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KOLOFON

SILKEBORG KOMMUNE
Teknik- og Miljøafdelingen
Skoleafdelingen
Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
Ejendomsstaben
8600 Silkeborg

UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED:

Cooperator
Dunhammervej 1
8600 Silkeborg

www.cooperator.dk

BILLEDRETTIGHEDER 

Rettigheder til alle billeder, kort mv. tilhører Silkeborg Kommune.

PROCES
Områdestudiet har i arbejdsprocessen bestået af tre elementer: Analyse, mulig-
hedsstudier og løsningsscenarie.

De første to elementer - analyse og mulighedsstudier - danner fundamentet for 
det efterfølgende løsningsscenarie.

I løsningsscenariet peges der på, hvor den nye idrætshal og det nye fælleshus i 
Hvinningdal kan placeres, samt hvordan projektområdet kan udvikle sig i fremti-
den. 
 
De 3 overordnede faser arbejdet med områdestudiet er gennemført i : 

FASE 1 - ANALYSE  
Analysen indeholder den bystrategiske analyse samt gennemførelse af en række 
dialogmøder med områdets vigtigste interessenter.

FASE 2 - MULIGHEDSSTUDIER 
Mulighedsstudierne indeholder placering af ’brikker’ - se definition nedenfor-
samt belysning af fordele/ulemper ved de forskellige placeringsmuligheder.

FASE 3 - OMRÅDESTUDIE
Denne fase indeholder udarbejdelse af én samlet plan for den fremtidige udvik-
ling af området, som skal sikre en robust struktur og ramme for den fremtidige 
udvikling af området. 
 
 
RÆKKEFØLGE I OMRÅDESTUDIET 
I denne præsentationsmappe er områdestudiet, som er resultatet fra ovennævn-
te proces, præsenteret først. Dernæst forklares hvordan de enkelte delelementer 
i planen understøtter helhedsplanen. 

Bagest i materialet er bilagene placeret:

BILAG 1 
Bystrategiske analyse

BILAG 2 
Opsamling fra interessentinddragelse 
 
 
DEFINITION AF ’BRIKKER’ 
I præsentationsmaterialet anvendes betegnelsen ’brikker’. ’Brikker’ betyder 
’funktioner’ i planen, fx skole og hal. Benævnelsen ’brikker’ anvendes også om 
eksisterende bebyggelser. 
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BAGGRUND OG FORMÅL

ET SAMLINGSPUNKT FOR HVINNINGDAL 
Områdestudiet omfatter projektområdet afgrænset af Eidervej og boligkvarte-
rerne beliggende på Buskelundhøjen, Rudbølvej, Padborgvej og Christiansfeldvej. 
Det er indenfor dette område, der skal placeres ny hal, fælleshus og ny kirke 
samt tilbygges til skolen. 

Projektområdet har et stort, uudnyttet potentiale som samlingspunkt for hele 
Hvinningdalområdet. Målet med områdestudiet er, at binde området sammen og 
skabe nye muligheder for den fremtidige udvikling. Det sker bl.a. ved at etablere 
attraktive skole- og fritidsmuligheder, så området bliver levende – med plads til 
både ophold, læring, leg og liv.  
 
Dette områdestudie belyser de forskellige eksisterende faciliteter indenfor pro-
jektområdet og belyser brugen af dem og de fremtidige behov og muligheder. 
Områdestudiet kommer desuden med anbefalinger til fremtidig placering af ny 
hal, nyt fælleshus samt anlæggelse af et nyt udendørs samlingspunkt, så de - 
sammen med projektområdets øvrige funktioner - tilsammen skaber merværdi.

Planen er udarbejdet med input fra skole, lokalråd, idrætsforening, menigheds-
råd og daginstitution, der er brugere af faciliteterne i projektområdet. Dette for 
at kvalificere beslutningen om en ny hal og et nyt fælleshus bedst muligt. 
 
 
BAGGRUND FOR OPGAVEN 
Baggrunden for områdestudiet for Hvinningdal-området er Silkeborg Kommunes 
Ejendomsstrategi. Målet med ejendomsstrategien er bl.a., at kommunale ejen-
domme skal skabe værdi for fællesskabet. Det betyder, at de skal bruges mere 
og bedre, end de bliver i dag. Desuden skal de placeres der, hvor de giver størst 
værdi for den funktion, de skal løse - ikke mindst for det lokalområde, ejendom-
men er en del af. Omdrejningspunktet for ejendomsstrategien er samarbejde og 
samskabelse på tværs af afdelinger og fagligheder. 
 
Silkeborg Kommune har en vision om at være Danmarks Outdoor Hovedstad 
med nem adgang til grønne områder og direkte forbindelser imellem by og natur. 
Fra projektområdet i Hvinningdal er der adgang til flere større, grønne områder. 

Illustration af den foreslåede omdannelse af projektområdet

Visionen understreges i områdestudiet ved fortsat at sikre god adgang til og sam-
menhænge imellem de grønne forbindelser, så der bliver nem og direkte adgang 
til mange og forskelligartede naturområder. Derudover udlægges der mulighed 
for at etablere flere ”bynære” outdoor-faciliteter i samlingspunktet og mellem-
rummene. Visionen om at være Outdoor hovedstad underbygges endvidere af 
Fritidslivsstrategien.

Udover ”Ejendomsstrategien 2016 - 2020”, ”Outdoorvisionen” og ”Idræts- og 
fritidspolitik 2017-2024” er der i områdetstudiet også taget udgangspunkt i ”Vi 
drømmer om en skole med færre stole 2015”.

MERE KONKRET KOMMER OMRÅDESTUDIET MED BUD PÅ:

• Hvor den nye hal skal placeres
• Hvor det nye fælleshus skal placeres
• Hvordan projektområdet kan disponeres i fremtiden, når behov for 

tilbygning til skole, ny hal, nyt fælleshus og andre funktioner tages i be-
tragtning

• Hvordan projektområdet kan disponeres i fremtiden for at der på sigt kan 
skabes et aktivt fælles samlingspunkt, der emmer af liv

• Hvilken mulig synergieffekt, der kan opstå, hvis funktioner samles i områ-
det

MERE END EN NY HAL  
Silkeborg Kommune vil gerne tiltrække endnu flere børnefamilier. Derfor 
ønskes de bedste rammer for børn sikret, samtidig med at der skabes 
levende og attraktive lokalsamfund, hvor bl.a. skoler indgår i tæt samspil 
med daginstitutioner, foreningsliv og andre lokale aktører. Her er kommu-
nens bygninger helt centrale. 

I budgettet 2018 har byrådet besluttet, at der skal bygges en ny hal i 
Hvinningdal.  I den forbindelse har en lokal styregruppe indsamlet midler til 
finansieringen af et fælleshus, der medfinansieres af Silkeborg Kommune. 
Derudover har Balle Sogns menighedsråd ansøgt om opførelse af en ny kirke i 
Hvinningdal og formoder at indvie denne medio 2022 som erstatning for den 
midlertidige vandrekirke. Dertil kommer, at byrådet i budgettet for 2019 har 
afsat midler til et erstatningsbyggeri for de lokaler SFO/klub er fraflyttet, for 
at gøre plads til børnehuset Bakkebo. 

I forbindelse med at den lokale styregruppe har indsamlet midler til et fæl-
leshus, har styregruppen for fælleshuset og HA85 udført et stort og grundigt 
forarbejde til gavn for områdestudiet.
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Silkeborg Midtby

Hvinningdals beliggenhed i Silkeborg - ikke målfast

Projektområdets placering i Hvinningdal - ikke målfast

PROJEKTOMRÅDET
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PROJEKTOMRÅDET

PROJEKTOMRÅDET 
Projektområdet afgrænses af Eidervej og Buskelundhøjen samt den sydligste sti 
mellem Buskelundhøjen og Buskelundvænget, Rudbølvej-kvarteret samt kvar-
tererne langs Padborgvej og Christiansfeldvej - se afgrænsning på kortet, hvilket  
svarer til de områder, der i Kommuneplan 2017-2028 er udlagt til centerformål og 
til offentligt formål. Området i områdestudiet benævnes ”projektområdet”. 
Projektområdet ligger helt centralt i Hvinningdal mellem de mange boligbebyg-
gelser og nærrekreative områder. Indenfor projektområdet ligger skole, dagin-
stitutioner, idræts- og fritidsfaciliteter, vandrekirke og dagligvarebutik og er et 
vigtigt sted for bydelen - både som samlingspunkt for mange af bydelens borgere 
samt for bydelens identitet og fremtidige udvikling. 
 
Indenfor projektområdet er landskabet modelleret og udjævnet, således at 
terrænet omkring skolen og hallen fremstår plant. Længere mod nord ligger 
stejle skrænter, som kan være svære at bebygge. Alle ikke-bebyggede arealer 
er således anlagt med skolens udearealer, boldbaner eller er meget kuperede. 
Desuden er en del af projektområdet mod nord fredet pga. en gravhøj. Dette 
giver få muligheder for yderligere byggeri eller anlæg af nye udearealer.  
Der er fundet fortidsminder i den nordøstligste del af projektområdet og i forbin-
delse med opførelse af den ny kirke, skal der udføres arkæologiske udgravninger. 
 
Buskelundvej, der skærer gennem projektområdet nord-syd-retning, fungerer 
som adgangsvej til institutionen ”Bakkebo”. Herefter fungerer den som sti mod 
Buskelund. Buskelundvej er en hovedfærdselsårer for mange skolebørn, som bor 
nord for området. Vejen er derudover også en fysisk og mental barriere i forhold 
til sammenhængskraften af boldbane-arealerne. 
Vejen er meget smal og er udfordret af bilister til ”Bakkebo”, biler der parkerer i 
forbindelse med sportsarealerne, hvilket får vejen til at fremstå utryg. 
 
Parkering til skole og idrætshal er udfordret af nogle ustrukturerede adgangsfor-
hold, hvor mange brugere af boldbanerne i dag vælger at køre op af Buskelundvej 
og parkere i kanten af vejen. Samtidig er parkeringspladsen ved skolen praktisk 
talt tom, hvilket skyldes uklare tilkørselsforhold.

Områderne omkring skolen er udefinerede, og bygningerne henvender sig ikke til 
arealerne. Rummet mellem skolen og hallen fremstår utrygt.  
Der er ikke noget entydigt centrum i området og der mangler generelt kvalitet i 
udearealerne.

EJERFORHOLD

Silkeborg Kommune ejer al jord inden-
for projektområdet, med undtagelse 

af jorden beliggende i centerområdet. 
Silkeborg Kommune ejer alle ejendom-

me indenfor projektområdet, med 
undtagelse af Vandrekirken og bebyg-

gelsen beliggende i centerområdet. 
 Eksisterende forhold skole og hal 1:2000
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HVINNINGDALOMRÅDET 
Hvinningdal ligger nordvest for Silkeborg by og er præget af villabebyg-
gelse opført fra 1960’erne og frem. Området er i dag fuldt udbygget og 
er på nogle områder vokset sammen med Buskelund, Lysbro og Balle. 
 
Området ligger i et kuperet landskab og er præget af stejle skrænter i den syd-
ligste del. Nord for skrænterne ligger et højt, kuperet plateau. Skrænterne kan 
ikke bebygges og giver Hvinningdal gode nærrekreative områder.

Hvinningdal består af blandet bebyggelse, men hovedsageligt af boligområ-
der i form af åben-lav bebyggelse, hvor mange af dem har en fin udsigt over 
Silkeborgskovene og Funder Ådal. Eidervej og Hvinningdalvej løber som ho-
vedforbindelse gennem Hvinningdal og skaber forbindelse til både Silkeborg 
by og motorvejen. I tilknytning til Eidervej ligger et område med skole, idræt 
og institutioner samt kirke og indkøbsmulighed. Det er dette der er projekt-
området i områdestudiet.
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Nedenstående intentioner og bindinger er fremkommet som et resultat 
af borgerinddragelsen samt arbejds-, projekt- og styregruppernes arbejde 
med områdestudiet (Se mere under bilag 2 samt i områdestudiet generelt).

1. SAMLINGSPUNKTET 

• Et aktivt rum fuld af liv, bevægelse, aktivitet og muligheder
• Mulighed for samling og ophold
• Binder områdets faciliteter sammen
• Et veldisponeret uderum med mulighed for læpletter, omkransende beplant-

ning og trygge opholds- og aktivitetszoner
• Et trafikalt knudepunkt for cykler og gående
• Nemt at komme til og fra P-arealer
• Det naturlige sted for bydelens juletræ

2. HALLERNE 

• Hallerne skal orientere sig mod banerne, samlingspunktet og skolen
• Hallerne skal så vidt muligt bygges sammen
• Begge haller skal bygges sammen med fælleshuset for at opnå mest mulig 

synergi imellem de forskellige aktiviteter 
• Langsiden på den ny hal skal ”aktiveres” mod den ny sti 
• Udearealerne omkring hallerne skal generelt ”aktiveres” og række ud i 

området. De skal skabe nysgerrighed hos de forbipasserende og skabe 
liv i området

• Den ny hal skal opføres, så den er med til at skabe sammenhæng og 
tryghed i området. F.eks. ved at have hovedadgangsveje, der skaber liv i 
området

3. FÆLLESHUSET 

• Skal så vidt muligt bygges sammen med hallerne for at opnå mest mulig 
synergi imellem de forskellige aktiviteter 

• Skal kunne koble idræt, bydel og borgere
• Skal have hovedindgangsparti fra samlingspunktet
• Skaber mulighed for alle - både for allerede foreningsaktive og for alle 

andre
• Udearealerne omkring fælleshuset skal generelt ”aktiveres” og række ud 

i området. De skal skabe nysgerrighed hos de forbipasserende og skabe 
liv i området

• Her er der mulighed for kultur, fritid, sport, læring og socialt samvær
• Det ny fælleshus skal opføres, så det er med til at skabe sammenhæng 

og tryghed i området, f.eks. ved at have hovedadgangsveje, der skaber 
liv i området

4. SKOLEN 

• Skal skabe liv i området og i samlingspunktet
• Skal fremadrettet arbejde på at orientere sig mod det nye samlingspunkt, 

både i bygningsøjemed og i forhold til udearealer - når det er muligt 
• Plads til udendørs læringsrum og aktiviteter, der fremmer bevægelse i sam-

lingspunktet

5. VANDREKIRKEN 

• Vandrekirken ligger i forbindelse med hallerne og kobler sig til bydelens 
fælles faciliteter. Den ligger dog i udkanten i overgangen til boldbaner 
og boliger

• Kan kobles yderligere til samlingspunktet i kraft af den aktivitet, den 
fremadrettet skal rumme

• Arealet hvor vandrekirken ligger, kan bruges til andre offentlige formål 
når vandrekirken nedrives

6. UDEAREALER 

• Nye ønsker til udearealerne skal løses indenfor idrætsanlæg og skolens 
udeområde. De frie udearealer, der er i området, er fredet, kuperet 
eller reserveret til anden brug

• Udearealer tænkes og indrettes med tanke på flere målgrupper for at 
opnå skiftende brug i løbet af dagen og året = mere liv og aktivitet for 
flere

• I mellemrummene, mellem bygninger og udeområder, skal der være 
særligt fokus på at skabe liv og aktivitet samt sammenhæng mellem om-
rådets faciliteter

• Udearealet skal rumme mulighed for et overdækket uderum, der kan 
rumme aktiviteter, samvær og læring. Det overdækkede udeareal kan 
fungere som ”buffer” mellem boligerne og samlingspunktet

7. OMRÅDE RESERVERET TIL OFFENTLIGT FORMÅL 

• Det, der opføres, skal indpasses og afstemmes aktivitetsmæssigt, så der 
opstår en synergi mellem det der bygges og samlingspunktet

• Det, der opføres, skal orientere sig mod samlingspunktet og bidrager 
dermed til at skabe aktivitet og gensidig tryghed 

Følgende fokusområder blev tydelige under dialogmøderne 
og bekræftet, uddybet og diskuteret på workshoppen med 
interessenterne (Se yderligere under bilag 2):

HA85 - IDRÆTSFORENINGEN

1. At tænke ude og inde sammen 
2. Området skal være for alle 
3. At skabe et samlingspunkt 
4. Tryg trafik 

LOKALRÅDET OG MENIGHEDRÅDET
 
1. At gøre hjertet færdigt - mht. infrastruktur, bygninger mv. 
2. Bevar æstetikken, få skønheden i stedet med 
3. Mere aktivitet for de helt små - herunder også tryg trafik 
4. Uderum der skaber liv 

SKOLEN
 
1. Skabe fornemmelsen af en bydel 
2. Fokus på infrastruktur og logistik 
3. Aktivitet og liv i området 
4. Nye og andre muligheder end i dag 
5. Tydelig ankomst 

DAGINSTITUTIONEN

1. Et samlingspunkt der rækker bredere ud - mht. målgrup-
per og aktiviteter 
2. Synlige dagplejere 
3. Bedre infrastruktur 
4. faciliteter målrettet 0-6 års området 

INTENTIONER OG BINDINGER



7OMRÅDESTUDIE | HVINNINGDAL

OMRÅDESTUDIET HAR TIL HENSIGT AT LØSE FØLGEN-
DE UDFORDRINGER:

• Uklar ankomst
• Uklart flow igennem området
• Manglende hierarki i områderne omkring skolen og hallen
• Manglende centrum 

Eksisterende forhold Infrastruktur 1:4000

1.

2.
7.

6.
5.

4.

3.

Numrene på kortet henviser til 
numrene i overskrifterne forrige sider

OMRÅDESTUDIET

ET VIGTIGT HVERDAGSOMRÅDE 
Projektområdet er et centralt og vigtigt hverdagsrum for mange borgere i 
Hvinningdal. Det er her, man mødes, enten fordi man har tilknytning til skole, 
børneinstitutioner, går til sport eller fordi man kommer i kirken eller skal købe 
ind i Fakta. Men pladsen er trang, og fraværet af en samlet plan og en priorite-
ring af funktioner har betydet, at området i dag fremstår tilfældigt, uden logiske 
sammenhænge og uden et tydeligt fælles samlingspunkt.

Derudover opleves der udfordringer rent trafikalt. Både i forbindelse med mor-
gentrafikken ved skolen men også på Buskelundvej, hvor der både om mor-
genen og i eftermiddags- og aftentimerne kan være mange biler (parkeret) på 
Buskelundvej, hvilket giver svære oversigtsforhold. 
 
 
BYGGEFELTER 
Placering af ”brikkerne” i områdestudiet skal ses som en reservation af arealer 
og et krav til placering i området. Endelig udformning, omfang og placering af de 
enkelte brikker vil i kommende processer blive tilpasset krav til arealer, funktio-
ner og sammenhænge, der gør sig gældende for det enkelte byggeri.
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OMRÅDESTUDIET

ET FÆLLES SAMLINGSPUNKT 
Dette områdestudie tager udgangspunkt i at skabe et fælles, udendørs samlings-
punkt for området. Et sted hvor mange kommer forbi eller igennem hver dag 
uanset alder. Samlingspunktet skabes ikke alene af de faciliteter og aktiviteter, 
det på sigt skal rumme, men i særdeleshed af hvordan nye bygninger og nye ude-
arealer anlægges i forhold til samlingspunktet. Samlingspunktet skabes løbende 
på lokalområdets initiatv - f.eks ved søgning af fonde mv.

Her spiller en ændring af den eksisterende infrastruktur en vigtig rolle. Både 
i forhold til at komme til og fra faciliteter i området, men også for hvordan 
man færdes i området generelt. Samlingspunktet skal gerne blive et sted, hvor 
mange færdes for at skulle til og fra. Et sted man smutter forbi, når man allige-
vel er tæt på. Et sted hvor man møder et kendt ansigt, stopper op og får en snak. 
Samlingspunktet er også det naturlige sted for bydelens juletræ.

Man får lyst til at smutte forbi samlingspunktet i kraft af den stemning der 
skabes. Det er et trygt og hyggeligt sted at opholde sig, og der er aktiviteter og 
muligheder for alle aldersgrupper. I de tidlige morgentimer ser man børn der 
myldrer til skolen. Op ad dagen veksler det med aktiviteter. Der er grupper af 
børn, der bruger samlingspunktet til læringsrum eller frikvarter, der er 60+pe-
tanque og yoga. Når det regner, trækker dagplejerne ned med børn i gummistøv-
ler, og om eftermiddagen og i weekenden mødes mange for at bruge samlings-
punktet til outdoor-aktiviteter. Fra tidlig morgen til sen aften er der aktiviteter 
omkring samlingspunktet, og der er altid plads til at sidde på bænken og betragte 
aktiviteter og livet lidt på afstand. 

Det er ikke kun aktiviteterne i samlingspunktet, der er med til at skabe liv. Der 
er mange, der passerer hver dag til alle de faciliteter, der ligger omkring pladsen: 
hal og boldbaner, skole, Daglivarebutik og fælleshus. Mange kommer direkte 
igennem samlingspunktet for at komme til eller fra Buskelund, et af børnehuse-
ne eller måske kirken på toppen af Hvinningdal. Dette er med til at skabe et trygt 
sted med mange øjne på livet og aktiviteterne.

Aktiviteterne inde i skole, haller og fælleshus vil også være med til at skabe liv på 
pladsen. Både når man kigger ind men også i kraft af de aktiviteter, der griber ud 
i samlingspunktet - fysisk eller visuelt. Daglivarebutikken ligger på den anden side 
af Padborgvej men får mulighed for at vende sig mod pladsen - et oplagt sted at 
krydse over, når der skal købes is på hjemturen fredag eftermiddag. 
 
Der er reserveret et areal til en mulig overdækning af en del af uderum-
met. Et overdækket areal, der giver mulighed for aktiviteter - også i regnvejr. 
Overdækningen skal etableres, så den er med til at indramme samlingspunktet 
og skaber en synergi med aktiviteterne her.

Foreslåede forhold - nyt samlingspunkt i Hvinningdal 1:2000

Det fælles samlingspunktet skabes 
løbende på lokalområdets initiatv - 

f.eks ved søgning af fonde mv.
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OMRÅDESTUDIET

TRAFIK OG PARKERING 
I den fremtidige trafikløsning er der arbejdet på at øge trafiksikkerheden i 
hele området. Dette ved i højere grad at adskille bilister og lette trafikan-
ter. Fremover vil Padborgvej være den eneste adgang til området fra syd. 

I forbindelse med anlæggelse af hal, fælleshus og evt. skole bliver der anlagt en 
fælles parkeringsplads (A) med mulighed for dobbeltudnyttelse. Dvs. at skole, 
haller, boldbaner og fælleshus kan bruge samme parkeringsplads, da de oftest 
har brug for parkering på forskellige tidspunkter.

Parkeringen anlægges der, hvor der i dag er lærerparkering for skolen. Arealet 
bliver strammet op og udvidet, og parkeringsarealet ensrettes, hvilket sikrer 
et bedre flow og en mere overskuelig trafiksituation. Der opnås dermed 
også en øget tryghed. I dag er der ca. 2200 m² parkeringsplads (grusplads 
og lærerparkering tilsammen). I den skitserede løsning er der mulighed for 
anlæggelse af 5.000 m² parkeringsplads (mulighed for ca. 200 parkerings-
pladser i alt til området). Her vil også lærerne kunne parkere i fremtiden. 

Den eksisterende kiss’n ride nedlægges, og der anlægges en ny på den nordligste 
del af parkeringsarealet (B). Kiss’n ride-banen forventes at mindske behovet 
for decideret parkering. Fra parkeringspladsen er det muligt at køre samme 
vej ud til Eidervej via Padborgvej, men det er også muligt at fortsætte mod 
nord ad Padborgvej og køre ud via Christiansfeldvej til Eidervej. Parkeringen 
og kiss’n ride anlægges med kortest mulig afstand til flest mulige faciliteter. Det 
bliver nemt og trygt at færdes for både gående, cyklister og biler ved at deres 
adgange adskilles. Derudover bevares parkeringen ved vandrekirken, og der an-
lægges nye parkeringsarealer ved Bakkebo (C) og ved den ny kirke. Disse parke-
ringspladser kan også benyttes, når der er aktiviteter på boldbanerne.

Ved at anlægge al parkering og vejadgange på den vestlige side af nuværende 
Buskelundvej, kan biltrafik og lette trafikanter adskilles. Buskelundvej nedlægges 
(D) som vej og sikres som tryg stiforbindelse gennem området. Samtidig kan der 
parkeres tæt på skole, boldbaner, haller, kirker, børnehus mv. 
 
Børnehuset Bakkebo og den ny kirke betjenes af en vej (C og E), der udgår som 
forlængelse af Christiansfeldvej. Vejen er skitseret i lokalplanen men forlænges 
nu til Bakkebo. Ved Bakkebo rykkes stien tættere på selve Bakkebo for at sikre 
en plan flade til parkering samt for at sikre, at biler og lette trafikanter holdes 
adskilt.Adgang til vandrekirken (F) sker vha. en lille stikvej fra Padborgvej langs 
eksisterende boliger og område til offentlige formål. Når kirken ophører sine ak-
tiviteter her, vurderes det at trafikken vil stilne af og på sigt kan vejen reetableres 
til græs, hvis kirkebygningen nedlægges.  
Adgangsforholdene til dagligvarebutikken vil være de samme. 
 
 
STIER OG CYKELPARKERING 
Buskelundvej omdannes til kun at være sti (D) for cykler og gående. Stien er ho-
vedfærdselsårer i nord-sydgående retning gennem området. Ad den kan man 
komme til kirke, vandrekirke børnehus, skole, haller, boldbaner mv. Stien har for-
bindelse med de mange stier, der fører gennem området og ud i de omkringlig-
gende boligområder. Stien krydser Eidervej gennem de eksisterende tunneller og 
krydser Padborgvej nord for dagligvarebutikken, som det kendes i dag. Den løber 
op til skolen på hver sin side af parkeringspladsen (G). Området vil blive et natur-
ligt og trygt sted at krydse igennem for både gående og cyklister.

I samlingspunktet skal der sikres gode cykelparkeringsmuligheder, ligesom der 
ved både skole, fælleshus og idrætsforening skal være cykelparkering (      ) tæt 
ved indgange og aktiviteter, så cyklen bliver det gode, nemme alternativ til bilen. 

E. Ny vej til den ny kirke.
En forlængelse af 
Christiansfeldvej som allere-
de planlagt i lokalplanen for 
området

C. Den ny vej forlænges for at 
skabe adgang til Børnehuset 
Bakkebo. Der anlægges parkering 
vest for nuværende sti. Bilister 
og lette trafikanter adskilles

F. Der anlægges en grusvej til 
vandrekirken når vejadgangen via 
Buskelundvej lukkes

A.Der anlægges en samlet parke-
ring for området med adgang fra 
Padborgvej

B. Den eksisterende kiss’n ride 
nedlægges og der etableres en ny 
i den nordligste del af den ny par-
keringsplads. Dermed bliver der 
kun en ind- og udkørsel til skolen 
fra Eidervej og lette trafikanter 
adskilles fra bilerne

G. Eksisterende cykel- og gangsti 
føres op øst for den nye parker-
insplads. Dermed kan lette trafi-
kanter og biler holdes adskilt

D. Eksisterende Buskelundvej 
nedlægges som vej og omdan-
nes til sti. Forløbet bibeholdes 
og tilpasses halbyggeriet og ud-
vikles evt. med tiltag der gør det 
sjovere at cykle eller gå.

Foreslåede forhold Infrastruktur 1:4000
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HALLERNE 
Borgere, skole og udefrakommende er brugere af hallerne. Hallerne orienterer 
sig både mod samlingspunktet, som bliver hovedankomstområdet for hallerne, 
mod skolen, som bruger hallerne i dagtimerne og mod banerne, da hallerne og 
især omklædningsrummene retter sig mod aktiviteterne ude. Disse sammenhæn-
ge skal være tydelige og understøttes af aktiviteter både i samlingspunktet og i 
de nære udeområder omkring hallerne. 

Aktiviteter der trækker ud i samlingspunktet fra hallerne, er med til at skabe nys-
gerrighed omkring aktiviteterne i huset. F.eks. udeyoga, klatring, outdoor, danse- 
og gymnastikopvisning mv. Det kan også være med til at skabe tryghed i sam-
lingspunktet, fordi der skabes synlighed indefra og ud. Færdslen til og fra hallerne 
er endvidere med til at skabe liv og tryghed i samlingspunktet og kan bl.a. skabe 
trygge forhold for de unge der mødes her om aftenen.

Den nye hal skal gerne bygges sammen med den eksisterende hal og med det 
kommende fælleshus, for at opnå mest muligt synergi imellem de forskellige akti-
viteter og i driften af huset. 
 
 
FÆLLESHUS 
Et hus for hele bydelen med aktiviteter for alle - uanset alder. Fælleshuset skal 
summe af aktiviteter og liv og skal kunne koble idræt, bydel og borgere. De 
mange forskelligartede aktiviteter vekslende i løbet af dagen, ugen og året, 
skaber masser af færdsel og dermed tryghed i det fælles samlingspunkt. Store 
vinduespartier og åbenhed giver både indkig, men også udkig. Der vil være 
mange øjne i det fælles samlingspunkt og gennemsigtighed mellem haller og fæl-
leshus samt fælleshus og samlingspunkt, der giver de nysgerrige mulighed for at 
afprøve nye aktiviteter og sportsgrene samt at deltage i andre former for sociale 
arrangementer end de har prøvet før. 

Fælleshuset skaber mulighed for alle - både for allerede foreningsaktive og for 
alle andre. Her er der mulighed for kultur, fritid, sport, læring og socialt samvær.  
 
 
SKOLEN 
Skolen har sideløbende med områdestudie-processen, været igennem en proces 
der skal ende ud i en udviklingsplan for skolen. Hvordan pengene til erstatnings-
byggeriet for SFO’en skal benyttes afklares derfor i skoleregi. Skolen er dog en 
vigtig brik for projektområdet - både i kraft af placering, fysisk fremtoning og ikke 
mindst de mange børn, forældre og ansatte der færdes og skaber liv i området til 
daglig. Skolens udendørs faciliteter i form af legepladser mv. trækker endvidere 
dagplejere og daginstitutioner til i hverdagens dagtimer og børn og børnefamilier 
i eftermiddags- og weekend-/ferietimer. 
 
Skolen skal derfor fremadrettet arbejde på at orientere sig mod det nye sam-
lingspunkt, både i bygningsøjemed og i forhold til udearealer, når det er muligt. 
Ved at orientere skolen ud mod det fælles samlingspunkt, vil skolens liv trække 
ud i fællesskabet - og fællesskabet/samfundet ind i skolen. Dette kan gøres ved 
at ændre på de nuværende funktioner i de bygninger, der grænser op til det 
fælles, ved at arbejde med større vinduespartier og adgange ud mod det åbne 
samt at arbejde bevidst med udearealerne, så de både kan fungere som skolens 
areal, men også som borgernes areal til leg, læring og aktiviteter.

Muligheder for placering af ny hal

Den nye hal skal placeres så den får direkte forbindelse til den eksisterende hal - 
så vidt muligt. 
Mod nord og mod øst vil placeringen af hallen tage baneareal der umiddelbart 
ikke kan erstattes andre steder.  
Mod syd ligger skolen og skolens udearealer. Skolen har i forvejen ikke meget 
areal til evt. fremtidige udvidelser og en hal placeret i mellemrummet mellem ek-
sisterende hal og skole vil visuelt komme til at fylde meget. 
Mod vest har HA85 foreslået placeringen af den nye hal, hvilket giver god mening 
både funktionelt, planmæsigt og æstetisk. Hallen ligger her på en eksisterende vej 
der skal flyttes og over 3 lokalplanområder, hvilket kræver at der laves en ny lokal-
plan.

Bindinger for fælleshuset

Fælleshuset skal så vidt muligt placeres så der bliver adgang og sammenhæng 
mellem den eksisterende og den nye hal. 
Derudover skal fælleshuset have adgang og kontakt til boldbanerne da det især er 
her aktiviteteten foregår i sommerhalvåret. 
Fælleshuset skal have adgang fra det nye samlingspunkt og derfor orientere 
sig mod dette. Ligesom fælleshuset, så vidt muligt, også skal orientere sig mod 
skolen.
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VANDREKIRKEN/DEN NY KIRKE 
Vandrekirken skal anvendes til kirke frem til at den nye kirke bliver indviet. 
Derefter skal det afklares om nogen har interesse i at overtage bygningerne og 
driften af dem eller om arealet skal anvendes til andre formål.  
I forbindelse med områdestudiet har det af flere omgange været undersøgt, 
hvorvidt skolen kan bruge vandrekirkens arealer. Det er ikke en mulighed. 
Silkeborg Kommune har ikke interesse i at overtage bygningerne.

I områdestudiet har kirken fået vejadgang via en stikvej fra Padborgvej således at 
trafik til og fra kirken føres uden om det nye samlingspunkt. Vandrekirken ligger 
i forbindelse med hallerne og kobler sig til bydelens fælles faciliteter, men ligger i 
udkanten, i overgangen til boldbaner og boliger.

Den ny kirke skal ligge på det højeste punkt i Hvinningdal. Kirken får vejadgang 
fra Christiansfeldvej og også forbindelse til områdets stisystem. Ankommer man 
i bil fra Buskelund, er det muligt at holde ved børnehuset Regnbuen og gå det 
sidste stykke til kirken ad stien. Den ny kirke får en separat lokalplan der bliver 
gældende for det nærområde den skal opføres i. 
 
 
BOLDBANER/UDEOMRÅDER 
Udeområderne i projektområdet er hovedsageligt anlagt med fodboldbaner eller 
fremstår kuperede med ”vildt” græs og beplantning. Derudover er der skolens 
udearealer, der fortrinsvist indeholder legearealer for forskellige aldersgrupper. 
Boldbanerne fungerer godt, men der kunne være flere og gerne med større vari-
ation - f.eks. volley, basket o.lign. Skolen mangler opdaterede atletikfaciliteter og 
HA85 ønsker sig på sigt en 8-mands kunstgræsbane. Disse ønsker skal løses in-
denfor banearealerne, da der ikke er frie udearealer i området, der ikke er fredet, 
bygbare eller reserveret til anden brug.

Overgangene mellem bygninger og udeområder bliver enormt vigtige i området. 
Ikke kun pga. den trange plads, men også pga. ønskerne om synergi mellem fa-
ciliteterne, tryghed i området, aktiviteter og opholdssteder for alle aldre og ikke 
mindst ønsket om liv i området. Der skal indrettes med tanke på flere målgrup-
per, mange steder, så man opnår skiftende brug i løbet af dagen og året. Der hvor 
de unge konkurrerer i armgang og hænger ud i redegynger om aftenen, kan også 
være området hvor børnehusene udfordrer motorikken i formiddagstimerne. 
 
Udeområderne i overgangene kan indeholde mange aktiviteter og kan opbygges 
og ændres over tid, men der skal kigges på hvad hvordan man supplerer eksiste-
rende aktiviteter bedst muligt, for at skabe aktiviteter for flest mulige. 
 
 
OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL 
I projektområdet gives der mulighed for en yderligere fortætning langs 
Padborgvej, grænsende op mod hallerne og samlingspunktet. Området udlæg-
ges til offentlige formål og reserverer dermed plads til mulige udvidelser på f.eks. 
børne- eller plejeområdet. Der er endvidere udlagt et areal med mulighed for at 
etablere et overdækket uderum til aktiviteter og ophold i tørvejr. Begge arealer 
forventes at stå grønne, evt. med opstreget bane, indtil det skal tages i brug. 
 
Den fortætning der skabes ved at opføre byggeri på det reserverede areal, giver 
mulighed for at skabe et mindre og mere nært samlingspunkt. Dvs. at evt. boliger 
kan være med til at sikre at samlingspunktet ikke bliver en stor, åben forblæst 
plads, men i stedet et nært, veldisponeret uderum med mulighed for læpletter, 
omkransende beplantning og trygge opholds- og aktivitetszoner.

Udeområderne skal ndrettes med aktiviteter og faciliteter der retter sig mod mange mål- og aldersgrupper. Selv de små mellemrum, hallens facade og overgange fra 
bygning til samlingspunkt kan udnyttes - bænke, blomster, aktiviteter, sport, skygge osv.



OMRÅDESTUDIE | HVINNINGDAL12



13OMRÅDESTUDIE | HVINNINGDAL

BILAG 1 | BYSTRATEGISK ANALYSE



OMRÅDESTUDIE | HVINNINGDAL14
Luftfoto, 2002 -  Der er opført bebyggelse øst for projektområdetLuftfoto, 1974 - projektområdet ligger uden for byen Luftfoto, 1991 - projektområdet er udkanten af byen. Første del af skolen er opført

HVINNINGDAL-OMRÅDET

I Kommuneplan 2017-2028 fremgår følgende for Hvinningdalområdet:

BYUDVIKLING 
Hvinningdal er et større byområde i Silkeborg, som er præget af villabebyggel-
se opført fra 1960’erne og frem. Bydelen er udsprunget af en række oprindelige 
gårde, som stadig ligger på Hvinningdalvej, og som før områdets udbygning ud-
gjorde en lille selvstændig landsby. Området er afgrænset af Nordre Højmarksvej 
i nord, Kærsgaardsvej mod øst, Vestre Ringvej og Silkeborg Langsø mod syd og 
banestien mod vest.  En stor del af Hvinningdal ligger på en sydvendt skråning, 
og mange boliger nyder godt af en enestående udsigt over Silkeborgskovene og 
Funder Ådal. Området er præget af en stor andel parcelhuse og andelsboliger, 
som ligger i enklaver, der adskilles af grønne rekreative områder, og der er gene-
relt en stor andel af fælles friarealer i området. Området trafikbetjenes overord-
net set af Eidervej og Hvinningdalvej. Herudfra går mindre boligveje, som giver 
adgang til parcelhusene. 
 
 

CENTEROMRÅDER OG OFFENTLIG SERVICE 
Indenfor Hvinningdal ligger et centerområde med status af bydelscenter. 
Området rummer en dagligvarebutik og servicevirksomheder.  Bydelscenteret 
ligger sammen med Hvinningdalskolen, hallen og kirken, og fungerer i dag som et 
naturligt mødested i Hvinningdal. 
 
 
ERHVERVSOMRÅDER 
De fleste virksomheder ligger langs Vestre Ringvej, som er præget af stor va-
riation med bl.a. hotel- og kursusejendomme samt erhverv. Herudover ligger 
de enkelte mindre virksomheder indenfor villaområderne, som i karakter kan 
fungere sammen i boligområdet. Inden motorvejens åbning var Ringvejen den 
tidligere hovedvej til Herning, og vejen har derfor tidligere været en vigtigt ind-
faldsvej til Silkeborg. I dag er flere af ejendommene langs vejen under omdannel-
se, og de tidligere erhvervsejendomme omdannes til boliger, som nyder godt at 
udsigt over Silkeborg Langsø og let adgang til byen. 
 
 

LANDSKAB 
Syd for Eidervej præges landskabet af stejle skov- og græsbeklædte skrænter, 
som i en vis grad er friholdt for bebyggelse. Skrænterne indgår som en del af 
Silkeborgs grønne struktur, men er flere steder utilgængelige. Nord for Eidervej 
flader landskabet mere ud og er mere tilgængeligt. Et veludbygget stisystem for-
binder boligkvartererne på tværs af de grønne skrænter. Stierne giver gode mu-
ligheder for at opleve og færdes i naturen. Vest for Hvinningdal kan man bevæge 
sig videre via banestien ind mod byen eller videre ud i landskabet.

KONTEKST
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Lokalplanområder Bindinger i forbindelse med yderligere udvikling af Hvinningdal Kommuneplanrammer - e større på næste side

BINDINGER

UDVIKLINGSMULIGHEDER
Indenfor afgrænsningen er Hvinningdal stor set udbygget. Mod vest er områder-
ne præget af væsentlige natur- og landskabsværdier. Herudover ligger et stort 
område med drikkevandsinteresser og indvindingsopland til Hvinningdal vand-
værk. Mod nord bremses udvikling af motorvejen og af støj herfra. Ny byudvik-
ling i området vil derfor kun kunne finde sted i form af omdannelse eller ombyg-
ning af eksisterende bebyggelse. 

 
 

PLANMÆSSIGE BINDINGER 
Området er omfattet af kommuneplanramme 12-C-40, som udlægger området til 
centerområde og butikker. Herudover er området omfattet af kommuneplanram-
me 12-O-41, som fastsætter anvendelsen til offentlige formål som uddannelses-
institutioner med tilknyttede idrætsfaciliteter, sundheds- og sociale institutioner, 
kulturelle formål med mere. Området kan tillige anvendes til kirke og kirkegård 
med tilhørende faciliteter. 
 
Området er desuden omfattet af lokalplan 132.10, som giver mulighed for at 
placere børneinstitutioner og andre offentlige institutioner i lokalplanområdet; 
lokalplan 132.15, som giver mulighed for at opføre åben lav og tæt lav, boligbe-
byggelser, samt børneinstitution. Herudover er området omfattet af 132.06, som 
udlægger området til henholdsvis centerformål, boligformål og offentlige formål 
(kirke og kirkegård). Lokalplanen fastlægger desuden vejadgang til den nye kirke 
i den nordlige del af bebyggelsen. Byplanvedtægt nr 47 udlægger en stor del af 
området til skole og åben-lav bebyggelse og lokalplan 132.13 muliggør opførelse 
af boliger i et område, der tidligere alene var fastlagt til butikker og parkerings-
område.
 
Foruden lokalplaner og kommuneplanrammer er området omfattet af en række 
andre bindinger i form af skovbyggelinje, fortidsminder og beskyttede jord- og 
stendiger, jf kort. I den nordlige del af området ligger en gravhøj, som er beskyt-
tet af en 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje. Der vil ikke kunne udlægges 
nye kommuneplanrammer inden for disse områder. 

Området er desuden omfattet af skovbyggelinje. På arealer, der ligger inden for 
byggelinjerne, kan der efter en konkret vurdering udlægges nye kommuneplan-
rammer. Der skal redegøres for, at udlægget ikke vil forringe de skov- og kirkeom-
givelser, der er beskyttet.
En lille del af området er omfattet af drikkevandsinteresser. Udlæg af nye arealer 
i kommuneplanen til erhvervsformål og lignende, kan som udgangspunkt ikke ske 
i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger.  

I den sydlige del af området, ligger et område, der er udpeget som 
Lavbundsarealer. Disse områder rummer en mulighed for på sigt at udvikle sig til 
områder af stor værdi for naturen og bør så vidt muligt friholdes for byggeri og 
anlæg. Planlægning for anlæg mv. på lavbundsarealer bør ske under hensyn til ri-
sikoen for forhøjet vandstand. Hele området er udpeget som grøn struktur og er 
dermed en del af en større grøn plan for Silkeborg. Ved ny planlægning i området 
er det vigtigt at principielle grønne forbindelser indarbejdes, så området også 
fremover vil fremstå som et grønt område.
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12-C-40, HVINNINGDAL BYDELSCENTER
Centerområde og butikker 

o Boliger
o Kontor og serviceerhverv
o Publikumsorienterede serviceerhverv
o Offentlige formål

Max bebyggelsesprocent:  40
Max antal etager:   2
Max højde:    8,5 m

I området er rammen for det maksimale bruttoetageareal for nybyg-
geri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål på 
3.000 m2.
Der kan opføres bebyggelse til center- og butiksformål, boliger, butik-
ker, kontorer, restaurant og cafe, udstillingslokaler, offentlige funkti-
oner, mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til 
butikkerne samt andre funktioner, der med fordel kan placeres i et 
bydelscenter. Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoareal på 
2.500 m2 for dagligvarebutikker og 1.500 m2 for udvalgsvarebutikker.

12-O-41, OMRÅDET VED HVINNINGDALSKOLEN
Område til offentlige formål 

o Uddannelsesinstitutioner
o Sundhedsinstitutioner
o Institutioner
o Religiøse institutioner og gravpladser

Max bebyggelsesprocent:  30
Max antal etager:   2
Max højde:    11 m

Offentlige formål som uddannelsesinstitutioner med tilknytte-
de idrætsfaciliteter, sundheds- og sociale institutioner, kulturelle 
formål, administrative formål, større samlede parkeringsarealer samt 
områder udlagt til andre lignende almennyttige formål. Området kan 
tillige anvendes til kirke og kirkegård med tilhørende faciliteter.
Bebyggelse skal placeres og indrettes under særlig hensyntagen til de 
eksisterende bebyggelses-, beplantnings- og terrænforhold samt til 
de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser i omgi-
velserne i øvrigt.

Kommuneplanrammer 
gul: off. formål 

lilla: centerformål  
grøn:  rekreativt  

BINDINGER - KOMMUNEPLANRAMMER

12-O-41

12-C-40
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INFRASTRUKTUR

Eksisterende trafikale forhold i projektområdet  ikke målfast

VEJE
Den primære adgangsvej til området er fra Eidervej, der også fungerer 
som en af hovedtransportårerne i Hvinningdal. Fra Eidervej er der desuden 
adgang til Kiss’n ride og til Børnehuset På Toppen. De mange overkørsler 
til Eidervej betyder en øget risiko for trafikuheld. Der er dårlige oversigts-
forhold, når man kører ud fra Kiss’n ride og da man samtidig skal krydse en 
dobbeltrettet cykelsti med mange skolebørn, er dette et sted med høj risiko 
for trafikulykker. 
 
Projektområdet er gennemskåret af Buskelundvej, der pt. giver adgang til 
vandrekirken og  til børnehaven Bakkebo. På den anden side af børnehaven 
er vejen lukket og fortsætter herefter som sti. Buskelundvej er den primære 
adgangsvej for skolebørn nord for projektområdet, og cyklende skolebørn 
og bilister til børnehaven kan skabe utrygge og trafiksikkerhedsmæssigt 
uheldige situationer. Ligeledes er legende børn ikke altid opmærksomme på 
kørende trafik, når de spiller fodbold på banerne. Med det nye projekt skal 
der ligge en ny kirke i den nordligste ende af området. Her ligger der alle-
rede i lokalplann for området en mulighed for at forlænge Christiansfeldvej 
mod øst for at skabe vejadgang til den nye kirke. 

PARKERINGSAREALER
Adgang til skolens parkering sker i dag fra Kiss’n ride, hvorfra man kan fort-
sætte ind på skolens parkeringsplads. Herudover ligger der plads til par-
kering lidt længere oppe ad Padborgvej. Parkering til hallen forgår på den 
vestlige side af hallen. Her parkerer skolebørn også deres cykler, hvilket kan 
få færdslen i området til at virke kaotisk og utryg. Når boldbanerne nord for 
hallen er i brug, parkerer folk ofte i græsset langs Buskelundvej. Dette giver 
ligeledes utryghed og usikre situationer for bilister, cyklister og legende 
børn

Indenfor projektområdet ligger ligeledes en dagligvarebutik. Denne vej-
betjenes fra Padborgvej, hvor både varebiler og kunder kører ind fra 
Padborgvej og parkerer bagved butikken.

 



OMRÅDESTUDIE | HVINNINGDAL18

EKSISTERENDE BRUG

Hvinningdal Hallen og aflastningssal bruges primært af skolen i dagtimerne, 8-16 
og i fritiden, 16 - 22 samt i weekenderne, af alle afdelinger i HA85 samt af et par 
gymnastikforeninger.

Idrætshallen har ingen tydelig adgang og det kan derfor være svært at finde ind. 

Hallen, inkl. omklædningsfaciliteter til indendørs sport, er Kommunalt ejet og 
klubhuset, der er bygget til hallen mod nord, er ejet af HA85. Den påbyggede af-
lastningssal er ligeledes ejet af Kommunen. 
Dertil kommer omklædningsfaciliteter til udendørs sport, der ligger i en separat 
bygning langs den vestlige side af hallen. Disse er ejet af Kommunen. 
 
Der er meget begrænsede parkeringsfaciliteter til hallen. Når der er træning og 
arrangementer, er der mange, der parkerer langs den meget smalle Buskelundvej. 
Det går ud over oversigtsforholdene - både for bilister og for de der krydser over 
Buskelundvej, for at komme til og fra banerne. 

EKSISTERENDE HAL

Opført 1986 -
Bebyggelse i alt Hal: Bebygget areal 1639 m² - Bygningsareal 1877 m² 

Omklædning: Bygnings og bebygget areal 200 m²
Grundareal i alt  
(matr.nr.: 4an 
Hvinningdal By, 
Balle)

60.502 m² inkl. skole

Ejerforhold Kommune og Idrætsforening (ejerforening)

KRAV OG ØNSKER TIL NY HAL
 
Krav og ønsker til ny hal 
Der er bevilget penge til opførelse af en ny hal, som skal kunne rumme en hånd-
boldbane. Evt. øvrigt areal kan etableres enten på terræn eller på 1. sal. Men af-
hængig af hvilket scenarie for udviklingen af hallen, der vælges, vil hallens en-
delige størrelse afhænge af, hvilke øvrige anvendelser og funktioner, der også 
ønskes etableret i hallen.

Der er et ønske fra HA85 om, at den nye hal placeres i forbindelse med den eksi-
sterende, så det kan sikres, at man kan gå tørskoet imellem hallerne. Den lokale 
styregruppe har fået udarbejdet et materiale der angiver visionen for den nye 
hal der bl.a. indeholder: en ”hel” hal, klatrevæg, omklædningsfaciliteter og de-
potrum, skillevæg i ny hal, så den kan deles i 2 selvstændige enheder, tilsku-
er-siddepladser, samlingssted for større grupper af skolens elever og lærere, 
plads til kulturarrangementer, afholdelse af eksamen mv. 
Dertil kommer HA85’s ønske om at sammenkoble hallerne med et fælleshus - se 
eparat side.

Der er et ønske fra Hvinningdalskolen, at den nye hal placeres i umiddelbar 
nærhed af den eksisterende hal og daginstitutionen peger på at man skal ind-
tænke 0-6 årsområdet i fælleshuset, da dette område i høj grad mangler facilite-
ter til motorisk leg.
 
Idræts- og fritidspolitik 2017-2024 
Silkeborg Kommune har en stærk og ambitiøs idræts- og fritidspolitik, som 
betyder, at man ønsker at styrke idræts- og fritidslivet ved bl.a. at sikre, at man 
både indendørs og udendørs har moderne fysiske rammer med åbenhed, flek-
sibilitet og størst mulig udnyttelse, som inspirerer alle til et aktivt idræts- og fri-
tidsliv. Etablering af den nye hal skal støtte op om disse generelle mål og visio-
ner. 

NY HAL - EKSKL. MELLEMBYGNING/FÆLLESBYGNING

Bebyggelse i alt Omfang af bebyggelsen kendes endnu ikke. I budgettet 
er der afsat et beløb med udgangspunkt i et indvendigt 
grundareal på ca. 50 x 30 m, svarende til ca. 1.500 m² - 
Det endelig omfang vil afhænge af hvilke øvrige anven-
delser og funktioner, der også ønskes etableret i hallen 
og vil blive afklaret i dialog mellem Kommunen og HA85. 

HA85 har fået udarbejdet et materiale hvor hallen indgår 
Det er med udgangspunkt i dette materiale at der er 
udlagt et byggefelt i områdestudiet.

Grundareal i alt Ca. 1.500 m² - tallet er omtrentligt jv.f. ovenstående.

HVINNINGDAL HALLEN

Fotos og oversigtskort af den eksisterrende Hvinningdalhal

hoved- 
indgang
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IDRÆTSANL ÆG - UDE

EKSISTERENDE BRUG

Idrætsanlægget benyttes af skolen til klub, SFO og skoleundervisning og af fod-
boldafdelingen i HA85 samt af de nærliggende institutioner. Der foregår et inten-
sivt brug af alle eksisterende baner, der udelukkende er opstreget til fodbold.

I den østlige del af området ligger grusbanen, der stort set kun bruges af dagin-
stitutionen, da HA85 træner på kunstgræsbanen i Buskelund om vinteren og den 
store opvisningsbane, der kun må bruges af HA85. 
 
Mod vest ligger ”Faktabanen”, syd for kirken, der af HA85 beskrives som 
værende meget ”ujævn”. Der ligger et større boldbaneareal nord for kirken, der 
af HA85 beskrives som værende godt.  
 
HA85 vurderer at banerne nord for skolen er mest slidt, da disse bruges af både 
skole og idrætsforening. Her ligger multibanen også, der bruges rigtig meget af 
både skole og idrætsforening. Multibanen er desuden blevet et samlingssted for 
mange unge i eftermiddags- og aftentimerne. Multibanen ejes og drives af HA85. 
Jorden er kommunal. 
 
Banearealerne opdeles af Buskelundvej, der skærer sig gennem området fra 
syd til nord. Langs vejen er høje træer og buskadser, der skaber en fysisk og 
mental barriere. Små trådte stier i buskadset afslører hvor vejen krydses oftest. 
Vandrekirkens beliggenhed og beplantningen omkring, opdeler endvidere de 
vestlige baneområder - både fysisk og visuelt.  
 
Dertil kommer at der bl.a. pga. de begrænsede parkeringsmuligheder i området, 
parkeres langs den meget smalle Buskelundvej. Dette skaber dårlige oversigts-
forhold for både bilister og de der krydser vejen. Parkeringspladsen ved Bakkebo 
bliver brugt som vendeplads, hvilket genererer yderligere trafik på Buskelundvej. 
 
Antal baner 1 multibane (kommunal grund, ejet af klub/lokalråd)

1 11-mands opvisningsbane
3 11-mandsbaner
Et antal små baner afhængig af opstregning
2 8 mands bane (1 grus) + Faktabanen, der egentlig kun 
er et græsareal

 
FREMTIDIGE KRAV OG ØNSKER
 
På sigt er der ønske om en 8-mands kunstgræsbane. De nuværende baner skal 
helst bevares alle sammen, da behovet for dem er til stede. Grusbanen må gerne 
erstattes af en 8-mands kunstgræsbane. Skolen ønsker højere diversitet i udbud-
det af baner. F.eks. basket-asfaltbane, beachvolley, atletik mv. Eksisterende atle-
tikbaner er ikke brugbare.

Der skal være fokus på at udnytte mellemrummene og arealerne i forbindel-
se med hallen - f.eks. i forbindelse med outdoorsport, ophold og aktiviteter for 
unge og leg for 0-6-års børnene i området. Desuden skal der være fokus på god 
og tryg adgang til banerne ifm. med nye vejforhold mv. 
 

Grusbane

11 mandsbane 
(opvisning)

Multibane

11 mandsbane

11 mandsbane

11 mandsbane

8 mandsbane
(Faktabanen)

8 mandsbane

Oversigtskort af mulig opstregning af boldbaner
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KRAV OG ØNSKER TIL FÆLLESHUS
 
Der er bevilget penge til opførelse af en ny hal og i forbindelse med dette, er der 
ønske om at opføre et fælleshus i Hvinningdal. Den lokale styregruppe for fæl-
leshuset har indsamlet midler til finansieringen, der medfinansieres af Silkeborg 
Kommune. 
 
Den lokale styregruppes ambition er at skabe en helhedsløsning, der udover 
sportshallen, skaber et hus i sammenhæng med skole og lokalområde. Et hus der 
skaber mødested og samlingspunkt for alle i lokalområdet - uanset om man er til-
knyttet foreningslivet eller ej.

Styregruppen har følgende ønsker til fælleshuset: et moderne forsamlingshus – 
lokalområdets inkluderende samlingssted, flere funktioner og grupper i spil, fra 
traditionelle sportsgrene til e-sport, senior aktiviteter, skole og småbørnsgrup-
per, kulturarrangementer samt selvorganiserede grupper, bro mellem inde og 
ude aktiviteter, overgang mellem skole og lokalområdet, ”Hænge ud sted” for 
unge, 7. – 9. klasserne. Fælleshuset kan f.eks. indeholde et caféområde hvor man 
kan følge med i aktiviteter både inde og ude og som støtter op om skolens behov 
for kantinefaciliteter, lokaler til møder, e-sport mv., fitnessafdeling, samlingssted 
for større grupper af skolens elever og lærere.

I den lokale styregruppes idéoplæg til fælleshus, er det bygget sammen med 
den eksisterende og den kommende hal. Dermed kan der skabes gode syner-
gier mellem sport og fritidsliv ligesom skolen er tænkt ind (bl.a. i form af fælles 
kantine- / caféområde, mødelokaler mv. 
 
Daginstitutionen peger på at man skal indtænke 0-6 årsområdet i fælleshuset, da 
dette område i høj grad mangler faciliteter og muligheder. 
 
Den lokale styregruppe for projektet består af repræsentanter fra HA85, 
Hvinningdal Lokalråd og Hvinningdal skolen. 

Bebyggelse i alt Bebyggelsens omfang og udseende er endnu ikke kendt. 
HA85 har fået udarbejdet et materiale som baggrund for 
at samle penge ind til projektet. Det er med udgangs-
punkt i dette materiale at der er udlagt et byggefelt i om-
rådestudiet.

Grundareal i alt -

FÆLLESHUS

FÆLLESHUS 

I dag er der ikke et fælleshus eller lignende i Hvinningdal. Dvs. der er ikke et 
naturligt mødested for de der ikke mødes i kirken, på skolen, i daginstitutionerne 
eller i forbindelse med idrætsfaciliteter. 
 
Skolen udlåner deres lokaler og faciliteter til lokale foreninger, ligesom man også 
kan lave låne-/lejeaftaler med HA85 og vandrekirken hvis man har brug for et 
lokale. 
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HVINNINGDALSKOLEN

SKOLEN

Opført 1978 - 2013
Bebyggelse i alt Bebygget areal 7036 m² (Bygningsareal 7472 m²)   

Arealer er inkl. 838 m² cykelskure og overdækkede gan-
garealer

Grundareal i alt  
(matr.nr.: 4an 
Hvinningdal By, 
Balle)

60.502 m² inkl. hal, omklædningsbygning og boldbaner

Tidligere elevtal 736 elever (2014-2015)  
727 elever (2015-2016)  
715 elever (2017-2018)  
Hertil har skolen modtagelsesklasser - 2 lokaler til 20 
elever

Elevtalsprognose 693 elever (2018-2019)  
605 elever (2022-2023) 
625 elever (2030-2031)   
Derudover kommer specialelever og modtagelsesklasser

Antal lærere og pæ-
dagoger: 

47 lærere og 17 pædagoger

Antal ansatte i ad-
ministrationen 

2 skolesekretærer  
2 pædagogiske ledere 
1 skoleleder

Antal ansatte i ad-
ministrationen

Areal pr. elev: 8 m²  
(Fra rapport over skolernes bygningstilstand, Bilag 4 
Overordnet tilstand, Elevtal 2015/16)

Areal til klub pt. en del af SFO - dvs. ikke et separat areal
Antal klubbørn 106
Antal klubpersonale 3

 

EKSISTERENDE BRUG

Hvinningdalskolen har i dag omkring 750 elever inkl. modtageklasser. 
Befolknings- og elevtalsprognoser peger på at tallet for skolen er lidt faldende, 
men en befolkningstilvækst i bl.a. Lysbro kan ændre dette tal. 
 
SFO/Klub er flyttet ud af deres lokaler i den tidligere institution Troldebusken, 
da den nu er genåbnet som institution. SFO-/Klubbørn er foreløbigt placeret i 
indskolingen. I dag er indskoling og SFO/klub beliggende nær hinanden, tæt på 
hallen. 

Skolen er anlagt som mindre enheder/huse med ude- og legearealer imellem. 
En del af husene er forbundet af 2 gennemgående, overdækkede stiforbindelser 
(øst-vest). Nogle af husene er ikke forbundet hermed. I 2013 blev der opført en 
administrations- og biblioteksbygning beliggende mod øst. 
 
TRAFIK 
Mange oplever at trafikken til og fra skolen, skaber en del udfordringer omkring 
skolen. Der er mange biler på Eidervej, hvis ærinde er at aflevere og hente. Især 
om morgenen kan det være svært at komme fra skolens kiss’n ride og ud på 
Eidervej. Buskelundvej har længe hovedsageligt fungeret som sti for gående og 
cykler, men når Troldebusken åbner igen, frygter man for at stigende bil- og cy-
keltrafik skaber udfordringer som sidst der var institution i Bakkebo. Dertil 
kommer at der generelt mangler parkeringspladser omkring skolen - ikke mindst 
til idrætsfaciliteterne. 
Skolen har et samlet cykelparkeringsområde, som virker småt og kaotisk.

 

FREMTIDIGE KRAV OG ØNSKER
 
Der arbejdes på en bedre og mere permanent løsning for SFO-/klubbørn i form af 
et erstatningsbyggeri hvortil der er bevilget 8 mio. kr i budgettet for 2019. Skolen 
er i gang med en proces der skal ende ud i en ny disponeringsplan for skolen. 
 
Den eksisterende hal bruges i vid udstrækning af skolen. Både til idræt, som pu-
sterum i pauserne, til samlinger og til aktiviteter i SFO’en. Derfor er der behov for 
en tæt sammenhæng mellem skole og hal. Det er derfor vigtigt, at placeringen af 
den nye hal sker på en sådan måde, at skole og hal hænger sammen. Allerhelst så 
man kan gå tørskoet fra skole til hal, da dette minimerer at sand, jord mv. bliver 
trådt ind på halgulvet med efterfølgende dyr rengøring til følge. 
 
Derudover ønsker skolen i høj grad at være en del af det nye fælleshus, så vidt 
det er muligt, hvor de ser mulighed for mødefaciliteter, kantine mv. i samarbejde 
med HA85. 
 
Skolen ønsker større diversitet i både de nære udearealer og i det udendørs 
idrætsanlæg. Der er mange gode små kroge, men der mangler aktiviteter og fa-
ciliteter både til skoletid, SFO-/klubtid, men også til 0-6-årsområdet peger dagin-
stitutionen på. Man må generelt meget gerne indtænke 0-6 årsområdet i udeare-
alerne da det kan være med til at skabe bedre overgange mellem institutions- og 
skolelivet for børnene.

Fotos og oversigtskort af Hvinningdalskolen

hoved- 
indgang



OMRÅDESTUDIE | HVINNINGDAL22

EKSISTERENDE BRUG

Vandrekirken er privat ejet af kirken, men ligger på kommunal grund. Kirken 
bruges hovedsageligt til kirkelige handlinger, men benyttes også til arrangemen-
ter med skolen, koncerter, kor o.lign. 
 
Vandrekirken er indviet i 1995 og er en lille kirke, der er opført i hvidmalet træ. 
Den har, efter sigende, en rigtig god akustik til sang og musik. Det forventes at 
vandrekirken er fraflyttet i medio 2022.  
 
Vandrekirkens beliggenhed er en medvirkende faktor til at bl.a. banearealerne 
fremstår meget opdelte. Både selve vandrekirkebygningen samt træer og generel 
beplantning omkring skaber en både fysisk og visuel barriere 

VANDREKIRKEN

Opført 1
Bebyggelse i alt Bebygget og bygningsareal 206 m²
Grundareal i alt  
(matr.nr. 4a 
Hvinningdal By, 
Balle)

Samlet grundareal 185.449 m² hvoraf kirken udgør 3048 
m²

Ejerforhold Privat bygning på lejet kommunal grund

KRAV OG ØNSKER TIL VANDREKIRKE OG NY KIRKE FREMADRETTET
 
Menighedsrådet er i gang med planlægning af opførelse af en ny kirke i 
Hvinningdal og vandrekirken forventes fraflyttet inden for en kortere årrække. 
 
Menighedsrådet ønsker at bygningerne genbruges, hvis muligt, og har forskellige 
tanker om hvad kirken kan bruges til efterfølgende. Der ligger ikke faste planer 
eller aftaler. Såfremt kirken skal rumme en ny funktion, skal der laves en ny le-
jeaftale med Kommunen omkring grunden. En evt. ny funktion skal være med 
til at understøtte kerneopgaverne i området. Alternativt skal kirken nedrives og 
jorden kan anvendes til andre formål som f.eks. at indgå i de grønne arealer. 
 
Den ny kirke 
Menighedsrådet i Balle Sogn har indsendt en ansøgning til Kirkeministeriet om 
tilladelse til opførelse af en kirke. Idéoplægget er udarbejdet af menighedsrådet 
med rådgiver som facilitator for udviklingsprocessen. Det er i 1988 besluttet, at 
den nye kirke skal ligge på Hvinningdals højeste punkt (den nordøstligste del af 
projektområdet). Placering og vejadgang er derfor allerede indarbejdet i kommu-
neplanen. Menighedsrådet i Balle Sogn ønsker og forventer, at kirken kan indvies 
i medio 2022.

KIRKEN

Fotos og oversigtskort af vandrekirken

hoved- 
indgang
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DAGINSTITUTION

EKSISTERENDE BRUG

Bakkebo er et af 4 børnehuse i daginstitutionen På Toppen. Bakkebo er genåbnet 
som daginstitution pga. stigende børnetal i området. Indenfor projektområdet 
ligger også Regnbuen og Hvinningdal Børnehus. Begge beliggende i projektområ-
dets yderkant. De to institutioner er også en del af daginstitutionen På Toppen, 
men ikke medregnet i fakta herunder. 
 
Bakkebo er opført som daginstitution og har tidligere heddet Troldebusken. De 
seneste 7 år har institutionen fungeret som SFO/Klub i forbindelse med skolen. 
 
Genåbningen af Bakkebo som institution forventes af give en del mere trafik på 
Buskelundvej. Buskelundvej er hovedsageligt cykelsti, men bruges i høj grad til 
parkering når der er træning og arrangementer på boldbanerne samt når der er 
mange der skal parkere ved kirken. Derudover benyttes Bakkebos parkeringsp-
lads som vendeplads for de der kører og parkerer på Buskelundvej, hvilket gener-
erer yderligere trafik på vejen og ved Bakkebo.

BAKKEBO

Opført 1998 - 2018
Bebyggelse i alt Bebygget og bygningsareal 709 m2
Grundareal i alt  
(matr.nr. 5fa 
Hvinningdal By, 
Balle)

Samlet grundareal 58.430 m² hvoraf børnehaven udgør 
5740 m²

Ejerforhold Silkeborg Kommune

 

KRAV OG ØNSKER DAGINSTITUTIONER
 
De tre børnehuse der er beliggende i projektområdet, forventes at have belig-
genhed hvor de har nu og det forventes ikke at der skal udvides yderlige forelø-
bigt. Bakkebo er netop taget i brug som vuggestue og skal også indeholde bør-
nehave indenfor de nærmeste år. Dette kan rummes indenfor eksisterende 
bygningsmasse.  
 
Det forventes at de i alt 4 børnehuse i Hvinningdal, kan rumme de kommende 
års stigende antal børn i eksisterende bygningsmasse. Alle daginstitutioner har 
stor glæde af naturen og de grønne arealer de ligger i og forventer fremadrettet 
fortsat at benytte dette i deres dagligdag.

Fotos og oversigtskort af Troldebusken/Bakkebo

hoved- 
indgang
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EKSISTERENDE BRUG

Under dialogmøderne er det blevet tydeligt at alle interessenter sætter stor pris 
på de store grønne arealer og naturområder indenfor og i umiddelbar nærhed af 
projektområdet. Både i form af boldbaner, nem adgang til rekreative arealer, for-
nemmelsen af udsyn og plads samt nærheden til naturen.  
 
De anlagte udeområder der ligger i forbindelse med idrætsfaciliteter, indeholder 
stort set kun fodboldbaner. Skolens nære udearealer indeholder stort set kun le-
gearealer samt stiforbindelser der forbinder skolens mange fritliggende huse. Ens 
for både skolens og idrætsanlæggets udearealer, er at der ikke er meget plads og 
at der ikke er arealer fri til udvikling. Der kan byttes rundt på eksisterende facili-
teter, men der er stort set ikke ledig jord, der kan udvikles på. 
 
Derfor bliver de nære udearealer, mellemrummene og de små kroge meget 
vigtige for hvordan området kan bruges og opleves. 

KRAV OG ØNSKER TIL UDEOMRÅDER FREMADRETTET
 
I Hvinningdal er der mulighed for mange former for aktiviteter for mange men-
nesker - dette i endnu højere grad når den nye hal og det nye fælleshus opføres. 
Det er dog vigtigt at der er et ekstra fokus på de unge i området - både de der er 
aktive i foreningslivet og især de der ikke er. I områdestudiet skal der reserveres 
plads til et sted for de unge. Et sted de selv kan være med til at udvikle og drive 
og som er attraktivt i kraft af beliggenhed og indhold. 
 
Koblingen mellem bygninger og lokalområde ønskes bearbejdet i form af steder, 
aktivitetsmuligheder og ophold der rækker ud i lokalområdet. Det kan f.eks. 
være oplagt at se på Silkeborg kommunes Outdoor-strategi i denne forbindelse 
og derigennem finde inspiration til aktiviteter og steder for det aktive outdoor-
liv. Derudover har institutionen peget på at der mangler steder omkring skole og 
idrætsområdet i Hvinningdal til de 0-6-årige. Oftest kan det være nok at tilpas-
se eksisterende tilbud således at de helt små kan være med, andre gange skal der 
laves specifikke løsninger.  
 

UDEOMRÅDER
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BILAG 2 | INDDRAGELSE
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HA85 - IDRÆTSFORENINGEN

1. At tænke ude og inde sammen.  
Mulighed for indeaktiviteter såvel som udeaktiviteter, der rækker ud i lokalområ-
det og skaber rum til at være i.

2. For alle 
At alle faciliteter kan bruges fra morgen til aften og af mange målgrupper fra 0 til 
102 år!

3. Samlingspunkt 
At skoleområdet bliver samlingspunktet for området – f.eks. ved at skabe et fæl-
lesskabshus. 
 
 
4. Trafik 
At trafikken bliver løst - især med fokus på at gående og cyklister kan færdes 
trygt.

SKOLEN
 
1. Fornemmelsen af en bydel 
At man oplever at man er blevet en bydel. Vigtigt med diversitet – dvs. mange 
forskellige aktiviteter og liv. Ikke kun en fodboldbane. Der er mange ting der 
hænger sammen og projektområdet opfattes tydeligt som en form for centrum 
(det gamle ”gadekær”). Her samles man i Hvinningdal.

2. Infrastruktur og logistik 
Buskelundvej skal væk som vej. Den virker som en både fysisk og mental barriere, 
der skiller området. Generelt skal trafikken og logistikken løses.

3. Aktivitet og liv  
At der bliver ved med at være liv i området. Det må ikke ”visne”. Man skal 
arbejde for at der aktiviteter, faciliteter og funktioner i området (i stedet for at 
det flytter ind til byen).

4. Nye og andre muligheder 
At fælleshuset kan være med til at skabe nye og andre muligheder for de unge 
mennesker der ikke dyrker idræt. Der skal nye og andre faciliteter og aktiviteter 
til end der er i dag - som man ikke skal køre med bus til byen efter.

5. Tydelig ankomst 
Når man kommer til Hvinningdalskolen og området generelt, skal det være 
tydeligt at man kommer til en skole og et spændende område. Det kan f.eks. 
være et centralt torv, en port eller et vartegn der skaber en tydelig ankomst og 
et signal om at her er et spændende og alsidigt område.

DIALOGMØDER

BAGGRUND OG FORMÅL

Dialogmødernes formål

Udover de byplanstrategiske analyser af projektområdet, er der gennemført en 
række dialogmøder med områdets væsentligste interessenter. Inddragelsen af 
den lokale viden vil medvirke til, at scenarierne og det efterfølgende område-
studie vil skabe størst mulig værdi for lokalsamfundet, og samtidig kickstarte den 
dialog, som er nødvendig for at sikre, at der kan tages ejerskab til planen. 

Udvalgte interessenter

De udvalgte interessenter er følgende:

• Hvinningdal daginstitutioner “På Toppen’s” ledelse

• Hvinningdalskolens ledelse og bestyrelse

• Hvinningdal idrætsforening, HA86

• Balle menighedsråd

• Hvinningdal lokalråd

Interessenterne er udvalgt, så de væsentligste interesser i området er 
repræsenteret. De enkelte interessenter er desuden udvalgt specifikt, da de hver 
især ligger inde med relevant viden om Hvinningdalområdet, ligesom det for-
ventes, at de også hver især har konkrete ønsker til en fremtidig udvikling, som 
ligeledes er relevant for områdets udvikling. 

Metodebeskrivelse

Dialogmøderne er gennemført som semi-strukturerede interviews med hver 
enkelt interessent/interessentgruppe.

Til brug for dialogmøderne var der udarbejdet et materiale i A3-format, som in-
deholdt oversigtskort med angivelse af projektområdet samt de vigtigste sted- 
og vejnavne i projektområdet. Desuden var medbragt tuscher, hvor respondent-
en kunne markere placering for ny hal, vigtige/ønskede sammenhænge i området 
og andet.

Efter hvert dialogmøde er der udarbejdet en kort skriftlig opsamling, som er god-
kendt af de enkelte interessenter/interessentgrupper. De vigtigste 2-5 pointer, 
ønsker og kommentarer m.v. fra hvert dialogmøde er gengivet på disse sider. 
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LOKALRÅDET OG MENIGHEDRÅDET
 
Lokalrådet og menighedsrådet er enige om følgende pointer: 
 
 
1. At gøre hjertet færdigt 
Infrastrukturen skal være i orden i forhold til nye og gamle bygninger. Hjertet må 
gerne være et friområde for gående (og cyklister). Det er der generelt taget højde 
for i området med stier og tunneller – blot ikke mht. Buskelundvejen. 
 
De bygninger der skal til for at skabe sammenhæng og mødesteder skal opføres 
(Kirken, hallen, fælleshuset – lokalrådet mener at der evt. kunne være en butik 
mere).

2. Bevar æstetikken, få skønheden i stedet med 
Æstetikken giver værdi til kvartererne omkring, det skal være attraktivt at bo i 
Hvinningdal - Funktioner/logistik kommer i anden række. 
 
 
3. Mere aktivitet for de små 
Der mangler aktiviteter og steder for de helt små i Hvinningdal. Det bør man 
tænke ind i området - herunder også vigtigheden af at kunne færdes trygt i 
trafikken/væk fra trafikken.  
 
 
4. Uderum der skaber liv 
Skolens og hallens uderum skal også være med til at støtte op omkring det liv der 
skal være i området – der skal indtænkes mulighed for aktiviteter og mødesteder 
der rækker ud i lokalsamfundet.

DAGINSTITUTIONEN
 
1. Et samlingspunkt der rækker bredere ud 
At skabe et fælleshus/samlingspunkter med flere aktiviteter der rækker bredere 
ud i lokalsamfundet end det gør i dag og hvor der både tænkes i indendørs og 
udendørs (hvor 0-6-års området er indtænkt) 
 
 
2. Synlige dagplejere 
Mere synlige dagplejere bl.a. i kraft af kapacitet og faciliteter - både inde og ude. 
Dette skal skabe rum til mere samarbejde på 0-6-års området (f.eks. aktiviteter 
der lokker ved skolen samt fysisk plads til at mødes) 
 
 
3. Bedre infrastruktur 
Bedre og mere trygge muligheder for cyklister og gående og en mere hen-
sigtsmæssig vej til daginstitutionerne Regnbuen (hvor tilkørslen ligger langt væk/
gennem Buskelund) og Troldebusken/Bakkebo (hvor buskelundvej ”genåbner” 
som vej fra at have fungeret længe hovedsageligt som sti).
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WORKSHOP OG BORGERMØDE

WORKSHOP

Workshoppens formål

Ved dialogmøderne har de enkelte interessentgrupper haft mulighed for at give 
udtryk for deres syn på projektområdet i dag og de har gjort rede for hvilke mu-
ligheder de ser for deres egne aktiviteter og muligheder samt for andre faciliteter 
og muligheder i projektområdet. 
 
Ved workshoppen fik interessenterne lov være i dialog med hinanden. Høre hin-
andens synspunkter, idéer og drømme for på denne måde sammen at skabe 
grundlaget for områdestudiet. 
 
De udvalgte interessenter der var til stede på workshoppen, var følgende:

• Hvinningdal daginstitutioner “På Toppen’s” ledelse

• Hvinningdalskolens ledelse og bestyrelse

• Hvinningdal idrætsforening, HA86

• Balle menighedsråd

• Hvinningdal lokalråd

 
Derudover var der en række chefer til stede fra Silkeborg Kommune, der repræ-
senterede de vigtigste fagområder der gør sig gældende i områdestudiet. På 
workshoppen havde cheferne mulighed for at cirkulere mellem grupperne - alt 
efter hvad der var dialog om. Cheferne var følgende:

• Flemming Christensen, Vej- og Trafikchef

• Huno Jensen, Skolechef

• John Bøgelund, Kultur- og borgerservicechef

• Hanne Ahrens, Direktør

Som tovholdere i grupperne sad de medarbejdere fra Silkeborg Kommune der nu 
og fremadrettet arbejder med områdestudiet og de kommende projekter heri. 

Workshoppen - metode

Først på workshoppen blev status på projektet præsenteret samt en opsamling 
for dialogmøderne. De planmæssige bindinger mv. for området blev gennemgå-
et og mulighederne for hver enkelt ”brik” samt for det samlede område blev op-
ridset helt kort.

Derefter blev deltagerne delt op i grupper - så vidt muligt med alle interessenter 
repræsenteret i alle 3 grupper.

Deltagerne skulle diskutere mulige scenarier for området gennem følgende 
spørgsmål:

1. Hvad skal der til for at et fælles samlingspunkt bliver aktivt?
2. Hvad kan vi byde ind med til det fælles samlingspunkt?

Deltagerne var meget engagerede i dialogerne i grupperne, hvor der blev disku-
teret, tegnet på de kort der var lagt frem samt tænkt i nye idéer og muligheder. 

Til sidst i workshoppen præsenterede en deltager fra hver gruppe, hvad deres 
dialog havde kredset om. Det var tydeligt i alle præsentationer at der var interes-
se i at have et fælles, udendørs samlingspunkt, at evt. boliger var mulige, såfremt 
de kunne bidrage positivt ind i projektområdet og at der kan være aktiviteter fra 
flere af interessenterne der kan bidrage til at skabe det nødvendige grundlag for 
liv i det fælles projektområde.

Infrastruktur og trafik fyldte en del af dialogen i alle tre grupper og nuværende 
samt mulige, fremtidige løsninger for parkering og trafik blev belyst fra mange 
sider.

Workshoppen blev afholdt tirsdag d. 13. november 2018

Fotos fra inddragelses-workshoppen

BORGERMØDE

Borgermødet blev afholdt tirsdag d. 11. december 2018 og havde til 
formål at præsentere en bredere interessentskare for planerne i det om-
rådestudie, der er blevet udarbekjdet af Silkeborg Kommune for projekt-
området i Hvinningdal.

De fremmødte interessenter gav deres brede opbakning til planerne.
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De tre gruppers tanker og idéer - fra interessentworkshoppen


