
1/37

Silkeborg Kommune: Eriksborg - Fællesskaber i en grøn bydel. 
v.  Plan og Byggechef, Trine Skammelsen og Projektleder Line Morsing Steenberg

29. 01 2020



2/37

- Her er vi!

Silkeborg

- Eriksborg er altså både et landskab og en kommende by - en ny del af Danmarks Outdoor Hovedstad.
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- Samtidig udvikler vi Søfronten

- Søfronten og Eriksborg skal ses i relation til hinanden  .
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- Planstrategiens 3 pejlemærker

- Planstrategien udstikker 3 pejlemærker for Silkeborgs udvikling de næste 20 år. 

NATUREN SOM 
DRIVKRAFT

VÆKST OG UDVIKLING 
I HELE KOMMUNEN

FÆLLESSKABER
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- Hvordan sættes disse i spil i Eriksborg?

1. Naturen er ophav, kvalitet og potentiale
- Grøn struktur til rekreativ udnyttelse, grønne 
byggeregnskaber, CO2 neutralitet, biodiversitet, 
sundhed og trivsel.

2. Fællesskaber i centrum
- Fysiske og mentale fællesskaber med børn, 
rekreation og landskab i centrum. 
Fællesskaber som rammen om velfærd. 

3. Vækst og udvikling i 3 skalaer
- Opkobling på Den Østjyske Millionby, 

forbindelse til Silkeborgs handel og kultur 
og det nære lokalsamfund i Eriksborg.  

- De 3 pejlemærker sættes i spil med en gensidig afhængighed, som virker ind på hinanden, centreret omkring landskabet.
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NATUREN SOM DRIVKRAFT
I
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Blå Silkeborg

- Det 10.000 år gamle smeltevandslandskab giver Silkeborg Søhøjlandet, Gudenådalen og bakkelandskabet. 

Terræn giver variation og vistas Terrænformationer og vandSmeltevandsfloddalen ved gudenåen

Søer i smeltevandsdalenDødisrelief
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Grønne Silkeborg

- Mere end1/4 af Silkeborg er dækket af skov, og byens grønne identitet er rig og varieret.

Lysåben løvskov

Skrænter med blandingsskov og åbne arealer

Åbne enge, overdrev og ekstensive landbrugsarealer

Tæt nåleskov Skove og naturarealer
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Kulturhistoriske Silkeborg

Historisk vandveje i Silkeborg

Vandkuranstalten i 1800-tallet Silkeborg Vandkulturliv 

- Landskabet var transportvej og råvare til Silkeborgs papirfabrikker på den ene side og rum for rekreation på den anden.

Silkeborg ca. 1900 -

Silkeborg Papirfabrik, 1844
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Rekreative Silkeborg

Kano- og kajak på gudenåen

Vandkulturliv på Silkeborg søerne

- Eriksborg er en udbygning af Danmarks Outdoor Hovedstad.

Tracking og mountainbike i skovene

Sejlture i Søhøjlandet Rekreativ natur i Silkeborg
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Eriksborg-potentiale

- Rekreativ natur er byens ophav, nutidige identitet og fremtidige potentiale.
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VÆKST OG UDVIKLING...
I
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Silkeborg - centralt i Den Østjyske Millionby

- Østjylland rykker tættere sammen og bosætning bliver uafhængig. Det giver byerne nye lokale identiteter i et samlet netværk.

Silkeborg
Aarhus

Favrskov

Randers

Viborg

Herning

Brande

Vejle

Holstebro

Horsens

Skanderborg

Skive

Ikast
Overordnet infrastruktur

Større udbud af arbejdspladser - Siemens, Brande

Uddannelsesbyen Århus

Koncertbyen Horsens Pendling - ind og ud af Silkeborg
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- Hvem flytter til Silkeborg

- Unge søger mod uddannelsesbyerne, men flytter tilbage og stifter familie... og bliver boende.
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- Vi bliver flere i Silkeborg

- Der kommer stadig flere børn og flere forældre til Silkeborg... og, som i det øvrige land, bliver der flere ældre. 

Aldersfordeling blandt indbyggere i Silkeborg Kommune
Kilde: “BEFOLKNINGSPROGNOSE, SILKEBORG KOMMUNE 2019-2032”
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16/37 - Bosætning med børn giver særlige boligpræferencer. Og der er variationer og alternativer til enfamiliehuset og rækkehuset.

- Og hvad vil man bo i?

Tilflytningsprofiler for parcel- og rækkehuse samt etageboliger.
Kilde: Demografix i “BEFOLKNINGSPROGNOSE, SILKEBORG KOMMUNE 2019-2032”
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- Modurbanisering

- Væk fra trafik, støj og forurening
- Tættere på naturen
- Mangfoldighed: byboer, singler og seniorer 
- Rum for fællesskaber
- Tydelig profilering: outdoor og bæredygtighed

Nye trends for bosætning og “Det Gode Liv”.
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“Danskernes boligpræference er at være herre i ejet hus, at have et sted, man 
kan trække sig tilbage til... Efterhånden har vi alle fået dette, så nu er der nogle 
andre ting, vi efterlyser. Og det er fællesskab, at indgå i nogle sammenhænge 
i sin hverdag, og at vi kan vælge fællesskabet til, når vi selv vil. Dette sætter et 
stort pres på boligområdernes faciliteter, og hvad lokalområdet kan tilbyde af 
fritidsliv og hverdagsliv. Det er helt klart et konkurrenceparameter!“

METTE MECHLENBORG, Boligforsker, Aalborg Universitet

- Det klassiske parcelhus opfylder ønsket om egen bolig og egen indgang i stueplan, men er mindre egnet til at understøtte fællesskaber.

- Eriksborg - et innovatorium af boligtyper og rammer for fællesskaber



19/37 - Moderne landsbyfællesskab

Regen Villages
Almere, NL - EFFEKT Arkitekter



20/37

Langgården - Årslev Fælled
Århus - SLETH Arkitekter

63
88

Ground floor

- Længehusbebyggelse, der indrammer landskab og fællesskab



21/37 - Gårdhavehuse på kanten af et fælles grønt dalstrøg

Fredensborghusene
Hillerød - Utzon 



22/37 - Længehuse, små boligenheder med gårdrum i kanten af skoven

Studielandsbyen 
Aarhus - Lenschow og Pihlmann
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FÆLLESSKABER
I
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Børn, skole og institutioner i centrum - helt konkret!

Eriksborgs kommende skole og institutionerne er fællesskabsdannende. Giver identitet og lokal sammenhængskraft. 

Skærbæk skole - Friis og Moltke Architects
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Fritidsliv danner fællesskaber

- Fritidslivet er ramme om interessefællesskaber på tværs.

Fritidsliv i det grønneFritidsliv ved det blå

Fritidsliv i hallenFritidsliv på gadeplan Multifunktionelt medborgerhus

Fritidsliv og naturpleje
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- Virtuelle fællesskaber koblet til fysiske fællesskaber

- Virtuelle fællesskaber understøtter fysiske fællesskaber og frigør disse fra fysiske bindinger, hastighed og skala.
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Grønne fælleder
”Fælled (gammel dansk: fæ = kvæg’ og lath 

= landområde) er et fællesareal, som hører til 
landsbyfælleskabet. 

Kogræsserlaug

Stiforbindelser ud i landskabet

Lokal afledning af regnvand

Skovrejsning

- Landskaber er også fællesskaber

- Fælle(d)skaber er: Fælles ansvar, fælles dyrkning, fælles aktiviteter, fælles naboskaber, fælles liv.

DyrkningsfællesskaberDrivhuse som fælleshuse
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- Outdoor faciliteter spiller også en rolle

- Outdoor faciliteter er rammen om formelle såvel som uformelle fællesskaber.

Fuglekiggertårn Skovens dag

Borde, bænke, bålsted og badebro - møblering i naturen

Kanooptræk

Shelterpladser Naturlegepladser
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- Hvordan kan udviklingsselskaber bidrage ift. fællesskaber?

”Almenr gentænker landsbyen og nytænker, hvordan vi skaber 
boligfællesskaber... Det gør vi ved at bygge en medlemsejet og 
medlemstyret kooperativ platform, der organiserer, finansierer og 
understøtter nye fællesskaber.”

”Plushusene-konceptet er baseret på de bedste komponenter fra 
de traditionelle bofællesskaber i kombination med nutidens behov 
for at have sit eget private rum, og med frihed til at leve som man 
ønsker med individuelle præferencer.”

- Der findes rigtig gode eksempler på alternativ finansiering og organisering, der understøtter fællesskaber.
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Hvilken rolle ønsker dagligvarebutikken at spille?

- Vi sender en åben invitation til dagligvarebutikkerne til at gentænke deres fysiske disponering og bidrage til byliv og fællesskab.

Moderne dagligvarebutikker inviterer til byliv på ét hjørne - øvrige facader er bagside og pladsen omkring er reserveret til biler og vareleveringer - det må kunne gøres bedre! - Meget bedre, og med få midler Madmekka - COBE Arkitekter
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EN SAMLET VISION
I



32/37 - En metode til at modne Eriksborg - med landskabet i centrum.

Landskabelig byggemodning

# Landskabsmodning

“Naturnærhedsprincippet”

# Byggemodning

“Væredygtighed”

# Fællesskabsmodning

Modning 
af

Eriksborg

“Fælle(d)skaber”
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- 10 bud - Et Eriksborg-charter

Max. 500m til rekreativt naturnetværk (naturnærhedsprincippet)
Rekreativt naturnetværk skal have en bredde på min. 100m (100m skoven!)
10/15% af udstykning indgår i rekreativt naturnetværk, (fælle(d)skabet)

Bylivsskabende funktioner placeres samlet
Skolen placeres centralt
Skolen placeres med direkte adgang til grønt netværk

Overordnet infrastruktur i kanten
Gennemgående forbindelser for alle trafikanter
Sammenhængende blød infrastruktur mellem skole, naturnetværk og bebyggelse

Tæthed, når det understøtter, fællesskaber, kollektiv trafikdækning  og giver 
naturnærhed.

- Naturnetværk

- Fællesskab i cen-
trum

- Infrastruktur

- Tæthed

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10



- Sådan gør vi i Eriksborg

- Vi starter med at tegne det, der IKKE er boliger: Grønt og rekreativt netværk, blød og hård infrastruktur og placering af rammer for fællesskab. 
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- Planlægningsproces

- Kommuneplan 
2020
- Skovudviklingsplan

Politisk 
behandling
maj-juni

- Landskabsstrategi
- Infrastrukturplan
- Vandhåndteringsplan
- Strukturplan

1. 2. 3.
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- Opkøb af jord
- Naturudvikling og Outdoor
- Byg nye institutioner
- Byg offentlige støttefunktioner
- Anlæg ny infrastruktur
- Dialog med lodsejere
- Dialog med interessenter
- Dialog med borgere
- Ny planlægning

- Åbningstræk i Eriksborg

Vel mødt omkring bordet!
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TAK!

Læs mere om Eriksborg på www.silkeborg.dk/eriksborgPræsentation udarbejdet  af SLETH Arkitekter i samarbejde med Boris Brormann Jensen og Silkeborg Kommune, Plan og Byg.
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