRE Per Guldborg

x

Når man kigger ned ad          
Læssøegade passer byggeriet                                                              
fortsat fint ind i rækken af 
huse.

I forbindelse med renove-      
ringen er der opført en tilbyg-
ning til boligen, der ligger som 
et baghus. Forhuset har også 
fået tilført to nye kviste. Derud-
over er der opført et 15 m2 stort 
udhus og en overdækning ved 
indgangspartiet.
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Hedegården 9

ADRESSE Hedegården 9, Grauballe

OMBYGGET 2018

Sommerhus på 305 m2, heraf 
indbygget garage på 59 m2 og 
udestue på 50 m2. 

Det oprindelige sommerhus er 
fra 2003 og er på 80 m2 med 
uopvarmet garage på 50 m2.

I efteråret 2018 er huset om-
bygget, idet der er etableret 
tilbygning mellem de to eksi-
sterende bygninger. Tilbyg-
ningen fremstår i træ og til 
vinduespartier er genanvendt 
mahognivinduer. Hele taget er 
skiftet til liste tagpap med 20 
graders hældning, som er med 
til at binde de forskellige byg-
ningskroppe sammen. 

ARKITEKT Peter Schmidt

BYGHERRE Johanne Toftgaard og 
    Peter Schmidt

x

Mod vest er opført orangeri/
udestue.  

Ombygningen er sket med     
respekt for det oprindelige 
sommerhus og den omkring-
liggende natur.

I ombygningen er der tænkt                 
flydende grænser mellem ude 
og inde. Der er tænkt i farver, 
materialer, klima og miljø. I                              
huset er der indarbejdet luft 
til vand varmepumpe og regn-
vandsopsamling i 10.000 liters 
underjordisk tank, som bruges 
til vanding af have og orangeri 
samt tøjvask og toiletskyld.
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SPX Flow

ADRESSE Pasteursvej 4A,Silkeborg

OMBYGGET 2019

Ombygning af lagerhal til kontor-  
faciliteter. SPX Flow startede 
som Silkeborg Jernstøberi i 1853 
og er dermed en af Silkeborgs 
ældste og længst fungerende 
virksomheder. Transformationen                                                               
af virksomhedens eksisterende                                                         
hovedkontor er skabt med         
respekt for den historie, som det 
gamle jernstøberi besidder. 

Virksomhedens eksisterende 
kontor- og lagerfaciliteter er om-         
dannet med fokus på bl.a.           
logistik, funktionalitet og med-                                                        
arbejdertrivsel. Som en central 
del af projektet er der indtænkt 
optimering af flowet internt i 
virksomheden og i udearealerne                               
i form af til- og frakørsel af         
varer. Derudover er der blevet 
skabt en ny hovedindgang, der 
sammen med nye udendørs 
opholdsarealer udgør et imøde-                                                 
kommende og grønt ankomst-
torv for besøgende. Facader 

ARKITEKT Årstiderne Arkitekter

BYGHERRE KPC

x

fremstår i strækmetal med mar-
kante grønne partier omkring 
hovedindgangen. 

Virksomhedens administration 
er rykket fra en separat byg-
ning ind i selve produktions-
bygningen, hvor den danner 
en imødekommende front for   
besøgende. Ummidelbart bag 
receptionen ligger administra-
tionen med mødelokaler, pro-
duktion og lager – alt sammen 
under samme tag. Der er visuel 
forbindelse mellem reception, 
administration og produktion 
– på den måde er arkitekturen 
med til at fremme gennemsig-
tighed og forståelse imellem af-                                                                              
delingerne. Gennem moder-
niseringen er bygningens 
industrielle karakter bibeholdt 
indvendigt ved b.la. at bevare 
de patinerede porte, lade mur-    
værket fremstå råt og lave syn-  
lige installationer.
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Spejderhytte og Naturhus Gjern Bakker

ADRESSE Svostrupvej 5, Gjern

OPFØRT 2019

KFUM spejderne i Gjern har 
gennem de sidste 2 år arbejdet                                          
med renoveringen af deres 
spejderhytten samt bygget 
det nye Naturhus Gjern Bakker.                          
De to bygninger ligger op til 
skoven ud mod Gjern Bakker. 

Spejderhytten er renoveret 
nænsomt i forhold til den gamle                          
spejderhytte og er med nyt 
stråtag, hvidpudsede facader 
og vinduer med sprosser. Mod 
syd er spejderhytten udvidet 
med en mindre tilbygning i træ 
med tagpap, delvist skjult bag 
den oprindelige bygning. 

Naturhus Gjern Bakker er bygget                                                                               
over for spejderhytten og er op-
ført i træ med tagpap på taget, 
med et arkitektonisk udtryk 
svarende til tilbygningen til 
spejderhytten. De to bygninger           
passer således fint sammen 

BYGHERRE KFUM Spejderne Gjern

x

og falder harmonisk ind med 
skovens træer. I modsætning 
til spejderhytten er Naturhus 
Gjern Bakker ikke isoleret, hvil-
ket betyder at det har været 
muligt at arbejde med store 
vinduespartier med helt smalle               
vinduesrammer. I stedet op-                                                                     
varmes bygningen af et ”bål-
sted” centralt placeret i huset. 
Røde klinker på gulvet er vide-
reført på gangarealer omkring 
huset, og nedbryder derved 
overgangen mellem ude og 
inde.

Dette er blevet et nyt samlings-                                                                          
sted i byen – ikke kun for 
spejderne, men også for dag-        
plejere og andre. Projektet 
er bl.a. støttet af Silkeborg                               
Kommune, Realdania, Lokale 
og Anlægsfonden, Friluftsrådet, 
Hedeselskabet samt flere lokale                                                                     
virksomheder.
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Skatepark (motorvejsoverdækning)

ADRESSE Søholt Parkvej 4, Silkeborg

OPFØRT 2019

Silkeborg Skatepark er Dan-
marks største målt på kvadrat-
meter.

Med åbningen af Silkeborg- 
motorvejen i 2016 opstod et nyt 
og unikt byrum – en stor beton- 
overdækning ovenpå motor-                                                                
vejen mellem Alderslyst og 
Gødvad. 

Silkeborg Kommune har i tæt 
samarbejde med Silkeborgs 
skatermiljø, indrettet street-
miljø og skatepark på en del af 
den 9.000 m2 store overdæk-
ning. Selve skateparken er ca. 
6.000 m2, så der er stadig ca. 
3.000 m2 uudnyttet beton, 

BYGHERRE Silkeborg Kommune

x

som der dog også kan skates 
på. 

Skateparken har altid åbent 
og alle med små hjul kan bruge                                                         
den – hvad end man kører på 
skateboard, løbehjul, rulle-    
skøjter eller bmx.

Byrummet er blevet et sted, 
hvor lokale kan dyrke skate-                                                
kulturen på de forskellige       
betonramper.

Skateparken blev indviet den 
29. juni 2019 og til åbningen 
var der både workshops for 
nybegyndere og fri leg for de 
erfarne.
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Bindslevs Plads

ADRESSE Bindslevs Plads, Silkeborg

OPFØRT 2018

Byrummet bestod tidligere af en 
kommunal p-plads på terræn. I 
dag er der etableret p-kælder i 
to plan under pladsen og Silke-
borg Bibliotek har udvidet med 
CampusHuset. 

Byrummet og CampusHuset er 
opstået i et samarbejde med 
områdets institutioner, partner-
skabet Campus Bindslevs Plads. 
Man havde et ønske om sammen-                                                                    
hæng mellem institutionerne 
i området og nytænkning af     
pladsens udformning og an-   
vendelse. 

CampusHuset har rumlige mulig-                                                                       
heder, som kan understøtte              
anderledes læringsprocesser 
med fokus på interaktivitet, inno-                                                                            
vation og kreativitet. Pladsen 
består af forskellige byrum med 
forskellige funktioner og aktivi-
teter. 

ARKITEKT LABLAND architects A/S

BYGHERRE Silkeborg Kommune

x

Gulvet er i ét niveau og består 
af en asfaltflade med en grafisk 
hvid optegning, som binder de 
forskellige byrum sammen. 

Ramblaen er pladsens hoved-
åre, som indfanger alle hoved-
indgange til de omkringliggende 
institutioner. 

Scenerummet er det multifunk-
tionelle rum med plads til fest og 
mulighed for at indtage hoved- 
scenen og løbe eller sidde på                        
asfaltbakkerne. 

Theodoras Have er en grøn 
oase midt i byen, der dels giver         
mulighed for småbørnsleg på 
små bakker og i mindre lege-                                                                      
miljøer samt mulighed for op-
hold og nydelse af blomster og 
træer.
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Udearealer ved Arena Midt

ADRESSE Hasselvej, Kjellerup

OPFØRT 2018

Arena Park i Kjellerup ligger 
ved Arena Midt på en tidligere                                                              
40.000 m2 store græseng, 
som forbinder Arenaen med          
Krabbes Grønne Ring. Arena 
Park er et aktivitetsområde til 
blandt andet boldspil, løb og 
cykling, forbundet af stiforløb 
og pladser til aktivitet og op-
hold. 

På pladserne er det muligt at 
dyrke yoga, styrketræning, 
badminton, fodbold, hånd-
bold og streetbasket, beach-           
volley og forskellige former for 
cykling. En del af området er                     
asfalteret, så det kan bruges 
som tekniktræning for små og 
store cyklister og som trial- 
cykling bane. I området er der 
også indarbejdet en cykellege-
bane, støttet af Nordea Fonden 
og Cyklistforbundet. 

ARKITEKT arcvision landscape

BYGHERRE Silkeborg Kommune

x

Parken appellerer til en bred 
målgruppe – ikke kun til trænede 
sportsudøvere – og skoleklas-
ser, daginstitutioner, bedste-                                                                    
forældre med børnebørn,         
kørestolsbrugere m.fl. benytter 
således parken flittigt. 

I kanten af området – ud mod 
Krabbes Grønne Ring - er syv 
tøndeformede, sortmalede træ-
hytter placeret. Seks af hytterne                                                                                
rummer mulighed for overnat-
ning af op til 6 personer pr.             
hytte, imens den syvende               
bruges til opbevaring. 

Forud for etableringen af Arena                          
Parken er gået et udvidet sam-
arbejde med en lang række      
lokale interessenter. Desuden 
har både Lokale og Anlægs-   
fonden, Nordeafonden og Fri-
luftsrådet støttet projektet.
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Silkeborg Bikepark

ADRESSE Kastaniehøjvej 6, Silkeborg

OPFØRT 2019

Silkeborg BikePark er en ny-
åbnet mountainbikepark ved 
Cirkuspladsen i Silkeborg, som 
i det kuperede skovområde 
er en perfekt mountainbike-                                                                    
kulisse. BikePark understøtter 
det store potentiale, der er for 
at udvikle Silkeborg og Søhøj-                 
landet til Danmarks bedste 
mountainbike destination 
og derigennem understøtte           
visionen om Silkeborg som 
Danmarks Outdoor Hovedstad.

Her har nybegyndere et sted, 
hvor de kan blive fortrolige 
med de tekniske greb og lære, 
hvordan man skal opføre sig 
på mountainbikesporene i 
skoven. Derudover harr elite-
udøverne en base, hvor de kan 
udvikle det tekniske niveau 
i en ramme, der er gearet til 
konkurrencer på eliteplan. 

BYGHERRE Silkeborg Kommune

x

Den 15. juni 2019 åbnede den 
nye park – en idrætsfacilitet 
indrettet med mountainbike-
spor, der er inspireret af ski-
sport. Derfor er de forskellige 
spor markeret med farver, der 
indikerer niveauet. Det blå flow 
og hoppespor er eksempelvis 
for begyndere, mens det røde 
og sorte spor henvender sig til 
de mere erfarne og avancerede                                                              
mountainbikeryttere.

Ønsket om og behovet for en 
bikepark er opstået, fordi an-
tallet af mountainbikeudøvere 
i mere end 10 år er steget og 
fortsat stiger. Anlægget har 
kostet 2,2 millioner og er den 
første bikepark i Danmark, der 
når op på så højt internationalt 
niveau.
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Skovbakken (bypark)

ADRESSE Vestergade, Kjellerup

OPFØRT 2019

Med projektet ’Skovbakken, 
Kjellerup’ er der skabt en           
levende og inkluderende by-
park med plads til alle byens 
borgere – unge som gamle, her-
under også beboere fra byens 
plejecentre, socialpsykiatriske                    
institutioner og handicap-                     
institutioner.

Visionen har været at skabe en 
større sammenhæng mellem 
byen og det rekreative natur-
område Sygehusdalen samt 
den 9 kilometer lange sti rundt 
om Kjellerup kaldet Krabbes 
Grønne Ring. Sygehusdalen er 
et større dal-område, som både 
skole, dagplejere og bo- og     
væresteder benytter til rekrea-
tive aktiviteter.

I 2017 fik Skovbakken tilskud fra 
Realdania under programmet                                                           

ARKITEKT arcvision landscape

BYGHERRE Silkeborg Kommune

x

’Rum for Alle’ og i januar 2019 
blev parken indviet i forbindel-
se med Kjellerups 150 års fød-
selsdag.

Den centrale del af Skovbakken 
udgøres af en stor multifunk- 
tionel ring, der kan indrettes 
efter behov. Der hænger tove, 
som man kan svinge sig i og om 
sommeren kan den indrettes 
med hængekøjer. Derudover er 
der opstillet plinte til ophold. 

Der er gennem borgerind-     
dragelse skabt et inkluderende 
by- og aktivitetsområde for alle 
brugergrupper og Skovbakken 
er i dag byens nye samlings-
sted, som tilgodeser sårbare 
menneskers fysiske og men-
tale sundhed samt fremmer 
inklusion og sociale fælles-      
skaber.
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Trækstien
Oversigtskort

Trækstien

ADRESSE Natursti mellem Silkeborg og  
  Randers

OPFØRT 2018-19 (strækningen fra 
                   Svostrup til Resenbro)

Langs Gudenåen mellem Silke-                    
borg og Randers løber den 
gamle Træksti som en 70 km 
vandresti, hvor man kan komme                                                               
helt tæt på åen og naturen og 
har mulighed for enestående                    
naturoplevelser. I Silkeborg 
Kommune ligger 22 kilometer af 
Trækstien. 

Fra 2015 til 2017 blev en stræk-
ning på 11 kilometer fra Ande- 
torvet i Silkeborg til Svostrup 
Bro renoveret. I 2018-2019 
er den sidste strækning fra                                                                      
Svostrup til Kongensbro reno-  
veret. Renoveringen har betydet, 
at stien er blevet hævet med                                                                   
cirka en halv meter og gjort halv-
anden meter bredere. Ca. 1,5 kilo-                                                                                   
meter af stien er hævet som en 
sti af træ på pæle midt i Guden-
åen, så man nu kan opleve Dan-
marks længste træsti. Tiltaget 
gør, at strækningen forventes at 
være tør og farbar for gående og 

BYGHERRE Silkeborg Kommune og  
     Naturstyrelsen

Kongensbro x

Svostrup x

Silkeborg x

cyklister i cirka 10 måneder om 
året. 

Trækstien tilbyder et hav af for-
skellige aktiviteter og seværdig-
heder, f.eks. kajak, kano, fiskeri, 
cykling, fuglekiggeri, ophold 
mm. Trækstien er en vigtig del af 
en fælles drøm om at etablere en 
Gudenåsti fra kilde til fjord med 
en samlet strækning på 173 km. 
Alle syv Gudenå kommuner er i 
gang med at renovere delstæk-
ninger af det samlede projekt. 

Trækstien er oprindeligt skabt 
for heste og pramdragere, der 
trak pramme med varer mellem                                                   
Silkeborg og Randers især i       
anden halvdel af 1800-tallet.  
Stien er en vigtig del at Silke-
borgs kulturarv. 

Finansieringen er sket i et sam-
arbejde mellem Silkeborg Kom-
mune og Naturstyrelsen.
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Grævlingeanlæg i AQUA

ADRESSE Vejlsøvej 55, Silkeborg

OPFØRT 2018

I 2018 er der indviet et nyt     
grævlingeanlæg i AQUA Akva- 
rium og Dyrepark. Grævlinge- 
anlægget er 600 m2 og er første 
del af en større udviklingsplan 
for parken. 

AQUA har et ønske om, at op-    
levelsen ved at bevæge sig          
gennem parken gøres så intui- 
tiv, autentisk og naturlig som 
muligt med så vidt muligt skjulte 
anlæg, hegn og barrierer. En del 
af grævlingeanlægget er derfor 
nedgravet, så man som tilskuer                       
skal bevæge sig gennem en                                                                  
tunnel, for at nå frem til græv-
lingen – præcist som grævlingen 
selv færdes. Tanken bag Græv-
lingehulen er, at oplevelse, leg 
og læring skal smelte sammen 
og give intuitiv viden fra sig. An-
lægget består af en stald med 
indbyggede huler og et service-                            
areal for dyrepasserne, et ude-
anlæg, et formidlingsrum samt 

ARKITEKT Mark Blix, GAIA Design &  
   Årstiderne Arkitekter

BYGHERRE AQUA Akvarium og Dyrepark

x

en underjordisk gang, hvor                                                                                         
gæsterne kan se ind til græv-   
lingerne, når de opholder sig i 
hulerne. På taget af anlægget 
er naturlig bevoksning, så an-                                                                 
lægget falder så naturligt som 
muligt ind i den omgivende   na-
tur. Gæster ankommer til anlæg-
get på en trægang, der danner 
bro over en anlagt bæk, der 
også risler gennem udeanlæg-
get. Barriererne er udformet som 
naturtro skrænter eller fordyb-
ninger formet af beton, hvilket                                 
ligeledes er brugt til en hul ege-
stamme, som gæsterne kan gå 
op i og få et godt kik ind over 
udeanlægget. Den ægte skov-
bund giver rig mulighed for at 
aktivere grævlingerne til naturlig 
fødesøgning. 

Selve bygningsanlægget består 
af grævlingens hule på ca. 7 m2 

samt et overdækket areal på ca. 
16 m2.




