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Indledning

Baggrund
Silkeborg Forsyning har i 2014 igangsat en revision af strukturplanen for spildevandsforsyningen i kommunen med henblik på at udpege den mest optimale spildevandsstruktur ud fra økonomiske,
tekniske og planlægningsmæssige forhold.
Strukturplanen er opdelt i to faser:
»» Fase 1: Vurdering af den overordnede spildevandsstruktur. Konklusionerne efter fase 1 pegede på en centraliseret spildevandsstruktur, men tog ikke stilling til placering heraf.
»» Fase 2: Scenarier for placering af et samlet renseanlæg for kommunen ud fra særligt driftsøkonomiske og tekniske hensyn.
Den endelige beslutning om spildevandsstukturen og placering af
et centralt renseanlæg skal tages ud fra et fuldt belyst grundlag.
Såfremt Søholt Renseanlæg udflyttes, kan det nuværende renseanlægs areal på Ege Allé 300 frigøres til byudvikling. De afledte
potentialer herved er ikke belyst i strukturplanens vurdering af de
undersøgte scenarier. Der er således et behov for at afdække de
muligheder, en ny anvendelse af det attraktive areal på Ege Allé
300 giver. Mulighedsstudiet er et led i at afdække disse potentialer,
mens alternative placeringsforslag til et centralt renseanlæg beskrives nærmere i et særskilt dokument.

Mulighedsstudiet for byudvikling af Søholt Renseanlæg er et åbningstræk for den politiske drøftelse af, hvordan både spildevandsstrukturen og byudvikling i Søholt kan forenes til gavn for såvel
forsyning og kommune som for byens borgere. Mulighedsstudiet
indgår således som en del af en længere undersøgelses- og beslutningsproces.
Mulighedsstudiets indhold
Mulighedsstudiet for byudvikling af Søholt Renseanlæg består af
tre overordnede afsnit:
»» Områdeanalyse - en gennemgang, kortlægning og analyse af
området hvor 3 hovedgreb til realisering af områdets potentiale
identificeres.
»» Potentialestudie - et strategisk syn på områdets forudsætninger
for omdannelse til forskellige formål.
»» Omdannelsesscenarier- 3 strategi- og udviklingsscenarier for området.
Med udgangspunkt i de to første afsnit vil der gennem en scenariebaseret tilgang afprøves, hvordan og hvor tæt der kan udvikles på
grunden.

For hvert af de 3 scenarier er der lavet en enkel vurdering af, i hvilken grad områdets potentiale realiseres i henhold til de i analysen
identificerede hovedgreb samt en overordnet økonomisk betragtning.
Mulighedsstudiet som redskab
Mulighedsstudiet beskriver forskellige strategier for og principielle disponeringer af arealet og udelukker således ikke andre anvendelser eller udviklingsmuligheder. Mulighedsstudiet tjener
grundlæggende til illustration af områdets kapacitet og muligheder
i et bystrategisk perspektiv.
Studiet er udarbejdet på grundlag af kendt og umiddelbar tilgængelig viden om området og skal dermed læses som en indledende
screening af områdets muligheder og kapacitet. Der er ikke tale om
en endelig afklaring af bindinger eller forudsætninger.
Mulighedsstudiet kan således fungere som en del af beslutningsgrundlaget for Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning i forbindelse med valg af placering af et centralt spildevandsanlæg og
et evt. senere grundsalg, hvis Søholt Renseanlæg udflyttes.

Søholt Renseanlæg. Foto: Silkeborg Forsyning
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Områdeanalyse
5

Områdets placering i byen

Alderslyst-området
Projektområdet ligger i Søholt-kvarteret i Alderslyst-området nord
for Silkeborg Langsø og tæt på bymidten og Silkeborgmotorvejen.
Bydelen er afgrænset af Ringvejen mod nord og gennemskæres af
tre af de overordnede indfaldsveje fra nord til bymidten. Alderslyst danner sammen med bymidten kommunens centerby.
Boligområder
Alderslyst er et mangfoldigt og attraktivt sted at bo, og i praksis er
det alene fortætning og byomdannelse, der skaber muligheder for nybyggeri. Flere af husene i den ældste del af Alderslyst
er bevaringsværdige, og villafronten langs Silkeborg Langsø er et
særlig markant element i bybilledet. Bydelen er i dag præget af et
varieret udbud af boliger - store villaer, parcelhuse, rækkehuse og
etageejendomme.
Centerområder og offentlige services
Borgergade er en af kommunens vigtigste handelsgader. Alderslyst er således velforsynet med handelsmuligheder, og dagligvareforretningerne betjener store dele af det nordlige Silkeborg by og
det nordlige opland.
Der er fem institutioner i området fordelt på en børnehave og fire
integrerede institutioner. En væsentlig forøgelse af antallet af boli-
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ger og børnefamilier i Søholt forventes at sætte dagtilbudskapaciteten i området under pres, særligt på 0-2 års området.
Sølystskolen ligger centralt i området ved Gran Allé og samler skolebørn fra hele Alderslyst.
Omkring området ligger også offentlige tilbud som højskole og et
dagcenter for ældre, mens der er planer om omdannelse af Nordre
Skole-området med bl.a. kulturhus og handicapboliger.
Silkeborg Gymnasium og Rudolf Steiner Skolen ligger umiddelbart
nord for motorvejen i det tilstødende byområde Gødvad.
Landskab og rekreative områder
I Alderslysts nordøstlige del ligger Søholt Idrætspark med byens
nye fodboldstadion og en kommende multiarena. Idrætsområdet
i Søholt er en vigtig grøn kile, som rummer mulighed for udøvelse
af forskellige sportsgrene både ude og inde. Kilen kobler via store grønne områder byen til Silkeborg Langsø, Gudenåen og fredningerne langs åen. Trækstien langs Silkeborg Langsø fra Ansvej til
Østre Ringvej og videre mod øst er en vigtig forbindelse fra byen til
det åbne land.
Midt i Alderslyst ligger et grønt område ”Gummiengen” med forbindelse til Sølystskolens idrætsanlæg og videre gennem boligom-

råderne mod nord. Gummiengen er det eneste større grønne område i den centrale del af bydelen. Herudover er der planlagt for et
grønt areal ved Nylandsvej.
I det sydvestligste hjørne af Alderslyst ligger ”Søsportens Hus”. En
planlagt stibro fra Alderslyst til Odden samt fra et grønt område ved
Rønne Allé til Århusbakken vil binde bydelene endnu bedre sammen.
Infrastruktur
Alderslyst har gode vejforbindelser til både midtbyen via Ansvej,
Kejlstrupvej og Borgergade og til Nordre Ringvej, der har forbindelse til byens øvrige nordlige bydele og motorvejen.
Bydelen er forsynet med et godt netværk af cykelstier langs de
større veje samt Trækstien til Østre Ringvej, Søholtstien, Platanstien og en række mindre cykelstier. Herudover går cykelrute 30 igennem Søholt. Kommuneplan 2017 indeholder desuden en planlagt
super-cykel/gang-/rekreativ sti over søen, der skal nå videre op til
gymnasiet.
Alderslyst og i særdeleshed Søholt er velforsynet med busruter,
både bybusruter, lokalruter og regionale ruter. Der er bybusstoppesteder ca. 150 meter fra Søholt Renseanlæg.
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Forudsætninger i nærområdet

Omgivende bystruktur
Området ligger ud til Silkeborg Langsø med rækken af sø-villaer
mod vest og nyere dobbelthuse og et klassisk parcelhuskvarter fra
70´erne mod nordvest. Mod nordøst ligger et skovareal op mod
Silkeborg Højskole og mod øst blandede grønne områder, præget
af vilde moser med sumpskov og regnvandssøer. Få hundrede meter mod øst, på den anden side af motor- og ringvejen, åbner den
fredede Gudenådal sig.
Stamvejen Ege Allé udgør en grøn rygrad gennem området. Der er
ganske få ejendomme med adgang fra Ege Allé, der er karakteriseret ved høj og afskærmende beplantning mod de bagvedliggende
parcelhuse og renseanlægget. Omkring stamvejen ligger vænger
med traditionelle parcelhuse i 1-2 etager og ligusterhække.
På grænsen mellem by og åbent land
Umiddelbart vest for renseanlægget forbinder en nord-syd-gående
grøn kile, Rønne Allé og Ege Allé, med Trækstien.
I den østlige del af området og umiddelbart uden for området ligger to regnvandsbassiner. Regnvandsbassinerne er ikke indhegnet
og ligger landskabeligt tilpasset med flade brinker, der jævnligt
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vedligeholdes med græsslåning. Bassinerne har trods deres tekniske funktion en stor rekreativ værdi alene i kraft af sine visuelle
kvaliteter og ligger som et naturligt element på grænsen mellem by
og natur. Silkeborg Forsyning ønsker ikke, at regnvandsbassinernes
rekreative potentialer forstærkes med bænke eller lignende opholdsmuligheder af hensyn til den tekniske funktion og drift.
Stier og rekreative forbindelser
Nærområdet er generelt præget af gode stiforbindelser, der sikrer
adgang mellem by, idrætsanlæg og institutioner samt Trækstien og
Silkeborg Langsø. Renseanlæget er i dag hegnet ind, men der er
forbindelse mellem Rønne Allé og Trækstien. Der er stier mellem
Søholt Idrætspark, højskolen og det åbne land nord for området,
og fra hjørnet mellem Ege Allé og Platanvej går der i dag stier til
Trækstien.
Trækstiens unikke placering, udstrækning og historie gør den til et
særligt værdifuldt element. Muligheden for at bevæge sig fra Silkeborg Midtby langs åen hele vejen til Kongensbro og på sigt videre
til Randers indskriver projektområdet i en helt særlig historisk kontekst og fortælling.

Planrammer
Ved en eventuel ændring af projektområdets anvendelsesformål er
det relevant at kaste et blik på planrammerne i området.
11-B-20
Mod nord og vest ligger boligområdet Ege Allé, som omfatter hele
området mellem Silkeborg Langsø og Søholt Idrætspark. Rammen
fastlægger kvarteret som åben lav bebyggelse. Der er inden for
området udarbejdet lokalplaner, der fastlægger bebyggelsesprocenten til 25-30.
11-R-20
Mod vest ligger et rekreativt rammeområde, der giver mulighed for
at koble Søholt til Århusbakken via en offentlig tilgængelig stibro
over Silkeborg Langsø. Den nordlige del af den rekreative ramme
mellem Ege Allé og Rønne Allé er privat grønt område.
11-O-20 og 11-O-21
Længere mod nord ligger to rammeområder til offentlige formål
som idrætsanlæg, uddannelsesinstitutioner, kulturelle formål og
andre lignende almennyttige formål med en maks. bygningshøjde
på hhv. 22 og 13 meter samt hhv. 6 og 3 etager. I disse rammeområder ligger hallen, stadion, atletikstadion og Silkeborg Højskole.
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Projektområdet

Planrammer i projektområdet
11-T-20
Rammen til tekniske anlæg rummer Søholt Renseanlæg og udgør
størstedelen af projektområdet.
Åbent land
Den østlige del af projektområdet ligger i landzone.
Ankomst og forbindelser
Søholt Renseanlæg ligger i udkanten af Søholt, men med kort afstand til Ansvej og dermed let adgang til Silkeborgmotorvejen. Der
er i dag alene vejadgang til matriklen fra Ege Allé enten gennem
boligområdet fra Ansvej eller via Søholt Parkvej og Platanvej fra
Østre Ringvej på nordsiden af motorvejen.

Langs de større veje, der fører til kvarteret, eksempelvis Ansvej,
er der etableret cykelsti, men herudover findes der ikke cykelstier
langs områdets veje, herunder heller ikke langs den større Ege Allé.
Der findes dog en række mindre cykel- og gangstier, der forbinder
boligområdets blinde veje og de større stiforløb Trækstien langs
søen samt Platanstien og Søholtstien langs boligområdets nordlige
afgrænsning mod idrætsanlægget. Der er således mulighed for at
etablere adgang for bløde trafikanter til projektområdet fra Rønne
Allé og Trækstien.
Parkering
Der er i dag parkeringsmuligheder ved Søholt Renseanlæg for renseanlæggets personale og gæster. Der er ikke offentlig parkering
inden for projektområdet.

GØDVAD

STADION

GYMNASIET

SØHOLT IDRÆTSPARK
HØJSKOLEN

+

TRÆK
STIEN

SILKEBORG LANGSØ

GJERNBA

NESTIEN

En eventuel ny anvendelse af projektområdet vil skulle tage afsæt i
de nuværende vejadgange, hvor der må forventes en stor mængde
bløde trafikanter på Ege Allé, især skolebørn på vej til/fra Sølystskolen.
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GUDENÅDALEN

HÅRUP
SANDE

NORDSKOVEN
Undersøgelsesområdets relation til rekreative faciliteter,
natur- og landskabselementer i nærområdet.

Kort beskrivelse af området
Projektområdet ligger ud til Silkeborg Langsø med Trækstien og en
beplantning langs søbreden mod syd, der til dels skjuler renseanlæggets byggeri fra søsiden.

N

Den nordlige del af renseanlæggets grund udgøres af et fladt plateau hvor rensebassinerne er placeret.

27
26

I den nordøstlige del af området ligger der i dag en afskærmet materielplads, der udgør en flad bakke op mod Platanstien og Silkeborg Højskole.
Ege Allé 305 er en fritliggende ejendom der ligger som en halvø ind
i projektområdet.
Projektområdet omfatter desuden et større regnvandsbassin mod
øst. Trods sin status som teknisk anlæg bidrager regnvandsbassinet
med en landskabelig variation og rekreative kvaliteter.
Diagrammet til højre viser områdets overordnede topografi og karakteren af områdets grænser mod omgivelserne.

25

24

Områdeafgrænsning
Kant mod natur
Kant med afstand til bebyggelse/
mod spredt bebyggelse
Kant mod bymæssig bebyggelse
Terrænkote

Det åbne land og naturen flyder ind mod området fra øst og opløses til grønne strenge, det fortsætter helt ind i midtbyen.
Terrænet skråner mod syd med et fald på ca. 5 m. Områdets nordlige del udgør den østlige spids af den lave højderyg, som Søholt udgør.
Projektområdet grænser primært op til naturområder men har samtidig en kobling til den eksisterende by.
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Fakta og gældende plangrundlag for Søholt Renseanlæg
Adresse: Ege Allé 300
Matrikler: 1551c. Herudover omfatter mulighedsstudiet også matr.
nr. 1551d, 1551l, 1551m, 1552l, 1552m, 1554a, 1554c og del af
7000eq Silkeborg Markjorder. Disse matrikler omfatter en ubebygget matrikel på Rønne Alle 102 samt en ligeledes ubebygget større
ejendom i landzone på ca. 3 ha nord og øst for renseanlæget, hvor
der bl.a. er etableret et større regnvandsbassin. Trækstien, der løber syd for de ovenstående matrikler, er ligeledes omfattet af mulighedsstudiet. 5 matrikler er mindre lodder med søbred syd for
Trækstien.
Ejere: Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune.
Samlet areal: 98.662 m2
Kommuneplanrammer
Området er omfattet af kommuneplanrammerne 11-T-20 til teknisk
anlæg (renseanlæg) og del af 11-R-20 til rekrative formål (grønt
område med stiforbindelse mod sydvest og Trækstien).
Bebyggelsesprocenten for rammeområde 11-T-20 er 10 for området under ét. Der kan ikke bebygges i rammeområde 11-R-20.
Bygningshøjde: 8,5 m (ramme 11-T-20). Bygningshøjden kan fraviges, når bygningens anvendelse gør det nødvendigt.
Ca. 1/3 af området er beliggende i åbent land og er ikke omfattet af
en kommuneplanramme. Dette område er udpeget som muligt naturområde. Åbent land (landzone) administreres efter planlovens
§§ 35-38.
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Lokalplan
Området er ikke lokalplanlagt. Der skal ifm. evt. lokalplanlægning
udlægges areal til placering af mobilantennemaster, medmindre
området er uegnet hertil.
Søbeskyttelseslinje
For at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som
levesteder for dyre- og planteliv forløber der en sø- eller åbeskyttelseslinje på 150 m fra visse søer og vandløb. Størstedelen af området er omfattet af søbeskyttelselinjen omkring Silkeborg Langsø.
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra sø- og åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1. Kommunalbestyrelsens
afgørelse om dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ejendommens ejer, adressaten for afgørelsen og en
række myndigheder og organisationer.
Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om reduktion af sø- og åbeskyttelseslinjen efter ansøgning fra en kommune. En reduktion vil
gælde for et nærmere bestemt område, og det er bl.a. en forudsætning, at en reduktion ikke vil være i strid med enten de landskabelige interesser eller andre natur-beskyttelsesinteresser, som
sø- og åbeskyttelseslinjen har til formål at beskytte.
Skovbyggelinje
Ligeledes er størstedelen af området omfattet af skovbyggelinje fra naturområderne øst for området. Skovbyggelinjerne
sikrer det frie udsyn til skoven og skovbrynet og skal bevare
skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv.
Skovbyggelinjen forløber i en afstand af 300 meter fra skoven.
Reglerne vedr. dispensation og reduktion er tilsvarende dem for søbeskyttelseslinjen.

Støj
Miljøstyrelsens gældende vejledninger vedrørende støj skal overholdes. Der foreligger en støjkortlægning for Silkeborgmotorvejen
fra Vejdirektoratet, som viser, at projektområdet ikke påvirkes af
støjgener.
Skybrud og oversvømmelse
Der kan ved skybrudshændelser og ved forhøjet vandstand i Silkeborg Langsø forekomme oversvømmelser i området. Fremtidige
bygninger og anlæg skal sikres mod oversvømmelser fra Silkeborg
Langsø.
Regnvand skal håndteres lokalt, medmindre særlige forhold er gældende.
Parkering
Der skal anlægges parkeringspladser efter Silkeborg Kommunes
parkeringsnorm.
Ledningsanlæg
Alle ledningsanlæg skal fremføres under terræn.
Servitutter
Der er ingen relevante servitutter på ejendommen.
Andre bindinger
Der vil ved en udflytning af Søholt Renseanlæg være behov for
at reservere et areal på 1-1,5 ha til tekniske installationer til spildevandsforsyningen i form af et udligningsbassin med tilhørende
pumpestation. Arealet kan muligvis have dobbeltfunktion som opholdsareal el. lign.
Der er tinglyst vejadgang over matr.nr. 1554a til Ege Allé 305.

SILKEBORG HØJSKOLE

EGE ALLÈ 305

Projektområdeafgrænsning
Matrikelskel

REKREATIVT
OMRÅDE

N

Vej-/stiadgang
Skovbyggelinje
Søbeskyttelseslinje

SILKEBORG LANGSØ
Projektområdet med bebyggelse, matrikelskel samt skovbygge- og søbeskyttelseslinje. Skala 1:2.000
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Fotos fra projektområdet

Oversigt mod vest

Oversigt mod øst

Ege Allé ud for renseanlægget

Indkørsel fra Ege Allé

Udsigt over Silkeborg Langsø mod øst

14

Terrænspring fra syd mod nord

Tidligere slamplads

Trækstien

Kanoplads ved Silkeborg Langsø

Regnvandsbassin øst for renseanlægget

Grønt fællesareal vest for renseanlægget

Karakteristisk boligvej i nærområdet
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Analyseopsamling - Identificerede udfordringer og hovedgreb til løsning

+

1. Skab udsigt
Områdets lange søside i kombination med det skrånende terræn giver mulighed for helt unikke udsigtskvaliteter, som er en stor værdi
i såvel rekreative, offentlige som private funktioner.
Evt. fremtidig bebyggelse bør ved disponering, forskydning, terrassering og variation i højder sikres gode udsigtskvaliteter. Det er
afgørende for områdets sammenhængskraft og attraktivitet, at udsigtskvaliteter ikke blot kommer evt. funktioner eller bebyggelse i 1.
række til gode, men giver værdi til hele området.
Skab udsigt mod søen og skoven.

Nuværende situation.

Situationen i dag
Søholt Renseanlæg fungerer og kan ud-/ombygges til også at fungere fremadrettet på sin nuværende placering.
Set i et byarkitektonisk perspektiv udgør renseanlægget en ø omkranset af et hegn, 3-4 m høje jordvolde og tæt beplantning, der
afskærer udsigten for såvel området som områderne bag anlægget.
Foruden at optage værdifuldt bynært areal, udgør renseanlægget
en visuel og bevægelsesmæssig barriere i området.
En nedbrydning af barriererne vil forløse et stort potentiale for
Søholt som helhed samt gøre området anvendeligt og tilgængeligt
for nye funktioner og for langt flere mennesker, end det er tilfældet
i dag.

2. Åbn området op for og imod naturen
Området er omgivet af natur i mere eller mindre kultiveret form på
alle sider, men er i dag lukket inde bag et hegn.
Landskabet udgør sammen med stiforbindelser et stort potentiale
for at åbne området til gavn for såvel kommende bebyggelse som
for de omkringliggende boligområder. Let visuel og fysisk adgang og
en tættere relation til naturen er en afgørende værdi for Silkeborg.
Skab grønne forbindelser.

3. Skab forbindelser
Et tilgængeligt landskab med god vejadgang fra nord og Trækstien
der løber gennem området mod syd giver området potentiale til
at binde den bagvedliggende del af Søholt, sammen med naturen.
Herudover sikres områdets interne tilgængelighed og åbenhed.

Følgende 3 hovedgreb og i hvilken grad de implementeres, er definerende for, hvordan området kan bringes til at bidrage med værdi
til Søholt og Silkeborg.
Skab forbindelser igennem området til
den bagvedliggende by og landskabet.
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Potentialestudie
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Områdets potentiale set i et Silkeborg-perspektiv

I nærområdet er andre udviklingsprojekter undervejs. Der er de seneste år arbejdet intenst på at rejse midler til en ny mutilareana
med indendørs cykelbane og svømmehal i tilknytning til de øvrige
idrætsfaciliteter i Søholt. Silkeborg Kommune igangsætter i 2018
arbejdet med en helhedsplan for Søholt med multiarena, der skal
skabe afsættet for projektets realisering.
Nordre Skole ombygges til kulturcenter, og Nordvestbadet forventes lukket i forbindelse med opførelse af en ny svømmehal i Søholt.
Det vil betyde, at der skal findes en anden anvendelse for kommunens areal ved det eksisterende svømmebad.
Silkeborg er - som en by i vækst - attraktiv at investere i, og der er
generelt rigtig stor interesse omkring kommunale udbud af arealer
og grunde både i Alderslyst og i Silkeborg midtby.
I forhold til flere sammenlignelige byer, der har potentielle omdannelsesområder på gamle havnearealer el.lign., er arealresourcerne
i den centrale del af Silkeborg begrænsede. Søholt Renseanlæg udgør således en værdifuld mulighed i forhold til en attraktiv byomdannelse.
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Område med omdannelsespotentiale
Områder under omdannelse og potentielle omdannelsesområder. Skala 1:15.000
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Områdets byomdannelsespotentiale

Renseanlæg
Området har i mere end 60 år fungeret som hjemsted for Søholt
Renseanlæg med en tilpas afsides, men trods alt bynær beliggenhed i kombination med udledningsmulighed for renset spildevand
til Silkeborg Langsø.
Der er fortsat udvidelsesmuligheder for renseanlægget på stedet,
så renseanlægget ud fra et teknisk og økonomisk perspektiv kan
fremtidssikres og bevare sin placering.
Såfremt den nuværende placering fastholdes, vil området fortsat
opleves lukket og udgøre en barriere mellem byen og landskabet
samt være utilgængeligt for offentligheden. Anlæggets samspil med
boligomåder og rekreative faciliteter omkring det er ikke optimale.
Herudover kan en evt. udflytning af Søholt Renseanlæg på længere
sigt potentielt forbedre vandkvaliteten i Silkeborg Langsø tilstrækkeligt til at skabe mulighed for etablering af et søbad i bymidten.

Erhverv
Med omdannelsen af de eksisterende erhvervsområder langs Erhvervskorridoren øges udbuddet af velbeliggende erhvervsjord i
Silkeborg Kommune. Erhvervskorridoren har med sin direkte adgang til motorvejen og den gode synlighed en komparativ fordel i
forhold til andre decentrale områder i kommunen.
Arealerne ved Søholt vurderes ikke at være egnede til erhvervsformål i kraft af sin beliggenhed og relation til omgivelserne. Der kan
dog eventuelt indgå mindre og spredte erhvervsfunktioner, hvis der
kan skabes synergi med offentlige funktioner.
Offentlige formål
Samtidig med at byen vokser mod nord, sker der udvikling af byen
med offentlige funktioner som f.eks. stadion, medborgerhuse, uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter mv. Disse offentlige funktioner bidrager til byens attraktivitet og image og kan nyde godt af de
særlige kvaliteter Søholt byder på.
Områdets placering i krydsfeltet mellem Søholt Idrætspark, Silkeborg Højskole, boligområder og ikke mindst Silkeborg Langsø og
naturen giver mulighed for synergier, som understøtter Silkeborg
Kommunes vision om at være Danmarks Outdoor Hovedstad.

Renseanlæg

Ved fortsat anvendelse til renseanlæg udnyttes områdets potentiale kun i lille grad.
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Erhverv

Anvendelse til erhvervsformål vil i sammenhæng med den øvrige udvikling af Silkeborg kun
i ringe grad udnytte områdets potentiale.

Mulige anvendelser til offentlige formål
Der bør fokuseres på at skabe synergier med Søholt Idrætspark, Silkeborg Højskole og andre uddannelsesinstitutioner i nærområdet.
Områdets status som ankerpunkt i forhold til outdooraktiviteter kan
styrkes ved at indrette området med faciliteter, der understøtter offentlighedens adgang og brug af arealerne, som f.eks. udbygning af
kanolandingsstedet og indretning af shelterplads, naturlegeplads
o.lign.
Mindre institutioner, som f.eks. en naturbørnehave, kan indpasses
naturligt i området, men er kun aktuel i forbindelse med boligudvikling i området.
Større offentlige institutioner med særligt behov for naturnær/
sønær beliggenhed kan overvejes. Det kunne f.eks. være et vandaktivitetscenter med tilhørende søbad eller en kulturinstitution,
som f.eks. et museum.
Områdets potentiale i relation til Trækstien, herunder turisme, gør
området attraktivt til lejrplads, vandrehjem, café etc.

Offentlige formål
Områdets potentiale til offentlige formål er set i en helhedsbetragtning for området og
byen stort. Særligt i kraft af områdets attraktive placering på grænsen mellem by og natur.

Boligformål
I takt med at byen har udviklet sig mod øst, er områdets potentiale
til byomdannelse vokset.

børnene er flyttet hjemmefra. Områdets landskabelige karakter og
nærhed til byen og infrastruktur vurderes at være områdets klare
kvalitet.

Udviklingen af nye områder til boligformål er i de senere år primært
sket mod nord i Gødvad, Balle og Funder, og der er særdeles få
steder, hvor der er udviklingsmuligheder kun 2,5 km fra bymidten.
Søholt opfattes som den naturlige forlængelse af boligområderne
langs Ege Allé og områdets stærke landskabelige karakter og kvaliteter i form af udsigt og nærhed til naturen giver særdeles gode
muligheder for at imødekomme den fremtidige efterspørgsel på
boliger.

En udvikling af Søholt til boligformål giver samtidig mulighed for,
at området åbnes op, hvilket kan være med til at sikre udsigtskvaliteter for såvel beboere som offentligheden. Søholt giver ligeledes
mulighed for udnyttelse af de rekreative kvaliteter og muligheder i
form af tilgængelighed til natur og landskab.

Tiltrækningen af nye borgere, herunder børnefamilier, kræver et
varieret udbud af boligtyper og beliggenheder. På arealerne ved
Søholt vurderes det at være realistisk at udvikle og afsætte både
traditionelle boliger i en åben lav struktur, men også boliger i en
mere tæt struktur uden, at der decideret bliver tale om etageboliger. Disse typologier, som ofte betegnes som townhouses, er eftertragtede af både børnefamilier og erhvervsaktive seniorer, hvor

Parkering
Silkeborg er med sin centrale beliggenhed en oplagt bosætningsby,
hvor en stor del af befolkningen pendler til arbejdspladserne i regionen. Pendlingen betyder, at de fleste husstande har bil, og ved
udviklingen af Søholt bør der arbejdes med en parkeringsstrategi,
hvor parkeringspladserne placeres tæt på boligerne og på terræn.
Det vurderes kun i meget begrænset omfang at være muligt at
etablere parkering i kælder som følge af de høje etableringsomkostninger og en lav betalingsvillighed for parkering.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser ved udviklingen af Søholt afhænger
af områdets anvendelse og bebyggelsens tæthed. En anvendelse
til boligformål med en høj bebyggelsesprocent vil resultere i en høj
grundværdi, mens en ekstensiv udnyttelse til offentlige formål vil
resultere i en lav grundværdi.
Værdien af grunden fastsættes på baggrund af byggeretsværdier
for den pågældende anvendelse, men der indgår også forhold som
overordnet byggemodning og omkostninger til nedrivning m.v., ligesom afsætningshorisonten også har betydning for værdien. Det
skyldes, at omkostningerne ofte ligger tidligt, og indtægterne fra
salg af byggeretter eller boliger sker over en længere periode, der
afhænger af afsætningsmulighederne og mængden.
For at illustrere de økonomiske konsekvenser af de tre scenarier anvendes der en grafisk illustration, hvor 1-2 felter betyder lav værdi,
2-3 felter betyder middel værdi, mens 4-5 felter betyder, at grundværdien vurderes at være høj.

KR
Boligformål
Områdets potentiale til boligformål er unikt. Silkeborgs særlige kvaliteter i form af søer og
natur, sammen med den bynære beliggenhed, udgør en sjælden mulighed for at udvikle et
nyt særligt attraktivt boligområde.

Forenklet grafisk illustration af områdets grundværdi, i de beskrevne scanarier.
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Omdannelsesscenarier
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Scenarie 1 - Fælleden - Offentlige formål, aktivitet og rekreation
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Et grønt område til aktivitet mellem by og natur
Ved at udlægge området til offentlige og rekreative formål skabes
der mulighed for etablering af et bynært grønt område, der kan
anvendes til en bred vifte af udendørs aktiviteter i det daglige af
bl.a. uddannelsesinstitutionerne i området. For Søholt vil området
på mange måder udgøre en nutidens fælled med mulighed for leg
og aktivitet.
Området kan ligeledes anvendes som eventplads ved større sportsog outdoorbegivenheder, koncerter eller andet. Området, der reelt
kan anvendes til events, kan gives en udstrækning på ca. 3 ha.

Et udligningsbassin kan med fordel baseres på de nuværende bassiner i området og etableres med et låg, så det indgår naturligt i
fælledens flade.
Det skrånende landskab og Langsøen giver området en åben karakter og retter sig ud mod Gudenådalen. Udsigten har første prioritet.
Det store åbne rum vil være en kontrast til mange af byens øvrige
større offentlige rum, som er mere intime og omkranset af by eller
skov, som f.eks. Indelukket.

Det overordnede greb, at åbne landskabet op og kun bebygge det
med faciliteter, der understøtter brugen af området, er robust og
kan suppleres med etablering af f.eks. naturlegeplads, søbad, udvidet kanolandgangssted mv.
Bebyggelse
Op til ca. 5.000 m2 til offentlige formål.

KR

En åben fælled vil sikre panoramaudsigt over Langsøen.

Naturen og landskabet giver området sin karaktér.

Man kan bevæge sig frit i området på den åbne
fælled.

Der er begrænset eller ingen mulighed for salg af
byggeretter.
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Scenarie 1 - Referencefotos

Eksempel på aktivering af søbredden. Jels Søbad.
Foto: Hærvejen, www.haervej.dk og VisitVejen
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DHL Stafet i Mindeparken i Aarhus.
Foto: Aarhus Motion

Eksempel på hvordan det grønne område ned til Trækstien, samt et søbad ved Silkeborg Langsø kan se ud.
Visualisering: Årstiderne Arkitekter
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Scenarie 2 - Afrunding af Søholt, boliger på eksisterende strukturer
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En fortsættelse og afrunding af Søholts boligområde
Ved at omdanne renseanlæggets i dag bebyggede arealer til et
boligområde i forlængelse af det eksisterende Søholt gives mulighed for etablering af ca. 45-90 boliger afhængig af typologi.
Området vil i vid udstrækning rumme de samme kvaliteter og udfordringer som de nuværende boligområder, hvor særligt forreste række får unikke udsigtskvaliteter, mens de bagvedliggende i
mindre omfang får udbytte af områdets unikke placering.

Områdets tilgængelighed vil ikke forandres markant fra i dag, omend der kan skabes stiforbindelser gennem området og enkelte udsigtskiler.
Udvikling af området til boligfomål giver fortsat mulighed for at
etablere faciliteter, der understøtter brugen af landskabet som
f.eks. naturlegeplads, søbad, udvidet kanolandgangssted mv.

Bebyggelse
Ca. 45 grunde på ca. 800 m2 til åben-lav bebyggelse eller 90 grunde
på 400 m2 ved tæt-lav. Samlet byggeret ved en bebyggelsesprocent
på 30-40 er 10.800-14.400 m2.

Grundet udviklingens karakter med store private byggefelter kan
det være vanskeligt at indpasse et udligningsbassin i området.

KR

Tætliggende private udstykninger vil begrænse udsigtsmulighederne til de forreste rækker.

Det offentligt tilgængelige landskab vil udgøres af veje,
stier, forareal og grønne kiler.

Der vil kunne skabes stiforbindelser, igennem
området i begrænset omfang.

Der vil kunne etableres relativt få boliger.
Forreste række vil være særdeles attraktiv.
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Scenarie 2 - Referencefotos

Eksempel på boligbebyggelse i naturområde. Gødvad Enge, Silkeborg.
Arkitekt og foto: Årstiderne Arkitekter
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Naturlegeplads. Foto: I/S Hedeland

Eksempel på kig mod øst fra Trækstien, med boligområdet og Silkeborg Langsø.
Visualisering: Årstiderne Arkitekter
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Scenarie 3 - En grøn og tættere by - Boliger og offentlige formål
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Byudvikling, der bygger på områdets særlige kvaliteter
Området rummer de værdier, som de fleste associerer med Silkeborg: Udsigt til sø og skov og tæt på byens servicetilbud. Arealer
med disse kvaliteter er særdeles attraktive til byudvikling, og der er
få arealer med tilsvarende potentiale.

Strategien kan suppleres med etablering af faciliteter, der understøtter brugen af landskabet som f.eks. naturlegeplads, søbad, udvidet kanolandgangssted mv., ligesom udvidelse af beboermassen
kunne skabe grundlag for etablering af en skov- eller naturbørnehave i områdets nordøstlige del.

Med fokus på at give flest mulige boliger flest mulige kvaliteter og
holde fokus på arealressourcen kan området bidrage med ca. 150200 nye boliger som er målrettet segmenter i overensstemmelse
med kommunes bosætningsstrategi. Der er således mulighed for at
udvikle et nyt boligområde med afsæt i Silkeborgs unikke kvaliteter
og værdier og målrettet moderne familiers behov og ønsker.

Et evt. udligningsbassin vurderes at kunne indpasses i området,
men vil kræve et tilpasset anlæg med et låg, der kan benyttes til
f.eks. vej- eller opholdsareal.
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En del af strategien bør være at gøre området tilgængeligt og åbne
det op for offentligheden, så der skabes udsigter, opholdsarealer og
forbindelser på tværs af bebyggelsen.
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Bebyggelse
Søfronten: 3.600 m2 boligbebyggelse i form af 30 town houses (familieboliger i 2-3 etager på. 100-150 m2 med fælles opholdsareal
på plateauer mellem boliger og parkering under dæk.
1.680 m2 boliger i form af 12 dobbelthuse på ca. 140 m2 med
privat parkering.
5.000 m2 boligbebyggelse i form af ca. 50 lejligheder på ca. 100 m2
i stangbebyggelse med fælles parkering, max. 40 m fra hoveddør.
Klyngebebyggelser mod nord: 12.000 m2 boligbebyggelse i form af
ca. 80 town houses (familieboliger i 3 etager) med fælles gårdrum
mellem boliger og fælles parkering max. 30 m fra hoveddør.
Syd og øst for Platanvej: Ca. 2.000 m2 offentligt byggeri i form af
kultur- eller undervisningsinstitution samt ca. 700 m2 til søbad, naturbørnehave el.lign.
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Ege Allé

Princip for bygningshøjder og landskab samt respekt for omkringliggende bebyggelse. Udsigtskvaliteter bevares langt ind i bebyggelsen, der respekterer de omkringliggende områders skala.

Samlet byggeret udgør ca. 25.000 m2

KR

Samling og strukturering af bebyggelsen vil give
mulighed for udsigtskiler.

Samling af bebyggelsen sikre plads til en offentligt
tilgængelig grøn struktur.

Der vil kunne skabes et omfattende netværk af
stiforbindelser igennem området.

En relativt tæt bystruktur i op til 4 etager sikrer både
udsigtskvaliteter og mulighed for mere bebyggelse.
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Scenarie 3 - Referencefotos

Offentligt tilgængeligt landskabsrum mellem boliger, her etageboliger på Skåde Skovvej i Højbjerg ved Aarhus.
Billedet er ligeledes et eksempel på hvordan en bebyggelse kan nedtrappes og tilpasses et skrånende terræn.
Foto: Årstiderne Arkitekter, arkitekt: CF Møller
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Eksempel på klyngebebyggelse der underlægger sig landskabet. Sandbakken, Skåde.
Foto: Thomas og Poul Pedersen, arkitekt: C.F. Møller

Eksempel på kig mod Silkeborg Langsø i landskabsrum mellem boligstænger i områdets sydøstlige del.
Visualisering: Årstiderne Arkitekter
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