
NY KOBLING
Med de simple greb at fjerne den eksisterede bøgehæk indtil museets 
plæner, udvide og opgradere stibelægningen og placere bænke langs med 
forbindelsen vil man kunne skabe en hel ny oplevelse af passage over til 
kirken og potentialet en ny brug af museets have.

SLØJFE FRA RÅDHUSGADE TIL PROMENADE
Søbadet danner en sløjfe mellem Rådhusgade og den urbane promenade i 
Søparken. Beliggenheden på den vestvendte pynt er gunstig for eftermid-
dagssol og har samtidig en fin orientering med udsigt mod Odden.

PORTÅBNINGER
Med reference til port-motivet som ses mange steder i bymidten, gennem-
brydes bebyggelsen ydeligere af en række store portåbningerne, der skabe 
bedre adgang og styrker visuel kontakt mellem Søkvarteret og søbredden.

PARKERING I ANDEN RÆKKE
I “anden række” fra søbredden placerer bygningsvolumener sig ind i den 
eksisterende struktur med henblik på at lave en samlet facadeforløb langs 
vejen. Her samles kvarterets parkering i to nye parkeringshuse, der vil have  
gode tilkørselsforhold og nærhed til arbejdspladser og handlemuligheder. 

AFSLUTNING AF BYENS STRUKTUR
Helhedsplanen lægger vægt på en tilpasset fortætning, der skaber defi-
nerede by- og gaderum på den ene side og en klar forside ud mod vandet. 
De nye bygningskroppe aftegner et gaderum for Søgade på den ene side og 
afskærmer Søparken og det grønne træk på den anden. 

FORBINDELSER TIL BYMIDTEN
De nye volumener er placeres, så de nuværende forbindelser til bymidten 
fritholdes som både visuelle og fysiske forbindelse.

INTRODUKTION           
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developere, almene boligselskaber, 
borgere, brugere, lokaludvalg m.fl.. 
 

• Når vi i København drifter byen, sker 
det i et samarbejde med ejere og 
brugere af stueetagen og byens rum. 

• Når københavnerne bruger byen, 
sætter de deres præg på kantzonen 
som brugere, ejere og lejere og til-
fører individualitet og variation.

• Når vi i København udvikler ny by, 
udvikler vi kantzonen i et samar-
bejde mellem grundejere, bygherre, 
developere, rådgivere, almene bolig-
selskaber, lokaludvalg, bor gere m.fl. 

• Når vi i København udvikler den ek-
sisterende by, udvikler vi kantzoner 
i et samarbejde med andelshave-
re, ejerforeninger, erhvervsdri-
vende, administrationsselskaber, 
rådgivere, bygherrer, grundejere, 

Udvikling af byens kantzoner sker i et 
samarbejde mellem mange aktører.

Kommunes rolle er at tænke i helhe-
der og tilgodese og prioritere mellem 
de forskellige interesser og behov. Her 
skal kommunen bl.a sikre, at køben-
havnerne får mulighed for at sætte et 
 individuelt præg.

SAMARBEJDE MED BYENS AKTØRER

Invitation til at nyde en kop kaffe. A-huset,  
Islands Brygge, Amager.

HVILKEN GEVINST HAR KANTZONER?

MATERIALER OG IDENTITET
Vi foreslår en bygningsmæssig identitet, der trækker på Silkeborgs material-
itet, skala og farver og samtidig skaber plads til tidssvarende arkitektoniske 
udtryk. Design guidelines skal sikre, at Søkvarteret fremstår både som en 
genkendelig identitet og med variation indenfor denne.  

KANTZONER
De nye bygninger tænkes udført med en tydelig og generøs kant ud mod den 
urbane promenade og søbredden. Det anbefales, at der arbejdes med ud-
hæng, overdækninger og siddemuligheder, der inviterer til bevægelse langs 
husfacaderne og de aktive stueetager.

AKTIVE FÆLLESKABER I STUEETAGERNE
En central del af planen handler om, at Silkeborgs byliv forbindes med 
vandet. Derfor anbefales det, at bebyggelserne prioriterer aktive stueetager. 
Dobbelt anvendelse bør prioriteres, så f.eks. en café kan være kantine om 
dagen og restaurant om aftenen. 
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SØBADET

URBAN PROMENADE
Vi foreslår en tydelig urban promenade, der binder sig an til den bymæssige 
struktur. Her er der en hård belægning og en tydelig definition af bevægelse 
langs bygningerne. Promenaden tænkes som tydeligt aflæselig, som en 
klassisk havnepromenade, der inviterer til en gåtur, men hvor man også 
nemt kan komme fra A til B. 

REKREATIV PROMENADE
Igennem Søparken skaber vi en rekreativ stiforbindelse, der bevæger sig ig-
ennem det nye parkrum med oplevelser og kig undervejs. Langs den rekrea-
tive stien er der også cykelforbindelse. 

NETVÆRK I NATUREN
Søparken bringer byen og den mere vildtvoksende natur tæt på hinanden. 
En stor del af Søparken er således en række af mindre stiforbindelser, hvor 
man kan gå på opdagelse i naturlig vegetation og beplantning.

ADGANG OG OPLEVELSER VED VANDET
I forlængelse af de fire eksisterende forbindelser til bymidten lægges en 
platform, mole el. lign, der rækker ud i søen. Særligt  to større destinationer 
vil invitere til at gå tur og til ophold: Søbadet og Den forsvindende bro.
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SØPARKEN

PAVILLONER FOR BY- OG UDELIV
For at understøtte byliv og outdooraktivitet foreslås en række fleksible 
pavilloner i Søparken og langs promenaden. Pavillonerne kan bruges til f.eks. 
kiosk, café, madmarked, omklædningsrum, udlejningsfaciliteter til kajak 
eller andre outdoor-aktiviteter, sauna, udstilling osv. 

VILD OG TÆMMET NATUR
For at understøtte udeliv på flere niveauer rummer søparken både vildere 
arealer med naturpræg og klippede græsplæner, der kan bruges til picnic, 
solbadning, boldspil osv. Plænerne koncentrerer sig omkring Museum Jorn, 
hvor de tilsammen skaber ‘Asger Jorns Fælled’.

SÆRLIG PROGRAMMER: KUNST, LEG OG VAND
Undervejs i søparken vil nedslag tilbyde særlige programmer indenfor 
temaerne kunst, leg og vand. Vi ser særligt potentiale i program, der un-
derstøtter brugen af vandet - og som forbinder kunst og leg. Det kan være i 
form af kunstneriske legepladser og installationer. 

I FORLÆNGELSE AF GODTHÅBSVEJ
Den forsvindende bro ligger sig i forlængelse af Godthåbsvej for at under-
strege forbindelsen mellem Østergade og søbredden og skabe en attraktion, 
der kan drage folk fra shoppingområdet ud til søen.
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DEN FORSVIN-
DENDE BRO

OPGRADEREDE FORBINDELSER GENNEM PORTE
Vi foreslår, at man for at styrke disse forbindelsers synlighed arbejder med 
en samlet strategi for omdannelse af portene, der samtidig lader hver port 
fremstå som sin egen.

OMDANNELSESEKSEMPEL
Designmæssigt kan der gå mere eller mindre radikalt til værks ved at arbejde 
med blandt andet flader, belægning og belysning. I sammenhæng med eta-
blering af Museum Jorn og Søparken kunne fremhævelsen af portene også 
igangsættes som kunstprojekter.
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SMUTVEJENE

NY KOBLING
Vi foreslår at forbedre forbindelserne for cykler og gående på både nord- og 
sydsiden ved at omarrangere trafikformerne. Særligt et nyt bredere fortov 
med promenadekarakter på sydsiden af broen vil skabe en god sammenko-
bling af de i forvejen gode byrum på hver side af havneløbet.
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ØSTERGADE/
LANGEBRO

LANGEBRO - FORESLÅET UDFORMNING
Fortov og cykelsti fra nordsiden af broen flyttes ud på en ny selvstændig bro, 
hvilket giver mulighed for et bredt fortov på sydsiden med plads til ophold 
og begrønning.

LANGEBRO - EKSISTERENDE SITUATION
Langebro har en traditionelt profil, dog med fortov og cykelsti i den lidt 
smallere ende.
 

ØSTERGADE - FORESLÅET UDFORMNING
Vi foreslår, at man reducerer fra tre til to svingbaner i krydset, men ønsk-
es det, at fastholde tre svingbaner er det også muligt, blot med et lettere 
reduceret fortov på nordsiden.

ØSTERGADE - EKSISTERENDE SITUATION
I dag er der smalle fortove på hver side af Østergade. 

KONTAKT TIL VANDKANTEN
Som rumlig greb terrasseres byrummet ned mod vandet for at fremhæve 
åløbet og skabe mulighed for såvel forbindelse som uformelt ophold. Træer 
begrønner rummet og danner let visuel afskærmning.

STREET PLAZA
På den del af pladsen, der ligger i gadeniveau, indrettes en street plaza ver-
sion 2.0, denne gang i en mere permanent udgave, men vi foreslår, at man 
stadig inddrager de unge fra første projekt som medskabende i designpro-
cessen for at sikre en høj grad af ejerskab.
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HAVNE-
KROGEN

LANGS TRÆTOPPENE
Den hævede forbindelse vil give mulighed for at færdes langs med trætop-
pene og dermed få en anderledes oplevelse af naturen på tæt hold.

EN SYNLIG FORBINDELSE
Med etableringen af en ny gangbro opnår man en tydelig forbindelse i byen, 
der er synlig fra lang afstand, hvad end det er fra havnen, kirken eller Chr. 8.s 
vej.
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KIRKEBROEN

31,5M2,4M8M

26,4M7,5M8M

TVÆRSNIT SØFRONTEN 1:500

TVÆRSNIT DEN FORSVINDENDE BRO 1:500

TVÆRSNIT 1:500

PRINCIPSNIT

TVÆRSNIT 1:500TVÆRSNIT 1:500

TVÆRSNIT FRA KIRKEN TIL DOKKEN 1:500 PRINCIPSNIT DOKKEN

TVÆRSNIT SØBADET 1:500
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MASTERPLAN 1:2000

BEDRE FORBINDELSER
Silkeborgs byområder

bindes bedre sammen.

AKTIVT BYLIV
Nye funktioner og attraktioner

styrker byens liv.

TÆTTERE PÅ LOKAL NATUR
Lokal natur og materialer

bliver en del af byen. 

LILLE SHOPPING
LOOP

STORE SHOPPING
LOOP

HAVNEN

VANDSIDEN

SILKEBORG 
MIDTBY

VIGTIGE EKSISTERENDE BYRUM, GADER OG FUNKTIONER
Silkeborg har en række markante byrum, gader og funktioner. Der er imi-
dlertid manglende sammenhæng mellem mange af stederne – ikke mindst 
mellem bymidten, havnen og søfronten.

NYE CENTRALE PROGRAMMER SAMLER BYEN
Ved at skabe nye markante programmer etableres nye attraktioner i Silke-
borg, samtidig med at eksisterende funktioner, byrum og gader løftes og 
forbindes.

SAMMENHÆNGENDE BYOPLEVELSER OG RUTER
Masterplanen skaber tilsammen en sammenhængende byoplevelse, hvor 
man naturligt inspireres til at gå og udforske i naturlige loops, der inviterer 
besøgende tilbage ind i bymidten.

SILKEBORG UD TIL VANDET
12 STRATEGIER FOR EN SAMMENHÆNGENDE BY 
Med forslaget ‘Silkeborg ud til vandet’ muliggør vi en ambitiøs, kvalitetsbe-
tonet og langtidsholdbar byudvikling for Silkeborg. Vores helhedsplan skaber 
en sammen hængende by, forbundet til søen, havnen og naturen – og indløser 
det store potentiale Silkeborg har i kraft af sin placering midt i naturen i et af 
Danmarks smukkeste landskaber. 

Planen udtrykker en vision om, at byliv og udeliv kan styrke hinanden og ska-
be en fundamentalt ny oplevelse af Silkeborg – som en levende handelsby, 
hvor naturen er tæt på. 

Tre grundlæggende greb gennemsyrer helhedsplanen: forbindelser, natur-
oplevelser og aktivt byliv. Vi arbejder med at tydeliggøre og skabe en række 
gennemtænkte forbindelser gennem byen, især mellem bymidten, søen 
og havnen. Vi trække lokal natur ind i byen og gør naturen nærværende. Vi 
skaber nye og attraktive funktioner og mødesteder, der inviterer til ophold og 
aktivt byliv især langs søen og ved havnen. 

Med disse grundgreb - og en række konkrete tiltag og strategier - styrkes 
Silkeborgs ambition om at være Danmarks outdoor hovedstad. Vi trækker 
naturen tæt på byen og forlænge bylivet ned mod søen og havnen. 
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12 STRATEGIER
Planen er bygget op i 12 strategier, der tilsammen forbinder Silke-
borg til søen og havnen, skaber nye offentlige samlingspunkter og 
nye sammenhænge gennem byen.

MASTERPLAN 1:2000
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SCALE 1:500 on A3
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VEJEN VÆK FRA SØBREDDEN OG IND TIL BYEN
I dag er Søvej er barriere mellem by og sø. Vi flytter Søvej ind, så den bliver 
en del af gadenettet. 

POTENTIALE FOR NY PARK
Ved at flytte Søvej frigives området ved søbredden og der skabes dermed 
plads til, at området mod søen kan omdannes til en bynær natur- og kunst-
park.

VOLUMENER MELLEM BY OG PARK
Vi anbefaler Museum Jorn placeret som flere volumener, der dels binder an 
til byen, dels åbner sig mod parken og søen. Museets publikumsrettede 
funktioner som café, butik og lignende funktioner kan placeres i selvstændi-
ge volumener ud mod by- og parkrum.

FORBUNDET MED BYENS HJERTE
Placeringen af Museum Jorn sikrer en optimal sammenhæng med Torvet 
i bymidten. Med denne centrale placering får museet en central rolle som 
mødested og omdrejningspunkt for livet ved søen og i Søparken.  

ASGER JORNS FÆLLED
Som en pendant til Torvet skaber vi en markant central fælled - Asger Jorns 
Fælled - der fungerer som byens samlingspunkt ved vandet. Her er der plads 
til hverdagens rekreative udfoldelser, leg og ophold - og rum til udstillinger 
og kunstneriske eksperimenter. 
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OMLÆGNING
AF SØVEJ

02
MUSEUM
JORN

MOD VANDET
Museets form bør udnytte placeringen på pynten. Med vestvendte orienter-
ing kan området foran museet blive et vigtigt samlingspunkt om sommeren. 

TVÆRSNIT 1:500 

DEN FORSVINDENDE BRO

PLANUDSNIT MUSEUM JORN / SØFRONTEN 1:500

SILKEBORG RÅDHUS

MUSEUM JORN

TORVET

ASGER JORNS FÆLLED

SØBAD

GRØNT P-HUS
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SCALE 1:500 on A3
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TILGÆNGELIGHED LANGS VANDKANTEN
Tilgængelighed langs vandet bevares hele vejen rundt om det nye byggeri. 
Tilslutningen til stiforbindelse mod syd forbedres.

VOLUMEN
Taget på dokken formes således, at taget bliver tilgængeligt og et byrum i 
sig selv.

TAGET SOM BYRUM
Dokken folder ned mod vandet og skaber en ny havnescene i byen.

AKSE FRA MUSEUMSSTIEN
Den nuværende akse fra museumsstien bevares som visuel og fysisk 
forbindelse til vandet.

GRÆSPLÆNEN
Om dagen kan det grønne tag benyttes til ophold og om sommeren sågar til 
solbadning. 

HAVNESCENEN PÅ LAND
Om aftenen kan det åbne område på kajen danne scene for optrædener af 
forskellig karakter.

HAVNESCENEN TIL VANDS
Ved særlige events i havnen kan Dokken udgøre tribunen.
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DOKKEN

PLANUDSNIT HAVNEN 1:500
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