
Silkeborg netværk består af fysiske elementer i byen der alle skaber økonomiske 
og sociale muligheder og samtidig understøtter Silkeborgs fysiske potentialer: 
naturen, beliggenheden og historien. På den måde genereres nyt liv og 
synergier opstår i hele Silkeborg. 

Fra monofunktion til samlet by

Strategien, Silkeborg 360° NETVÆRK skaber potentialer og nye synergier mellem 
eksisterende og nye institutioner, den unikke natur - herlighedsværdien og 
naturens præmisser, historien og livet der leves i dag og i fremtidens Silkeborg. 
Silkeborg syes sammen fra en fragmenteret bymidte med omkringliggende 
svært tilgængelige funktioner til et Silkeborg 360° netværk hvor livet leves 
hele året og for alvor sætter Silkeborg på Danmarkskortet som Silkeborg 
Outdoor Hovedstad.
Silkeborg 360°Netværk giver alle mulighed for at leve et sundt og beriget 
liv, omgivet af unik natur, i en sammenhængende og levende by, hele året.

Visionen 

Ved at flytte Søvej længere mod syd giver vi muligheden for at koble byen 
til søen og naturen, samtidig med at vi skaber bedre forhold for midtbyens 
kommercielle liv. Parkeringsstrategien flytter parkeringen fra de smukke 
omgivelser ved søen til parkeringshuse der ligger i forbindelse med bymidtens 
gå-gader og kulturelle institutioner. Det bliver nemmere at navigere som 
besøgende i byen og giver muligheden for at friholde større potentielle 
rekreative arealer for biler og derved skabe langt bedre forhold for gående 
og cyklister hvilket samtidig giver mulighed for en mere aktiv og sund livsstil 
der nemt kan integreres i hverdagen. 

Infrastruktur og tilgængelighed

Infrastrukturen er en stor del af byens kommende succes. I dag fremstår byen 
opdelt og svært tilgængelig. Derfor er netværksstrategien nødvendig. Flere 
forbindelser på tværs og samtidig en forstærkning af eksisterende forbindelser, 
fysiske som visuelle. Det gælder også de grønne træk, Søbredden reetableres 
som en grøn korridor og forbindelserne fra Bymidten og Havnen bliver til 
grønne akser gennem byen. Tilgængeligheden og forbindelserne mellem de 
nye “generatorer“ er alt sammen med til at understøtte netværket og selve 
funktionen, attraktiviteten og hele byens flow. Synergien mellem eksisterende 
funktioner som Papir Fabrikken, Hjejleselskabet, Museum Silkeborg, Torvet, 
Rådhuset og de nye generatorer - Jorn Museet, Dokanlægget og Søfronten 
giver Silkeborg muligheden for at blive regionens venue for større events 
der tiltrækker både regionale og internationale besøgende. 

Fremtidens Silkeborg

Silkeborg Outdoor Hovedstad bliver ikke kun et sted man kan besøge men 
også et sted man gerne vil bo, et fællesskab, et hverdagsliv med adgang 
til byens funktioner der kan gøre hverdagen til en event i sig selv. Ved at 
skabe bedre adgang for alle til både by og natur, skabe et større netværk af 
byrum og forbindelser, etablere nye funktioner og synergier, store som små, 
sikrer vi at investeringerne i Silkeborg vil generere sociale og økonomiske 
muligheder for fremtidens Silkeborg.
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SØFRONTEN

Søfronten er Silkeborgs nye naturlige skyline. Naturen i Søfronten 
er hele Silkeborg i komprimeret form, fra den tætte skov til de åbne 
vådområder.  Søfronten forstærker Silkeborgs grønne identitet, naturens 
diversitet og biodiversiten helt inde i byen. Søfronten er også et sted for 
oplevelser for alle, her findes både sport, stilhed, kultur, ekstrem sport, 
skov, vådområder, søbad, sauna, kanoudlejning osv. 

Det grønne forbindes både i Søfronten, og langs Havnen så det store 
grønne træk hænger sammen med omgivelserne. Det er faktisk muligt 
at bevæge sig rundt i Silkeborg i naturlige omgivelser.

Søfronten er for alle og tilbyder et væld af aktiviteter i samarbejde med 
flere af byens institutioner- og kultur og fritidstilbud i samarbejde med 
lokale organisationer, virksomheder, foreninger og institutioner.
Aktiviteterne er placeret i forhold til omkringliggende funktioner og 
naturen varierer efter aktivitet, funktion og tempo. Den oprindelige 
natur er planlagt længst mod vest og skaber forbindelse til Odden, 
beplantningen her er oprindelig og vild. Den næste zone er mere 
familieorienteret og fungerer som buffer mellem den vilde natur og 
kunst zonen, her er Jorn museet placeret, naturen er mere reguleret 
med skulpturer og kunstoplevelser. Kulturzonen fortsætter og integrerer 
sig med Rådhuset, herefter er planlagt sportsaktiviteter, ekstrem sport, 
visuel forbindelse over broen til Silkeborg Slot og Gudenåen. 

Søfronten skal opleves som en udvidelse af Silkeborg Arboretet i 
samarbejde med både kommune og ferskvandcentret.
Søfronten er for alle og ønsker samarbejde med lokale ildsjæle, 
foreninger, erhvervsdrivende og institutioner. Det er et oplagt sted for 
samarbejder f.eks med attraktioner som Ferskvandscentret, SIF, Rawfit 
Concept, Naturmindful.dk, skoler, børnehaver, vuggestuer, Museum Jorn, 
Rådhuset og mange flere.

FRA SØVEJ TIL NY SØFRONT

FRA GRÅ TIL GRØN
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MUSEUM JORN ER FORBUNDET TIL TORVET OG LANGSØEN

Museum Jorn forbindes direkte til Midtbyen, Torvet, Søfronten og Langsøen.

INDEFRA OG UD OG UDEFRA OG IND

Museum Jorn integreres i parken og parken og naturen integreres i naturen. 
Museets funktioner i stueetagen trækkes udenfor og naturen integreres i 
museet. 

MUSEUM JORN ER EN DEL AF SØFRONTEN

Museum Jorn ligger langs Langsøen og understøtter bevægelsen langs 
søen og i parken. Naturen kommer helt ind i museet.

MUSEUM JORN 

Museum Jorn ligger i parken vest for Silkeborg Rådhus og vil synes 
tydeligt fra broen Chr. den 8´s vej. Forbindelsen og aksen fra Torvet 
skærer gennem bygningen og danner en overdækket plads der strækker 
sig fra den nye Søgade gennem bygningen og ud mod Langsøen. 
Museet består af 3 zoner, Center for kunst, Center for kreativitet og 
Institut for vandalisme. Alle zoner repræsenteres i stueplan der fremstår 
med en stor andel af transparens mod parken og det overdækkede rum. 
Stueplan ses som en del af Søfronten og skal byde folk velkommen inde 
som ude. Desuden ses landskabet integreret i byrummet og kunsten 
i parken. Det er også en mulighed at trække landskabet hen over 
volumenerne og begrønne både tag og facader. Under museet placeres 
90 parkeringspladser. Museum Jorn vil være en stor attraktion og vil 
med sin placering i Søfronten være en stor generator for at binde byen 
sammen. Museum Jorn vil på sigt kunne udvides hvis behovet opstår. 
Museum Jorn - museum for alle.
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Parkeringshuset direkte forbundet til Chr. d. 8´s vej og vil derfor afhjælpe 
en del trafik til byen. Parkeringshuset ligger under bakken og indeholder 
220 p-pladser med direkte adgang til Søfronten.    

SPORTSFACILITETER

Omkring parkeringshuset er flere sportsfaciliteter placeret. Bakken fungerer 
som tribune - både til sportspaciliteterne men også til den storslåede natur 
og Langsø. 

GRØN FORBINDELSE

Sports Hub´en gør det muligt at forbinde det grønne i øst med det grønne 
i vest med den grønne fodgængerbro. 

Sports Hub´en er både parkeringshus, forbindelse, sportsaktiviteter og 
landskab. Den er generator og et vigtigt link for byen. Sports hub´en 
bliver Silkeborgs grønne port til byen. Sports hub´en giver mulighed 
for at få naturen helt ind i byen og samtidig giver byen muligheden for 
at dyrke sport i vandkanten. Sports hub´en gør det derfor også muligt 
f.eks at holde aktiv ferie i midten af Silkeborg. 
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DOKKEN

FORPLADS OG FORBINDELSER

Dokken trækkes lidt tilbage og skaber en forplads mod midtbyen og forbinder 
herfra til Kirken, Museum Silkeborg og Åhavevej. 

BÅDENES ADGANG TIL VANDET

Dokken opdeles så der er mulighed for direkte adgang til vandet for bådene, 
både inde- og udenfor bygningen. 

FLERE TYPER AF VENUES OG OPHOLDSSTEDER

Bygningens udformning giver mulighed for afholdelse af større arrangementer 
i forskellige omgivelser på forskellige venues. En udendørs flydende scene med 
siddeområder på kajen, hverdagsplads til omkringliggende virkesomheder og 

den overdækkede dok.

Udformningen af Dokanlægget understøtter Silkeborg 360. 
Bygningen giver mulighed for opholdspladser i og omkring 
bygningen. Dette giver også mulighed for store events i 
forbindelse med vandet. 

Kajen omringer bygningen og skaber nye rekreative rum i 
forbindelse med vandet. Rummene kan bruges året rundt 
og kan indtages af byens funktioner, udstillinger, koncerter, 
filmvisninger og sport. 

Bygningen er inddelt i tre rum, to indendørs og den 
overdækkede dok. Bygningens tagprofil mimer de 
omkringliggende bygninger og fastholder områdets 
historie. 
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