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Kompetenceplan for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområder
aug. 2018
Forkortelser:

Sagsområde
Generelt
Planer og regulativer efter love under Klima- og Miljøudvalgets
område

BY:
ØKE:
KMU
PVU
TM:

Byrådet
Økonomi- og erhvervsudvalget
Klima- og Miljøudvalget
Plan- og Vejudvalget
Teknik og Miljøafdelingen

Indstiller

Beslutter

Orienteres

TM/KMU/ØK

BY

KMU

Håndhævelse

KMU

Afgørelser efter love under Klima- og Miljøudvalgets område

Godkendelse af takster for Silkeborg Forsyning A/S
Miljøbeskyttelsesloven
Miljøgodkendelser af dambrug, §33 og 39
Spildevandsplaner, § 32

TM

TM/KMU

TM/KMU/ØKE

BY

TM

KMU

TM

Spildevand, - tilslutningstilladelser, udledningstilladelser og
ansøgninger om spildevandsanlæg, kap 3 og 4

Tillæg til spildevandsplan, mindre projekt, for eksempel hvis
området er lokalplanlagt eller der er tale om mindre afskærende
ledninger, kap 4.
Tillæg til spildevandsplan, større projekt, for eksempel nye
bassiner, afskærende ledninger til transportanlæg, kap 4.

KMU/ØKE/BY

TM

KMU

Byrådet godkender forslag til offentlig høring. TM træffer afgørelse om endelig
vedtagelse, hvis der ikke indkommer indsigelser i høringsperioden. KMU træffer
afgørelse om endelig vedtagelse, hvis der indkommer indsigelser i høringsperioden. KMU
orienteres om administrative afgørelser.
TM træffer afgørelse. KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser,
afgørelser der afviger fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk
bevågenhed og lignende.
TM godkender forslag til offentlig høring. TM træffer afgørelse om endelig vedtagelse,
hvis der ikke indkommer indsigelser i høringsperioden. KMU træffer afgørelse om endelig
vedtagelse, hvis der indkommer indsigelser i høringsperioden.

TM/KMU

KMU/ØKE/BY

Lægges til efterretning i KMU (f.eks. afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet)
TM træffer som udgangspunkt afgørelse. KM træffer afgørelse i følgende tilfælde:
principielle afgørelser, afgørelser der afviger fra administrationspraksis, afgørelser i
sager med stor politisk bevågenhed og lignende.

TM

TM

Byrådet godkender forslag til offentlig høring. TM træffer afgørelse om endelig
vedtagelse, hvis der ikke er indsigelser. KMU træffer afgørelse om endelig vedtagelse,
hvis der er indsigelser. KMU orienteres om administrative afgørelser.
Henstilling, påbud, forbud, indskærpelse og politianmeldelse sker administrativt.
Politianmeldelser lægges til efterretning i KMU. Påbud og politianmeldelser underskrives
af afdelingschef og sektionsleder.

TM
Klagenævnsafgørelser

Bemærkninger

KMU

Byrådet godkender forslag til offentlig høring. TM træffer afgørelse om endelig
vedtagelse, hvis der ikke indkommer indsigelser i høringsperioden. KMU træffer
afgørelse om endelig vedtagelse, hvis der indkommer indsigelser i høringsperioden. KMU
orienteres om administrative afgørelser.

Godkendelse af svømmebade § 7a
TM

TM træffer afgørelse. KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser,
afgørelser der afviger fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk
bevågenhed og lignende.

TM/KMU

Miljøgodkendelse af virksomheder § 33
TM

TM/KMU

TM

TM/KMU

TM træffer afgørelse. KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser,
afgørelser der afviger fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk
bevågenhed og lignende.

Påbud om fx reduktion af støj og røg, § 42 og 72

Tilladelse til oplægning, nedgravning eller udledelse af
forurenende stoffer på jorden, § 19
Lov om Vandløb (Vandløbsloven)
Vandløbsregulativer, kap 5

TM

TM

Afgørelser vedr. dræn, § 35
Afgørelser vedr. krydsning af vandløb med rør og ledninger, §
47
Afgørelser vedr. bådebroer, bolværk mv, § 47 og 48 og § 3 i
NBL

TM træffer afgørelse. KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser,
afgørelser der afviger fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk
bevågenhed og lignende

KMU/ØKE/BY

KMU

Byrådet godkender forslag til offentlig høring. TM træffer afgørelse om endelig
vedtagelse, hvis der ikke indkommer indsigelser i høringsperioden. KMU træffer
afgørelse om endelig vedtagelse, hvis der indkommer indsigelser i høringsperioden. KMU
orienteres om administrative afgørelser.

TM
TM

TM

TM træffer afgørelse. KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser,
afgørelser der afviger fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk
bevågenhed og lignende

TM/KMU

Omklassificering af vandløb, kap. 4
TM

KMU/ØKE/BY

TM

TM/KMU

Behandling af restaurerings- og reguleringssager, kap. 6 og 8

KMU

Byrådet godkender forslag til offentlig høring. TM træffer afgørelse om endelig
vedtagelse, hvis der ikke indkommer indsigelser i høringsperioden, KMU træffer
afgørelse om endelig vedtagelse, hvis der indkommer indsigelser i høringsperioden. KMU
orienteres om administrative afgørelser.
TM træffer afgørelse. KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser,
afgørelser der afviger fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk
bevågenhed og lignende

TM

Behandling af ansøgninger om arrangementer, kap. 5
Vandløbsvedligeholdelse, kap. 5
TM

TM/KMU

TM træffer afgørelse. KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser,
afgørelser der afviger fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk
bevågenhed og lignende

Lov om okker
Behandling af sager vedr. okker
Lov om Miljømål (Miljømålsloven)
Naturhandleplaner

Bemærkninger til statslige planer efter miljømålsloven
Lov om vandforsyning
Vandforsyningsplaner, kap 3

TM

TM

KMU/ØKE/BY

TM

KMU

TM

KMU/ØKE/BY

KMU

KMU

Indsatsplaner, kap 3

Godkendelse af takster for almene vandværker, kap 9.
Afgørelse af sager om forsyningspligt og tilslutning til almen
vandforsyning - i overensstemmelse med plangrundlag, kap 6

Afgørelser om indvinding og anlæg - vandværker, markvanding,
grusvask, grundvandssænkning og andre erhversindvindinger,
kap 3 og 5
Påbud om sløjfning af ubenyttede boringer og brønde kap 6.
Andre afgørelser efter vandforsyningsloven: tilsyn anlæg og
vandkvalitet, grundvandssænkning m.v., kap 10 og 11

TM

KMU/ØKE/BY

TM

TM/KMU

TM

TM/KMU

TM

TM/KMU

TM
TM

KMU

Byrådet godkender forslag til offentlig høring. TM træffer afgørelse om endelig
vedtagelse, hvis der ikke indkommer indsigelser i høringsperioden, KMU træffer
afgørelse om endelig vedtagelse, hvis der indkommer indsigelser i høringsperioden. KMU
orienteres om administrative afgørelser.

Byrådet godkender forslag til offentlig høring. TM træffer afgørelse om endelig
vedtagelse, hvis der ikke indkommer indsigelser i høringsperioden. KMU træffer
afgørelse om endelig vedtagelse, hvis der indkommer indsigelser i høringsperioden. KMU
orienteres om administrative afgørelser.
Byrådet godkender forslag til offentlig høring. TM træffer afgørelse om endelig
vedtagelse, hvis der ikke indkommer indsigelser i høringsperioden. KMU træffer
afgørelse om endelig vedtagelse, hvis der indkommer indsigelser i høringsperioden. KMU
orienteres om administrative afgørelser.
Ved større uoverensstemmelser forelægges sagen KMU
TM træffer afgørelse. KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser,
afgørelser der afviger fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk
bevågenhed og lignende
TM træffer afgørelse. KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser,
afgørelser der afviger fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk
bevågenhed og lignende. Sager vedr.dambrug forelægges KMU, bortset fra
fornyelsessager.

Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven)
Fredningsnævnets høringer i sager om nye fredninger, § 37

TM

KMU

Behandling af dispensationssager, beskyttet natur, §3
TM

TM/KMU

Endelig udpegning af beskyttet natur (§3)
TM
Behandling af dispensationssager, bygge- og beskyttelseslinier
(§§ 16-19 ang. sø- og åbeskyttelseslinje, skovbyggelinjer,
fortidsminder, kirkebyggelinje)
Behandling af strækningsanlæg, §20
Behandling af sager om offentlighedens adgang til det åbne
land og naturen, § 23-26a, skiltesager

Behandling af sager om sejlads (koncessioner til udlejning,
bådregistrering, andre fartøjer m.v), § 29

Udtalelser v. fremsendelse af ansøgninger om dispensation fra
fredninger (§50) til Fredningsnævnet
Lov om råstoffer (Råstofloven)
Høring om Råstofplaner fra Regionen, § 7 m.f.
Museumsloven
Behandling af ansøgninger om ændring af beskyttede sten- og
jorddiger, § 29a
Lov om drift af landbrugsjord
Anmeldelser om genopdyrkningsret
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
(Husdyrloven)
Miljøgodkendelser efter § 12 i husdyrloven og § 16a efter
husdyrbrugloven
Tilladelser efter § 10 og Miljøgodkendelser efter §§ 11,
revurderinger efter § 40 i husdyrloven, afslag på behandling af
sag pga. mangelfuld ansøgning, tilladelser efter §16 b i
husdyrbrugloven og anmeldelser efter §§ 10-18 i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

TM

TM/KMU

KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser, afgørelser der afviger
fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk bevågenhed og lignende

KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser, afgørelser der afviger
fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk bevågenhed og lignende

KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser, afgørelser der afviger
fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk bevågenhed og lignende.
Gælder både by- og landzone

TM
TM

TM/KMU

TM

TM/KMU

KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser, afgørelser der afviger
fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk bevågenhed og lignende.

KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser, afgørelser der afviger
fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk bevågenhed og lignende

TM
TM

KMU/PVU

TM

TM/KMU

KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser, afgørelser der afviger
fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk bevågenhed og lignende

TM

TM

TM

Sager af særlig karakter forelægges KMU.

Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning
(husdyrsbrugsloven)
Miljøgodkendelser af husdyrbrug, § 16a
TM
Tilladelser, revuderinger og anmeldelser vedrørende
husdyrbrug, § 16b, §§ 10-18, § 39
Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)
Påbud om undersøgelse om afværge, §§ 40, 41 og 48

TM/KMU

TM

TM

TM/KMU

TM

TM/KMU

Tilladelse til ændret arealanvendelse, § 8

Varmeforsyningsloven
Behandling af ansøgninger efter Bekendtgørelse om
godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, §
4
Behandling af ansøgninger efter Bekendtgørelse om tilslutning
m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, § 3

TM

TM

Behandling af ansøgninger om dispensation fra elvarmeforbud,
§ 14
Behandling af ansøgninger om fritagelse eller dispensation fra
tilslutningspligt, § 15 og § 17
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)
Afgørelse af om der skal udarbejdes miljøvurdering af planer

Godkendelse af miljørapport.
Godkendelse af sammenfattende redegørelse
Afgørelse af om et projekt er omfattet af krav om
miljøvurdering og tilladelse (VVM) eller ej

Godkendelse af miljøkonsekvensrapport (VVM) og VVM-tilladelse

TM træffer afgørelse. KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser,
afgørelser der afviger fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk
bevågenhed og lignende

TM træffer afgørelse. KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser,
afgørelser der afviger fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk
bevågenhed og lignende
KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser, afgørelser der afviger
fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk bevågenhed og lignende

TM træffer afgørelse. KMU træffer afgørelse i følgende tilfælde: principielle afgørelser,
afgørelser der afviger fra administrationspraksis, afgørelser i sager med stor politisk
bevågenhed og lignende

NM/ØKE/BY
TM
TM

TM

TM/KMU

TM/KMU/ØKE

BY

TM

TM/KMU

TM/KMU/ØKE

BY

Afgørelser foretages administrativt, dog med følgende undtagelser:
kommuneplanrevisioner, sektorplaner, principielle afgørelser, afgørelser der afviger fra
et vedtaget administrationsgrundlag, afgørelser i sager med stor politisk bevågenhed og
lignende forelægges KMU til beslutning. KMU træffer afgørelse når TM indstiller, at der
skal laves miljøvurdering

Afgørelser foretages administrativt, dog med følgende undtagelser: principielle
afgørelser, afgørelser der afviger fra et vedtaget administrationsgrundlag, afgørelser i
sager med stor politisk bevågenhed og lignende forelægges KMU til beslutning. KMU
træffer afgørelse når TM indstiller, at der skal laves miljøvurdering

Kompetenceplan for Plan- og Vejudvalgets ansvarsområder
Forkortelser:

Sagsområde
Generelt
Planer, sektorplaner, strategiplaner og regulativer efter love
under Plan- og Vejudvalgets område

BY:
ØKE:
KMU:
PVU
TM:

Indstiller

TM/PVU/ØKE

Beslutter

Orienteres

BY/TM/PVU

Henstilling, påbud, indskærpelse og politianmeldelse sker administrativt.
Politianmeldelser lægges til efterretning i PVU. Påbud og politianmeldelser
underskrives af afdelingschef og sektionsleder.

TM

Klagenævnsafgørelser
PVU
Afgørelser efter love under Plan- og Vejudvalgets område
(daglig sagsbehandling)
TM

TM/PVU

TM/PVU/ØK

BY

TM

ØKE/BY

TM/PVU/ØK

BY

Behandlling af kommuneplantillæg med forudgående høring

TM/PVU/ØK

BY

Behandling af mindre tillæg til kommuneplan uden forudgående
høring, fx i tilknytning til lokalplan.
TM/PVU/ØK

BY/TM/PVU

Lægges til efterretning i PVU (f.eks afgørelser fra Miljø- og
Fødevareklagenævnet)
TM træffer som udgangspunkt afgørelse. PVU træffer afgørelse i følgende
tilfælde: principielle afgørelser, afgørelser der afviger fra administrationspraksis,
afgørelser i sager med stor politisk bevågenhed og lign.

Byrådet indstiller til Miljøministeren. PVU behandler forhold der vedrører den
fysiske planlægning.

Kommuneplan
Kommuneplanstrategi.

Behandling af forslag til kommuneplan og endelig vedtagelse

Bemærkninger
Byrådet godkender forslag til offentlig høring. Ved reelle indsigelser forelægges
planen og indsigelserne for PVU. Hvis planen eller ændringerne er af væsentlig
betydning, herunder stor politisk bevågenhed, forelægges planforslaget og
ændringerne for BY. TM træffer afgørelse om endelig vedtagelse, hvis der ikke er
indsigelser med reelt indhold. PVU orienteres om administrative afgørelser.

Håndhævelse

Lov om planlægning (Planloven)
Landsplanlægning - Bemærkninger til forslag til
landsplanredegørelse m.m

aug. 2018

Byrådet
Økonomi- og erhvervsudvalget
Klima-og Miljøudvalget
Plan- og Vejudvalget
Teknik og Miljø

PVU

Økonomi- og Erhvervsudvalget varetager den strategiske styring af
kommuneplanstrategien, og fordeler opgaver til relevante fagudvalg.
Hovedansvaret er placeret i Økonomi- og Erhvervsudvalget, der forud for hver
kommuneplanrevision fastlægger et kommissorium, herunder intern og ekstern
inddragelse.
Delegationsforbud iht. Planloven.
Byrådet godkender forslag til offentlig høring. Ved reelle indsigelser forelægges
planen og indsigelserne for PVU. Hvis planen eller ændringerne er af væsentlig
betydning, herunder stor politisk bevågenhed, forelægges planforslaget og
ændringerne for BY. TM træffer afgørelse om endelig vedtagelse, hvis der ikke er
indsigelser med reelt indhold. PVU orienteres om administrative afgørelser.

Lokalplaner
Behandling af forslag samt endelig vedtagelse af lokalplaner og
ophævelse af lokalplaner

Beslutning om igangsætning eller ophævelse af lokalplan, samt
nedlæggelse af § 14-forbud
Opsætning og placering af master og antenner

TM/PVU/ØK

BY/TM/PVU

TM

PVU

Byrådet godkender forslag til offentlig høring. Ved reelle indsigelser forelægges
planen og indsigelserne for PVU. Hvis planen eller ændringerne er af væsentlig
betydning, herunder stor politisk bevågenhed, forelægges planforslaget og
ændringerne for BY. TM træffer afgørelse om endelig vedtagelse, hvis der ikke er
indsigelser med reelt indhold. PVU orienteres om administrative afgørelser.

Afvigelser i forhold til politik forelægges PVU

TM

Behandling af dispensationer i henhold til planloven
TM

Større og principielle sager forelægges PVU. Hvis en nabohøring medfører relle
indsigelser træffer PVU afgørelse.
Hvis en nabohøring ikke medfører relle indsigelser afgøres sagen i TM.

TM/PVU

Landzoneadministration
Landzoneadministration
TM
Byggelov samt bygningsreglementer
Behandling af byggesager

TM/PVU

TM

Behandling af dispensationer, forbud og påbud i henhold til
byggeloven

TM

Behandling af dispensation fra p-krav mod indbetaling til P-fond
TM
Lov om sommerhuse og campering m.v.
(Sommerhusloven)
Behandling af sager vedrørende udnyttelse af sommerhuse

Større og principielle sager forelægges PVU. Hvis en nabohøring medfører relle
indsigelser træffer PVU afgørelse.
Hvis en nabohøring ikke medfører relle indsigelser afgøres sagen i TM.

PVU

PVU orienteres løbende
Større og principielle sager forelægges PVU. Hvis en nabohøring medfører relle
indsigelser træffer PVU afgørelse.
Hvis en nabohøring ikke medfører relle indsigelser afgøres sagen i TM.
Større og principielle sager forelægges PVU. Hvis en nabohøring medfører relle
indsigelser træffer PVU afgørelse.
Hvis en nabohøring ikke medfører relle indsigelser afgøres sagen i TM.

TM

Udlejningstilladelse efter campingreglementet
TM

TM/PVU

TM træffer som udgangspunkt afgørelse. PVU træffer afgørelse i følgende
tilfælde: principielle afgørelser, afgørelser der afviger fra administrationspraksis,
afgørelser i sager med stor politisk bevågenhed og lign.

Lov om udstykning og anden registrering i matriklen
(Udstykningsloven)
Behandling af matrikulære sager
Bygningsfredningsloven
Bemærkninger til fremsatte fredningsforslag i henhold til
bygningsfredningslovens § 6
Lov om bygnings- og boligregistrering (BBR)
Registrering af oplysninger om bygnings- og boligformål (§ 1-3)
Byfornyelse
Kondemnering - forbud mod beboelse og ophold
Kondemnering - midlertidig forbud mod beboelse og ophold i 12 år
Lov om råstoffer (Råstofloven)
Høring om Råstofplaner fra Region Midtjylland

TM
TM

PVU

TM
TM

PVU
TM

TM

Lov om drift af landbrugsjord
Anmeldelser om genopdyrkningsret

KMU

Godkendelse af miljøkonsekvensrapport (VVM og VVMtilladelse)
Diverse
Bygningspræmiering
Regional udviklingsstrategi

PVU høres vedr. trafikale forhold.

TM

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)
Afgørelse af om der skal udarbejdes miljøvurdering af planer

Godkendelse af miljørapport. Godkendelse af sammenfattende
redegørelse
Afgørelse af om et projekt er omfattet af krav om
miljøvurdering og tilladelse eller ej

Registeret føres efter regler, fastsat af økonomi- og erhvervsministeren

TM

TM/KMU

TM/KMU/ØKE

BY

TM

TM/KMU

TM/KMU/ØKE

BY

TM

PVU

TM/PVU/KMU

BY

Afgørelser foretages administrativt, dog med følgende undtagelser:
kommuneplanrevisioner, sektorplaner, principielle afgørelser, afgørelser der
afviger fra et vedtaget administrationsgrundlag, afgørelser i sager med stor
politisk bevågenhed og lignende forelægges KMU til beslutning

Afgørelser foretages administrativt, dog med følgende undtagelser: principielle
afgørelser, afgørelser der afviger fra et vedtaget administrationsgrundlag,
afgørelser i sager med stor politisk bevågenhed og lignende forelægges KMU til
beslutning

PVU nedsætter præmieringsudvalg
Byrådet afgiver høringssvar

Lov om offentlige veje (Vejloven)
Administration og drift af veje (§ 8)

Administrationen sker i overensstemmelse med PVU's beslutninger. Udgifterne til
arbejdet skal holdes inden for driftsbudgetet

TM
Anlæg/optagelse og nedlæggelse af offentlige veje (§ 15)
TM

Se sammenlægningsudvalgets beslutning den 8.5.2006 (Sag nr. 06/12868). PVU
kan give afslag på en ansøgning om optagelse som offentlig vej.

PVU/ØKE/BY

Ajourføring af fortegnelsen over offentlige veje (§ 17)

Fortegnelsen ajourføres i overensstemmelse med Byrådets/PVU's retningslinjer
TM

Vejbidrag til offentlige veje (§§ 26 – 39)
TM

PVU/ØKE/BY

TM

PVU/ØKE/BY

Silkeborg Kommune benytter normalt lovens mulighed for pålæg af vejbidrag
bortset fra veje, som overvejende betjener gennemfartstrafik.

Pålæg af vejbyggelinjer (§ 40, stk. 1 og § 41)

Vejbyggelinjer pålægges aht. fremtidig udvidelse eller flytning af eksist. veje
samt til sikring af planlagte veje.

Dispensation fra eksisterende vejbyggelinjer (§ 40 stk. 2)

TM meddeler normalt kun dispensation, hvis påtænkt byggeri placeres mere end
5 m fra vejskel. TM vurderer behovet for sædvanlig nedrivnings- eller
fjernelsesdeklaration. Dispenserer TM for fx små skure og reklamepyloner ned til
1m fra vejskel skal der altid tinglyses nedrivnings- eller fjernelsesdeklaration.
Retablering jf. nedrivnings- og fjernelsesdeklaration skal ske uden udgift for
kommunen.

TM

Dispensation fra eksisterende oversigtsdeklarationer (§ 40 stk.
2)

TM meddeler kun dispensation, hvis vejledningerne i gældende vejregler kan
overholdes og forudsat ingen udgift for kommunen.

TM

Forbedring af oversigtsforhold (§ 40 stk. 4)
TM

PVU

Forbedring forudsætter aftale med grundejer, at udgifterne kan afholdes over
driften og tinglysning af rettigheden.

Nye adgange og benyttelse af eksisterende adgange (§§ 48 –
50)

Afvisning af erstatningsansvar ved midlertidigt ændrede
vejadgangsforhold.
Betaling fra anden part som vilkår for nye adgange og
benyttelse af eksisterende adgange (§§ 49 – 50)

TM

Antallet af vejadgange og bredden af disse søges begrænset mest muligt af
hensyn til trafiksikkerheden. Almindelige indkørsler må maks. stige/falde 7,5 %
på de nærmeste 4 meter fra vejen og i øvrigt maks. 20 %.

TM

Der udbetales ikke erstatning for evt. driftstab eller lignende på grund af
vejarbejde, når fornøden vejadgang kan anvises.

TM

Administration af adgangsbestemmelser for kommuneveje, som
skønnes af særlig betydning for den gennemgående færdsel
(§§ 51 – 56)

TM

Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse (§§ 62 – 72)
TM
Administration af opgravning m.v. af og nær vejareal og
ledningsarbejder (§§ 73 – 79 og § 83)
Administration af særlig råden over vejareal i
overensstemmelse med byrådets retningslinjer herfor (§§ 80 –
89)
Parkeringsafgift for benyttelse af særligt indrettede offentlige
parkeringspladser og -anlæg for motorkøretøjer (§ 90).

PVU

Hvis TM vurderer, at anlæg af ny adgang eller benyttelse af eksisterende adgang
bør medføre ændringer af eksisterende vej, benyttes muligheden for ”fremmed
betaling” normalt.
Mindre ændringer af og dispensationer fra de tidligere af Skanderborg, Århus og
Viborg Amtsråd vedtagne adgangsbestemmelser besluttes af TM i hvert enkelt
tilfælde. Forslag til nye adgangsbegrænsninger besluttes af PVU.
Administration og udførsel sker i overensstemmelse med kommunens Vinter- og
Renholdelsesregulativ, der fastlægges af PVU

Administreres efter Byrådets retningslinjer for særlig råden over vejareal.
TM

TM

Administreres efter Byrådets retningslinjer for særlig råden over vejareal.
Ønsker om nye faste stadepladser forelægges PVU.
Ændring af parkeringsafgifter eller omfanget af parkeringsanlæg med P-afgift.

TM

PVU/ØKE/BY

TM

PVU/ØKE/BY

Åstedsforretning (§ 100)

Aftaler om erstatninger og udbetalinger af disse (§ 101 stk. 3)

TM

TM vurderer behovet for evt. ekspropriation og udarbejder ”vilje-evne”
beslutning. PVU udpeger det byrådsmedlem, som leder åstedsforretningen.

Jf. § 101 stk. 3 skal ”Forslag til erstatningens fastsættelse fremsættes under
forbehold for ekspropriationens gennemførelse og vejmyndighedens endelige
godkendelse.” Foreløbige aftaler indgået under åstedsforretningen indføres i
protokollen. Foreløbige aftaler indgået efter åstedsforretningen underskrives af
det byrådsmedlem, som leder åstedsforretningen, når denne indgås til fremme
af vejformål

Ekspropriationsbeslutning (§ 102)
TM

Inden ekspropriationsbeslutningen træffes skal muligheden for erhvervelse af de
nødvendige arealer eller rettigheder ved mindelig aftale være undersøgt.

PVU/ØKE/BY

Deltagelse ved Taksation og Overtaksation (§§ 112 – 123)
TM

PVU

Udbetaling af erstatninger ved ekspropriation (§§ 119 – 120)

TM udbetaler ulempeerstatning + 75 % af arealerstatning umiddelbart efter
ekspropriationsbeslutning. For meget udbetalt erstatning opkræves kun, hvis
beløbet er over 1.000 kr.

TM
Iværksættelse af nedlæggelse af offentlige og almene veje (§§
124 – 128)

TM

Jf. BY beslutning 24.11.2014 kan TM igangsætte proceduren for nedlæggelse af
et offentligt vejareal i sager lignende EMN-2014-06225 (sager, hvor der ikke
forventes indsigelser) uden BY eller PVU beslutning.

PVU / ØKE / BY
(se
bemærkninger)

Endelig beslutning om nedlæggelse af offentlige og almene veje
(§§ 124 – 128 og § 15)
TM

Behandling af klager til Transportministeren over afgørelser iht.
vejloven (§ 132)

Beslutning træffes af Byrådet tidligst 4 år efter, at denne har offentliggjort, at
den påtænker at træffe en sådan beslutning. Byrådet skal desuden udarbejde en
tilstandsrapport, som dokumenterer, at vejen med udstyr er i god og stand i
forhold til den fremtidige trafik på vejen. Kravet om 4 års perioden og
tilstandsrapport kan fraviges ved aftale, når Byrådet og samtlige berørte
grundejere er enige herom.

PVU / ØKE/BY

TM

TM repræsenterer kommunen som vejmyndighed ved taksations- og
overtaksationsforretninger.

PVU

Vejdirektoratet er klageinstans jf. bekendtgørelse nr. 1285 af 15.12.2011. PVU
orienteres om Vejdirektoratets afgørelser.

Lov om private fællesveje (Privatvejsloven)
Anvendelse af byreglerne (§ 3)

Lovens §§ 25 – 86 om private fællesveje i byer og bymæssige områder
anvendes også i de områder, som i den gældende kommuneplan er udlagt til
fremtidige bymæssige formål eller sommerhusområder. BYR 15.12.2014 (Sag
nr. EMN-2014-06289).

TM

Udlæg af private fællesveje (§§ 11 og 26 - 43)

Veje i byområde skal normalt have fast belægning (asfalt eller
betonbelægningssten) og udføres med et acceptabelt afvandingssystem og
vendeplads for lastbil samt vejbelysning. Beslutning efter § 26, stk. 2 om
tildeling af vejret træffes af PVU.

TM

Ajourføring af fortegnelsen over private fællesveje (§ 25)

Fortegnelsen ajourføres i overensstemmelse med Byrådets / PVU's retningslinjer
TM

Dispensation fra eksisterende oversigtsdeklarationer

Der meddeles kun dispensation, hvis bestemmelserne i gældende vejregler kan
overholdes. Jf. TFU sag nr. 176 af 11.8.2008

TM
Tilladelse til trafikdæmpende foranstaltninger som bump,
indsnævringer, forsætninger og lignende (§ 57, stk. 1 og 3)

TM

Administration og drift af vejbelysningsanlæg (§ 59)

TM

Nye adgange og benyttelse af eksisterende adgange (§§ 62 –
65 jf. vejlovens kap. 6)
Administration af særlig brug af vejareal (§ 66) og ledninger og
opgravninger (§§ 67 – 71)
Iværksættelse af nedlæggelse eller omlægning af private
fællesveje (§§ 71 – 74)

TM

PVU

Der skal være overvejende flertal blandt grundejerne, udgifterne ved etablering
og vedligeholdelse er kommunen uvedkommende. PVU orienteres om tilladelser.

Byrådet har 22. april 2013 vedtaget Belysningsstrategi for Silkeborg Kommune.
Der kræves vejbelysningsanlæg på veje i byområder, som er mindst 50 m og
betjener mindst 4 ejendomme. Nye og eksisterende vejbelysningsanlæg af
teknisk god standard på sådanne veje overtages og driftes af Silkeborg
Kommune for de vejberettigedes regning. Anlæg uden for private fællesveje
eller offentlige veje driftes ikke af Silkeborg Kommune.
Som ved offentlige veje - dog mere lempelig administration.
Administreres efter Byrådets retningslinjer for særlig råden over vejareal.

TM

TM

PVU

Jf. VTU beslutning 11.08.2014 kan TM igangsætte proceduren for nedlæggelse
private af fællesveje/stier i sager lignende sag EMN-2014-04618 (sager hvor det
forventes at parterne er enige om nedlæggelsen) uden PVU beslutning.

Endelig beslutning om nedlæggelse eller omlægning af private
fællesveje (§§ 71 – 74)
Behandling af klager til Transportministeren over afgørelser iht.
Privatvejsloven (§ 87)

Beslutning træffes af PVU, hvis der er indsigelser

TM
TM

PVU

Indgivelse af politianmeldelse om manglende færdiggørelse af
vejanlæg (§ 96)

Færdselsloven
Administration af rutinesager om færdselsregulering og
afmærkning m.v. (§ 89 - 100)
Kontrol med overholdelse af bestemmelserne vedr. parkering
og standsning (§ 121 stk. 1)
Besvarelse af klager over parkeringsafgifter (§ 122 a)

TM

PVU

TM

PVU

Krav om færdiggørelse i tilladelsen => Påbud om færdiggørelse => Rykker med
fornyet frist => Politianmeldelse. Vi har kun lovhjemmel i de sjældne tilfælde,
hvor den oprindelige ejer fortsat er ejer.
Teknik- og
Miljøchefen skriver under på alle politianmeldelser og varsler om
politianmeldelser (påbud).

Afklares med Politiet som færdselssager.

TM
Klager behandles af andre medarbejdere end den, der har pålagt
parkeringsafgiften.

TM
Udtalelse om særligt trafikfarlige skoleveje (§ 3 og Justitsmin.
skrivelse af 13.4.1978)
Jfr. §95 stk. 4 om afmærkning og Bekendtgørelse nr. 1633 af
20 december 2017 om anvendelse af vejafmærkning §§ 342400 kan skiltning mod kommercielle servicemål tillades

Vejdirektoratet er klageinstans jf. bekendtgørelse nr. 1285 af 15.12.2011. PVU
orienteres om Vejdirektoratets afgørelse.

TM

PVU

PVU orienteres om ændringer jf. TFU sag 109 den 15.4.2008
Administreres efter de vedtagne retningslinjer

TM

Lov om trafikselskaber
Administration af rutinesager
TM

Løbende samarbejde med Midttrafik om køreplandetaljer, stoppesteder,
omkørsler, ekstrakørsler, afregning, information m.m.

Lov om bygnings- og boligregistrering (BBR)
Fastsættelse af vejnavne (§§ 4 – 10)
TM
Fastsættelse af adresser (§§ 11 – 21)
Særlige bebyggelser (§§ 22 – 31)

TM

Registrering af vejnavne i CPRs vejregister (§ 32)
Registrering af adresser i BBR (§ 33)
Udbudsloven og Lov om indhentning af tilbud på visse
offentlige og offentligt støttede kontrakter
(Tilbudsloven)
Ved anlægsarbejder større end den af Europa-Kommissionen
fastsatte tærskelværdi på 41.305.415 kr. indtil 31/12 2019
indhentes tilbud ved EU-udbud
Ved anlægsarbejder mindre end den af Europa-Kommissionen
fastsatte tærskelværdi på 41.305.415 kr. indtil 31/12 2019 men
større end 3 mio. kr. samt ved komplicerede arbejder
indhentes tilbud på arbejder ved offentligt eller begrænset
licitation
Ved øvrige anlægsarbejder på mellem 300.000 kr. og 3 mio.
kan der frit vælges imellem underhåndsbud, offentlig eller
begrænset licitation.
Ved anlægsarbejder under 300.000 kr. er kontrakten ikke
omfattet af procedurerne i tilbudsloven.

TM
TM

For tjenesteydelser og varer over de af Europa-Kommissionen
fastsatte tærskelværdier på 1.645.367 kr. indtil 31/12 2019
indhentes tilbud ved EU-udbud
For øvrige tjenesteydelser/varer uden grænseoverskridende
interesse, indhentes tilbud efter udbudslovens afsnit V, dog
indhentes der jf. udbudspolitikken minimum 2 tilbud, hvis
beløbet overstiger 300.000 kr.
For øvrige tjenesteydelser/varer med grænseoverskridende
interesse, fastsættes procedure jf. udbudslovens afsnit IV

TM

TM

TM

PVU

Kommunalbestyrelsen fast
Hvis partshøringen omkring et nyt vejnavn eller ændring af et vejnavn giver
indsigelser, sker endelig beslutning i PVU.

Vedr. kolonihaver, kollektive feriebebyggelser o.lign.

TM indhenter tilbud. Det forudsættes, at bedste tilbud vælges, og at udgiften
kan afholdes indenfor den givne bevilling
TM indhenter tilbud. Det forudsættes, at bedste tilbud vælges, og at udgiften
kan afholdes indenfor den givne bevilling

TM

TM indhenter tilbud. Det forudsættes, at udgiften kan afholdes indenfor den
givne bevilling

TM

TM indhenter tilbud. Det forudsættes, at udgiften kan afholdes indenfor den
givne bevilling

TM

TM indhenter tilbud. Det forudsættes, at bedste tilbud vælges, og at udgiften
kan afholdes indenfor den givne bevilling

TM

TM

TM indhenter tilbud. Det forudsættes, at bedste tilbud vælges, og at udgiften
kan afholdes indenfor den givne bevilling

TM indhenter tilbud. Det forudsættes, at bedste tilbud vælges, og at udgiften
kan afholdes indenfor den givne bevilling

Diverse
Byggemodning

Byggemodning igangsættes efter beslutning i byggemodningsgruppen.
TM

TM/ PVU

Trafiksikkerhedskampagner
TM
Vejstøjkortlægning.
TM
Trafikmodel

TM/PVU
TM

Silkeborg Kommune tilstræber, at deltage i alle landsdækkende
trafiksikkerhedskampagner, som Rådet for Sikker Trafik arrangerer
Vejstøjkortlægningen ajourføres, når den trafikale udvikling eller anlæg af nye,
større veje begrunder det
TM ajourfører trafikmodellen efter behov.

3 Godkendelse af udvidelse af område med
grundejerbetalt vintervedligehold og renhold
3.1 - Bilag: Oversigtskort vedr. vintervedligehold og renhold i Silkeborg midtby, maj 2018
DokumentID: 7056372

31

30
30A
30B
30C

61A
61B
61C

57

28

29

27C

27A

18

27B

25C
25D

24G

55A

24F

24D

24E

24A24C
24B

55B

53

25A

23A

16

23D

49

36

5

23B

19

12

21E

21D

17

45B

4

7

3

21C

21B

21A

47

21F

23C

21

51B

38

6

2

1

15

10

30

13

14

10

11

34A

45A

34B

12

9

28

32

9

43

16

26

31

24

7

8

51A

41

11D
11C
11E

29

22

25

5

6

3

4

26B
26C
26D
26E
26F
26G
26H
26J
26K

23

20

16

18

19

14

10

12B

12

10B

9

6

7

2B

25

5

3

36

26A

1

31A
31

29

35D

31B

31C

33A
33B
33C
33D

35C

33

26C

33B

35E

27

26B

34

23

35

19

32

8

2A

30

21

28

4

28

26A

17C

15

21

37

17A
17B

39

30

24A

18
24

24B

11A
11F
11B

27

4

35

45

19

37

40

39

42

43

34B
36A
36B
36C
36D

33D

31C

31B

31A

31D

33C

31E

24

22

17

27

25A

41B

48

41

41

39C

43A

24

41A

25C

23

22B

33

22A

8

22C

24

20

31A
31B
31C

20B

35C
35D
35E

35A
35B
37A 35F
37B

22C

19

26A
26B
26C
26D
26E

11

25E

21

28A
28B
28C
28D
28E

16

39
39A
39B

30
30B
32A30C
32B
34A

29

20

18

18

12

2

4

16

27

22

29

8

3

5

7

25

13

10

12

7

12

25B

3

29

27

8

19

18

13

2

9A

25

5

6

23B

4

22

2A

15B

15A

2B

7C

9B

2B

11

16

16

9

21

14

10

23A
23B

18A
18C

25A

14

20

15

6D
2

6C

6B

6A

22B

6

4

8A

8

4

5

12A

5B

23

24

26

17B

17

5

7

7

1

1A

10

4

21

25

11

8A

3

1

9

16

22

5C

5B

24

1

3

6

7B

13

15

17

5A

14

10A
10B
10C
12A
12B

13

8C

8B

3

2D

1B

6

23

2A

1B

15

5

2

10

4B

17

7A

4C

6A

2A

5

1
1B

15

8

5

4D

4A

4A

4D

2B

2

6B

3

7C

3

6B

7B

6

7A

11

6C

1B

6

1

1A

9

12

9

4

12

7B

10

7A

2

8

5

4B

4C

4

2A

13

1C

2C

1C

4

7

9

11

16

7D

2B

14

11

8

10

5

8

22

8B

20A
20B
20C

15

24

17

10B

14

11B

10A

18

13

1

5

3

4

6

4

7C

23

21
21C

19C

19B

19

2

12

2

7A

6

1C

4

9A

1B

30

21B

20B

1

8

1A

34

32

22B

10

22

2F

7A

9H

9G

9F

9E

9D

9C

36

20

18

9B

16B

3

10C

16A

10D
10E

25

7E

24

21

18

14

13 15

11

6A

6B

19 17

12

8A

10

12

8B

28B
28

24

2D

34

36

4

32A
32B
30

20

26

22

20

18

16

14

31

33

22

16

1

50

3

52

52

50

48

46

44

4

54

56

58

60

4

62

5

7

42

10

12

6
8

28

7

40

4B

2

30

38

36

5B

5

3

1B

49

47

45

8

1
1A

43

39

37

32

28

41

35

10

10

6

4

2

3 Godkendelse af udvidelse af område med
grundejerbetalt vintervedligehold og renhold
3.2 - Bilag: Del af Østergade og Godthåbsvej, udvidelse af det grundejerbetalte område
vedr. vintervedligehold og renhold
DokumentID: 7071897

Rev.

Dato

Tegner

1:1000

www.silkeborgkommune.dk - teknik@silkeborg.dk

Dato

08.05.2018

Proj.

SR

Tegner

EEE

Proj.

Godkendt

Kontrol

Journal nr.

Tegningsnummer

2
renhold

Copyright Silkeborg Kommune

4 Godkendelse af ny toiletbygning på Havnen
4.1 - Bilag: Bilag 1 Placering af toiletbygning på Havnen
DokumentID: 7139831

4 Godkendelse af ny toiletbygning på Havnen
4.2 - Bilag: Bilag 2 Facade
DokumentID: 7135370

4 Godkendelse af ny toiletbygning på Havnen
4.3 - Bilag: Bilag 3 Plantegning
DokumentID: 7135369

DENNA RITNING ÄR DANFO AB;s EGENDOM
OCH FÅR EJ UTAN VÅRT MEDGIVANDE KOPIERAS,
FÖREVISA FÖR ELLER UTLÄMNS TILL TREDJE PERSON.
ÖVERTRÄDELSE HÄRAV BEIVRAS MED STÖD AV GÄLLANDE LAG.

PRELIMINARY DRAWING

PROJECT NO

BET

ANT

TARTU

ÄNDRINGEN AVSER

TETRAGON 110

PLAN, FACADES AND SECTION

DRAWING NUMBER

112812

SIGN

DATUM

FORMAT

REV

1:50 A3

SCALE

PLANNING DRAWING CONSTRUCTION DRAWING AS-BUILT DRAWING

DRAWN BY

31312

BOX 103
SE-713 23 NORA
PHONE:+46 (0)587-861 00
www.danfo.se
info@danfo.se

HA
DATE

NORA

5 Drøftelse om beskæring af lindetræer, Søholt Allé
5.1 - Bilag: Notat fra Simon Skov. KU
DokumentID: 6952377

KØBENHAVNS UNIVERSITET
DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET

Silkeborg Kommune
Kristian Nielsen

Linde på Søholt Allé

18. DECEMBER 2017

Efter besigtigelse d. 14/12-17 udtaler jeg mig hermed om linde-alléen.
SKOV, NATUR OG BIOMASSE

Det typiske forløb for en lindeallé er, at træerne etablerer sig, vokser op og
opnår en størrelse og en struktur, som er i konflikt med omgivelserne.

BOGØVEJ 15, 8382 HINNERUP

MOB

De modne træer er æstetisk markante og værdifulde, men samtidig bliver
træerne i stigende grad for store til voksestedet, hvilket medfører gener for
naboerne. Træernes vitalitet forringes med årene. Der vil i stigende grad
falde døde grene ned. De store kroner vil pga. vindpres udgøre en risiko for
sammenbrud. Der vil måske opstå svampeangreb pga. rødskader.
Træerne står i et unaturligt miljø og påvirkes bl.a. af:
• kørsel, som medfører komprimeret jord
• saltning, som medfører forringet jordkvalitet og påvirker træernes
vandoptag
• gravning, som ødelægger rødderne
• såring ved påkørsler mv.
• beskæring enten systematisk eller punktvis efter behov.
Alle delene findes i tilknytning til Søholt Allé. Kunsten er at bevare
træernes positive sider længst muligt, mens de negative sider skal
begrænses.
Træerne fremstår i dag som vitale modne træer, der ikke udgør en akut
risiko.
Der ses en normal mængde basale sår. De er påvirket af begrænset rodrum
og i flere tilfælde af opgravning og belægning. Næsten alle træerne er Vtveger. De deler sig i to stammer i ca. 4 meters højde. Orienteringen af

40175040

ssk@ign.ku.dk

REF: SSK

samlingen er varierende. Dette fællestræk viser, at træerne må have været
beskåret som unge.
Trærækkens udseende er allerede nu påvirket af efterplantning og uens
vækst.
Når træerne vokser i størrelse, øges risikoen for gren- og stammebrud samt
direkte væltning.
Det forhold, at alle træerne er V-tveger, medfører, at der er øget risiko for at
træerne flækker i samlingen. Nogle af træerne vil flække hhv. ind i en have
og ud over vejen, andre vil flække ned over fortovet. Ingen af delene er
acceptable.
De ustabile tvegesamlinger og alle de andre udfordringer for vejtræerne
medfører, at der er grænse for, hvor store træerne må blive. Den grænse er
ikke overskredet nu, men vil blive det i løbet af de kommende år.
En styning, dvs. en topkapning, hvor træets krone skæres væk, er en
gammel traditionel driftsform for allétræer især af lind, som egner sig
glimrende til den hårde beskæring. Det er umiddelbart bedre for træer at
vokse uhindret, men både voksested og den lave tvege-deling forhindrer, at
træerne kan vokse uhindret til stor størrelse. Af den grund at styning et godt
valg.
Tidsmæssigt er indgrebet rettidigt.
Små sår bedre end store sår og små ændringer bedre end store ændringer.
Derfor er det bedre at styne tidligt end sent. Det er langt bedre at udføre
styningen, mens træerne er mindre og vitale frem for større, ældre og
mindre vitale. Det er ikke en god ide at vente, til træerne har flere døde
grene, og nogle af dem evt. er flækket.
Stynede træer skal vedligeholdes. De nye grene, som skyder fra de
oversavede grene, skal beskæres jævnligt. Dvs. hvert 3-5 år skal de største
grene fjernes. Beskæringen sker for at undgå, at de nye grene vokser sig så
store, at de knækker af. Valget af styning indebærer således også en accept
af en permanent fremtidig omkostning til pleje.
Ved styningen opnås en tilpasning til voksestedet. Der vil blive mindre
kroner, hvilket vil være i bedre harmoni med det begrænsede rodrum, og
samtidig reducere risikoen for flæk. Derved bevares træernes gode vitalitet.
Der vil samtidig blive færre konflikter ifht. naboerne, idet de stynede træer
skygger mindre og taber færre grene end ældre fuldkronede træer.

SIDE 2 AF 7

Det er min vurdering, at der ved styning af træerne opnås en bedre
tilpasning til voksestedet og derved en mere langsigtet bevaring, end hvis
træerne vokser frit.
En alternativ løsning er at beskære de største træer med reduktionssnit, så
størrelse og form styres. De mindre træer får så mulighed for at vokse frit
indtil de når den ønskede størrelse. Derefter beskæres de. Forskellen mellem
de to læsninger er 1) træernes udtryk vil udvikle sig i retning af en
formbeskæring med meget tæt ydre rand; 2) indgrebet vil være langt dyre at
vedligeholde; 3) den ensartethed, som ønskes, vil være længere tid om at
vise sig. Men beskæringen vil være mere træbiologisk lempelig end en
styning.
Styningen er et godt initiativ i forhold til bevaring af træerne som et
langsigtet element på Søholt Allé.

Med venlig hilsen

Simon Skov
Seniorrådgiver

SIDE 3 AF 7

Fotobilag

Et billede af alleen, der viser almindelige aktiviteter som fx byggeri og
parkering. Træerne skal tilpasses, så de bliver en acceptabel del af livet på
gaden.

SIDE 4 AF 7

SIDE 5 AF 7

Nedfaldne grene i denne størrelse er normalt ikke et problem, men når
grenene bliver større, så opstår der konflikter fx med parkerede biler.
Nedfald af grene skal undgås.

SIDE 6 AF 7

En tveget lind udgør en risiko for at flække i samlingen.

SIDE 7 AF 7

En tveget lind med tydelig reaktionsved, som dannes pga ekstra behov for
styrke i samlingen.
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5.2 - Bilag: Billeder fra Viborg og Randers
DokumentID: 6953815

RANDERS STATSSKOLE. LINDETRÆER STYNET I 2010

RANDERS STATSSKOLE. LINDETRÆER STYNET I 2010

VIBOG KATERDALSKOLE. LINDETRÆER STYNET I 2015
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5.3 - Bilag: Brev til Søholt Allé 16. nov. 2017
DokumentID: 6953653

16. november 2017

De store lindetræer på Søholt skal beskæres
Kære grundejer
Vi har kigget på de store lindetræer på Søholt Allé og må desværre konstatere, at de ældste træer
begynder at udgøre en risiko for området. For nogle år siden lagde et tilsyneladende sundt træ sig
ned i en storm. Det kan være til fare for bygninger og trafikanter, hvis det sker igen.
De fleste af træerne deler sig også relativt langt nede på stammen, og grenene er blevet så store og
har så meget vægt på sig, at det er nødvendigt at gøre noget ved dem for at bevare træerne og
alléen.
Træerne bliver kraftigt beskåret
Vi har derfor besluttet at styne træerne denne vinter. Det betyder, at vi beskærer træerne kraftigt,
så størstedelen af kronen bliver fjernet - og dermed giver plads til ny vækst. Allerede næste år vil de
begynde at skyde igen, og lige så stille vil kronerne igen vokse sig store. Det vil være nødvendigt at
regulere mængden af grene de første år.
Vi har indgået aftale med HedeDanmark om at udføre beskæringen. De har med stor succes
håndteret en lignende opgave ved Viborg Katedralskole. Se billederne.
Sådan kommer det til at foregå
Beskæringen påbegyndes d. 4. december og vil vare godt en uge. Det kommer til at foregå på den
måde, at entreprenøren kører igennem alléen med en stor maskine, som tager grenene ned én efter
én og lægger dem i en bunke på vejen bag sig. Herefter vil en anden maskine samle grenene op og
flishugge dem på stedet. Flisen ender i en container, som køres væk. Bagefter er der oprydningsarbejdet og finpudsning af træerne.
Søholt Allé bliver spærret fra nr. 16 til og med nr. 60 i tidsrummet 9.00-15.00, mens arbejdet står
på. Du kan stadig komme til og fra dit hus i dette tidsrum, dog ikke i bil. Arbejdet må forventes at
give en del larm.
Vejen bliver fejet, når hele arbejdet er slut.

Elsa Esther Eskesen (24159)
Direkte telefon: 8970 1543
eee@silkeborg.dk

Teknisk afdeling
Søvej 1 - 3

Søvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

Grene kan havne i haven og indkørslen
Entreprenøren vil selvfølgelig være yderst omhyggelig, når han beskærer træerne, men det kan ikke
undgås, at enkelte grene og kviste vil lande i din have eller indkørsel. Derfor opfordrer vi til, at du
parkerer din bil på en sidegade eller et andet sted, mens arbejdet står på. Du kan eventuelt også
fjerne din postkasse, hvis den er udsat.
Entreprenøren vil naturligvis samle de kviste og smågrene op, der måtte komme på afveje. Du skal
derfor ikke blive forskrækket, hvis du støder på en medarbejder i din have. Han er flink og vil hurtigt
være væk igen.
Hvis uheldet er ude
Skulle uheldet være ude, og der sker større skade på f.eks. en tagplade, en busk eller andet på din
grund, er HedeDanmark forsikret og vil tage sig af det. Du må dog forvente, at småkviste kan
brække af buske og træer i din have under arbejdet. Den form for mindre skader dækker
HedeDanmark ikke.
Spørgsmål
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at ringe til undertegnede.
Vi beklager de gener, arbejdet måtte have for dig.

De bedste hilsner

Elsa Esther Eskesen (24159)
Jordbrugsteknolog

Side 2
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5.4 - Bilag: Referat _møde med borgergruppe
DokumentID: 6953776

01. februar 2018

Møde om Søholt Allé, 29.01.2018
Referat
Tilstedeværende
Fra Silkeborg Kommune:
Hans Okholm, formand for Plan- og Vejudvalget
Kuno F. Danielsen, næstformand for Plan- og Vejudvalget
Flemming F. Christensen, Chef for Vej og Trafik
Elsa E. Eskesen, jordbrugsteknolog, Vej og Trafik (ref.)
Kristian Nielsen, forstkandidat, Natur og Miljø
Repræsentanter fra Søholt Allé:
Lars Hendel
Anette Lemche
Bo Ryge
Ole J. Nielsen
Lars Vestergaard Jensen
Præsentation af synspunkter
Fra Søholt Allé:
Ønske om at bevare alléen som den er i dag.
Hvorfor bruger man først penge på at fritrumsbeskære træerne, for derefter at styne
dem?
Det bliver dyrt at vedligeholde bagefter.
Frygt for at vanris vil falde af, hvis træerne bliver stynet.
Alleens udtryk har stor betydning.
Det foreslås, at man venter fem år med indgreb for at se, hvordan træerne udvikler sig og
om der sker ”uheld”.
Ønske om genplantning der, hvor der mangler træer i alléen.
Ønske om at alléen bliver plejet, og at den er sikker. Det har man ventet længe på.
Vil gerne undgå flere nedfaldne grene.
Ønske om mere lys på nordsiden
Ønske om en ensartet allé.
Fra Silkeborg Kommune:
Alléen ønskes bevaret længst muligt. Derfor ønsker man at gribe ind nu, fordi træerne
ikke kan bære at blive for store.
Alléen blev for godt 30 år siden skåret ned til det sted, hvor de deler sig i flere stammer.
Det er bekræftet af den medarbejder, der udførte arbejdet.
En styning vil give et mere ensartet udtryk.

Elsa Esther Eskesen (24159)
Teknisk afdeling
Søvej 1 - 3

Søvej 1 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

Man er indstillet på, at en styning giver ekstra drift efterfølgende. Der skal udtyndes i
vanrisene hvert 3-5 år.
Der skal genplantes med træer, så alléen bliver komplet.
Notat fra Seniorrådgiver Simon Skov, Københavns Universitet
Se bilag
Citat: ”… der er grænse for, hvor store træerne må blive. Den grænse er ikke overskredet
nu, men vil blive det i løbet af de kommende år.”
”Styning er et godt initiativ i forhold til bevaring af træerne som et langsigtet element på
Søholt Allé”
Notatet fra Simon Skov bliver sendt ud til alle på Søholt Allé. Eventuelle tilbagemeldinger
modtages senest 15. februar, hvorefter Silkeborg Kommune vil træffe en beslutning, hvad
der skal ske med træerne på Søholt Allé.

Side 2
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5.5 - Bilag: Søholt Allé, underskrifter imod styning - kort
DokumentID: 6953704

Søholt Allé
Underskrifter imod styning

© Silkeborg Kommune

Målforhold
Dato
Udskrevet af

1:2000
09-02-2018
DR24159
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5.8 - Bilag: Behandling af ansvarssager
DokumentID: 7175952

Notat om ansvarsforhold ved væltede træer eller nedfaldne grene
Alle ansvarssager behandles med udgangspunkt i Erstatningsansvarsloven samt Dansk rets
almindelige regler.
Nedenstående er Forsikringsteamets anbefalinger:
1. Kommunen har pligt til at føre tilsyn med kommunale træers tilstand
Her skal Teknik- og miljøafdelingen udarbejde en plan for hvor ofte de føre tilsyn. (Indskriv
intervallerne). Planen må gerne være begrundet hvorfor man har valgt som man har valgt.
(Hvorfor er det, at et bestemt træ skal efterses fx 1 gang om året, er der råd, står træet i
et risikabelt område mv.).
Planen kan indeholde noget omkring den overordnede strategi for, hvordan man vurderer
træernes tilstand. Her kan man redegøre for hvilke kriterier der bestemmer, hvornår man
beskærer, fjerner eller andet. (For at minimere risikoen for skader på sigt).
Planen skal være tilgængelig i kommunen, så det kan bruges som dokumentation i forhold
til en evt. forsikringssag. Tilsynet skal også kunne dokumenteres fx hvad er der lavet,
hvornår og af hvem.
2. Det kan være ansvarspådragende for kommunen, hvis kontrollen ikke bliver udført på
tilstrækkelig vis.
3. Personalet der skal føre tilsyn skal være kvalificeret til opgaven.
4. Nuværende forsikringsforhold ved Silkeborg kommune:
Hvis kommunen er erstatningsansvarlig for en bestemt person- eller tingskade, kan der
være dækning under kommunens ansvarsforsikring. Det afhænger af den konkrete
skade og forsikringsbetingelserne i øvrigt.
I sammenhæng med ovennævnte proaktive undersøgelsespligt kan nævnes, at
Silkeborg kommunes nuværende forsikringsbetingelser indeholder en bestemmelse i
pkt. 11 om ”Undladelse af at afværge skader”:
”Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft
uagtsomt har undladt at afværge.”

Udarbejdet af forsikringsteamet den 22.06.2018
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5.9 - Bilag: Nyt notat om ansvarsforhold vedr. væltede træer og grene
DokumentID: 7175932

Udarbejdet af Forsikringsteamet juli 2018

Notat om ansvarsforhold ved væltede træer/grene
Silkeborg Kommune har tegnet Erhvervs- og Produktansvarsforsikring ved Codan forsikring.
Kommunen har en selvrisiko på kr. 10.000 ved skader. Den interne selvrisiko for
institutionen/afdelingen er kr. 5.000 og Forsikringsteamet, Ejendomme betaler de næste kr.
5.000.
I denne forsikring er der dækning for skader forårsaget af kommunens træer HVIS kommunen
opfylder forsikringsbetingelserne.
Har kommunen ikke opfyldt betingelserne, skal institutionen/afdelingen selv afholde hele
udgiften til en eventuel skade.

Beskæring af Lindetræer på Søholt Allé:
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen har i december 2017 vurderet, at træerne er i
en sådan stand, at det må betegnes som risikofyldt fx ved stormvejr, hvis træerne ikke
beskæres nu. Væltede træer/grene kan forvolde skade på 3. mands ting og/eller person.
Silkeborg Kommunes Erhvervsansvarsforsikring betingelsernes i punkt 11 lyder:
Ingen dækning ved undladelse af at afværge skader
Konsekvensen vil med al sandsynlighed blive ved en eventuel skade at Silkeborg Kommune,
Teknik- og Miljøafdelingen selv skal bære hele udgiften.

Eksempel på skadesomkostninger:
1 person kommer kørende i en bil under stormvejr. Et af kommunens træer/stor gren ryger
ned i bilen og personen kommer til skade og bilen totalskades.
Personskade - udgifter (beløb i 2018 niveau):
-

Svie og smerte: 200 kr. pr. dag eller max 76.500 kr. i alt
Varig mén: 8.790 kr. pr. méngrad – dog maksimalt 1.054.000 kr.
Erhvervsevnetab: Tager udgangspunkt i den løn man havde før ulykken, dog maksimalt
9.227.500 kr.

Udgifterne kan beløbe sig op i alt: 10.358.000 kr. pr. person. (worst case)
Hvis personen afgår ved døden, er skadevolder forpligtet til at betale forsørgertabserstatning,
hvis man er ansvarlig for en andens død. Det gælder udgifter til begravelse og erstatning til
den, der ved dødsfaldet har mistet en forsørger.
Erstatningen fastsættes til 30 % af den erstatning, som den dræbte kunne have opnået ved
fuldstændigt tab (100 %) af erhvervsevnen. Var den dræbtes årsløn f.eks. kr. 350.000 udgør
erstatning for tab af forsørger: kr. 350.000 x 10 x 0,30 = kr. 1.050.000.
Der fastsættes årligt et minimumsbeløb, som i 2018 udgør kr. 987.000.

1

Udarbejdet af Forsikringsteamet juli 2018

Tingskade – udgifter:
Vi antager at bilen har kostet kr. 500.000. Hvis bilen er under 1 år gammel, vil et
forsikringsselskab typisk erstatte til nyværdi.
I alt: 500.000 kr. (worst case)
Såfremt en sag ender med civilt søgsmål, kan Teknik- og Miljøafdelingen oveni blive dømt til at
betale sagens omkostninger, både egne udgifter men også skadelidtes. Som kommune vil vi
fremstå som den stærkeste part i en eventuel retssag, og det vil en dommer helt sikkert kigge
på, når udgiften skal gøre op. En eventuel retssagsomkostning er ukendt.

2
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5.10 - Bilag: V2001.B.0950.00_R_DEF_20060712 Afgørelse
DokumentID: 7175918

Thomson Reuters

FED2001.366V - V2001.B.0950.00

V2001.B-0950-00

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der påhviler sagsøgte et streng ansvar for, at de træer, der vokser på hans grund
op mod en offentlig vej, ikke kan forvolde skade på de forbipasserende
ved væltning og afbrækning af grene, hvorved der, som det skete den
21. februar 1997 under et helt sædvanligt blæsevejr, kan forvoldes
særdeles alvorlige skader. Der påhviler derfor sagsøgte en pligt til løbende at holde øje med træernes tilstand, således at de i tide kan fældes
eller beskæres, hvis de frembyder risiko for trafikanterne på den offentlige vej. Sagsøgte har ikke på nogen måde ført et forsvarligt tilsyn med
den i sagen omhandlede række høje poppeltræer, hvorfra der tidligere
var brækket også store grene af, som var faldet ned på vejen, ligesom
flere af træerne var væltet. En nærmere undersøgelse af det træ, der
væltede den 21. februar 1997 ville hurtigt have afsløret, at træet, som
det senere viste sig, var pilråddent i den nederste del, hvad der var årsag
til, at det væltede i den ikke usædvanlige blæst den 21. februar 1997.
Sagsøgte er herefter erstatningsansvarlig for de skader, der overgik
sagsøgeren, da træet uden varsel væltede ned over ham og hans bil.
Sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at
han ikke i forbindelse med sit tilsyn af den poppelrække, der stod på
hans grund ud til …, har udvist nogen forsømmelse, der kan pådrage
ham ansvar for det uheld, der overgik sagsøgeren den 21. februar 1997.
Der var ikke tidligere væltet træer i den pågældende poppelrække, som
kun var ca. 50 år. Det træ, der væltede ned over sagsøgerens bil, har
vel senere vist sig at være råddent i den nederste del, men der var ingen
umiddelbart iagttagelige tegn herpå, idet træet bar blade som normalt.
Kun en grundig, forstkyndig undersøgelse af træet kunne have afsløret
den skjulte råddenskab, der svækkede træet så meget, at det væltede i
den meget kraftige blæst den 21. februar 1997, hvor der på den nærmeste målestation i Ødum mellem Randers og Århus er målt vindstød på
op til stormstyrke inden for den 3 timers periode, uheldet indtraf.

FED2001.366

Ejer af landbrugsejendom erstatningsansvarlig for følger af,
at et på ejendommen stående poppeltræ væltede ud over en
offentlig vej og ramte en personbil, hvis fører blev alvorlig
kvæstet
1.1. Culpa - 2.1. Årsagsforbindelse - 2.2. Adækvans
A kom alvorligt til skade, da han i bil kom kørende ad en offentlig
vej, og blev ramt af et væltende poppeltræ. Træet var led i en række
af ca 50-årige poppeltræer, som voksede på en landbrugsejendom
umiddelbart op mod vejen. Ulykken skete i kraftig blæst; og sagen
handlede om, hvorvidt ejendommens ejer, B, havde pådraget sig
erstatningsansvar for de skadelige følger af, at træet var væltet. A
gjorde gældende, at B var blevet erstatningsansvarlig ved ikke at føre
et tilstrækkeligt tilsyn med poppeltræerne for derigennem at forhindre,
at disse kunne forvolde skade på forbipasserende ved væltning og
afbrækning af grene. En besigtigelse af poppelrækken ville have vist,
at det væltede træ var pilråddent i dets nederste del. B påstod
frifindelse under anbringende af, at der ikke havde været tegn på, at
træet var råddent, og at der på ulykkesdagen havde været vindstød
op til stormstyrke. B blev både ved byrettens og landsrettens dom
fundet erstatningsansvarlig. Landsretten bemærkede, at det ud fra de
afgivne vidneforklaringer måtte lægges til grund, at der tidligere var
væltet et træ i poppelrækken. Dette burde i sig selv have givet B
anledning til en undersøgelse af de øvrige træer. Det måtte i øvrigt
ud fra det afholdte syn og skøn antages, at B ved en blot overfladisk
undersøgelse kunne have konstateret, at der var
367
noget galt med det træ, som var væltet; og det måtte ligeledes antages,
at denne tilstand havde været aktuel i nogen tid. Da vejrforholdene
ikke havde været så ekstreme, at de kunne tillægges betydning for
ansvarsspørgsmålet, havde B pådraget sig ansvar for de forvoldte
skader.
V.L.D. af 21. marts 2001. Sag: 9. afd., a.s. nr. B-0950-00
(Deleuran, Chr. Bache og Linda Hangaard (kst.))

B (adv. Peter Henrik Würtz)
mod
A (adv. Helge Amt)
Dom afsagt den 14. april 2000 af Retten i Randers, 1. Afd. (Sag nr.
BS 1-103/1999)
Den 21. februar 1997 kl. ca. 18 indtraf der et alvorligt uheld på … syd
for …, idet et af en række høje poppeltræer i vejens vestlige side i
kraftig blæst pludselig væltede og ramte en af sagsøgeren, A, ført personvogn, hvorved bilen blev stærkt beskadiget og sagsøgeren kom alvorligt til skade, idet de kvæstelser, han pådrog sig, har medført, at han
nu er fuldstændig lammet fra brystet og nedefter.
Under denne sag, der er anlagt den 22. januar 1999, har sagsøgeren
påstået sagsøgte, B, på hvis grund det væltede poppeltræ stod, tilpligtet
at anerkende, at han er ansvarlig for de skader, der overgik sagsøgeren
ved uheldet den 21. februar 1997.
Sagsøgte har påstået frifindelse.
Der er under sagen afgivet forklaring af parterne og af nogle vidner.
Der er endvidere afholdt syn og skøn til nærmere belysning af det
væltede træs alder og tilstand.
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Retten skal udtale:
Efter det oplyste må det lægges til grund, at det væltede træ på uheldstidspunktet har været godt 50 år gammelt, at det væltede som følge af
omfattende råd i den nederste del, hvad der dog ikke havde forhindret,
at træet fortsat bar blade i nogenlunde normalt omfang, ligesom råddet
ikke var synligt ved en umiddelbar betragtning af træet, men dog ville
kunne erkendes ved en nærmere undersøgelse af stammens nederste
del, hvor der mangler en del bark, ligesom de ris, der voksede ud nederst
ved træets fod indicerede, at træet ikke havde optimale vækstforhold,
uden at dette dog var ensbetydende med råd. Efter hvad der er oplyst
om vejrforholdene herunder de vindhastighedsmålinger, der er foretaget
på den nærmeste målestation, der dog ligger i ret betydelig afstand fra
uheldsstedet, må det endvidere lægges til grund, at der på uheldstidspunktet blæste en hård vind, muligt med noget stærkere vindstød,
hvorom dog intet sikkert kan siges, ligesom der ikke foreligger noget
konkret indicium for, at det meget rådne træ skulle være væltet som
følge af et pludseligt vindstød af usædvanlig styrke. Det må derfor
lægges til grund, at træet er væltet under vindforhold, der må betegnes
som jævnligt forekommende på uheldsstedet, hvor poppelrækken
havde stået i ca. 50 år.
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Som følge af den alvorlige risiko, høje træer langs en offentlig vej
frembyder for trafikanterne, hvis træerne vælter eller større grene
blæser ned på vejen, hvor de ikke blot kan ramme forbipasserende som
sket, men også kan forårsage alvorlige trafikuheld ved pludselig og
uventet blokering af vejen, påhviler det ejere af sådanne træer ud til
offentlig vej at føre omhyggeligt tilsyn med træernes tilstand til afværgelse af risiko for alvorlige uheld, et tilsyn der må udføres løbende og
om fornødent med sagkyndig bistand. Efter det oplyste har sagsøgte
ikke i sin ejertid ført noget egentligt tilsyn med de forholdsvis gamle
og meget høje træers tilstand, men har blot flygtigt iagttaget dem, når
han passerede forbi, herunder i forbindelse med græsslåning af rabatten
side 1

Thomson Reuters
ud mod kørebanen. Dette tilsyn findes under hensyn til den ovenfor
beskrevne risiko utilstrækkeligt. Da det efter skønsmandens erklæringer
må lægges til grund, at en nærmere undersøgelse af træet kunne have
afsløret råddannelsen, der må have stået på i en længere periode, findes
sagsøgte herefter som følge af sit utilstrækkelige tilsyn med poppeltræerne at have pådraget sig erstatningsansvar over for sagsøgeren, for de
skader, der overgik ham, da det rådne poppeltræ væltede og kvæstede
ham alvorligt. Der afsiges derfor dom efter sagsøgerens påstand.
Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling jf, retsplejelovens § 366 a, stk. 2.
Thi kendes for ret:
Sagsøgte, B, tilpligtes at anerkende, at han er erstatningsansvarlig for
de skader, der overgik sagsøgeren, A, ved ulykkestilfældet på … den
21. februar 1997 kl. ca. 18.
Inden 14 dage skal sagsøgte betale sagens omkostninger til sagsøgeren med 90.000 kr.
Byrettens redegørelse i medfør af retsplejelovens § 366 a, stk. 3:
Sagsøgeren fremstod og forklarede behørigt formanet, at han på
uheldstidspunktet i sin bil var på vej til Århus. Han husker intet om
selve ulykken. Det første han husker efter ulykken var lyden fra en
motorsav, mens han stadigvæk befandt sig inde i bilen. Herefter besvimede han igen og vågnede først op på sygehuset. Ved ulykkestilfældet
pådrog han sig omfattende lammelser, idet han er helt lam fra brystvorterne og nedad. Også rygmuskulaturen er lam, så han har problemer
med at bevæge armene. Han var tidligere fysisk meget aktiv. Han arbejdede som gymnasielærer med idræt som bifag. Han kan huske, at
det blæste på uheldsdagen, men har ingen erindringer om, at der skulle
være tale om nogen usædvanlig hård blæst.
Sagsøgte fremstod og forklarede behørigt formanet, at det væltede
træ står på hans jord, der tilhører en gård, som han købte omkring 1989.
Den er på 70 hektar. Træerne langs vejen stod der, da han købte gården.
Om det som bilag C fremlagte foto forklarer han, at det forestiller hans
far og hans søn. Det træ, man kan se yderst til højre i rækken, er det
der væltede ved uheldet, og således som man ser var det første træ i
rækken. Rækken fortsætter helt ned til gården, hvorfra billedet er taget.
Billedet er taget i sommeren i 1996. De træer, der stod længst væk fra
gården i rækken, var de største, og det skyldes formentlig, at jordene
er noget mere sandede nede ved gården end i den yderste ende af rækken. Hans mark støder op til trærækken. Mellem træerne og vejen er
der et stykke med græs, som han slår jævnligt måske 5-7 gange hver
sommer. Han har ikke i forbindelse hermed bemærket noget unormalt
ved det træ, der er væltet i stormen. Træet var dog det største af træerne.
Han har ingen erindring om, at der i hans ejertid tidligere er fældet
træer i rækken, eller spor efter træer, der var fjernet tidligere. Ganske
kort efter uheldet lod han hele trærækken fælde. Det var noget naboen,
vidnet …, udførte for ham, idet han havde grejet hertil. Som betaling
fik han de fældede træer. Fældningen har nok fundet sted inden for en
periode på 1-1 1/2 måned efter uheldet. Han vil ikke afvise, at der tidligere under blæsevejr kan være brækket mindre grene af, som er faldet
ned på vejen. Nogen konkret erindring herom har han ikke. Når han
slog græsset ud mod vejen, skete det i en afstand til ca. 1 meter fra
træerne, hvorfra terrænet skråner op mod træerne.
Som vidne fremstod Niels Christian Nielsen, der behørigt formanet
forklarede, at han arbejder som vognmand og kører skolebus, og han
passerer således uheldsstrækningen 8 gange dagligt, og gjorde det også
før uheldet. Hvor der, som her står poppeltræer, som ofte har grene,
der er gået ud i toppen, sker det af og til, at der ligger en gren på kørebanen. Det har han konstateret flere steder i kommunen, hvor der står
poppeltræer, men dog ikke på den i sagen omhandlede vejstrækning.
Andre steder har han set kommunen fjerne nedfaldne grene fra vejen.
De i sagen omhandlede træer var grønne i toppen hvert år. Han har
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ingen erindringer om at have set, at nogen træer i den omhandlede
trærække på noget tidspunkt var væltet forud for uheldet. Han har
heller
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ikke nogen konkrete erindringer om hvorvidt, han har set, at der var
døde grene i toppen af det træ, der væltede ved uheldet. Den aften
uheldet skete, blæste det så meget, at han et andet sted på ruten var ude
og fjerne nedfaldne grene. Her var der dog ikke tale om poppeltræer.
Han kom fordi uheldsstedet kl. 18.30.
Som vidne fremstod Erik Boldsen, der behørigt formanet forklarede,
at han jævnligt færdes på …, vel ca. en gang om ugen, når han er på
vej til et ældre hus, han ejer i Ørsted, og som han erhvervede i 1990.
I begyndelsen af 1990'erne har han bemærket, at der var et træ i den i
sagen omhandlede trærække, der var knækket. Træet stod i den nordlige
ende af rækken. Træet lå på jorden, og der blev det liggende i en længere periode op til en måned, før det blev fjernet. Træet var ikke fældet.
Det kunne han se, fordi hele roden var vippet op. Han har dog ikke før
ulykken tænkt over, at der kunne være nogen fare ved at passere den
i sagen omhandlede trærække, hvor han aldrig har bemærket knækkede
grene. Han vil mene, der var ialt ca. 50 træer i rækken. Han har ikke
registreret, om nogle af dem var gået ud.
Som vidne fremstod Karl Ellegård, der behørigt formanet forklarede,
at han siden 1990 har boet ganske tæt på uheldsstedet. Han arbejder
som chauffør og har kørt taxa siden 1983 og har i hele perioden jævnligt
kørt på … Når det havde været stormvejr, registrerede han, at der var
faldet grene ned på vejen. Det varierede meget, hvor mange, der var
tale om. Det afhang af, hvor kraftig blæsten havde været. Ca. 1 års tid
før det i sagen omhandlede uheld indtrådte, væltede et af de nordligste
træer i rækken. Det bemærkede han, da han kom forbi om aftenen.
Træet var væltet ind på marken. Der var også nogle af træerne i rækken,
der var gået ud i toppen, men det var ikke noget unormalt for poppeltræer, og der var kun tale om enkelte af træerne. Han kan ikke huske,
hvor mange, og hvor præcis, de stod. Han har ikke på noget tidspunkt
før uheldet været bange for at passere den pågældende trærække. Om
det træ, der var væltet før uheldet, forklarer vidnet endelig, at han mener, det var knækket. Roden var i hvert fald ikke vippet op.
…
Som vidne fremstod Jens Thomsen, der behørigt formanet forklarede,
at han siden 1969 har færdedes hver dag på … forbi uheldsstedet. Han
har ikke på noget tidspunkt bemærket noget usædvanligt ved den pågældende trærække heller ikke, at nogle af træerne skulle være gået
ud i toppen. Det skete af og til, at der lå grene på vejen, som der også
gør andre steder, når det blæser. Der var ikke tale om store grene. Han
har en enkelt gang, da han var på cykel, måttet standse op for at fjerne
en gren, der var væltet ned på vejen. Han har aldrig registreret, der var
væltet nogen træer i rækken.
Som vidne fremstod Bjarne Jensen, der behørigt formanet forklarede,
at han fra 1982-1990 har passeret uheldsstrækningen dagligt, siden
1990 ikke så ofte, men dog flere gange om ugen. Han registrerede
herunder, at der faldt grene ned fra træerne, når det blæste, men det er
der jo ikke noget unormalt ved, når der er tale om poppeltræer som
her. Der var tale om mindre grenstumper, som ikke gjorde det nødvendigt for ham, der kom i bil, at standse op. Han har aldrig set, der var
væltet træer i rækken. Han har ingen erindringer om, at der skulle have
være udgået grene i toppen af træerne. Der var sædvanligt løv på træerne om sommeren. For ham så alle træerne i rækken ens ud. Han var
ude at køre i bil, den aften uheldet skete. Det blæste rigtig meget. Han
passerede dog først uheldsstedet, efter uheldet var sket.
…
Som vidne fremstod Palle Tomgård, der behørigt formanet for klarede, at han har passeret uheldsstedet på … næsten så godt som hver dag
siden 1980'erne. Når det blæste, skete det af og til, at der blæste udgåede grene ned på vejen. Der var mest tale om små grene, og det gav
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bare et knæk, når man kørte over dem. Disse små grene havde vel en
tykkelse svarende til en tommelfinger. Der var af og til også tale om
enkelte større grene af en tykkelse, som svarende til en underarm, men
dem kunne man køre uden om. En enkelt gang har han dog været ude
og fjerne grene fra vejen, inden han fortsatte. Han har ikke på noget
tidspunkt set, at nogen af træerne i rækken var væltet, men han har hørt
om, at et træ væltede på et tidspunkt. Han kan ikke sige, hvornår det
var. Hvis man så op på trærækken, kunne man ikke undgå at se udgåede
grene i toppen. Han har ingen specielle erindringer om, hvordan det
første træ i rækken, som væltede ved det i sagen omhandlede uheld,
så ud i toppen. Den gren, han som ovenfor forklarede steg ud for at
samle op, lå mellem det første og det tredje træ i rækken, regnet fra …
Det første træ i rækken hældede lidt mere end de andre træer.
Som vidne fremstod Svend Jensen, der behørigt formanet forklarede,
at han er nabo til sagsøgte og har færdedes på uheldsstrækningen siden
1945. Han har én gang måttet fjerne en ret stor gren, der var
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faldet ned på vejen. Det var vist nok i efteråret 1995. Den var så stor,
at han måtte trække den væk med en traktor. Grenen lå i den nordlige
ende af trærækken ned mod …, men han kan ikke præcis huske, hvor
det var, men det var vist enten ved det sidste eller ved det tredje sidste
træ. Han har ikke på noget tidspunkt observeret, at der var væltet hele
træer i rækken. Træerne så ganske almindelige ud. Han havde ingen
anelse om, at de frembød nogen risiko for, at de kunne vælte. Han har
ikke specielt lagt mærke til, om der var udgåede grene i toppen af
nogle af træerne. Han har aldrig været bange for at færdes ad … Han
er født i 1943, men han har ingen erindringer om, at have set trærækken
blive plantet.
…
Som vidne fremstod …, der behørigt formanet forklarede, at han har
boet tæt på uheldsstedet siden 1960. Det var på et tidspunkt forud for
uheldet sket, at et træ i rækken var væltet med rod og det hele. Det var
det første træ i rækken. Han vil mene, at det er sket et par år før det i
sagen omhandlede træ væltede. På uheldstidspunktet var det væltede
træ nummer to i rækken. Det første træ i rækken op mod … hældede
noget, så to dage efter ulykken blev det fjernet. Det var ham, der ordnede det for sagsøgte. Et par dage efter tog han resten af rækken efter
anmodning fra sagsøgte, som sagde, at så kunne han igen sove roligt
om natten. Da han fældede træerne, viste det sig at nogle af dem var
ormædte, men det var ikke noget, der kunne ses udefra, idet barken
var i orden på træerne. Alle træerne i rækken havde blade om sommeren, men der kunne selvfølgelig være enkelte udgåede grene. Det træ
der væltede ved uheldet, var rådnet i den nederste del, hvor der var
orm. Længere oppe var træet udmærket frisk. Det er vanskeligt for
ham at sige, hvordan barken så ud på det væltede træ, da han først
studerede det nærmere, efter at det var knækket. Han slæbte det ved
uheldet væltede træ hjem til sin gård, hvor det senere blev besigtiget
af advokaterne og skønsmanden, som også så selve træstødet. Han har
oplevet, at enkelte grene som det er normalt, af og til faldt ned fra
træerne. Der var ikke tale om særlig store grene, og det var ikke nødvendigt at flytte dem, før man kunne køre forbi. Han talte ikke med
politiet om, hvad der skulle ske med de tilbageværende træer, som han,
som ovenfor forklaret fældede efter ønske fra sagsøgte. Det var derimod
hans idé, at det første træ skulle fældes, og det var noget, han snakkede
med falckfolkene om. Det træ, der væltede ved uheldet, var ormædt
op til en højde af 50-60 cm. Herover var træet, som ovenfor forklaret,
helt frisk.
Skønsmanden, skov og landskabsingeniør Hans Josephsen, fremstod
og vedstod den af ham til sagen afgivne erklæring, der blev afhjelmet.
Skønsmanden forklarede, at poppeltræerne da de blev plantet, vel
har været omkring en 5-6 år gamle, hvis de som oplyst, har været ca.
1 meter høje. Han er ved afgivelsen af sin erklæring ikke gået så forfærdelig meget op i, hvor gamle træerne var, og de har i hvert fald
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været over 40 år. Foreholdt vidners oplysninger om, at træerne formentlig har været ca. 50 år gamle på uheldstidspunktet, oplyser skønsmanden, at det ikke ændrer noget i besvarelsen af nogen af de spørgsmål,
der er stillet til ham. Vedrørende spørgsmål 6 forklarer skønsmanden
supplerende, at han så det væltede træ hos sagsøgtes nabo, hvor han
også så stødet/rodstykket, det vil sige den nederste del af træet. Barken
på den nederste del af træet var væk på ca. en tredje del af stykket, der
vendte væk fra vejen. Det kan skyldes, at træet på et eller andet tidspunkt har været udsat for en skade på det sted, hvor noget måske på et
tidspunkt er stødt mod det. En sådan skade, den giver adgang for råd.
Og det væltede træ var da også massivt rådent i den nederste del, men
træet var ikke hult. Den manglende bark, han har set på træet, er ikke
faldet af i forbindelse med uheldet. Vedet på det sted, hvor barken var
væk, var lidt våd. Det var ikke så meget, at man ligefrem kunne pille
den fra hinanden, men vedet var forholdsvis løst. Hvis barken beskadiges på et træ, bliver træet på det sted udsat for råd og insektangreb. I
den relation er poppeltræer noget følsomme. Hvis 25% af barken er
væk et sted på et poppeltræ, er det almindelig vurdering, at træet bør
fældes. På afstand ser sådanne træer helt normale ud, men tæt på kan
man se, at den resterende bark bliver misfarvet, og der kan være revner
i træet, som ikke lukker sig, fordi træet er beskadiget indenfor. Poppler
vokser stærkt i begyndelsen, efter de er plantet. Det medfører, at veddet
i poppeltræer ikke er så hårdt, og derfor har de nemmere ved at vælte
senere, hvis de udsættes for beskadigelser. Poppeltræer er således ikke
så stærke som andre træer med mere hårdt ved, når de bliver ældre. De
mange syge elmetræer vælter således ikke uden videre, fordi de har
mere hårdt ved, og for øvrigt i forbindelse med sygdommen tørrer ud,
således at veddet bliver hårdt.
Vedrørende det som bilag C fremlagte foto hvor skønsmanden får
udpeget det sidste træ, som skulle være det træ, der væltede i stormen,
forklarer
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skønsmanden, at det på billedet kan ses, at træet ikke har det så godt,
fordi der er sendt rodskud ud for neden af træet, hvilket er tegn på, at
træet af den ene eller anden grund har problemer med at overleve.
Skønsmanden blev foreholdt den forklaring, der er afgivet af sagsøgtes
nabo, og hvorefter man ikke umiddelbart ude fra havde kunnet se, at
der var noget i vejen med det træ der væltede, forklarer skønsmanden,
at det står han uforstående overfor. Det var sikkert, at der manglede
bark på noget af træet på den del, der vendte ind mod marken. Forevist
det som bilag 4 fremlagte foto af resterne af det væltede træ, forklarer
skønsmanden, at man kan se, at dette træ ligesom nabotræet, har såkaldte vandris nede ved roden. Som ovenfor forklaret er det tegn på, at
træet har problemer. Problemerne kan være mangeartede, men vandrisene er tegn på, at træet ikke har optimale vækstforhold og forsøger at
kompensere herved ved at skyde de såkaldte vandris. Der kan således
f.eks. komme vandris, hvis træet står for meget i skygge, hvorefter
træet forsøger ved hjælp af vandrisene at sætte flere blade og udnytte
det lys, der nu er. Vandrisene er således ikke noget entydigt tegn på,
at træet har sådanne problemer, at der er risiko for, at det vil vælte.
Hvis træet som her har meget råd i den nederste del, der vanskeliggør
transporten af næringsstoffer op i træet, kan det også som sket resultere
i, at træet sætter vandris. Vandrisene er således et advarselssignal om,
at der er et eller andet galt med træet. Han har haft lejlighed til at se
stødene efter 4-5 af de andre træer i rækken som blev fældet. Heller
ikke disse stød var friske.
…
Sagsøgte fremstod og forklarede supplerende, at han et par år før
uheldet skete fældede nogle træer, han havde stående ved gården, og
som ikke hørte til den i sagen omhandlede poppelrække. De blev slæbt
over på marken, hvor poppelrækken stod og anbragt der inden den videre forarbejdning. Der var tale om en 7-8 træer, og det må være dem,
nogle af vidnerne må have set. Han husker ikke længere, om det træ,
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der væltede ved uheldet, på det tidspunkt var det første eller det andet
træ i poppelrækken. Han har ingen erindringer om, at der på et tidspunkt
skulle være faldet en stor gren ned fra et af træerne i poppelrækken
som hans nabo, som han har forklaret, skulle have trukket væk med
sin traktor.

Vestre Landsret dom
For landsretten har appellanten, B, gentaget sin påstand for byretten.
Indstævnte, A, har påstået dommen stadfæstet.
For landsretten er dokumenteret konklusionen i en speciallægeerklæring af 8. oktober 2000 vedrørende indstævnte samt et uddrag af Lærebog for forststuderende.
Appellanten har supplerende forklaret, at træet ikke manglede bark
nogen steder. Han har således ikke set noget, og han ville - da han
kørte forbi hver dag - have set det, hvis der havde manglet bark. Han
erindrer ingen forskel mellem det væltede og træet ved siden af. Han
frygtede ikke, at noget træ ville vælte, da de alle var grønne om sommeren. Han havde ikke før uheldet gjort sig tanker om, at træerne
kunne vælte eller skulle undersøges nærmere. Han var glad for træerne.
Han har ikke været af havetraktoren for at se på træerne. Der har ikke
været ret mange blade på grenene ved jorden.
Skønsmanden, Hans Josephsen, har supplerende forklaret, at vandris
godt kan fremmes af, at der ved fældning skabes mere lys omkring et
træ. Der manglede bark på siden væk fra vejen. Det kunne han se af
det foreviste nederste stykke af træet, som efter hans vurdering passede
godt nok med stødet. Han mener, at træet var dårligst på den side, der
vendte væk fra vejen. De andre træers stød var også dårlige af råd. Den
manglende bark var slået af. Der manglede også noget af veddet, som
ligeledes var slået af. Den manglende bark var tydelig at se, da der
også manglede ved. Barken manglede på omkring 25% af stammeomkredsen og vertikalt på hele det stykke træ på ca. 1 meter, som han så.
Det manglende ved udgjorde dog kun et stykke, ca. 20 cm i højden.
Skaden kan have udløst råddet. Den manglende bark ovenfor kan
skyldes råddet, men er ikke slået af som følge af uheldet. Skaden kan
være påført minimum 2-3 år før uheldet, men mere sandsynligt ca. 68 år før. Skaden har været mest synlig det første halve år efter, at den
var sket. Den manglende bark kunne iagttages i en afstand af 2-5 meter.
Stedet kan have været sløret af vandris. Dog kan der ikke have været
vandris, hvor barken manglede, idet vandris gror ud fra barken. Træet
kan godt have været en sølvpoppel, men efter billedet, der viser blade,
ligner det ikke en sølvpoppel.

FED2001.366V - V2001.B.0950.00
appellanten ved en en blot overfladisk undersøgelse af træet kunne
have konstateret, at der var noget galt med det, og at der i hvert fald
var anledning til en nærmere undersøgelse, eventuelt med sagkyndig
bistand. Det må endvidere antages, at denne tilstand havde været aktuel
gennem nogen tid.
Under disse omstændigheder tiltrædes det, at appellanten er erstatningsansvarlig, og landsretten stadfæster derfor dommen.
Thi kendes for ret:
Byrettens dom stadfæstes.
Sagens omkostninger for landsretten skal appellanten, B, betale til
indstævnte, A, med 31.000 kr.
De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

372
… har supplerende forklaret, at han ryddede op umiddelbart efter
uheldet og dagen efter. Han har ikke set, at der manglede bark på det
væltede træ. Han kørte træet hjem på sin traktor. Det kan ikke undgås,
at der er faldet bark af ved transporten og håndteringen. Træstykkerne
stod ude hele tiden indtil skønsforretningen. Han har ikke set, at der
manglede bark. Han kan ikke huske, om der manglede bark på det
stykke, som skønsmanden beså.
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender.
Landsrettens begrundelse og resultat:
Det må efter vidnerne Erik Boldsens og Karl Lochs forklaringer for
byretten lægges til grund, at der forud for uheldet er væltet et andet
træ i rækken. Dette forhold burde i sig selv have givet appellanten anledning til en undersøgelse af de øvrige træer.
Der er efter det oplyste ikke grundlag for at antage, at vindforholdene
har været så usædvanlige, at de i sig selv kan tillægges betydning for
ansvarsspørgsmålet.
Det træ, der væltede ved uheldet den 21. februar 1997, var af ikke
ubetydelig størrelse og stod på appellantens landbrugsejendom tæt ved
vejen. Det må efter skønsmandens oplysninger lægges til grund, at
Copyright © 2009 Thomson Reuters Professional A/S
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Cykelbusser i Silkeborg

Forundersøgelse

Midler fra “Pulje til
investeringer i kollektiv
bustrafik”

Indhold

Silkeborg Kommune ansøgte i efteråret 2017
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til
investeringer i kollektiv bustrafik.
Der blev søgt midler til “Cykelbusserne forundersøgelse”, og projektet opnåede et tilskud
på 288.035,- kr.
Målet med projektet var at undersøge om
der vil være potentiale for gennemførelse af
et forsøgsprojekt med cykelbusser mellem
Silkeborg og udvalgte oplandsbyer. Derudover
skulle forundersøgelsen tegne rammerne for
forsøgsprojektet i forhold til valg af bus, indretning
til cykelmedtagning, rutevalg, stoppesteder mv.
Silkeborg Kommune har i samarbejde med COWI
gennemført forundersøgelsen i løbet af foråret
2018, og resultaterne kan læses i denne rapport.
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Et nyt transporttilbud
Der har aldrig været så mange køretøjer på vejene
i Danmark som der er i dag, og det kan også
mærkes i Silkeborg, hvor trængsel er en stigende
udfordring.
En relativt stor andel af beboerne i oplandsbyerne
pendler dagligt til Silkeborg, og i dag vælger
mange bilen, når de skal til/fra arbejde og
uddannelse.
Med forsøgsprojektet ønsker Silkeborg kommune
at skabe et attraktivt alternativ til bilen, til gavn
for fremkommeligheden, sundheden, miljøet og
bylivet.
Afstandene er ikke større end at de fleste kan
cykle, men terrænet omkring Silkeborg byder
på mange bakker, og der er mange “gode”
undskyldninger for, at vælge cyklen fra i en travl
hverdag; “Der er for langt”, “Jeg ønsker ikke
at møde svedig på arbejde”, “Det regner altid”,
“Bakkerne er for hårde” mv.
Med cykelbussen skabes der mulighed for nemt
og enkelt at kombinere cykelturen med bussen,
og dermed hoppe på bussen noget af vejen eller
bruge bussen som “back-up” når det regner, når
bakkerne bliver for hårde eller når tiden er knap.

Cykelbusser i Silkeborg
Forundersøgelse
Juli 2018
Udarbejdet i samarbejde med COWI
Fotos: Silkeborg Kommune og COWI
Layout: COWI
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Cykelbusser
Cykelbusserne er et tilbud til de borgere
der ønsker en fleksibel, bæredygtig og sund
hverdagstransport.

Kombinationsrejser
Cyklen er en hurtig og fleksibel transportform
på relativt korte afstande, mens den
kollektive trafik har sin styrke ved transport
over lange afstande. Tilsammen giver de
to transportformer mulighed for én samlet
bæredygtig og fleksibel transportløsning fra
dør til dør, også over længere afstande.

En cykelbus giver mulighed for at tage cyklen
med bussen på en nem og enkel måde - og cyklen
koster ikke ekstra.
Der har gennem årene været gennemført en
række forskellige projekter med cykelmedtagning
i busser, hvor cyklerne har været transporteret
i en trailer efter bussen, på bussens bagperron,
i bussens bagagerum mv. Men en bus til fuld
cykelmedtagning inde i bussen, som vi kender
det fra S-togene i hovedstadsområdet, har ikke
umiddelbart noget fortilfælde.

Kombinationen af cykel og kollektiv trafik
skaber fleksibilitet for den enkelte, og
mobiliteten styrkes på en effektiv og
bæredygtig måde, der samtidig bidrager til at
reducere trængslen.

Der er et stort potentiale i denne form for
cykelmedtagning, da det er enkelt og ligetil og
kan tilbyde et attraktivt og fleksibelt alternativ til
bilen. Samtidig vil cykelmedtagning i busser være
et ekstra tilbud til de, der allerede i dag benytter
cyklen eller bussen til den daglige pendling.

En “Dør-til-dør” strategi med fokus på bedre
sammenhæng mellem cyklen og den kollektive
trafik er et særligt fokusområde i den seneste
nationale cykelstrategi “Danmark - op på
cyklen!” fra 2014.
Dør-til-dør strategien søger nye initiativer, der
kan skabe en bedre sammenhæng mellem
cyklen og den kollektive trafik, og her er
cykelbussen et nytænkende og oplagt bud.
Erfaringer fra S-tog viser, at gratis medtagning
af cykler medfører en markant stigning i
antallet af medtagne cykler.

En cykelbus giver cykelpendlerne en større
aktionsradius og en større fleksibilitet.
Målet med en cykelbus til fuld cykelmedtagning er
at få flere til at lade bilen stå, og i stedet benytte
en kombination af bus og cykel i den daglige
transport.

Hvad er en cykelbus?
En cykelbus er en bus indrettet til fuld
cykelmedtagning, som vi kender det fra
S-togene i hovedstadsområdet. Cykelbusserne

Principillustration af
cykelbussen

vil have plads til 7-8 cykler inde i bussen, og
vil være indrettet så det er nemt og enkelt at

National Cykelstrategi 2014 & Cyklen og den kollektive
trafik, arbejdspapir til den nationale cykelstrategi

Fremme af cykeltrafikken vil nedsætte kommunens
CO2-udslip, gavne miljøet, reducere trængslen
på vejene, styrke borgernes sundhed og forbedre
bymiljøet.

medtage cyklen. Du skal bare stige på bussen,
tjekke ind med rejsekortet, sætte cyklen i
bøjlen og dig selv på det bløde sæde. Så er
du af sted og cyklen koster ikke ekstra.

Cykelbussen giver borgerne mulighed for at kombinere cyklen med den kollektive trafik og sætter fokus på den fulde rejse fra dør-til-dør.
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I kommunens planer, strategier og politikker
er der opstillet en række visioner for cyklismen
og den kollektive trafik. Cyklelbusser kan være
medvirkende til at opfylde disse visioner, da
tilbuddet om cykelbusser potentielt kan fremme
såvel cyklismen, som brugen af kollektiv transport.

Visioner for transporten
Vision for cyklisme

Vi vil arbejde for at den kollektive trafik

Silkeborg Kommune vil arbejde målrettet

udgør et alternativ til den individuelle

for at forbedre cykelforholdene i hele

biltrafik..

kommunen, og skabe et sikkert og mere
sammenhængende stinet, samt gode

...Vi vil prioritere fremkommeligheden

faciliteter for cyklisterne

for busserne i Silkeborg midtby... Gode
forbindelser for uddannelsessøgende og

Vi vil opfordre til mere cykling for øget

for bolig-arbejdsstedsrejsende prioriteres

sundhed hos borgerne, mindre påvirkning

højest.

af miljøet samt for at reducere kø- og
fremkommelighedsproblemer, især i

Kommuneplan 2017-2028

25%

3,1 ture

Vision for kollektiv trafik

Silkeborg midtby.

rundt om jorden
hver dag!

Målsætning
I 2020 skal cyklens andel af alle ture
udgøre 25%

Cykelhandlingsplan 2017

Silkeborg Kommunes borgere, i alderen 10 til 84
år, cykler i gennemsnit 0,41 ture pr. dag og en
gennemsnitlig cykeltur er på 3,8 km
Omregnet svarer det til at der i 2016 blev cyklet
122.509 km pr. dag - hvilket svarer til 3,1 gange
Færre cykler!
rundt om jorden, hver dag!
Udvikling i cykeltrafikindekset, 1990 - 2017
Indeks 100 =
Tendensen i Silkeborg Kommune følger
år 2000
120
Cykelhandlingsplan 2017

desværre landsudviklingen, hvor der er en
nedgang i antallet af cyklister.

Cykelhandlingsplan 2017
110

Cykelhandlingsplan 2017

100

90

Vejdirektoratets cykelindeks 2000-2018
80

Byrådet vil prioritere den
kollektive trafik i kommunen højt
God sammenhæng og god service i den
kollektive trafik vil gøre den mere attraktiv at
benytte.

Tilfredsheden med mulighederne for at
kombinere cykel og kollektiv trafik er
faldet fra 23% i 2011 til 19% i 2016

Er det kollektive trafiksystem attraktivt at
benytte kan behovet for individuel biltrafik
mindskes, hvilket vil resultere i mindre
miljøbelastning og mindre trængsel. Byrådet
vil derfor prioritere den kollektive trafik i
kommunen højt.

Cykelhandlingsplan 2017

Silkeborg Kommune skal være
CO2- neutral i 2030.

Ifølge Danmarks Statistik bor der ca. 44.000
familier i Silkeborg Kommune, ca. hver fjerde af
disse familier er uden bil. Den kollektive trafik
er ofte den eneste reelle transportmulighed for
disse familier.

Fremme af CO2 neutral transport er et
af i alt 7 indsatsområder for at reducere
kommunens CO2-udledning, herunder
fremme af Silkeborg som cykelkommune

Klimaplan 2011-2012

Kommuneplan 2017-2028
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25%

Af familierne i
Silkeborg Kommune
har ingen bil

Cykling betaler sig!

X

I 2016 har borgerne i den arbejdsdygtige alder 20
til 69 år i Silkeborg Kommune, tilsammen cyklet
lige knap 32,1 mio. km.
Beregninger viser, at hver gang man cykler
1.200 km, sparer man i gennemsnit én sygedag.
Omregnet betyder det, at cykling har sparet
borgerne i den arbejdsdygtige alder for omkring
26.716 sygedage i 2016.

I Silkeborg har 32.687 (ca. 75%) familier
minimum 1 bil, og knap halvdelen heraf har

Én sygedag koster samfundet ca. 1.500 kr. og
takket være cyklisterne i den arbejdsdygtige alder,
20 til 69 år, sparede de samfundet for ca. 40,1
mio. kr. ved at tage cyklen fremfor bilen i 2016.

2 eller flere biler. 11.891 (ca 25%) familier
har ingen bil.
“Familier” er såvel enlige, som par og par/enlige med børn
Danmarks Statistik 2018

Cykelbusser i Silkeborg

100

Cykelhandlingsplan 2017

7

Forundersøgelse

De fem oplandsbyer
SEJS-SVEJBÆK

Fem oplandsbyer er udvalgt som potentielle
forsøgsdestinationer for cykelbussen: Funder,
Gjessø, Virklund, Sejs-Svejbæk og Resenbro,
der alle er selvstændige bysamfund, som
ligger indenfor en radius af 10 km fra Silkeborg
Centrum, og som alle er bybusbetjent.

Resenbro
Silkeborg midtby

• 1.813 indbyggere
• 7 km til Silkeborg
• Cykelsti til Silkeborg
• Bybus 1 til Silkeborg

• Silkeborg Kommune
• Jyske Bank
• Regionshospitalet
• Via University College
• m.fl.

Bybusdrift:
Bybus 7 (1/2 times drift hverdage 6-18 + lørdag
8.30-15.30 | Timedrift aften og øvrige weekend /
helligdage)					
Der er desuden en togstation i Svejbæk (på banen
mellem Aarhus og Herning) Herfra afgår der
tog mod Silkeborg en gang i timen. Togturen til
Silkeborg tager 6 minutter.

Funder & Funder Kirkeby

Bybusdrift:
Bybus 5, (1/2-times drift hverdage 6-9 & 12.30-18
| Timedrift øvrig tid samt aften og weekend /
helligdage)
Funder betjenes desuden af regionalbus 77

Pendlingsdata:
Arbejdspendling til Silkeborg midtby ca. 360 pers.
Uddannelsespendling til Silkeborg pt. 119 pers.
• Gymnasiet: 100 pers.
• Handelsskolen: 14 pers.
• Teknisk Skole: 5 pers.

Pendlingsdata:
Arbejdspendling til Silkeborg midtby ca. 110 pers.

Sejs-Svejbæk
• 4.198 indbyggere
• 7 km til Silkeborg
• Cykelsti/cykelbane
til Silkeborg
• Bybus 7 til Silkeborg

Funder
• 2.400 indbyggere
• 7 km til Silkeborg
• Cykelsti til Silkeborg
• Bybus 5 til Silkeborg

Uddannelsespendling til Silkeborg pt. 44 pers.
• Gymnasiet: 24 pers.
• Handelsskolen: 5 pers.
• Teknisk Skole: 15 pers.

RESENBRO

Bybusdrift:
Bybus 1 (1/2 times drift hverdage 6-9 og 12-18.00
+ lørdag 8.30-15.30 | Timedrift aften og øvrige
weekend / helligdage)					
Resenbro betjenes desuden af regionalbus 112,
223, 313

GJESSØ

Bybusdrift:
Bybus 10 (Timedrift hverdage, aften og weekend /
helligdage)

Pendlingsdata:
Arbejdspendling til Silkeborg midtby ca. 110 pers.

Pendlingsdata:
Arbejdspendling til Silkeborg midtby ca. 65 pers.

Virklund
• 3.442 indbyggere
• 5 km til Silkeborg
• Cykelsti til Silkeborg
• Bybus 4 til Silkeborg

Gjessø

• 829 indbyggere
• 8 km til Silkeborg
• Cykelsti/cykelbane til Silkeborg under opførelse
• Bybus 10 til Silkeborg

Eksisterende bybusruter og deres nuværende stoppesteder i oplandsbyerne

Uddannelsespendling til Silkeborg pt. 53 pers.
• Gymnasiet: 30 pers.
• Handelsskolen: 7 pers.
• Teknisk Skole: 16 pers.

Uddannelsespendling til Silkeborg pt. 34 pers.
• Gymnasiet: 17 pers.
• Handelsskolen: 7 pers.
• Teknisk Skole: 10 pers.

VIRKLUND

Bybusdrift:
Bybus 4 (1/2-times drift hverdage 6.15-18.00 |
Timedrift aften og weekend / helligdage)		
Virklund betjenes desuden af regionalbus 110, 215
Pendlingsdata:
Arbejdspendling til Silkeborg midtby ca. 290 pers.
Uddannelsespendling til Silkeborg pt. 103 pers.
• Gymnasiet: 80 pers.
• Handelsskolen: 14 pers.
• Teknisk Skole: 9 pers.
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Brugerundersøgelser

Udsagn fra borgere og medarbejdere

For at kvalificere besvarelserne i
spørgeskemaerne, og grave et spadestik
dybere i forhold til borgernes/medarbejdernes
transportvaner, -præferencer og –ønsker, er der
endvidere gennemført to fokusgruppeinterviews
(11 deltagere).

For at undersøge borgernes transportvaner og
-præferencer, samt interesse for en cykelbus, har
vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse i fem
udvalgte oplandsbyer (Sejs/Svejbæk, Resenbro,
Virklund, Gjessø og Funder).
Det webbaserede spørgeskema er distribueret
via oplandsbyernes lokalråd og deres digitale
platforme. Derudover opfordrede udvalgsformand
Hans Okholm til deltagelse i spørgeskemaet i en
pressemeddelelse udsendt til lokale medier. I alt
135 borgere deltog i undersøgelsen. Resultaterne
kan således ikke betragtes som repræsentative for
oplandsbyerne, men derimod som en stikprøve på
borgernes transportmønstre og -præferencer.

Fokusgrupperne bekræftede interessen for
cykelbussen som et attraktivt pendleralternativ
til bilen, og borgere og medarbejdere havde en
række gode indspark til forsøgsprojektet. Særligt
var der enighed om, at hvis cykelbussen skal blive
et attraktivt alternativ til bilen, bør den køre med
høj frekvens på en direkte rute mellem oplandsby
og Silkeborg og kun have få stop. Mange lagde
desuden vægt på, at timingen for forsøgsprojektet
er vigtig, samt at der skal tilrettelægges et
“startskud”, der vækker opmærksomhed.

Blandt spørgeskemaundersøgelsens respondenter
svarer 83%, at de kunne være interesserede
i at tage cyklen i kombination med bussen,
hvis bussen havde få stop, hyppige afgange
og lettilgængelig cykelmedtagning (som man
kender det fra S-tog). 20% svarer desuden,
at muligheden for at tage cyklen med bussen,
generelt kunne motivere dem til at cykle mere.

Generelt er der stigende fokus på den fulde rejse
fra A til B og på mobilisttankegangen, hvor den
rejsende er i centrum. Cykelbussen adresserer
dette fokus og skaber en transportløsning, som
den enkelte borger kan benytte fleksibelt og
tilpasse efter hverdagens skiftende behov.

Vi har ligeledes gennemført en spørgeskemaundersøgelse på midtbyens større arbejdspladser
og uddannelsesinstitutioner, for at undersøge
medarbejdernes interesse for en cykelbus. Også
her svarer en relativt stor andel af respondenterne
(62%), at de kunne være interesserede i at tage
cyklen i kombination med bussen. Og 12% svarer
at muligheden for at tage cyklen med bussen,
generelt kunne motivere dem til at cykle mere.

Dialogen med lokalrådene i de fem oplandsbyer
samt spørgeskemaundersøgelserne og
fokusgrupperne indikerer en stor interesse for
cykelbusserne fra primært tre af oplandsbyerne
(Sejs/Svejbæk, Gjessø og Funder).
Spørgeskemabesvarelserne fordeler sig bl.a.
således:
• Funder			29%
• Gjessø			22%
• Virklund			0%
• Sejs-Svejbæk		 30%
• Resenbro			1%
• Silkeborg by			10%
• Øvrige Silkeborg Kommune 8%		

Blandt medarbejdere og studerende deltog i alt
398 i undersøgelsen. Resultaterne kan således ikke
betragtes som repræsentative for arbejdspladserne
og uddannelsesinstitutionerne, men derimod som
en stikprøve på transportmønstre og -præferencer.
Både borgere og medarbejdere ser mange
potentialer i cykel - bus kombinationen, og angiver
bl.a. “fleksibilitet”, “længere aktionsradius”,
“tage bussen op ad bakke”, “mere motion”,
“bedre for miljøet” og “alternativ til bil nr. to”
som incitamenter til at vælge cykelbussen til
hverdagstransporten.

Cykelbusser i Silkeborg

En cykelbus er interessant fordi...

Et forsøgsprojekt bør derfor tage sit udgangspunkt
i de tre oplandsbyer, hvor den lokale opbakning
og interesse er størst. Det kan skabe et vigtigt
springbræt for forsøgsprojektet.

“

Det vil give en fleksibilitet i forhold til
opstået dårligt vejr
Jeg kunne spare
penge og undgå at
cykle i regnvejr

Midtbyen er proppet med biler.
Muligheden for at kombinere
cykel og bus vil være dejligt
fleksibelt

“

“

Det vil øge fleksibiliteten og
sundheden

“

“

Forundersøgelse

Det vil oftest være den
hurtigste løsning

Så kunne jeg cykle
hele året

Det er lettere og
mere fleksibelt

Så kan jeg komme
hurtigere fra A til B inde
i byen og slippe for at
holde i kø og skue efter
parkeringspladser

Det er fleksibelt, og fordi man kan tage
bussen hjem op ad bakke

“

Se et overblik over resultaterne af
brugerundersøgelserne på de kommende sider.
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Afstanden der skal tilbagelægges på cykel
bliver overskuelig og fleksibel
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“

Jeg kunne komme
længere omkring

Det ville både give motion og
være bedre for miljøet

Forundersøgelse

Transport til/fra oplandsbyerne
Data og citater fra spørgeskemaundersøgelsen 2018 - 135 respondenter

“

Hvilke transportmidler benyttes indenfor
forskellige afstande
100%

84%

af borgerne svarer,

Hvilket transportmiddel benyttes primært til/fra arbejde?
Alle

at de kunne være interesserede i
at tage cyklen i kombination med
bussen, hvis bussen havde få stop,
hyppige afgange og lettilgængelig
cykelmedtagning.
Kigger vi på de enkelte byer,
fordeler interessen sig således:
Funder 90% (35 ud af 39)
Gjessø 93% (28 ud af 30)
Sejs-Svejbæk 83% (33 ud af 40)
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16 %

Andet

Der er potentiale
for at flytte nogle
af alle bilisterne på
de relativt korte
afstande til cykel-bus
kombinationen

24 %
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Bil

Bil + bus/tog

19 %

i bussen, generelt kunne motivere
dem til at cykle mere.

Ingen af
respondenterne med
mere end 10 km til
arbejde cykler
Cykel + bus/tog

Gang
Bil

?
Det der primært kan motivere borgerne til at cykle
(mere) er:

Borgere6-20km
med 6-20 km til arbejde

Chart Title

3%
50 %

45 %

4%

Når jeg skal til Silkeborg ville det være

• At få motion
• Mulighed for at tage cyklen med i bussen
• Gode cykelstier

rart at kunne komme hurtigt og nemt

Jeg kan sagtens cykle ned af Funder

rundt - f.eks. til Nordbyen - uden at

Bakke til centrum, men det kunne være

skulle skifte til andre busser. Det er

rart at kunne tage bussen hjem igen.

Det der primært kan motivere borgerne til at
benytte cykel i kombination med bus er:

turen mellem Gjessø og Silkeborg der

• Mere sikkerhed for cyklister i trafikken

• At det er hurtigere

er den “hårde”

• At de får motion
• At de kan have cyklen med i bussen

Jeg vil gerne cykle, men jeg har så
langt at det til tider er svært at nå/
prioritere i hverdagen med børn.
Tror det ville være super at have
muligheden for at cykle en af vejene
eller noget af vejen.

FLEKSIBILITET & TID
er det vigtigste for borgerne i forhold til
valg af transportmiddel

Cykelbusser i Silkeborg

I alt 135 borgere fra Silkeborg Kommune deltog i undersøgelsen. Resultaterne kan således ikke betragtes som repræsentative for
borgerne i oplandsbyerne, men derimod som en stikprøve på borgernes transportmønstre og -præferencer.
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Transport til/fra midtbyens
arbejdspladser og udd.institutioner

Data og citater fra spørgeskemaundersøgelsen 2018 - 398 respondenter

“
“

Hvilke transportmidler benyttes indenfor
forskellige afstande
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Hvilket transportmiddel benyttes primært til/fra arbejde og uddannelse?
Alle

af medarbejderne

Medarbejdere 6-20km
med 6-20 km til arbejde

Chart Title

svarer, at de kunne være
interesserede i at tage cyklen i
kombination med bussen, hvis
bussen havde få stop, hyppige afgange
og lettilgængelig cykelmedtagning.
Gang

Gang
Cykel + bil
4
Bil

%

Cykel

12%

Cykel + bus/tog

af medarbejderne

svarer, at muligheden for at tage

Cykel + bil

cyklen med i bussen, generelt kunne
motivere dem til at cykle mere.

Bus/tog
Bil + bus/tog

?

Andet

Cykel + bus/tog
Bil + bus/tog

Gang

0Cykel
% Cykel + bus/tog

35 %

Cykel + bil

Bus/tog

Bil + bus/tog

Bil

Andet

22 %

5%

3%

8%

Der er potentiale
for at flytte nogle
af alle bilisterne på
de relativt korte
afstande til cykel-bus
kombinationen

11 %

5%

7%

1%

Bil

Jeg vil gerne benytte offentlig transport

Cykel
Bus/tog
Andet

3%
40 %

52 %
2%

2%

i stedet for egen bil. Det giver mulighed

Det der primært kan motivere medarbejderne til at
cykle (mere) er:

for at cykle den ene vej og tage cyklen
Det der primært kan motivere medarbejderne
til at benytte cykel i kombination med bus er:

med hjem, eller bare gøre turen mere

• At få motion
• Mulighed for at tage cyklen med i bussen
• Gode cykelstier

overkommelig, hvis man kan komme

Jeg vil ikke cykle til arbejde,

med bus noget af vejen.

men gerne hjem

• At det er hurtigere
• At de får motion
• At de kan have cyklen med i bussen

Rigtigt rart at kunne cykle oftere,
hvis jeg eksempelvis kunne nøjes
med at cykle én vej og så supplere
med bussen de dage, hvor jeg skal
hurtigere hjem eller hvor vejret er

FLEKSIBILITET & TID

dårligt.

er det vigtigste for medarbejderne i
forhold til valg af transportmiddel

Cykelbusser i Silkeborg
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I alt 398 medarbejdere deltog i undersøgelsen. Deltagerne var medarbejdere og studerende hos Silkeborg Kommune, Jyske Bank og
VIA University College (Hospitalet kunne desværre ikke afsætte ressourcer til at deltage). Resultaterne kan således ikke betragtes
som repræsentative for medarbejderne/de studerende på midtbyens arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, men derimod som en
stikprøve på medarbejdernes/de studerendes transportmønstre og -præferencer.

Cykelbusser i Silkeborg
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Cykelbussen som hverdagstransport

Da Helle når hjem har hun klaret
dagens motion, og aftenen kan
tilbringes i sofaen med benene oppe
.
Efter arbejde cykler Helle ind til
midtbyen, for at købe en gave
til sin bror, der har fødselsdag i
weekenden.
Helle starter morgenens transport med
at aflevere sine to sønner i skole og
børnehave. De cykler sammen derhen.

Helle, 34 år. Bosiddende i Sejs med sin
mand og deres to sønner på 5år og 7år.
Arbejder hos Børnegården i den
nordvestlige del af Silkeborg.

Helle stiger på cykelbussen, placerer
cyklen i en af holderne og finder et
sted at sætte sig. Cykelbussen er
godt fyldt i dag... Hun er hurtigt inde
i byen, da cykelbussen kun har få
stop på vejen.

Helle cykler derefter til
cykelbusstoppet. Bagdækket har
mistet lidt luft, så hun benytter
luftpumpen ved stoppestedet,
mens hun venter på bussen.

Vejret er dejligt og det er ikke
Helle der skal hente børnene i
dag, så der er god tid...
Hun beslutter sig for at cykle
de 7 km hjem til Sejs.

Helle står af ved Aarhusvej, sætter
sig på cyklen og cykler de sidste 3 km
til sin arbejdsplads i Nordbyen. Hun
er dejlig frisk efter cykelturen og klar
til dagens arbejde.

Torben stiger på cykelbussen,
placerer cyklen i en af holderne og
finder et sted at sætte sig. Han er
hurtigt i Funder og når kun få sider i
avisen.

Torben står af ved stationen, sætter
sig på cyklen og cykler den sidste
kilometer til sin arbejdsplads i
midtbyen.

Torben, 48 år. Bosiddende lidt
vest for Funder Kirkeby med
sin kone. Arbejder hos Jyske
Bank i det centrale Silkeborg.

Torben starter dagen med
at cykle de 3 km hen til
nærmeste cykelbusstop.

Cykelbusser i Silkeborg
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Torben stiger på cykelbussen,
placerer cyklen i en af holderne,
finder et sted at sætte sig og tager
avisen frem. Han kan lige nå at danne
sig et overblik over dagens nyheder
på den korte bustur.

Forundersøgelse

Torben stiger af i Funder,
køber en kage med til
kaffen og cykler de sidste 3
kilometer til sit hjem.

Efter arbejde har Torben et enkelt
ærinde i byen. Derefter cykler
han til stationen, hvorfra han
tager cykelbussen mod Funder.

Cykelbusser i Silkeborg
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Forsøgsprojekt Cykelbusser
Anbefalinger
Ruter

Frekvens

Med udgangspunkt i brugerundersøgelserne
og dialogen med lokalrådene anbefales et
forsøgsprojekt med cykelbus i Silkeborg
gennemført på ruten Sejs/Svejbæk - Silkeborg
midtby - Funder og/eller ruten Sejs/Svejbæk Silkeborg midtby - Gjessø.

Udover valg af rute er frekvensen for cykelbussen
også vigtig, dels for brugerne, dels i forhold til
økonomien i forsøget.

Begge ruter er karakteriseret ved, at de vil få
en omløbstid lige under en time (begge ca. 56
minutter).
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Da cyklen benyttes som både til- og frabringetransport, vil passagererne også have mulighed
for at transportere sig længere til og fra bussen
end ved traditionelle busser. Det essentielle for
cykelbussen er at man kommer hurtigt til/fra
byen, og at man fra stoppestedet hurtigt kan
koble sig på cykelstinettet og komme videre mod
destinationen.
Cykelbussen får stop ved trafikterminalen i
Silkeborg, som er et trafikalt knudepunkt for
kollektiv transport. Dette giver også mulighed for
at tage cyklen videre med toget.
De ti udpegede cykelbusstoppesteder skal
opgraderes til højklassede “cykelbusstop”, med
cykelservicefaciliteter i form af luftpumpe,
værktøjsstander mv. samt skiltning der markerer
at her er et cykelbusstop.

Sejs-Svejbæk
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Cykelbussen vil have få stop, så der sikres en
hurtig rejsetid mellem oplandsby og Silkeborg.

Gjessø

Oplæg til cykelbussens ruter og stoppesteder

Gøres cykelbussen på sigt permanent anbefales
det desuden at omlægge stoppestederne, så der
skabes forbedrede ind- og udstigningsforhold samt
forbedret adgang til/fra cykelstinettet.

Cykelbusser i Silkeborg
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Funder har flere indbyggere end Gjessø og
dermed en større kritisk masse som grundlag
for et forsøgsprojekt. Omvendt har Gjessø
udskolingselever, der skal ind til Vestre Skole
i Silkeborg, hvor cykelbussen kunne være et
attraktivt transporttilbud. Der er desuden en ny
cykelsti til Gjessø under opførelse, hvor der kunne
skabes synergi mellem åbning af ny cykelsti og
indførelse af cykelbus på en forsøgsrute, med det
formål generelt at fremme en mere bæredygtig
transport.

RE

For at være et attraktiv alternativ til bilen, skal
cykelbussen være hurtig og effektiv. Derfor
vil cykelbussen kun have få udvalgte stop i
oplandsbyerne og i Silkeborg Midtby (se ruter og
stop på kortet s. 19).
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En sådan løsning vil kræve, at der anvendes to
busser til driften i myldretidsperioderne, mens en
løsning, hvor der alene er timedrift hele dagen,
kan udføres med en enkelt bus.
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Ved en sådan løsning betjenes minimum to
oplandsbyer i forsøgsprojektet. Sejs/Svejbæk
med et relativt højt indbyggertal, der sikrer en
kritisk masse for forsøgsprojektet, kombineret
med Funder og/eller Gjessø, der begge ligger
i bakkelandskabet omkring Silkeborg, hvilket
giver terrænmæssige udfordringer i forhold til
at fremme cyklismen. Både Funder og Gjessø er
stærke lokalsamfund med udviklingspotentialer, og
med områder udlagt til byvækst.
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Høj frekvens er vigtigt for cykelbussens succesmuligheder. Skal den være et oplagt og attraktivt
alternativ til bilen, kan der argumenteres for at
cykelbussen skal køre med minimum halvtimes
drift i myldretiden morgen og eftermiddag samt
lørdag formiddag og med 1 times drift derudover.

Cykelbusser i Silkeborg
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Oplæg med to busser

Eksisterende bybussers frekvens

Oplæg til overordnede køreplaner

Bustyper

Vi foreslår som oplæg til et forsøg, at
cykelbusserne kører hvert 30. minut i
myldretiderne på hverdage mellem kl. 6.30-9.00
og kl. 14-18 samt på lørdage mellem kl. 10-14. I
tidsrummene på hverdage mellem kl. 9-14 og på
lørdage mellem kl. 14-18 køres en gang i timen.

Det kunne naturligvis gøre cykelbussen endnu
mere attraktiv, hvis den kørte med 15 minutters
drift, men det ville kræve fire busser til
forsøgsprojektet og give en væsentligt hyppigere
frekvens, end de eksisterende bybusser.

Vi anbefaler herudover, at cykelbussen så vidt
muligt kører forskudt i forhold til de ordinære
afgange på bybusser på strækningerne til Sejs/
Svejbæk, Gjessø eller Funder. Dvs. at den bør
afgå mellem to afgange eller lige efter afgangene
på de ordinære bybusser.

På baggrund af dialog med Bybusudbydere er
det muligt at tilbyde to forskellige bustyper til
cykelbus forsøgsprojektet.

I stedet synes det mere meningsfuldt, at cykelbussens frekvens så vidt muligt afstemmes
med de øvrige bybustilbud i Silkeborg, så der
fastholdes et fokus på cykelmedtagning, og så
bussen ikke fyldes op af alm. passagerer alene
pga. den højere frekvens.

Vi tror ikke som udgangspunkt, at bussen vil
appellere til ret mange i aftentimerne, og derfor
foreslår vi, at sidste afgang køres omkring kl. 18.
En timeopgørelse er vist herunder (opgørelserne
gælder for en rute fra Sejs/Svejbæk -> Gjessø
eller en rute fra Sejs/Svejbæk -> Funder):

Et billigere alternativ kunne være, at
cykelbusserne kører hver time på hverdage
mellem kl. 6.30-18.00 og mellem kl. 10-18 på
lørdage. Cykelbussens attraktivitet vil dog falde
markant hvis der kun er timedrift i myldretiden.
En timeopgørelse for sådant et oplæg er vist
herunder (opgørelserne gælder for en rute fra
Sejs/Svejbæk -> Gjessø eller en rute fra Sejs/
Svejbæk -> Funder):

Minuttal

Oplæg med to busser
Driftsperiode

Timer pr. dag

Dage pr. år

Timer pr. år

Hverdag, bus 1

6.30-18.00

11,5

250

2.875

Hverdag, bus 2

6.30-9.00 / 14.00-18.00

6,5

250

1.625

Lørdag, bus 1

10.00-18.00

8

50

400

Lørdag, bus 2

10.00-14.00

4

50

200

I alt

5.100

Oplæg med én bus

Lørdag

Driftsperiode

Timer pr. dag

Dage pr. år

Timer pr. år

6.30-18.00

11,5

250

2.875

10.00-18.00

8

50

400

I alt

3.255

Cykelbusser i Silkeborg

Et oplæg til en overordnet køreplan på en
cykelbusrute mellem Sejs/Svejbæk og Gjessø
samt et oplæg til en overordnet køreplan på en
cykelbusrute mellem Sejs/Svejbæk og Funder kan
ses herunder (vist for en periode med ½-times
drift).

› 2013 Mercedes Citaro, gasbusser
Udgangspunktet har været, at indsættelse af
gasbusser ville være optimalt, da de øvrige
bybusser i Silkeborg kører på gas. Et billigere
og brugbart alternativ kunne være en stort set
identisk dieselbus, der godt nok ikke efterlever
den nyeste emissionsstandard EURO VI,
men den tidligere såkaldte EEV-standard.

Vælges ruten til Gjessø, vil cykelbusserne
formentlig tiltrække andre passagerer end
passagerer med cykel på strækning til Gjessø,
da den vil resultere i en markant forøgelse af
bybuskørslen hér. Et alternativ kunne være
at lade den ene af cykelbusserne til Gjessø
køre til Funder, og derved kombinere de to
rutemuligheder.

Oplæg med én bus

Hverdag

› 2013 Mercedes Citaro, dieselbusser,
EEV-standard
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Bybusudbyderen er i stand til at stille med to
busser, af begge typer, til brug for et evt. forsøg.
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Indretning

Godkendelse

De busser som tænkes anvendt ombygges, så
sæderne fjernes fra området mellem for og baghjul
og erstattes med cykelholdere. Sæderne i den
øvrige del af bussen bibeholdes som vist på skitsen
s. 23.
Herved kan der etableres plads til 7-8 cykler,
afhængigt af midterdørens placering i forhold til
baghjulene. I dørsiden kan der desuden skabes
en “flex-plads”, der kan anvendes til barnevogne,
kørestolsbrugere og/eller klapsæder.
Det har været vigtigt at skabe en
“selvbetjenings” løsning som er intuitiv og nem
at benytte, så løsningen ikke kræver chaufførens
opmærksomhed, hvilket vil kunne påvirke
overholdelsen af køreplanerne.

Vi har været i kontakt med den danske agent
for Thule, som i øjeblikket sælger cykelholderen,
men kun på det amerikanske marked. I den
viste version er den ombygget (monteringen i
gulvet). Noget tilsvarende skal ske, hvis vi skal
kunne bruge den i forsøget. Netop nu undersøger
agenten mulighederne for at skaffe tilsvarende
holdere til dette projekt.

En ombygning af forsøgsbusserne vil omfatte at:

Fordelene ved den specifikke holder, frem
for øvrige på markedet er, at den fastholder
cyklen ekstra stabilt, er fleksibel i brug (trinløs
bespænding af forhjulet i holderen) og den er
skånsom over for cyklerne (har kun fat i dækket).
Den er robust og billig, og den er forholdsvis
selvforklarende og intuitiv at gå til.

› Retablering af bussen igen efter endt forsøg.

Endelig er det en løsning, som stort set
alle cyklister vil være i stand til at benytte i
modsætning til mange andre holdere, hvor
cyklerne skal løftes til lodret stilling inde i bussen.

Forbilledet er en særligt indrettet cykelbus, der er
indsat i Roaring Fork Transport Authority i Aspen
i USA. Her har trafikselskabet ombygget bussen,
så den er klargjort til fuld cykelmedtagning.
Indmaden er fjernet fra bussens centrale
del og der er i stedet etableret cykelholdere.
Cykelholderne er fra firmaet Thule og er monteret i
gulvet i bussen langs hver side. se fotos herunder.

Hvad angår det praktiske i ombygning og
udvikling af cykelholdere inkl. montering, har
bybusselskabet gode erfaringer med et dansk
busrenoveringsfirma, som tidligere har assisteret
med ombygning og indretning af busser.

Cykelbus fra Aspen, USA

Bussens ændrede indretning skal i første omgang
godkendes i en synshal. Her kontrolleres, om
bussen efterlever alle gældende køretøjsforskrifter,
hvorefter bussen vil få nummerplader på som
vanligt.

› Sæderne fjernes i midterarealet
› Der leveres cykelholdere
› Cykelholdere og monteringsbeslag til gulv
udvikles og tilpasses

Vi har i forbindelse med projektet gennemgået de
gældende regler og skønner på den baggrund, at
det er muligt at etablere en løsning, der kan
godkendes.
Løsningen vil sandsynligvis kræve, at der
etableres nedhængte holdestænger fra bussens
loft, så passagererne, der skal gå forbi cyklerne i
stativerne og videre ned til bussens bagerste ende,
kan holde fast i holdestænger eller tilsvarende.

Samlet set er det vores vurdering, at det synes
praktisk muligt at etablere cykelholdere inde i
bussen i overensstemmelse med projektets formål.
De anvendte busser vil udover cykelholdere
også skulle monteres med rejsekortudstyr,
realtidssystemer og tælleudstyr, som de øvrige
driftsbusser.
Endeligt skal der i bussen tilføjes små symboler og
ikoner, som kan hjælpe cyklisterne på vej i forhold
til brug af cykelholderne, flow gennem bussen,
ind- og udstigning mv.

Thule cykelholder til gulvmontage
Principskitse af cykelbussens indretning samt flow forløb. Cykelbussen vil have plads til 7-8 cykler og ca. 15 siddende passagerer.

Cykelbusser i Silkeborg
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Kommunikation
Det er afgørende for forsøgsprojektets succes,
at det kickstartes med en veltilrettelagt
kampagne, der sikrer kendskab til projektet
hos både oplandsbyer og arbejdspladser /
uddannelsesinstitutioner.

Det anbefales at kommunikationsindsatsen
tilrettelægges i samarbejde med
Midttrafik, oplandsbyer og arbejdspladser/
uddannelsesinstitutioner i Silkeborg by.
En kommunikationsindsats kunne eksempelvis
have følgende fokusområder:

Det er unikt at teste cykelmedtagning i
denne form, og dermed også vigtigt at tænke
pressedækning ind.

• Kampagne(flyers, plakater, intranetnyhed mv.)
+ evt. pendlertjek på midtbyens arbejdspladser og
uddannelsesinstitutioner.

Kommunikationsindsatsen bør indeholde
konceptudvikling, kommunikationsplan,
kampagnemateriale og presseaktiviteter. En
kommunikationsindsats der kan understøtte
forsøgsprojektet og give det et godt springbræt, vil
ligge på ca. DKK 150.000 ekskl. moms.

• Kampagne(flyers, plakater, nyhed på
lokalrådenes hjemmeside mv.) + evt. pendlertjek i
oplandsbyerne i tæt samarbejde med lokalrådene.
• Kampagne (plakater mv.) i bybusserne (med
særligt fokus på ruterne til Sejs-Svejbæk, Funder
og Gjessø) samt ved centrale stop i Silkeborg
Midtby.

Det er desuden vigtigt at cykelbusserne har sin
egen identitet og er synlige i bybilledet. Derfor er
der i prisoverslaget på modstående side indregnet
udgifter til omlakering af busserne, samt til delvis
foliering af busserne med cykelbus tema, i øvrigt i
overensstemmelse med Midttrafiks regler herfor.

• Design af folie til cykelbussen, så cykelbussen
får sit eget unikke udtryk og er letgenkendelig i
bybilledet.
•

Presse (aviser, radio, TV, fagblade mv.).

• Udpegning af cykelbusambassadører / ildsjæle
der kan være “forbilleder” og fortælle andre om
projektet og fordelene ved at benytte cykelbussen.

Borgerne i Silkeborg
Kommune skal motiveres
til at ændre transportvaner,
således at de i
højere grad vælger cykel og
bus i den daglige transport
fremfor bilen!

Cykelbusser i Silkeborg

Principillustration af
cykelbussen
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Økonomi

Evaluering og tidsplan

Det anbefales at forsøgsprojektet kører i minimum
1 år med mulighed for forlængelse til 2 år.

Herudover har Midttrafik været behjælpelige med
at sikre lave priser på etablering af nødvendigt
rejsekortudstyr og realtidssystemer i busserne.
Resultatet er vist nedenfor.

Vi har forhandlet med bybusudbydere om
driftsudgifter til de skitserede løsninger med
gasbusser eller dieselbusser, og med en eller to
cykelbusser i drift.

Der kan søges støtte på 50% fra Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsens “Pulje til investeringer i kollektiv
bustrafik”.

Evaluering

Tidsplan

Det anbefales at forsøgsprojektet evalueres efter
et halvt år, og at der skabes mulighed for at
tilpasse forsøgsprojektet, hvis evalueringen viser
behov herfor.

Forsøgsprojektet ansøges via "Pulje til
investeringer i kollektiv bustrafik" hos Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen. Næste frist for
ansøgning til puljen er d. 1. september 2018.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventer at
give meddelelse om tilsagn eller afslag inden
for 4 måneder efter ansøgningsfristen eller
det tidspunkt efter ansøgningsfristen, hvor de
nødvendige oplysninger foreligger.

Forventede etableringsudgifter pr. bus
Pris
Ombygning af bus

100.000 DKK pr. bus

Rejsekortudstyr (Det har været muligt at lave en “bytteordning”
med eksisterende udstyr)

0 DKK pr. bus

Realtidsudstyr (indkøb, installation og afmontering)

14.000 DKK pr. bus

Tælleudstyr

25.000 DKK pr. bus

Omlakering (udgifter til reetablering efter endt forsøg dækker
bybusudbyder)

25.000 DKK pr. bus

Foliering

10.000 DKK pr. bus

I alt

ca. 175.000 DKK pr. bus

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forbeholder sig
ret til at bede om yderligere dokumentation i
forbindelse med behandlingen af ansøgninger.
Opnås der støtte, kan forsøgsprojektet
igangsættes primo 2019 med kommunikationsindsats samt klargøring og godkendelse af busser.
Cykelbusserne vil herefter være klar til drift, og
det egentlige forsøgsprojekt vil formentlig kunne
igangsættes foråret 2019.
Forberedelse af
kommunikationsindsats
/ kampagne

Stoppestedsudstyr (cykelbusstop)

ca. 100.000 pr cykelbusstop

Kommunikationsindsats

ca. 150.000 DKK

Manuelle passagertællinger

ca. 20.000 DKK

Tilsagn eller afslag

Ombygning og godkendelse
af cykelbusser

Alle priser er ekskl. moms

Forventede årlige driftsudgifter pr. bus
Udstyr

Pris

Sept. 2018

Rejsekortudstyr

27.000 DKK pr. bus / år

Realtidsudstyr

2.000 pr. bus / år

Puljeansøgning
“Forsøgsprojekt Cykelbusser i Silkeborg”

Tælleudstyr

2.000 pr. bus / år

Driftsomfang / bustype

Dieselbus | Mercedes 2013

Timedrift – 3.255 timer årligt med 1 bus
Fra Sejs/Svejbæk til Gjessø eller Funder

2,1 mio. / år

1,9 mio. / år

½ timesdrift i myldretiderne – 5.100 timer årligt med 2 busser
Fra Sejs/Svejbæk til Gjessø eller Funder

3,6 mio. / år

3,2 mio. / år
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2019

2020

Gennemførelse af “Forsøgsprojekt - Cykelbusser i Silkeborg”

Alle priser er ekskl. moms

Gasbus | Mercedes 2013

Cykelbusser i Silkeborg

Forberedelse af “Forsøgsprojekt
- Cykelbusser i Silkeborg”

Puljeansøgning
indsendes
senest 1. sept.

Cykelbusserne sættes
i drift april/maj 2019

Svar på puljeansøgning
modtages senest med
udgangen af 2018

Kommunikationsindsats /
kampagne skydes igang

Cykelbusser i Silkeborg
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Midtvejsevaluering
af forsøgsprojekt
+ evt. tilpasninger

Forundersøgelse

Efter et års forsøgsperiode
evalueres projektet
og det besluttes om
forsøgsprojektet skal
forlænges, om cykelbusserne
skal gøres permanente, eller
om projektet skal lukkes ned.

Resumé
For at sikre en god mobilitet og tilbyde borgerne et attraktivt alternativ til bilen, har Silkeborg
Kommune undersøgt potentialerne for at igangsætte et forsøgsprojekt med cykelbusser.
Der er i første halvdel af 2018 gennemført en forundersøgelse, der både indeholder en teknisk
del, som belyser mulighederne for implementering af en cykelbus, samt en brugerundersøgelse
der belyser transportvaner og -præferencer blandt potentielle brugere.
Teknisk forundersøgelse
Den tekniske forundersøgelse er udarbejdet på baggrund af dialog med Midttrafik,
bybusudbydere og et busrenoveringsfirma. I forundersøgelsen er der blevet kigget på bustyper til
forsøgsprojektet, muligheder og krav i forbindelse med indretning af en bus til cykelmedtagning,
sikkerhedstekniske aspekter samt pendlingsdata, ruter, frekevens og stoppesteder.
Brugerundersøgelse
Brugerundersøgelsen er udarbejdet på baggrund af dialog med de fem udvalgte oplandsbyer
samt midtbyens store arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Der er gennemført
spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews blandt borgere og medarbejdere/
studerende for at belyse nuværende transportvaner og -præferencer, interessen for
cykelbuskonceptet samt idéer og ønsker i forbindelse med gennemførelse af et forsøgsprojekt.
10 hovedpointer fra forundersøgelsen:
• Bybusselskabet kan tilbyde to bustyper til forsøgsprojektet, en gasbusløsning eller en
dieselbusløsning, afhængigt af hvilken økonomi der afsættes til projektet.
• Det er teknisk muligt at ombygge begge bustyper til cykelbusser, ved at fjerne inventar
mellem for og baghjul og i stedet etablere cykelholdere, klapsæder, holdestænger mv.
• Bussens ændrede indretning skal godkendes i en synshal. Sikkerhedsgodkendelse
skønnes mulig, men vil først kunne endelig vurderes i forbindelse med ombygningen.
• I en forsøgsperiode anbefales det at teste cykelbusserne på en rute mellem SejsSvejbæk, Silkeborg midtby og Funder og/eller Gjessø, da beliggenhed, terrænudfordringer,
“kundegrundlag” og interessetilkendegivelser vurderes at danne størst potentiale her.
• Frekvensen skal være høj, for at cykelbusserne kan blive et attraktivt alternativ til bilen,
men skal samtidig finde et leje der “matcher” de øvrige bustilbud i kommunen. Derfor
anbefales det at køre med 1/2-times drift i myldretiden og timedrift derudover.
• Cykelbussen vil kunne tilbyde nuværende bilister et attraktivt alternativ og samtidig give
merværdi til eksisterende cyklister og brugere af den kollektive transport.
• Borgere og medarbejdere/studerende kan se et potentiale i en cykelbus og vurderer at
cykelbussen vil være et attraktivt transporttilbud og fremme mere cyklisme i kommunen.
• Som årsager til at vælge cykelbussen nævner borgere og medarbejdere/studerenede
blandt andet fleksibilitet, længere aktionsradius, tage bussen op ad bakke, back-up ved
dårligt vejr, mere motion og bedre for miljøet. Flere ser desuden cykelbussen som et muligt
alternativ til bil nr. to.
• Cykelbusstoppestederne skal opgraderes til højklassede “cykelbusstop”, med
cykelservicefaciliteter i form af luftpumpe, værktøjsstander mv. samt skiltning der markerer
at her er et cykelbusstop. Gøres cykelbussen på sigt permanent anbefales det desuden
at omlægge stoppestederne, så der skabes forbedrede ind- og udstigningsforhold samt
forbedret adgang til/fra cykelstinettet.
		
• Transportændringer og vaneændringer er et langt sejt træk og kræver at
forsøgsprojektet understøttes af en kommunikationsindsats, der kan give cykelbussen et
springbræt.

Cykelbusser i Silkeborg
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10 Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til
Nordskovvej
10.1 - Bilag: Oversigt over alle tilladelser
DokumentID: 7220001

26. juli 2018

Oversigt over alle tilladelser
Emne:

Lovområde:

Status:

Kommuneplanstillæg

Planlov

Godkendt

SMV (strategisk
miljøvurdering) af
kommuneplantillægget inkl.
vurdering af Natura 2000
områder og bilag IV arter

Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og international
naturbeskyttelse.

Godkendt

VVM-redegørelse inkl.
vurdering af Natura 2000
områder og bilag IV arter

Planloven, VVM-bekendtgørelsen og
bekendtgørelse om international
naturbeskyttelse.

Godkendt

VVM-tilladelse

Planlov og VVM-bekendtgørelsen.

Godkendt

Anlæg i fredskov

Skovlov § 6 Naturstyrelsen
Søhøjlandet er myndighed

Godkendt

Offentligt anlæg i det åbne
land

Naturbeskyttelseslovens § 20 og
bekendtgørelse om offentlige
vejanlæg, ledningsanlæg mv. i det
åbne land.

Godkendt

Ændring af tilstanden i
beskyttet naturområder

Naturbeskyttelseslovens § 3

Godkendt

Anlæg inden for fortidsminde-Naturbeskyttelseslovens § § 16 og
eller sø- og
18.
åbeskyttelseslinjer
Anlæg af vej og bro over
vandløb og søer (Remstrup
Å)
Udledning og nedsivning af
vejvand

Vandløbslovens § 47 og
Naturbeskyttelseslovens § 3 og 16.

Godkendt

Miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28
Godkendt
samt spildevandsbekendtgørelsen.
Påklaget. Afventer afgørelse fra
planklagenævnet, oktober?

Lokalplan 10-015

Planlov

Tilladelse midlertidig
grundvandssænkning og
boringer samt midlertidig
udledning til Remstrup Å og
Silkeborg Langsø Øst

Vandforsyningsloven §26,
miljøvurderingsloven § 2,
Habitatbekendtgørelsen § 6 og 7
Miljøbeskyttelsesloven §28

Carina Nørlund
Teknik- og Miljøafdeling
Carina.Norlund@silkeborg.dk

Godkendt

Silkeborg Kommune
Søvej 1 - 3, 8600 Silkeborg
Sagsnr.: EMN-2013-57354

Godkendt (klager ikke
klageberettiget)

Søvej 1 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborgkommune.dk

Bassin udenfor området:
Ændring af tilstand i
beskyttet naturområder

Naturbeskyttelsesloven § 3

Godkendt

Anlæg i fredskov

Skovlov § 6

dispensation 24-01-18 ikke
påklaget (02-03-18)

Å- og søbeskyttelseslinje

Naturbeskyttelsesloven § 16

Godkendt

VVM anmeldelse

Planlov

Godkendt

Landzonetilladelse

Planlov

Godkendt

Side 2

14 Godkendelse af igangsætning af lokalplan 13-017
for et boligområde i Gødvad
14.1 - Bilag: LP 13-017 - Bebyggelsesplan
DokumentID: 7159658
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14 Godkendelse af igangsætning af lokalplan 13-017
for et boligområde i Gødvad
14.2 - Bilag: LP 13-017 - Screeningsskema for miljøvurdering
DokumentID: 7159710

Screening af planer

formål

Navn og nummer på plan
Lokalplan 13-017 for et boligområde syd for Bakkeborg

Sag nr.
EMN-2017-06457
Projektleder
Mia Sabine Berle
(msb)
Beskrivelse af planen, formål og omfang – evt. med henvisning til arbejdsområde på
webkort.
Lokalplanen omfatter en boligbebyggelse på matrikel 6f, Resendal By, Gødvad, der er 29.660
m² stor samt en del af matrikel 6g, Resendal By, Gødvad, på 2.700 m². Tilsammen er
lokalplanområdet 32.360 m² stort.
Lokalplanen muliggør etableringen af 23 åben-lav boliger og overfører hele lokalplanområdet til
byzone.
Matrikel 6f er kommunalt ejet areal og udlagt til bolig i kommuneplanramme 13-B-30, mens
matrikel 6g er privatejet og omfattet af kommuneplanramme 13-R-09 til rekreative formål.
Delen af matrikel 6g er med i lokalplanen for at overføre arealet til byzone og fastlægge
bestemmelser for områdets rekreative brug og vedligeholdelse.
Der er vejadgang til boligområdet via Bakkeborg.
Området er i dag landbrugsjord og ligger i et område, hvor der byudvikles fra landbrugsarealer
til byformål. Terrænet er småbakket og skråner let mod sydøst og det grønne friareal.
Øst for lokalplanområdet blev der i 2017 opført tæt-lav boliger, mod syd planlægges et stort
areal til fælles grønt friareal, mens der mod vest og nord er fremtidig boligudvikling på vej.

1

Teknisk kort af lokalplanområdet, der er markeret med prikket linie.

Illustreret bebyggelsesplan.

2

Hvilken § i loven1 er planen omfattet af?
§8, stk. 1.

Ja
Nej

SKAL PLANEN MILJØVURDERES?

x

Husk partshøring og skriv afgørelsesbegrundelsen i annonceringen:
Forslag til lokalplan 13-017 omhandler fysisk planlægning og fastlægger alene anvendelsen af
et mindre område på lokalt plan.
Der skal derfor gennemføres en screening, hvor det vurderes om planforslaget må antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Tekst der overføres til lokalplanen
Silkeborg Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at planen ikke kræver
udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om, at planen ikke kræver miljøvurdering er
truffet, da planen kun medfører mindre ændringer, som vurderes ikke at have en
væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og
programmer.

Dato: Screening igangsat den: 26. april 2018

1

Screening afsluttet den: 29. juni 2018

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

3

1) Er der miljøpåvirkninger?
2) Er miljøpåvirkningerne væsentlige?
Der skal tages hensyn til følgende (Bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer):






Påvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet.
Påvirkningens kumulative karakter
Er påvirkningen grænseoverskridende?
Er der fare for menneskers sundhed og miljøet?
Påvirkningens størrelse og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning der kan blive
berørt)
 Værdi og sårbarhed af det område som kan blive påvirket som følge af:
- Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
- Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier
- Intensiv arealudnyttelse


Påvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt plan.

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Området blev i Kommuneplan 2017-2028 udlagt til boligformål og
rekreativt formål. I dag anvendes det i overensstemmelse med den
tidligere anvendelse til landbrugsareal.

Væsentlig
negativ

Udfyldes af projektleder:
Arealanvendelse

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

x

MSB

x

MSB

Med lokalplanen overføres arealet fra landzone til byzone og
området udlægges til boligformål (matr. nr. 6f). samt rekreativ
anvendelse (matr. nr. 6g).
Lokalplanen muliggør opførelsen af 23 åben-lav, enfamilieboliger.
Lysgener og refleksioner

Der stilles ikke krav til særlige krav til bebyggelsens udseende. Dog

4

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

må der ikke opføres bebyggelse blanke eller reflekterende
materialer. Anlæg til udnyttelse af solenergi er dog undtaget denne
bestemmelse.
Belysningen følger vejreglerne for belysning af veje med hensigten
om hovedsageligt at belyse trafikarealer og ikke fremstå
blændende.
Skygger og vind

Ikke relevant.

Menneskers velfærd

Inden for lokalplanens område etableres 3 områder som fælles
grønne friarealer. Det ene område (nordvestligste) anvendes også
som vendeplads for store køretøjer og gæsteparkering. Det andet
område rummer lokalplanområdets bakketop, mens det tredje
fælles friareal er et større areal, der kan f.eks. anvendes til diverse
spil og et regnvandsbassin til forsinkelse af overfladevand fra
områdets vejarealer.

x

MSB
x

MSB

Overfladevandet fra områdets veje vil håndteres i et åbent system
og ledes til forsinkelsesbassinet langs områdets veje.
Der er således forskellige områder med mulighed for forskellig
anvendelse.
Fra områdets rekreative arealer etableres stiadgang til det store
rekreative, grønne areal syd for bebyggelsen og fra den interne
boligvej etableres stiforbindelse til Eriksborg Allé. Med
bebyggelsesplanen sikres derfor tilgængelighed til og sammenhæng
med naboområderne.
Rekreative interesser for
mennesker

Bebyggelsen ligger i et område med gode forbindelser til skole,
daginstitution og indkøbsmuligheder. Via stisystemer i området

MSB
5

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

kommer man let omkring.
Grønne områder og parker

De interne rekreative områder i lokalplanområdet knytter sig til de
eksterne, der ligger som nabo til lokalplanområdet.
Det store rekreative, grønne areal syd for lokalplanområdet ligger i
sammenhæng med en grøn kile i Gødvand-området, der kobles til
nebelbæk ådal.

Kulturhistorie/kulturarv
Arkitektonisk arv
Arkæologisk arv
Bymiljø (Jan Gehls 12)

Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Der er skabt plads til fælles opholdsarealer og mødesteder i
bebyggelsen.
Med områdets forskellige friarealer er der mulighed for
forskelligartede aktiviteter.

x

x
x
x

MSB

MSB
MSB
MSB
MSB

Vejene i området er interne og ender blindt. Biltrafik i området vil
således være begrænset. Der er stiforbindelse gennem området,
som kobler sig på det overordnede stinet i området.
Bebyggelsen ligner skalamæssigt den omkringliggende bebyggelse i
1 til 2 etager.
Afstand - større tekniske
anlæg2 Gas

Der skal altid være min. 20 m
fra en bolig til gasledningen.

2

Lokalplanområdet ligger i en afstand af 200 meter til
naturgasledningen, der går gennem Gødvads jorder.
Området ligger således lige udenfor gasledningens
observationszone.

x

MSB

F.eks. vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger mv.
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Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

Indenfor observationszonen
på 200m på begge sider af
ledning er der grænser for,
hvad der må opføres.
Ledningsejer (typisk
Energinet.dk) skal kontaktes
ved planlægning i og ved
observationszonen så hurtigt i
processen som muligt – inden
politisk igangsætning.
Uddybende notat.
Klimatilpasning (se
klimatilpasningsplan)

Der forventes ikke voldsomme arealer oversvømmet ved en 100 års
hændelse 2050.

x

MSB/ish

Eksisterende strømningsveje må ikke blokeres.
Kort fra Scalgo:

7

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Der er 6-7-m niveauforskel i lokalplanområdet og op til 4 m på
grundene. Det vil være afgørende for projekts visuelle påvirkning af
dalen syd for projektområdet, hvordan der foretages
terrænændringer. Hvis ikke terrænreguleringer reguleres præcist i
lokalplanen vil der kunne foretages terrænreguleringer som i
nabobebyggelserne mod øst, hvor der på dalskråningerne er påfyldt
jord op i 3-4 m over naturligt terræn og derved dannet kunstig
skrænt. I forhold til landskabelige værdier i retning mod nord (væk

Væsentlig
negativ

Team Åbent Land:
Landskabelig værdi

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

x
TSC
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Udfyldt af

Overfladevand, afledning af

Udledning af renset regnvand fra lokalplanområdet vurderes derfor
ikke at have en negativ effekt på vandløbets målopfyldelse.
Der er ikke vandløb eller søer inden for området. Regnvand fra
området skal forventeligt ledes til Nebel Bæk. Silkeborg Kommune
har fået foretaget en såkaldt robusthedsanalyse af vandløbet som
viser, at det vil kunne håndtere en mertilledning på ca. 45 l/s. Det
vurderes derfor, at en udledning af renset regnvand fra
lokalplanområdet ikke vil have en negativ effekt på vandløbets
tilstand.
Regnvand skal nedsives lokalt, såfremt det er muligt. Hvis ikke det
er muligt på grund af jordbundsforhold eller grundvandsstand, skal
regnvand håndteres af Silkeborg Forsyning og ledes til bassiner
sydøst for området, hvorfra det udledes til Nebel Bæk.

Væsentlig
positiv

Vandløb og søer, fysiske
forhold (hydraulik, biotop,
regulering)

Der er ikke vandløb eller søer inden for området. Regnvand fra
området skal forventeligt ledes til Nebel Bæk. Nebel Bæk er målsat
god økologisk tilstand i Vandområdeplan1.5 for Jylland og Fyn.
Bækken opfylder ikke målsætningen, idet tilstanden for nuværende
er ringe. Dette skyldes sandsynligvis at vandløbet er fisketomt, og
at de faunaundersøgelser der ligger til grund for
tilstandsvurderingen er af ældre dato. Vandløbet har i den sidste
faunaundersøgelse fra 2017 en DVFI på 7, hvilket er det bedste på
skalaen.

x

Væsentlig
negativ

Geologiske særpræg
Team Vandløb og Søer:
Vandløb og søer,
vandkvalitet og lignende

fra byen) vurderes bebyggelsen ikke at nedsætte de landskabelige
værdier væsentligt.
Der er ingen særlige geologiske værdier i området.

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

TSC
x

ish

x

ish

x

ish

Det vurderes, at regnvand kan udledes til Nebel Bæk med
forudgående rensning og forsinkelse uden at det har en negativ
effekt på vandløbets tilstand, jf. ovenstående.
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Beskyttede naturtyper (§3)
Mulige naturområder
Fredning
Beskyttede sten- og
jorddiger
Fredede fortidsminder

Udfyldt af

Sø- og åbeskyttelseslinje
Skovbyggelinje
Fortidsmindebeskyttelseslinje
Kirkebyggelinje
Natura 2000 områder

Lokalplanen påvirker ikke fredskov. Nærmeste fredskov er placeret
ca. 500 meter sydvest for lokalplanområdet.
Der findes ikke skov eller anden bevoksning på lokalplanområdet,
som i mange år har været dyrket mark.
Lokalplanområdet er ikke omfattet af sø- og åbeskyttelseslinje.
Lokalplanområdet er ikke omfattet af skovbyggelinje.
Lokalplanområdet er ikke omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.
Lokalplanområdet er ikke omfattet af kirkebyggelinje.
Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 2,2 km øst for
lokalplanområdet. Det drejer sig om Habitatområde nr. 45 Gudenå
og Gjern Bakker. Silkeborg Kommune vurderer på baggrund af
afstanden og lokalplanens indhold, at planen ikke vil påvirke Natura
2000-områder.
Der findes ingen beskyttede naturtyper inden for lokalplanområdet.
Nærmeste beskyttede natur er et lille vandhul ca. 110 meter øst for
området.
Nærmeste mulige naturområder afsat i KP 2017-2028 ligger ca. 500
meter nordøst for området og vil ikke blive påvirket af lokalplanen.
Der er ikke registreret fredninger i eller i nærheden af
lokalplanområdet.
Nærmeste beskyttede dige er placeret ca. 90 meter nordøst for
området. Diget er ikke i risiko for at blive påvirket, når lokalplanen
realiseres.
Der er ikke registreret fredede fortidsminder i eller i nærheden af
lokalplanområdet.

x

Væsentlig
positiv

Naturteam:
Fredskov, herunder
tilgrænsende fredskov
Øvrig skov/træer

Lokalplanområdet ligger i oplandet til Søholt Renseanlæg, og
spildevand fra området skal forventeligt ledes hertil. I forhold til
renseanlæggets samlede udledning vurderes det, at den mindre
merudledning realisering af lokalplanen vil medføre, ikke har en
negativ indvirkning på områdets fremtidige målopfyldelse.

Væsentlig
negativ

Spildevand

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

ish

x

SRD

x

SRD

x
x
x
x
x

SRD
SRD
SRD
SRD
SRD

x

SRD

x

SRD

x

SRD

x

SRD

x

SRD
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Stilleområder
Team Virksomheder og
Jord:
Luftforurening
Jordforurening
Skal området udtages fra
/medtages i
områdeklassificering?
Spildevand, afledning af
Lugt
Støj (herunder trafikstøj)

SRD

Relevante bilag IV-arter i Silkeborg Kommune er: Arter af
Flagermus, Odder, Stor Vandsalamander, Spidssnudet frø,
Strandtudse, Grøn Kølleguldsmed, Grøn Mosaikguldsmed og
Markfirben.
Da området er og i mange år har været landbrugsmark i drift,
vurderer kommunen at området ikke er levested for rødlistede
arter.
Nærmeste spredningskorridor afsat i KP 2017-2028 ligger ca. 500
meter nordøst for området og vil ikke blive påvirket af lokalplanen.

Der er ikke kendskab til jordforurening på arealet, der er tidligere
landbrugsjord
Området skal undtages områdeklassificeringen
Der udledes ikke industrispildevand
Boliger vurderes ikke at give anledning til væsentlig lugt
Boliger vurderes ikke at give anledning til væsentlig støj

Udfyldt af

Lavbundsarealer
Spredningskorridorer

Væsentlig
positiv

Rødlistearter
(truede/fredede)

Silkeborg Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området. På
grund af arealets hidtidige anvendelse som landbrugsjord i omdrift,
vurderer Silkeborg Kommunes, at området ikke er levested for bilag
IV-arter.

Væsentlig
negativ

Bilag 4-arter

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

SRD
x
x

SRD
SRD

x

SRD

x

SHN
x

SHN

x
x
x

BTE
BTE
BTE

Trafikstøj:
Der er udført en overslagsberegning for trafikstøj i programmet
N2kR.
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Vi vurderer, at projektets energiforbrug og mulighed for
varmeforsyning er sammenlignelig med andre lignende projekter og
at der ikke er noget ved dette projekt der medfører væsentlige
miljøpåvirkninger indenfor energiforbrug og varmeforsyning.

Udfyldt af

Team Energi og
Ressourcer
Energiforbrug og
varmeforsyning

Væsentlig
positiv

Afstand til vindmøller

Væsentlig
negativ

Vibrationer
Støvgener
Afstand til virksomhed
Afstand til eksisterende
lokalplanlagte
erhvervs/boligomr.

Forudsætninger:
Nørreskov Bakke: ÅDT 8800, hastigheden er konservativt sat til 8090 km/t, afstand 300 m.
Beregningen viser Lden 51 dB, hvilket er væsentligt under
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for trafikstøj i
boligområder. Trafikbelastningen på øvrige veje i området er så
lille, at den samlede trafikstøj i området vurderes at ligge under den
vejledende grænseværdi for trafikstøj.
Boliger vurderes ikke at give anledning til væsentlige vibrationer
Boliger vurderes ikke at give anledning til væsentlige støvgener
Afstand til nærmeste virksomhed er ca. 400 m.
Afstanden til nærmeste område, der er udlagt til erhverv er godt
300 m. Området må anvendes til service-, grossist- og handelsvirksomhed og udstillingslokaler.
Vedtagelse af LP 13-017 vurderes ikke være begrænsende for
erhvervsvirksomheder i området. Boligerne vurderes ikke at ville
blive udsat for væsentlig miljøpåvirkning fra virksomhederne i
området.
Ca. 3,5 km til nærmeste lokalplanlaget område for vindmøller,
hvilket ikke vurderes at være en væsentlig miljøpåvirkning.

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

x
x
x
x

BTE
BTE
BTE
BTE

x

BTE

x

KH

Området ligger op af det eksisterende fjernvarmeområde i Silkeborg
by. Området kan med fordel forsynes med fjernvarme.
Silkeborg Varme A/S har tilkendegivet, at de ønsker at forsyne
12

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

området med fjernvarme.
Der skal medtages bestemmelse om tilslutningspligt til kollektiv
varmeforsyning som betingelse for ibrugtagning.
Der bør gives mulighed for etablering af solcelleanlæg.
Affaldsbortskaffelse

Affaldsbortskaffelse i dette projekt kan rummes inden for de
gældende affaldsregulativer, derfor er der tale om en mindre
væsentlig miljøpåvirkning.

x

CH

x

sdk

Bebyggelsen er omfattet af sorteringskravet om sortering i
affaldstyperne mad-, rest-, glas-, metal-, hård plast-, papir- og
papaffald. Papir og pap indsamles sammen og metal og hård plast
indsamles sammen.
Hvis der etableres fælles affaldsløsninger må der højest være 70-75
meter fra hoveddør til selve affaldsløsningen. Alle 5 affaldstyper bør
være ved hver affaldsø, da dette sikrer korrekt sortering.
Placering af eventuelle affaldsøer bør godkendes af Silkeborg
Forsyning mht. mulig tømning og Vej og Trafik mht. trafiksikkerhed.
Grundvandsteam:
Grundvandspåvirkning

Vandforsyning fra:
Landbrugsteam:
Afstand til landbrug med
dyrehold

Planområdet er beliggende udenfor områder med særlige
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene
vandværker. Der findes ej heller anden vandindvinding sted
nedstrøms planområdet.
Silkeborg Vand A/S
900 m til nærmeste husdyrbrug (Sortenborgvej 6). Byzo-nen
kommer ikke nærmere husdyrbruget med LP 13-017

x

sdk

X

MU

13

Udfyldt af

x

Væsentlig
positiv

Den sydøstligste stiforbindelse vil være primær skolevej og bør
derfor laves som befæstet sti, gerne med belysning, og kobles på
Kalmarvej og videre ad stier herfra.

Væsentlig
negativ

Vej og Trafik:
Trafik/trafiksikkerhed
(øget, mindsket)

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

MSV

Der skal sikres oversigt ved stamvejen. Pt. er der illustreret træer i
oversigtsarealet.
Parkeringspladser må gerne vises med grå, så det er lettere at se.
Der må gerne vises en parkeringslomme, da der er behov for
arealet til at komme ind og ud.
Det resulterende fald på vejene må ikke overstige 50 promille.
Faldet i indkørsler må ikke overstige 75 promille de første 4 meter
og herefter ikke overstige 200 promille.
Terrænændringer

14

14 Godkendelse af igangsætning af lokalplan 13-017
for et boligområde i Gødvad
14.3 - Bilag: LP 13-017 - Bæredygtighedsskema
DokumentID: 7159680

Bæredygtighedsskema
Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt
indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer til de overskrifter du finder i Bæredygtighedsværktøjet.

Sådan gør du:
A) Åbn det digitale bæredygtighedsværktøj
http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/DKplan.aspx?PlanId=15
B) Klik på fanen ”Emner”
C) Find inspiration og eksempler under hvert emne
D) Udfyld skemaet

Projekt: Lokalplan 13-017 for et boligområde syd for Bakkeborg
Dato: 26.06.2018

Udfyldes af ansøger

Udfyldes af Silkeborg Kommune

Emner

Konkrete tiltag

Redegørelse

Vurdering

Under hvert emne er der
en række eksempler på,
hvad du kan beskrive.

Beskriv konkrete tiltag find inspiration og
information i det digitale
Bæredygtighedsværktøj
under ”Emner”.

Beskriv hvor relevante tiltagene
er på det konkrete sted – er det
almindelig praksis på stedet eller
bidrager det reelt til en øget
bæredygtighed? Se vejledning til

Her vurderer Silkeborg Kommune
tiltagene.
Se vejledning til vurderingen nederst.
1
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vurderingen nederst.
Her beskrives også, om vi kan
sikre/håndhæve de konkrete
tiltag gennem lokalplanen eller
anden lovgivning.
1) Arealanvendelse





Graden af fortætning
Omfanget af jomfruelig
jord der inddrages til
byvækst
Placering i forhold til
servicefunktioner og
knudepunkter
Udnyttelsen af arealet

Lokalplanområdet er 32.360
m2, hvoraf den kommunale
udstykning er 29.660 m2.
Bebyggelsesplanen giver
mulighed for i alt 23 åbenlav boliger, hvilket giver en
tæthed på ca. 7-8 boliger
pr. hektar.

Der sker inddragelse af
jomfruelig jord.
Standard

Sæt
kryds
x

Over middel
Meget bæredygtig

Med lokalplanen ændres
anvendelsen af området fra
landbrugsjord til
boligområde.
Bebyggelsen ligger i gå- og
cykelafstand til både
dagligvarebutik, skole og
børnepasningsmuligheder.

2) Energi




Byggeriets
energiramme
Etableres der
vedvarende
energianlæg
Produceres der

Byggeri kan opføres efter
gældende
bygningsreglement.
Der forventes tilslutning til
fjernvarmenettet.
Der kan på de enkelte

Standard

Sæt
kryds
x

Over middel
2

Skema udarbejdet: Primo 2015
Revideret: 30.03.2016

2

vedvarende energi

3) Affald





Håndtering af affald
Omfang af fælles
affaldsløsninger
Genbrug
Jordbalance

4) Vand





Spildevandshåndtering
Grundvandsbeskyttelse
Regnvandshåndtering
Omfanget af
regnvandsløsninger
samt løsningernes
karakter og rekreative
værdi

parcelhuse etableres
vedvarende energianlæg i
form af solceller på tagene.

Meget bæredygtig

Affaldshåndtering sker efter
Silkeborg Kommunes
regulativ.
Standard

I forbindelse med
byggemodning tilstræbes
det at der opnås
jordbalance.

Spildevand tilsluttes
Silkeborg Forsynings anlæg.
Området ligger ikke
indenfor område med
særlige
drikkevandsinteresser eller
nitratfølsomt
indvindingsområde.

Sæt
kryds
x

Over middel
Meget bæredygtig

Se også pkt. 6 for Grønne
områder.
Standard

Sæt
kryds
x

Over middel
Meget bæredygtig

Det forventes, at området
skal separatkloakeres
grundet
nedsivningsforholdene.
Dog vil overfladevand fra
vejarealer forsinkes inden
for området. Overfladevand
vil ledes i åbent anlæg til
3
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lokalplanområdets
rekreative arealer, hvor
håndteringen af vandet vil
bidrage til områdets
rekreative værdier i form af
vandrender, regnbede,
forsinkelsesbassin o.lign.
5) Byggeri, arkitektur
og materialer









Valg af materialer
Byggeriets placering i
forhold til sol og vind
Terrænregulering
Synlighed
Indpasning i
omgivelserne
Byggeriets påvirkning
af landskabet (se evt.
Silkeborg Kommunes
landskabsanalyse).
Byggeriets forhold til
kommunens
højhusstrategi

Der ønskes en
mangfoldighed i materialer.
Dog ingen reflekterende
materialer.
Grundene er disponeret, så
de fleste grundejere vil
have mulighed for udsigt
over slugt-området syd for
lokalplanområdet.
Dette giver samtidig
optimale solforhold fra øst,
syd og vest.

Standard

Sæt
kryds
x

Over middel
Meget bæredygtig

Områdets veje og
boliggrunde er disponeret,
så der tages størst muligt
hensyn til terrænnet, så der
dermed skal
terrænreguleres mindst
muligt. Dertil rummer
lokalplanen bestemmelser,
der skal sikre tilpasning af
byggeriet til terrænet og
derved undgå for stor
synlighed i landskabet.
Området er ikke udlagt til
4
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særligt værdifuldt landskab
i kommuneplanen.
For rækken af grunde op
mod Bakkeborg gives
mulighed for byggeri maks.
to etager.
6) Grønne områder og
rekreative arealer







Omfanget af grønne
områder
Karakteren af de
grønne områder
Variation i
naturindholdet
(biodiversitet)
Legepladser
Adgang til skove og
naturområder
Cykel- og gangstier

Inden for lokalplanens
område etableres 3
områder som fælles grønne
friarealer. Det ene område
(nordvestligste) anvendes
også som vendeplads for
store køretøjer og
gæsteparkering. Det andet
område rummer
lokalplanområdets
bakketop, mens det tredje
fælles friareal er et større
areal, der kan f.eks.
anvendes til diverse spil og
et regnvandsbassin til
forsinkelse af overfladevand
fra områdets vejarealer.

Det vægtes over middel, at
overfladevand håndteres på
terræn og anvendes i
rekreativ sammenhæng –
med værdi er området til
følge.

Sæt
kryds
Standard
Over middel

x

Meget bæredygtig

Bebyggelsen ligger ud til et
stort grønt område.
Stier fra lokalplanområdet
bliver koblet til
nærområdets stier, så
områdets bløde trafikanter
let kan komme rundt til
områdets servicefunktioner
som indkøb og skole.
5
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7) Veje, stier og
transport






Adgang til infrastruktur
(veje, stier og kollektiv
transport)
Tætheden på
servicefunktioner
(institutioner, indkøb,
idræt, kultur osv.)
Valg af materialer til
vej- og stianlæg
Vejbelysning

8) Sundhed og
fællesskab









Graden af
rummelighed og
forskellighed
Forskellige boligtyper
og ejerforhold
Omfang og karakter af
uderum
Rammerne for byliv herunder mulighed for
at mødes
Husenes orientering i
forhold til hinanden
Mulighed for at være
aktiv
Tryghed i byens rum
Fleksibilitet og
midlertidig anvendelse

Vejadgang sker fra
Bakkeborg til
lokalplanområdet. Hermed
kobles lokalplanområdet på
den eksisterende
vejstruktur, som fører
videre mod Nørreskov
Bakke.

Standard

Sæt
kryds
x

Over middel
Meget bæredygtig

Det nærliggende
centerområde med bl.a.
dagligvarebutik og kirke
befinder sig ca. 2 km fra
lokalplanområdet.
Grunde orienteres i to
mindre grupperinger
omkring interne fælles,
grønne arealer.
Denne disponering kan
medvirke til styrkelse af
beboernes tilhørsforhold,
tryghed og mulighed for
møde mellem naboer.

Standard

Sæt
kryds
x

Over middel
Meget bæredygtig

Samtidig kan stikoblingen til
det store fælles grønne
areal, syd for
lokalplanområdet, sikre
møder med brugere udenfor
lokalplanområdet.
De mange udendørs arealer
og de gode stiforbindelser
giver gode muligheder for
6
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af byens rum
9) Identitet og
særkende






Styrkelse af områdets
særkende og karakter
Ny områdeidentitet
Kulturhistorie og
historiske elementer
Bevaringsværdige
bygninger
Inddragelse af kunst
og kultur

10) Erhverv og
beskæftigelse




Omfanget af lokale
arbejdspladser der
nedlægges som følge
af projektet
Mulighed for nye
virksomheder og
iværksættere

11) Processen




Graden af
borger/bruger
inddragelse
Etablering af
partnerskaber
Udviklingsarbejde

udendørs aktiviteter.
Der er ingen
bevaringsværdige bygninger
eller kulturhistoriske
beskyttelsesinteresser i
lokalplanområdet.
Bebyggelsens
enklaveorientering om
grønne fællesarealer vil
styrke områdets særkende
og karakter.

Der gives mulighed for
etablering af mindre
erhverv i tilknytning til den
enkelte bolig som hører
hjemme i et boligområde
(f.eks. frisør, ejendoms-,
advokat-, revisor- og
arkitektvirksomhed,
dagpleje og lignende).

Planen følger den
almindelige
inddragelsesproces for
kommune- og lokalplanlægning.

Standard

Sæt
kryds
x

Over middel
Meget bæredygtig

Standard

Sæt
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Skema udarbejdet: Primo 2015
Revideret: 30.03.2016
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Opsamling og
videregivelse af
erfaringer
-

Andre bæredygtige
tiltag, der ikke falder
ind under ovenstående
emner

Sæt
kryds
Standard
Over middel
Meget bæredygtig

Udfyldes af Silkeborg Kommune
Senere ændringer, f.eks. på baggrund af den politiske behandling, noteres her.

Skala til vurdering

Standard løsning: det almindelige på stedet
Denne vurdering gives til projekter der svarer til standarden for det pågældende område – hvad der er almindeligt på stedet. Der
kan være forskel på vurderingen alt efter områdets beliggenhed, eksempelvis vurderes standarden for tætheden af bebyggelse
8
anderledes i større bysamfund end små landsbyer.
Skema udarbejdet: Primo 2015
Revideret: 30.03.2016

Over middel: der er indarbejdet enkelte tiltag udover standard
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15 Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 32 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-016 for et
erhvervs- og naturformidlingscenter ved
Ferskvandscenteret og AQUA
15.1 - Bilag: Præsentationsmappe_AQUA_endelig
DokumentID: 7157705

VISIONSPLAN

for udvidelse af AQUA Akvarium og Dyrepark
En videre bearbejdning af masterplanen
24.04 2018

1

Sags nr. 116.6166

Siden åbningen i 1993 har AQUA været et unikt udflugtsmål og en af de største turistattraktioner i det
centrale Jylland med flere end 110.000 årlige besøgende.
AQUA har stor betydning for tiltrækningen af turister til Silkeborg og omegn og er et vigtigt aktiv
for bevidstgørelsen om den danske natur i og ved de
ferske vande.
Uddrag fra Indledningen s. 4

Fotos fra nuværende grønne udearealer ved AQUA, der har en naturlig karakter.
De e giver en blød overgang fra de bebyggede arealer l skovområdet.
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Foto af området, som huser AQUA, Vejlsøhus og resten af Erhvervsparken Ferskvandsentret.
Området ligger på kanten af byen, omgivet af store skovarealer og søer mod syd.
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Indledning

Formidling af natur- og dyrelivet i Søhøjlandet og ved
Gudenåen
Siden åbningen i 1993 har AQUA været et unikt udflugtsmål og en af de
største turista rak oner i det centrale Jylland med flere end 110.000 årlige besøgende. AQUA har stor betydning for ltrækningen af turister l
Silkeborg og omegn og bidrager posi vt l at øge turis ndtjeningen i området.
AQUA har i dag mange forskellige dyrearter, som er hjemmehørende og
som lever i og ved de ferske vande i Danmark. Da mange af disse dyr lever
et skjult liv ude i naturen, er det bla. AQUAs opgave at formidle om disse
dyr, hvor der er mulighed for at man kan opleve dem tæt på og i deres
naturlige miljøer.
AQUAs formidlingsdel er et vig gt ak v for bevidstgørelsen om den danske natur i og ved de ferske vande. De e sker som udgangspunkt gennem
leg og læring. AQUA spiller desuden en betydende rolle som VPAC[1] ins tu on og fremmer forståelsen af Søhøjlandets naturområder. Ligeledes
er AQUA en anerkendt akvarie og dyrepark og medlem af brancheorganisa onerne TA[2] og DAZA[3].

HERNING
BYMIDTE

Illustra on, der viser hvordan AQUA ønsker at formidle dyrelivet i naturen. Skoven er dominerende og karakterdannende. Der lføjes skånsomme elementer for at formidle og fremvise.
Et nyt grævlingeanlæg, i det eksisterende anlæg, er under lblivelse og anlægget er første levested der udføres e er den nye tanke om ak v formidling.
Tegning: Dan Pearlman.

[1]: VPAC: Statsstø et Videnspædagogisk Ak vitetscenter
[2]: TA: Top A rak oner er et netværk med de største og mest kendte a rak oner i Danmark.
[3]: DAZA: Forening bestående af 16 af de største og bedste zoologiske haver og akvarier i
Danmark. DAZA arbejder for at øge interessen, forståelsen og respekten for naturen og for
at bevare klodens rige dyreliv.
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Illustra on, der viser en nænsom, men eﬀek uld formidling af skovens liv. Der er fokus på både den faktuelle lgang l formidling og den mere legende og eksperimenterende lgang.
Illustra oner: Dan Pearlman.
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Vision

Realisering af ambitionerne

AQUA ønsker, også i frem den, at være en markant aktør på det danske
a rak onsmarked og ligeledes være en førende aktør inden for undervisning i de naturvidenskabelige fag. AQUA vil fortsat skabe og udvikle
uformelle læringsmiljøer, hvor børn og voksne kan få oplevelser og spændende læring om den danske natur og miljøet i og ved de ferske vande i
Danmark.

For at realisere ovenstående ambi on har AQUA engangeret rådgivningsfirmaet Dan Pearlman i at udarbejde et koncept og masterplan for en udvidelse af AQUA, ”Masterplan Concept, DO!SCOVERY Nature Park”, Dan
Pearlman, 20.02.2017.

Visionen er, at de uformelle læringsmiljøer skal give gæsterne en ”ak v
nysgerrighed”, forståelse af nye fænomener samt udvikling af prak ske og
mentale færdigheder. I mødet med AQUA’s univers vil gæsterne på denne
måde få oplevelser, der udvikler og lfører ny viden og perspek vering,
der også kan bruges uden for AQUA. Der vil ligeledes ske en udbygning af
de mere formelle læringsmiljø i AQUAs Skoletjeneste, således at denne
bidrager med at løse en samfundsmæssig opgave ved at lære skolebørn
om den danske natur.
Det er ambi onen, at AQUA i frem den, udover at være akvarium og dyrepark, i endnu højere grad skal formidle om natur- og dyrelivet og derigennem udfordre og berige børn, unge og voksne med viden og sjove
ak viteter inden for det naturfaglige område. Ligeledes skal der fortsat
være et skarpt fokus på at sikre et større samarbejde med universiteter og
andre uddannelsesins tu oner på højt niveau.
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Rådgivningsfirmaet Orbicon besig gede e erfølgende området i 2017
med henblik på at kortlægge naturværdierne, hvilket blev gengivet i rapporten ”Udvidelse af Ferskvandscenteret, Gennemgang af projektareal
med fokus på flagermus og hulrugende fugle”, Orbicon 06.12.2017.
Nærværende materiale sammenfa er ovenstående konceptuelle masterplan og naturundersøgelse og beskriver besky elsesinteresserne nærmere. Desuden indeholder materialet en videre behandling af masterplanen
med henblik på at beskrive den geografiske udstrækning og karakteren af
udvidelsen i forhold l materialer og delelementer i planen.

Illustra on fra Masterplanen, som viser konceptet for hvilke hjemmehørende
dyrearter der skal indgå i AQUAs dyrepark. Illustra on: Dan Pearlman.
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Beliggenhed og omgivelser

Naturbornholm

Beliggenhed

Muligheder for udvidelse af AQUA

AQUA ligger i sydbyen i Silkeborg sammen med Ferskvandscentret. Ferskvandscentret og AQUA er et na onalt center for vandmiljø, der på baggrund af de naturlige omgivelser, mange faciliteter og et højt kvalitetsniveau danner ramme om erhvervsak viteter, uddannelse, formidling og
forskning.

AQUA har ikke muligheder for udvidelse indenfor den gældende lokalplan
112.05 da parken er fuldt udbygget i forhold l de e areal.

AQUA ligger i byens kant, på grænsen af by og land og har en vig g placering, da næsten alle søtyper befinder sig indenfor en radius af 1 km. De e
er en unik placering, som næppe kan findes andre steder i Danmark. Beliggenheden ved Gudenåen i Søhøjlandet er særlig og kan ikke ersta es af
andre beliggenheder, da AQUA netop formidler om den enestående natur
og det enestående dyreliv som er l stede både ved AQUA og omkring
stedet.
Samspillet mellem parken og naturen er et grundlæggende præmis, hvor
et besøg i parken også giver mulighederne for e erfølgende at opleve naturen udenfor parken. Både gennem uds lling (bl.a. Gudenåuds llingen)
og guidning i forhold l hvordan vi selv kan etablere natur og levesteder.
Naturfagscentrets undervisningsak viteter løser desuden en samfundsmæssig opgave ved at lære skolebørn om den danske natur.
AQUAs placering er derfor vig g i forhold l både stedet som a rak on,
som ramme for formidling, undervisning og i forhold l samarbejdsflader.

Aalborg Zoo
Lille Vildmose Centret

Det vil ikke være en løsning at placere AQUA på en anden loka on på
grund af den nuværende betydningsfulde placering. Desuden vil det være
meget omkostningstungt at skulle fly e AQUA l en anden loka on. Derfor ønskes det at der kan ske en udvidelse i lknytning l AQUAs nuværende arealer.
AQUA er placeret syd for et allerede bebygget areal og et kolonihaveområde. Mod syd og vest grænser AQUA op l statens arealer, hvilket begrænser mulighederne for udvidelse. Det ønskes derfor, at der kan ske en
udvidelse af AQUA mod øst, hvor et areal på 26.000 m2, af det kommunale
skovareal, ønskes inddraget. Skovkarakteren ønskes fortsat bibeholdt på
udvidelsesarealet, hvor nye s er og anlæg skal indpasses terrænnet og
skoven.

Tilvejebringelse af nyt plangrundlag

Skandinavisk Dyrepark
100 km zone

AQUA

Naturhistorisk Museum

Fiskeri og Søfartsmuseet

Vadehavscenteret

Der skal udarbejdes lokalplan og kommuneplan llæg for at muliggøre udbygningen. Da området ligger i fredskov forudsæ er en gennemføring af
planlægningen, at der dispenseres fra skovloven eller at fredskovspligten
ophæves.

GeoCenter Mons Klint

På de e erfølgende sider, redegøres der for hvordan projektet forholder
sig l besky elsesinteresser og rekrea ve interesser i området.
Diagram: AQUAs unikke placering i midten af søhøjlandet og Gudenåen

Oversigtskort over området, omgivelserne og udvidelsesarealet
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Beskyttelsesinteresser

Beskyttelsesinteresser og sikring af de landskabelige
hensyn
Det omgivende landskab mod syd er et dallandskab, hvor der er søer i
dalbunden, lave sønære engarealer og markante skovklædte skrænter.
Gudenåen løber øst for skovområdet, og skoven går helt ned l bredden.
Øst og nordøst for AQUA ligger skoven ved Indelukket og syd for breder
Kobskov Øst sig mod syd og vest . Udvidelsesområdet er placeret i skoven
ved Indelukket, som er kommunalt ejet. Kobskov Øst er ca. 80 ha. og er
udlagt som hundeskov. Kobskov Øst er ejet af staten.

Illustra on som viser omfanget af AQUAs nuværende arealer,
udvidelsesområdet og udstrækningen af fredskov.

Kulturhistorie
Området og bebyggelsen ved Vejlsøhus og AQUA, er udpeget som værdifuldt kulturmiljø med bevaringsværdige bykvarterer. Her skal bevaringsværdierne fastholdes eller øges ved de bevaringsværdige bygninger.

Fredskov
Der er fredskovspligt på skovområdet ved Indelukket og Kobskov Øst, og
der er ligeledes fredskov på området, hvor det ønskes at udvide. Fredskoven er markeret på kortet på modsa e side.
En stor del af AQUAs nuværende udearealer er i dag beliggende i fredskovsplig gt område. Der er en blød overgang fra det område, der har en
bebygget og anlagt karakter og skovområdet, som fle er sig ind i hinanden.
Skovområdet er i dag meget fremtrædende når man bevæger sig rundt
på udearealerne og det ønskes, at samme princip videreføres i udvidelsesområdet.
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Illustra on der viser den nuværende skovkant og hvordan der sker en blød
overgang mellem det bebyggede og anlagte område og skovområdet.

Fredskov
Oversigtskort, som viser fredskov i området. 1:4.000
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Lokalplan 112.05

1:5.000
Byzone

1:5.000
Gældende lokalplan
Område, hvor der ønskes udarbejdet ny lokalplan
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Fredskov

1:5.000
Søbesky elseslinje

Åbesky elseslinje

Byzone-afgrænsning

Lokalplaner

Bygge- og beskyttelseslinjer

En del af området ved AQUA er overført l byzone.

Der er udarbejdet lokalplan for området ved AQUA og Ferskvandscentret.
En stor del af AQUAs nuværende udarealer er dog ikke omfa et af lokalplan.

Den østlige del af projektområdet er omfa et af åbesky elseslinje langs
Gudenåen og en ganske lille del mod syd er omfa et af søbeky elseslinje
omkring Vejlsø.

For at muliggøre udvidelsen skal der udarbejdes ny lokalplan for udvidelsen af AQUA. Det er hensigten at udarbejde ny lokalplan som også omfatter hele Ferskvandscentret for at sikre en sammenhængende planlægning
i området.

Da området ligger inde i skoven, vil det nye anlæg ikke kræve dispensa on
fra skovbyggelinjen.
Der er fredskovspligt på skovområdet ved Indelukket og Kobskov Øst og
der er ligeledes fredskov på området hvor det ønskes at udvide.
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1:10.000
Habitatområde

Overdrev

Besky et sø

Besky et vandløb

Naturbeskyttelse og Natura 2000
Udvidelsesområdet indeholder ikke besky ede naturtyper. De nærmeste
§ 3 områder er besky et sø ved Gudenåen samt overdrev og besky et sø
ved Vejlsø.
Der er ca. 150 m fra den østlige afgrænsning af projektområdet l nærmeste Natura 2000-område nr. 57 Silkeborgskovene. Gudenåen øst for
projektområdet er desuden et besky et vandløb.

1:10.000
Landskabeligt interesseområde
Nitra ølsomme indvindingsområder
Særlige drikkevandsinteresser

1:10.000
Turistbåd

Regional s

Kanoisætning/
landgang

Rekrea v s

Badevand

Landskab og drikkevandsinteresser

Rekreative stier og faciliteter

Området er i Kommuneplan 2017 udpeget som landskabeligt interesseområde. Ifølge kommunens retningslinjer skal det sikres, at landskabsoplevelsen bevares bedst muligt og der skal ved ønsker om byggeri og anlæg
tages udgangspunkt i landskabets karakter. I de landskabelige interesseområder skal landskabelige værdier llægges særlig stor vægt. Der må
som udgangspunkt ikke opføres andet byggeri og anlæg end det, der er
undtaget fra kravet om landzone lladelse.

Der findes nogle rekrea ve s er, som fortsæ er på tværs i området og
forbinder området ved Ferskvandscentret med det omgivende s net. Det
foreslås at der etableres nye s er udenom udvidelsesarealet, så der fortsat vil være et sammenhængende s system i området.

Der er flere rekrea ve s er i området. Den regionale s fra Indelukket, der
går videre mod syd berøres ikke af udvidelsen.

Udvidelsesområdet er ikke omfa et af område med særlige drikkevandsinteresser. En mindre del af det nordlige og vestlige areal er omfa et af
nitra ølsomt indvidingsområde.
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Naturvurdering

Gennemgang af projektareal med fokus på flagermus
og hulrugende fugle
Rådgivningsfirmaet Orbicon har udarbejdet en naturvurdering af udvidelsesarealet. Det er hensigten, at de anlæg, der skal være i udvidelsesområdet, bliver auten ske i forhold l det danske skovlandskab. Derfor
har Orbicon kortlagt områdets eksisterende naturværdier. Da området er
skovbevokset, har hovedfokus været områdets træer og de der l lkny ede arter. Nedenstående tekst er et uddrag fra nauturvurderingen.
Alle danske arter af flagermus er besky et af habitatdirek vet som såkaldte bilag IV-arter (strengt besky ede arter). Deres yngle- og rastesteder må
således ikke ødelægges. Spæ er og øvrige hulrugende fugles yngletræer
er besky et af artsfredningsbekendtgørelsen. Disse træer må derfor ikke
fældes i perioden 1. november – 31. august.

Områdebeskrivelse
Undersøgelsesområdet er svagt kuperet mod syd og øst, og størstedelen
er dækket af ældre nåleskov. Området indeholder mindre, lysåbne arealer
og arealer med bøgeskov og blandet løvskov. Som helhed har Indelukket
en stor værdi både som naturområde og i biodiversitetsøjemed, men også
rekrea vt på grund af nærheden l Silkeborg by. Der er således en del
ak vitet i skoven i form af mo onister og hundelu ere osv.

Skovpartierne
Den centrale og nordlige del af arealet består af ædelgran og rødgran fra
1950, se illustra on på side 13. Disse to par er fremstår forholdsvis ensformige med dominans af de to nævnte arter. Der ses dog en del kris orn
i par et med rødgran samt spredte, større birketræer og spredt, lav, selvsået opvækst. Ud mod åen (mod øst), hvor trædækket overgår l store,
gamle bøgetræer, er der et markant fald i terrænet. Overgangen fra par -
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et med rødgran l par et med bøg er ikke skarpt, idet der står flere større
bøgetræer blandt de yderste rækker rødgran.
Det nordlige område, der ifølge skovkortet står med nobilis fra 1965, er
ryddet og fremstår i dag lysåbent med lav opvækst af blandet krat. Ved
rydningen er enkelte større stammer blev ladt stående lbage.
Den sydlige del af undersøgelsesområdet er overvejende lavtliggende birk
og blandingsskov. I de e område ses også enkelte store skovfyr. I skovbunden ses store par er med dominans af blåbær og forskelligt anden
selvsået opvækst. Arealet grænser her op l Arboretet, hvor der er plantet
en stor varia on af forskellige hjemmehørende og ekso ske arter.
Der står enkelte store, ældre egetræer spredt i udkanten af undersøgelsesområdet. Generelt er der en del dødt ved i skovbunden, både i form af
store stammer og væltede træer, der har fået lov l at ligge og henfalde,
og mindre bunker af grene og kviste. Begge dele bidrager posi vt l områdets biodiversitetsindhold.

Øvrig flora og fauna
Dyrelivet i undersøgelsesområdet er rela vt artsrigt. En undersøgelse af
Indelukket i 2015, som dog omfa er et lidt større areal mod nord, registrerede følgende:
”…50 ynglefuglearter, 19 pa edyrarter (herunder 9 flagermusarter), 3
paddearter og 3 krybdyrarter. Der er dog ingen af de tre paddearter, der
yngler i undersøgelsesområdet, hvor der ikke er vandarealer. Desuden
er der registreret en del ualmindelige og sjældne vandinsekter, der som
voksne individer raster i skovkanten ned mod Gudenå. Desuden er der
fundet enkelte ualmindelige arter af landinsekter, herunder bl.a. af biller,
sommerfugle og snyltehvepse”.

Der l kommer, at der er fundet en del rødlistede svampearter i Indelukket.
Dog kun enkelte i selve undersøgelsesområdet. Det drejer sig om drue-koralsvamp og klidhat, der begge er rødlistevurderet som sårbar (VU) og er
fundet langs den østlige afgrænsning af undersøgelsesområdet. De vokser
begge på jord i ældre skove, især drue-koralsvamp ser ud l at have nogen
lknytning l ældre bøgetræer.
Af krybdyr forekommer almindeligt firben, stålorm og hugorm almindeligt
i området, snog forekommer almindeligvis nærmere Remstrup Å, Vejlsø
og Brassø. Af padder er der kendskab l skrubtudse, butsnudet frø og lille
vandsalamander, men som det også fremgår af ovenstående citat, er der
ikke kendskab l egnede ynglesteder for padder i undersøgelsesområdet.
Der blev således heller ikke fundet egnede ynglesteder ved besig gelsen
i 2017.
Der er kendskab l en rævegrav i udkanten af undersøgelsesområdet mod
syd, og der l en række andre almindeligt forekommende pa edyrarter
som egern, rødmus og 9 arter flagermus. For en fuldstændig artsliste henvises l skovundersøgelsen fra 2015.
Der er et varieret fugleliv i området med mange almindelige rastende
småfugle. Der er også forekomst af sortspæ e, grønspæ e og stor flagspæ e. I 2015 er der registreret ynglende skovsanger og kor ået træløber.
Området vurderes ikke at være et særligt velegnet ynglested for rovfugle,
hovedsageligt på grund af den rela ve store ak vitet, der er på områdets
mange s er.
[Kilde: Orbicon - Udvidelse af Ferskvandscentret. Gennemgang af projektareal med fokus på flagermus og hulrugende fugle. 6.12.2017].

Skovkort over undersøgelsesområdet, udarbejdet af Orbicon.
NOB 1965: Nobilis fra 1965 - Ryddet og fremstår lysåbent med lav opvækst af blandet krat
BIR: Lavtliggende birk og blandet skov. Enkelte store fyretræer.
ÆGR / RGR 1950: Ædelgran og rødgran fra 1950
LÆR 1968: Lærk fra 1968.
BØG 1895: Bøgetræer fra 1895
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Værdifulde træer
Ved besig gelsen blev der registreret 27 træer, der vurderes at være af
værdi enten for spæ er som redetræer eller for flagermus som overvintrings- og/eller rastetræer. Der blev ikke fundet træer med gamle rovfuglereder eller andet, der indikerede særligt egnede yngletræer for rovfugle.
Fotos af udvalgte træer kan ses på side 15.
Selvom disse enkelte træer er udpeget og vurderet vig ge at bevare, kan
ikke-udpegede træer også være væsentlige. Det anbefales at bevare dele
af den struktur, der forekommer omkring de udpegede træer, såsom liggende dødt ved og ældre nabotræer der har poten ale for også at udvikle
sig l egnet habitat og derved opretholde muligheden for en vis succession i habitat for flagermus, hulrugende fugle og vedlevende arter. Undtagelsen er dog for træ angivet nr. 16, der er en større eg. De e træ er
meget tæt omkranset af nåletræer, og det vil være posi vt for de arter,
der her er i fokus, hvis disse nåletræer omkring egen ryddes.
Enkelte af de iden ficerede træer er oprejste, døde stammer under nedbrydning. Nogle er så nedbrudte, at det kun er et spørgsmål om d og
den re e storm, før de vælter af sig selv. De har dog, ind l de e sker, en
væsentlig værdi, også for arter ud over flagermus og hulrugende fugle.
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Der vurderes at være flere egnede træer for flagermus, herunder også
damflagermus, der er på udpegningsgrundlaget for det nærliggende NATURA 2000-område nr. 57 Silkeborgskovene. Forekomsten af flagermusegnede træer er i stor grad koncentreret i yderkanten af undersøgelsesområdet. Udenfor undersøgelsesområdet, især i bøgeskoven ned mod
Remstrup Å, forekommer der en større tæthed af flagermusegnede og
spæ eegnede træer.

Øvrige værdier og potentiale

Konklusion og anbefalinger
Opsummerende har undersøgelsesområdet væsentlige naturinteresser
lkny et især ældre løvtræer og dødt ved. Der ses en del skovindikatorarter, som blandt andet tøndersvamp, birkeporesvamp og randbæltet
hovporesvamp der netop også underbygger de e. De største værdier er
lkny et udkanten af undersøgelsesområdet, mens der er mindst naturværdi i de centrale og nordlige nålepar er.

I områdets sydlige område er en gruppe træer, der er tæt bevoksede med
vedbend. Disse fremgår ikke særskilt af kortet, men ligger i undersøgelsesområdets sydvestlige hjørne nedenfor træerne afmærket nr. 23 og 24.
De fremstår meget flo e og karakteris ske, og giver området et særegent
præg. Det anbefales at bevare de e områdes udtryk, på trods af at det
strengt taget ikke falder ind under denne opgaves rammer, idet bevarelsen mere er af æste sk karakter og af hensyn l andre arter.

Tætheden af ældre træer, som er egnede l spæ er og flagermus, er koncentreret langs undersøgelsesområdets østlige afgrænsning og i det sydlige område. Der er færre egnede træer for hulrugende fugle og flagermus
i det nordlige og nordvestlige områder med nåletræer.

Der er ikke egnede ynglesteder hverken for markfirben eller padder omfa et af bilag IV-besky elsen inden for undersøgelsesområdet. Grøn kølleguldsmed og odder (begge bilag IV-arter) yngler begge i Gudenå-systemet og fouragerer i nærheden af undersøgelsesområdet - langs Remstrup
Å - men vurderes ikke at blive påvirket af det aktuelle projekt.

[Kilde: Orbicon - Udvidelse af Ferskvandscentret. Gennemgang af projektareal med fokus på flagermus og hulrugende fugle. 6.12.2017].

Områdets i øvrigt store flo e ege-, birke- og bøgetræer lfører også området et særligt præg, som vil være posi vt for publikum.

Oversigtskort med angivelse af de afmærkede træer. Orbicon.
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Visionsplan for udvidelse af AQUA

Planskitse
Planskitserne på de e erfølgende sider konkre serer masterplanen for
udvidelsen af AQUA. Skitserne viser principper for placering af vandmiljø,
bevaring og etablering af ny beplantning, eksisterende og nye s forløb
samt principper for placering af bygninger og pavilloner.
Udearealerne udvides mod øst, hvor det eksisterende skovområde bliver
et tydeligt iden tetsskabende element, som binder området sammen.
Der skabes et netværk af s er, som forbinder opholdsområder, legeområder og levesteder. Et nyt vandmiljø skaber et naturligt liv af vandplanter,
insekter og dyr som holder l i og ved vandet og giver mulighed for formidling af dyrelivet i vandet og om naturen ved de ferske vande.
De træer, som er udpeget som værdifulde bevares, og der tages særligt
hensyn l disse i etableringsfasen. Der skabes lysninger og plantes nye
træer for at skabe forskellige rum i skoven, hvor det er muligt at opholde
sig, lege og eksperimentere med naturen.
De primære teknik- og servicebygninger etableres tæt ved eksisterende
bebyggelse og enkle pavilloner placeres i skovområdet.
De enkelte elementer og referencer på materialer og udtryk, er nærmere
beskrevet på de e erfølgende sider.
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Illustra on over AQUAs nuværende arealer og udvidelsesarealet. Skoven skal fortsat være det karakterdannende og tydelige element i området og der skal være en blød overgang
mellem de bebyggede arealer og skoven.

Situationsplan 1:2.000
Eksist. skovbryn/træ
Eksist. træer
Opmålt af landinspektør
Eksist. træer_særlig beværingsværdige
Opmålt og udvalgt af Orbicon

N

Nye træer
Nyt vandmiljø
Eksisterende stier
Evt. nye stier
Nye træstier / -broer
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Fotos fra udearealerne ved AQUA. Pavilloner og s broer er
opført i træ og det er lstræbt at det bebyggede og anlagte
område træder i baggrunden, så naturen i området træder
tydeligt frem og skaber rammen om oplevelserne. De e ønskes videreført i udvidelsesområdet.
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Situationsplan 1:1.000

Eksist. skovbryn/træ

N

Eksist. træer
Opmålt af landinspektør
Shelters

Eksist. træer_særlig beværingsværdige
Opmålt og udvalgt af Orbicon

Levested

Nye træer
Levested

Levested

Nyt vandmiljø
Levested

Levested

Levested

Eksisterende stier

Evt. nye stier

Udvidelsesområde

Lysning
Leg og ophold

Teknikbygninger

Nye træstier / -broer

Levested

Værdifuldt træ

Lysning
Leg og ophold

Vandmiljø

Levested
Levested

Pavillon l dyr

Service pavillon

Lysning
Samling og ophold

Lysning
Leg og ophold
Levested

Træs / terræntrin
Levested

Levested

Servicebygninger
Svævebane
Levested

Ny gruss

Vejlsøhus Hotel- og Konferencecenter

Rampe
Levested

Eksisterende s forløb

Trætop s
Eksisterende s er ved AQUA

Levested

AQUA - Nuværende udendørs arealer
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Vandmiljø

S system

Bygningernes udformning og fremtræden

Ophold og ak viteter
Bålplads
Shelters

Leg

Både

Bålplads
Shelters

Svævebane
Leg

Tree top walking

Flise belægning

Eksist. bygninger

Nyt vandmiljø

Eksist. sti

Grusbelægning

Eksist. pavilloner

Adgang til vand

Evt. nye grusstier

Faldunderlag

Nye bygninger

Nedlægning/omlæg

Hævet træbro

Nye pavilloner

Leg / aktivitet

Fremtidig skovkant

Serviceophold

Fredskov

Eksist. vandmiljøer

Ny træsti / -bro
Pladser

Stiforbindelser

Bygningernes forsyningsnet

Beplantning

Levesteder

Planen består af forskellige elementer, som er placeret
i forhold l blandt andet terræn, værdifulde træer, eksisterende s er og eksisterende bymæssig bebyggelse.
De enkelte elementer gennemgås på de e erfølgende
sider.
Komplet forsyningsbehov

Eksist. levesteder

Forsyning af vand og el

Nye levesteder

Pladsbelysning

Eksist. træer (Opmålt af landinspe

Staldlys

Eksist. træer som ønskes bevaret

Stibelysning

Særlig beværingsværdige træer (O

Fremtidig skovkant

Nye træer (Placering /omfang kun
Tæt skovbund (Placering /omfang
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Staldbygninger
Informationsstationer

Vandmiljø

Idyllisk, frodig og livlig natur skabt af planter, vand og dyr .
Foto: Masterplan Concept, Dan Pearlman.

Både som beny es l en anderledes
formidlingsoplevelse. Foto: Masterplan
Concept, Dan Pearlman.

Eksist. vandmiljøer
Nyt vandmiljø
Adgang til vand

Illustra on 1:3.000

Vandmiljø
Det nye vandmiljø er en vig g del af formidlingen af naturen og dyrelivet.
Vandmiljøet skal etableres, så det bliver et naturligt element i skoven, men
som et selvstændigt og lukket system. En menbran skal sikre, at vandet
ikke nedsiver eller blandes med de omkringliggende vandmiljøer eller
grundvand. Det giver også en bedre mulighed for at kunne styre vandmiljøet og opretholde en vandkvalitet, der er god. Ved at etablere vandmiljøet med hjemmehørende planter, vil der hur gt opstå et naturligt liv af
(vand)planter, insekter og dyr som holder l i og ved vandmiljøet.

Bæverdæmning:
AQUAs mo o VILDT NATURLIGT skal være synligt og rumskabende.
Foto: Masterplan Concept, Dan Pearlman.

S ne et lægger sig som et net på landskabet og træbroer krydser vandet
så der skabes nem kontakt på tværs af vandet og god lgængelighed l
vandkanten for parkens gæster. Udposninger på s en skaber små lommer
l ophold langs vandet, så det er muligt at opholde sig nær vandet og betragte og undersøge naturen og dyrelivet.

Adgang til vandet
Vandmiljøet, som læringsredskab og formidling, er en vig g del AQUAs
grundtanke og DNA. Derfor skal vandmiløet programmeres så både dyr og
mennesker kan bruge vandet - i dybet, på fladen, i kanten - så læring, opdagelse og sanser bliver ak veret og styrket. De besøgende skal ikke blot
være lskuer l dyrlivet og naturen, men også blive mo veret l at være
ak ve og nysgerrige, og lære ved at bruge alle 7 sanser.
Små både eller kanoer kan beny es l at sejle rundt på vandfladen, for
at skabe en oplevelse på vandet og studere dyr og planter fra vandsiden.
Både eller kanoer kan enten være kabeltrukne eller styret ved manuel
padling.

Læring gennem direkte kontakt med dyr og planter

Vandmiljø i skovområde.
Foto: Masterplan Concept, Dan Pearlman.
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Stisystemer
Landskabelige s er, der snor sig sig på fladen
mellem træer og buske

Eksist. sti
Evt. nye grusstier
Nedlægning/omlægning af sti
Ny træsti / -bro
Pladser
Illustra on 1:3.000

Stier og terræn

Udgange til skov
Værdifulde træer bevares,
registrering jf. Orbicons rapport

Der anlægges et net af s er i området, så det bliver muligt at opleve skoven og dyrene i området fra flere forskellige niveauer og afstande.
S erne foreslås anlagt som to typer s forbindelser, der begge passer ind
i den eksisterende natur og hvor terræn og beplaningen bestemmer hvor
og hvordan man bevæger sig. Man bevæger sig i skoven og på terrænet
e er landskabets bestemmelser.
Gruss er anlægges hvor skovbunden llader passage direkte på overfalden. S erne lægger sig i terrænet og lpasser sig landskabets kurver
og beplantning. S erne vil blive etableret som almindelige skovs er med
stenmel uden kantning. Derved vil kanten fremstår ulden og ujævn, og
s en vil virke som en integreret del af skovbunden.
Trægangbroerne lægger sig på terrænet, hævet over landskabet og dets
beplantning, for at besky e skovbunden mest muligt mod forandring.
Træbroen anvendes hvor terrænet er særlig udfordrende, som passage
over vandmiljø eller hvor skråningen kræver en trappe for at komme på
tværs af terrænkurver. Selvom kanten fremstår tydelig deﬃneret, underlægger broens forløb sig beplantningen, så man får fornemmelsen af at gå
imellem træer og krat. Træfladerne er trin og ramper, der sammen med
gruss erne skaber passage, lgængelighed og niveaufri adgang i skovbunden.
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De skovs er der bliver påvirket af udvidelsen, vil blive genanlagt, så s forbindelserne fortsat indgår i sammenhæng med eksisterende s net. S erne vil sam dig blive forbundet med enkelte udgangene fra AQUA. På den
måde kan parkens gæster fortsæ e ud i den åbne skov og turen gennem
AQUA kan være en del af en rekrea v gåtur e er besøg i parken.

Eksisterende træbro i AQUA

Ramper, der skaber niveaufrie s forløb

Trappeforløb der er placeret og formet e er
træers placeringer og terrænkurver

Eksempel på træbro, som er gengivet i Formidlingskonceptet for OplevGudenå. Broen lægger
sig på terrænet sam dig med at beplantningen og vandet frit kan gro og leve under og langsmed s en. Foto: OplevGudenå.
Træbro der ramper med terrænet og følger de landskabelige kurver. Mindre ophold på s en

Tree top walking

Ophold og aktiviteter

Bålplads
Shelters

Leg

Både

Bålsted i skoven

Bålplads
Shelters

Svævebane
Leg

Tree top walking

Flise belægning
Grusbelægning
Faldunderlag
Hævet træbro
Leg / aktivitet
Serviceophold
Illustra on 1:3.000

Stiforbindelser

Opholdsområder
Der skabes arealer og flader i skoven hvor der indre es opholdsområder.
Opholdsarealerne er en del af s systemets forløb, enten som udposning
på s erne eller som pladser man bevæger sig ind på. Helt små ophold,
som en bænk på s forløbet, l en større flade med plads l både spisning
og cirkulering. Pladserne udformes som opholdsflader i skoven hvor træer
fortsat skyder op fra jorden eller belægningen og hvor trækronerne fortsat vil danne tag over opholdstedet. Pladserne kan også udformes som
lysninger i skoven, som kan indtages l forskellige ophold og ak viteter for
de besøgende. Oplevelsen af at opholde sig i skoven skal være mærkbar
på alle opholdsområder.
Belægningstyperne angiver graden af serviceniveau, hvor arealer med fast
belægning huser de servicetunge faciliteter som teknik - og servicebygninger.

Svævebane i skoven.
Foto: Masterplan Concept, Dan Pearlman.

I lknytning l nogle opholdsarealer etableres der mindre arealer, hvor
skovbunden bibeholdes, og hvor arealet anvendes l leg, ophold eller andre ak viteter såsom treetop walking
De skovmæssige omgivelser skal være den dominerende karakter i området, og naturens materialer, såsom eksempelvis træstubber, træer og
store sten, skal danne rammen om oplevelser for både børn og voksne.

Skulpturelt opholdsted og serveringsarealer.

Skoven som ramme for leg og
eksmerimenter.
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Eksempler på bygninger med naturlige og afdæmpede
materialer, som er placeret i skovomgivelser.

Eksempel på toiletbygning. Foto: Naturstyrelsens anbefalinger for småbygninger i skoven.

Bygningernes udformning og fremtræden

Eksisterende pavillon med mørkmalet træ og
formidlingsplancher.

Eksist. bygninger
PRINCIPSKITSE
Eksist. pavilloner
Eksist. bygninger
Nye bygninger
Eksist. pavilloner
Nye pavilloner
Nye bygninger
Fremtidig skovkant
Nye pavilloner
Fredskov
Fremtidig skovkant
Illustra on 1:3.000

Fredskov

Servicebygninger og formidlingsstationer

Pavilloner

Ovenstående principskitse viser principper for placering af nye bygninger
og pavilloner.

Sekundære servicebygninger l mindre faciliteter såsom staldpavilloner,
bådpavillon, iskiosk mv. opføres i naturlige materialer og i afdæmpede farver, ligesom de andre servicebygninger.

AQUA ønsker at integere landskabet og omgivelserne omkring anlægget.
Derfor er det hensigten at bygningerne på AQUA fremstår i materialer og
farver som giver et godt samspil med den omgivende skov. AQUA ønsker,
for hele anlægget, at skabe et frem digt bygningsudtryk, hvor gæsten får
en oplevelse af noget genkendeligt og noget, der passer l den danske
natur.
Bygningerne skal lpasse sig det danske landskab og skal være nemme at
bygge og have et passende udgi sniveau. Her kan der hentes inspira on
i Naturstyrelsens eksempelsamling om småbygninger i skoven. Formålet
med ekselpelsamling er at indføre ét fælles design for Naturstyrelsens
byggerier af mindre bygninger l publikums brug.
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Formidlingspunkt med enkle materialer som giver
en tydelig formidling og en oplevelse af at være
tæt på naturen. Foto: Experience Yukon Bay, Dan
Pearlman.

Afkodning af funktioner via materialevalg
Der ønskes enkle konstruk onsmetoder og naturlige materialevalg, jf. Naturstyrelsens anbefalinger for småbygninger i skoven.
Ved et enkelt og afstemt materialevalg og formsprog i bygninger og pavilloner opnås en ensartethed i de bygninger og pavilloner, der henvender
sig l gæsterne. Derved vil gæsten opleve en genkendelighed, når de bevæger sig igennem parken og møder en servicebygning eller en pavillon
der henvender sig l gæsten.
Træet er valgt som det naturlige materiale, der let forarbejdet lader sig
indpasse i naturen. Træ findes imidler d i mange forskellige kvaliteter, og
det er vig gt at udvælge de re e træsorter l de re e opgaver.

Sedumtag bidrager l et grønt udtryk, som vil
indpasse sig i skoven.

Eksempel på større pavillon.Foto: Naturstyrelsens
anbefalinger for småbygninger i skoven.

Bygningernes forsyningsnet
Eksempel på tema seret bygning fra
en forlystelsespark. Foto: ”Sniﬀs summer co age”, Moominworld, Finland.

Komplet forsyningsbehov
Forsyning af vand og el
Pladsbelysning
Staldlys

Servicetunge bygninger kan eksempelvis være:
Værksted / lagerhal, sevicebygning med fx café,
toiletbygning
Sekundære servicebygninger kan eksempelvis
være: Informa onspavillon, staldbygning, grillhytte, madpakkehus, bålhy e, shelter, kiosk / isbod

Stibelysning
Fremtidig skovkant
Illustra on 1:3.000

Alt træ skal opfylde kravene omring lovligt og bæredyg gt træ, samt have
en kvalitet der er miljømæssigt, holdbarhedsmæssigt og økonomisk forsvarligt. Der anvendes ikke trykimprægneret træ.

Til de servicetunge bygninger skal der etableres et komplet lednings lførsel som vand lførsel, varme, spildevandsledning og el-net.

Servicetunge bygninger

Pavilloner

I det vestlige område, i umiddelbar lknytning l eksisterende bebyggede
arealer, foreslås det, at der kan indre es et område med teknikbygninger
og primære servicebygninger. Her er der nem vejadgang fra vest via eksisterende vej uden at man skal for langt ind i det egentlige skovområde.
De servicetunge bygninger kan derved placeres i direkte forlængelse af
et allerede bebygget areal, hvormed der vil blive mindst muligt indgreb i
forhold l skoven - både ved etablering og i den daglige dri .

Udkikspunkt. Foto: Experience Yukon Bay,
Dan Pearlman.

Pavilloner placeres på udvalgte steder i udvidelsesområdet i forbindelse
med s systemet og lysninger i skoven, hvor der er større opholdsområder.
Disse mindre pavilloner er forholdsviste primi ve og vil kun have behov
for vand lførsel (koldt vand) og elektricitet. Derved skal der graves minimalt og ledningstracét forventes at kunne ligge i s ens bundopbygning.
Der kan i lknytning l pavillonerne, ved levestederne, etableres formidlingspunkter med formidlingsplancher og lignende.
For at give mulighed for en formidling, som skaber en historiefortælling er
det inte onen, at formidlingssteder, staldpavilloner mv. udføres tema seret, hvor temaet understø er AQUAs mo o ”Vildt naturligt”.

Eksisterende pavillon med bålplads
Eksempel på Shelter. Foto: Naturstyrelsens
anbefalinger for småbygninger i skoven.
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Beplantning

Ophold i lysning

Døde stammer og grene i skovbunden

Eksist. træer (Opmålt af landinspektør)
Eksist. træer som ønskes bevaret (Placering /omfang kun vejledende)
Særlig beværingsværdige træer (Opmålt og udvalgt af Orbicon)
Nye træer (Placering /omfang kun vejledende)
Tæt skovbund (Placering /omfang kun vejledende)
Skovlysning

Stinet / pladsdannelse

Træer og skovbund
Orbicon har registreret og udpeget værdifulde træer, der er af værdi for
enten spæ er eller flagermus. Udover disse registreringer understreger
Orbicon, at der også kan være andre væsentlige træer og miljøer omkring,
der bør bevares.
AQUA ønsker at bevare flest mulige eksisterende træer, men forventer
også at skulle plante nye træer. Hvor plantningerne specifikt skal finde
sted samt omfang er ikke fastlagt, men et umiddelbart ønske er at fortætte skoven de steder den er for åben eller for ødelagt og derved at skabe
nye rumligheder og varia oner.
Skovarealerne er, i den nuværende park ligesom den omkringliggende
skov, karakteriseret af store og gamle træer samt underskov af krat og
bundplanter. Ønsket er, at understø e denne beplantning med hjemmehørende arter for træer og skovbundsplanter, så den naturlige sammenhæng fra park l omkringliggende skov bibeholdes.

En skov kan fremstå åben og lys, samt mørk og tæt. Træernes kroner, deres plantetæthed samt underskovens plantesammensætning er afgørende for hvilket rum og hvilke oplevelser der skabes for skovens besøgende. AQUA ønsker at bibeholde de forskelligheder der allerede eksisterer i
skovbunden og udby e de naturligt forekommende lysninger l fx ophold
og placering af pavilloner. En tæt og vild skovbund står rumligt i kontrast
l en åben og lys skovbund. Kontrasten fremmer den rumlige oplevelse og
skaber spændende rumligheder.
Programmeringen af skovens form er ikke fastlagt ligesom plantevalg og
omfang.

Sammen med ønsket om at værne om skovens kvaliteter og karakteris ka, ønsker AQUA også at fremme micro-/makro-biologien ved at lføre
vildskab i form af hen lægning af døde stammer og grene. Denne vildskab
bidrager også l en naturlig rumdannelse i skovbunden.
Den tæ e skovbund
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Den åbne skovbund llader lange kig gennem skoven

Eksempel på indhegning med net.
Foto: Masterplan Concept, Dan Pearlman.

Levesteder

AQUAs nye grævlingeanlæg: Projekteret pavillon

Eksist. levesteder
Nye levesteder
Staldbygninger
Informationsstationer

Eksempel på indhegning med net.
Foto: Masterplan Concept, Dan Pearlman.

Illustra on 1:3.000

Afgrænsning af levesteder

Pavilloner og formidling

Levestederne l dyrene indpasses i eksisterende landskab, så både terræn
og beplantning ændres mindst muligt.

Der ops lles mindre staldpavilloner med de fornødne tekniske faciliteter.
Staldpavillonerne placeres i forbindelse med s en, så dyrepasserne har
nem lgang og kun behøver at beny e mindre servicevogle. For at mindske antallet af pavilloner, er det tænkt, at stalden placeres/indbygges sammen med formidlingssta onen.

Der er forskellige teknikker udover en tradi onel hegnsløsning, som fx
etablering af ha-ha-grø (skrænter) der usynliggør hegningen, eller brugen af vandet som afgrænser. Hegningen skal være sikker men sam dig
syne mindst muligt, så den visuelle kontakt fastholdes. Hvis der skal etableres faste hegn, udover den tradi onelle hegnsløsning omkring AQUA,
gøres de e på en måde så hegnet synes mindst muligt fra det lstødende
skovareal.

Det er hensigten at pavillonerne skal indpasses og indgå i det naturlige
miljø, ligesom det er lfældet med de eksisterende pavilloner i området.

Nuværende hegn som danner grænsen mellem
AQUA og den omgivende skov.
Eksisterende pavillon ved
Bæverens levested i AQUA.

924

Hegning mellem AQUA og den lstødende skov, etableres i form af trådhegn, på samme måde som ved eksisterende park. Den individuelle hegning af levestederne vil være varierende, alt e er hvilke indhegningsbehov
der er. Men gældende for alle levesteder vil være, at hegningen for besøgende i anlægget samt i den omkringliggendes skov, vil syne mindst muligt.

1000

Træer og skovbund bevares i størst mulig udstrækning, så vegeta onen
og øvrig flora og fauna fortsat kan være levested for bl.a. spæ er og flagermus.

Tegning, der viser hegn, som skal opføres l det nye
grævlingeanlæg på AQUAs nyværende arealer.
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Planproces og nødvendige dispensationer

Plangrundlag og miljøvurdering

Fredskovspligt

Realisering af projektet forudsæ er, at der forinden udarbejdes en lokalplan samt et llæg l den gældende kommuneplan 2017-2024.

Projektområdet omfa er fredskovsplig ge arealer omfa et af skovloven. Realisering af projektet forudsæ er, at Miljøstyrelsen enten giver en
dispensa on fra skovloven eller ophæver fredskovspligten for projektområdet.

I den forbindelse skal Silkeborg Kommune foretage en vurdering af/træﬀe
afgørelse om, hvorvidt planlægningen og det konkrete udvidelsesprojekt
er omfa et af miljøvurderingsloven og evt. forudsæ er udarbejdelse af
henholdsvis ”miljørapport” og ”miljøkonsekvensrapport” (VVM). Hvis
projektet ændres/konkre seres og gennemføres i etaper over d, skal
der også i den forbindelse foretages en vurdering af/træﬀes afgørelse
om, hvorvidt projektændringen forudsæ er udarbejdelse af ”miljøkonsekvensrapport” (VVM).

Natura 2000-områder og beskyttede arter
Der er ca. 150 m fra den østlige afgrænsning af projektområdet l nærmeste Natura 2000-område nr. 57 Silkeborgskovene. I forbindelse med planlægningen skal det vurderes, om projektet kan påvirke arter og naturtyper
på besky elsesområdets udpegningsgrundlag. Tilsvarende skal Silkeborg
Kommune i forbindelse med planlægningen vurdere, om der i og uden for
udvidelsesområdet er arter opført på Habitatdirek vets bilag IV, som kan
blive berørt af projektet.
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I lokalplanen kan der s lles nærmere krav l bygningernes placering, materialevalg, s forløb, indhegning mv. således, at hensynet l skovens interesser bliver varetaget.

Sø- og åbeskyttelseslinje
Den østlige del af projektområdet er omfa et af åbesky elseslinje langs
Gudenåen og en ganske lille del mod syd er omfa et af søbeky elseslinje
omkring Vejlsø. Byggeri, anlæg og ændret anvendelse inden for beskyttelseslinjerne forudsæ er enten Silkeborg Kommunes dispensa on fra
naturbesky elseslovens § 16 eller, at Miljøstyrelsen i forbindelse med lokalplanlægningen ophæver eller reducerer besky elseslinjerne inden for
området.

Reguleringstilladelse efter vandløbsloven
Projektet forudsæ er en regulerings lladelse e er vandløbsloven. Silkeborg Kommune er myndighed.

Anlægs- og driftsfase

Anlægsfasen
Udvidelsen af AQUA er planlagt som en etapevis udbygning, hvor man
nænsomt vil indtage de nye arealer. Ønsket er, at opdele udvidelsesprocessen i etaper, hvor første etape tænkes udført som den anlægstunge
del, indeholdende:
• Etablering af vandmiljøet
• Anlægning af s systemet (evt. yderligere etapedelt)
• Opførsel af teknik- og servicetunge bygninger
Et nyopført vandmiljø, i et lukket system, har en etableringsperiode inden
dets flora og fauna har opbygget en naturlig karakter, som er en nødvendighed inden indsæ else af levesteder.

Drift
De teknik- og servicetunge bygninger har en mere omfa ende lblivelsesproces, modsat staldbygninger, mindre service- og informa onspavilloner,
der alle s ller færre krav l bygge- og dri steknik.
E erfølgende etaper består af mindre og ua ængige elementer, der kan
bliver implementeret i vilkårlig rækkefølge og over en længere dsperiode:
• Etablering af levesteder
• Opførsel af mindre funk onspavilloner / staldbygninger
• Opførsel af opholdsarealer og mindre serviceområder

Teknik- og servicebygningerne er placeret i det bygningsnære område
hvor der allerede er lkørselsmuligheder l. Det har været en selvfølge at
placere disse bygninger nær allerede befæstede arealer for at påvirke skoven mindst muligt, både under udførelsen men også i den frem dige dri .
Aflæsning af varer l både anlæg og service sker l de e areal, hvorfra det
bliver transporteret ud l levesteder og servicepavilloner i mindre mængder og på mindre vogne, der kan køre på s ne et.

S systemet er en nødvendighed for at lede de besøgende sikkert rundt i
anlægget sammen med AQUAs ønske om at lade de besøgende færdes i
det nye område allerede fra start. Den eksisterende skov er al d levende
og selvom, at der fra start ikke er etableret levesteder for udvalgte dyr,
så kan de besøgende alligevel få en oplevelse ved at færdes på s erne i
udvidelsesområdet.
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15 Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 32 til
Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-016 for et
erhvervs- og naturformidlingscenter ved
Ferskvandscenteret og AQUA
15.2 - Bilag: Screeningsskema lokalplan 10-016 og Kp tillæg 32 _ 30 juli 2018
DokumentID: 7221521

Screeningsskema til Miljøvurdering
Sag nr.
WMN-201802708
Sagsbehandler
DFM
Beskrivelse af planen, formål og omfang (medtag kort med områdets afgrænsning)
Kommuneplantillæg 32 og Lokalplan 10-016 Ferskvandscenteret og
Aqua – et erhvervs- og naturformidlingscenter.

Kommuneplantillæg 32 og Lokalplan 10-016 udarbejdes for af sikre udvidelsesmuligheder for
Aqua, på arealer øst for den eksisterende aktivitetspark ned mod Remstrup Å. Arealerne er i dag
dækket af nåleskov. Silkeborg Kommune er ejer.

Situationsplan – udvidelse af Aqua.
Se desuden den samlede projektmappe http://skgo/cases/EMN1087/EMN-201704454/Dokumenter/Præsentationsmappe_AQUA_endelig.pdf Projektmappen beskriver også
dyre- og planteliv i området.
Planerne skal desuden sikre, at der kan etableres yderligere erhvervsbyggeri indenfor
Ferskvandscenteret – primært indenfor den nordlige del af området. Det forventes at der kan
etableres yderligere ca. 10.000 m2 ny bebyggelse til erhvervsformål.
I dag er besøgstallet for Aqua ca. 110.000 personer pr. år. Aqua har en forventning om, at
besøgstallet vil stige til ca. 300.000 personer pr. år, når aktivitetsparken er fuldt udbygget.
Planerne skal således også redegøre for hvordan en parkeringskravet kan løses indenfor det
samlede område.
Silkeborg Kommune har hyret Cowi til at udarbejde en parkeringsanalyse for Aqua og
Ferskvandscenteret. Se http://skgo/cases/EMN1087/EMN-2017-04454/Dokumenter/107824001_Aqua_parkeringsbehov_20180219_endelig.pdf
Der findes i dag 378 p-pladser i området – primært i den nordlige del. Her udover har Envidan
fået tilsagn om byggeri, hvilket vil betyde, at der skal anlægges yderligere p-pladser i området –
således at det samlede antal svarer til 450 p-pladser.
Analysen viser, at der skal etableres yderligere mellem 250 og 550 stk. parkeringspladser i
området, hvis planerne realiseres - afhængig af om der regnes på en normal sommerdag, en
god sommerdag, en normal hverdag eller en normal dag med dobbeltudnyttelse. Hertil skal
lægges det antal p-pladser, som vil blive nedlagt i forbindelse med, at der skal anvises areal til

nyt parkeringsanlæg/p-hus.

Hvilken § i loven1 er planen omfattet af?
§8, stk. 1 nr. 3

SKAL PLANEN MILJØVURDERES?

Ja
Nej

Begrundelse/bemærkninger
Det vurderes, at der skal udarbejdes miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 32 og
lokalplan 10-016 for så vidt angår trafikale forhold.
Orbicon har lavet omfattende naturundersøgelser i området. Undersøgelserne viser, at
projektet for udvidelsen af Aqua på det foreliggende grundlag ikke medfører en væsentlig
negativ påvirkning af dyre- og plantelivet i området.
Der vil blive taget stilling til VVM pligt i forbindelse med ansøgning om etablering af et konkret
projekt.

Tekst der overføres til lokalplanen

Dato
Screening igangsat den: 29. maj 2018. Afsluttet 16. juni 2018.

1

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

1) Er der miljøpåvirkninger?
2) Er miljøpåvirkningerne væsentlige?
Der skal tages hensyn til følgende (Bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer):






Påvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet.
Påvirkningens kumulative karakter
Er påvirkningen grænseoverskridende?
Er der fare for menneskers sundhed og miljøet?
Påvirkningens størrelse og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning der kan blive
berørt)
 Værdi og sårbarhed af det område som kan blive påvirket som følge af:
- Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
- Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier
- Intensiv arealudnyttelse


Påvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt plan.

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Ny arealer skal anvendes til udvidelse af Aqua
aktivitetspark. Parken udvides mod vest øst ned mod
Remstrup Å. Arealet fremstår i dag som skov, primært med
nåletræer. Silkeborg Kommune er grundejer.
Miljøstyrelsen er myndighed i forhold til Skovloven.
Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at man umiddelbart er
positive overfor projektet, idet der lægges vægt på at Aqua
er et naturformidlingscenter og ikke en forlystelsespark.

Væsentlig
negativ

Udfyldes af
Projektleder for planen:
Arealanvendelse

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

DFM

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

Som det fremgår af projektmappen, skal udvidelsen
indeholde en kanal i et lukket vandsystem, anlæg til dyr
samt et spisested. http://skgo/cases/EMN1087/EMN-201704454/Dokumenter/Præsentationsmappe_AQUA_endelig.pdf
Byggemuligheden til erhvervsformål etableres indenfor
eksisterende område ved Ferskvandscenteret – primært i
forbindelse med arealer mod nord, som i dag anvendes til
parkering. Der forventes af kunne etableres yderligere
10.000 m2 bebyggelse til erhvervsformål indenfor området.
Øget aktivitet og byggemulighed i området medfører behov
for yderligere parkering i området. Parkeringsbehovet skal
dækkes indenfor det samlede område.
Lysgener og refleksioner

x
Som det fremgår af projektmappen, vil ny bebyggelse
indenfor Aquas udvidelsesområde blive opført i afdæmpede
farver, som tilpasses omgivelserne mest muligt. Det
forventes derfor ikke, at ny bebyggelse indenfor
aktivitetsparken vil medføre lysgener og refleksioner for
omgivelserne.
Der er ikke taget stilling til arkitekturen ifbm.
erhvervsbyggeriet, men der vil blive indskrevet i
lokalplanen, at ny bebyggelse ikke må medføre lysgener og
refleksioner i området.

DFM

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Byggeri indenfor Aquas udvidelsesområde vil blive opført
inde i skoven. Arealet vil således være omgivet af høje
træer, som kan skygge men som også kan give læ i
området. Eksisterende træer inde i selve området vil i videst
muligt omfang blive bevaret. Det forventes derfor ikke at
man vil opleve, at nyt byggeri vil medføre skyggegener i
området.

Væsentlig
negativ

Skygger og vind

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

x

DFM

x

DFM

x

DFM

x

DFM

Der kan opføres yderligere 10.000 m2 byggeri til
erhvervsformål indenfor området. Den præcise placering er
endnu ikke fastlagt, men der vil i lokalplanen blive
indskrevet, at ny bebyggelse ikke må medføre skyggegener
for omgivende byggeri.
Menneskers velfærd
Der er rig mulighed for at mødes i området. Der er
trailcenter centralt i området og i Aquas park findes bl.a. en
velbesøgt vandlegeplads.
Vejlsøhus er hotel og konferencecenter, hvor der også er
mulighed for at mødes.
Rekreative interesser for mennesker

Aqua og Ferskvandscenteret ligger i naturskønne
omgivelser, tæt på Kobskov, Vejlsø, Brassø, Remstrup Å og
Indelukket. Der er således nem adgang til rekreative
interesser. Nord for området ligger kolonihaver og en
campingplads.
Aqua er formidlingscenter for dyreliv i tilknytning til de
ferske vande.

Grønne områder og parker
Aqua og Ferskvandscenteret ligger nord for Kobskov. Der er

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

stiforbindelser fra områderne til skoven med forbindelse
bl.a. til Indelukket.
Kulturhistorie/kulturarv

x

DFM

x

DFM

Vejlsøhus har tidligere fungeret som sanatorie for
tuberkuloseramte personer indtil 1959, hvor Århus Amt
overtog bygningerne og frem til 1987 drev
forsorgsinstitution på stedet.
Silkeborg Kommune købte bygningerne i 1987, og stiller
den dag i dag bygningerne inkl. den 15 ha store park til
rådighed for den selvejende institution Ferskvandscenteret,
som er et nationalt center for vandmiljø samt en levende
erhvervspark for en række private og halvoffentlige
virksomheder.
Arkitektonisk arv
Enkelte ejendomme i området – bl.a. Vejlsøhus – er
bevaringsværdige.
Der er løbende blevet opført ny bebyggelse i området.
Bebyggelsen i området er i forskellig farve, men de fleste er
dog kendetegnet ved at være med rejsning på taget. Eneste
undtagelse er hovedbygningen ved Aqua.
Området repræsenteret således flere forskellige
arkitektoniske stilarter og tidsperioder.
Arkæologisk arv

x

Bymiljø

DFM
x

I Aquas aktivitetspark vil der være god mulighed for at lege

DFM

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

og gå på opdagelse, samtidig med at man kan opnå ny
viden om dyrelivet i tilknytning til de ferske vande.
Afstand til større tekniske anlæg2
Udfyldes af
Åben Land Team:
Landskabelig værdi

Geologiske særpræg
Udfyldes af
Team Vandløb og Søer:
Vandløb og søer, vandkvalitet og
lignende

2

Projektet indeholder yderligere bygninger i op til 4 etager
(10.000 m2 erhverv) nord for nuværende
erhvervsbygninger, samt en udvidelse af Aqua-parken. 4
etager svarer til de bygninger som findes allerede i
forbindelse med erhvervsdelen på stedet.
Området ligger på et fladt terræn og kun en lille del af
Aqua-parken sker ned på det lavereliggende plateau sydøst
for den hidtidige Aqua-park. Begge udvidelsesmuligheder er
omkranset af fredskov, hvorfor projektet ikke permanent
bliver synligt bortset fra i selve projektområdet. Derved vil
projektet ikke forventelig kunne få en påvirkning af det
overordnede landskab i området.
Der er ikke særlige geologiske værdier i området.

Der er et mindre, delvist kunstigt anlagt vandløb inden for
projektområdet. Dette må ikke reguleres uden forudgående
tilladelse fra Silkeborg Kommune. Der må ligeledes ikke
ledes regnvand til vandløbet, der ikke forinden er renset og

F.eks. vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger mv.

x

x

TSC

TSC

x

ISH

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Overfladevand, afledning af

forsinket.
Projektet indeholder planer om at anlægge en kunstig kanal
i skovområdet. Dette er et projekt der kræver tilladelse
efter vandløbsloven. Anlægget kan blive omfattet af
reglerne om naturbeskyttelse efter etablering.
Området er kun delvist omfattet af spildevandsplanen, og
der skal således udarbejdes et tillæg der kan fastlægge
hvordan regnvand og spildevand fremtidigt skal håndteres.

Væsentlig
negativ

Vandløb og søer, fysiske forhold
(hydraulik, biotop, regulering)

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

x

x

ISH

x

KN

Bygherre skal udføre geotekniske undersøgelser der kan
kortlægge om regnvandet kan nedsive i området.
Regnvand kan som udgangspunkt ikke ledes til Vejlsø eller
Brassø, da søerne ikke opfylder målsætningen om god
økologisk tilstand i Vandområdeplan 2015 – 2021 for Jylland
og Fyn.
Udfyldes af
Naturteamet:
Fredskov, herunder tilgrænsende
fredskov

Hele udvidelsesarealet er fredskov og projektet kræver
derfor dispensation efter skovloven. Miljøstyrelsen er positiv
over for projektet og har tilkendegivet, at der kan arbejdes
videre på undersøgelsesfasen. Ansøgning om dispensation
er sendt, og det forventes, at der bliver dispenseret.
Da Miljøstyrelsen vælger at dispensere fremfor at ophæve
fredskovspligten, er det afgørende, at området fortsat
fremstår som et skovområde. Derfor skal træer i alle aldre
bevares, hvor de ikke er direkte i vejen for nye anlæg.
Inden for Ferskvandscentrets eksisterende afgrænsning er
fredskovsnoteringen ophævet ved tidligere afgørelse.

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Den højeste naturværdi inden for udvidelsesområdet findes
langs den østlige afgrænsning. Det er her, at der er flest
forekomster af rødlistede svampearter, træer med hulheder
til flagermus og ældre ”bevaringsværdige” løvtræer. Derfor
bør der her tages meget hensyn til de eksisterende forhold.

Væsentlig
negativ

Øvrig skov/træer

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

x

KN

x

KN

x

KN

I områdets sydvestlige hjørne er en gruppe træer, der er
tæt bevoksede med vedbend. De fremstår meget flotte og
karakteristiske, og giver området et særegent præg. Det
anbefales at bevare dette områdes udtryk. Ønsket om
bevarelse er mere af æstetisk karakter og af hensyn til
andre ikke særligt beskyttede arter.
Sø- og åbeskyttelseslinje

Udvidelsesområdets vestlige og allersydligste del ligger
inden for hhv. åbeskyttelses- og søbeskyttelseslinjer. Inden
for beskyttelseslinjerne må der bl.a. ikke terrænreguleres
og bygges uden forudgående dispensation fra kommunen.
Det vurderes, at der under visse forudsætninger vil kunne
gives en dispensation til anlæg og bygninger. Argumenterne
er, at udvidelsen af aktivitetsparken ikke ændrer den
landskabelige værdi af området omkring Remstrup Å og
Brassø. Endvidere sker der ikke nogen direkte påvirkning af
åen og søen.

Skovbyggelinje

Udvidelsen af Aqua sker inde i skoven og kræver derfor ikke
dispensation fra bestemmelserne om skovbyggelinje.
Inden for den gældende lokalplansafgrænsning er
skovbyggelinjen jf. lokalplan 112.05 ophævet. Derfor kan

Udfyldt af

Væsentlig
positiv

Væsentlig
negativ

Mindre
væsentlig

Begrund kryds i:
Mindre væsentlig og Væsentlig negativ/positiv

Ingen/
ikke relevant

Er der miljøpåvirkninger?
Er miljøpåvirkningerne væsentlige?

nyt erhvervsbyggeri opføres uden forudgående dispensation
fra skovbyggelinjen.
Fortidsmindebeskyttelseslinje
Kirkebyggelinje
Natura 2000 områder

x
x
Der er ca. 150 meter fra den østlige afgrænsning af
projektområdet til Natura 2000-område nr. 57
Silkeborgskovene. Dette Natura 2000-område er specielt
udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af
foruden skovnaturtyper og søer følgende naturtyper og
arters levesteder: tør hede, hængesæk, stor
vandsalamander, damflagermus og odder.

x

KN
KN
KN

x

KN

(x)

KN
KN
KN
KN
KN

Nærmeste kortlagte naturtype ligger på modsatte side af
Remstrup Å. Det er naturtypen bøg på mor med kristtorn
(9120). Det vurderes, at der ikke vil ske påvirkning af
naturtypen.
Beskyttede naturtyper (§3)

Mulige naturområder
Fredning
Beskyttede sten- og jorddiger
Fredede fortidsminder
Bilag IV-arter

Udvidelsesområdet indeholder ikke beskyttede naturtyper.
Nærmeste § 3 områder er Remstrup Å og mosearealer mod
syd ved bredden af Brassø. På grund af afstanden til de
beskyttede naturtyper, og da de planlagte kanaler bliver
etableret i et lukket system, vurderes projektet ikke at
påvirke beskyttet natur negativt.
x
x
x
x
Damflagermus er i 2015 registret med meget få
observationer i Indelukket. De primære

Hvis de udpegede træer bevares, og de øvrige anbefalinger
følges, vurderes det, at der ikke sker væsentlig påvirkning
af flagermus ved udvidelsen af aktivitetsparken.
Løvskovsbræmmen langs Remstrup Å er meget vigtig som
raste- og overvintringslokalitet for flagermus. Bræmmen
ligger udenfor udvidelsesområdet, og bliver derfor som
udgangspunkt ikke påvirket. Men det er vigtigt at
understrege, at der heller ikke i anlægsperioden ved evt.
inddragelse af arbejdsarealer mv. må ske negativ
påvirkning af dette areal.

Udfyldt af

Orbicon undersøgte i december 2017, hvorvidt der findes
træer med hulheder mv., der vurderes at have værdi som
overvintrings- og/eller rastetræer for flagermus.
Undersøgelsen mundede ud i udpegning af 27 træer, der
skal bevares og en anbefaling om, at bevare dele af den
struktur, såsom liggende dødt ved og ældre nabotræer, der
findes omkring de udpegede træer. Endvidere vurderes det,
at der er flere egnede træer for flagermus, herunder også
for damflagermus. Det er væsentligt at tage højde for dette
i detailprojektering af parken.

Væsentlig
positiv

Udvidelsesområdet er i dag lukket skov og derfor ikke
oplagt til at flagermusene benytter det til fødesøgning.

Væsentlig
negativ

fourageringsområder og ledelinjer for flagermus er i
undersøgelsen angivet som den åbne nyplantning
umiddelbart nord for området, parkdelen af Indelukket med
vekslen mellem åbne arealer og tætte bevoksninger samt
langs bredderne ved Remstrup Å.
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ikke relevant
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Orbicon konkluderer endvidere, at der ikke er egnede
ynglesteder hverken for markfirben eller padder omfattet af
bilag IV-beskyttelsen inden for undersøgelsesområdet. Grøn
kølleguldsmed og odder (begge bilag IV-arter) yngler begge
i Gudenå-systemet og fouragerer i nærheden af
undersøgelsesområdet - langs Remstrup Å - men vurderes
ikke at blive påvirket af det aktuelle projekt.
Orbicon er pt. i gang med supplerende undersøgelser af
forekomsten af sjældne og rødlistede arter. Herunder også
vurdering af mulig tilstedeværelse af overvintrende individer
af bilag IV-arten stor vandsalamander. Resultatet af
undersøgelsen er ikke kendt i forbindelse med udfyldelse af
dette screeningsskema.
Rødlistearter (truede/fredede)

Udover de tidligere nævnte arter er der i 2015 også fundet
den rødlistede sommerfugleart brun pletvinge.
Sommerfuglen blev registreret på et hedeareal på ca. 800
m2, som grænser op til udvidelsesområdets sydligste del.
Langs udvidelsesområdets østlige afgrænsning er fundet 2
rødlistede svampearter. Det drejer sig om drue-koralsvamp
og klidhat. De vokser på jorden i ældre løvskov, og der bør
derfor sikres uforstyrrede mindre områder, hvor svampene
kan være.
Orbicon er pt. i gang med supplerende undersøgelser af
forekomsten af sjældne og rødlistede arter. Herunder også
vurdering af mulig tilstedeværelse af overvintrende individer

(x)

KN
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af bilag IV-arten stor vandsalamander. Resultatet af
undersøgelsen er ikke kendt i forbindelse med udfyldelse af
dette screeningsskema.
Lavbundsarealer
Spredningskorridorer
Udfyldes af
Team Virksomheder og Jord:
Luftforurening
Jordforurening
Skal området udtages fra
/medtages i områdeklassificering?
Spildevand, afledning af
Lugt
Støj
Vibrationer
Støvgener
Afstand til virksomhed

x
x

Der er ikke kendskab til forurening i området
En del af området er undtaget områdeklassificeringen.
Resten af det lokalplanlagte område skal undtages
områdeklassificeringen
Der vurderes ikke at være væsentlige gener ved afledning
af spildevand.
Der vurderes ikke at være væsentlige gener ved lugt.
Der vurderes ikke at være væsentlige støjgener.
Der vurderes ikke at være anlæg der kan give anledning til
vibrationer.
Der vurderes ikke at være anlæg/aktiviteter der kan give
anledning til væsentlige støvgener
Der er ikke virksomheder i området, som kan give
anledning til gener. Anlægget vil ikke selv give anledning til
gener.

KN
KN

shn
shn
x

LKW

x
x

LKW
LKW

x

LKW
x

LKW

x

LKW

x

KH

Udfyldes af
Team Energi og Ressourcer
Energiforbrug og varmeforsyning

Vi vurderer, at projektets energiforbrug og mulighed for
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varmeforsyning er sammenlignelig med andre lignende
projekter og at der ikke er noget ved dette projekt der
medfører væsentlige miljøpåvirkninger indenfor
energiforbrug og varmeforsyning.
Området ligger op af det eksisterende fjernvarmeområde i
Silkeborg by. Området kan med fordel forsynes med
fjernvarme.
Silkeborg Varme har tilkendegivet, at de gerne vil forsyne
området med fjernvarme.
Der skal medtages bestemmelse om tilslutningspligt til
kollektiv varmeforsyning som betingelse for ibrugtagning.
Der bør gives mulighed for etablering af solcelleanlæg.
Affaldsbortskaffelse

Vi vurderer, at affaldsbortskaffelse i dette erhvervsområde
kan rummes inden for de gældende affaldsregulativer for
erhverv, hvilket gør, at der er tale om en mindre væsentlig
miljøpåvirkning.

x

CH

x

sdk

Der er krav om mere sortering hos virksomheder med
dagrenovation, hvor det skal sorteres i mad- og restaffald.
Der er desuden krav om kildesortering for virksomheder,
derfor skal der udlægges areal til sortering og opbevaring af
revalevante affaldstyper.
Udfyldes af
Grundvandsteam:
Grundvandspåvirkning

Planområdet er beliggende i indvindingsoplandet til
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Vandforsyning fra:

Silkeborg Vands kildeplads i Nordskoven. En del af området
er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Det
skal her sikres, at aktiviteter og overfladevand ikke vil
udgøre en trussel mod grundvandsmagasinet.
Overfladevand kan således som udgangspunkt ikke
nedsives.
Silkeborg Vand A/S

x

sdk

Udfyldes af
Landbrugsteam:
Afstand til landbrug med dyrehold

Der er 4,5 km til nærmeste husdyrbrug, Drejergårdsvej 9

x

MU

Udfyldes af
Vej og Trafik:
Trafik/trafiksikkerhed
(øget, mindsket)

I forbindelse med den igangværende udvikling på det gamle
Silkeborg Stadion, er der ikke blevet taget stilling til
områdets infrastruktur. Der er ikke taget stilling til det
øgede behov for muligheden for at komme ud på
Frederiksberggade fra Marienlundsvej, og fra
Frederiksberggade (retning syd) og til venstre ind ad
Marienlundsvej. Krydset har muligvis behov for
signalregulering for at kunne håndtere den øgede trafik.
Samme forhold er der ikke taget stilling i forbindelse med
Stadion Allé, herunder forhold for de lette trafikanter samt
krydsningsmuligheder.
Der har i forbindelse med udviklingen af Thors Have og
parkeringspladsen overfor Stadion Allé, været tale om
trafikken på Vejlbovej og muligheden for at nedsætte
hastigheden.
I forbindelse med udviklingen af AQUA, skal der tages

x

SBD
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stilling til ovennævnte trafikknuder, da udviklingen af AQUA
er af stor betydning for områdets infrastruktur!
Overvej om der skal være bedre tilkørselsforhold for de
cyklende (cykelsti evt.). Er der cykelparkering
tilstrækkeligt?
Trafikstøj

X
Ved et årligt besøgstal til Aqua på 300.000 (3,5 personer pr.
bil) samt tilkørsel til erhverv på 34.000 (en person pr. bil)
vil årsdøgnstrafikken ligge omkring 656 til- og frakørsler i
gennemsnit pr. dag (171.428 + 68.000) til- og
frakørsler/365 dage/år) jf. Cowis vurdering af
parkeringsbehovet 19.2.2018.
Med et ÅDT på 656 viser en overslagsberegning i N2kr at
støjen ligger omkring 57 dB 10 m. fra midten af vejen.
Der er regnet med en hastighed på 50 km/t samt fast
belægning. Der er ikke taget højde for at langt hovedparten
af til- og frakørsel forgår om dagen, hvilket vil medføre et
noget lavere støjniveau. Ligesom der heller ikke er regnet
med at en mindre frekvens af de besøgende kommer i bus,
gående eller er på cykel.
Det vurderes at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi er
overholdt med god margen.
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for kontorbyggeri er
ligger på 63 dB og 58 dB for bygninger til undervisningsbrug
og udendørsopholdsarealer.

X

LKW
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Baggrund

Silkeborg Kommune er i gang med de indledende forundersøgelser i forbindelse
med en eventuel udvidelse af Aqua Akvarium og Dyrepark i Silkeborg. Med udvidelsen forventes antallet af besøgende at stige fra de nuværende ca. 100.000 til
300.000 besøgende om året. Derudover er der også et ønske om at udvide de
omkringliggende erhvervsfunktioner med i alt 12.000 etagemeter.
Silkeborg Kommune har derfor anmodet COWI om assistance til en vurdering af
det samlede fremtidige parkeringsbehov som følge af udvidelsen af Aqua og de
omkringliggende erhvervsfunktioner.
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2

Sammenfatning

Der er gennemført en vurdering af parkeringsbehovet for fire forskellige scenarier som angivet i tabel 1.
Tabel 1

Undersøgte scenarier.
Erhverv (etagemeter)

Besøgende i Aqua
(pr. år)

24.000

34.000

200.000

Scenarie 1

Scenarie 2

300.000

Scenarie 3

Scenarie 4

Viden om besøgsmønstre, omfanget af besøgende og deres fordeling over tid er
tilvejebragt gennem analyser af de eksisterende besøgstal ved Aqua og en rundspørge til sammenlignelige attraktioner. Dette har dannet grundlag for fastlæggelse af de forudsætninger der danner grundlag for beregningen af parkeringsbehovet.
Da parkeringsbehovet ved Aqua er sæsonafhængigt er det vurderet for forskellige dage med en varierende besøgstal. Forudsætninger for de enkelte dage
fremgår af afsnit 5.2. De beregnede parkeringsbehov fremgår af tabel 2.
Tabel 2

Beregnet parkeringsbehov ved forskellige scenarier for udvikling af området omkring Aqua.
Scenarie
1

2

3

4

679

719

970

1.010

387

427

533

573

Normal hverdag

684

884

786

986

Normal hverdag med dobbeltudnyttelse

572

772

618

818

God sommerdag

1

Normal sommerdag

1

3
Besøgende pr. måned

1

For sommerdage er det forudsat, at 80 % af erhvervsfunktionerne er lukket.

Eksisterende besøgstal for Aqua

I 2016 var der i alt 107.500 besøgende i Aqua. Tabel 3 viser de besøgendes fordeling på måned. Heraf ses, at måneden med flest besøgende var juli, hvor der
kom 25.000 gæster. Derefter kommer maj, juni og august med 10-12.000 besøgende om måneden.
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Tabel 3

Fordeling på ugedag

3

Besøgstal for 2016 fordelt på måned.

Måned

Pr. måned

Akkumuleret

Max pr. dag

Januar

3.283

3.283

650

Februar

5.476

8.759

467

Marts

7.300

16.059

690

April

7.532

23.591

1.092

Maj

10.948

34.539

705

Juni

12.260

46.799

667

Juli

25.007

71.806

2.274

August

12.372

84.178

952

September

7.847

92.025

624

Oktober

9.549

101.574

1.315

November

3.524

105.098

363

December

2.436

107.534

920

Tabel 4 viser antal besøgende fordelt på ugedag henholdsvis i og uden for perioder med ferie- og helligdage.
Selvom der kun er 60 ferie- og helligdage (17 %) udgør det samlede antal besøgende 37.600 (35 %). Det gennemsnitlige antal besøgende på ferie- og helligdage er ca. 2½ gange højere end det tilsvarende tal på de øvrige dage.
På ferie- og helligdage i 2016 kom der i gennemsnit 627 besøgende pr. dag.
Ugedagen med flest besøgende er tirsdag, hvor der i gennemsnit kom 1.160 besøgende pr. dag, mens der på lørdage kun kom gennemsnitligt 416 besøgende
pr. dag. For de øvrige ugedage ligger det gennemsnitlige antal besøgende på ca.
550-750 pr. dag.
På de øvrige dage (uden for perioder med ferie- og helligdage) kom der i gennemsnit 241 besøgende pr. dag. Her er søndage med gennemsnitligt 361 besøgende pr. dag den ugedag med flest besøgende. Derefter kommer fredag med
gennemsnitligt 309 besøgende pr. dag. De øvrige ugedage ligger på ca. 150-275
besøgende pr. dag.
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Tabel 4

Besøgende fordelt på ugedag.
Ferie- og helligdage
(60 dage) 1

Øvrige dage
(290 dage)

Samlet
(350 dage)

2

I alt

Gennemsnit

I alt

Gennemsnit

I alt

Gennemsnit

Mandag

5.180

648

8.228

196

13.408

258

Tirsdag

6.961

1.160

10.058

229

17.019

327

Onsdag

4.548

758

7.964

181

12.512

241

Torsdag

4.094

585

6.739

157

10.833

208

Fredag

4.715

589

12.983

309

17.698

334

Lørdag

4.988

416

10.564

278

15.552

299

Søndag

7.133

549

13.356

361

20.489

394

Sum
Besøg pr. dag

37.619

69.892

107.511

627

241

307

Omfatter fridage i/omkring vinterferie, påskeferie, Store bededag, Kristi Himmelfartsdag, sommerferie (uge 28-30) og vinterferie.
2
Lukkedage er udeladt.
1

Dage med flest
besøgende

Tabel 5 viser de 25 dage med flest besøgende i Aqua i 2016. Heraf ses, at 17 af
de 25 mest besøgte dage ligger i juli. Betragtes dagene med flest besøgende er
juli måned ligeledes dominerende. Den mest besøgte dag var d. 19. juli 2016,
hvor der var knap 2.300 besøgende, svarende til 2,1 % af alle besøgende i
2016. På den næstmest besøgte dag var knap 1.400 besøgende, svarende til 1,3
% af alle besøgende i 2016. De 25 dage med flest besøgende repræsenterer
knap 24 % af besøgende i 2016.

Transportmiddelvalg

Der foreligger ikke oplysninger om, hvorvidt de besøgende i Aqua ankommer i
bil, bus, cykel eller er gående.
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Tabel 5

De 25 dage med flest besøgende i 2016.

Dato

Besøgende

Andel af besøgende i 2016

19-jul-16 (tirsdag/uge 29)

2.274

2,1%

26-jul-16 (tirsdag/uge 30)

1.391

1,3%

25-jul-16 (mandag/uge 30)

1.315

1,2%

18-okt-16 (tirsdag/uge 42)

1.315

1,2%

27-jul-16 (onsdag/uge 30)

1.309

1,2%

17-apr-16 (søndag/uge 15)

1.092

1,0%

20-jul-16 (onsdag/uge 29)

1.068

1,0%

11-jul-16 (mandag/uge 28)

1.003

0,9%

12-jul-16 (tirsdag/uge 28)

1.002

0,9%

18-jul-16 (mandag/uge 29)

992

0,9%

24-jul-16 (søndag//uge 29)

953

0,9%

1-aug-16 (mandag/uge 31)

952

0,9%

2-dec-16 (fredag/uge 48)

920

0,9%

8-okt-16 (lørdag/uge 40)

913

0,8%

17-jul-16 (søndag/uge 28)

893

0,8%

31-jul-16 (søndag/uge 30)

883

0,8%

2-aug-16 (tirsdag/uge 31)

879

0,8%

22-apr-16 (fredag/uge 16)

878

0,8%

5-jul-16 (tirsdag/uge 27)

844

0,8%

16-jul-16 (lørdag/uge 28)

803

0,7%

13-jul-16 (onsdag/uge 28)

797

0,7%

28-jul-16 (torsdag/uge 30)

789

0,7%

3-aug-16 (onsdag/uge 31)

779

0,7%

21-jul-16 (torsdag/uge 29)

773

0,7%

29-jul-16 (fredag/uge 30)

746

0,7%

25.563

23,8%

Sum

5
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3.1

Eksisterende parkering

På de eksisterende parkeringsarealer i området omkring Aqua er der i dag plads
til ca. 450 biler. Derudover er der i dag reserveret plads til busparkering ved
selve Aqua og på en del af grusparkeringspladsen. Der er i alt reserveret plads
til ca. 10 busser.
Belægningsanalyser

Der foreligger ingen belægningsanalyser for den eksisterende parkering i området ved Aqua. Silkeborg Kommune har i stedet optaget film fra en drone for at
registrere parkerede biler i udvalgte tidsrum. Resultatet heraf fremgår af tabel
6.
Filmene er optaget fra tre forskellige vinkler. Samtidig er der bygninger og
træer, der hindrer udsynet til alle parkerede biler. Opgørelsen af antal parkerede
biler i tabel 6 er derfor behæftet med stor usikkerhed.
For de pågældende dage foreligger besøgstal, men disse er opgjort på døgnniveau og ikke timeniveau. Det er derfor ikke muligt at sammenholde antal parkerede biler med antal besøgende på det pågældende tidspunkt. Dertil kommer, at
ansatte på de omkringliggende erhvervsfunktioner benytter de samme parkeringspladser og, at omfanget heraf ikke kendes.
Som det fremgår af tabel 6 er der meget lille sammenhæng mellem antal daglige besøgende og antal parkerede biler. Det vurderes på denne baggrund (og
ovennævnte usikkerheder), at anvendeligheden af dronefilmene til nærværende
analyse er begrænset.
Tabel 6

Opgørelse af antal parkerede biler på baggrund af dronefilm.

Tidspunkt

Fredag d. 22/9

Onsdag d. 18/10

Torsdag d. 2/11

Antal besøgende
pr. dag

Tidspunkt

Antal parkerede
biler 1

136

Kl. 10.00

230

Kl. 14.00

164

Kl. 12.00

283

Kl. 15.00

181

Kl. 10.00

322

Kl. 14.00

256

711

49

I optællingen er parkerede biler er indeholdt de biler, der kan ses på dronefilm. Heri
indgår ikke biler der dækket af bygninger og træer. Optællingen er derfor behæftet
med meget stor usikkerhed.
1

http://projects.cowiportal.com/ps/A107824/Documents/03 Project documents/Parkeringsbehov/107824-001_Aqua_parkeringsbehov_20180219.docx

UDVIDELSE AF AQUA AKVARIUM OG DYREPARK

4

7

Besøgsmønstre for sammenlignelige attraktioner

Aqua har gennemført en spørgeundersøgelse ved lignende danske attraktioner
(Nordsøen Oceanarium, Odense Zoo, Givskud Zoo, Djurs Sommerland og Randers Regnskov). Tilbagemeldingerne fra de enkelte attraktioner fremgår af Bilag
A.
Attraktionernes tilbagemeldinger er sammenfattet i nedenstående punkter:

›

Ca. 1/3 af de besøgende kommer i sommermånederne.

›

De mest besøgte ugedage i sommermånederne er tirsdag-torsdag, mens
det uden for sommermånederne er i weekender, at der er flest besøgende.

›

Et besøg i en af attraktionerne varer typisk 5-7 timer, men der er også enkelte attraktioner med en kortere opholdstid.

›

Trafikken ved attraktionerne er typisk mest intens sidst på formiddagen
(omkring kl. 11.00), hvor flest besøgende ankommer.

›

Med et årligt antal besøgende på 3-400.000 kan der forventes op mod
4.500 besøgende på en god sommerdag og 2-3.000 besøgende på en normal sommerdag.

›

Der er gennemsnitligt 3-4 personer pr. bil.

5

Fremtidigt parkeringsbehov ved Aqua

5.1

Scenarier

Aqua planlægger for en udvidelse, der skal hæve besøgstallet fra de nuværende
107.500 til 300.000 besøgende pr. år.
Der er i dag 22.000 etagemeter erhverv i området ved Aqua. Dertil kommer at
Silkeborg Kommune har givet tilsagn til en projektudvikler om, at vedkommende
kan etablere yderligere 2.000 etagemeter. Endvidere ønsker Silkeborg Kommune konsekvenserne belyst ved etablering af yderligere 10.000 etagemeter til
erhvervsformål.
På baggrund af ovenstående belyses parkeringsbehovet for følgende fire scenarier:

›
›
›
›

200.000 årlige gæster i Aqua og 24.000 etagemeter erhverv (scenarie 1)
200.000 årlige gæster i Aqua og 34.000 etagemeter erhverv (scenarie 2)
300.000 årlige gæster i Aqua og 24.000 etagemeter erhverv (scenarie 3)
300.000 årlige gæster i Aqua og 34.000 etagemeter erhverv (scenarie 4)

For at tage højde for at besøgstallet er sæsonafhængigt vurderes parkeringsbehovet for hvert af de fire scenarier for følgende dage, der kan tænkes at være
dimensionsgivende:

http://projects.cowiportal.com/ps/A107824/Documents/03 Project documents/Parkeringsbehov/107824-001_Aqua_parkeringsbehov_20180219.docx
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›
›
›
›

En god sommerdag (maksimalt antal besøgende)
En normal sommerdag
En normal hverdag
En normal hverdag (med dobbeltudnyttelse i forhold til erhverv)

Det antages, at 80 % af områdets erhvervsfunktioner holder lukket på ferie- og
helligdage samt i weekender.

5.2

Forudsætninger

Det fremtidige parkeringsbehov er vurderet med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

›

På baggrund af de eksisterende besøgstal og spørgeundersøgelsen ved
sammenlignelige attraktioner er antallet af besøgende skønnet til følgende
andele af det samlede årlige antal besøgende:

›
›
›

2,0 % på en god sommerdag
1,5 % på en normal sommerdag
0,7 % på en normal hverdag

›

Aqua oplyser, at det forventes, at et gennemsnitligt besøg vil vare i ca. 5-6
timer (mod ca. 3 timer i dag). På denne baggrund skønnes det, at 60 % af
de dagligt besøgende er i Aqua inden for samme tidsrum.

›

Det skønnes, at 85 % af Aquas besøgende ankommer i bil (dertil kommer
10 % i bus og 5 % på cykel/til fods).

›

Det antages, at der gennemsnitligt sidder 3½ person i hver bil.

›

For erhvervsfunktionerne er anvendt Silkeborg Kommunes parkeringsnorm,
som angiver, at der skal etableres en p-bås pr. 50 m² erhvervsareal.

Ved beregningerne for en "normal" hverdag er parkeringsbehovet vurderet henholdsvis uden og med dobbeltudnyttelse af de udlagte P-båse. Metoden for beregning af dobbeltudnyttelsen fremgår af Bilag B. Der er ved beregning af parkeringsbehov anvendt faktorer for middag på en hverdag og Aqua er regnet som
"museum".

5.3

Parkeringsbehov

Vurdering af parkeringsbehovet omfatter dels en vurdering af de omkringliggende erhvervsfunktioner på baggrund af Silkeborg Kommunes parkeringsnorm
og dels en individuel vurdering af parkeringsbehovet ved Aqua.
Da parkeringsbehovet ved Aqua er sæsonafhængigt er det valgt at belyse forskellige "typiske" dage med udgangspunkt i de nuværende besøgsmønstre.
De beregnede parkeringsbehov fremgår af tabel 7. Heraf ses, at det største parkeringsbehov for scenarie 1 og 2 forekommer på en normal hverdag (uden dobbeltudnyttelse). For scenarie 3 og 4 forekommer det største parkeringsbehov i
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forbindelse med de mest besøgte dage i sommerferien, hvor erhvervsfunktionerne er forudsat delvist lukket.
Der er i dag mulighed for parkering af ca. 450 biler ved Aqua. Afhængigt af scenarie vurderes der således at være behov for anlæg af yderligere ca. 250-550 pbåse.
Tabel 7

Beregnet parkeringsbehov ved forskellige scenarier for udvikling af området omkring Aqua.
Scenarie
1

2

3

4

200.000

200.000

300.000

300.000

24.000

34.000

24.000

34.000

583

583

874

874

Erhverv

96

136

96

136

Samlet

679

719

970

1.010

Aqua

291

291

437

437

Erhverv

96

136

96

136

Samlet

387

427

533

573

Aqua

204

204

306

306

Erhverv

480

680

480

680

Samlet

684

884

786

986

Aqua

171

178

240

254

Erhverv

401

594

377

564

Samlet

572

772

618

818

Besøgende i Aqua (pr. år)
Erhverv (etagemeter)
God sommerdag

Normal sommerdag

Normal hverdag

Normal hverdag med
dobbeltudnyttelse

Aqua
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Bilag A

Spørgeundersøgelse ved sammenlignelige
attraktioner

De enkelte attraktioner er blevet spurgt til følgende emner:

›
›
›
›
›

Hvor mange biler har I på de travle dage (spidsbelastning)?
Hvor lang tid vare et gennemsnits besøg?
Hvornår på dagen er der flest biler?
Hvornår på ugen er der flest biler?
Hvordan er gæstespredningen hen over året?

Tilbagemeldingerne er sammenfattet nedenfor.

A.1

Nordsøen Oceanarium

Nordsøen Oceanarium har ca. 180.000 besøgende om året. På de travleste dage
er der knap 4.000 besøgende, hvilket medfører, at der kommer ca. 1.000 biler
på parkeringspladsen fordelt over dagen. Dette svarer til at der i spidsbelastningsperioden (kl. 11.00-15.00) holder ca. 600 biler på parkeringspladsen.
De besøgendes opholdstid varierer mellem 1½ og 4 timer, mens et gennemsnitsbesøg varer ca. 2½ time.
Knap 30 % af de besøgende kommer i sommerperioden (uge 28-31, begge uger
inkl.). I denne periode er der ikke et fast mønster i hvilke ugedage, der er mest
besøgt. De besøgende opfatter Nordsøen Oceanarium som en indendørs aktivitet, hvorfor flest gæster kommer når vejrudsigten har varslet regnvejr.
Udenfor sommerhøjsæsonen og vinter-, påske- og efterårsferien er der flest besøgende i weekenderne.

A.2

Randers Regnskov

Randers Regnskov har de senere år haft ca. 260.000 besøgende pr. år. Antallet
af besøgende har tidligere ligget omkring 350.000.
På en god sommerdag kan der være op mod 4.500 besøgende, mens antallet af
besøgende på normale sommerdage ligger omkring 2.500-3.000 daglige besøgende. Det vurderes, at der i gennemsnit er 3-4 personer i hver bil.
Ved Randers Regnskov er der to kommunale parkeringspladser med plads til i alt
750 biler. Disse benyttes både regnskovens gæster og byens handlende. Der findes ingen opgørelser over, hvor mange af p-båsene, der anvendes af besøgende
i Randers Regnskov, og hvor mange der benyttes af byens handlende.

A.3

Givskud Zoo

Givskud Zoo har ca. 380.000 besøgende pr. år. Hovedparten af gæsterne har
deres bil med ind i parken. På de travleste dage kommer der 3.000 biler. Et gennemsnitsbesøg varer ca. 5½ time, og i højsæsonen er der to hold inde pr. dag.
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De mest besøgte dage i højsæson er tirsdag, onsdag og torsdag, mens det i lavsæsonen er weekenderne, som er mest besøgte.

A.4

Odense Zoo

Odense Zoo har ca. 355.000 besøgende pr. år. I tilknytning til parken er 600 officielle p-båse. Derudover er der nærliggende grønne arealer med plads til 400
biler, som tages i brug i sommerperioden. På de travleste dage i sommerperioden er alle 1000 p-båse i brug. Det overvejes at anvende personale til at guide
trafikken på de travleste dage.
Det største trafikale pres er tirsdag-torsdag i sommerperioden omkring kl.
11.00. Ca. 1/3 af gæsterne kommer i selve sommerperioden fra ultimo juni til
medio august. Den gennemsnitlige opholdstid er størst i sommerperioden hvor
gæsterne i gennemsnit opholder sig 5-6 timer.

A.5

Fårup Sommerland

Fårup Sommerland har ca. 600.000 besøgende pr. sæson, som varer fra ca. 1.
maj til og med uge 42.
Det største antal besøgende er på tirsdag, onsdag & torsdag i ugerne 28-31,
hvor der dagligt kommer op mod 15.000 gæster. Dette svarer til ca. 4.500 biler,
idet der i gennemsnit er lidt over tre personer pr. bil. I juli opholder gæsterne
sig gennemsnitligt ca. syv timer i parken. Det er midt på dagen (omkring kl.
14.00, at der er flest gæster i parken.
Billetlugerne åbner kl. 9.30 (parken åbner kl. 10), og på de gode dage er ca.
5.500 gæster kommet ind i parken kl. 11.00, mens 8-9000 gæster er inden kl.
12.
I perioden uden for uge 28-31 er der ca. 5-8.000 gæster i weekender og på helligdage, mens der er færre på hverdage.
Ved Fårup Sommerland ligger billetteringen før parkeringen, hvorved flaskehalsen i forbindelse med ankomst er ved billetteringen. Parkeringsvagter hjælper
med at sikre en smidig trafikafvikling i forbindelse med ankomst om formiddagen og ved udkørsel i forbindelse med lukketid.

http://projects.cowiportal.com/ps/A107824/Documents/03 Project documents/Parkeringsbehov/107824-001_Aqua_parkeringsbehov_20180219.docx

12

UDVIDELSE AF AQUA AKVARIUM OG DYREPARK

Bilag B

Metode for beregning af dobbeltudnyttelse

I forbindelse med større byomdannelses- og byggeprojekter kan der indregnes
mulighed for dobbeltudnyttelse af områdets P-pladser. Den bagvedliggende tankegang er, at forskellige funktioner efterspørger parkering på forskellige tidspunkter af døgnet og, at disse derfor i et vist omfang kan dele de samme ppladser. Grundlaget for beregning af dobbeltudnyttelse er baseret på hollandske
erfaringstal.

B.1

Beregningsmetode

Beregnet dobbeltudnyttelse finder anvendelse ved byggeri eller byomdannelse,
som resulterer i et samlet normeret parkeringskrav på mere end 100 p-pladser
for et samlet parkeringsanlæg. Baggrunden for – at princippet kun finder anvendelse ved større samlede parkeringsudlæg – er, at det herved er muligt at minimere risikoen for, at enkeltfunktioner med en efterspørgsel, der afviger lidt fra
det forventede afstedkommer problemer med overbelægning. Parkeringen skal
anlægges og reguleres således, at den er fælles tilgængelig for alle de funktioner, som indgår i beregningen af dobbeltudnyttelse. Den forventede efterspørgsel på parkering over døgnet opgøres i henhold til tabel 8 (se side 13) og summeres for alle funktioner i hver tidsperiode. Parkeringsbehovet i tidsperioden
med den største samlede forventede efterspørgsel skal kunne dækkes med det
udlagte antal p-båse.
Anvendelse af dobbeltudnyttelse medfører et reduceret parkeringskrav. For at
fordele denne reduktion ligeligt mellem de forskellige bebyggelsesarter, tager
det faktiske parkeringskrav udgangspunkt i den relative andel, der beregnes på
baggrund af p-normen inden anvendelse af reduktionsfaktorerne.
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Tabel 8

13

Vejledende værdier for forventet parkeringsefterspørgsel til beregning af
dobbeltudnyttelse. [Kilde: CROW]. Tabellen angiver hvor stor en del af
parkeringen, der kan forventes at være belagt i dagtimerne generelt, i
spidsbelastningen omkring middag (typisk kl. 11-13) samt om aftenen.
Hverdag

Lørdag

Søndag

Dagtimer

Middag

Aften

Middag

Aften

Middag

Boliger

50%

60%

100%

90%

60%

60%

Detailhandel

30%

70%

20%

100%

100%

0%

Kontor

100%

100%

5%

10%

5%

0%

Erhverv

100%

100%

5%

10%

5%

0%

10%

40%

100%

100%

60%

90%

Sundhed

100%

100%

30%

15%

15%

5%

Sygehus

85%

100%

40%

50%

25%

40%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

Bibliotek

30%

70%

100%

70%

75%

0%

Museer

20%

45%

0%

0%

100%

0%

Restaurant

30%

40%

90%

95%

70%

100%

Café

30%

40%

90%

85%

75%

100%

Teater/biograf

15%

30%

90%

90%

60%

100%

Idrætsanlæg

30%

50%

100%

90%

100%

90%

Kultur

Dagundervisning
Aftenundervisning
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AQUA - Kortlægning af rødlistede planter og bilag IV-padder

1.

INDLEDNING
Orbicon er blevet bedt om at gennemføre en kortlægning af udvalgte beskyttede arter
i forbindelse med ønsket om en udvidelse af AQUA.
Det fremgår af Masterplanen for området, at AQUA ønsker at indarbejde områdets eksisterende naturværdier i den fremtidige udvidelse. Det er hensigten, at de anlæg, der
skal være projektområdet, bliver autentiske i forhold til det danske skovlandskab. Formålet med denne kortlægning er at undersøge eventuel forekomst af rødlistede plantearter i projektområdet og yngleforekomsten af stor vandsalamander i, og umiddelbart omkring, projektområdet. Projektområdet kan ses på Figur 1 og de steder hvor
der er ledt efter rødlistede planter og ynglende padder kan ses på Figur 2.

Figur 1. Oversigtskort over det område der gerne vil udvides på i forhold til Ferskvandscenteret, AQUA og
Gudenåen (Remstrup Å).

I vinteren 2017 blev der gennemført en gennemgang af projektområdets træer med
henblik på at kategorisere potentielle yngle- og rastesteder for arter af flagermus og
hulrugende fugle. Gennemgangen skulle bruges til at sikre at egnede levesteder bevares og at eventuelle bestande af flagermus ikke påvirkes af et projekt på arealet. Indeværende rapport skal ses i forlængelse af det nævnte vinternotat fra 2017.
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2.

METODE
Området er blevet besigtiget af Orbicon af to omgange, dels d. 22. og d. 30. maj 2018.
Ved besigtigelsen blev projektarealet gennemtravet med fokus på rødlistede planter.
Før besigtigelse var undersøgelsesområdet gennemgået på luftfoto og vandhuller og
søer, der potentielt kunne rumme stor vandsalamander, eller andre bilag IV-arter, blev
udvalgt til besigtigelse. Ved besigtigelse blev der søgt efter haletudser og larver. Indfangede dyr blev artsbestemt på stedet og sat fri igen efterfølgende. De besigtigede
paddelokaliteter kan ses på Figur 2.

Figur 2. Oversigtskort over kortlægningernes omfang for rødlistede plantearter og padder.

Foruden besigtigelsesdata er der søgt relevante fund i øvrige databaser som Danmarks Miljøportal /1/ og Fugleognatur.dk /2/, samt i Orbicons egne arkiver og erfaringer fra AQUAs skoletjeneste.
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3.

RESULTATER AF KORTLÆGNING

3.1.

Botanisk gennemgang af projektområde
Ved den botaniske gennemgang af projektområdet blev der ikke registreret hverken
rødlistede, fredede eller på anden måde beskyttede planter. Der er heller ikke fundet
rødlistede, fredede eller på anden måde beskyttede planter i projektområdet ved gennemgangen af tilgængelige data fra førnævnte kilder.
Generelt er vegetationen i området knyttet til sur morbund, i områdets sydligste del synes jordbundforholdende mere fugtige og mere næringsrige. Der er i hele området opvækst af en række forskellige arter af overvejende løvtræer herunder bøg, eg, alm.
røn og navr.

Figur 3 Undersøgelsesområdet er opdelt i fire delområder.

Delområde 1: Mod nord er et område med sølvgran (1965) ryddet i perioden 20122014. Der er derfor tæt opvækst af unge vedplanter bøg, eg, røn, birk, ædelgran og
rødgran. Langs stier og på åbne partier står bølget bunke, maj-blomst og skovmærke,
vellugtende gulaks og gederams.
Delområde 2: Den centrale del af undersøgelsesområdet er beplantet med ædelgran
og rødgran (1950). Underskoven er åben med spredt opvækst af bl.a. rødgran, almindelig røn, birk og kristtorn. Urtevegetationen udgøres af spredte bestande af blåbær,
maj-blomst, skovstjerne, bølget bunke og håret frytle.
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Delområde 3: Undersøgelsesområdets sydlige del rummer en del af Vådbundsarboretet. Denne del er beplantet med birk. Underskoven er tæt bl.a. med opvækst af forskellige løvtræer samt bl.a. kristtorn, hindbær og ribs, vedbend og skvalderkål. Der er
stedvis lysninger knyttet til arboretet med dværgbuske, herunder hedelyng, blåbær og
tyttebær.
Delområde 4: Arealet op mod Aquas dyrepark er af mere ruderat karakter med blandt
andet forekomst af store pileurter (kæmpepileurt og syren pileurt), hindbær, gyvel, stor
nælde og skvalderkål.

Figur 4 Delområde 2 Undersøgelsesområdets centrale del, er beplantet med nåletræer. Vegetationen i
skovbunden er åben og spredt.
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Figur 5 Delområde 1 (tv) har været ryddet omkring 2013. Delområde 3 (th) i undersøgelsesområdets sydlige
del er underskoven forholdsvis tæt.

3.2.

Yngleforekomster af stor vandsalamander
Ved besigtigelsen efter ynglende padder omfattet af bilag IV, blev udvalgte lokaliteter
gennemsøgt både visuelt og med ketcher. De udvalgte lokaliteter kan ses på figur 2.
Der blev ikke fundet ynglende padder omfattet af bilag IV-beskyttelsen, og således
heller ingen stor vandsalamander. Butsnudet frø, både adulte og yngel blev fundet enkelte steder, og skrubtudse var at finde flere steder. De to arter er almindeligt forekommende i området.
AQUAs skoletjenestes Bjarke Birkeland, har fundet et enkelt adult individ af spidssnudet frø ved Vejlsø d. 21. august 2016. Observationen kan ses på www.fugleognatur.dk. Spidssnudet frø er ellers ikke fundet i området, og der er heller ikke registreret
egnede ynglesteder ved besigtigelsen. De kan forekomme spredt i landskabet efter
endt yngletid i vandhullerne. Spidssnudet frø kan også yngle i større søer, hvis der er
en egnet lavvandet soleksponeret bredzone, så det kan ikke afvises, at der er yngleforekomster stedvist i de større søer i området.
På baggrund af besigtigelsen og tilgængelige data vurderes det undersøgte område
ikke at være af væsentlig betydning som ynglehabitat for stor vandsalamander eller
spidssnudet frø.

8 / 10

AQUA - Kortlægning af rødlistede planter og bilag IV-padder

Figur 6. Den kunstigt anlagte dam i Gudenåens Camping.

Figur 7. Foto af den sydlige ende af Vejlbo Mose.

4.

KONKLUSION OG ANBEFALINGER
Opsummerende har der ikke været bemærkelsesværdige fund af plantearter, der kræver særlig handling.
Der har ikke været gjort fund af ynglende stor vandsalamander eller andre bilag IV
padder. Projektområdet omkring AQUA er dog særlig velegnet som overvintringssted
for vandsalamandre, grundet den megen variation i strukturen i skovbunden og store
mængder stort dødt ved. Området mangler dog ynglesteder for at kunne huse en stor
og sund bestand af stor vandsalamander.
For en grundigere gennemgang af naturinteresserne i skovområdet henvises til Orbicons undersøgelse heraf fra 2016 /3/.
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Teknik- og Miljøafdelingen
25. juni 2018
Sagsbehandler: Astrid Le Bækgaard
Sagsnr.: EMN-2015-02592

Notat vedrørende høringssvar
Forslag til lokalplan 111.14
Nr. Afsender
1

Afsender
Michal William Heilbuth
Ejerne af Skolegade 11,
8600 Silkeborg
(matr.nr. 170r)

Resume og hovedindhold af høringssvar samt
bemærkninger hertil
Resume af høringssvar:
Ejerne har have med udsigt til det kommende byggeri.
Den kommende bebyggelse vil blive meget synlig i
Estrupsgård og netop facadematerialet vil i denne
sammenhæng virke som et fremmedelement i det
hyggelige miljø, der er præget af facader er opført i røde
tegl, ifølge ejerne.
Der gøres indsigelse mod at lokalplanens bestemmelse
ikke respekteres, og at lokalplanen blandt andet er sat i
verden til at sikre, at ny bebyggelse opføres med respekt
for den omgivende bebyggelse. Da den omgivende
bebyggelse – på hver side af det kommende projekt – er
opført i mursten af rød tegl, mener afsender, at dette
alene giver anledning til at fastholde lokalplanens
bestemmelser.
Desuden påpeger afsender, at der tidligere er blevet givet
dispensation til ændret bygningshøjde og at projektet på
daværende tidspunkt skulle opføres i røde mursten,
hvorfor der ikke blev gjort indsigelse fra afsender i første
omgang. Nu søges der om ændring i facademateriale, der
dels synes billigere og dels ikke patinerer så flot som
mursten. Kommunen opfordres til ikke at sælge så hurtigt
ud på lokalplanens principper.
Afsender henstiller til at kommunen vil sikre, at den
påtænkte bebyggelse søges indpasset i det eksisterende
område, og at kommunen vil passe på og bevare
kvaliteterne i området.

1/4

Teknik- og Miljøafdelingen har følgende kommentar:
Teknik og Miljøafdelingen indstiller, at indsigelsen giver
anledning til at godkende det ansøgte projekt med en
ændring, således facaden ud til Estrupsgård opføres i
beton, der er pudset med skalflex i en sandfarvet tone jf.
lokalplanens facadeprincipper, §7.3.
Teknik og Miljøafdelingen tager til efterretning, at
naboerne ytrer modstand mod bygherres ønske om at
opføre en facade i Estrupsgård i grå facadeplader eller
beton. Det tages til efterretning at naboerne er af den
opfattelse, at dette udtryk hverken harmonerer med eller
respekterer det eksisterende omgivende udtryk i
gårdmiljøet, ej heller læner sig op ad lokalplanens
bestemmelser om facadeudtrykket i lokalområdet.

2

Afsender
Familien Malling Beck
Ejere af Skolegade 15,
8600 Silkeborg
(matr.nr. 170x)
(23 underskrifter)

For at imødekomme indsigelsen indstiller Teknik- og
Miljøafdelingen at facaden opføres i beton, der behandles
med skalflex, således facaden synes pudset. Ifølge
lokalplanens bestemmelser er pudsede facader tilladt i
lokalplanområdet. Teknik og Miljøafdelingen finder, at
dette kompromis kan imødekomme indsigelsesafsender.
Resume af høringssvar:
Ejerne har have med udsigt til det nye byggeri og ejerne
er ikke af den opfattelse af hverken beton eller grå
facadeplader refererer til områdets facadeudtryk.
Den omgivende bebyggelse på begge sider af
Estrupsgade 8-12 er opført i røde mursten som
lokalplanen foreskriver.
Desuden fremhæver afsender, at bygningens facade mod
Estrupsgård skal betragtes som lige så offentlig som
bygningens forside, idet der er en meget benyttet
offentlig parkeringsplads i Estrupsgård. Gårdrummet ses
derfor af mange mennesker hver dag, hvilket efter
ejernes opfattelse gør det svært at tale om en decideret
baggård.
Afsender appellerer til at Silkeborg Kommune værner om
det visuelle udtryk i den gamle bydel, og afslår at give
dispensation til ansøger.
Teknik- og Miljøafdelingen har følgende kommentar:
Teknik og Miljøafdelingen indstiller, at indsigelsen giver
anledning til at godkende det ansøgte projekt med en
ændring, således facaden ud til Estrupsgård opføres i
beton, der er pudset med skalflex i en sandfarvet tone jf.
lokalplanens facadeprincipper, §7.3.
Teknik og Miljøafdelingen tager til efterretning, at
naboerne ytrer modstand mod bygherres ønske om at
opføre en facade i Estrupsgård i grå facadeplader eller
beton. Det tages til efterretning at naboerne er af den
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opfattelse, at dette udtryk hverken harmonerer med eller
respekterer det eksisterende omgivende udtryk i
gårdmiljøet, ej heller læner sig op ad lokalplanens
bestemmelser om facadeudtrykket i lokalområdet.
Teknik og Miljøafdelingen anerkender, at Estrupsgård har
en flittigt benyttet offentlig parkeringsplads og at gårdens
facader dermed ses af mange mennesker hver dag.
Desuden anerkendes det, at det nye byggeri skal opføres
i den gamle del af Silkeborg by, og det respekteres, at
beboerne i området henstiller til kommunen, at det
eksisterende visuelle udtryk søges respekteret i
forbindelse med opførelse af nyt byggeri.

3

Afsender
Ejer Skolegade 17,
8600 Silkeborg
(matr.nr. 170y)

For at imødekomme indsigelsen indstiller Teknik- og
Miljøafdelingen at facaden opføres i beton, der behandles
med skalflex, således facaden synes pudset. Ifølge
lokalplanens bestemmelser er pudsede facader tilladt i
lokalplanområdet. Teknik og Miljøafdelingen finder, at
dette kompromis kan imødekomme indsigelsesafsender.
Resume af høringssvar:
Ejerne har have, der vender mod det nye byggeri.
Der gøres indsigelse mod at give dispensation til både grå
facadeplader og beton, da det ifølge afsender på ingen
måde harmonerer med den unikke gamle stil i
gårdmiljøet. Området er præget af gamle lagerbygninger
og huse opført i røde tegl og det er disse elementer, som
afsender bifalder ved i området, og derfor er det helt
uforståeligt hvis der kan blive givet tilladelse til ansøgte.
Med hensyn til for- og baggårdsfacaden af byggeriet, er
det afsenders vurdering, at mange mennesker ser
bygningen fra baggårdsfacaden og knap så mange fra
forsiden. På Estrupsgade ligger TH Langs Skole, som det
eneste hus, der ser bygningen fra forsiden.
Baggårdsfacaden ses af alle som kommer på
parkeringspladsen i Estrupsgård og af alle som bor i
ejendommene, med udsigt til Estrupsgård.
Teknik- og Miljøafdelingen har følgende kommentar:
Teknik og Miljøafdelingen indstiller, at indsigelsen giver
anledning til at godkende det ansøgte projekt med en
ændring, således facaden ud til Estrupsgård opføres i
beton, der er pudset med skalflex i en sandfarvet tone jf.
lokalplanens facadeprincipper, §7.3.
Teknik og Miljøafdelingen tager til efterretning, at
naboerne ytrer modstand mod bygherres ønske om at
opføre en facade i Estrupsgård i grå facadeplader eller
beton. Det tages til efterretning at naboerne er af den
opfattelse, at dette udtryk hverken harmonerer med eller
respekterer det eksisterende omgivende udtryk i
gårdmiljøet, ej heller læner sig op ad lokalplanens
bestemmelser om facadeudtrykket i lokalområdet.
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Teknik og Miljøafdelingen anerkender, at Estrupsgård har
en flittigt benyttet offentlig parkeringsplads og at gårdens
facader dermed ses af mange mennesker hver dag.
Desuden anerkendes af Teknik- og Miljøafdelingen, at det
nye byggeri skal opføres i den gamle del af Silkeborg by,
og det respekteres, at beboerne i området henstiller til
kommunen, at det eksisterende visuelle udtryk søges
respekteret i forbindelse med opførelse af nyt byggeri.
For at imødekomme indsigelsen indstiller Teknik- og
Miljøafdelingen at facaden opføres i beton, der behandles
med skalflex, således facaden synes pudset. Ifølge
lokalplanens bestemmelser er pudsede facader tilladt i
lokalplanområdet. Teknik og Miljøafdelingen finder, at
dette kompromis kan imødekomme indsigelsesafsender.
Teknik- og Miljøafdelingen foreslår, at høringssvarene giver anledning til ikke at
godkende det ansøgte projekt, men i stedet imødekomme indsigelsesafsenderne ved
at indgå et kompromis omkring af opføre facaden ud til Estrupsgård i beton og
skalflex.

4/4

17 Godkendelse af dispensation fra lokalplan 111.14 til
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EKSEMPLER PÅ SKALCEM S2000 - FACADEPUDS

Hvis facaden udføres med facadepuds, vælges en farvenuance indenfor sandfarverne.
Den varme og lyse farvetone giver bygningen et klassisk og let udtryk, der harmonerer
godt med den røde facadetegl og det røde tegltag.
I Estrupsgård ﬁndes der i dag ﬂere facader med tilsvarende farveholdning.

Der er mange farvemuligheder indenfor facadepuds.

Eksempel på farve: Kalksand

Eksempel på farve: Ørkensand

Obs. Nogle af referencefarverne er vist som puds på tegl, der vil være en lille afvigelse i udtrykket i forhold til puds på isolering/beton.

Ny boligbebyggelse Estrupsgade 8-12
Bilag B 25.06.2018
Referencebilleder - Facadepuds

FOTOS FRA ESTRUPSGÅRD

Pudset gavl og pudset facade - beige/sandfarvet

Eksempler på facadefarve mod gårdrum

Eksempler på facadefarver mod gårdrum

Pudset gavl og facade - lys grønlig farve

Ny boligbebyggelse Estrupsgade 8-12
Bilag A 25.06.2018
Fotos - eksempler fra området
Farver og overﬂader i Estrupsgård

18 Godkendelse af opførelse af et dobbelthus på
Warmingsvej 7-13 i Alderslyst
18.1 - Bilag: Indsigelsesnotat
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Teknik- og Miljøafdelingen
25. juni
Sagsbehandler: Astrid Le Bækgaard
Sagsnr.: EJD-2016-02820

Notat vedrørende høringssvar
Forslag til kommuneplanramme 11-B-05
Nr. Afsender
Resume og hovedindhold af høringssvar samt
bemærkninger hertil
1
Afsender
Resume af høringssvar:
Familien Roberts
Ejere af Langelinie nr. 44,
8600 Silkeborg
(matr.nr. 636a)
Ejers ejendom ligger ud til
fortovet på Langelinie, og har
have, der vender ind mod det
påtænkte byggeri.

Ejer udtrykker umiddelbar glæde over at projektet er
gået fra 2- til 1-plansboliger siden første høring.
Ejer gør indsigelse mod, at det påtænkte byggeri i alt vil
muliggøre 6 boliger og 6 parkeringspladser på et område
på godt 1600 m2.
Der gøres indsigelse mod at det potentielt kan føre til, at
der kan bo 16-18 mennesker på området. Dette vurderet
ud fra, at der i princippet er plads til 1 par i hver af de
eksisterende boliger, samt plads til familier på 4-5
personer i hver af de nye boliger, da afsender mener, at
de påtænkte boliger appellerer til familier.
Der gøres indsigelse mod at det påtænkte dobbelthus vil
medføre et øget støjniveau og trafik og derved forringe
afsenders mulighed for ro og privatliv i egen have.
Desuden er afsender af den opfattelse, at det påtænkte
dobbelthus vil føre til en prisforringelse af familiens egen
bolig, eftersom det grænser op til en grund med et
mindre boligkompleks.
Dertil indskydes det, at de nuværende beboere på
Warmingsvej 7-13 vil miste deres baghaver og deres
privatliv, eftersom det vil blive meget tæt på matriklen.
Teknik- og Miljøafdelingen har følgende kommentar
Teknik og Miljøafdelingen indstiller, at indsigelsen ikke
giver anledning til ikke at godkende det ansøgte projekt.
Teknik- og Miljøafdelingen anerkender, at én matrikel

Astrid Le Bækgaard (18696)
Teknik- og Miljøafdelingen
AstridLe.Baekgaard@silkeborg.dk

Søvej 1 - 3
Sagsnr.: EJD-2016-02820
EAN nr.: +4 58 97 01 47 0

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborgkommune.dk

med i alt 6 tæt-lav boliger afviger kraftigt fra rammens
bestemmelse. Den specifikke boliganvendelse er åben-lav
og endvidere er det bestemt, at én enkelt ejendom skal
udstykkes med en grundstørrelse på min. 700 m2.
Dog har Teknik- og Miljøafdelingen valgt at fokusere på at
den eksisterende byggestil på matriklen i forvejen afviger
fra rammebestemmelsen, hvorfor vi ser sagen som
særlig.
Matr.nr 639 er 1639 m2 og er i dag bebygget med 4 tætlav boliger, der udgør en bebyggelsesprocent på 16%.
Den nye tæt-lav bebyggelse vil føre til at
bebyggelsesprocenten rammer ca. 30 %. I
kommuneplanrammen accepteres en bebyggelsesprocent
på op til 30 % for den enkelte ejendom.
Teknik- og Miljøafdelingen anerkender at det påtænkte
dobbelthus vil føre til flere beboere på ejendommen, men
som udgangspunkt er det ikke Teknik- og
Miljøafdelingens opfattelse, at det vil føre til decideret
støj. Nærmere vurderer vi, at flere naboer vil føre til mere
helt almindelig lyd fra tilstødende bolig-liv, hvilket
betragtes som naturligt for områdets bymæssige karakter
i øvrigt.
Endvidere tillægger Teknik og Miljø ikke en afsenders
gisninger om fald i ejendomsværdi særlig karakter, da det
blot bygger på forudsigelse.
Teknik og Miljøafdelingen vælger at se bort fra afsendes
bekymringer omkring hvordan beboere andre stedet i
området vil opleve den påtænkte bebyggelse.

2

Afsender

På baggrund af denne gennemgang af ejers indsigelse
vælger vi at lægge op til godkendelse af projektforslaget.
Resume af høringssvar:

Mette Torsting
Lejer på Warmingsvej 7,
8600 Silkeborg

Lejer er meget utilfreds med at få inddraget en stor del af
hendes have til et nyt byggeri og derved miste sit private
udeliv.

Den sydligste bolig på
matriklen.

Lejer fortæller blandt andet at hun for to år siden (af
udlejer) fik lov til at opføre et skur i haven og i det hele
taget har hun langt både meget tid og penge i
uderummet. Desuden har hun to hunde, hvilket har
været afgørende for, at hun har valgt bolig med have.
Ifølge tegningerne kan hun se, at det påtænkte byggeri
vil få som konsekvens, at der ikke er plads til hendes
fuldt isolerede skur med tilhørende træterrasse, samt

Side 2

bålplads og højbede.
Ifølge de nye tegninger skal lejers haveareal inddrages til
parkeringspladser og fællesareal for matriklens beboere.
Denne forandring mener lejer vil føre til mere trafik på
matriklen, og denne trafik vil foregå foran hendes
køkken- og soveværelsesvindue.
Lejer beskriver i sin indsigelse, at hun har valgt netop
denne bolig pga. roen og haven og med det henblik, at
blive gammel her. Hun føler sig meget overrumplet over
pludseligt at opdage, at udlejer har haft andre planer med
området, end det hun har været oplyst om, hvorfor hun
også har taget kontakt til Lejernes Landsorganisation
(LLO).
Desuden påklager lejer de gener, der er forbundet med
selve opførelsesperioden af den påtænkte bebyggelse.
Lejer har vedlagt sin lejekontrakt, hvor det står beskrevet
at der følger have med i hendes leje.
Teknik- og Miljøafdelingen har følgende kommentar:
Teknik og Miljøafdelingen indstiller, at indsigelsen ikke
giver anledning til ikke at godkende det ansøgte projekt.
Teknik- og Miljø finder det først og fremmest meget
ærgerligt at udlejer ikke har informeret lejer om de
påtænkte byggeønsker forud for høringsprocessen.
Det er desuden ærgerligt at lejer må opgive en del af det
nuværende private haveareal. Dog er det Teknik- og
Miljøafdelingens vurdering at de påtænkte mindre
havearealer til de 4 eksisterende tæt-lav boliger har en
acceptabel størrelse og giver mulighed for privatlivets
udfoldelse.
Det tillægges ikke værdi, at lejer gør indsigelse mod de
støjgener, der pågår i forbindelse med opførelse af det
påtænkte byggeri, da det at bo i et tætbebygget
byområde, fra tid til anden, er forbundet med at der
opføres, renoveres og forandres i det byggede miljø.
På baggrund af denne gennemgang af ejers indsigelse
vælger vi at lægge op til godkendelse af projektforslaget.

Teknik- og Miljøafdelingen foreslår, at høringssvarene giver anledning til at
godkende det det ansøgte projekt, såfremt kommunens parkeringsnorm på 1,5
p-pladser pr. bolig kan overholdes og at udbakning til Warmingsvej undgås.
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Partshøring

Partshøring
Jeg er af ejerne af ejerne af ovennævnte ejendom blevet bedt om at give indlæg i den partshøring, der pt.
pågår omkring ejendommen Warmingsvej 7 - 13 i Silkeborg.
Jeg har som arkitekt gennem de seneste år udarbejdet flere oplæg til en bedre udnyttelse af ejendommen.
Min og ejerne af ejendommens oplevelse af sagsforløbet hidtil - har været meget specielt og præget af
berøringsangst overfor planbestemmelserne og hvilke byggemuligheder, der konkret har kunnet realiseres
på grunden.
Der er brugt uendelig meget tid på forhandling og snak og nye skitser i sagsbehandlingen, og forløbet har
været præget af, at der undervejs er kommet andre holdninger og nye eller andre sagsbehandlere på sagen
i forvaltningen.
Forhistorie:
Warmingsvej og området deromkring består af meget blandet bebyggelse og antages at være tidligere
kolonihaveområde, der i løbet af 40´erne og 50´erne er blevet til helårsbeboelse.
Derfor er der meget stor forskellighed i både alder i bebyggelse og arkitektur i området.
Således også de 4 rækkehuse, der er atypiske for området.
Men med den tætte beliggenhed på boligblokkene syd for - er rækkehusbebyggelsen ikke ”fremmed” i
området som udlejningsboliger, og beboes nu primært af ældre enlige.
Sagens baggrund er, at grundejerne i 2001 - som en investering - erhvervede ejendommen af Silkeborg
kommune med de 4 rækkehuse - opført i 1940 og byfornyede i slut 90´erne.
Baggrunden for købet var den centrale beliggenhed og ejendommes gode stand.
Der pågår nu en kraftig forandring i området generelt, idet mange huse moderniseres og ombygges og
området allerede således er under stor forandring - en forandring, der yderligere vil tage fart med
etableringen af nye boliger på den ryddede skolegrunden tæt ved.
De 4 små boliger er beliggende på en forholdsvis stor grund med en bebyggelsespct nu på kun 16 %.
En stor del at grunden har derfor været henlagt som nyttehaver for bebyggelsen, men havearealet har i
mange år henligget ubenyttet og som vildnis. Derfor ejernes interesse for en bedre anvendelse at grunden
til yderligere bebyggelse.
Der er ikke lokalplanlagt for området, der ligger i byzone. Området er derfor kun reguleret af
kommuneplanens rammer, der rummer følgende bestemmelser:
• Udlagt til boligbebyggelse, åben lav
• Bebyggelsespct 30 %
• Byggehøjde 2 etager - max 8,5, m.
• Facadehøjde ved skæring mellem facade og yderside tagbeklædning max 7,5 m
• Grundstørrelse min 700 m2. og max 1399 m2
• Der skal på grunden kunne indskrives et kvadrat på 25 x 25 m.
Herudover et krav fra parkeringsnormen med 1,5 p plads pr bolig.
Herudover er desuden stillet krav om, at det generelle krav fra kommuneplanen om udlæg af 15 %
af grundarealet til fællesområde ved tæt lav bebyggelse (forudsat en bebyggelsespct på 40 %
svarende til 247 m2 i denne sag) også skal gælde, selvom bebyggelsespct. kun andrager 30 %...?)
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Dette krav er stillet, selvom der til de bestående boliger allerede er et privat haveareal på ca. 30 m2
til hver bolig og der til hver af nye boliger på grunden kan udlægges et væsentlig større haveareal
pr. bolig.
Restrummelighed:
De gældende rammebestemmelser muliggør en forøgelse af boligarealet på grunden. Ejerne ønskede i sin
tid at få undersøgt mulighederne for - indenfor de gældende kommuneplanrammer - at bebygge
ejendommen yderligere og opføre flere lejligheder til udlejning for at tilgodese især ældre eller par, der
afhænder parcelhus og ønsker at bo mere centralt i mindre bolig.
Inspirationen hertil er den større interesse for at leje og bl.a. den byudvikling, der pt. forgår i byen, hvor
andre centralt beliggende områder og arealer fortættes og udbygges og fornyes med boliger og hvor
gammel planlægning udfordres og hvor der løbende er dispenseret fra gældende bestemmelser for at
kunne fremme udviklingen og for at tilgodese det behov, der nu er for mindre boliger tæt ved centrum.

Redegørelse for hele forløbet i processen
1. Projekt 2016: 4 nye boliger på hver 115 i 2 plan:
Det første projekt, der blev udarbejdet, indeholdt i alt 4 nye boliger i 2 plan som rækkehuse/tæt lavt
byggeri og var forudsat en accepteret bebyggelsesprocent på 40, som er gældende for tæt lavt byggeri
normalt.
Projektet blev forelagt og drøftet med bygningsmyndigheden, der var velvillig, da der var tale om en
fortsættelse af den rækkehusbebyggelse, der allerede var på grunden. Der forgik gennem længere tid en
fordrøftelse om projektet herunder udformningen og der fornemmedes til sidst enighed om præmisserne
for projektet - herunder bebyggelsespct, fælles friarealer, parkering m.v.
Korrespondancen med forvaltningen kan bekræfte dette.
Før der blev igangsat udarbejdelse af konkret projekt, blev der afholdt opstartsmøde med forvaltningen.
Her blev projektet imidlertid afvist og kasseret, idet der nu pludselig var mange planforudsætninger, der
ikke var i orden - ligesom den hidtidige holdning til byggeriet var ændret, hvilket var en meget frustrerende
oplevelse efter lang tids dialog og fornemmet enighed.
Dette velvidende, at projektet også skulle have en politisk godkendelse.
I forlængelse af denne oplevelse, blev der afholdt møde med forvaltningen og planchefen, hvor
planproblematikken igen blev drøftet og hvor der blev givet tilsagn om at foretage naboorientering af et
revideret rækkehusprojekt, idet der fortsat var positiv tilkendegivelse af, at der kunne ske en udnyttelse af
restpotentialet/byggeretten på grunden til rækkehuse/tæt lavt byggeri.
NB.
Baggrunden for en høring er rammebestemmelsen om åben lav bebyggelse indenfor rammeområdet og
derfor en nødvendig dispensation for at kunne realisere projektet…!
2. projekt 2017: 2 boliger på hver 115 m2. i 2 plan
I erkendelse af bygningsmyndigheden ændrede holdning, blev der nu udarbejdet nyt skitseforslag baseret
på kun 2 nye boliger i 2 plan - men med overholdendelse af bebyggelsespct. på 30 og med løsninger på
såvel parkeringsforhold og fælles friarealer. Projektet indeholdt tagterrasser for de to boliger placeret på
taget af tilliggende carporte og i øvrigt i god afstande til naboparcellerne.
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Herved kunne opnås en række herlighedsværdier for bebyggelsen på grunden som helhed med carporte og
redskabsrum for alle boliger.
Naboorienteringen resulterede i flere indsigelser - hovedsagelig fra naboer mod vest - grundet frygt her for
indblik i haver m.v. og desuden udtalt ulyst til nye naboer tættere på bebyggelsen.
Desuden indsigelse fra ny lejer i nr. 7, der i mellemtiden har anlagt have og opført havehus og terrasse på
del af grundarealet.
Forvaltningen anså indsigelserne for væsentlige…!
Dette uagtet, at et alternativ til den foreslåede bebyggelse, teoretisk ville kunne være en nedrivning af de 4
boliger/rækkehuse og en opdeling af grunden i 2 - på hver ca. 800 m2 og opførelse af 2 nye boliger i 2 plan
med samme mulighed for tagterrasser i indtil 2,5 m fra skel - og i øvrigt med samme indsigtsproblematik,
som i det foreliggende projekt - men, vel at mærke - uden af naboskabet ville kunne forhindre projektet
efter byggeloven og planloven..!
Alligevel blev det anbefalet at ændre projektet til byggeri i kun et plan…!
3. projekt 2018: 2 boliger på hver 115 m2 i 1 plan:
Der blev herefter udarbejdet plan for 2 boliger på grunden i 1. plan på 115 m2 og uden tagterrasser - men
med løsninger af både P problematikken som fælles friareal og en samlet bebyggelsespct på 30 %.
Da byggeriet i 1. plan indebærer en dobbelt så stor grundplan for husene og herved et større arealforbrug
på grunden, blev de øvrige funktioner på grunden nu meget presset - herunder også arealet til parkering og
til stadig krævede fælles friareal.
Dette projekt blev osse naboorienteret og der kom igen indsigelser fra nabo mod vest.
Bl.a. derfor blev det tilrådet fra forvaltningen, at projektet blev yderligere reduceret til 2 boliger på hver
100 m2 og herved mindre grundplan - men også et mindre attraktivt byggeri for fremtidige lejere og ikke
optimalt byggeri for grundejerne…!
4. - projekt 2018: 2 boliger på 100 m2 i 1 plan:
Dette reducerede projekt blev efterfølgende også skitseret og naboorienteret - nu med en samlet
bebyggelsespct. på 28 % og et samlet fælles friareal på 164 m2.
Dette samtidig med at der i alt til private haver nu var et skitseret haveareal på ca. 405 m2 i bebyggelsen.
Samtidig er der eftervist at p-areal svarende til 1,5 bil pr. bolig.
Til dette projekt er igen fremkommet indsigelse fra lejeren i nr. 7, der er flyttet ind efter den første
skitsering af en ny bebyggelse på grunden i 2016 og har taget et havestykke i brug og opført havehus og
terrasse til eget brug.
Vedkommende klager over manglende respekt for det hun i mellemtiden har bygget op og forventer dette
respekteret.
Med baggrund i sagens forhistorie har ejerne at både etiske og moralske grunde accepteret dette…!
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5. projekt 2018 – ændring af p-forholdene for at tilgodese haveprojektet.
Der er med i ejernes beslutning om at tilgodese den etablerede haveanlæg - skitseret nødplan for
bibeholdelse at dette ”private” areal.
Parkeringen er derfor flyttet nærmere Warmingsvej.
En sådan løsning giver imidlertid generelt meget dårligere parkeringsforhold og i det hele taget en for
beboerne på ejendommen væsentlig dårligere løsning i forhold til det projekt med 2 boliger i 2 plan, der
blev fremlagt og nabohørt først.
Anbringende:
Men baggrund i ovennævnte redegørelse for forslag til løsninger og de problematikker, der er søgt
tilgodeset i relation til naboer etc. - er det tankevækkende, at alle anstrengelser for at finde løsninger, der
tilgodeser forholdet til naboskabet - ender med at give en meget dårlig og utilfredsstillende løsning for de
beboere, der bor på ejendommen og sammen indebærer en væsentlig dårligere udnyttelse for ejerne - end
rammebestemmelserne muliggør.
Det er således tankevækkende, at påståede indbliksgener opfattes som væsentlige, selvom
rammebestemmelserne for grunden reelt muliggør byggeri i 2 etager og byggeloven muliggør tagterrasser
indtil 2,5 m fra skel…!
Den i sin tid skitserede løsning med 2 boliger i 2 plan - løste efter vores opfattelse alle problematikker
optimalt indenfor de gældende regler og muliggjorde samtidig bevarelsen at det nu etablerede
haveanlæg…!
I øvrigt undrer fortsat kravet om udlæg af 15 % af grundarealet tilfælles friareal, da bebyggelsesprocenten
kun er 30 %.
Efterskrift:
Hvis der i øvrigt er enighed om, at den eksisterende rækkehusbebyggelse kan videreføres og nye tilføjes
som en naturlig udvikling på grunden….
Hvad skal vurderes højst:
- Grundejernes muligheder for at udnytte den byggeret, der reelt er på grunden indenfor de
bestående kommuneplanrammer og indenfor bygningsbygningsreglementets muligheder –
- eller skal naboers ulyst til flere naboer og frygt for indblik tilgodeses højere…?
Grundejernes ønsker og forventninger er, at der meddeles dispensation fra kommuneplanens
rammebestemmelser til en anvendelse af restrummeligheden på grunden til opførelse af 2 rækkehuse i 2
plan som angivet i første naboorientering - evt., uden tagterrasser og med en placering på grunden længst
fra skel samt at kravet om etableringen af fælles friareal bortfalder.
På vegne af grundejerne
Silkeborg d. 28.07. 2018
Niels Kristoffer Nielsen
nkn-raadgivning
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Rapport om analyse og brugerinddragelse
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Outputtet fra de forskellige inddragelsesaktiviteter og analyser er samlet i nærværende rapport udarbejdet af Cooperator og Vega Landskab. Rapporten skal danne grundlag for skitsering og projektering af gågaderne.
Silkeborg Kommune

li

Der har været afholdt dialogmøder med butikkerne og ejendomsejerne og der har været
opstillet en pop up stand i gågaderne i en periode på 2½ uge, hvor borgerne har haft mulighed for at deltage. Ydermere er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra butikker,
ejendomme, lokalråd, turistchef, naboer og Handel Silkeborg. Følgegruppen har bl.a. været på
byvandring i gågaderne og har deltaget i en studietur til Vejle og Flensborg.
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Inden den første skitse tegnes, er der gennemført en omfattende bruger- og borgerinddragelse, hvor det har været muligt at byde ind med ønsker og idéer til stemninger og værdier i de
fremtidige gågader.
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En gennemførelse af gågadeprojektet vil understøtte de tanker der er i udviklingsstrategien
og planstrategien. Her er bl.a. nævnt, at vi som led i en midtby make-over skal ”leve og larme”. ”Vi skal fortsat udvikle Silkeborg som en levende handelsby, der tiltrækker events, investeringer og handlende. Silkeborg skal være byen med Danmarks smukkeste og mest levende
gågade”.
Formålet er endvidere at skabe et projekt som går ”hånd i hånd” med koncernledelsens
strategi om at vise handlekraft, skabe helhed og sammenhæng og at samskabe og kommunikere strategisk. Udviklingen skal ske i samskabelse mellem politikere, borgere/brugere og de
fagprofessionelle.
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Gågaderne i Silkeborg midtby skal renoveres.

Silkeborg Byråd har afsat midler til renovering af gågaderne Vestergade og Søndergade. Projektet skal gennemføres, da de to gågader fremstår nedslidte. Målet er at skabe et tidssvarende bud på en gågadeindretning som skaber de bedst mulige rammer for et velfungerende
byliv og et aktivt handelsmiljø. Byrummene skal indrettes med en høj grad af tilgængelighed,
servicefunktioner, tryghed og kvalitet. Byrummet skal tilbyde aktiviteter som overrasker,
inspirerer og som indbyder til ophold, bevægelse og leg, og som danner synergi med handelslivet.
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Rapport om brugerinddragelse
INTRODUKTION

2. BAGGRUNDSANALYSER:
Placering
Historisk
Rammen
Trafik
Gadens rytme
Brandveje
Skyggeforhold
Årsaktiviteter

3. GÅGADERNES MULIGHEDER OG POTENTIALER
4. BILAG
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Inddragelsesfasen - formål
Konklusion
Inddragelsesfasen - hvem, hvornår, hvad?
Inddragelsesfasen - hovedtemaer
Inddragelsesfasen - ønskerne
De gode steder - de knap så gode steder
Mulige strategier
Anbefalede muligheder til test og afprøvning
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1. PROCESSEN:

A | Inddragelsesfasen - formål
Fornyelse af Søndergade og Vestergade

FORMÅLET MED BRUGERPROCESSEN
Silkeborg Kommune har afsat penge til fornyelse af gågaderne
Søndergade og Vestergade med ønsket om at Silkeborg skal
summe af liv, handel og oplevelser. Der er lavet et helt nyt torv
inspireret af Asger Jorn, Østergade står klar og nu går Silkeborg
Kommune i gang med at forny Vestergade og Søndergade, så
byen får et endnu mere spændende og indbydende gågademiljø. Gågaderne skal skabe gode rammer for byens butikker og de
handlende, og de skal binde byens kvarterer og rum sammen.
De skal emme af hygge og indbyde til ophold og leg, så børnefamilier, unge og ældre får lyst til at slå sig ned og bruge byrummet også efter lukketid.
Silkeborg Kommune ønsker at udvikle gågaderne i fællesskab
med borgere, brugere og interessenter og har derfor gennemført
en inddragelse af disse i forbindelse med de indledende analyser.

Vestergade

Søndergade

Opgaven: Vestergade og Søndergade skal renoveres

VEGA landskab + Cooperator | Brugerinddragelse | Søndergade og Vestergade | Silkeborg Kommune
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B | Konklusion
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Fornyelse af Søndergade og Vestergade
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I forløbet har handelsdrivende og ejendomsejere
været inddraget via dialogmøder, interessenter og
følgegruppen har været inddraget via workshops og
byvandring samt studietur. Borgerne har generelt
været inddraget via en pop-up-event i gågaderne der

5 | Juli 2018

Blandt de forskellige aktører og interessenter har der
hersket bred enighed om hovedtemaerne for fornyelsen af gågaderne, de er sammenfattet her:
• Silkeborgs skønne natur skal ind i gågaderne i form
af grønt og vand (”Danmarks grønneste gågade”).
• Der skal arbejdes på at kunne styre traﬁkken målrettet – både de gåendes ﬂow, cyklerne, varekørsel,
P-søgende traﬁk mv.
• Der skal skabes stemning og identitet i gaderne og
være fokus på samarbejde og på at undgå tomme
butikslokaler.
• Passager og gårdrum skal aktiveres for at styrke oplevelsen af gaderne og skabe kontrast til disse.
• Der skal fokus på at aktivere enderne (Søndertorv
og Norups Plads samt gadeenderne tættest herpå) for
at skabe et godt ﬂow for gående og liv i begge ender
af gaderne .

De to sidstnævnte vil fremadrettet fungere som fokusområder i projektet, idet der ikke (på nuværende
tidspunkt) er afsat midler til torve, pladser, gårdrum og
passager. Ligeledes er dele af disse områder i privateje og derfor afhængig af samspil med ejendomsejere.
På de næste sider er en sammenfatning af analyseog inddragelsesfasen og efterfølgende analyser og
bilag (med alle opsamlinger på de enkelte aktiviteter
i inddragelsen). Nærværende rapport, indeholdende
materiale og resultater fra analyse- og inddragelsesfasen, skal godkendes politisk i august for derefter
at danne grundlag for det videre arbejde med skitseforslag til de to gader – Dvs. der skal ﬁndes de rigtige
løsninger der så vidt muligt imødekommer brugernes
idéer og ønsker i de speciﬁkke gaderum i Søndergade
og Vestergade.
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Gågadenettet i Silkeborg er tæt og man kan derfor
se på det som et ’Outdoor city center’. Undervejs i
processen blev det tydeligt, at der også i Silkeborg,
som i mange andre handelsbyer, er udfordringer med
at fastholde butikker og handlende i dele af gaderne.
Der er ﬂere metoder til at forbedre handelsmiljøerne,
og på studieturen blev bl.a. BID-enheder (Business
Improvements Districts - En model der giver private
aktører mulighed for at tage mere ansvar i de byrum
som de bor og driver forretning i) præsenteret. Men på
strukturelt niveau, har gaderne en række udfordringer,
der gør at der er meget stor forskel på hvor i gaderne
man har butik, og hvor et fællesskab af butiksejere
ikke er nok til at løfte problematikken.

løb over 2 ½ uge. Hele vejen igennem inddragelsesforløbet, har der været en god stemning med deltagere
fuld af engagement og idérigdom. Der har været god
interesse om projektet.
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Analyse- og inddragelsesforløbet i forbindelse med
den planlagte fornyelse af Søndergade og Vestergade,
har kørt henover foråret 2018. Inddragelsesdelen har
både haft til hensigt at kvaliﬁcere analysearbejdet,
men også at indsamle viden om de mange forskelligartede brugeres ønsker, idéer og tanker om mulighederne for fornyelsen af gaderne.

STUDIETUR. Her rundvisning i Flensborgs gågade

VEGA landskab + Cooperator | Brugerinddragelse | Søndergade og Vestergade | Silkeborg Kommune

C | Inddragelsesfasen - hvem, hvornår, hvad?
Fornyelse af Søndergade og Vestergade

HVEM ER INDDRAGET?

HVORNÅR?

KORT GENNEMGANG AF PROCESKTIVITETER

De handelsdrivende: De der driver butikker i Søndergade og Vestergade (både de der er medlem af
HandelSilkeborg og de der ikke er)

Dialogmøder med de handelsdrivende (Vestergade d.
11. april 2018 og Søndergade d. 18. april 2018)

Til dialogmøderne med de handelsdrivende i Søndergade og Vestergade, blev der stillet en kort opgave for
at samle de første tanker og idéer for de nye gågader.
Deltagerne noterede de vigtigste handlinger, adfærd
og stemninger, som de ønsker for de nye gågader.
Efterfølgende kategoriserede deltagerne de mange
udsagn.
Der var bevidst ikke fokus på indretningsdetaljer.

Ejendomsejerne: De der er ejere af ejendomme med
adresse i gågadedelen af Søndergade og Vestergade
Interessenterne: De der på forskellig vis har interesser
i gågaderne; beboerne, Dansk cyklistforbund, lokalråd,
de der laver events i Silkeborg m.ﬂ.
Følgegruppe: Gruppe nedsat med deltagere fra handelsdrivende, lokalråd, ejendomsejere, VisitSilkeborg,
HandelSilkeborg, beboere m.ﬂ. Følgegruppen vil løbende deltage i møder hele fornyelsesprojektet igennem for sparring, anbefalinger og generel information

Interessenter og følgegruppe (workshop_1 d. 15. maj
2018 og workshop_2 d. 31. maj 2018
Borgerinddragelse (Pop-up-event i gågaderne fra d.
25. maj til d. 9. juni 2018 på udvalgte dage, i udvalgte
tidsrum)
Dialogmøde med ejendomsejerne (d. 4. juni)
Studietur til Vejle og Flensburg (for følgegruppe, HandelSilkeborg og Plan- og Vejudvalg d. 11. juni 2018)

Deltagere i Pop-up: Alle de der kommer i gågaderne borgere, handelsdrivende, turister, de der er i gaderne
via deres arbejde m.ﬂ.

Til dialogmødet med ejendomsejerne var der oplæg
ved Birch & Birch om handelsliv og samarbejde med
andre aktører. Der var oplæg fra Kommunen om gadeudvalg og information om planarbejdet med midtbyen
generelt. Til sidst på mødet var der en kort dialog, hvor
ejendomsejerne kunne komme med deres input til
hvad der fremadrettet er vigtigt for gågaderne i deres
perspektiv.

DIALOGMØDER

VEGA landskab + Cooperator | Brugerinddragelse | Søndergade og Vestergade | Silkeborg Kommune

Workhop 1 for interessenter og følgegruppe
Workshoppen blev opdelt i to dele. I opgave 1 skulle
deltagerne angive de gode og dårlige steder, der er i
dag, indtegne kendte bevægelsesmønstre og markere
hvad der gerne skal bevares, og hvad der gerne må
komme mere af.
I opgave 2 skulle deltagerne indtegne og notere deres
tanker og ”drømme” i forhold til de nye gågader. Der
skulle desuden noteres på en årslinje med aktiviteter
for midtbyen, om der var andre/nye aktiviteter, der
kunne blive en del af gaderne.

WORKSHOP 1
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Workshop 2 for følgegruppe
Workshoppen var en byvandring hvor analyser samt
inddragelsens hidtidige resultater blev perspektiveret
i byrummet og herefter kvaliﬁceret af deltagerne gennem en kort opgave.
Borgerinddragelse
Pop-up-event i udvalgte passager i Søndergade og
Vestergade. Der var opsat plancher til markering af de
gode og knap så gode steder, plancher til at markere
ønsker samt en planche til øvrige kommentarer. Derudover var der en planche med generel information. I
portene var der rullet ”græs-gulvtæppe” ud, stillet træer i store kummer og der var lokalhistoriske billeder fra
gaderne for at skabe stemning og opmærksomhed.

WORKSHOP 2 byvandring
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Studietur til Vejle og Flensburg
På studieturen til Vejle og Flensburg ﬁk deltagerne fra
følgegruppen, Handel SIlkeborg og Plan- og vejudvalget oplæg og guidede rundture om og i byerne. Dette
gav basis for mange gode diskusioner og snakke. I
Vejle var der bl.a. stort fokus på BID-modellen og i
Flensborg var der fokus på de mange passager med
stemninger og identitet.

Udover de nævnte inddragelsesaktiviteter har en
survey, udarbejdet af Silkeborg Kommune i forbindelse med ”Tværgade-projektet” i 2017, været anvendt i
analyse- og inddragelsesforløbet (hovedpunkter relevante for fornyelsen af gågaderne ﬁndes under bilag).

De forskellige deltagere fra inddragelsesforløbet har
været meget engagerede og idérige og har tilsammen
givet et bredt spænd af aktører med meget forskellige
interesser i Silkeborgs gågader/midtby. Det er deres
udsagn der er sammenfattet under ”hovedtemaer”.
Udsagnene fra de forskellige inddragelsesaktiviteter
har i det store hele været meget enslydende.
Ønskes der yderligere viden om baggrunden for hovedtemaerne, kan der læses mere under bilag, hvor
alle opsamlinger fra de enkelte aktiviteter er samlet.

POP-UP, Søndergade

POP-UP, Bankpassagen i Vestergade

STUDIETUR, guidet tur i Vejle
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D | Inddragelsesfasen - hovedtemaer
Fornyelse af Søndergade og Vestergade

HOVEDTEMAERNE
Sammenfattet over hele inddragelsesforløbet har der været meget stor enighed om
hovedtemaerne for det videre arbejde med
fornyelsen af gågaderne. Der har været stort
engagement og idérigdom og de væsentlige
udsagn, idéer og tanker er samlet og følger
projektet videre i de næste faser. På næste
side ses hovedoverskrifter samt stikord.
Hovedoverskrifterne er opdelt i to.
Natur, Traﬁk og Stemning og identitet er de
primære temaer for det videre projekt, idet
der kan arbejdes med disse direkte i gaderne.

*
P
Enderne tættest på Torvet og på ’Tværgade-loopet’
fungerer bedst. Begge gadeender er udfordrede

*

Aktivering af passager og gårdrum samt
fokus på enderne bliver fokuspunkter i det
videre forløb. Dvs. der skal være opmærksomhed på temaerne, men det kan ikke
forventes at alle udfordringer under disse
overskrifter kan løses i forbindelse med fornyelsen af Søndergade og Vestergade. Alle
hovedtemaer indgår også i arbejdet med
midtbyen generelt og vil på denne måde
leve videre i de projekter hvor det er aktuelt.
Under bilag i denne rapport ses mere nuancerede opsamlinger fra de enkelte inddragelser.

*
P
Målet for opgaven er at hele strækningen Vestergade
og Søndergade bliver velfungerende.
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Simpellt indkøbsprincip:
Man parkerer og går målrettet ud at købe ind, og tilbage til bilen. Gågaderne lægger op til sådan et indkøbsmønster

Fokus på forbedret indkøbsprincip:
Man parkerer og kan gå en indkøbsrute i et loop, hvor
man passerer ﬂere butikker undervejs. Herved opstår
der en synergieffekt butikkerne imellem. Det er kun
i dele af gågaden det er muligt at bevæge sig i loops.
Gadestrækninger der ikke er forbundet i loops, er
mere udfordrede.
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PRIMÆRE HOVEDTEMAER:
NATUR
Der skal være mere grønt i gågaderne. Det
grønne fra midtbyens omgivelser skal trækkes ind i gågaderne – både i form af beplantning og vand som element på ﬂere måder
(der skal dog sikres frit udsyn til butikker og
gadevarer). Det er ﬂere gange nævnt at Silkeborg er ”Danmarks Outdoor Hovedstad” og
at man har mulighed for at skabe ”Danmarks
grønneste gågade”.

TRAFIK
Hvem må færdes hvor? Der ønskes en bedre
styring af traﬁk i gaderne (varekørsel styres
f.eks. med pullerter) samt ﬂere cykelparkeringspladser og fokus på godt ﬂow i gaderne
der understøtter zig-zag-bevægelser for gående, fremfor den lige bevægelse fra-A-til-B.
Derudover nævnes terrorsikring

FOKUSPUNKTER:
STEMNING OG IDENTITET
Stemningen i gaden og et gadeforløbs identitet betyder meget. Der skal fokus på at
undgå tomme facader. Gadearealet foran
”neutrale” facader (f.eks. banker) kan bruges
til ophold, grønt mv. Facadernes udseende (renovering) har stor betydning, ligesom
der er snakket meget i én samlende, tydelig
helhed gennem indretning og samarbejde i
gaderne (samt med Kommunen m.ﬂ.). Der
skal være fokus på mulighed for aktiviteter,
farver, belysning, udtryk, vand, det grønne,
ly og læ, oplevelser og leg. Gaderne kan evt.
have forskellig identitet for at fremhæve den
enkelte gades særkende.

Eksempel på passage i Søndergade
Uudnyttet potentiale; der kunne være kunst, belysning, begrønning, udstilling og særlig belægning samt
at det kan pirre nysgerrigheden til at fortsætte ind.

AKTIVERING AF PASSAGER OG GÅRDRUM
Hvad kigger man ind på fra gågaderne gennem passager, ind i gårdrum? Er der gode
smutveje der skaber et godt ﬂow for gående
og trækker handlende ned i enderne?
I gårdrummene er det muligt at skabe en
stemning, der står i modsætning til gadens liv
(der er sol, ro, læ og rekreativt, mere åbent
osv.). Der ønskes mindre biltraﬁk/-parkering
i gårdene og noget der gør os nysgerrige og
trækker turister, handlende m.ﬂ. derind (f.eks.
beplantning, streetart eller…, men ikke butikker der trækker livet fra gågaderne)

FOKUS PÅ ENDERNE
Norups Plads og Søndertorv mangler tiltrækningskraft. Pladserne ønskes aktiveret med
samlingssteder, leg og beplantning, Begge
pladser er karakteriseret af omkringliggende
huse, der mangler døre og aktive facader ud
mod plads og torv

Eksempel på passage i Flensborg, studietur
Med begrønning, belysning og stemningskabende
belægning får man lyst til at fortsætte.
9 | Juli 2018
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E | Inddragelsesfasen - ønskerne
Fornyelse af Søndergade og Vestergade

EN KORT-OVERSIGT

På kortet er vist et sammendrag af de ønsker og de
anbefalinger der er fremkommet undervejs i analyseog inddragelsesforløbet, gennem alle aktiviteter. Dvs.
fra handelsdrivende, ejendomsejere, borgere, beboere, HandelSilkeborg, VisitSilkeborg med mange ﬂere.
Nogle af anbefalingerne fremgår af hovedtemaerne
andre ikke.

Skab samlede identiteter
for gader/gadeforløb for stemning og sammenhæng (som i
Tværgade)

Skab mere forbindelse og kig til
naturen - f.eks. som Bankpassagen

Bedre styring af P-søgende traﬁk
og varekørsel i gågaderne

Mere stemning med grønt og
vand i gaderne. Lad Silkeborg
komme ind i gågaderen
Undgå tomme lejemål og
samarbejd f.eks om midlertidige
løsninger
g
Aktivér enderne: Vestergade
(modsattte ende af Torvet) samt
Norups Plads

Skab basis for oplevelser, aktiviteter og events - ikke kun på
Torvet. Variation er godt

Brug pladsen foran inaktive facader til cykler, ophold, træer mv.

Aktivér gårdrum og passager med
grønt, cafemiljø, streetart eller andet...

Aktivér enderne: Søndergade
(modsatte ende af Torvet)samt
Søndertorv

Mere kunst og kultur samt fokus
på vedligeholdte, ﬂotte facader

Fokus på gadevarer - mindre,
eller på en anden måde?
Skab et godt fodgængerﬂow
med ”rundgange” i stedet for
fra-A-til-B som i dag
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DE VÆSENTLIGE OG GENTAGNE ØNSKER

Her er oplistet et sammendrag af alle de anbefalinger
der er fremkommet undervejs i analyse- og inddragelsesforløbet, gennem alle aktiviteter. Dvs. fra handelsdrivende, ejendomsejere, borgere, beboere, HandelSilkeborg, VisitSilkeborg med mange ﬂere. Nogle af
anbefalingerne fremgår af hovedtemaerne andre ikke.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Få det grønne og vandet, som kendetegner Silkeborg, ind i gågaderne
Brug penge på ”software” (det stemningsskabende) og ikke på ”hardware” (belægning mv.)
Skab særlige identiteter i hvert gadeforløb / gaderum
Brug rummet over gaden (ly, læ, belysning, bannere mv.)
Udeservering skaber liv og stemning
Renovér facaderne - det betyder meget for helhedsindtrykket
Kunst og kultur i byrummet
Variation i udtryk og oplevelser over tid er vigtig
Der skal skabes sammenhæng (udtryk, ﬂow, traﬁkalt mv.)
Fokus på gadevarer - mindre eller på en anden
måde?
Aktivér passager og gårdrum
Steder til ophold - siddende og stående
Legeplads og aktiviteter til børnene
Mulighed for at have baby med (ammested, ﬂaskeopvarmning, tilgængelighed mv.)
Traﬁkken er en udfordring - parkering i gårdene,
varekørsel mv.
Skab et godt ﬂow for fodgængere i midtbyen skab naturlige rundgange og ikke A-til-B-bevægelser
Fokusér på enderne - Aktivér Norups Plads og
Søndertorv

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Plads til ophold og plads til at gå
Der skal skabes tryghed
Fokus på samarbejde mellem handelsdrivende,
Kommune, ejendomsejere m.ﬂ.
Ingen tomme butikker - der skal arbejdes på midlertidige løsninger når der er tomme lokaler (andres gadevarer, folier på vinduer, pop-up mv.)
Skab oplevelser og aktiviteter i hele midtbyen ikke kun på Torvet
Strøm, kloakering mv. til pop-ups og events
Frihold julehandelen for anlægsarbejdet – Dvs. lad
byggefasen starte op i februar og slutte i november.
Black Friday og december er den allerbedste måned for de ﬂeste butikker Overvej om arbejdstiden
for håndværkere i gaden skal være fra kl. 6 – 20.
Altså en væsentlig udvidelse i forhold til normalt.
Det vil betyde en kortere anlægsfase
Lad butikkerne blive taget med på råd i forbindelse med anlægsarbejdet
Varsko butikkerne løbende om anlægsarbejder
foran deres dør/vinduer
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F | De gode steder - de knap så gode steder
Fornyelse af Søndergade og Vestergade

På kortet er oplistet et sammendrag af alle de udsagn der er fremkommet undervejs i analyse- og
inddragelsesforløbet omkring gode steder gennem
alle proces-aktiviteter. Dvs. fra handelsdrivende,
ejendomsejere, borgere, beboere, HandelSilkeborg,
Visit-Silkeborg med mange ﬂere.

Bankpassagen nævnes af mange som en ﬁn passage med et
smukt kig til søen
Torvet fremhæves for
stemning, aktiviteter, den ny
udeservering og renoveringen
generelt
Tværgade bliver nævnt af de
ﬂeste for god sammenhæng,
identitet og stemning
Vestergade og Søndergade tættest på Torvet har liv og fungerer
for det meste godt
Vestergade og Søndergade
fremhæves for at have mange
passager og porte med potentiale

Nygade fremhæves for liv og
stemning
Gårdrummene i midtbyen fremhæves især for deres potentiale

Skoletorvet fremhæves af ﬂere
for dets stemning og potentiale

GODE STEDER; bankpassagen med udsigt og vand
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På kortet er oplistet et sammendrag af alle de udsagn
der er fremkommet undervejs i analyse- og inddragelsesforløbet omkring de knap så gode steder gennem
alle procesaktiviteter. Dvs. fra handelsdrivende,
ejendomsejere, borgere, beboere, HandelSilkeborg,
Visit-Silkeborg med mange ﬂere.

Vestergade (længst fra Torvet)
bliver af de ﬂeste nævnt som
stille og knap så attraktiv

Søndergade og
Vestergade er meget lige med
meget forskelligartet udtryk, ingen
grønt og for meget ikke styret
traﬁk

Norups Plads bliver nævnt af
de ﬂeste for at være tom, uden
aktivitet eller ”noget at gå efter”

Søndergade (længst fra Torvet)
bliver af de ﬂeste nævnt som
stille og knap så attraktiv

Hostrupsgade og især Nygade
bliver nævnt for P-søgende traﬁk

Især Bios Gård, men også Mejerigården nævnes meget i forhold
til traﬁk og trist stemning

Tværgade, tættest på Bindslevs
Plads bliver nævnt for trist
stemning

Søndertorv bliver nævnt af de
ﬂeste for at være tom, uden aktivitet eller ”noget at gå efter”

KNAP SÅ GODT; varekørsel i gågaderne
13 | Juli 2018
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G | Mulige strategier
For forbedring af gadeflow og aktiviteter

Hvordan hele strækningen og enderne aktiveres, har
optaget brugerne hele vejen rundt i brugerprocessen.
Der har været ﬂere løsninger bragt frem. Det er ikke
dem alle, der er indenfor rammerne af denne opgave,
men det er vigtigt for opgavens succes, at gågadernes
løsning forholder sig til dem og klargører projektet til
fremtidige forandringer.

Der ligger langs gaderne et stort potentiale i en
mængde små passager, der forbinder gågaderne med
baggårdene på kryds og tværs. Bl.a. på studieturen
blev det meget synligt, hvor stort et potentiale disse
baggårde og passager har, som et tilskud til gågadernes monotoni.

STRATEGI I
AKTIVÉR ENDERNE

STRATEGI II
KOBLE PASSAGER BEDRE PÅ GÅGADERNE

STRATEGI III
SKAB AKTIVITET MED TRAFIK

STRATEGI IV
KONCENTRER AKTIVITETERNE

Hvis enderne fungerer som et attraktivt ankerpunkt
i gaden, vil der komme et naturligt ﬂow den vej. Det
kræver noget særligt - som en meget attraktiv café /
legeplads el. at en bygning indrettes med stor ”ankerbutik”.

Hvis der kommer et ﬂow der forbinder gadeenderne
med resten af gadestrukturen, sådan at man ikke ender i en ’dead-end’, det vil fremme det samlede ﬂow,
men kræver at der sker noget på bagsiden.

En let traﬁkstrøm kan være vitaliserende for nogle typer af butikker, hvis der f.eks. er mulighed for korttidsparkering lige udenfor. En ensretning vil også kunne
skabe mere ro i Nygade, der er plaget af P-søgetraﬁk.

Gågaden kan koncentreres omkring det velfungerende
handels-loop og udvides med Mejerigårdens baggårdsmiljø. Herved kan idéen om en stærk kerne der styrker
nærområder forstærkes.

WORKSHOP I, på Det Gamle RådhusA
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H | Anbefalede muligheder til test og afprøvning
BAGGRUND

Med udgangspunkt i diskussionerne og resultaterne
fra brugerprocessen, anbefales det at bruge tiden
frem til anlægsperioden, på at lave midlertidige afprøvninger i gågaderne og byrummene omkring gaderne. Afprøvningerne skal foregå enkeltvis, sådan
at resultatet af dem kan evalueres hver for sig. Det
anbefales at være tydelig i skiltningen omkring afprøvningerne, sådan at alle midtbyens brugere føler sig
trygge i processen.

PRIMÆRE:

SEKUNDÆRE:

Hvad:
Ensretning af traﬁk i Nygade og åbning for ensrettet
traﬁk på sidste del af Søndergade og første del af
Søndertorv, samt korttidsparkering i gaden. Dvs. Nygades ensretning fortsættes syd ad Søndergade og ad
Markedsgade mod Bindslevs Plads.
Mål:
At få mere liv og ﬂow i den ydre del af Søndergade og
at afprøve, om en let traﬁkstrøm kan være vitaliserende for nogle typer af butikker, hvis der f.eks. er mulighed for korttidsparkering lige udenfor.
Desuden kan afprøves om ensretning af Nygade vil
kunne skabe mere ro og øget fodgængersikkerhed i
Nygade, da en del af gaden i dag er plaget af P-søgetraﬁk.

Silkeborg Kommune kan ikke sætte nedenstående
afprøvninger i gang, men vil gerne samarbejde og
være sparringspartner i forhold til gældende regler og
retningslinjer på de forskellige områder.

Hvad:
Afspærring af Søndergade og Vestergade (og evt. Torvet) for varetransport fra 10-18.
Mål:
At opprioritere fodgængertrivsel.
Hvad:
”Costa del Søndertorv” med sandstrand/beachvolley/palmer o.l. på Søndertorv.
Mål:
At øge aktiviteten på Søndertorv og dermed opnå ﬂere gående i den stille, ydre ende af Søndergade samt
at afprøve om Søndertorv kan fungere som opholdssted med leg trods skygge.
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Hvad:
Lukke Mejerigården for offentlig parkering (beboere
mv. skal sikres parkering og adgang). Evt. med midlertidige baggårdsinstallationer.
Mål:
At se om arealerne i Mejerigården kan udnyttes mere
rekreativt for at skabe et bedre ﬂow i og omkring
gågaderne samt at skabe rum og mulighed for at ﬂere
bliver længere i midtbyen (desuden muligheden for
at stoppe P-søgetraﬁkken i Nygade og herved øge
sikkerheden).
Hvad:
Midlertidig passageinstallationer i udvalgte passager.
Mål:
At afprøve om der med fokus på passagerne kan komme et bedre ﬂow i og omkring gågaderne, særligt i de
’døde’ ender af gaderne (afprøves gerne i forbindelse
med ovenstående punkt om at lukke Mejerigården for
offentlig parkering).
Hvad:
Eventbaserede aktiviteter med boder (f.eks. madboder) på Søndertorv.
Mål:
At der kommer ﬂere kunder og besøgende ad den vej
samt at afprøve om de skyggefulde forhold har betydning.
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2. Baggrundsanalyser

Gågadernes placering i Silkeborg

SILKEBORG LANGSØ

PAPIRFABRIKKEN

ØSTERGADE

TORVET
MUSEUM

VESTERGADE
NORUPS PLADS

SØNDERGADE

SØNDERTORV
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REMSTRUP Å
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Projektområde zoom
TORVET

PARKERING

PARKERING

VESTERGADE

NORUPS PLADS

PARKERING

MEJERIGÅRDEN

SØNDERGADE
BIOS GÅRD

SØNDERTORV
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Silkeborg midtby

Gågaderne ligger på et lokalt plateau i et meget kuperet terræn

Silkeborg er en relativt ung by, etableret under enevælden. Byen er planlagt omkring 1844 med først
papirfabrikken og i 1846 handelspladsen. Torvet blev
anlagt foran kirken og Rådhuset. Bindslevsplads er
idag resterne af handelspladsen.

Silkeborg er med de meget lige gader anlagt i en
gridstruktur atypisk fra mange andre danske købstæder. Det har nogle potentialer som gågade, men også
ulemper som at det kan virke forblæst og at der ikke
er den klassiske middelalderbys snirklede charme.
Byen ligger på et naturligt plateau i landskabet, og
gågaderne er derfor også meget plane uden store
terrænspring.

Torvet

Havn
Silkeborg Kirke

GL. Rådhus
Museum Silkeborg

Norups Plads

Søndertorv

College 360
Silkeborg Bibliotek
Th Langs Skole

Silkeborg
S
ilk
St.
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Historisk udvikling
Gridbyens linjer langs med søen

1842-1899

1928-1940

1953-1976

1980-2001

Søndertorv opstår i løbet af 80’erne, hvor bygningerne
på stedet fjernes og der opstår et mellemrum.
Norups Plads kommer til i løbet af 00’erne, hvor Jyske
bank bygges om og der friholdes en niche for enden
af Vestergade.

Det kan forklare hvorfor de to torve idag ikke fungerer
særlig godt. Begge torve har meget få aktive facader
med indgange der vender mod torvet og der er meget
få butikker der har adgang fra de to torve.

Begge torve er idag meget ’døde’ ender på henholdsvis Vestergade og Søndergade.

Kilde: www.historiskatlas.dk
Den planlagte gridby anlægges ved søbredden.
Senere udvides byen mod Stationen.
Det er tydeligt at byen anlægges med to klare pladser;
Handelspladsen og Rådhus/kirkepladsen.
Senere kommer Skoletorvet til.

Søndertorv opstår

1954
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1995

Norups Plads opstår

2016
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Vestergades historie
VESTERGADE

Vestergade udgår fra Torvet mod vest og er en af byens første gader. Allerede da handelspladsen Silkeborg blev anlagt i 1846, var det planen, at den skulle
udgøre et traﬁkalt knudepunkt for hovedlandevejene
Aarhus-Ringkøbing og Horsens-Viborg.
Fordi Vestergade ﬁk status af landevej, blev den anlagt på statens bekostning og desuden brolagt allerede i 1850. Den var i mange år byens eneste brolagte
gade.
Vestergade havde i øvrigt ikke fra starten dette navn.
De første år kaldtes den slet og ret ”Hovedgaden”
eller ”Chausseen”. Et andet navn var ”Storegade”
i modsætning til ”Lillegade”, som var Søndergade.
Omkring 1860 synes navnet Vestergade dog at være
slået igennem som den ofﬁcielle betegnelse.
Oprindelig sluttede Vestergade ved Hostrupsgade,
men i 1923 ﬁk strækningen til nuværende Søndre
Ringvej, som før hed Herningvej, også navnet Vestergade. Vestergade blev hovedvej i 1938 og fungerede
som sådan indtil ringvejssystemet efterhånden tog
over fra 1950’erne. Vestergade blev fra 1973 gågade
på stykket fra Torvet til Hostrupsgade.
Oprindelig hed Lundsgade i Alderslyst også Vestergade, men det blev ændret ved en gadenavnsændring i
1934.
Gaden var for smal
Silkeborgs første birkedommer og kongelig udpeget
”borgmester”, Vilhelm Drechsel, beklagede allerede i
1880, at kommissionen, der stod for byens planlægning, havde fastsat, at byens hovedgade ikke skulle
være bredere end 15 alen (ca. 9,5 m.). Det blev i endnu højere grad et problem, da gaden med bilismens

fremkomst skulle klare både lokaltraﬁk og parkering
samt traﬁkken på Midtjyllands tværgående hovedvej.
Aﬂastningen kom først, da man i løbet af 1950’erne
begyndte at anlægge ringvejssystemet.
Byens første gågade
Som et tidsbegrænset forsøg blev Vestergade (fra
Rådhusgade til Hostrupsgade) og Tværgade (fra Vestergade til Nygade) lavet om til gågade i perioden 14.
til 23. december 1967.
”Gågaden” blev indviet efter alle kunstens regler.
Julemanden klippede et silkebånd over ved starten af
gågaden ud for Rådhusgade og formanden for Vestergade-udvalget, guldsmed Børge Jacobsen, bød velkommen til både julemand, nisseorkester fra Nordre
Skole og de mange fremmødte kunder.
Handelsstandsforeningens formand, Niels T. Søndergaard, blandede dog i sin tale lidt malurt i bægeret ved
at pege på, at Søndergades handlende var utilfredse
med, at de ikke var tilgodeset ved denne gågadeordning.
Efter forsøget vurderede man, at det var forløbet uden
problemer og over al forventning – traﬁkken var blevet
afviklet smertefrit og de handlende var meget tilfredse med julesalget
Gågadestrøget blev dog først fuldendt 30. august
1973.
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Blev brolagt i 1850

Blev Hovedvej 1938

Navnet Vestergade synes
at være slået fast som
RI¿FLHOWQDYQ

1860

1846
Vestergade blev anlagt
næsten samtidigt med
handelspladsen i 1846

1938
Forlænges fra Hostrupsgade til nuv.
Ringvej 1923

Omkring år 1900

Anton Rosens bygning 1930

Kilde: Silkeborg Arkiv / WikiSilkeborg.dk
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Tidslinje | Vestergade
*nJDGHPHGW¡MVWDWLYHURJÀDJ¶HUQH
Køregade med fortorv 1943
Ny gadebelysning med lystofrør 1951
Brandudsalg 1962

1941

1951

1957

$ÀDVWQLQJDIWUD¿NNHQSn
Vestergade med indførelse af Ringvejssystemet i
1950’erne

1967

2018

1973

Første midlertidige gågade
i Silkeborg 1967

Gågade fra 1973

Gågaderenovering
sættes i gang 2018

Skiftedag for telefonboksen 1957

Lysreklame 1965
Silkeborg Bank 1941
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Gågade i ’00’erne
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Søndergades historie
Regnvåde brosten, 1900

SØNDERGADE

Søndergade blev anlagt allerede i 1848 og ses aftegnet på den første udgave af en byplan for Silkeborg.
Søndergade går fra Torvet mod syd. Dermed indgik
den i den planlagte nord-sydgående hovedvej mellem
Horsens og Viborg.
På de ældste bykort kaldes den for Themgade, men
man kan også i omtaler af byens første historie støde
på benævnelsen Lillegade (overfor Vestergade, der
var Storegade).
I juni 1908 blev Søndergade,som den første i Silkeborg asfalteret. Dog kun på et lille stykke ud for Borgerskolen (senere Søndergadeskolen, den nuværende
Silkeborg Handelsskole). Ikke desto mindre var der
brosten på en del af gaden helt frem til 1942.
I 1938 aﬂøste Christian 8.s Vej Søndergade, som en
del af Hovedvej 15 til Viborg.
29. juni 1956 trådte en nyordning af traﬁkforholdene
i kraft, idet der blev etableret en helle af træ (i første
omgang), således at Søndergade tydeligt blev markeret som sidegade til Christian 8.s Vej.

Permanent gågade
1. december 1972 blev Søndergade indviet som
Silkeborgs første permanente gågade fra Torvet til
Christian 8.s Vej. Den blev ved samme lejlighed Danmarks første ”Overdækkede gågade” i den forstand,
at publikum under nogle baldakiner udført i jern, aluminium og plastic kunne gå tørskoet fra den ene side
af gaden til den anden. Disse baldakiner blev nedtaget
i 1993. Planerne om opsætning af baldakiner blev i
øvrigt fremsat ved en ekstraordinær generalforsamling
i Søndergadecentret, hvor man opløste foreningen for
i stedet at tilslutte sig den ny Silkeborg City forening.
En del af Søndergade bliver til Christian 8.s Vej
I 1979 lagdes den del af Søndergade, der gik fra jernbaneoverskæringen til den tidligere Silkeborg Brugsforening (nr. 38) til Christian 8.s Vej.

Søndergade blev
anlagt i 1848

1848

Første gade med asfalt i Silkeborg 1902

Chr.8.’s vej erstatter Søndergade som en del af hovedvej
15 (til Viborg) 1938

1910

Folkeliv og handel, 1910

Kilde: Silkeborg Arkiv / WikiSilkeborg.dk
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Tidslinje | Søndergade
Sommerstemning 1984

Set fra udkørslen fra Chr. d. 8.’s vej 1956

Tyske soldater i gaden 1944

Forsøg med gågade 1968

Nyanlagt gågade 1973

En del af Søndergade
lægges til Chr. d. 8.’s vej
1979

1944
De sidste brosten
forsvinder 1942

1956

1965

1972
Første permanente gågade i Silkeborg 1972

Søndergade bliver tydelig sidegade til Chr. 8.’s vej 1956

2018
Gågaderenovering
sættes i gang 2018

Optog Valdemarsdag 1965

Optog maj 1945
Baldakiner til ly 1974
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Gadens indretning igennem tiden
Søndergades transformation igennem historien

10 m

2m
fodgænger

Søndergade 1940

6m
vej

2m
fodgænger

Søndergade 1985
(Markise 1973 - 1996)

Søndergade 2018

Gadeproﬁl
Variation i husdybde og gulvniveau

10-50 m

0-60 cm

Søndergade 1940

Søndergade 1985 (Markise 1973 - 1996)
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Søndergade 2018

Niveauspring i gadens profil, 2018
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Vestergade i 70’erne
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Rammen om gågaderne
Bygningernes forside danner en meget præcis ramme
om gågaderne, hvorimod bagsiderne varierer i udstrækning og bredde.
Det påvirker desuden gaden, at der mod nord i Vestergade ligger et meget stort bygningsvolumen,
sådan at den side har færre skift i facaden.
Det er derudover meget påfaldende hvor lidt grønt
der er i gaderne. De virker på mange måder som det
mindst grønne sted i hele Silkeborg, og adskiller sig på
den måde fra resten af byen.

Vestergade

Søndergade

VEGA landskab + Cooperator | Brugerinddragelse | Søndergade og Vestergade | Silkeborg Kommune

Juli 2018 | 28

Bilister ><fodgængere
Bilens områder i midtbyen
Bilen har adgang overalt på forside og bagside.
Der er ingen regler og både store og små områder
fyldes med biler, ligesom traﬁkfredede gågadearealer
også benyttes til traﬁk.

P

P

P

P

Fodgængerområder
De oprindelige traﬁkveje blev i 1973 som i andre byer
indrettet til gågadezone. Derudover er der en række
passager imellem gågaden og baggårdene der også er
fodgængerzone.
Dog er det ikke lykkedes at tæmme traﬁkken - og
gågaderne benyttes igennem hele dagen til varetransport oa.

P

P

P

P
P

P
P

Vestergade

P

P
P

P

P

P
P
Søndergade

P

P
P

P P

P

P

P

P

P

P
P
P

P
P

P
P
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Byggefelt

P
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in

in

Godthåbsvej
Godthåbsvej

1m

in

253 m

Rådhuset
Rådh
uset

2m

4m

5m

in

in
7m

11 m

Afstande i midtbyen
Både Vestergade og Søndergade er ca 250 m lange
og dermed er der ikke langt fra den ene ende til den
anden. Til sammenligning er gågaderne i f.eks. Vejle og
Flensborg ca 1 km lange

in

Gågaderne en del af et stort trafiksystem

Gl.
GL.Rådhus
Rådhus
Silkeborg
SilkeborgKirke
Kirke

256 m

Afstande i byen
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Silkeborg
SilkeborgSt.
St.
10 min
min
10

Museum Silkeborg
Museum
Silkeborg
44 min
min

TH.
Langs
Skolee
Th Lang
s Skol
min
77min
Silkeborg
Silke
borg Bibliotek
Bibliotek
88 min
min
College
College360
360
min
55min
Med
borgerhus og
Medborgerhus
og
Kreativ
Krea
tiv Skole
skole
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Silkeborg er anlagt som et meget logisk gridsystem,
der bindes sammen af en serie af pladser der allesammen, med undtagelse af Torvet, er kommet til
efter dens planlægning i 1844.
Idag bruges gridstrukturen både som delvist bilfri
gågader, som blandede bil- og gågader og som traﬁkseparerede gader. Der er derfor ikke for biltraﬁkken
samme klare logik som gridbyen umiddelbart ser ud
til. Som billist færdes man ind og ud af og passager,
imellem forsider og bagsider, primært i søgen efter en
centrumnær p-plads.

Torv
Gader

Torvet

NovrupsPlads
Norups
plads

Kirke Torv

Museums plads
Havnepladsen
Skoletorvet

Tidligere handelstorv
Nu Bindslevs Plads

Sønder Torv
Søndertorv

Stations plads
Stationsplads

Byens gridstruktur med veje og torve
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Gadens rytme
Adgange og passager i gadebilledet betyder meget
for oplevelsen af intensitet i gaderne. Det er derfor tydeligt, at Vestergade er meget udfordret i den
nordlige side op mod Norups plads, hvor der er langt
imellem indgange.
Der er rigtig mange passager der fører ind til gågaderne fra baggårdsparkeringen. Passagerne vil kunne
være med til at aktivere og give ﬂere oplevelser i
gaderummet, hvis deres potentialer udnyttes.

Vestergade

Søndergade

Privat
Offentlig
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Det er tydelig forskel i størrelsen på butiksfacade
-areal. Den nordlige side af Vestergade mod Norups
Plads, er udfordrede af lange butiksfacader uden stor
variation.

Vestergade

Søndergade

Skole
Bank
Butikker
Blødt erhverv
Spisested
Bolig
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Lige gader med mange passager
Søndergade og Vestergade er kendetegnet ved at
være lige gader med mange offentligt tilgængelige
passager til de bagvedliggende gårdrum.

Bios-gård

Mejerigården

Offentligt tilgængelig
Privat
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Brandveje
I følge Midtjysk Brand og redning skal der være afsat
et 4 m bredt spor, hvori der ikke kan disponeres for
andet, med 3 m til væggen. Det passer på gågadernes
proﬁl med 10 m i bredden.
I en zone omkring brandbilen, skal der kunne ryddes,
sådan at der er plads til at arbejde. I den zone skal alt
kunne ﬂyttes væk.
Dvs. at der er en zone i begge sider hvori der kan sættes ting permanent som fx træer.

1m
2,6 m

3m

4m

3m

10 m
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1m
2,6 m

2,6 m 4,8 m 2,6 m
10 m
Søndergade uden træer med friholdt gadeproﬁl

Permanent friareal til brandredningskøretøj. mjbr.dk

2,8 m
4,8 m

Nygade hvor der er sat træer langs facaderne, sådan
at der er friholdt plads til brandvej i midten af gaden

Friareal med arbejdszoner
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Skyggeforhold - estimeret
Varierer bl.a. efter årstider

VESTERGADE:
Stor forskel på venstre og højre side/ nord og syd.
Den nordlige side har sol det meste af dagen, hvor
sydsiden først får sol sidst på eftermiddagen.

MORGEN
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MIDDAG

EFTERMIDDAG
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Skyggeforhold - estimeret
Varierer bl.a. efter årstider

SØNDERGADE:
I løbet af dagen har både venstre og højre side sol/
skygge. Dog er venstre side/vestsiden fra middag en
meget kølig skyggefuld side. Det har fx betydning for
hvilke aktiviteter der kan ligge på Søndertorv, da dette
torv vil være i skygge det meste af dagen og i særdeleshed eftermiddag og aften. Det er derfor ikke egnet
med stillesiddende aktiviteter, som café og til dels
legeaktiviteter.
Til gengæld vil der være meget solrigt på bagsiden af
Søndergade ind mod Mejerigården. Passagerne den
vej leder fra skygge mod lys. Her vil det være oplagt
for eftermiddags- og aftencaféer, da der her vil være
læ og og mulighed for sol.

MORGEN
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MIDDAG

EFTERMIDDAG
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På næste side er vist en årslinje for de aktiviteter der
er planlagt for 2018 - billederne er fra tidligere års
arrangementer.
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Silkeborg er endvidere fuld af outdoor-events og som
Danmarks Outdoor hovedstad nr. 1, må det forventes
at der kommer mange ﬂere outdoorarrangementer f.eks ﬁskekonkurrencer, Kajak- og kanokonkurrencer,
mountainbike- og landevejscykelløb, trailløb, orienteringsløb mm. Indtil nu har dette ikke fyldt i gågaderne,
men fremadrettet ville det være oplagt at markere sådanne events i midtbyen også. (Berlin Marathon-stemning).

er

b

Silkeborg er en aktiv by med et godt handelsliv.
I løbet af året er der events og aktiviteter på Torvet, på
pladserne og i gaderne - ligesom store arrangementer
i Silkeborg sætter deres præg på midtbyen, når de
løber af staben:
Hede Rytmer (Musikfestival), Automania (billøb og
opvisning), Riverboat Jazzfestival og Regatta (lysfestival hver 3. år) fylder i hele byen samt oftest også
på Gudenåen og på Silkeborg Langsø. Dertil kommer
andre arrangementer der opstår med tiden, i år er det
f.eks. Golfturneringen Made in Denmark.
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Årslinje | 2018 aktiviteter

Lyserød lørdag

Rockshow
Jazz
Julemanden i gaderne
Børneloppemarked i efterårsferien

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Snemarked

Snemarked
Fastelavn

Silkeborg fest
Påske aktiviteter

Late Night

Rengøringsdag
Sammen er vi
stærkere
Udvidet Torvehandel
Hede Rytmer
Lørdagsjazz
Fredagsopera
Rambla get
down

Riverboat (jazzfestival) inkl.
Late Night
Lørdagsjazz
Fredagsopera
Åbning af Østergade
Skt Hans ved
søen

Lørdagsjazz
Fredagsopera

Gadeteater
festival
Made in Denmark inkl. Late
Night
+Late Night
Udvidet Torvehandel
Lørdagsjazz
Havnefest
Automania
Fredagsopra
Montmatre

Made in Denmark Lyserød lørdag
Late Night
Udvidet Torvehandel
Fiskens dag Vinfestival
Oktoberfestival
Internationalt
marked

Black Friday inkl
Late Night

Julehandel, juletræ,
juletog, julebelysning og julemanden
kommer

Fiskens dag
Fastelavn

Julebelysning i gaderne

Torvehandel
Vinens dag
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3. Gågadens muligheder og potentialer

Grønt i gaden
Et træ i midten

To trærækker

Der er et stort ønske om grønt i gågaderne. Der er en
lang række muligheder i forhold til gadens proﬁl på 10
m, der hver især har fordele og ulemper.
Det vil desuden have stor betydning for oplevelsen af
det grønne, hvor tæt kronerne er, om de er klippede
eller uklippede eller om de står i lige eller asymmetriske rækker.
På studieturen til Flemsborg, så brugergruppen desuden hvor effektfuldt det kan være med vægbegrønning, både som klatregrønt eller som opstammede
roser.
Det vil i høj grad blive pladsforholdene for brand og
gadevarer der kommer til af afgøre i hvilket omfang
der kan være grønt i gaden.
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Grønt i gaden
Forskudte trærækker
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Begrønnede vægge

Plantekummer i gaden
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Belysning - traditionel
Høj mast
Brug for færre, men kan blænde

Mindre lave lamper
Stemningsfuld, fylder i gaden

Wire ophængt
Frigør plads

Belysning er et stærkt virkemiddel til at iscenesætte
en stemning, særligt i vinterhalvåret.
På studieturen sås eksempler i Vejle, hvor de har udvidet sæsonen for julebelysning i træer fra oktober til
marts, til stor glæde for brugerne af gågaderne.
Udfordringen for meget belysning er, at det optager
plads i gaderummet. Det kan få betydning for de smalle gaderum, hvor det bliver rift om pladsen.
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Belysning - utraditionel
Stemningsbelysning på træer
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Karakterfulde gadelamper

Stjernehimmel

VEGA landskab + Cooperator | Brugerinddragelse | Søndergade og Vestergade | Silkeborg Kommune

Inventar - siddemøbler
Caféborde langs facade

Traditionelle bænke i byrummet

Ophold og planter kombineret

Gaderummene er idag fyldt op primært med gadevarer. Hvis dette begrænses en smule, vil der kunne ﬁndes plads til opholdsmøbler og caféområder i gaden.
Dette vil kunne skabe en god stemning og variation i
gaderne.

Eksempel fra Flensborg på en lille stand med gadevarer, der virker elegant og attraktiv.
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Overdækning
Solsejl

Lokale markiser

Paraplyer

Overdækninger i gadebilledet - kan være både en stor
stemningsskaber men også give risiko for et meget
rodet udtryk, specielt når overdækningerne er ved at
være udtjente.
På studieturen til Flensborg, blev det meget tydeligt
at den måde man tidligere lavede overdækninger på,
ødelægger husenes udtryk og herved også den autentiske oplevelse af byens rum. Der blev anbefalet at
arbejde med lettere markiser o.a.
I Vejle så man på studieturen, hvordan et område
overdækket med paraplyer, ﬁk sit helt eget univers og
var med til at gøre gaden levende hele døgnet.
Der har tidligere været et ønske om at overdække
gaden. Det har ikke fyldt så meget i processen.

47 | Juli 2018

VEGA landskab + Cooperator | Brugerinddragelse | Søndergade og Vestergade | Silkeborg Kommune

Vandets naturlige vej i gaderne
Naturligt fald i gadens niveau. Vand kan ledes mod
Søndertorv, som laveste punkt
Vand kan bruges som stemningsskaber i gaderummene. Der er dog en række udfordringer ved at bringe det
ind i det smalle gaderum, da det kan blive snublekanter.

30,50

30,25

30,00

29,75

Vestergade

Måske vil vandet give bedre mening som stemningsskaber ved gågadernes endepunkter - som Norups
Plads eller Søndertorv.

29,75

29,50

29,25

29,00

Søndergade

28,75
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Vand kan ledes på flere måder
Springvand
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Synlig regnvandsopsamling

Vandrende - til regnvand og som udsmykning
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4. Bilag
OPSAMLING:
DIALOGMØDE VESTERGADE
DIALOGMØDE SØNDERGADE
INTERESSENTINDDRAGELSE WORKSHOP 1
BORGERINDDRAGELSE ”POP-UP”
INTERESSENTINDDRAGELSE WORKSHOP 2 - med byvandring
DIALOGMØDE MED EJENDOMSEJERE
STUDIETUR
TIDLIGERE SURVEY - RESUMÉ

Dialogmøde Vestergade
Fornyelse af Søndergade og Vestergade d. 11. april 2018

DIALOGMØDE VESTERGADE:

Formålet med dialogmødet var at samle de handelsdrivende i Vestergade for at give en fælles orientering
om hensigter og status i forbindelse med fornyelsen
af gågaderne. ligesom det var formålet at samle viden,
idéer og tanker fra de handelsdrivende til det liv og de
handlinger gågaderne fremadrettet skal rumme.
De handelsdrivende var nysgerrige, interesserede og
meget engagerede og der blev indsamlet mange idéer
og ønsker. ikke kun på gaderne speciﬁkt, men også på
den samlede oplevelse af bymidten. Til dalogmødet
for de handelsdrivende i Vestergade, blev der stillet
en kort opgave for at samle de første tanker og idéer
for de nye gågader.
1. Opgaven
Deltagerne skulle forestille sig at hele Silkeborg midtby er blevet ødelagt af et jordskælv og at der natten
over er sket et mirakel; nemlig at en ny midtby er bygget op. En helt fantastisk midtby der imødekommer
alle de håb og drømme man kan have for en midtby
som handelsdrivende. Deltagerne noterede de vigtigste af de ting ned de oplever i den nye midtby med
fokus på de handlinger, den adfærd og de stemninger
de oplever. Efterfølgende kategoriserede deltagerne
de mange udsagn. Tak for stort engagement og god
stemning.

2. Dialog
Udsagnene kortfattet (i ikke prioriteret rækkefølge)
Ønsket om ”stemning” fylder meget og der nævnes
kunst, farver og drama, forskellige former for belysning både oppe, nede og langs med. Alle sanser skal
berøres og der skal være plads til et mangfoldigt liv.
Gaderne skal rumme liv, mulighed for samvær og ophold og de skal kunne rumme forskellige stemninger
afhængigt af årstid og vejr.
Der ønskes en sammenhæng i hele bymidten så man
kan gå naturligt rundt til alle ender og kroge. Desuden
nævnes sammenhæng med naturen. Der nævnes
skiltning, renovering af bygninger, overdækning og
belægning både i form af tilgængelighed og som niveauforskelle til ophold.
Man skal kunne orientere sig og man skal nemt kunne
ﬁnde det man har brug for. Alting skal ligge tæt sammen, der kan f.eks. være infoskærme eller guidelinjer
til aktiviteter og steder. Mulighederne indenfor det
teknologiske kan udnyttes i gågaderne – som stiﬁnder
og leg
Her blev bl.a. nævnt Virtual Reality, digitalisering og
interaktiv.

Herunder nævnes bæredygtighed også – i alle de
former bæredygtighed har. Mange deltagere ønsker liv
og leg i gaderne i form af oplevelser, steder der indbyder til leg, aktiviteter, ophold og afslapning og mange
nævnte vand som element – både det rindende, som
udsigt, i dybden, til leg mv.
Derudover blev det nævnt at der skal skabes liv i den
vestlige ende af Vestergade – f.eks. ved at skabe et
trækplaster på Norups Plads og at tryghed generelt er
et vigtigt element i gågaderne og tilstødende byrum.
Deltagerne nævnte endvidere traﬁk; ønsket om at få
mange og gratis parkeringspladser samt at få bilerne
ud af gågaderne

3. Næste skridt
Deltagernes inputs fra dialogmødet er et godt billede
på hvor mange forskellige interesser og temaer der
skal imødekommes og integreres i det kommende
renoveringsprojekt af gågaderne. Inputs’ne fra dialogmødet vil følge projektet fremadrettet og samles i et
materiale der også indeholder opsamling og udsagn
fra øvrige dialogmøder, interessentinddragelse samt
borgerinddragelsen.

På næste side ses en graﬁsk illustration af de mange
gode og mangfoldige input der blev genereret på mødet. De største ord er dem der er nævnt ﬂest gange.
Ordene er inddelt i skyer efter de kategoriseringer
deltagerne lavede.

Naturen bliver nævnt i mange former: nærheden til
natur, naturen som leg, outdoor, trivsel, som læ og
skygge og stemningsskaber.
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Ordsky | Vigtigste pointer
d. 11. april 2018

7UD¿N
Vand

Natur

Oplevelser

Tryghed

Sammenhæng

IT
Silkeborg d. 12.april 2018
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Stemning
Orientering
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Dialogmøde Søndergade
Fornyelse af Søndergade og Vestergade d. 18. april 2018

DIALOGMØDE SØNDERGADE:

Formålet med dialogmødet var at samle de handelsdrivende i Søndergade for at give en fælles orientering
om hensigter og status i forbindelse med fornyelsen
af gågaderne. ligesom det var formålet at samle viden,
idéer og tanker fra de handelsdrivende til det liv og de
handlinger gågaderne fremadrettet skal rumme.
De handelsdrivende var nysgerrige, interesserede og
meget engagerede og der blev indsamlet mange idéer
og ønsker. ikke kun på gaderne speciﬁkt, men også på
den samlede oplevelse af bymidten. Til dialogmødet
for de handelsdrivende i Søndergade, blev der stillet
en kort opgave for at samle de første tanker og idéer
for de nye gågader.
1. Opgaven
Deltagerne skulle forestille sig at hele Silkeborg midtby er blevet ødelagt af et jordskælv og at der natten
over er sket et mirakel; nemlig at en ny midtby er bygget op. En helt fantastisk midtby der imødekommer
alle de håb og drømme man kan have for en midtby
som handelsdrivende. Deltagerne noterede de vigtigste af de ting ned de oplever i den nye midtby med
fokus på handlinger, adfærd og stemninger. Efterfølgende kategoriserede deltagerne de mange udsagn.
Tak for engagement, idérigdom og god stemning.

2. Dialog
Udsagnene kortfattet (i ikke prioriteret rækkefølge)
Mange af deltagerne nævner vigtigheden af at få liv
i gaden via legepladser og leg eller atmosfære/miljø
af forskellig art. Det kan være musik, gøgl, fuglesang,
kunst, steder til ophold og hygge – både dag og aften.
Det blev nævnt at der gerne må være en sydlandsk
stemning og at der skal være mulighed for kloakering
mv. til pop-up-events samt mulighed for ladestationer
til mobiltelefoner. Desuden blev det nævnt at der gerne måtte være ”historiefortællende” skilte eller lign.
Historier der har med byen at gøre og som kan gøres
interessant på forskellig vis.
Endvidere blev muligheden for café og spiseplads i
gaden nævnt samt mulighed for at skabe et madmekka i f.eks. mejerigården.
Deltagerne nævner gadens udtryk som værende
vigtigt. Både mht. farver, belysning, belægning, spændende porte, velovervejet skiltning, pynt over gaden,
markiser og at der skal være rent samt plads til gadevarer. Muligheden for overdækning på forskelligvis
blev også nævnt. F.eks. som baldakiner langs husene
eller som parap-ly…

Muligheden for at have vand i gaden blev nævnt –
både for at skabe liv og leg, men også som en del af
det grønne tema (”Gudenåen” gennem Søndergade),
vand der løber, vand der ”springer” mv.
Til sidst blev nævnt tryghed generelt og vigtigheden
i at hindre kørsel i gaderne udenfor de tilladte tidspunkter.

3. Næste skridt
Deltagernes inputs fra dialogmødet er et godt billede
på hvor mange forskellige interesser og temaer der
skal imødekommes og integreres i det kommende
renoveringsprojekt af gågaderne. Inputs’ne fra dialogmødet vil følge projektet fremadrettet og samles i et
materiale der også indeholder opsamling og udsagn
fra øvrige dialogmøder, interessentinddragelse samt
borgerinddragelsen.

For stort set alle temaer, spiller Søndertorv en stor
rolle; At skabe aktiviteter, grønt område, legeplads
eller lignende på Søndertorv, for at trække folk ned i
den ende af Søndergade. Der var bred enighed blandt
deltagerne om at hvis der kan komme leg, aktiviteter
eller anden form for trækplaster på Søndertorv, så vil
gaden opleve masser af liv.

Deltagerne arbejdede desuden med temaet grønt.
Gaden skal være grøn og lys med træer og blomster
som oaser, til ophold/pause, til outdoor, til ly/læ og
som mobile elementer. Læ blev nævnt som værende
meget vigtigt at få skabt i gaden ligesom det grønne
kunne være en park med leg på Søndertorv.
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Ordsky | Vigtigste pointer
d. 18. april 2018

Legeplads
Vand

8GWU\N

Cafe/spiseplads

Atmosfære/miljø
Grønt
2YHUG NQLQJ
Andet

Silkeborg d. 19.april 2018
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Interessentinddragelse | Workshop 1
Fornyelse af Søndergade og Vestergade - WS_1 d. 15. maj 2018

WS_1:
Den samlede interessentskare til gågaderne var inviteret til workshop 1, hvor der var masser af initiativ, vilje
og ønsker til at præge fornyelsen af gågaderne.
Formålet var at lytte til interessenternes tanker om
muligheder for gågaderne samt at indsamle deres
idéer.
Deltagerne endte ud med hovedtemaer der er meget
lig de samlede overskrifter for hele inddragelsen og
som dækker både indretningen af selve gaden og alt
det der ligger i nærmeste forbindelse til gaderne.

OPG_1
Første del af workshoppen tog udgangspunkt i at markere alle de gode steder der er i dag, indtegne kendte
bevægelsesmønstre og markere hvad der gerne skal
bevares og hvad der gerne må komme mere af. På
samme kort skulle der ligeledes indtegnes ”dårlige”
steder; hvor kommer folk ikke og hvorfor? De gode
steder blev markeret med grønne klistermærker og de
”dårlige” steder blev markeret med røde klistermærker. Derudover var der mulighed for at beskrive hvad
der var godt / skidt.

Ved workshop 1, der er en del af interessentinddragelsen i forbindelse med fornyelsen af Vestergade
og Søndergade, blev der især arbejdet med at kvaliﬁcere analyserne. De foreløbige analyser med fokus
på den kontekst gågaderne ligger i, blev præsenteret
og forklaret for at give et godt grundlag for det videre
arbejde.

OPG_2
I anden del af workshoppen arbejdede de to grupper
med mulighederne for Vestergade og Søndergade i
fremtiden. På et kort indtegnede og noterede deltagerne tanker og ”drømme” i forhold til de nye gågader.
Hvor er der muligheder, hvor kan vi ændre, hvad skal
der være fokus på?
Der skulle desuden noteres på en årslinje med aktiviteter for midtbyen, om der var andre/nye aktiviteter
der kunne blive en del af gaderne.
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Begge opgaver blev udført i grupper og der var mange
gode dialoger, engagerede diskussioner og masser
af input til det videre arbejde. Deltagerne arbejdede
koncentreret og meget engageret.
RESULTATER
Til sidst præsenterede grupperne deres vigtigste
pointer for hinanden. Mange udsagn og pointer fra de
to grupper ligger tæt op ad hinanden. I nærværende
opsamling af gruppernes arbejde, er deres svar lagt
sammen til et fælles udsagn. Kommentarer og klistermærker er overført til digitale kort, men originalerne
gemmes og begge dele følger projektet fremadrettet.
For overblikkets skyld er kommentarer og udsagn opdelt i kategorier. Kategoriseringen er ikke foretaget på
workshoppen, men under opsamlingen uden deltagere fra workshoppen.

DE 8 KORT BESKRIVER:
De gode steder og De dårlige steder
Fremtiden - Traﬁk og parkering
Fremtiden - Stemning
Fremtiden - Enderne
Fremtiden - Interiør
Fremtiden - Natur / outdoor
Fremtiden - Andre Idéer
NÆSTE SKRIDT
Deltagernes inputs fra workshoppen bevæger sig
indenfor mange af de samme temaer som kom frem
under dialogmøderne. Udsagn og resultater af både
dialogmøder og workshop viderebearbejdes i den
kommende workshop 2 (byvandring for følgegruppen).
Resultatet af den samlede inddragelse er med til at
kvaliﬁcere analyserne samt at tegne et billede af hvad
borgere og brugere ønsker og forventer at den kommende renovering af Vestergade og Søndergade skal
kunne opfylde. Analyser og opsamlinger fra inddragelsen samles i et materiale der er med til at skabe
grundlag for det videre projekt.
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Gode steder
GODE STEDER:

Den første opgave handlede om at markere de gode
steder der er i dag. Hvad skal bevares og hvad vil vi
gerne have mere af?

Jo tættere på Torvet,
jo mere liv

Der er mange gode butikker

Indkøbsrunden: Tværgade,
Vestergade, Søndergade og
Nygade fungerer godt

Der er generelt mange gode
muligheder der kan udnyttes
fremadrettet
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Dårlige steder
DÅRLIGE STEDER:

Den første opgave handlede også om at markere de
dårlige steder. Hvad kan blive bedre og hvad vil vi gerne have ændret?

Gaderne er meget lige, meget lange og meget
ensartede

Tomme butikslokaler skaber
dårlig stemning

7UD¿NHUHQXGIRUGULQJÀHUH
steder (varekørsel i gågader,
P-søgende biler mv.)

Gårdrummene er bilernes og
mange passager lukket om
aftenen
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Enderne er ”døde” (Søndertorv og Norups Plads bl.a.)
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Trafik og parkering
TRAFIK OG PARKERING:

Central vareindlevering

I opgave 2 skulle deltagerne markere deres idéer og
tanker for de kommende gågader på et kort. Udsagnene på kortet, er de udsagn fra workshoppen der
omhandler traﬁk og parkering.

8GIRUGULQJPHGF\NHOSDUNHring i Vestergade

2YHUG NNHWF\NHOSDUNHULQJ
bag Det Gamle Rådhus

Mulighed for at bevæge sig
mere i zig-zag i Søndergade

Pullerter hvor Vestergade
møder Norups Plads

Cykelparkering i Mejerigården
Kun beboerparkering i Mejerigården
Pullerter i Nygade efter indkørsel til Mejerigården

Vareindlevering fra baggårde
- ikke fra gågaderne
Vareindlevering fra baggård
fremfor fra gade

Mere Pop-up i gågaderne
Undgå at brandvæsen bliver
problem

Pullerter hvor Søndergade
og Markedsgade mødes

Cykel-P på Søndertorv

Glem ikke beboernes behov
YLKDURJVnELOHURJF\NOHU

Brandstrategi (Brandvæsnets
krav til redningsveje og manøvreareal skal koordineres
med udformning af gaderne
så begge tilgodeses)

Opsamling, Interessentinddragelse - Fornyelse af Søndergade og Vestergade - WS_1 d. 15. maj 2018
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Stemning
STEMNING:

I opgave 2 skulle deltagerne markere deres idéer og
tanker for de kommende gågader på et kort. Udsagnene på kortet, er de udsagn fra workshoppen der
omhandler stemning på forskellig vis.

Fokus på gadebelysning som
en væsentlig del af løsningen
(også på Torvet)

Overdækket på dele af gågaderne - fx. de døde steder
eller i krydspunkterne

Mere software og mindre
beton

Belysning, stemning i Søndergade
´*LY´WRPPHIDFDGHUWLO
naboer

En gourmetrute der anviser
JRGHVSLVHVWHGHUVSHFLDOYDrebutikker mv. i gågaderne/
gårdrummene

Brug ovenrum - fx. ligesom
Vejles paraplyer eller sejl
henover gaden

Gårde skal prioriteres højere

”Hotspot”, hvor ældre mennesker, som har behov for
hjælp/for at hjælpe kunne
mødes

0LFUROHMHPnOLWRPPHORNDOHU
til iværksættere
Fokus på musik/støj fra
butikkerne - f.eks i forhold til
boliger, klinikker mv. på 1.sal

Give plads til aktiviteter for
børn (f.eks. fysiske, teater,
musik, kreative) – gerne
sammen med deres forældre
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”Hotspots” hvor man kunne
hvile, tage en pause (f.eks.
lytte til musik, meditere,
danse mv.)

+DQGLFDSWU IYHMOHGHUH
og mennesker med særlige
behov mødes, går fælles tur
– hygger!
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Enderne
ENDERNE:

I opgave 2 skulle deltagerne markere deres idéer og
tanker for de kommende gågader på et kort. Udsagnene på kortet, er de udsagn fra workshoppen der
omhandler enderne.

Når man kan se vejen snart
ender, vender man om

5HVWDXUDQWHUFDIpHULGH
døde ender

Grøn ”endevæg” som afskærmer Norups Plads fra
WUD¿NNHQSn9HVWHUJDGH

Gratis stadepladser på
Norups plads

Sikker leg og vand på Søndertorv (hegn mod Chr. d.
8´s vej)

Udelegerum på Norups
Plads
Penge til Søndertorv

Fokus på de døde ender

&DIp´PDG´WLOVNROHHOHYHUSn
Søndertorv

Grønne (natur-)legepladser
og ophold på Søndertorv og
Norups plads evt.
overdækket

Enderne skal med
Døde ender

Opsamling, Interessentinddragelse - Fornyelse af Søndergade og Vestergade - WS_1 d. 15. maj 2018
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Interiør
INTERIØR:

I opgave 2 skulle deltagerne markere deres idéer og
tanker for de kommende gågader på et kort. Udsagnene på kortet, er de udsagn fra workshoppen der
omhandler forskellige former for interiør.

Få lokal kultur (Jorn, Drewsen) ind i gaden.

Mere software og mindre
beton

Låseskabe bag Det Gamle
Rådhus

Toilet i Vestergade i enden
ved Norups Plads

Interiør i de lange gader

Interaktiv legeplads
Ønske: at få affaldssorteringssystemer i bymidten

Opsamling, Interessentinddragelse - Fornyelse af Søndergade og Vestergade - WS_1 d. 15. maj 2018
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Natur / outdoor
NATUR / OUTDOOR:

Vestergade: ”Danmarks grønne
gågade i Danmarks Outdoor
hovedstad”

I opgave 2 skulle deltagerne markere deres idéer
og tanker for de kommende gågader på et kort. Udsagnene på kortet, er de udsagn fra workshoppen
der omhandler ønsker om at få natur / outdoor ind i
gågaderne.

Vand, springvand
Få det grønne og søerne
(vand) ind i gaden.

Man skal mærke naturen lige
rundt om hjørnet når man er i
Vestergade

Mere grønt i Søndergade

Grøn oase i Bios Gård
Mere park (i gården omkranset af Søndergade,
Tværgade, Nygade og Markedsgade)

Grønne (natur-)legepladser
og ophold på Søndertorv og
Norups plads evt. overdækket

Grønt
Grønt, grønt, grønt

Opsamling, Interessentinddragelse - Fornyelse af Søndergade og Vestergade - WS_1 d. 15. maj 2018
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Andre idéer
ANDRE IDEER:

5 min P. - HP. (ved Torvets
apotek)

I opgave 2 skulle deltagerne markere deres idéer og
tanker for de kommende gågader på et kort. Udsagnene på kortet, er de udsagn fra workshoppen der omhandler idéer der indirekte relaterer sig til gågaderne.

Lørdagshandel på Torvet
6FHQHSn7RUYHWIDVWRYHUdækket
Søbad, park, aktiviteter

PLQ3RJF\NHO3ODQJV
Fredensgade fra Torvet til
den gamle busterminal

Lystbådehavn
Wakeboard-bane
Streetfood i den gamle
biograf

Skaterbane ved Bindslevs
plads

Barista, Skoletorvet

/XNDIIRUWUD¿NNHQSn+Rstupsgade ved Skoletorvet
Godt med åbne atelierdøre
på Skoletorvet
6FHQHWLOXGHQG¡UVXQGHUholdning på Bindslevs plads

Q1 tom i årshjul

Giv gæsterne et bedre førstehåndsindtryk på Estrupsgade
Opsamling, Interessentinddragelse - Fornyelse af Søndergade og Vestergade - WS_1 d. 15. maj 2018
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Borgerinddragelse ”Pop-up”
Fornyelse af Søndergade og Vestergade - d. 25. maj - 9. juni 2018

FORMÅL

SPØRGSMÅLENE

RESULTATER

NÆSTE SKRIDT

Pop-up’en havde til formål at involvere de der kommer i gågaderne - den ”almindelige” borger og de der
bruger gaderne i forbindelse med shopping, indkøb,
som vejen til eller fra arbejde mv. Derfor var det oplagt
at stå i gaderne med opgaver og spørgsmål. Henover
2 ½ uge i fuld sol, stod der 2 ansatte fra Kommunen
og guidede forbipasserende ind til at give deres besvarelse og kommentarer på de opstillede plancher.
Pop-up’en var, udover plancher, udformet med træer,
”græs-gulvtæppe samt lokalhistoriske billeder fra
gaderne for at skabe stemning og opmærksomhed
på projektet. Der var, iøbet af de dage pop-up’en var
åben, 1029 der afgav besvarelser.
Konklusionen på pop’uppen ligger meget tæt op ad resultater fra de øvrige inddragelsesaktiviteter. Enderne
bliver udpeget som knap så gode steder og der skal
være fokus på bedre styring af traﬁkken. Derudover
er der mange tanker og ønsker til hvordan der skabes
stemning, hvor det grønne igen er et tema.

Spørgsmålene var inddelt i tre opgaver:
Angiv ”de gode og de knap så gode” steder i Silkeborg
midtby ved hjælp af små klistermærker (3 klistermærker pr. person) - 2 plancher med hver et kort over
gågaderne til at sætte klistermærkerne på
Angiv hvilke ”ønsker” det er vigtigst at der arbejdes
med i forbindelse med tilblivelsen af de nye gågader
(3 klistermærker pr. person) - 2 plancher med i alt 18
forskellige inspirationsbilleder indenfor f.eks. kunst,
beplantning, belysning, gadevarer mv.
Mulighed for at kommentere - 1 planche hvorpå der
blev klistret udsagn og ønsker fra de der havde kommentarer der ikke blev dækket af de to første ”opgaver”. Deltagerne skrev deres kommentarer på sticky
notes.

Resultaterne fra ”de gode og knap så gode steder” viser at der er fokus på enderne af Vestergade og Søndergade som knap så gode steder, både selve gaderne, men også Søndertorv og Norups plads. Mange er
glade for Tværgade. Der er delte meninger om Nygade.
Gårdene (hovedsageligt Mejerigården og Bios Gård bliver både markeret som god og knap så god. Området
omkring det tidligere Torvecenter markeres som knap
så godt og Bankpassagen og Torvet markeres hovedsageligt som godt.
Derudover bliver andre af midtbyens pladser og gader
også nævnt, både for det gode og knap så gode.
Resultaterne fra ”ønsker” viser at der især ønskes
fokus på ”allétræer”, ”ophold - ligge-/siddemøbel”,
”udeservering og belysning - høje standere” i det videre arbejde. Derudover er der kommentarer og idéer fra
planchen med sticky-notes - disse følger også projektet fremadrettet.

Udsagn og resultater fra pop-up’en sammenfattes
med øvrige resultater fra inddragelsen (dialogmøder,
interessentworkshops mv.). Det hele er med til at
kvaliﬁcere analyserne samt at tegne et billede af hvad
borgere og brugere ønsker og forventer at den kommende renovering af Vestergade og Søndergade skal
kunne opfylde. Analyser og opsamlinger fra inddragelsen samles i et materiale der er med til at skabe
grundlag for det videre projekt.
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Søjlediagrammet viser besvarelserne fra ”ønske-plancherne”. De orange klistermærker er hver dag talt op
og søjlediagrammet viser det samlede resultat når alle
dage er lagt sammen.
De valgte stemningsbilleder på plancherne kan have
indﬂydelse på svarene, idet andre fotos kunne give et
andet resultat. Overordnet set giver resultatet dog praj
om hvad borgerne i særdeleshed ønsker sig i gaderne.
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Borgerinddragelse ”Pop-up”
Fornyelse af Søndergade og Vestergade - d. 25. maj - 9. juni 2018

ÅBNINGSTIDER - POP-UP

Antal markeringer
500

Fredag
Lørdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

d. 25. maj
d. 26. maj
d. 30. maj
d. 31. maj
d. 1. juni

14.00 - 16.00
10.00 - 14.00
11.30 - 13.30
15.00 - 17.00
15.00 - 19.00

Lørdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

d. 2. juni
d. 6. juni
d. 7. juni
d. 8. juni
d. 9. juni

10.00 - 14.00
11.30 - 13.30
15.00 - 17.00
13.00 - 15.00
10.00 - 13.00

400

300

200

100

0
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Ønsker
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”Pop-up” | De gode steder
Fornyelse af Søndergade og Vestergade - d. 25. maj - 9. juni 2018

DE GODE STEDER – POP-UP:

Bankpassagen får en del
stemmer

På planchen ”de gode steder” skulle borgerne sætte
3 klistermærker hver for at angive hvor der er gode
steder i dag. Illustrationen er en sammenfatning af
plancherne henover alle dage.

Det nyrenoverede torv får
virkelig mange stemmer

Tværgade får virkelig mange
stemmer

Vestergade og Søndergade
tættest på Torvet får nogle
stemmer

Sønder torv og Skoletorvet
får en del stemmer

Enkelte af byens gårdrum får
en smule stemmer

Sønder torv, Bindslevs Plads
får en del stemmer
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”Pop-up” | De knap så gode steder
Fornyelse af Søndergade og Vestergade - d. 25. maj - 9. juni 2018

DE KNAP SÅ GODE STEDER – POP-UP:

Torvet og nedkørslen til
P-kælder under Torvet får lidt
stemmer

På planchen ”de knap så gode steder” skulle borgerne
sætte 3 klistermærker hver for at angive hvor der er
knap så gode steder i dag. Illustrationen er en sammenfatning af plancherne henover alle dage.

Omgivelserne om det tidliJHUH7RUYHFHQWHUVDPWGHQ
tidligere busterminal får hver
en del stemmer

Norups plads får virkelig
mange stemmer
Især Bios Gård, men også
Mejerigården får mange
stemmer

Søndertorv får virkelig
mange stemmer

Vestergade (længst fra Torvet) samt Hostrupsgade og
en del af Nygade får mange
stemmer

Bindslevs plads og Skoletorvet får hver en del stemmer
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Tværgade, tættest på
Bindslevs Plads, får lidt
stemmer

Søndergade (længst fra Torvet) får mange stemmer
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Borgerinddragelse ”Pop-up” | Plancher
Fornyelse af Søndergade og Vestergade - d. 25. maj - 9. juni 2018

NYE GÅGADER - FAKTA
Fornyelse af Vestergade og Søndergade

DE GODE STEDER

DE KNAP SÅ GODE STEDER

Hvor er de gode steder i Søndergade og Vestergade i dag?
Du har tre grønne ”dots”. Klister dem på kortet der hvor du synes de gode steder er i dag.
Du må sætte dine ”dots” forskellige steder eller alle tre ”dots” på samme sted.

Hvor er de steder der ikke fungerer så godt i Søndergade og Vestergade i dag?
Du har tre røde ”dots”. Klister dem på kortet der hvor du synes der er steder der ikke
fungerer så godt i dag.
Du må sætte dine ”dots” forskellige steder eller alle tre ”dots” på samme sted.

Hvilke gader skal fornyes? - Søndergade og Vestergade (se kortet herunder)

På kortet ses et udsnit af Silkeborg Bymidte. Søndergade og Vestergade er markeret med en lys blå farve, da det er disse to gader der er afsat penge til at forny.
(Skala: 1:1000)

Vestergade og Søndergade skal fornyes
FAKTA
HVILKE gader skal fornyes?
// Vestergade og Søndergade
HVORFOR skal gaderne fornyes?
// Gaderne er slidte og trænger til ny belægning
og en mere moderne indretning
HVAD koster det?
// Byrådet har afsat 22. mio. kr. til fornyelsen i
årene 2018-2021
HVORNÅR er gaderne færdige?
// Sommer 2021
HVEM står bag projektet?
// Silkeborg Kommune i samarbejde med byens
butikker, brugerne af gågaderne, bygningsejere
og
mange andre interessenter

HVILKE IDÉER OG ØNSKER HAR DU TIL VORES GÅGADER?
1\HJnJDGHU±PHUHOLYKDQGHORJÀHUHRSOHYHOVHU
Silkeborg skal summe af liv, handel og oplevelser. Derfor har vi fået et helt nyt torv inspireret af
Asger Jorn, om lidt står Østergade klar og nu går vi i gang med at forny Vestergade og
Søndergade, så vi får et endnu mere spændende og indbydende gågademiljø.
Vores gågader skal skabe gode rammer for byens butikker og de handlende, og de skal binde
byens kvarterer og rum sammen. De skal emme af hygge og indbyde til ophold og leg, så
børnefamilier, unge og ældre får lyst til at slå sig ned og bruge byrummet – også efter lukketid.
Del dine drømme og idéer med os
Hvordan skaber vi hygge og stemning i gågaderne? Hvor er de gode steder i dag? Hvordan får vi
børnefamilierne til at blive lidt længere? Skal gågaderne have en særlig identitet a la Tværgade?
Og hvordan skaber vi oplevelser, så der også bliver liv i gaderne efter lukketid?
Vi vil smadder gerne høre, hvad du mener, så vi i fællesskab kan udvikle vores gågader. Brug
derfor meget gerne et øjeblik på at give din mening til kende her i pop up-shoppen. Spørg endelig,
hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre.

Følg projektet på Facebook og silkeborg.dk
Vi holder dig løbende orienteret om projektet på vores hjemmeside silkeborg.dk og vores
Facebookside, når der sker nyt.

Processen
±VWHSIRUVWHS

2018 – Butikker, bygningsejere, borgere og andre interessenter kommer med input og idéer
2018 - Idéer og forslag samles i en rapport. Projektet skitseres.
2018-2019 (er det ikke?) Projektet sendes i udbud
2020-2021 - Renoveringen går i gang
Sommer 2021 - Vi indvier de nye gågader

Udsnit Silkeborg bymidte - Ingen fast målestok

VEGA landskab + Cooperator | Brugerinddragelse | Søndergade og Vestergade | Silkeborg Kommune

Udsnit Silkeborg bymidte - Ingen fast målestok
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ØNSKER

Hvad er ønskerne for fremtidens Søndergade og Vestergade?
Du har tre grønne ”dots”. Klister dem på under det billede der bedst beskriver det du ønsker for Søndergade og
g
Vestergade i fremtiden.
Du må sætte dine ”dots” under forskellige billeder eller alle tre ”dots” under det samme billede.
Billederne er kun eksempler til inspiration og ikke konkrete tiltag.
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ØNSKER

Hvad er ønskerne for fremtidens Søndergade og Vestergade?
Du har tre grønne ”dots”. Klister dem på under det billede der bedst beskriver det du ønsker for Søndergade og
g
Vestergade i fremtiden.
Du må sætte dine ”dots” under forskellige billeder eller alle tre ”dots” under det samme billede.
Billederne er kun eksempler til inspiration og ikke konkrete tiltag.

KUNST OG INSTALLATIONER I GADEN
F.eks som midlertidige overdækninger

KUNST OG INSTALLATIONER I GADEN
F.eks i baggårde og passager

UDESERVERING I GADEN
F.eks langs facaden

NY BELYSNING
Ophængt belysning i wire. Her som store cirkler

NY BELYSNING
Lav stemningsskabende belysning. Her store potter

NY BELYSNING
Høje lysmaster, f.eks. som her udformet som træer

LEG I GADEN
Bordfodbold. Fra Vester Voldgade, kbh

LEG I GADEN
Trampoliner. Havnepromenaden i København

LEG I GADEN
Snurreskåle for alle

GRØNT I GADEN
Grønne vægge. Her fra Aarhus Universitet

GRØNT I GADEN
Allétræer. Her fra Wien

GRØNT I GADEN
Lave grønne blomsterbede. Her fra Milan

OPHOLDSMØBLER
Bænke f.eks som en kunstinstallation

OPHOLDSMØBLER
F.eks en gyngesofa. Den her er fra Superkilen i Kbh.

GADEMUSIKANTER
F.eks en enkelt musiker eller et helt band

VAND I GADEN
Små mini-springvand

VAND I GADEN
Lille vandrende til f.eks regnvand

GADEVARER
Enten ensartet i hele gaden eller forskelligtartet

Kommentarer og idéer

Herunder vises de kommentarer og idéer der er fremkommet under dialogen i gaderne og som ikke er
dækket af plancherne ”De gode steder” og ”Ønsker”.
Tag fat i en af medarbejderne fra Silkeborg kommune, hvis du vil tilføje en kommentar....
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Post it inputs i forbindelse med ”pop-up”-event i gågaderne
Fornyelse af Søndergade og Vestergade - d. 25. maj - 9. juni 2018

POST-IT INPUTS
Nedenstående er udsagn opsamlet gennem Popup’en. Borgerne kunne skrive små sedler hvis de
havde kommentarer der rakte ud over de klistermærker de kunne sætte. Udsagnene er skrevet direkte af
fra sedlerne og står i ikke-prioriteret rækkefølge, men
samlet under temaer. Flere udsagn kunne stå under
ﬂere af temaerne:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STEMNING

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pænere facader og ingen tøjstativer
Bygningsfacader skal føres tilbage til originale facader. God
byggeskik – hold bevaringen i hævd!
Lys i gaden og ﬂotte gadelamper med træer imellem. Træerne med små, lette blade
Dynamisk lyssætning der er connected - både gågadebelysning og belysning af træer og udvalgte facader
Husk julebelysning
Dårlig (kedelig) julebelysning
Belysning er godt – men det skal være lav belysning
Det er vigtigt at der er plads til at gå. At vi ikke bliver blokeret
af installationer. Tøjstativer, mere end vi allerede gør. Installationer/kunst evt. Bindslevs Plads.
Tøjstativer og skilte skjuler butikkerne
Ingen gadevarer – brug vinduerne
Mindre gadestativer – de fylder!
Gadevarer skal ikke fylde i gaderne
Snoede vejforløb i gaderne – ikke ligeud traﬁk
Ikke så snorlige gader
Evt. kæmpe malerier som i Viborg. Der var noget på Skoletorv engang
Mere gadekunst. Helst ungdommeligt og farverigt. Fx inspiration fra street art i Ålborg
Arbejdende værksteder og kunsthåndværk: At der i nogle
butikker bliver fokus på alle de kunsthåndværkere, vi har i
byen. Det vil være med til at gøre gaderne levende også efter
butikkernes lukketid. Byen har meget andet end dygtige
malere
Flere bænke i Vestergade med grønt omkring
Siddepladser hvor det er nemt at rejse sig fra
Gode sidde/opholdsmuligheder er vigtigt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gør som i Tværgade – siddemøbler omkring træerne fungerer godt
Bænke i skyggesiden af gågaden (Hilsen en rødhåret)
Bænke idylliske og hyggelige steder fx ved noget vand eller
springvand hvor man kan sidde og spise mad
Ikke mere beton (Som på Torvet)
Ikke mere beton (som på Torvet)
Mindre beton
Torvet er grimt. For gråt og kønsløst. Ikke mere beton i gågaderne
Gågaderne skal ikke være som Torvet. Betonkanterne er
spidse og ikke indbydende
Bare det ikke bliver som Torvet og Østergade
Mindre beton- mere elegance. Holdbarhed og funktionalitet i
forhold til butikker og lastbiler og også os forgængere
Så det passer med Torvet og Østergade. Det vil være pænt
med sammenhæng
Hold stilen fra Torvet
Mere Torv
Kommer fra Klovborg. Besøger byen fordi den er hyggelig og
har en god atmosfære
Silkeborg er ikke en juleby mere. Kig til Hjørring!
Mere hygge i gaden – som i 1965
Flere gader hvor man kan genkende den gamle by
Escape-steder hvor man kan lade op/ned og blive sansestimuleret
Læskærme i begge sider af gaden. Plexiglas/net + slyngplanter
Street Food
Træk cafélivet længere ud på pladsen + mulighed for ﬂere
caféer
Ligesom i Tværgade – der er kommet gode spisesteder
Meget mere caféliv i Vestergade og Søndergade. Flere grønne områder
Permanent overdækket scene
Mere musik
For få skraldespande
Mere handicapvenlighed (butiksmæssigt)
Gratis Wiﬁ i lygtepælene

TRAFIK
•
•
•
•
•

Biler ud af Nygade. Omdan Mejerigården til gårdmiljø
Luk Hotel Danias p-plads eller etabler adgang fra bagsiden.
Det duer ikke med biler i gågaderne og på Torvet
Bilerne ud af indre by – især gågadeområderne
For meget traﬁk i gaden
Mindre traﬁk i gaden! Fx undgå private der skal på lægebe-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

søg- ﬂere ”bagindgange”
Stop muligheden for at køre i gågadesystemet f.eks. til Hotel
Danias p-plads
Brug gågaderne bedre! Ud med bilerne!
Biler skal forbydes. (Måske tilladt om aftenen)
Vareindlevering ikke i butikkernes åbningstider – afspærring
med pullerter
Vareindlevering bør ikke ﬁnde sted i butikkernes åbningstider
Bedre sammenhæng mellem Bindslevs Plads og det øvrige
centrum
Bilfri Nygade
Nygade skal laves til gågade! Der er for mange biler. Byen
bliver sammenhængende
Traﬁkken skal ud af Nygade – biler er dårligt for forretningerne og de gående
Nygade er blevet en øjebæ. Det burde ikke være tilladt for
biler at køre der
Sløjfe parkeringen i Mejerigården – så kan Nygade blive bilfri
Plads til cykelparkering
Flere cykelstativer
Cykelparkering
Bedre adgang fra Alderslyst til midtbyen via Odden. Cykelfaciliteter ved trappen til Jyske Bank
Husk cykelstativer
Få cyklerne væk
Cykel parkering
Mer handicap- og cykelvenligt
Der skal være ﬂere handicapparkeringspladser for store biler
i midtbyen, fx i Bios Gård og Mejerigården
Husk plads til tvillingevogne og kørestole i de fremtidige
gågader
Grønt og vand
Husk på økonomien i vedligehold fx springvand
Kig på springvand i gågaden i Sjelle i Tyskland sydvest for
Hamborg
Klimatilpasning skal indarbejdes i projektet. Magasinering af
vand på terræn, regnbede, wadier osv.
Mulighed for at kunne bade midt inde i byen
Mere vand i gaderne- det er hyggeligt
Mere udsigt til vand fra Vestergade
Mere grønt i gaden. Kan kombineres med regnvandshåndtering på terræn
Grøntsagsdyrkning på centrale fælles arealer
Bogense: aﬂange blomsterkummer, grønne
Sætter ikke nogen mærker ved de gode steder. Der er ingen
wauw-effekt. Vi mangler vand, grønt og lys!
Grønne oaser med siddepladser og gerne lidt vand, der løber

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eller slynger sig som en (Guden)å
Når der byfortættes skal man huske grønne friarealer/åndehuller – ellers skaber man slum
Meget mere grønt og blomster Mobile kummer/træer i gågaden. Ligesom dem vi har på standen
Åben op ud til søen. Bade i søen. Silkeborg er sø-natur
Drop Torvecenteret – brug alle pengene på gågaden – evt.
forbind mere med vandfronten
Åbn op til vandet!
Mere grønt og idyllisk, fx lys og grønt og vand og statuer –
evt. vand på statuer
Mere grønt i gågaderne
Kunst og udeservering. Træer der skaber struktur (undgå
rod). Kunne være blomstrende træer
Plantekummer med krydderurter i gaderne, som alle må tage
af
Springvand med fastmonterede stole i enkelt/dobbelt række omkring. Inspiration fra Paris

LEG/MOTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Flere legepladser
Legearealer til børn, som bliver til mødesteder for mødre
”Kridt” tegning forskellige steder på belægningen, som opfordrer til leg/bevægelse (Tegning af hinkerude)
Småbørnslegeplads
Legeplads til børn på Torvet
Småbørns legeplads f.eks. på Odden
Naturlegeplads på Odden
Mere for børn Trælegepladser til børn
Små/mindre børn
Der mangler legerum for mindre børn (gynger/trampoliner)
Interaktivt ”klaver”/springvand. Felter man kan hoppe/
træde på som aktiverer lyd/vand i en skulptur at en slags
(Inspiration fra Legoland og Havnen i Århus)
Kunne tænke mig et sted f.eks. Bindslevs Plads, hvor man
kan udfordres med tekniske ting og viden
By legepladser med tilhørende kaffebod/café og bænke til
forældre (til enlige forældre især!)
Legepladser til børn, der er ingen i byen
Leg i gaden på Norups Plads
Aktivitet/motion
Skaterareal med beton
Sport. Udendørssport. Udendørs motion
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ENDERNE

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Et slags grønt hegn som afskærmer mod traﬁk på Norups
Plads
Legeplads på Norups Plads eller Søndertorv så børnene
trækker de voksne ned til enderne af gågaderne
Mere udeservering i Vestergade mod Norups Plads og i Søndergade mod Søndertorv
Afslut Søndergade ned til Søndertorv, så gågade forlænges
Flere aktiviteter på Søndertorv, bl.a. mere brug af skakbræt
Lav en større skaterbane på Søndertorv
Der mangler cykelstativer i bunden af Vestergade. Der er
altid biler på Norups Plads
Skab liv i enden af Søndergade (efter Nygade) evt. med
noget leg – en form for grøn oase
Udnyt potentialet på Norups Plads og Søndertorv. Få inspiration fra Kgs. Nytorv, Nytorv og Rådhuspladsen i København
og Horsens nye legepladser
Fordel musikken på de forskellige torve, så oplevelserne
fordeles og der kommer liv i de døde ender
Mere aktivitet på Norups Plads

•
•
•

Belægningen på Torvet skal ikke anvendes på gågaderne –
meget uheldigt valg af belægning
Belægningen skal kunne holde til tunge biler
IKKE brosten pga. kørestole og andet – til blinde og handicappede (brosten rykker sig)
Det vigtigste er et sammenhængende gulv. (Eks. Som Østergade)
Mindre asfalt. Bindslevs Plads er en katastrofe
Sammenhæng i belægningen fra Torvet til gågaderne

OVERDÆKNING
•
•

Lidt overdækning – også i Nygade
Overdækning af centrale hjørner, fx ved Vestergade og Tværgade
Ingen overdækning
Overdækning – helt eller delvist
Ingen overdækning – ingen center
Burde overdække Tværgade til cafégade
Permanent overdækning med kunst og lys
Overdækning af gaden. Kan evt. foldes ind og ud efter vejret
Overdækning af gågaderne ønskes (som i Ikast)
Overdækning – ude/inde rum

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

PASSAGER / GÅRDRUM

•
•
•
•
•
•
•
•

•

ANDRE KOMMENTARER:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Passagen mellem Jyske Bank, ved The Body Shop. Lave et
dæk ud i vandet. Bademulighed? Streetfood? Det er praktisk, at der samtidig er parkeringspladser
Byen vender ryggen til søen. Skab ﬂere forbindelser til søen.
Eks. Udeservering bag rådhuset (det gamle) og i Jyske Bank
Passagen
Godt hvis passager fra gårde til gågaderne bliver styrket
Inddrag: gårde, smøger, gyder – i det samlede miljø
Bios Gård savner grønne arealer
Bagagerumsmarked i Bios Gård
Bagagerumsmarked i Bios Gård
Mejerigården og Bios Gård bør udnyttes bedre – har stort
potentiale
Flere steder hvor man kan se gennem passager ned til vandet – som ved Jyske Bank

BELÆGNING
•
•
•
•

Vil I lade være med at lægge lige så dårlig belægning som på
Torvet – det er frygteligt for os med rollator
Ny belægning over det hele
Ikke for meget beton. Granitbelægningen er ﬂot
Ny belægning der ligger jævnt
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mere musikliv på Havnen
Arkitekt Rosen har lavet mange ﬂotte bygninger
Grim toiletbygning
Brug den gamle biograf
Hvornår kommer Nordskovvej – kan ikke vente!!!
De nye træer skal sættes op i Østergade
Ristene ved træerne på Nygade larmer, når børn leger på
dem
Den gamle busstation ved toiletterne/Føtex parkering: skodder fra joints og skummelt – Gør noget ved det!
Fælles delebiler på grøn energi på centrale steder. Små
køretøjer til ældre
Bådudlejning ved søerne
Ingen butikscenter please!!!
”Hotspots” som mødepunkter med forskellige emner: ældrehjælp, leg, børnepasning etc.
Brug pengene på at optimere ét sted frem for halve løsninger
Der mangler fodgængerfelt fra Jyske Bank passagen og over
til p-pladsen ved søen
Mere videoovervågning i nattelivet
Mere videoovervågning i nattelivet
Det ser ﬁnt ud

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilerne ud af Nygade
Bilerne ud af Nygade
Bilerne væk fra Hotel Dania (Torvet)
Det er synd, det der er sket med Bindslevs Plads. Ingen
træer. For meget belægning
Bindslevs Plads har for mange hårde overﬂader
Alt for meget asfalt ved Bindslevs Plads og Handelsskolen –
hvorfor ikke en masse grønt?
Bindslevs Plads – vi blev involveret, men vi kan ikke se vores
input i det færdige projekt (T.H. Langs). Nytter det?
Der skal være noget på Bindslevs Plads, så man kommer
derned. Fx skiftende kunst og musik. Der skal lukkes af for
traﬁkken
Gør Skoletorv til en grøn oase
En portal til naturen på Odden for enden af Hostrupsgade.
Fredeliggør den sidste ende af Hostrupsgade bl.a. Ved at
nedlægge parkeringspladserne og brug i stedet vejarealet til
at skabe bedre forbindelse til midtbyen/gågade
Flere cykelstativer på Torvet
Pølsevognen på Torvet er grimt!
For meget beton på Torvet!
Trist over den grimme, store wc-bygning på Torvet. Resten er
så ﬁnt
Vi forstår ikke Asger Jorn på Torvet- kan kun ses fra luften
Skyggeområder på Torvet
Toiletbygningen på Torvet er grim (bunker). Pølsevognen er
fremmed (grim) – Vi vil ha´ den gamle. Der mangler toiletter
For meget beton
Trappen til scenen ser træls ud
Streetfood på Torvet
Planche med luftfoto af Torvet så man kan se ﬁgurerne
Toilethuset på Torvet er funktionelt, men skæmmer i høj grad
udsynet fra øst mod det ﬁne gamle rådhus
Dæk den hæslige betonklods (toiletbygningen) på Torvet til
med grafﬁti – få en kunstner på banen!
Skal vand være afspærret med rødt bånd hver vinter? Bedre
løsning efterlyses
Ingen cigaret skodder
Ingen tyggegummi
Vil bare gerne at det fortsætter med at være, som det er i
dag, dvs. ingen byggearbejde
Det ser ﬂot ud, som det er i dag (silkeborgenser)
Ophøjning til Drewsen-statue
Man bør betale for at have udeservering. Det inddrager
noget af det offentlige rum
Street food omkring biblioteket eller Skoletorv

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Streetfood
Toiletbygningen ligner en bunker. Negativt!
Smuk og velfungerende toiletbygning
Gratis slik og gaver
Gør som i Nakskov: klistermærker i butiksvinduer og på
skraldespande medfører ingen affald i gaderne
For få toiletter
Bedre skiltning til offentlige toiletter
Toiletter skal være gratis
Flere offentlige toiletter
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WS_2:

FÆLLES OPSAMLING

I workshop 2 kunne deltagerne nyde solen på en byvandring i midtbyen guidet af landskabsarkitekt Anne
Dorthe Vestergaard fra VEGA landskab.
Formålet var at opleve analyser og foreløbige tanker
direkte i de gaderum der skal fornys.
Efterfølgende var der god og meget engageret dialog
i grupper og i plenum og til sidst blev lavet en fælles
opsamling i overskrifter. Som i inddragelsesfasens
øvrige aktiviteter var det stort set de samme emner
der fyldte og overskrifterne ligner langt hen ad vejen
de overskrifter der er blevet hovedtemaerne for hele
inddragelsen.

Fokus på enderne:
- Norups Plads og Søndertorv mangler tiltrækningskraft
- Der mangler døre ud på Pladsen (f.eks. hovedindgang til College 360)
- Skal være samlingssteder folk trækkes ned til
- Pladserne skal aktiveres

Ingen tomme facader:
- Folie på vinduerne på de tomme lejemål (kunst,
skov eller….)
- Andre må bruge gadearealet foran tomt lejemål
- Gadeareal foran ”neutrale” facader (f.eks. banker)
bruges til ophold, gadevarer, pop-up mv.

Passager/gårdrum aktiveres:
- Passagerne – hvad kigger man ind på fra gågaderne?
- Mindre traﬁk/parkering i gårdene
- Noget der gør os nysgerrige (beplantning, streetart
eller…
- Ikke butikker der tager livet fra gågaderne

Grønt / vand:
- Det grønne ind i gågaderne (det er alle vegne omkring midtbyen, men ikke i midtbyen)
- Fokus på begrønning der stadig giver frit udsyn til
butikker og varer
- Vand i gaderne – til leg, regnvandsopsamling, stemning mv.

Stemning i gaderne:
- Facadernes udseende
- Aktiviteter
- Farver
- Belysning
- Udtryk
- Vand
- Det grønne
- Ly og læ
Trafik:
- Hvem må færdes hvor?
- Cykel: traﬁk og parkering
- Parkeringssøgende traﬁk problematisk
- Vareindlevering på alle tidspunkter via gågaderne
problematisk
- Ensretning
- Terrorsikring

VEGA landskab + Cooperator | Brugerinddragelse | Søndergade og Vestergade | Silkeborg Kommune

DELTAGERNES EGNE ”NOTER”

Identitet:
- Hver gadestrækning sin identitet og stemning
- En samlende tydelig helhed
- Tværgade som eksempel (ensartethed, træer, opholdsmøbler, den sorte farve)
- Samarbejde i gaderne (samt med Kommunen m.ﬂ.)
Note til opsamlingspunkterne:
Oversigten skal betragtes som en idéliste til det fremadrettede arbejde med gågaderne. Både for Silkeborg
Kommune, men også for de handelsdrivende, interesseorganisationer, ejendomsejere, beboere, borgere
med mange ﬂere, der gerne vil være med til at udvikle
midtbyen. Meget kan og skal skabes gennem initiativer og samarbejder som ikke drives af Kommunen,
som deltagerne snakkede om på workshoppen.
Deltagerne havde ﬂere forklaringer, argumenter og
idéer end de her anførte. Ovenstående dækker i
overordnede træk og på næste sider ses deltagernes
egne”noter”.

A.
Beplantning og vand
Træer, gerne i begge sider med vandløb i midten afsluttende på Søndertorv.
Ingen tomme facademetre
Butikker til salg eller lukkede skal have folie på vinduer
med motiver fra byens natur – naboer får rådighed
over fortovet.
Evt. en plan for facaders beskaffenhed og farver.
Torve i enderne sættes i spil
Amﬁteater – madbod – springvand – legeplads – torvehandel
B.
”Rum i gaderne”
Lige nu er det veje fra A til B
Der mangler grund til ophold på ruten
Distraktioner: grønt, hvil, kultur, mad?, aktiviteter.
Deﬁnition af brugerne i gaden
Ex. Med Nygade hvor cykler, bilister og fodgængere
kæmper mod hinanden
Synliggør de smukke bygningsfacader
Flyt fokus ned på stueetage
C.
Leverum Søndertorv, Legeplads + spiseplads
Grønt, lys.
Liv og forskellighed Søndergade / Vestergade
Ingen tomme facader
Brugsret udfordres…
D.
Vand i gådegade / rende
Obs på vandleg
Fokus på Søndertorv og Norups Plads
Styrke attraktivitet, Symmetrisk el. asymmetrisk
Lige el. forskelle i vilkår
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E.
Arbejd med forskellige gode identiteter,
så byen skal ikke have en uniform på – men derimod
forskellige identiteter.
Så Tværgade har en identitet – Vestergade skal have
en anden.
Identitet skabes af butikker, men også af: Belysning,
farvevalg, gadeinventar, udeservering mv.

G.
Pladserne Norups Plads og Søndertorv skal præges af
vand – leg – grønt > reason to go.
Gaderne skal have deres egen identitet. Effekter med
grønt, lys med mere der skaber stemning.
Passagerne skal aktiveres – oplevelser. Brug bagsiden
af butikkerne – (streetfood, kunst, hygge)

300 m (4 min)
#1 Torvet

#7 Norups plads

Gerne ﬂere forskellige belysningskoncepter og ultimativt lys der passer til årstider, anledninger ….
Enderne skal i fokus – reason to go.
Skal etableres, software fremfor hardware.

Vand
Effekter med vand.
Passagerne > Torv
Skal udnyttes – gøres til hyggemiljøer.
Det vil være en stor fejl for handlen i Silkeborg at nedlægge Bios gård som parkering da det genererer stor
traﬁk til Vestergade.
I stedet skal man udnytte bagsiderne af butikkerne til
noget attraktivt – caféer – restauranter osv.
Enighed om udtryk. Skilte / markiser mm.
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#6 Bios Gårds

Få brudt linjerne på Søndergade og Tværgade med
forskydning af lys og grønt/ + belægning
Norups Plads er oplagt som et skatermiljø.
Søndertorv ville være fed/god med en legeplads +
mulighed for intimkoncert osv.

#2 Søndergade
#5 Tværgade
#4 Nygade

Vand i byen > Silkeborg outdoor kontrasten

300 m (4 min)

F.
Grønt
Få det grønne med op i gågaderne Vestergade og Søndergade – men der skal tages hensyn til detailhandlen, som har stor omsætning fra gadevarerne.
Høje træer som i Tværgade – med høj stamme. Du får
effekten af det grønne. Detailhandlen kan stadig have
varer på gaden og træernes blade skærmer ikke for
facaden.

#8 Vestergade

H.
Mere grønt > Tværgade fungerer godt med de ﬂotte
træer som er nemme for butikkerne at udstille omkring

700 m (9 min)

I.
Søndertorv/Norups Plads
Forslag:
Ny indgang fra/til Handelsskole
Streetfood/salgsboder
Beplantning (Norups)
Attraktivt
Udkig fra gågaderne og ud
Gennem passager til sø/natur el. servering
Lav beplantning
Mere synlighed
Cykling – obs på tider

#3 Sønder torv

Stop ca 2-5 min
8 stop x 2-5 min = 16-40 min
1150 m = 18 - 20 min
Total = 34 - 60 min

Workshop II - Rute
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Dialogmøde ejendomsejere | Pointer fra oplæg
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HOVEDPOINTER FRA OPLÆGGET OM HANDELSBYERNES FREMTID v. Flemming Birch, Birch & Birch

HVAD KAN UDLEJERNE GØRE?

Muligheden for at handle er blandt de vigtigste kriterier for, hvor vi vælger at slå os ned. Handlen er essentielt for fastholdelse og tiltrækning af borgere

Samarbejde: deltage i byudviklingen, lytte til lejerne,
være imødekommende når bygningerne skal aktiveres
(f.eks. hvis der er behov for at bore i facaden) og selv
byde ind med ønsker og forventninger til butikker og
Kommunen

Dystre fremskrivninger for de danske handelsbyer:
Worst case er, at der om 12 år er 29 handelsbyer
tilbage i modsætning til 109 i dag = 1,8 mio. kvadratmeter butiksareal

Vedligeholde bygninger

Undgå at leje butikslokaler ud til liberale erhverv. Det
En stigende andel af de ﬂeste butikkers omsætning vil ødelægger både handelsbyen og ejendomsmarkedet
komme fra deres onlinebutikker
Alle aktører bør hjælpe udlejerne med at få skaffe de
Det betyder, at efterspørgslen på butikslokaler falder, rigtige lejere til de rigtige lokaler, så det understøtter
at man ikke kan opretholde den husleje, man har i dag, handelsbyens fremtid

og at det bliver umuligt at opretholde den omsætningsbestemte husleje
Skab den stærkest mulige shopping-destination
gennem en fælles strategi for detailhandel i byen. Alt
Handelsbyernes krise skyldes dog ikke e-handlen.
Den skyldes, at kunder, besøgende og borgere har nye samarbejde skal fokusere på at gøre handelsbyen
forventninger til varer på hylderne, til værdi for penge- relevant i forbrugernes liv.
ne, til service, til underholdning og til oplevelser, og at
byerne ikke har tilpasset sig forventningerne

Byen skal være en shopping-destination med fælles
markedsføring. Byen skal tales op: Alle vil gerne være
del af en succes. Alle aktører skal samarbejde og
arbejde for hinandens succes
Vores opfattelse af og forventninger til “det gode liv”
ændrer sig løbende, derfor skal byens løsninger være
midlertidige og ﬂeksible
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DIALOGMØDE, EJENDOMSEJERE:

Dialogmødet med ejendomsejerne blev afholdt med
det formål at orientere ejendomsejerne om gågadefornyelsen (hensigter og status) samt at indsamle
viden og idéer fra dem. Mødet var tilrettelagt med
oplæg og orientering som den største del og mulighed
for dialog til sidst på mødet.
Generelt var der god stemning omkring og opbakning
til projektet. Der var mange idéer og tanker der falder i
tråd med udsagn i den øvrige inddragelse. Der var især
snak om hvordan man kan aktivere tomme butikslokaler og arealer foran tomme butikker ligesom der var
snak om hvordan man i byen kan samarbejde og være
imødekommende over for projekter, idéer og tiltag.

Til dialogmødet, for ejendomsejerne i Søndergade og
Vestergade, blev der som opsamling fra oplæggene af
Flemming Birch (Detailhandelsekspert), Trine Skammelsen (Byplanchef, Silkeborg Kommune), Gregers
Pilgaard (Chef for Analyse og Udvikling, Silkeborg
Kommune) samt Birgit Holst (projektleder af gågaderenoveringen), stillet en kort opgave for at samle
deltagernes tanker og idéer i forbindelse med gågaderenoveringen.
1. Opgaven
Deltagerne skulle hver notere 3 pointer ud fra deres
egen erfaring/viden, ud fra oplæggene samt ud fra en
kort gennemgang af hovedoverskrifterne fra inddragelsen frem til nu (d. 4. juni 2018). Derefter kunne deltagerne byde ind med deres pointer i en fælles dialog og
opsamling.
2. Dialog
Udsagnene kortfattet (i ikke prioriteret rækkefølge)
I den fælles dialog blev der især snakket om betydningen af tomme lokaler. Det blev bl.a. foreslået at
man kan låne hinandens lokaler/udeareal, hvis det
står ledigt. Ved udearealerne skal der søges ved Kommunens myndighedsteam, da de er offentlige.

Det blev nævnt at facaderenoveringen, er vigtig for
handlende, borgere, turister m.ﬂ. Der blev opfordret
til at blive ved med renovering, da det betyder meget
for helhedsindtrykket. Herunder også fokus på passagerne, der fremtidigt kan få større betydning. Dog blev
det også nævnt at passagerne ikke er til noget, hvis
ikke der er noget attraktivt i gårdrummene samt at det
kan være nødvendigt at låse portene, for at undgå at
passagerne bliver brugt til at tisse i.
I forbindelse med facaderne og byens udseende, blev
der også snakket om udsmykning af midtbyen – gerne
kunst og kultur – der kan være med til at skabe stemning og liv.
På mødet blev der endvidere snakket om at det vil
være positivt med ﬂere events for at trække folk ind
til byen. Ikke kun på Torvet, men ﬂere steder i byen (og
gerne mindre events) så man kan bevæge sig rundt i
gaderne – f.eks. kom der et forslag til et bagagerumsmarked i gaderne/gårdene i stedet for nede ved søen.
Så kan der skabes synergi med gågaderne.

Det blev nævnt at børnefamilierne mangler – tænk
hvis vi kunne få dem gjort til kunder? Det kræver plads
til leg/ophold mm.
Til sidst på mødet var en længere snak omkring samarbejde og fællesskab. Om at være parat til at tage
imod engagement – når f.eks. handlende vil noget
sammen. F.eks. udeservering, torvehandel mm. Snakken gik bl.a. på om og hvordan det giver mening at
være en del af samarbejdet som ejendomsejer.
Derudover blev længere åbningstid (til kl. 20), konkurrence fra internettet, mere liv efter kl. 17.30, terrorsikring samt affaldshåndtering også nævnt.
3. Næste skridt
Deltagernes inputs fra dialogmødet er et godt billede
på hvor mange forskellige interesser og temaer der
skal imødekommes og integreres i det kommende
renoveringsprojekt af gågaderne. Inputs’ne fra dialogmødet vil følge projektet fremadrettet og samles i et
materiale, der også indeholder opsamling og udsagn
fra øvrige dialogmøder, interessentinddragelse samt
borgerinddragelse.

I den fælles dialog blev det også nævnt at muligheden
for at aktivere enderne (Norups Plads og Søndertorv)
ville give mening, ligesom deltagerne var enige i at det
grønne og vandet gerne må være mere synligt i gågaderne.
Der blev desuden snakket en smule om traﬁk – bl.a. at
de få parkeringspladser der er i Mejerigården, skaber
meget traﬁk – måske man kunne omdanne til en grøn
park?
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Studieturen gik til Vejle og Flensborg. Begge steder
blev vist rundt af kommunernes folk, der fortalte om
aktuelle planer og hvordan de var kommet til deres
nuværende resultater. Der blev efterfølgende lavet et
spørgeskema i bussen omkring, hvad Silkeborg kan
tage med sig fra de to byer

Studietur | Vejle - Flensborg
d. 11. juni 2018

Hyggelig gade med natursten og bonderoser

Vejle Kommune præsenterer deres bymodel

Medlem af byrådet præsenterer byens politik

Stadsarkitekten i Flensborg præsenterer byen

Citychefen præsenterer strategier

Eksempel på kunst integreret i belægning i vejle

Eksempel på stand med gadevarer i gågaden
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Eksempel på Flensborgs mange indrettede passager
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Studietursprogram og spørgeskema

INSPIRATIONSTUR TIL
VEJLE OG FLENSBORG
11. JUNI 2018
I forbindelse med renovering af gågaderne i Silkeborg

Afgang fra parkeringspladsen, Søvej 3
Morgenmad i bussen
Ankomst Økolariet (1 t)

08.30:

Tårnværelset i Økolariet
Indgang fra Dæmningen – bussen kan holde ved Borgvold (2 min. gåtur)

DELTAGERE
Medlemmer af Plan- og Vejudvalget
Repræsentanter fra Handel Silkeborg
Repræsentanter fra Silkeborg Kommune
Proceskonsulenter

VEJLE | HVAD SYNES DU VAR GODT?
•
P-husene.
•
Supercykelsti i Vejle er en almindelig cykelsti gennem
byen i Silkeborg (:
•
Latinerkvarteret har god stemning
•
Inspiration fra gåturen – de nye byrum
•
Jeg synes godt om belægningen
•
Pladser til de unge
•
Aktiviteter i begge ender af gågaden.
•
Områder lign. paraplyområdet er meget ok.
•
Deres fokus på at skabe byrum, ex. mulighed for
sand og vand på torv.
•
Mariaparken
•
Fedt samarbejde mellem city, kommune og butik.
•
Belægningen i Vejle med historiske referencer til
Jelling var godt. Jeg nyder den kulturelle og historiske
indvendinger i byrummet.
•
Positivt med deres indstilling til bilister og parkering:
midtbyen skal være tilgængelig
•
Latinerkvarteret og gården med paraplyer var så char
merende byrum.
•
Jeg kan godt lide at der flere steder var ”Spanske
trapper” og vandbassiner eller å-løb, som man kunne
sidde uforpligtende og nyde.
•
Belysningen i gågaderne var interessant – selv i dagti
merne.
•
Mariaparken var et herligt uderum op oplagt til enten
Søndertorv eller Norups Plads.
•
De mange steder hvor man havde frigjort å-løb og
broer skaber en vidunderlig stemning.
•
Der var mange gode uderum og pladser hvor man
kunne opholde sig uden ”købstvang”.
•
2 timers gratis parkering
•
Belægningen
•
Stærkt oplæg – flot handelsliv – skiftende miljøer.
•
Vigtigt at lave helhedsplan/masterplan for hele byen,
og få den opbygget i etaper – og udført løbende når
økonomien er til det.
•
Stærkt samarbejde – markant fokus på fortællingen.
•
Samarbejdet mellem kommunen og city.
•
Klar langsigtet strategi for bymidten.
•
Kunst som bevidst valg i byrum.
•
BID samarbejdet.
•
Tanken om ikoniske bygninger.
•
Opsamlingen af data.
•
Flot gågade nogle steder.
•
Byrum/baggårde og forskellige belægninger.
•
De forskellige belægninger
•
Høje ambitioner. Viljen til udvikling. Langsigtede pla
ner. Spændende bymiljø.
•
Tydelig oplysning om hvad man vil- retning
•
Mariaparken; byvåbnet som gennemgående design
•
En god oplevelse
•
2 timers gratis parkering
•
Sammenhold mellem butikkerne
•
Belægningerne ud mod bygningerne så forkerte ud
overfor granitten midt på og bygningerne. (Gode
input til belægning og ikke egnede belægninger)
•
Stor involvering og deltagelse og ansvar fra cityfor
eningen
•
Hyggelige miljøer med delvis overdækning
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•
Intet grønt i gågaderne.
•
Belægningsskift - overholdes ikke ift. vareudstilling
•
Manglede plads til butiksvarer.
•
Ikke meget grønt inde i byen/gågaden, men mest i
gårdene.
•
For mange udstillingsvarer
•
Gadevarer
•
Lidt rodet indtryk i gågaderne
•
Nogle steder manglende sammenhæng områderne i
mellem.
•
Gadevarer spærrede 50 % af gaden.
•
Tøjstativer fyldte for meget i bybilledet

HVAD KAN VI BRUGE I SILKEBORG?
•
Identitet i gaderne. Vand.
•
Vi skal blive bedre til at markedsføre vores planer
•
Større samarbejde med f.eks. Vejle som har samme
strategi som os.
•
Flere siddepladser i gågaderne.
•
Få ryddet op i gågaderne
•
Vi skal skabe vores eget miljø (måske det kan ske
med billige, midlertidige, fleksible løsninger)
•
Øget samarbejde på tværs.
•
En langsigtet planlægning for hvad vi vil.
•
Dyr belægning behøver ikke være bedst.
•
Opholdsrum
•
Helhedssyn på byen – 2050 udvikling af midtbyen
(Bios Gård, Mejerigården, Søndertorv, Norups Plads,
Shell, Skoletorvet)
•
Tanken om kvalitet frem for kvantitet og ikoniske
byggerier.
•
Samarbejdet
•
Investeringer frem for udgifter.
•
Langsigtede strategier.
•
Se Flensborg.
•
”tag” over gaden + forskellige belægninger – kunne
være planter
•
Vi mangler plads til børn og kunst!
•
Placer Mariaparken på søparkeringen.
•
Forskellige gode bymiljøer.
•
Hvordan kan vi få vand ind i gågaden?
•
Skabelse af byrum
•
Bedre sammenhæng mellem butikkerne
•
Husk bedre plads til gadeudstilling ved bygninger og
til udeservering.
•
Belysning opsat på bygninger.
•
Cityforeningen har bedre vilkår i Vejle, da midtby/
detailhandlen har været politisk prioriteret i mange år

9.00:

%\ODERUDWRULHW NDϑHYDQG
Intro til strategisk byudvikling og dialog
(Teamkoordinator Projektudvikling, Camilla Jørgensen)
Intro til 3d studie (Smart city koordinator, Jette Vindum)

9.30:

Gåtur i midtbyen
Søndertorv - Rådhustorv - Mariapark - Nørretorv / Latinerkvarter Dæmning (Camilla Jørgensen og Marianne Jeppesen/CityVejle)
Levende midtby – projekter og planer
BID-samarbejder mellem butikker, butiksejere, kommune og
handelsstandsforening
CityVejle – samarbejde om handel og en levende midtby

Vejle

11. JUNI 2018
EVALUERING OG SYNSPUNKTER
Der er udarbejdet et evalueringsskema, for at sikre det
bedst mulige udbytte af turen. Hver deltager bedes udfylde
skemaet i forlængelse af besøg i hver by.

Velkommen og intro til Vejle
Midtbystrategi, udvikling af byliv, oplevelser og handelsliv
(Teknik & Miljødirektør, Michael Sloth)

PROGRAM

Opsamling på spørgeskema

INSPIRATIONSTUR TIL
VEJLE OG FLENSBORG

PROGRAM
07.15:
08.15:

Flensborg









VEJLE
Hvad synes du var godt?
Hvad synes du var knap
så godt?
Hvad kan vi bruge i
Silkeborg?

8QGHUYHMVSnJnWXUHQP¡GHUYLIRUPDQGL7HNQLVN8GYDOJ&KULVWRϑHU
Melson, der giver en politisk vinkel på, hvorfor en strategisk satsning på
PLGWE\KDQGHOE\OLYHUYLJWLJ±RJKYLONHQHϑHNWYLRSOHYHU

Vejle

11.00:

Afgang Flensborg
Snack i bussen

12.30:



Ankomst Flensborg (1 t. 30 m.)
%XVVHQV WWHURVDIYHG)OHQVERUJ6¡IDUWVPXVHXP6FKLϑEUFNH

12.45:

FrokostSnUHVWDXUDQW+DQVHQV%UDXHUHL6FKLϑEUFNH

14.00:

Afgang med bussen til Flensborgs Rådhus, Rathausplatz 1

14.10:

Oplæg ved Restaureringsarkitekt Henrik Gram, Stadt Flensburg
Oplægget vil tage udgangspunkt i Flensborgs bymodel, som står i
rådhusets forhal.

14.30:

Gåtur i Flensborg midtby, hvor Henrik Gram vil guide os gennem
byens gågader og gyder. Han vil fortælle om hvordan bl.a. regler for
skiltning og restaurering af facader har været med til at højne kvaliteten
af byrummene i byen, hvilket har haft en positiv indvirkning på byens
handelsliv.



.DϑHRJDIUXQGLQJSn6¡IDUWVPXVHXP

Hvad synes du var godt?



Afgang Flensborg

19.00:

Ankomst Silkeborg (2 t. 10 m.)

Hvad synes du var knap
så godt?

19:15:

Aftensmad i Silkeborg: Medlemmerne af Plan- og Vejudvalget spiser
på Museum Jorn. Øvrige deltagere spiser på Restaurant St. Michaelsberg
i Søndergade.
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•
Baggårdsmiljø
•
Tegl
•
Acu-rende
•
De små rum; bylivet
•
Godt med krav til facaderne – ny politik.
•
Meget attraktive baggårde.
•
God stemning i baggårde.
•
Klare regler fra det offentlige.
•
Baggårde/byrum
•
Passagerne var charmerende, men der skal være
plads til beboernes privatliv og privatlivet
skal respekteres.
•
Jeg kunne godt lide at facaderne startede i gadeplan
og ikke 1. sal.
•
Det grønne: blomster op af væggene – roser og ærte
blomster var smukt og charmerende, både på Rote
strasse og i baggårde.
•
Belægning og vandafledning på gågaden var fin og
enkel og passede godt til ejendommene.
•
Pæne og ryddelige gågader
•
Baggårde
•
Gadeskilte
•
Rote Strasse -samlende identitet- gårdmiljø- udvikling
•
Gårdhavemiljøerne og Rote Strasse (– i modsætning
til gågaden)
•
Bløde ”overgange” mellem fortov/cyklist/bilist
•
Paraplygaden - tanken kunne måske bruges til
Hostrupsgade til at gøre den til et ”oplevelsesuni
vers”. Måske ville det styrke Nygades (Søndergade?)
og Vestergades ender mod vest. Gode principper for
at inddrage investorer – ejendomsejere og butikker.
•
Hyggelige gårdmiljøer. Flotte huse- har ingen mening
om belægningen.
•
Rote Strasse – belægningen var flot
•
Passagen mellem havnen og gågaden
•
Passagerne
•
Flot belægning og dejlige gårdhaver
•
Grønne, Hyggelige gårdmiljøer med planter op ad
murene (i stil med Tønder og Mariager)
•
Rigtig god plads til gadevarer/udstilling
•
Åbning ind til de bagvedliggende gårde

Flensborg

11. juni 2018

FLENSBORG

Hvad kan vi bruge i
Silkeborg?

FLENSBORG | HVAD SYNES DU VAR KNAP SÅ GODT?
•
Intet grønt og for meget granit
•
Ingen rum.
•
Gadelys
•
Der var for meget historie og for lidt fremtid i besø
get.
•
Synes ikke jeg fik det store, konkret med hjem.
•
Gaderne og belægningen var kedelige.
•
Bred gågade uden stativer.
•
Kedelig gågade uden planter, da de sikkert vil have
bygningerne i fokus.
•
Gågadens første stræk var øde, åben og goldt. Al
stemning var flyttet og isoleret til baggårde.
•
Nørretorv (med alle cafeerne) var skide godt; charme
rende og sydlandsk.
•
For lidt miljø (vand og grønt)
•
Hovedstrøg var ”kedeligt” – mangler miljø og hygge
•
Ensidig fokus på historie/bygning/facade. Ingen
fokus på grønne oaser
•
Meget kedelig gågade. Manglende grønne områder.
For mange regler dræber initiativ.
•
Hjemløse ophold i gågaden.
•
Ujævn belægning ved kirken
•
Selve gågaden ikke så hyggelig – mangler gadevarer,
niveauforskelle til butikker for at skabe stemning.
•
Granitbelægningen var for ens og der manglede grønt.
•
Lidt nøgne gågader
•
Vand skal IKKE ledes i halvlukkede render, da det bare
samler skidt.

HVAD KAN VI BRUGE I SILKEBORG?
•
Fokus på passager
•
Wireophængt belysning
•
Obs på gågade med biler
•
Ensrettet krav om skilte.
•
Historien kan måske medtages i en mindre grad.
•
Gaden i niveau med indgangene
•
Gadeidentitets opbygning
•
Sætte passager og gårde i spil som byrum.
•
Byrum: Søndertorv, Mejerigården, Bios Gård
•
At arbejde med tegl og brosten og baggårdene
•
Passager og mellemgange
•
Passagen: MR-BIO-Nygade
•
Forskellige belægninger som passer til bygningerne
•
Hvad om vi planter f.eks. blåregn eller forskellige
former for clematis i gågaderne op ad husene (roser
har andre jo brugt)
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Opsamling survey
Survey udført af Silkeborg kommune

SURVEY:

TRAFIK OG TRYGHED

SPISESTEDER

Silkeborg Kommune (Analyse og Udvikling) udførte en Survey i
efteråret 2017 omhandlende Silkeborg midtby.
Dette bilag indeholder et meget kort sammendrag af alle de
udsagn der knytter sig til rapporten med fokus på de emner og
temaer der berører selve den fysiske fornyelse af gågaderne.
Opsamlingen er med i denne sammenhæng, da det giver mening
at se på hvad der er sagt om midtbyen generelt og medtage dette
i inddragelsesfasen. Det ses at udsagnene falder godt i tråd med
resultaterne fra inddragelsesfasen.

Der er rigtig mange der mangler parkering til cykler også i selve
gågaderne og mange vil have traﬁkken ud af gågaderne og nogle
nævner at traﬁkken omkring gågaderne kunne forbedres. Det bliver også nævnt at der kan blive bedre handicapadgang (parkering
og gågade).
Terrorsikring bliver nævnt en gang og ønske om gratis parkering
under en eller anden form nævnes mange gange.
Survey’en viser at 53% af de adspurgte ankommer til midtbyen
med bil (18% cykel og 18% på gåben)

En del ønsker mere udeservering og ﬂere caféer til at skabe
stemning (herunder caféer hvor man kan arbejde fra). Streetfood
nævnes af mange.

SAMMENHÆNG

BØRN – LEG OG PRAKTIK

Et par stykker nævner ønsket om sammenhæng i bymidten –
både mellem områderne og ved at samler butikkerne mere, så
ingen er gemt som i dag. Enkelte ønsker fokus på gårdrum og
porte og rigtig mange nævner Tværgades samarbejde, stemning
og identitet som meget positivt.

Rigtig mange ønsker at der er plads til børn i midtbyen især i
form af leg og oplevelser og rigtig mange ønsker bedre forhold til
at have babyer med i midtbyen (i form af tilgængelighed, pusleplads, amning, luning af ﬂasker mv.).

OPHOLD
Rigtig mange nævner ønsket om siddemuligheder, herunder hyggekroge til mad og hvil samt et sted at hænge ud.

KULTUR OG OPLEVELSER
En del ønsker mere kunst og kultur i bymidten og rigtig mange
nævner ønsket om aktiviteter/oplevelser i gågaderne. En del ønsker udsmykning af gade og butikker, at der ikke bliver for pænt,
men at det får kant/bliver utraditionelt og en del nævner ønsket
om aktiviteter/udeservering i enderne af gågaderne. Enkelte
ønsker noget der skaber liv efter kl. 18.

GRØNT
Rigtig mange nævner at der gerne må være mere grønt i midtbyen
og enkelte nævne Silkeborg som Outdoor hovedstad herunder.
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TOMME LEJEMÅL
Nogle nævner at der skal arbejdes for at undgå tomme butikker/
lejemål, herunder bl.a. at store, tomme butikker kan deles op i
mindre og at en lavere husleje vil tiltrække ﬂere ikke-kædebutikker. Der er endvidere forslag til at de tomme lokaler kan anvendes til iværksætterlokaler og arbejdende værksteder f.eks. for
kunstnere.

INDRETNING OG STEMNING
Rigtig mange nævner at der skal være smukt i gågaderne med
masser af atmosfære og stemning. Mange nævner muligheden
for en ny belægning og fokus på renovering af butiksfacader. Nogle ønsker at gadeskilte og gadesælgere kommer væk fra gågaden
og at der kommer færre gadevarer ud på gaden. Andre nævner
muligheden for variation f.eks. via boder og pop-up-events/boder/-butikker. En del nævner muligheden for at skabe ly og
læ på forskellig vis (bl.a. overdækning) og nogle ønsker fokus på
belysning – både til hverdag, til events og til særlige højtider.
Enkelte ønsker at de lange linjer brydes, at der bliver en bedre
indretning og at der kommer låsbare skabe i bymidten.

Juli 2018 | 80
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20 Behandling af ansøgning om materialesalg fra
Sinding Grusgrav
20.1 - Bilag: Bilag 1 - nabobemærkninger
DokumentID: 7143055

Fra: Finn Laursen [mailto:fimcnn@gmail.com]
Sendt: 1. maj 2018 23:17
Til: Afdpost_teknikogmiljoe@silkeborg.dk (F0141)
Emne: Sinding Grusgrav .
Hej Torsten .
Tilførelse af stenmatriale til Sinding Grusgrav er forståelig nok , når det skal blandes i f.eks.
stabilgrus .
Tilførelse at stenmatriale til vider salg , Nej . Vider salg af diverse sten materialer foregår
typisk ikke i 30 tons lastbiler , det er i små kontainer biler ,traktore med tipvogn 3 til 8 tons pr
læs, så de 350 ekstra biler om året holder ikke ,der bliver betydelig flere kørsler ,der følger
også støv og støj med hver enest bil, der køre over grusvejende , 1 ekstra bil er 1 for meget .
Til oringtering er graveaktiviteterne stoppet syd for Sinding Hovvej, så skal den tilførte sten
materiale følge produktionen til iblanding, skal det foregå nord for Sinding Hovvej for at
mindske trafikgenerne .
Vh Anna -Mette og Finn Laursen 22344364.

Fra: charli@reimert.dk [mailto:charli@reimert.dk]
Sendt: 24. april 2018 10:09
Til: Afdpost_teknikogmiljoe@silkeborg.dk (F0141) <Teknisk@silkeborg.dk>
Emne: Fwd: Post fra Silkeborg Kommune Brev fra Plan og Byg - Silkeborg Kommune
det er 7 ekstra kørsler om dagen. Bilerne skal jo ud igen. De kører heller ikke lørdag og
søndage, samt på helligdage. Så det giver 1400 ekstra kørsler om året.
Det kommer også snigende, disse anmodninger. Vores lille by er i forvejen hårdt belastet. Det
blev bedyret på et møde i vores forsamlingshus at man ansøgte om kørsel med dels jordfyld
og dels materialer fra grusgraven.
Vi er plaget af støj og støvgener som aldrig før. Biler og vinduer samt vasketøj, bliver snavset
af støv fra kørsler og grusgraven.
De bedste hilsener
Charli Reimert

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Claus Løwe Klostergård [mailto:forestif82@gmail.com]
Sendt: 24. april 2018 13:58
Til: Afdpost_teknikogmiljoe@silkeborg.dk (F0141) <Teknisk@silkeborg.dk>
Emne: Høring om grusgrav
Høring om salg af stenmaterialer fra Sinding Grusgrav – Sinding Hovvej 15 på matr.nr. 6a
m.fl. Sinding By, Sinding.
Sinding, Skægkær og Øster Bording er ved at “drukne” i lastbiler-støj-og støv!
Det er på ingen måder rimeligt at der kan køre op mod 150 lastbiler om dagen, forbi skole,
ejendomme og ved fredsskov!
Der mangler cykelstier gennem Skægkær og Sinding og børne til og fra skole er udsat for en
stor fare når de cykler til og fra skole med alle de lastbiler på vejene!
Nu vil grusgraven så have flere lastbiler forbi skolen og gennem byerne!!!
1 lastbil om dagen bliver der nævnt!
“Ja” en skal til grusgraven og en skal fra grusgraven med grus og lignende, altså 2 lastbiler
mere på vejene frem og tilbage!
For ganske få år siden, fik borgerne i Sinding at vide at der ville komme til at køre omkring 6070 lastbiler om dagen!
Nu er det 150 eller deromkring der køre om dagen!
Det er på ingen måder rimeligt overfor borgerne i Sinding, Skægkær og Øster Bording.
Derfor bliver det er kraftigt “NEJ TAK” til yderligere aktivitet i grusgraven!
Løsningsforslag kunne være:
- Der skal laves cykelsti i Skærgkær og i Sinding til skolebørnene
- rengøres veje dagligt så vi ikke drukner i støv og mudder!
- og så skal borgerne op til grusgraven kompenseres for det prisfald yderligere aktivitet har
medført i grusgraven!
Det er på tide at borgerne bliver hørt og bliver taget alvorligt!
Mvh
Claus Løwe Klostergård
Sinding Østermark 2

Fra: Dorte Wirenfeldt [mailto:dokowi@gmail.com]
Sendt: 6. maj 2018 22:11
Til: Afdpost_teknikogmiljoe@silkeborg.dk (F0141)
Emne: Høring vedr. Sinding grusgrav
Til Teknik og miljø, Silkeborg Kommune.
Med stor bekymring har vi her på Sindingvej 63 i Sinding noteret os ansøgning om
landzonetilladelse fra Sinding Grusgrav. Vi er i forvejen MEGET generet af den intensiverede
tunge lastbilkørsel til og fra Sinding Grusgrav og vi oplever den allerede som både farlig,
ødelæggende og svinende. !
Vi har herpå matriklen støj - og støvgener, og ja det blæser helt herhen.
Vi har en evig bekymring for vores og andre skolebørns sikkerhed. Kom evt. og se hvordan
stykket mellem vej og cykelsti ser ud af dækspor ml. Sinding og Skægkær - og alt det sand
der blæser af lastbilerne ligger som var vi i Sahara. ( overdrivelse fremmer forståelsen ). Det
blæser over på vores vasketøj og vi kan tydelig se hvor sandskyerne blæser hen. Kan
lastbilerne ikke køre med presenning ?.
Jeg har også kørt - flere gange - bag lastbiler fra grusgraven og der blæser meget sandstøv af
på de bagvedkørende biler samt cyklisterne ( skolebørn ).
De nævnte 350 (EKSTRA!!! )kørsler om året vurderer vi som meget lavt sat i og med, at
lastbilerne jo også skal ud fra grusgraven igen og afløses af tilkørende og afhentende lastbiler.
Vi er SÅ TRÆTTE af det her i Sinding -selvfølgelig mest os i den berørte ende af byen !!!
De, åbenbart gradvist forøgede aktiviteter i Sinding Grusgrav, intensiverer generne. Det bliver
værre og værre!!!
Hvorfor ikke bruge Tandskov grusgrav ?
Hvorfor skal vores landsby skæmmes af dette?
Da Sinding grusgrav skiftede ejere, blev der sat ALT for lave estimater på antallet af kørsler.
!!!
I Skægkær er problemerne med den tunge trafik kun blevet intensiveret.
Vi siger et stort NEJ TAK !!!! til endnu mere tung trafik på vores små veje – det er ALLEREDE
SLEMT NOK i forvejen. Hvordan er det i det hele taget nået her til?
En meget stor byrde for alle i og omkring Skægkær og Sinding.!
Vi ser helst grusgravsarbejdet flyttet / som det mindste minimeret og bestemt ikke øget. !
Mvh Dorte Wirenfeldt og Martin Knudsen, Sindingvej 63.

Fra: Glennie og Jan Krasson og V Pedersen [mailto:glennieogjan@gmail.com]
Sendt: 6. maj 2018 15:19
Til: Afdpost_teknikogmiljoe@silkeborg.dk (F0141)
Emne: Landzonetilladelse vedr. Sinding Grusgrav
Til Teknisk afd.
Med stor bekymring har Jan og jeg noteret os ansøgning om landzonetilladelse fra Sinding
Grusgrav. Den i forvejen meget intensiverede lastbilkørsel til og fra Sinding Grusgrav er
allerede både farlig, ødelæggende og sviner gevaldigt. Hertil skal nævnes markante støjgener,
nedbrudt asfalt og vores evige bekymring for skolebørnenes sikkerhed. De anførte 350 ekstra
kørsler om året vurderer vi tilmed som meget lavt sat i og med, at lastbilerne jo også skal ud
fra grusgraven igen og afløses af tilkørende og afhentende lastbiler. 350 kørsler om året er
mere end 1 om dagen, som anført, for det er virkeligheden, ikke gennemsnit, der tæller. Plus
alle de ekstra alm. Køretøjer der kommer for at købe sten mm.
De, åbenbart gradvist forøgede aktiviteter i Sinding Grusgrav, intensiverer generne. Da
Sinding grusgrav skiftede ejere, blev der sat alt for lave estimater på antallet af kørsler.
Udkørslen nord for Sinding har hjulpet godt, men for Skægkær er problemerne med den tunge
trafik kun blevet intensiveret. Vi siger på det kraftigste NEJ TAK til endnu mere tung trafik på
vores små veje – det er urimeligt slemt i forvejen og en meget stor byrde for alle i og omkring
Skægkær, Sinding og Øster Bording. Ikke mindst skægkær, hvor vores børn på 7 og 11år
cykler i skole til.
Det er både farligt, ødelæggende og sviner det gevaldigt, derudover kan vi tilskrive alle de
stenslag og andet der tilkommer vores bil.
Der ud over er der markante støjgener fra ca.06-17 dagligt inde i huset med lukkede vinduer,
samt nedbrudt asfalt og vores evige bekymring om sikkerhed, når vi sender vores børn afsted
på cykel.
Lastbilerne og deres chauffør kan vi igen og igen fortælle om, de køre alt for stærkt, snakker i
håndholdt mobil telefon mm. Men det er vel først når der er et barn der er kørt ned, der vil
blive taget hånd om dette.
I brevet er der skrevet at det drejer sig kun om 350 ekstra kørsler om året, det vurderer vi
tilmed som meget lavt sat, da lastbilerne jo også skal ud fra grusgraven igen. Der til kommer
der jo så en lastbil og skal hente stenmaterialer og denne vogn skal jo så ud af grusgraven
igen.
Som Jesper og jeg kan regne det ud vil det give 1400 ekstra kørsler pr. år. Det vil give mange
ekstra lastbiler på vejen om dagen, da der ikke køres i weekender og helligedage.
Find en grund i industrien til den slags, hvor de kan støje, svine og køre med deres tunge
køretøjer, hvor det ikke vil chikanere deres naboer. Samtig vil de blive fri for at søge diverse
tilladelser hele tiden og få klager fra deres naboer. Udover det er vejnettet allerede forberedt
til den tunge trafik.
Så vores børn kan cykle sikkert til skole uden at være bange, og vi som forældre kan sende
dem afsted med god samvittighed. Og vide at de kommer godt og sikkert frem og tilbage.
Vi ser også tit at børn står på modsatte fortov end skolen om morgenen og ikke kan komme
over. For der køre så mange lastbiler at de skaber køer i hele Skægkær.

Vi har også haft meldt Salten Vognmandsforretning til politiet da der holdt en ødelagt lastbil
tæt på skægkær lyskryds, så det spærrede for trafikken i vejbanen ind mod balle. Se vedh
billeder.
Det er ikke forsvarligt at der køre så store og tunge køretøjer rundt i landsbyer uden kantsten
og ved skoleveje. Hvis dette hjul havde knækket af lastbilen et andet sted end lige ved en
kantsten kunne være gået så galt vi ikke vil tænke tanken.
Vi er stadig ikke flyttet på landet i en landzone hvor lokalplanen siger beboelse, der hvor vi nu
har en industri i baghaven - under 300 meter væk.
Kan ikke se hvorfor at vejen ud fra tippepladsen til Sindingvej skal blive ved med at være
åben, da man kan se i råstofplanen 2016 at gravestedet flytter længere og længere mod øst.
Få lavet den omfartsvej og koble en vej på der til grusgraven, så vil de ikke skulle køre forbi
en skolevej og der vil ikke være så meget tung trafik igennem 3 landsbyer.
Det kan og vil vi ikke leve med, så det bliver et STORT NEJ TAK herfra.
Med venlig hilsen
Jan og Glennie Krasson Vestergaard
Sinding Østermark 4
8600 Silkeborg

Til Teknik og miljø, Silkeborg Kommune.
teknisk@silkeborg.dk
Med stor bekymring har vi i Skægkærområdets Lokalråd noteret os ansøgning om
landzonetilladelse fra Sinding Grusgrav. Den i forvejen meget intensiverede
lastbilkørsel til og fra Sinding Grusgrav er allerede både farlig, ødelæggende og
sviner gevaldigt. Hertil skal nævnes markante støjgener, nedbrudt asfalt og vores
evige bekymring for skolebørnenes sikkerhed. De anførte 350 ekstra kørsler om året
vurderer vi tilmed som meget lavt sat i og med, at lastbilerne jo også skal ud fra
grusgraven igen og afløses af tilkørende og afhentende lastbiler. 350 kørsler om året
er mere end 1 om dagen, som anført, for det er virkeligheden, ikke gennemsnit, der
tæller. De, åbenbart gradvist forøgede aktiviteter i Sinding Grusgrav, intensiverer
generne. Da Sinding grusgrav skiftede ejere, blev der sat alt for lave estimater på
antallet af kørsler. Udkørslen nord for Sinding har hjulpet godt, men for Skægkær er
problemerne med den tunge trafik kun blevet intensiveret. Vi siger på det kraftigste
NEJ TAK til endnu mere tung trafik på vores små veje – det er urimeligt slemt i
forvejen og en meget stor byrde for alle i og omkring Skægkær og Sinding.
Skægkærområdets Lokalråd.
v/Peter Bernth, formand
Klaus Hansen, Sinding
Søren Nollin, Skægkær

Til Teknik og miljø, Silkeborg Kommune.

Med stor bekymring har Jesper og jeg, Sinding Østermark 6, modtaget et hørringsbrev med
ansøgning om landzonetilladelse fra Sinding Grusgrav.
Der er i forvejen meget intensiverede lastbilkørsel til og fra Sinding Grusgrav, som vi synes er
meget bekymrende for vores by og ikke mindst skægkær, hvor vores børn på 6 og 8 år cykler i
skole til.
Det er både farligt, ødelæggende og sviner det gevaldigt, derudover kan vi tilskrive alle de stenslag
og andet der tilkommer vores bil.
Der ud over er der markante støjgener fra ca.06-17 dagligt, samt nedbrudt asfalt og vores evige
bekymring om sikkerhed, når vi hver dag sender vores børn afsted på cykel.
Lastbilerne og deres chauffør kan vi igen og igen fortælle om, de køre alt for stærkt, snakker i
håndholdt mobil telefon mm. Men det er vel først når der er et barn der er kørt ned, der vil blive
taget hånd om dette.

I brevet er der skrevet at det drejer sig kun om 350 ekstra kørsler om åre, det vurderer vi tilmed
som meget lavt sat, da lastbilerne jo også skal ud fra grusgraven igen. Der til kommer der jo så en
lastbil og skal hente stenmaterialer og denne vogn skal jo så ud af grusgraven igen.
Som Jesper og jeg kan regne det ud vil det give 1400 ekstra kørsler pr. år. Det vil give mange ekstra
lastbiler på vejen om dagen, da der ikke køres i weekender og helligedage.
Det kan og vil vi ikke leve med, så det bliver et STORT NEJ TAK herfra.

Find en grund i industrien til den slags, så vores børn kan cykle sikkert til skole uden at være
bange, og vi som forældre kan sende dem afsted med god samvittighed.

Med venlig hilsen
Jesper og Maria Vindum
Sinding Østermark 6

8600 Silkeborg

Fra: martin.ahlgreen@manrental.eu [mailto:martin.ahlgreen@manrental.eu]
Sendt: 25. april 2018 09:49
Til: Afdpost_teknikogmiljoe@silkeborg.dk (F0141)
Emne: Høring om salg af stenmaterialer fra Sinding Grusgrav – Sinding Hovvej 15 pa̠ matr.nr. 6a m.fl.
Sinding By, Sinding
Hej
Jeg må ærlig tilstå at øget lastbil trafik, mere støj og yderlig gene fra støv og larm kan vi ikke
klare mere af.
Det antal lastbiler der tidligere er meldt ud er overskredet så mange gange. Larmen når vores
stue idag, vasketøj kan ikke hænge ude - alt bliver tilstøvet. IKKE flere lastbiler, ser gerne en
reducering hht tidligere udmeldt antal kørsler.
Med venlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen
MARTIN Ahlgreen
Sinding Østermark 8
8600 Silkeborg

Fra: Søren Nollin [mailto:sklokalraad@gmail.com]
Sendt: 1. maj 2018 14:44
Til: Afdpost_teknikogmiljoe@silkeborg.dk (F0141)
Emne: Bemærkninger vedr. ansøgning om landzonetilladelse efter Planlovens §35 stk 1 til at sælge
forskellige stenmaterialer fra Sinding Grusgrav.
Bemærkninger vedr. ansøgning om landzonetilladelse efter Planlovens §35 stk 1 til at sælge
forskellige stenmaterialer fra Sinding Grusgrav. Til Teknisk Afdeling, Silkeborg Kommune. Med
stor bekymring har vi i Skægkær noteret os ovennævnte ansøgning. Den i forvejen vanvittigt
intensiverede lastbilkørsel til og fra Sinding Grusgrav er allerede både farlig, ødelæggende og
sviner gevaldigt. Hertil skal nævnes de markante støj gener, nedbrudte asfalt og evige
bekymring for skolebørnenes sikkerhed. De anførte 350 ekstra kørsler om året vurderer vi
tilmed som meget lavt sat i og med, at lastbilerne jo også skal ud fra grusgraven igen og
afløses af til kørende og afhentende lastbiler. Vi ser det som endnu et eksempel på, hvordan
man fra grusgravens side konstant søger at skrue op for aktiviteterne, som for hver gang
forværrer de trafikale forhold i og omkring Skægkær i meget generende grad. Da tilladelserne
til Sinding Grusgrav for få år siden blev forlænget, var der også sat alt for lave estimater på
antallet af kørsler i forhold til den virkelighed, som vi alle er ekstremt generede af.
Ormkørslerne omkring Sinding har efter sigende hjulpet godt, men for os i Skægkær er
problemerne med den tunge trafik kun blevet intensiveret. Vi siger på det kraftigste NEJ TAK
til endnu mere tung trafik og lastbilkørsel – det er urimeligt slemt i forvejen og en meget stor
byrde for alle i og omkring Skægkærområdet. Med venlig hilsen,
Søren Nollin
Mai-Britt nollin
Sindingvej 9
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20.2 - Bilag: Bilag 2 Ansøger svarer på nabobemærkninger
DokumentID: 7143113

Sinding Grusgrav ApS
Sinding Hovvej 15
8600 Silkeborg

SE/CVR-nr. 37475157
Bankkontonr. 7046 1181581

Silkeborg Kommune
att: Torsten Sand Christensen

Telefon Adm.: 86 84 79 00
Telefax Grusgrav: 24 84 34 62
www.sindinggrusgrav.dk

16. maj 2018

torstenwagnersand.christensen@silkeborg.dk

Nabohøring vedrørende salg af materialer fra Sinding Grusgrav

Sinding Grusgrav har, i forbindelse med sin tilladelse til indvinding af grus, fået tilladelse til at modtage
granitskærver, stenmel og ren, vasket grus som tilkøres fra ekstern grusgrav.
Grunden er, at forekomsten i Sinding Grusgrav ikke indeholder tilstrækkeligt med grus i forhold til sand til
at producere stabilgrus og andre blandingsmaterialer, og det er derfor nødvendigt at supplere med grus fra
anden grusgrav.
En lille del af de tilkørte materialer videresælges ubearbejdet. Det drejer sig om ca. 3500 m3/år. Dette
videresalg udgør kun ca. 1% af den samlede mulige produktion. Vi vil gerne understrege at det er denne
del, der er søgt landzonetilladelse til oplagring og videresalg af, selv om mange af bemærkningerne til
landzonetilladelsen adresserer den fulde aktivitet i grusgraven.
Bemærkningerne går især på
-

Sikkerhed
Støv og
Støj

Vi anerkender at grusgravning i sagens natur medfører øget transport i nærområdet. For at nedsætte
generne i Sinding har vi lavet en ny vej vest om Sinding. Der er således kun en minimal belastning i Sinding
by i dag. Vi har desværre ikke mulighed for at etablere veje i de omkringliggende landsbyer – det er en
opgave der tilfalder kommunen, ligesom sikring af skolevej og anlæggelse af cykelstier er en kommunal
opgave.
Vi har også bedt de lastbiler der henter materiale hos os om at køre forsigtigt så støjen minimeres og
ulykker forebygges.
Endelig har vi anmodet vognmændene om at læsse sådan at læsset ikke støver, men idet de forlader
grusgraven, kan vi dog ikke stille krav til dem.
Set med erhvervsmæssige briller er grusgraven er et aktiv som bidrager til arbejdspladser og indtægter i
kommunen, og vi håber og gør alt hvad vi kan for at være til så lidt gene som muligt, så vi fremover kan
fastholde arbejdspladserne uden at genere vores omgivelser.

Med venlig hilsen

Chr. Brendstrup

21 Godkendelse af igangsætning af
arkitektkonkurrence for søfront og havn
21.1 - Bilag: Søfronten udbudsstrategi
DokumentID: 7161597

NOTAT

UDBUDSSTRATEGI
Vedr.:

Søfronten i Silkeborg

Fra:

Rasmus Cassøe | ras@cfbo.dk | +45 2053 7190
Line Morsing Steenberg | lmst@silkeborg.dk | +45 2362 6074

Dato:

2018‐05‐25

Rev:

2018‐06‐28

Parallelkonkurrence
Dette notat skal danne baggrund for beslutning om udbuds‐ og
konkurrencestrategi ifm. gennemførelsen af en konkurrencelignende proces for
ny masterplan for søfronten og havnen i Silkeborg, gennemført af Silkeborg
Kommune i partnerskab med Realdania, Museum Jorn samt andre øvrige lokale
kerneinteressenter.
Projektets langsigtede formål er at forstærke sammenhængen mellem midtbyen
i Silkeborg og Silkeborg Langsø ved at skabe adgang mellem midtbyens
handelsmæssige og kulturelle tilbud og natur‐ og outdooroplevelser omkring
søen samt at ”vende” midtbyen, så den i fremtiden orienterer sig mod og
aktiverer søfronten.
Projektets konkrete målsætninger er:
 at undersøge og udpege den rette placering af et fremtidigt Museum Jorn og
sikre, at museet indgår i og bidrager til et velfungerende og levende bymiljø.
 at udarbejde en samlet masterplan for søfronten og havnen, der placerer
forskellige mulige programmer (fx Museum Jorn, bypark, søbad, dokanlæg
mm.) og sikrer stiforbindelser mellem disse funktioner og imellem søfront,
havn og bymidte.
 at indskrive søfronten i fortællingen om Silkeborg som Danmarks Outdoor
hovedstad.
Der er en særlig udfordring i konkurrenceprocessen ift. afklaring af Museum
Jorns fremtidige placering, som anbefales afklaret så tidligt i konkurrenceforløbet
som muligt. Det vurderes uhensigtsmæssigt for såvel de konkurrerende og
konkurrenceresultat at lade denne afgørende forudsætning stå åben gennem
hele konkurrencen.
Det anbefales derfor, at konkurrenceprocessen gennemføres i to overordnede
faser:
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En første fase, hvor formålet er at danne grundlag for beslutning om
placering af nyt Museum Jorn.
En anden fase, hvor formålet er at udarbejde masterplan for søfronten
og havnen med beskrivelse af byrum, trafik, byggefelter mv. med afsæt i
den valgte placering.

Forventet honorar, tærskelværdi og udbudsform
Udbudsstrategien tager afsæt i et forventet samlet budget på 2.394.000 kr. med
følgende estimerede hovedposter:
DKK (ekskl. moms)
Uforudsete udgifter

Kr. 100.000

Trafik‐ og parkeringsanalyse

Kr. 80.000

Kommunikation og presse

Kr. 100.000

Konkurrence‐ og procesrådgivning

Kr. 580.000

Borgerinddragelse

Kr. 30.000

Fagdommerhonorar

Kr. 120.000

Konkurrence (inkl. honorar til
teams: 3x420.000)

Kr. 1.260.000

I alt

Kr. 2.270.000

Valg af hhv. konkurrencerådgiver og konkurrenceteams udbydes som to separate
opgaver og kan ske uden forudgående udbud, så længe honoraret ikke overstiger
gældende tærskelværdi for almindelige tjenesteydelser (2018‐2019)1 på
1.645.357 kr. (ekskl. moms).
Det anbefales dog, at der gennemføres en prækvalifikation af konkurrenceteams
for at sikre et godt beslutningsgrundlag ifm. valg af konkurrenceteams. Det kan
ske med afsæt i en udbudsannonce, der uploades digitalt via kommunens
hjemmeside e. lign.
I prækvalifikationen efterspørges tværfagligt sammensatte totalrådgiverteams
bestående af fx:

1

https://www.kfst.dk/offentlig‐
konkurrence/udbud/udbudsregler/taerskelvaerdierne/taerskelvaerdier‐2018‐og‐
2019/
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Konsulenter med viden om bystrategi/økonomi, byliv, museer mv.
(Byplan)arkitekter
Landskabsarkitekter
Trafikplanlæggere

Prækvalifikationen gennemføres på baggrund af:
‐
‐
‐

Motivation (forstår teamet udfordringen?)
Teamsammensætning
Referencer fra lignende projekter

På baggrund af indkomne anmodninger lægges der op til, at der udvælges 3
rådgiverteams til at deltage i parallelkonkurrencen. Udvælgelse af teams sker af
styregruppen på baggrund af indstilling fra konkurrencerådgiver. Der lægges ikke
op til, at der reduceres i antallet af deltagere mellem de to faser, men at retten
forbeholdes i konkurrencebetingelserne.

Organisering
Det tages i udbudsstrategien afsæt i nedenstående organisering.
Styregruppe
Styregruppen bestående af:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Jann Hansen, Direktør, Silkeborg Kommune
Trine Skammelsen, Plan‐ og byggechef, Silkeborg Kommune
Astrid Bruus Thomsen, Realdania
Thomas Klostergaard, Hjejleselskabet
Jacob Thage, Museum Jorn
Leif F. Larsen, Jyske Bank

Sponsorgruppe
Sponsorgruppe bestående af eksterne bidragsydere:
‐
‐
‐

Museum Jorn
Jyske Bank
Mascot

Faggruppe
Faggruppen bestående af:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Trine Skammelsen, Silkeborg Kommune (projektejer)
Line Morsing Steenberg, Silkeborg Kommune (projektleder)
Dorthe Fogh Monrad, Silkeborg Kommune (ass. projektleder)
Søren Peter Sørensen, Silkeborg Kommune (Teknik og Miljø)
John Bøgelund, Silkeborg Kommune (Kultur og Fritid)
Flemming Frøsig Christensen, Silkeborg Kommune (Vej og Trafik)
Morten Horsfeldt Jespersen, Silkeborg Kommune (Natur og Miljø)
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‐

Lene Søgaard, Silkeborg Kommune (Ejendomme)
Gregers Pilgaard, Silkeborg Kommune (Analyse og Udvikling)
Mette Hanghoi, Museum Jorn
Rasmus Cassøe, partner CFBO.

Bedømmelsesudvalg
Der lægges op til, at bedømmelses‐/evalueringsudvalget nedsættes med afsæt i
udvalgte medlemmer fra styregruppen, centrale politikere og 2 særligt udpegede
fagdommere.
Bedømmelsesudvalget skal have en agil størrelse, og det anbefales:
‐ at der maksimalt er 7‐9 medlemmer.
‐ at min. 1/3 af bedømmelsesudvalget har en faglighed svarende til den opgave,
der bedømmes gennem konkurrencen.
‐ at bedømmelsesudvalget har mandat til at udpeget vinderprojekt.
Bedømmelsesudvalg bestående af fx:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Steen Vindum, Borgmester, Silkeborg Kommune (formand)
Hans Okholm, formand for Plan‐ og Vejudvalget, Silkeborg Kommune
Peter Stampe, Museum Jorn og Hjejleselskabet
Jann Hansen, Direktør, Silkeborg Kommune
Trine Skammelsen, Plan‐ og byggechef, Silkeborg Kommune
Astrid Bruus Thomsen, Realdania
XXX, Fagdommer (Bystrategi og byggeri)
XXX, Fagdommer (Byplan og landskab)

Fagdommer udpeges af styregruppen efter endt prækvalificering med afsæt i
indstilling fra konkurrencerådgiver.
Bedømmelsesudvalget suppleres af en referencegruppe nedsat af de resterende
medlemmer af styregruppen, udvalgte medlemmer af faggruppen samt udvalgte
politikere. Referencegruppen fungerer som rådgivere for bedømmelsesudvalget
og deltager i samme møderække. Referencegruppen har ikke stemmeret.
Som sekretær for bedømmelsesudvalget udpeges partner Rasmus Cassøe, CFBO.

Referencegruppe
Referencegruppen bestående af:
‐
‐
‐
‐

Søren Kristensen, 1. Viceborgmester
Johan Brødsgaard, 2. Viceborgmester, Silkeborg Kommune
Jacob Thage, Museum Jorn
Thomas Klostergaard, Hjejleselskabet
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Leif F. Larsen, Jyske Bank
Line Morsing Steenberg, Silkeborg Kommune (projektleder)
Dorthe Fogh Monrad, Silkeborg Kommune (ass. projektleder)
Søren Peter Sørensen, Silkeborg Kommune (Teknik og Miljø)
John Bøgelund, Silkeborg Kommune (Kultur og Fritid)
Flemming Frøsig Christensen, Silkeborg Kommune (Vej og Trafik)
Gregers Pilgaard, Silkeborg Kommune (Analyse og Udvikling)
Hans Krabbe, redaktør Midtjyllands Avis

Politisk forankring
For at sikre bred politisk forankring samt at der kan træffes beslutning om
principiel placering af Museum Jorn, lægges der op til følgende politiske
orientering.
‐
‐
‐
‐

Uge 25, 2018 Byrådet: Orientering om status på konkurrence (efter ønske fra
Enhedslisten)
Uge 32, 2018 Plan‐ og Vejudvalget: Godkendelse af igangsætning af
konkurrence
Uge 45, 2018 Plan‐ og Vejudvalget: Orientering om program og valg af teams
Uge 18, 2019 Byrådet: Orientering om endelig vinder/resultat af konkurrence
samt godkendelse af, at vinderforslaget indarbejdes i
kommuneplanlægningen (som lukket punkt).

Herudover er der bred politisk repræsentation i bedømmelsesudvalg og
referencegruppe.
Det skal afklares, hvordan beslutning om placering af nyt museum sker hos
Museum Jorn, samt hvorledes dette kan koordineres med konkurrencens
tidsplan.

Udbud‐ og konkurrenceproces
Der lægges op til, at konkurrenceprocessen gennemføres som en to‐faset
parallelkonkurrence med deltagelse af 3 tværfagligt sammensatte teams. De to
faser struktureres omkring:
‐

‐

En første fase, hvor målet er at afsøge potentialet ved placering af nyt
Museum Jorn som grundlag for en beslutning om endelig placering,
fastlægge hovedgrebet i projektet og beskrive de bystrategiske effekter.
En fase to, hvor målet er at udarbejde bud på en masterplan for
søfronten og havnen i Silkeborg, som kan danne grundlag for
kommunens videre planlægning.

Der lægges op til, at der ikke udskilles konkurrencedeltagere mellem
konkurrencens fase 1 og 2. Dog anbefales det, at retten forbeholdes i
betingelserne for konkurrencen.
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Udbuddet af parallelkonkurrencen gennemføres efter følgende overordnede
procedure:
1. Annoncering af udbud
2. Gennemførelse af prækvalifikation og efterfølgende valg af op til 3
konkurrenceteams
3. Udarbejdelse af konkurrenceprogram og konkurrencebetingelser som
foreslås indledt med opstartsworkshop for hhv. styregruppe og faggruppe.
Borgerinddragelse med henblik på input til konkurrenceprogrammet.
4. Kickstart i Silkeborg med de prækvalificerede konkurrenceteams
5. Konkurrencefase 1 ‐ placering af Museum Jorn og evt. oplæg til
konkretisering af museumsbygning (på et overordnet og principielt niveau)
6. Evaluering af fase 1 med afsæt i præsentation af konkurrenceforslag af teams
med efterfølgende drøftelse, evaluering og anbefalinger til fase 2 fra
bedømmelsesudvalg. Borgerinddragelse med henblik på kommentarer til
valgt placering af Museum Jorn.
7. Konkurrencefase 2 – udarbejdelse af masterplan
8. Endelig bedømmelse og udpegning af vinder
9. Evt. viderebearbejdning og udarbejdelse af endelig masterplan
Der lægges op til borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af
konkurrenceprogram samt mellem arkitektkonkurrencens fase 1 og 2. Dermed
sikres, at borgerne får lejlighed til at stille spørgsmål og komme med input til
både konkurrencens formulering af opgaven og valg af en evt. ny placering af
Museum Jorn. Borgerinddragelsen koordineres med planstrategiens offentlige
møder.
Overordnet tidsplan
Nedenstående viser en estimeret tidsplan, som skal kvalificeres yderligere efter
beslutning om konkurrenceproces.
Uge

Beskrivelse

OBS

20‐25

Beslutning om
konkurrenceproces

Vigtigt at få udpeget
organisation

25

Byråd ‐ orientering

Lukket punkt

32

Plan‐ og Vejudvalg –
godkendelse af
igangsætning af
konkurrence

32

Styregruppemøde 1 ‐
rammesætning
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32

Opstartsworkshop –
styregruppe (½ dag) og
faggruppe (½ dag)

33‐36

Udarbejdelse af PQ‐
annonce

33‐43

Program og betingelser

36

Styregruppemøde 2 –
godkendelse af annonce
mm.

37‐41

Prækvalifikationsperiode

39

Borgerinddragelse ifm.
folkemødet og
planstrategien

43‐44

Indstilling af teams

44

Styregruppemøde 3 –
valg af teams

45
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Budget - parallelkonkurrence søfront og havn
31.07.2018 / LMS

Poster

Udgifter

Noter

Ekskl. moms

Konkurrence, vederlag teams (3x420.000)
Konkurrence, vederlag fagdommere (2x60.000)
Konkurrence- og procesrådgivning
Trafik- og parkeringsanalyse
Kommunikation og presse
Uforudsete udgifter

1.260.000
120.000
580.000
80.000
100.000
50.000

Delsum

2.190.000

Poster

Finansiering

Noter

Ekskl. moms

Realdania
Silkeborg Kommune
Lokale samarbejdspartnere/sponsorer
I alt

990.000
600.000
600.000
2.190.000

Tilsagn på 1,2 mio. kr. modregnet 17,5 % fondsafgift

25 Orientering om støjproblemer langs
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NOTAT OM STØJ FRA MOTORVEJ
1

BEMÆRKNINGER TIL VEJDIREKTORATETS NOTAT AF 9. FEBRUAR 2018

1.1

Vejdirektoratet har i notat af 9.2.2018 (herefter ”V-notat”) kommenteret det af undertegnede
for Silkeborg Kommune udarbejdede Notat om støj fra motorvej af 16.januar 2018 (herefter ”Snotat”). Vejdirektoratet anfører i V-notatet, at direktoratet ikke er enig i konklusionerne i Snotatet.

1.2

Med udgangspunkt i V-notatet vil Vejdirektoratets bemærkninger blive kommenteret i det følgende.

2

VEDTAGELSEN AF STRUKTURPLAN BALLE/BUSKELUND, LOKALPLAN 132.19 FOR BOLIGOMRÅDE NORD FOR VESTRE HØJMARKSVEJ OG LOKALPLAN 132.20 FOR BOLIGOMRÅDE VED
ØSTER BORDINGVEJ

2.1

Vejdirektoratet anfører, at Silkeborg Kommune tre gange er blevet gjort opmærksom på, at
vejprojektet ikke indeholdt støjskærme på strækningen Buskelund, men at kommunen alligevel
valgte at vedtage lokalplaner for nye boligområder, ”uden f.eks. at reservere arealer eller stille krav til støjdæmpende foranstaltninger inden for lokalplanområderne”. Det bemærkes videre, at kommunen var bekendt med, ”at det skønnede støjniveau allerede i 2015 ville ligge
ganske tæt på grænseværdien, og at det var et skøn ud fra en trafikprognose, der er forbundet med usikkerhed”.

2.2

De tre gange, Vejdirektoratet henviser til, at direktoratet har orienteret Silkeborg Kommune
om, at motorvejsprojektet ikke indeholdt støjafskærmning på strækningen ved Balle/Buskelund
er dels i en mail af 26.4.2005, af 3.4.2006 og i mail af 10.8.2006. Indholdet af de tre orienteringsskrivelser vil blive nærmere kommenteret i det følgende.

2.2.1

Den første orientering er en mail af 26.4.2005 fra Vejdirektoratet til Kommunen, hvori forslag
til Strukturplan Balle/Buskelund kommenteres. Det fremgår af mailen, at der ikke er truffet
beslutning om linjeføringen af den planlagte motorvej, der enten bliver ”Ringvejslinjen” eller
”Kombilinjen”. Den førstnævnte linjeføring vil betyde, at der ikke vil blive anlagt en motorvej i
området Balle/Buskelund, mens der, hvis Kombilinjen vedtages, vil blive etableret motorvej i
området.
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2.2.2

Vejdirektoratet oplyser under henvisning til VVM redegørelser for to hovedalternativer, 2002,
at der ikke er forudsat støjskærme i Balle/Buskelund området, og at der ikke indgår ”etablering af støjdæmpende foranstaltninger for fremtidige boligbebyggelser eller disses tilhørende
rekreative arealer.

2.2.3

Såfremt der skal ske videre projektering af et motorvejsanlæg forbi Balle/Buskelund, kan det
overvejes, om det uden økonomiske omkostninger for vejprojektet med fordel kan udformes
med støjdæmpende terrænregulering eller med deponier af overskudsjord udformet som støjdæmpende volde på motorvejens naboarealer, hvis disse kommuneplanlægges som afstandsbælte for vejens støjkonsekvensområde, eller kommuneplanlægges som areal med mulighed
for støjdæmpning af fremtidig boligbebyggelse i byudviklingsområder”.

2.2.4

Udkast til lokalplan 132.19 bliver i mail af 3.4.2006 fra Vejdirektoratet til Silkeborg Kommune,
kommenteret – nu med udgangspunkt i VVM redegørelse for Kombilinjen Herning-Aarhus ved
Silkeborg, rapport 303. VVM redegørelsen er på det tidspunkt i høring. Det anføres i mailen, at
”Vejdirektoratet bemærker hertil [AK- til forslaget til lokalplanen], at et fremtidigt motorvejsanlæg uændret er planlagt med et forløb i åbent land gennem Fladmose på en op til ca. 10
meter høj dæmning og landskabsbro i en afstand af ca. 300 meter fra det aktuelle lokalplanområdes grænse. Der forudsættes ikke et motorvejsanlæg på en lavere dæmning på denne
strækning”.

2.2.5

Det anføres tillige af Vejdirektoratet i ovennævnte skrivelse, at ”Den statslige vejplanlægning,
herunder det planlagte (AK fremhævelse) vejanlægs eventuelle støjkonsekvenser på ubebyggede arealer i åbent land, skal lægges til grund for den kommunale planlægning. Såfremt sådanne
arealer inddrages til støjfølsom anvendelse, vil eventuel påkrævet støjdæmpning være det
statslige vejanlæg uvedkommende”.

2.2.6

Den tredje gang Vejdirektoratet orienterer Silkeborg Kommune om, at der ikke planlægges
udført støjdæmpning ved Balle/Buskelund området er i mail af 10.8.2006 med bemærkninger
til forslag til lokalplan 132.20, hvor det anføres, at ”... evt. påkrævet støjdæmpning iht. Bygningslovgivningen af ny bebyggelse og nye arealer, der inddrages til støjfølsom anvendelse, er
det planlagte vejanlæg uvedkommende”.

2.3

Vejdirektoratet har i henhold til planlovens § 29 stk. 3 en vetobeføjelse, det vil sige en ret til
at gøre indsigelse mod et lokalplanforslag. Indsigelsen skal være begrundet i de særlige hensyn,
som den pågældende myndighed varetager, og den skal betegne sig som en § 29 indsigelse.
Vejdirektoratet havde således hjemmel til at gøre indsigelse mod lokalplanforslagene. Vejdirektoratet gjorde dog ikke brug af denne hjemmel, formentlig fordi Vejdirektoratet ligesom
Silkeborg Kommune ikke vurderede, at en vedtagelse af de to lokalplaner ville medføre at lokalplanområdet hverken med en kortere eller længere tidshorisont ville blive belastet med et
støjbidrag fra motorvejen, der oversteg den vejledende grænseværdi for vejstøj.

2.4

De ovenfor omhandlede ”orienteringer” kan ikke sidestilles med et veto, og Vejdirektoratet kan
ikke under henvisning til orienteringsskrivelser afsendt på et tidspunkt, hvor linieføringen af
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motorvejen ikke var vedtaget, fraskrive sig ansvaret for, at de to lokalplanområder bliver belastet med vejstøj, der overstiger de ulemper, naboer skal tåle som følge af den almindelige
samfundsudvikling.
3

SILKEBORG KOMMUNES FORHOLDSREGLER

3.1

Det er korrekt, som anført i V-notatet, at Vejdirektoratet orienterede Silkeborg Kommune om,
at der ikke var planlagt støjdæmpning ved Balle/Buskelund. Silkeborg kommune tog da også
ved udarbejdelsen af de to lokalplaner højde for Vejdirektoratets orienteringer.

3.2

Silkeborg Kommune var således ved lokalplanlægningen opmærksom på, at motorvejen ville
give et støjbidrag til lokalplanområderne, men den vejledende grænseværdi for vejstøj på 58
dB(A) i boligområder kunne overholdes – med en god ”sikkerhedsmargin” - i begge lokalplanområder både på tidspunktet for lokalplanernes vedtagelse i 2006 og på tidspunktet for motorvejens åbning i 2016, såfremt Vejdirektoratets forudsatte trafikmængde og – sammensætning var
retvisende.

3.3

Det fremgår af redegørelsen i lokalplan 132.19 side 27, at denne baserer sig på beregningerne
af støjudbredelsen fra VVM redegørelsen, rapport 303. I henhold til denne vil der ”inden for lokalplanområdet være et støjniveau på mindre end 55 dB(A), hvilket er i overensstemmelse
med kravene beskrevet i Bygningsreglementet og Kommuneplan 2001-2012”.

3.4

I redegørelsen til lokalplan nr. 132.20 side 25 henvises også til støjberegningerne i VVM redegørelsen, rapport 303. Det konkluderes, at det samlede støjbidrag i lokalplanens nordvestlige
hjørne vil ”betyde en mindre overskridelse af grænseværdien på 55 dB(A). Områdets udstrækning er begrænset til en zone på 3-4 m. af dels friarealer, og dels af få parceller langs Øster
Bordingvej.
Det vurderes, at der ikke bør stilles krav om støjdæmpning, men lokalplanen rummer dog mulighed for at etablere støjdæmpning, hvis der opstår ønsker herom”.

3.5

Efter at have modtaget Vejdirektoratets bemærkninger til lokalplan 132.19 i mail af 3.4.2006
besvarede Silkeborg Kommune den 30.6.2006 Vejdirektoratets indlæg, og det anføres bl.a., at
”Støjberegningerne i VVM Rapport 303 fra 2006 viser, at lokalplanområdet ikke bliver påført
en støjbelastning, der overstiger kravet på 55 dB(A). Grundene i lokalplanområdets vestligste
yderkant bliver påvirket med et støjniveau på maks. 53 dB(A)...
Vejdirektoratet oplyses desuden om, at direktoratets kommentarer har givet anledning til flere
tilretninger i lokalplanforslaget, herunder ”indsættes Vejdirektoratets oplysninger om motorvejens beliggenhed, asfaltbelægning og de beregnede støjbelastninger fra VVM rapport 303.
Kort med illustration af støjudbredelse på lokalplanområdet fra Resendallinien og Kombilinien, indsættes i lokalplanens miljøvurdering.
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Miljøvurderingens afsnit om overvågning vil ikke omfatte motorvejen, da støjberegningerne
fra VVM Rapport 303 viser, at lokalplanområdet ikke bliver påført en støjbelastning, der overstiger kravet på 55 dB(A)….
Lokalplanens § 8.4 sikrer, at udendørs opholdsarealer placeres og udformes, så det beregnede
ækvivalente støjniveau påført fra trafik overholder de generelle rammebestemmelser i Kommuneplan 2001-2012”.
Vejdirektoratet kommenterede ikke Silkeborg Kommunes redegørelse og nedlagde, som anført i
pkt. 2.3-2.4, ikke veto mod de to planforslag.
3.6

I lokalplan 132.20 fremgår det af § 3.1, at delområde I kun må anvendes til ”offentlige formål
(grønt område, herunder beplantningsbælte og støjafskærmning samt skov)”. Der er i § 8.3
indsat bestemmelser om, at der ved placering og udformning af udendørs opholdsarealer skal
sikres, at ”det beregnede ækvivalente støjniveau påført fra trafik overholder de generelle
rammebestemmelser i Kommuneplan 2001-2012.
Ved lokalplanens udarbejdelse må støjniveauet således ikke overstige 55 dB(A), medmindre
særlige forhold taler herfor”.

3.7

Silkeborg Kommune har således ved udarbejdelsen af de to lokalplaner taget højde for de bemærkninger, Vejdirektoratet konkret har haft til lokalplanernes indhold, og indarbejdet bestemmelser til sikring af overholdelse af den vejledende grænseværdi for vejstøj. Problemet er
ikke indholdet af lokalplanerne, men at miljøvurderingen i planerne baserer sig på det beregnede støjbidrag fra motorvejen, som Vejdirektoratet har indarbejdet i VVM redegørelse, Rapport 303, og at dette støjbidrag er alt for lavt beregnet som følge af en væsentlig fejlvurdering
af trafikmængden og dens sammensætning af let og tung trafik.

4

VEJDIREKTORATETS BEREGNING AF MOTERVEJENS STØJBIDRAG

4.1

Vejdirektoratet forudsatte i VVM redegørelse, Rapport 303, at der på motorvejen i området ved
Balle/Buskelund ville være en årsdøgn trafikmængde på 10.000 køretøjer ved en fremskrivning
til 2015 niveau. Det fremgår af Vejdirektoratets Rapport 333, 2008, Motorvej Herning-Aarhus
ved Silkeborg side 87, 3. afsnit, ”Årsdøgntrafikken er fremskrevet til år 2015-niveau ved brug
af prognoser for biltrafikkens udvikling. På rute 15-strækningen Herning-Aarhus forventes trafikken at stige med 2 pct. pr. år, mens …”. Støjbidraget fra motorvejen kunne således, selv
med den på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse og i henhold til Vejdirektoratets prognose
fra 2008 for en forøgelse af trafikmængde, holdes inden for den vejledende grænseværdi for
vejstøj.

4.1.1

I den Supplerende VVM-redegørelse, rapport 333, 2008 side 149, sidste afsnit udtales om betydningen af en stigning i trafikmængden og dermed støjen følgende; ”En stigning i støjen på 8-10
dB svarer til en fordobling i den oplevede støj, og en ændring på 3 dB er tydeligt hørbar. En
sådan ændring på 3 dB svarer til en halvering eller fordobling af trafikmængden eller en for-
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dobling eller til en halvering af afstanden til vejen”. En stigning i støjen på minimum 3dB (fra
under 55 dB til 58 dB), som det er tilfældet for nogle af boligerne i lokalplanområdet, er således en væsentlig stigning i den støj, de berørte borgere udsættes for, som følge af den øgede
trafikmængde.
4.2

Der ville således inden for lokalplanområdet, med en forudsat forøgelse af trafikmængden på
2% om året, alt andet lige, i en meget lang årrække efter motorvejens åbning ikke være noget
problem med overholdelse af den vejledende grænseværdi for vejstøj. En tidshorisont på 20-30
år fra lokalplanens vedtagelse, før der eventuelt ville kunne opstå et støjproblem, ligger inden
for rammerne af forsvarlig planlægning. Der er ved denne vurdering ikke taget højde for den
teknologiske udvikling, hvor f.eks. elbiler, der støjer mindre end benzin- og dieselbiler, på sigt
vil udgøre en større andel af trafikmængden.

4.3

Det er en væsentlig fejl ved VVM rapporterne, at de ikke indeholdt korrekte prognoser for trafikmængden og sammensætningen af trafikken, da de mangelbehæftede trafiktal medfører, at
støjberegningerne i rapporterne afviger væsentligt fra det beregnede støjbidrag med de korrekte trafiktal. Havde de korrekte støjberegninger foreligget på tidspunktet for vedtagelsen af
lokalplanerne, ville dette utvivlsomt have påvirket indholdet af lokalplanerne, ligesom motorvejsprojektet ville have været projekteret med en støjskærm eller støjvolde på strækningen
Balle/Buskelund.

4.3.1

Naturklagenævnet blev i afgørelsen MAD 2003.1425 forelagt en klage over, at Aarhus Amt havde
afslået at foretage en fornyet VVM procedure på grund af fejl i det visualiseringsmateriale, der
var indeholdt i en VVM redegørelse for et større butiks- og erhvervscenter. Det anerkendes af
Naturklagenævnet, at ”Det er muligt, at der i offentlighedsfasen og i den politiske behandling
af sagen, ville være fremkommet flere indsigelser mod projektet, end de der faktisk indkom,
såfremt visualiseringerne … havde været illustreret korrekt”. Det anerkendes af Naturklagenævnet, at grundlaget for vedtagelsen af planen har været ”delvist mangelfuldt”. Konkret
fandt nævnet dog ikke, at manglen var så væsentlig, at Aarhus Amt var forpligtet til at genoptage sagen.

4.3.2

Afgørelsen viser, at mangler ved VVM redegørelsen konkret kan være så væsentlige, at de påvirker den politiske beslutningsproces, omfanget og indholdet af indsigelser mod plangrundlaget, samt at VVM redegørelsen bliver ugyldig.

4.4

Der kan konkluderes, jf. tillige S-notatet, at der ikke er noget at bebrejde Silkeborg Kommune i
forbindelse med planlægningen af og vedtagelsen af lokalplan 132.19 og 132.20. Såfremt kommunerne skal kunne planlægge under hensyntagen til den overordnede statslige planlægning,
må dette rimeligvis forudsætte, at den statslige planlægning er retvisende og bygger på de korrekte forudsætninger. Dette er ikke tilfældet i denne sag.

5

VEDTAGELSE AF LINJEFØRINGEN AF MORTORVEJEN

5.1

Vejdirektoratet henviser i V-notatet side 2 til, at det i en politisk aftale af 2.2.2018 om udmøntning af midler til støjbekæmpelse i 2018 anføres, at ”For så vidt angår området ved Bu-
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skelund har parterne noteret sig, at området blev udstykket til boliger, efter at motorvejens
linjeføring var kendt. Det er derfor Silkeborg Kommunes ansvar at håndtere de støjgener, der
er opstået i forbindelse hermed”.
5.2

Den i pkt. 3.1 udtrykte tidsmæssige sammenhæng mellem vedtagelsen af lokalplanen i 2006 og
den endelige fastlæggelse af linjeføringen er ikke korrekt. Der vedlægges som bilag til dette
notat en tidslinje, der belyser det faktiske hændelsesforløb i sagen.

5.3

Det fremgår af tidslinjen, at det først er den 26.6.2008, at der indgås en politisk aftale om
etablering af en motorvej via Kombilinjen. Det er næsten 2 år efter, at Lokalplan 132.19 blev
vedtaget af Silkeborg Byråd. Herefter udarbejdes en supplerende VVM redegørelse, inden der
ultimo 2008 indgås en politisk aftale om, hvordan projektet for motorvejen skal gennemføres.
Forslag til Lov om anlæg af motorvej mellem Funder og Låsby blev fremsat den 29.1.2009, og
loven blev vedtaget i april 2009.

5.4

Detailprojekteringen af motorvejen påbegyndes først efter vedtagelsen af anlægsloven. Med
andre ord, bliver den endelige linjeføring af motorvejen først fastlagt efter 2009. Det fremgår
også forudsætningsvis af den af Møller og Grønborg i samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdede rapport 334 af oktober 2008 Æstetisk vurdering og visualisering, side 2, hvor rapportens
formål bl.a. er at fokusere på ”forbedringer af de enkelte delstrækninger”. Der blev ikke i den
forbindelse af Vejdirektoratet overvejet en forbedring ved Buskelund, men den endelige linjeføring blev overvejet på flere andre delstrækninger.

5.5

I bemærkningerne til anlægsloven pkt. 4.9 om støjafskærmning fremgår det direkte, at støjforholdene ikke er endeligt afklaret, men først vil blive det i forbindelse med detailprojekteringen
af motorvejen; ”I forbindelse med den videre projektering vil støjforholdene blive nærmere
undersøgt, og Vejdirektoratet vil ud fra de anlægstekniske og økonomiske muligheder søge at
minimere støjgenerne fra motorvejen. Dette kan f.eks. ske ved at anvende overskudsjord til
terrænregulering eller opbygning af jordvolde, hvor dette er hensigtsmæssigt, eller ved at yde
tilskud til facadeisolering”. Vejdirektoratets rapport 334, oktober 2008 med titlen ”Forbedret
Kombilinieprojekt. Æstetisk vurdering og visualisering” oplyser på side 3, at nedgravningen af
motorvejen gennembyen vil generere en stor mængde overskudsjord, der kan indbygges i støjvolde langs motorvejen. Det havde således været muligt at indtænke en del af disse jordmængder i støjvolde i lokalplanområderne.

5.6

Bemærkningerne forudsætter også, at der skal gennemføres en evaluering af de miljømæssige
konsekvenser efter åbningen af motorvejen, jf. pkt. 8 Miljømæssige konsekvenser.

5.7

Konkret i forhold til støj i Balle/Buskelund udtales i bemærkninger til anlægsloven pkt. 8.2
Støj, luft og klima, at ”Trafikken vil kunne høres i områder, hvor der hidtil ikke har været væsentlige støjkilder. Det vil bl.a. gælde de nye boligområder i Hvinningdal og Balle/Buskelund
samt de rekreative områder i Hvinningdal, Fladmose og Silkeborg Dyrehave”. Forudsætningerne i bemærkningerne til anlægsloven for støjbidraget til Buskelund, herunder det område, der
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omfattes af lokalplan 132.19, var således, at støjen fra motorvejen ville blive hørbar – ikke at
den vejledende grænseværdi for vejstøj ville blive overskredet.
5.8

Forudsætningerne for, at det i Aftale om udmøntning af midler til støjbekæmpelse i 2018 anføres, at området ved Buskelund blev udstykket til boliger, efter at motorvejens linjeføring var
kendt, og at det derfor er ”Silkeborg Kommunes ansvar at håndtere de støjgener, der er opstået i forbindelse hermed”, bygger således ikke på det faktuelle hændelsesforløb i forbindelse
med vedtagelsen af lokalplanen og projekteringen af linjeføringen. Udsagnet er heller ikke i
overensstemmelse med bemærkningerne til anlægsloven. Linjeføringen af motorvejen blev
først endeligt fastlagt flere år efter, at lokalplan 132.19 blev vedtaget.

6

VEJDIREKTORATETES
LE/BUSKELUND

6.1

Det fremgår af V-notatet, at Vejdirektoratet ikke anser sig for forpligtet til at opsætte støjskærme ved Balle/Buskelund, uagtet at det erkendes, at trafikmængden (-og sammensætningen) er betydeligt højere end det, der fremgik af Vejdirektoratets prognoser. Vejdirektoratet
anfører, at ”De faktiske støjgener og dermed den højere støjbelastning end forventet indgår i
erstatningsfastsættelsen, der foretages af Ekspropriationskommissionen i overensstemmelse
med den praksis, der er på området”.

6.2

I den Supplerende VVM-redegørelse redegøres der for ”regler vedrørende vejtrafikstøj” på side
151. ”Ved anlæg af nye veje … anbefales, at støjen ikke kommer til at overstige 55 dB ved
sammenhængende boligbebyggelse…”. Støjen ved nogle af boligerne i lokalplanområdet er således væsentligt højere end Vejdirektoratets egne regler og anbefalinger.

6.3

Vejdirektoratet forholder sig ikke til det i S-notatet side 6-7 anførte, hvor der argumenteres
for, at der ikke foreligger en saglig begrundelse for, hvorfor nogle borgere langs motorvejen
sikres mod støj, der overstiger den vejledende grænse for vejstøj, mens andre kun tilbydes en
erstatning for støjgener, der forventeligt er så lav, at den ikke kan finansiere etablering af
støjafskærmning for ejendommene i lokalplanområdet. Med andre ord sker der en tilsidesættelse af det forvaltningsretlige lighedsprincip.

6.3.1

I Højesterets afgørelse i sagen MAD 1998.1217 anvender Højesteret almindelige forvaltningsretlige lighedssynspunkter som begrundelse for, at støjgenerne fra et vejanlæg kunne udløse erstatning til naboerne uafhængigt af, om de har afstået jord til vejanlægget eller ej. Det afgørende er, om ulemperne overstiger, hvad der med rimelighed må påregnes som led i den almindelige samfundsudvikling.

6.3.2

Lighedsprincippet tilsiger i denne sag, at naboer til motorvejen, der påføres støjgener i et ensartet omfang skal behandles ens. Ulemperne fra vejen overstiger det rimelige for enkelte af
naboerne til motorvejen, og da Vejdirektoratet på andre dele af motorvejsstrækningen har bekostet opsætning af støjskærme, har borgerne i Balle/Buskelund ret til at blive behandlet som
andre naboer til den nye motorvejsstrækning.

FORPLIGTELSE

TIL
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6.4

Det er tidligere påvist i nærværende notat, at linjeføringen først blev endeligt projekteret og
fastlagt flere år efter, at lokalplanerne nr. 132.19 og nr. 132.20 blev vedtaget, og at der i bemærkningerne til anlægsloven alene omtales en hørbar støj i lokalplanområderne, og ikke en
støjpåvirkning, der overstiger den vejledende grænseværdi for vejstøj. Der er således ingen
saglige argumenter for, hvorfor borgerne i Balle/Buskelunden skal stilles dårligere end andre
borgere langs motorvejen, der påføres støjgener fra motorvejen.

6.4.1

De af Vejdirektoratet udarbejdede VVM redegørelser indeholder alt for lave vurderinger af
trafikmængden og dens sammensætning og dermed alt for lave beregninger af støjbidraget fra
motorvejen. VVM redegørelserne er således behæftet med væsentlige fejl, der konkret har den
betydning, at støjbidraget fra motorvejen ikke som forudsat kunne holdes inden for de vejledende grænseværdier for vejstøj i lokalplanområderne.

6.4.2

Detailprojekteringen af motorvejen blev først igangsat efter vedtagelsen af anlægsloven i april
2009. Det havde således været muligt at ”rette op på” de væsentlige fejlskøn i trafikmængden
i VVM redegørelserne ved f.eks. at anlægge motorvejen i en større afstand til lokalplanområderne. Vejdirektoratet skriver således på sin hjemmeside om vejstøj, at ”Afstanden til vejen
har betydning for støjniveauet. Jo længere væk fra vejen, man befinder sig, jo mindre bliver
støjen. Støjen falder med mindst 3 dB, hver gang afstanden til vejen fordobles”.

6.4.3

Støjproblemerne kunne således have været undgået, hvis Vejdirektoratet i sin detailprojektering af motorvejen ud for lokalplanområdet havde placeret den ca. 300 meter fra de delområder i lokalplanområderne, der er belastet af støj, der overskrider den vedledende grænseværdi. Vejdirektoratet ville og skulle, hvis direktoratets egne trafikmængdevurderinger havde været korrekte, lige som på de andre vejstrækninger, hvor støjgrænserne ikke kan overholdes,
have etableret støjdæmpende foranstaltninger.

6.5

Borgerne i Buskelunden har over for Vejdirektoratet krævet etablering af en støjafskærmning.
Det vurderes, at der teknisk kan etableres en støjafskærmning, der kan sikre borgerne mod
overskridelse af den vejledende grænseværdi for vejstøj, og dermed også sikre, at en yderligere forøgelse af trafikmængden og ændring af sammensætningen i de kommende år, ikke medfører en yderligere forhøjelse af støjbidraget fra vejen. Vejdirektoratet bør derfor etablere en
støjafskærmning, og udskyde gennemførelse af fastsættelse af eventuelle erstatninger til efter
etableringen af støjskærmen.

6.6

Vejdirektoratet erkender i V-notatet, at de faktiske støjgener og den højere støjbelastning end
forudsat af Direktoratet udløser en forpligtelse til at betale erstatning til de berørte borgere.
Der ligger implicit heri en erkendelse af, at ansvaret for støjgenerne påhviler Vejdirektoratet
og ikke Silkeborg Kommune.

7

SAMMENFATNING

7.1

Vejdirektoratet har på grundlag af flere VVM redegørelser, der været væsentligt mangelsbehæftede i relation til trafikmængde og -sammensætning, projekteret en motorvej i området
Balle/Buskelund uden en støjafskærmning. Da det nu er blevet konstateret, at VVM redegørel-
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serne for Kombilinien ikke bygger på de korrekte trafikdata, og støjberegningerne derfor er
fejlagtige, er Vejdirektoratet på grundlag af lighedsgrundsætningen forpligtet til at behandle
borgere langs Silkeborg motorvejen ens, hvis de påføres et ensartet og meget væsentligt støjbidrag fra motorvejen. Der består derfor en forpligtelse til også i Balle/Buskelund at etablere
en støjskærm, der sikrer naboerne til motorvejen mod støjulemper, der overstiger den vejledende grænseværdi for vejstøj. Det skal bemærkes, at vejstøjen stammer fra en helt nyetableret motorvej, og ikke kan henføres til en stigning i trafikken på en eksisterende motorvejsstrækning som følge af den almindelige samfundsudvikling.
7.2

Silkeborg Kommune har vedtaget lokalplan nr. 132.19 og 132.20 på grundlag af de støjberegninger udarbejdet af Vejdirektoratet, der er væsentligt mangelsbehæftede. Såfremt Vejdirektoratets støjberegninger havde været korrekte, ville beboerne i Balle/Buskelund området ikke
blive påført vejstøj fra motorvejen, der overstiger den vejledende grænseværdi for bidrag fra
vejstøj – heller ikke med den af Vejdirektoratet forudsatte fremskrivning af stigning i trafikken.
Under de omstændigheder er der intet at bebrejde Silkeborg Kommune i forbindelse med vedtagelse af de to lokalplaner, idet bemærkes, at Vejdirektoratet ikke udnyttede sin hjemmel i
planlovens § 29 stk. 3 til at nedlægge veto mod planforslagene.
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