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VISION FOR GÅGADERNE I SILKEBORG

DANMARKS GRØNNESTE FÆLLESSKAB

MED NATUREN OG FÆLLESSKABET SOM OMDREJNINGSPUNKT
Silkeborg er hovedbyen i Søhøjlandet - det prægtige naturområde af
skovklædte bakker og spredte søer der årligt tiltrækker, opleves og
bruges af både silkeborgensere og turister fra nær og fjern. Helt rigtigt
set, er det derfor nu Silkeborgs stærkeste kort at brande sig som
Danmarks Outdoorhovedstad, fordi det netop er livet udendørs, der gør
Silkeborg til et særligt sted at bo, leve, arbejde og besøge. Naturen og
udendørs fællesskab er det særlige silkeborgske DNA.

Outdoorlivet er Silkeborgs fælles DNA fra
Søhøjlandet til gågaderne!

Dét brand skal gågaderne i Silkeborg understøtte ved i fremtiden,
at blive Danmarks grønneste strøggader. Vi vil lade Søhøjlandet
slå rødder i blågrønne by- og gaderum i Silkeborgs midtby. Og vi vil
lade fremtidens Silkeborgfortælling blive en historie om byens og
Søhøjlandets natur, om en bæredygtig fremtid funderet i Smart City
principper og om silkeborgensernes outdoor fællesskab. Hvad enten
man cykler på mountainbike, vandrer, løber, klatrer i træer, shopper, går
til tandlæge, drikker kaffe, går på museum eller nyder et glas vin på en
fortovscafé, skal det ske i tæt kontakt med den silkeborgske natur.
EN SMART BY BRUGER NATUR
En smart by bruger natur til at gøre byen endnu mere attraktivt at bo
i, færdes i, arbejde i og besøge. Teknologi kan være smart som små
og præcise tiltag, men teknologi er i sig selv ikke bæredygtig til at
fremtidssikre en by. Naturen, derimod, gror og bliver endnu stærkere,
mere robust, effektiv og stemningsskabende med årene. Vi peger
med dette forslag på, hvordan naturen gør Silkeborgs gågader smarte
ved at bruge den intelligent til at skabe stemning, identitet, regulere
trafikken, være tryghedsskabende og ikke mindst til at sikre Silkeborg
gågader mod fremtidige klimaforandringer.
Disse målbare og mærkbare egenskaber som naturen rummer,
kan I bruge til at skabe bedre forhold for handelslivet i Silkeborg.
Fordi alle studier viser, at brugen af natur i handelsmiljøer øger
oplevelsesværdien, bylivet og attraktiviteten af shoppingmiljøet - og
dermed butikkernes omsætning. Silkeborgs lokale handelsliv kan
altså kapitalisere på, at gågaden lige udenfor vinduet bliver Danmarks
grønneste. Det vil gøre det mere attraktivt at drive forretning eller
restaurant i Silkeborg, hvilket øger Silkeborgs konkurrenceevne i forhold
til de øvrige handelsbyer i Midt- og Østjylland.

SØHØJLANDETS OUTDOOR FÆLLESSKAB
Søhøjlandets natur er arnestedet for stadig flere og nye fælleskaber i Silkeborg. Fra mennesker, der
nyder at være i naturen, til andre der ynder bruge den til aktivet, leg og læring. Søhøjlandet har altid
været grundlaget for livet i Silkeborg - fra den første papir-industri, til kurbadene og stadig stigende
turistindustri.
At brande sig som hele Danmarks outdoor hovedstad er derfor helt rigtigt set. Både på grund af den
rige natur - men også på grund af naturens evne til at skabe et fællesskab. Dét ved vi nemlig, at
stadig flere danskere søger i deres by og bosætningssted.
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Grønt og vand regulerer mikroklimaet og gør
det endnu bedre at shoppe og drive forretning i
Silkeborg året rundt!

Grønt og vand styrker følelsen af Silkeborg
outdoor fællesskab i gågaderne - Danmarks
grønneste fællesskab!

CO2 reduktion

Støjreduktion
Boligliv
Byliv
Liberale erhverv

Handel

Liberale erhverv

mikroklima

Luftrensning

Boligliv
Aktivitet

Handel
Regnvandshåndtering

Leg og læring
GRØNT FÆLLESSKAB I GÅGADERNE
En smart by bruger natur i byen - bynatur - fordi den kan gøre hverdagslivet bedre, inspirere til
nye sociale fællesskaber og nye aktive og sunde former for liv. Og ikke mindst gøre det endnu
mere oplevelsesrigt at færdes i Silkeborgs gågader både når butikkerne har åbent og handelslivet
summer, men også på vej til arbejde om morgenen eller på aftengåturen efter lukketid.
Bynaturen øge attraktiviteten af lejemålene for butikker og restauranter i stueetagerne og
de øvrige etagers liberale erhverv og boliger. Fordi bynaturen sammen med bygningerne er
stemningssættende og identitetsskabende og dermed bliver kerneoplevelsen af den unikke
shoppingoplevelse.
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vind

KLIMAROBUSTE GÅGADER
Og en smart by bruger bynatur til at løse mange af de klimaudfordringer, verdens og Danmarks byer
står overfor i dag. Varme somre, hvor byen overopheder, men også hypiggere nedbør og kraftigere
skybrud, som kræver smarte og robuste LAR-løsninger midt i byens gader og byrum. Prognoser
viser også, at vindforholdene i Danmark bliver mere eksteme.
Alle disse rationelle og målbare klimaudfordringer kan man bruge bynaturen til at regulere
i Silkeborg gågader. Dette uden at gå på kompromis med tilgængelighed, tryghed og
sikkerhed samtidig med, at alle silkeborgensere og turister får glæde af naturens mærkbare
herlighedsværdier.
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SILKEBORGSK NATUR

SILKEBORGS DNA
Silkeborgs byområder fletter sig ind og ud af Søhøjlandets natur med
de store skove og søerne - og omvendt infiltrerer Søhøjlandets natur
byområderne og er en enorm ressource for livskvalitet og fællesskab
lige udenfor døren.

Vi lærer af Søhøjlandets naturtypologier og
bringer Silkeborgskovene helt ind i Silkeborg
gågader!

I gågadeprojektet lærer vi af naturen i Søhøjlandet. Lærer af de
processer, der er på spil, og bruger dem til at gøre gågaderne mere
attraktive, mere oplevelsesrige, komfortable og klimarobuste. På den
måde får gågaderne en ny grøn identitet og et udtryk, der bliver lige så
definerende og ikonisk for byen som Søhøjlandet. De nye gågader bliver
dermed en del af historien om Silkeborgs placering i Søhøjlandet.
BYNATUR
Alle undersøgelser viser, at den vigtigste faktor for oplevelsesværdi,
biodiversitet og klimarobusthed i byen er kvaliteten - ikke kvantiteten
- af det grønne. Biodiversitet er nemlig ikke en naturlig følge af ’mere
grønt i byen’; grønt er ikke bare grønt for planter og dyr. Frem for
simpel og plejekrævende begrønning af gågaderne, anbefaler vi at
arbejde med bynatur, som netop tager afsæt i naturens processer.
Det skaber nemlig den højeste biodiversitet, som både gør gågaderne
klimarobuste, modstandsdygtige overfor sygdomme samtidig med at
oplevelsesværdien er markant højere og mere interessant end ved brug
af monokulturel beplantning.
Gennem at have studeret de Søhøjlandets naturområder med bakker,
skråninger og lavninger peger vi på tre naturtypologier i Søhøjlandet,
som vi anbefaler at integrere i gågaderne i Silkeborg. På den måde
skaber Danmarks grønneste gågade stærke assosiationer til naturen i
det prægtige Søhøjland.

SØHØJLANDET
Søhøjlandet kendetegnes ved sit kuperede terræn med
skovdækkede bakketoppe og lavninger med søer, hvor imellem
Silkeborgs byområderne fletter sig ind.
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GÅGADERNE
Vi fletter Søhøjlandets natur i ind gågaderne, hvor vi på trods af
bindinger i forhold til redningsveje, ledningsforhold m.m skaber
plads til bynatur med afsæt i Søhøjlandets skove og søer.
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FOKUSPUNKTER
For at sikre et kontinuerligt fokus på kerneværdierne i projektet
Silkeborgs Gågader, har følgende målsætninger været
pejlemærker i hele processen med udviklingen af projektforslaget:
•

Vestergade og Søndergade skal opleves som en
sammenhængende enhed, men dog stadig have hver sin
særlige identitet med stærke associationer til naturen i
Søhøjlandet

•

Gaderne skal gøres så sanselige og naturrige som muligt,
så gaderummene ansporer til ophold, byliv og fællesskab
omkring naturoplevelser

•

Gaderne skal være robuste overfor fremtidige klimaændringer
både i forhold til varme somre, voldsom nedbør og generelt
mere ekstremt vejr

•

AT OPLEVE NATUREN
- I GÅGADEN

SE

Gaderne skal omdannes med stærkt fokus på
ressourceforbrug og bæredygtige løsninger - både i forhold til
anlægsfasen og den efterfølgende drift

DUFTE

FØLE
SMAGE

HØRE
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DESIGNFORSLAG

SØERNE

OVERSIGTSPLAN
et

Torv

HØJLANDET

I Søndergade mødes man af naturelementer
inspireret af søer, bække og kildevæld og
den frodige vegetation omkring vandet.

Lavningen

I Vestergade mødes man af naturelementer
inspireret af bakketoppe og skråninger
med den flimrende skygge under træerne.
Bevægelsen sker rundt om og mellem træer
og små grønne bakketoppe.

En lille lavning med lunker og
sten, hvor børnene kan hoppe
fra sten til sten. I regnvejr
sættes lavningen under vand,
så der opstår små pytter, der
langsomt drænes væk.

Askeskoven
Lund
Opholdszone

Lund
Opholdszone

Skråningen
Grønne flade skråninger
med sten til at hoppe og
springe på i træernes skygge.
Mulighed for ophold på
kanten og mellem træerne..

En skov af stammer skyder
op af belægningen og
indbyder til leg og tagfat. På
kanten af lunden etableres
opholdsmuligheder.

Lund

Opholdszone

Træstammerne
En grønne øer og en grøn bakke med
stammer til balanceleg og tagfat.

SØNDERTORV

Søndertorv omlægges til én stor grøn naturplads
med masser af muligheder for naturoplevelser,
leg og ophold. Bynaturen her er inspireret af alle
Søhøjlandets typologier og vil give en varieret
naturoplevelse der sætter alle sanser i spil.
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NY NATUR I GÅGADERNE OG PÅ SØNDERTORV
BYNATUR I GÅGADERNE
I gågaderne etableres en række ’øer’ med stærkt naturpræg, der kan
give sanselige oplevelser og som øger vores kreativitet og giver os lyst
til at skabe noget sammen med andre mennesker.
Bynatur er nemlig ikke bare natur i byen. Det er ikke en begrønning
af byens rum eller natur på det byggede miljøs præmisser. Bynatur
er et greb, der giver livet i byen en helt ny mening: Hvor mennesker
oplever, at byen fungerer bedre i praksis samtidig med, at de mærker
den æstetiske naturfølelse, som vi mennesker mistede forbindelsen
til, dengang vi flyttede fra landet til byen. I takt med at byen fortættes
yderligere, tilbyder den æstetiske naturfølelse en fundamental
forbedring af livskvaliteten. Naturen gør os fysisk sundere, den renser
sindet og gør os gladere.
I gågaderne foldes det ud i små koncentrerede punkter og på
Søndertorv får det for alvor plads og rum.
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NATUR, LEG OG BEVÆGELSE

NATURLÆRE
Diversiteten af dyr og planter er noget der vækker børns (og
voksnes) nysgerrighed og opmærksomhed. Vi vil opildne den lille
dreng der ikke kan få nok af billerne i den væltede træstamme,
eller inspirere pigen der gerne vil hjælpe humlebierne med et
trygt hjem.
Der introduceres derfor elementer og redskaber i gaderne og på
Søndertorv, der vil styrke biodiversiteten og samme tid skabe
en sjov måde at komme tættere på insekter, dyr og planter. Det
skaber en mere varieret og sanselig by for børn og voksne og et
stærkere fællesskab.

NATURINSPIRERET LEG
At bevæge sig er helt nødvendig for vores fysiske og mentale
udvikling, men i dagens samfund sidder vi mere stille end
nogen sinde - det gælder ikke mindst børnene. I naturen er der
uendelige muligheder for bevægelse og fri leg.
Ved at tage udgangspunkt i den frie, naturlige leg, vil
legeområder i gågaderne og på Søndertorv inspirere børns
nysgerrighed og fantasi, impulsive bevægelser og kreative
udfoldelse i større grad end monofunktionelle legeredskaber gør
- og måske får de voksne også lyst til at lege med.

LEG I GÅGADERNE
Børn har 18 forskellige grundbevægelser de har brug for at lære
og udvikle. Aktiviteterne i gågaderne og på Søndertorv tager
udgangspunkt i en række af disse bevægelser, og skaber et
varieret forløb gennem forskellige naturelementer. Det kan
være at klatre på træstammer i Vestergade, eller balancere over
små lavninger i Søndergade. På Søndertorv etableres en stor
naturinspireret legeplads med forskellige aktiviteter, til børn i
flere aldre.

Svinge

Klatre
Lytte og kigge

Naturlære: Insekthoteller og lytterør er nogle af de
elementer der introduceres for at vække nysgerrigheden
hos børn (og voksne).
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Krybe og kravle

Balancere

Grundbevægelser: Legeelementerne i gaderne og på
Søndertorv tager udgangspunkt i naturen.
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Hoppe og springe

EN UNIK HANDELSOPLEVELSE
EN UNIK HANDLEOPLEVELSE
Som gågader i Silkeborg - Danmarks Outdoor Hovedstad, har
Vestergade og Søndergade alle muligheder for at tilbyde en
handelsoplevelse, der skiller sig ud fra de andre handelsbyer i
Øst- og MidtJylland.
Natur i gaden øger oplevelsesværdien, og vil dermed styrke
Silkeborg i konkurrencen om de jyske handlende.
Der er efterspørgsel på mere spændende handelsoplevelser end
det gaderne i dag kan tilbyde. De nye gågader tilbyder forskellige
oplevelser gennem gadernes forløb, og vil inspirere til at sænke
farten, kigge og sætte sig ned.
GADEVARER PÅ EN NY MÅDE
For at skabe de bedste rammer for en grøn gågade med plads til
natur, ophold og et optimalt fodgængerflow, foreslår vi at man i
fremtiden udvikler en ny måde at udstille varer på i
Silkeborgs gågader.
Langs facaderne etableres en zone på 1,5 m hvor butikkerne kan
udstille varer, opsætte små siddemuligheder eller arbejde med
en stemningsskabende iscenesættelselse af deres butik.
2.6 m

2.2 2.4 m

2.2 -

Eksisterende forhold
Principielt planudsnit, 1:200
Gadevarerne optager ca 5 meter af
gågadens i alt 10 meters bredde.
Fodgængerflowet ligger i gadens
midte.
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Fremtidige forhold
Principielt planudsnit, 1:200
Gadevarer begrænses til 1,5 meter zone langs
facader. Fodgængerflowet ledes ud til butikkerne
langs vinduespartierne og der skabes plads til
natur, ophold og leg i gågaderne.
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FUNKTIONSKRAV

GADEVARER M.M
BUTIKKERNES GADEVARER, UDESERVERING, MARKISER
M.M.
I hver side af gade afsættes en zone til gadevarer, butikkernes
møbler og markiser m.m på 1,5 meter. Punktvis ned ignnem
gaderne etableres øer med ophold og leg. Omkring øer snævres
frirummet derfor ind, men der der sikres hele vejen et frit
fodgængerflow på samlet min. 3,5 meter - og de fleste steder
bredere.

Principsnit
1:100
2,2 - 2,6 m

1m

15

m
2.5

1.8 m

3.2

6m
- 3.

1,5 m

m
1.8

1m

Gadevarer

m
2.6

2.5

Opholdszone

m
1.5

m
2.5

2.2

1,5 m
Gadevarer

Principplan
Zone til gadevarer m.m. på 1,5

m
1.8

m
1.5
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4. BRAND

BRAND & REDNING

Torvet

Nye brandkrav gør, at der skal afsættes væsentligt mere
plads til brandredningsarealer efter en omlægning af
gaderne.
Brandredningsarealer ved høje bygninger
Ud for de facader, der har vinduer, hvis underkant er højere
end 10,8 meter, skal der være plads til redning fra stigevogn
i form af et brandredningsareal. Her skal skal stort set
hele gadens bredde reservereres til brandredningsarealer
- se nedenstående snit. Der er dog stadig plads til en 1,1
- 1,4 meter bred zone langs facaden, der kan anvendes til
gadevarer m.m.

Vestergade 18
Underkant vinduer 11,8 m over terræn
Søndergade 2C
10,5 m gulvniveau på over terræn
Vestergade 9
Snit af nabobyg viser
min 10 m gulvniveau
på over terræn
Vestergade 21
9,9 m gulvniveau på over terræn

Norups Plads

Vestergade 23
Underkant vinduer 10,6 m
over terræn

Søndergade 4
Underkant vinduer
10,85 m over terræn

Søndergade 12
10,3 m gulvnivå
på over terræn

Søndergade 15
10,5 m gulvniveau
på over terræn

Søndergade 14-16
Underkant vinduer 11,6
over terræn

Vestergade 37
10,2 m gulvniveau på over terræn

Søndergade 19
Underkant vinduer 11,9
over terræn
Søndergade 23
10 m gulvniveau
på over terræn

7,0 m frihøjde
over redningsareal

Søndergade 20
10 m gulvniveau
på over terræn

Søndergade 25
10,9 m gulvniveau
på over terræn

Gadevarer - 1,1 - 1,4 m
pga. brandredningsareal i gågaden ved høj bygning
Høj bygning med krav om brandredning med stigevogn
- brandredningsareal i gågaden foran bygning
Markedsgade 1
3. sal ligger højere
end i S.gade 30-34

3,0 m

1,1 - 1,4 m
Søndergade 30-34
10,8 m gulvnivå
på over terren

Fri zone til gadevarer m.m.

Brandredningsareal

Afstandszone
ind mod facade

Principsnit
Brandredningsareal

5,5 m
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Søndertorv

5. varelevering

BRAND & REDNING

Torvet

BRAND- OG REDNINGSVEJE
De delstrækninger der lukkes for trafik med store køretøjer
får en maksimal længde på 80 meter, så adgang for brandog redningskøretøjer fortsat er sikret. I dialog med Midtjysk
Brand & Redning er det afklaret hvor der findes ejendomme
i Søndergade og Vestergade, som pga. deres facadehøjde
skaber behov for tilkørselsmulighed for stigevogn.
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Norups Plads
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ang Torv
g
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No
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Kørsel med brandredningsfartøj:
Lukket for kørsel med brandredningsfartøj

e

gad

Kørsel med brandredningsfartøj

ds
arke
M
a
g fr

n

a
Adg
3,4 m frihøjde
over køreareal

7,0 m frihøjde
over redningsareal

Søndertorv

Kørsel med
brandredningskøretøj
6,0 m

e

gad

3,0 m

ølle
aM
r
f
g

n

a
Adg

Principsnit
Adgangsvej og udstigningsareal,
brandredningskøretøj.

Udstigningsareal
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VARELEVERING OG AFHENTNING
CENTRALE OMLASTNINGSPLADSER
For at skabe de bedste rammer for en ny gågade med plads og
sikkerhed for fodgængere samt bedre muligheder for ophold,
leg, bynatur m.m. foreslår vi et mere styret trafikflow rundt i
gågaderne.

RÅDHUSGADE
Torvet

For både Vestergade og Søndergade indføres en
vægtbegrænsning for køretøjer på 3500 kg. Samtidig begrænses
varekørslen i gaderne til tidsrummet kl. 6-10 - indtil butikkerne
åbner, så varekørsel ikke blandes sammen med shopping.
Begræsningen håndhæves ved pullertspærringer, der opsættes i
gadernes ender.
Varelevering med større køretøjer og varekørsel efter kl. 10
vil derfor skulle ske fra baggårde og bagsider. Via centrale
omlastningspladser i Bios Gård, Rådhusgade, Markedsgade
samt Fredensgade kan varerne transporteres på mindre vogne/
palleløftere fra omlastningspladserne gennem de eksisterende
passager til Vestergade og Søndergade.

FREDENSGADE
Norups Plads

de
rga
Tvæ

BIOS GÅRD

ade
Nyg

Palleløfter
Centrale
Omlastningspladser

MARKEDSGADE

Adgangsregulering (pullerter)
kun adgang fra kl. 6-10.

Søndertorv
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VARELEVERING OG AFHENTNING
KØRSEL FØR KL 10

Principplanerne viser forslag til hvornår forskellige køretøjer kan
køre i de to gader. Det foreslås at varelevering og afhentning
kan kun ske frem til til butikkerne åbner og begynder at stille
gadevarer ud. I det øjeblik gadevarerne er sat ud er der kun
plads til gangtrafik i gaderne (dog er der altid plads til brand- og
redningskøretøer, hvor der er krav herom).

1,5 m

2,5 m

SØNDERGADE

2,5 m

VESTERGADE

VARELEVERING GADESTØRRELSE

2,5 m

1,5 m

2,5 m

INGEN KØRSEL EFTER KL 10

m
3.5

m
2.5

m
2.5

2,5 m

m
3.5

Kørsel før kl 10
Før gadevarerne er stillet ud er
der plads til køretøjer op til 3500
kg kan levere og afhente varer.

1,5 m

2.55

2.55

Ingen kørsel efter kl 10
Efter at gadevarerne er stillet
ud er der ikke plads til kørsel
i gaderne. Varelevering og
afhentning sker fra bagsider og
via læssepladser i baggårde og
på torvet.

Kørsel før kl 10
Før gadevarerne er stillet ud er
der plads til køretøjer op til 3500
kg kan levere og afhente varer.
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2,5 m

Ingen kørsel efter kl 10
Efter at gadevarerne er stillet
ud er der ikke plads til kørsel
i gaderne. Varelevering og
afhentning sker fra bagsider og
via læssepladser i baggårde og
på torvet.
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OVERORDNEDE PRINCIPPER

DESIGNPRINCIPPER FOR VESTERGADE
HØJLANDETS BAKKETOPPE - DET TØRRE TERRÆN
På Norups Plads og i den vestlige del af Vestergade etableres
løvtræslunde med reference til Søhøjlandets tørre bakketoppe
og plateauer med prægtig løvblandingsskov.
Grønne øer
Beplantningen etableres på små bakker, der skyder sig
op af belægningen og sammensættes så der skabes stor
årtidsvariation og skift i skala, der skaber både skygge og et let
flimrende lys under kronedækket.

FRA KONKURRANSE

Ophold
Opholdszoner etableres mellem træer hvor man kan sidde
mellem smukke opstammede træer der giver et fint løvdække
og skaber en atmosfærisk stemning med et let skyggespil.
Eftermiddagssol i Vestergade
Vestergade har med sin øst-vestvendte retning generelt bedst
forudsætninger for sollys i mellem bygningerne i gaden om
eftermiddagen.

Butiksvarer, udeservering

Gangzone

Bynatur, leg og ophold
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Gangzone

Butiksvarer, udeservering

Princippplan 1:200
Vestergade,
Grønne øer

Principsnit
1:200
Vestergade
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DESIGNPRINCIPPER FOR SØNDERGADE
SØERNE - DEN FRODIGE SKOV
Beplantningen etableres i Søndergade som små lunde af
fritstående træer med udgangspunkt i de arter der ses naturligt
i lavningens frodige blandede løvskov.

Ophold
Opholdszoner etableres i de små lunde hvor man kan sidde
mellem smukke opstammede træer der giver et fint løvdække
og skaber en atmosfærisk stemning med et let skyggespil.

FRA KONKURRANSE

Lavningen
Små lavninger kiler sig ned i belægningen og danner ”blå øer”
hvor vandet samler sig og danner små vadesteder når det har
regnet. Store skulpturelle organiske ”betonsten” etableres ved
lavnigerne til at klatre og sidde på.

Askeskov af stammer
Som et legende elemenet etableres en grus-ø med en tæt skov
af stammer man kan bevæge sig gennem
Formiddagssol i Søndergade
Sollys om formiddagen er kendetegnende for Søndergade
Der hvor Nygade møder Søndergade opstår et særligt spot med
eftermiddagsslys.

Butiksvarer, udeservering

Gangzone

Bynatur, leg og ophold

Gangzone

Butiksvarer, udeservering
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Principsnit
1:200
Søndergade
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Princippplan 1:200
Søndergade,
strækning uden kørsel med
brandredningskøretøj,
blå øer

DESIGNPRINCIPPER FOR SØNDERTORV
SKOVBRYNET OG LYSNINGEN
Søndertorv er en stor naturplads med masser af muligheder for
varierede naturoplevelser, leg og ophold. Søndertorv etableres
med referencer til hele Søhøjlandets typologier som et samlet
landskab med bakker og lavninger, tæt beplantning, høje smukke
træer.
Flow
Pladsen åbner sig op mod Søndergade og skaber herfra gode
forbindelser gennem pladsens landskab til busholdepladsen og
fodgængerfeltet ved Christian 8.s vej.
Sollys på Søndertorv
På Søndertorv er der sollys om formiddagen året rundt og i
sommerhalvåret er der ligeledes sol det meste af eftermidaggen.
Lysning
På Søndertorvs bedste solspot åbnes pladsen op i en lysning
omkring vandlunker i belægningen med rindende vand, store
hoppesten og bænke. På dette spot er der sollys hele sæsonen
i gennem, og lysningen vil naturligt fungere som pladsens
samlingspunkt - det oplagte sted at gøre ophold og nyde en
pause i solen.
Skovbrynet
Lysningen omkranses af et grønt bakkelandskab som fungerer
som beskyttelse ud mod den trafikkerede Christian d. 8s vej og
skaber en fin rumdannelse omkring lysningen.

Chr. 8.s vej
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Skovbrynet

Gangzone

Ophold

Vandlunkerne

Gangzone

Ellesumpen

Principsnit 1:100
Søndertorv
Landskab med blå og grønne øer
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BEPLANTNING
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6. BYNATUR

BYNATUR I GÅGADERNE
et

Torv

DEN SILKEBORGSKE NATUR
For at skabe stærke assosiationer til den lokale natur i det
prægtige Søhøjland tager projektet udgangspunkt i tre
naturtypologier der findes lokalt omkring Silkeborg.
•
•
•

De tørre bakketoppe og de prægtige løvskove
Skråningernes stedsegrønne nåleskove, hvor dagslyset
skaber varme lysninger og behagelige skygger.
Lavningernes vandløb og søer med ellesumpe, hvor lyset
reflekteres i vandspejlet

NATURFØLELSE
I gågaderne bruger vi træer med naturlig vækst. Træer
med naturlig vækst er stærkere og mere robuste overfor
urbant slid og klimaforandringer, samtidig med at plejen af
beplantningen er lavere end ved opstammede, klonede træer.
Træer med naturlige vækst leder tankerne hen på Søhøjlandets
store naturområder og giver Silkeborgensere og turister en
endnu stærkere naturfølelse lige midt i byen! Vi anbefaler at
plante træer af varierende alder. På den måde fremtidssikres
gågaderne, samtidig med at udtrykket skaber minder om en
skovens dynamiske vegetation. Vi anbefaler et bredt udsnit
af arter, så beplantningen bliver robust overfor sygdomme,
der desværre stadig ses rydde hele bymidter for monokulturel
beplantning, og fremtidige klimaændringer.

25
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BEPLANTNING STEMNING OG UDTRYK VESTERGADE
VESTERGADE - DEN BLANDEDE LØVSKOV
Bynaturen i Vestergade er inspireret af Søhøjlandets smukke
bakkede højskov. I et varieret forløb ned gennem gaden
etableres fire små lunde som hver især markerer et særligt sted
i gaden.
Træer som sydbøg, bærmispel, tretorn, vandgran og fyr skaber
en varieret naturoplevelse ned gennem gaden med tydelige
referencer til den lokale natur i Silkeborgs skove.

Vibeæg, forår

Pilebladet pære

Blå dværgiris

Sollys filtreres gennem løvet, bøg

Lundene består ud over træerne af en grøn bundvegetation,
der skyder sig op af belægningen. Bundvegetation som vild
kaprifolie, vintergrøn, røllike, bregne, skovjordbær og skovmærke
vil skabe fine assosiationer til højlandets blandede skov.
Forår
Blå dværgiris, vintergæk og vibeæg blomstrer tidligt i blå, hvide
og rosa/lilla toner. Skovæble og bærmispel og pilebladet pære
blomstrer i hvide og rosa toner og bøgen springer i lyst grønt løv.
Weischels hvide blomster dufter og

Skovbund, højsommer

Skovjordbær

Træstamme skovbund

Vild kaprifolie

Sommer
Skovjordbær, alm. røllike, knoldet mjødurt og vild kaprifolie
har smukke velduftende blomster der sammen med træernes
grønne løv og frodige grønne bregner dannes fine referencer til
skoven.
Efterår
Vilde hindbær, bærmisbels lilla bær og gyldne paradisæble giver
farve til de grønne øer. Løvet får smukke gyldne farver.

Efterårsløv

Paradisæble, Golden hornet

Vilde hindbær, sensommer

Hjertegræs

Vinter
Penselfyr, vandgran og vintergrøn giver gaderne et grønt præg
vinteren igennem. De tidlige vintergækker har smukke hvide
blomter.

Vintergrøn
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Vintergren
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Vintergæk

Penselfyr stedsegrøn
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BEPLANTNING STEMNING OG UDTRYK SØNDERGADE
SØNDERGADE - SØERNES FRODIGE SKOV
Bynaturen i Søndergade er inspireret af Søhøjlandets lavninger
med vandløb og søer med frodig blandingsskov. I et varieret
forløb ned gennem gaden etableres tre små lunde som hver
især markerer et særligt sted i gaden. Med lundene skabes
stemningsfyldte nedslag i gaden, hvor man kan tage en pause
med ophold og leg i løvdækkets lette skygge.
Ramsløg, forår

Træer som rød-el, grå-el, pil, bævreasp og benved skaber en
stærk reference til Søhøjlandets fugtige lavninger.

Pil, forår

Forårsløv, bævreasp

Lundene består ud over træerne af lokale lunker, der fra til til
anden fyldes med vand og mindre områder med frodigt, grønt
bunddække i udsparinger i belægningen. Lodden løvefod,
daglilje, nyse-nellike, fjerbregne og smukke græsser giver
sammen med træerne en fin samlet naturoplevelse med
assosiationer til den særlige biotop man kender fra miljøet
omkring søerne.
Forår
I foråret blomstre duftende ramsløg, og smukke pilegrene med
dunede gæslinger.

Pil, sommer

Lodden Løvefod, sommer

Nyse-røllike, sommer

Engkarse, sommer

Sommer
Engkarse, nyse-røllike og lodden løvefod blomstre i bunddækket
under træerne ned gennem gaden. Pil med sølvfarvede blade,
elletræernes grønne løv. Tørst springer i blomst med fine
velduftende hvide blomster.
Efterår
Benveds smukke klare røde høstblade og bær lyser op i gaden.
Græsserne står med smukke frøstande.

Rød-el, efterår

Beved, efterår

Græsser, efterår

Tørst, efterår

Vandlunker, efterår

Vinter
Smukke græsser med rimfrost, og knasende is på vandet i
lunkerne skaber en fin stemning af fugtig vintereng.

vandlunker,
vinter
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Græsser, vinter
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BEPLANTNING STEMNING OG UDTRYK SØNDERTORV
SØNDERTORV - SKOVBRYNET OG LYSNINGEN
Søndertorv etableres som en stor samlet naturplads med
masser af muligheder for naturoplevelser, leg og ophold.
Bynaturen her er inspireret af alle søhøjlandets typologier og vil
give en varieret naturoplevelse der sætter alle sanser i spil.
På Søndertorv kan man gå på opdagelse i det bakkede
skovbryn, den tætte ellesump, sidde i skyggen under de store
smukke træer eller nyde solen i lysningen omkring lavninger
med rislende vand.

Bærmispel, forår

Rødel, forår

Vildæble, forår

Ellesump, forår

Himmelhøje træer
På Søndertorv bevares de store smukke egetræer og indgår
naturligt i de nye varierede plantninger af forskellig højde
og tæthed. Ud over egetræerne er der på Søndertorv også
mulighed for at plante nogle af de større skovtræer der kendes
fra højlandets skove - som douglasgran, skovfyr og bøg.
Ellesumpen
Ellesumpen etableres i pladsens nord-vestlige ende som et
regnvandsbed nedsænket i belægningen. Regnvandsbedet
vil i begrænset tid efter regn stå med synligt vandspejl
indtil vandet langsomt nedsives. Her opstår særlige
vækstbetingelser for de arter der kan trives i skovenes våde
lavninger med vekslende fugtighedsforhold.

skovsø i lysning

Knoldet Mjødurt

Vandets ridslen

Sommerlysning

På trædebroer kan man gå på opdagelse mellem de
flerstammede elletræer og frodig bundvegetation med arter
som star, sødgræs, blåbladet milturt, vandkarse, vand-mynte,
vandpeberrod, engnellikerod og gul iris kan trives.
Agern, efterår

Skovbrynet
Langs Christian 8.s vej findes skovbrynets bakkede landskab
der med bløde hvælvede kurver smukt omkranser pladsen.
Skovbrynet har en varieret blanding af løvtræer og buske som
eg, asp, benved, tjørn, skovæble, hæg, pil og kornel.
Årets gang
På Søndertorv vil der være stor variation året i gennem. Mange
planter fra gaderne ses også her, og suppleres af nye arter der
giver en fin pallette af farver, dufte med reference til skovenes
diverse frodighed.

2019.08.28 | GÅGADER I SILKEBORG | PROJEKTFORSLAG

Vinterlysning i
stedsegrønne træer
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Vintergren

Vildæble, efterår

Skovbryn vinter

Rønnebær, efterår

Stedsegrønne grene
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GRØNNE ØER
OVERGANGE MELLEM TEGLBELÆGNING OG GRØNNE BEDE
De grønne øer og plantebede ved fritstående træer udspares i
belægningen. Samme princip går igen på Søndertorv hvor regnbede,
bakker og legeområder ligeledes etableres som udsparinger i
belægningen.

Marksten beskytter
plantebedets kanter
og træerne mod
påkørsel

Bænk

Affaldsbeholder
Plantebedet udspares i
teglbelægningen

Planudsnit
Grønne øer skyder sig op af
Vestergade
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PLANTEVALG OG SYNLIGHED
synlighed
Det er vigtigt at bibeholde den visuelle (såvel som fysiske)
åbenhed og luftighed på tværs af gågaderne. De nye tiltag
med ophold og grønne zoner i gågaderne må ikke blokere for de
visuelle forbindelseslinjer på tværs af gaden mellem butikkernes
vinduesudstillinger, indgange og gadevarer.
Beplantningen skal derfor være let og luftig så man kan kigge på
tværs og der vælges overvejende træer der naturligt har en mere
opstammet karakter. Træerne placeres så de ikke blokerer, men
istedet understrejer, de naturlige gang- og sigtelinjer.
Øerne etableres med et let bunddække og øernes højde
overstiger ikke 60 cm. Øerne har en max længde på 5-6 meter så
de er nemme at komme omkring.

PRINCIP FOR BEPLANTNING

Der vælges ofte træer som naturligt har en
mere opstammet struktur

Kvalitetstræer fremfor kvantiet
Alltid gennemsyn - flerstammede træer
med passende egenskaber

PRINCIP
Principplanen viser hvordan de grønne øer placeres udenfor
ganglinjerne mellem butikkernes indgange på tværs
af gaden.

Ophold der skifter mellem
sol og skygge

Opstalt 1:100
Vestergade
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Grøn ø er max 5-6 m

Let bunddække. Øer max
60 cm høje
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DAGSLYS OG BELYSNING
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SKOVENS LYS
DAGSLYS I GÅGADERNE
Skovens lys er kendetegnet ved store kontraster, særligt i klar solskin.
Det flimrende lys en sommerdag mellem løv og stammer. Samme type
lysoplevelse vil øerne med ny natur give, hvor træernes løv filtrerer
sollyset og skaber skyggespil i gaderne.
KUNSTLYS I GÅGADERNE
Lys skaber rum og det skaber kontekst. Belysningen i gågaderne vil
være en naturbaseret belysning, hvor lyset bruges som redskab til at
understøtte de sanselige oplevelser man får i gaderne.
Belysningskonceptet for gågaderne i Silkeborg er baseret på månelyset.
Som bekendt er månen ikke en lyskilde i sig selv; lyset fra månen er
reflekteret lys fra solen, hvilket giver en anderledes lysoplevelse. Lyset
fra månen kan til tider virke meget kraftigt, selv om den målte mængde
af lys, er langt mindre, end ved højllys dag (op til 400.000 gange
mindre). Det skyldes øjets evne til at omstille sig. Selv om man knapt er
i stand til at læse en tekst fra månelyset alene, er det dog stadigvæk i
stand til at kaste svage skygger, og skabe effekter på jorden.
DET DIFFUSE MÅNELYS
Hvor solen lys er direkte blændende, vil lyset fra månen opleves meget
difust, fordi det er et reflekteret lys. Det diffuse lys skaber en meget
jævn belysning af gaderummet. Belysningskonceptet vil både genskab
effekten af det diffuse månelys, og i udvalgte områder operere med
andre effekter.
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7. lys

MÅNEBELYSNING
Torvet

GRUNDBELYSNING I GADERNE
Den primære og gennemgående belysning i gågaderne etableres
ved facademonterede armatuer. På den måde optager belysningen
ikke plads i de smalle gaderum og man undgår problemer med
mastepåkørsler m.m. Det giver samtidig gode muligheder for at styre
lyset præcist og arbejde med stemningsskabende lys.

Månelys

MÅNELYSET SOM INSPIRATION
Grundbelysningen i gaderne udføres med inspiration i månelyset.
Et blødt, diffust lys med svage skygger, der skaber grundlæggende
orientering og tryghed.

Norups Plads

ARMATUR
Grundbelysningen tænkes udført med UFO armaturer fra iGuzzini.

Månebelysning UFO
GEM
Master

6m

Søndertorv

Reference
UFO armaturer i gaderum
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Principsnit
Facademonteret grundbelysning i gaderne
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OPLYSNING AF ØER
SÆRLIG BELYSNING I GADERNE
Omkring opholdszonerne etableres en særlig belysning med ophængte
armaturer. Disse armaturer er farvestyrede og bruges derfor til at
forstærke og skabe særlige lyseffekter. Der kan således skabes særlige
effekter som den varme nedadgående sol, den dæmpede blodmåne
eller armaturer kan farvestyres, så de rammer samme tone som den
generelle belysning og derved skaber et særligt intenst månelys lokalt.
ARMATUR
Den særlige belysning tænkes udført med specialbyggede GEM
armaturer fra iGuzzini.

Principsnit 1:100
Belysning ved opholdszoner

Reference
GEM-armatur ophængt under træernes krone
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Reference
GEM-armatur ophængt under træernes krone
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BELYSNING SØNDERTORV
GRUNDBELYSNING
Belysningen på Søndertorv følger de samme principper som
belysning i gaderne - med et generelt ’månelys’ og nogle særlige
steder med særlig belysning. Men på grund af de store afstande
suppleres den facademonterede belysning her af armaturer
monteret på master.

Mast

Mast

GEM pendel

Mast

Mast

Mast

Mast
Mast

Facadehængt
belysning, UFO

Principplan 1:500
Planen viser de tre typer belysning

VARIATIONER HENOVER ÅRET
VARIATION HENOVER ÅRET
Via et styresystem, vil belysningen reflektere månens faser,
samt være afhængig af vejret. Via en sensor vil man være
i stand til at dedektere om himlen er overskyet, og via et
astronomisk ur i kontrolsystemet, kender man månens faser,
og kan dermed tilpasse lysniveauet til den aktuelle aften.
SÆRLIGE EFFEKTER
De ophængte armaturer kan farvestyres og tanken er, at
styringen af dette lys bygges op, så der kommer en variation
henover året i farvetemperatur, så lyset forstærker nogle
særlige årstidskarakteristika (længden på tusmørket,
mængden af månelys m.m.). Parallelt hermed indbygges nogle
særlige effekttilstande der optræder med tilfældigt interval og
derfor kun opleves, af de særligt heldige. Inspirationen til disse
effekter kommer fra nordlys og andre særlige lysfænomener.
FARVEVARIATION
Grundmånelyset vil have en klar hvid tone, og følger det
naturlige månelys - de aftener, hvor det er måneklart vil det
kunstige lys sænkes og månen stå endnu klarere. De særlige
farvestyrede armaturer bruges til at variere lystemperaturen,
så måneskinnet forstærkes eller der lokalt skabes zoner med et
varmere lys.
EVENTS
Ved Late Night eller lignende events, vil der være mulighed for
specialtilpassede effekter og farver, for eksempel farvet lys på
legeområderne.

Årstabel for SIlkeborg
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OPHOLD, LEG OG BEVÆGELSE

OPHOLD, LEG OG7.BEVÆGELSE
I GÅGADERNE
PROGRAM
OPHOLD
Opholdsmulighederne i gågaderne forøges med flere bænke,
borde og stole, der grupperes omkring de grønne øer, så der med
korte interval er mulighed for at tage en pause og slå sig ned for
at kigge på bylivet eller nyde en kop kaffe.

11 OPLE

Torvet

LEG OG BEVÆGELSE
Gennem gågaderne vil man opleve et varieret forløb af
muligheder for leg og bevægelse med fokus på særligt de
mindre børn.

Norups Plads

Ophold
Legeaktivitet
Passage

Søndertorv
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LEG OG AKTIVITET I VESTERGADE
”Huler, væltede træer og
krat inviterer til at krybe ind i og kravle
under, især når det betyder, at de voksne
er for store og må blive tilbage.”
Bevægelse i Naturen

At krybe og kravle
At krybe og kravle træner barnets
krydskoordinerede bevægelser, hvor de to
hjernehalvdele arbejder sammen.

Torvet

NORUPS
PLADS

TORVET

TRÆSTAMMER/STUBBE
Træstammer der kan kravles og balanceres
på.

SKRÅNINGEN
Forhøjning med trædesten der kan kravles
på.

Vestergade er gaden for krybe og kravle aktiviteter, hvor barnet
kommer i kontakt med naturens bakkede terræn, skovbunden,
de store sten og de væltede træstammer.

Træstammer til at klatre på.
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Balance sten at klatre på.

LEG OG AKTIVITET I SØNDERGADE
”At holde balancen kræver ro i kroppen
og koncentration og kan derfor være en
god afvekslende aktivitet for de børn,
som hellere styrter meget omkring.”

At balancere

At klatre

At balancere giver ro til energiske
børn, og øger koncentrationen.

At klatre er en udfordring der
giver en følelse af mestring,
samtidig med at barnet lærer
at forstå sin egen fysik.

TORVET

SØNDERGADE

Torvet

Bevægelse i Naturen

LAVNINGEN

ASKESKOVEN

Vandlunker der samler
regnvand og skulpturelle
betonelementer til at sidde,
lege og klatre på.

En samling stammer med
et balanceforløb med
”træstylter” i midten.

SØNDERTORV

6. B
YNA
TUR

Søndergade er gaden hvor man kan balanceres over vandfyldte
lavninger, og hvor man kan klatre på, og gemme sig mellem eller
lege tagfat i en tæt skov af stammer.

Vandlunker/pytter med skulpturelle betonsten til
at klatre og lege på.

Insektskoven, Alfio Bonanno
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LEG OG AKTIVITET PÅ SØNDERTORV
”Små og store dyr, utrolige planter
og smukke udsigter vækker vores
nysgerrighed, beroliger vores hjerner,
fascinerer og kalder på bevægelse.”
Bevægelse i Naturen

INSEKTSHØJEN
Insektshotellet er et kunstigt
habitat, der tiltrækker insekter og
forsyner dem med et opholdssted,
hvor de kan overvintre. Rundt om
på højen etableres blomsterlunde
til gavn for de insekter der lever af
nektar

VANDHULLERNE
Et kuperet terræn, der på varme
sommerdage tilbyder afkølende
vandleg, og på koldere
efterårsdage kan farten slippes
løs på benene eller på løbehjul

LEG OG AKTIVITET PÅ SØNDERTORV
Søndertorv er torvet hvor både mindre og større børn får plads
til at udforske, udfordre sig selv og udvikle deres motorik
gennem den frie leg pladsen tilbyder. Det er et torv for det
grønne fællesskab, det grønne aktive byliv.

UDSIKTSTÅRNET
Klatreelementer der giver
udsigt over pladsen og et
kig over til Nordskoven

Søndertorv er bygget op omkring en central plads, Lysningen,
hvor et kuperet, nedsænket terræn giver rig mulighed for både
vandleg og fart på løbehjul.
Omkring ’Lysningen’ etableres en række grønne øer med
forskellige aktiviteter, der bindes sammen af et stiforløb, der
skaber en legerute rundt på torvet. Indimellem øerne fortsætter
gågadernes belægning og skaber mulighed for passage på tværs
og langs af pladsen.

ELLESUMPEN
Balanceleg over regnbed

NATURLÆRE
Der etableres et særligt område med insekthoteller og
blomsterlunde for bierne, humlebierne og sommerfuglene. I
tilknytning til pladsens største eksisterende egetræ oprettes
et lytteredskab der forstærker lydene fra træet og fuglenes liv i
det.
EVIGHEDSTRÆERNE
Gamle træstammer til at
krybe og kravle over og
under

DE GYNGENDE GRENE
Gynge og svingeelementer
der er tilknyttet det
eksisterende egetræ
DET GAMLE EGETRÆ
Et lytterør der forstærker
lyden fra træet
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LEG OG AKTIVITET PÅ SØNDERTORV

VANDHULLERNE
Et kuperet terræn med
vanddysser, lunker og
vandrender i belægningsfladen.
Oplagt til vandleg på varme
sommerdage med vanddysser
der aktiveres ved tryk.
Skulpturelle ”betonsten” til at
sidde og lege på.

UDSIKTSTÅRNET
Robiniestammer med
håndgreb til at klatre op i
etableres på bakketoppen.
Faldsand som underlag.

EVIGHEDSTRÆERNE
Flere store gamle
træstammer ligger på
græsset. Træstammerne
kan man krybe under og
kravle over. Med tiden vil
krible krabledyrene flytte
ind i de gamle stammer.

DET GAMLE EGETRÆ
Et lytterør til træets krone
forstærker skovens lyde,
og giver mulighed for at
lytte til fuglenes kvidren og
bladenes hvislen i vinden
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DE GYNGENDE GRENE
Gynger under det store
egetræs grene.
- 2 gynger etableres i stativ
under egetræets grene.
Faldsand som underlag.

ELLESUMPEN
Balanceleg over regnbed.
- En smal bro giver adgang
til bevægelse gennem
træer og beplantning
og det nedsænkede
plantebed.

INSEKTHØJEN
En lille sti fører op til
insekthoteller på bakken.
Her kan man studere de
små dyrs liv.
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OPHOLDSSTEDER
OPHOLDSSTEDER I GADERNE
Som en del af de grønne øer i gågaderne etableres
opholdsmuligheder under træerne med faste møbler. Træerne
giver en rumlig afgrænsning af opholdzonen og samme tid
skabes en helt særlig stemning med det lette løvdække, der
filtrerer lyset og kaster smukke skygger på fladen.
Opholdszonerne er oplagte steder at nyde kaffe eller mad
fra den nærmeste café ved de faste borde og stole. Ved
opholdszoner suppleres de faste møbler med løse stole og
borde.
Opholdszonerne ved de grønne øer og lundene vil også være
oplagte steder for midlertidige events. De udstyres derfor med
gøglerstik, så der er nem adgang til strøm.
SØNDERTORV
På Søndertorv åbner rummet sig op og rundt omkring på
pladsen, hvor der findes faste opholdsmuligheder med bænke
og stole hvor man kan spise madpakker eller nyde en kop kaffe
fra den nærmeste café. Torvet udstyres også med en række
løse stole og borde, der kan flyttes rundt efter sollyset og
stemningen på torvet.

Forskellige typer ophold

2.500

2.702

Opholdszone ml. træer, borde og stole

1.800

1.500

Gadevarer eller
ophold

Som en del af det faste inventar er bænke med ryg- og
armlæn for ophold både i gaderne og på Søndertorv
Ganglinje

Legezone på grøn
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Ganglinje med
varekørsel før
butikkernes åbning

Gadevarer eller
ophold

1.500

Opholdszone ved facade

Gadevarer eller
ophold

1.500

Passage til Bios
gård

2.500

Ganglinje med
varekørsel før
butikkernes
åbningstid

Gadevarer eller
ophold
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Opholdszone
mellem træer med
let løvdække

Lunden
1.800- opholdszone
2.490i gaderne
Løse stole og borde
Ganglinje

1.500

DANMARKS GRØNNESTE GÅGADE
DANMARKS GRØNNESTE GÅGADE
Bynaturen i gågaderne styrkes og udbygges ved en fælles
indsats med planter langs - og eventuelt på facader, som
supplement til de grønne øer.
GRØNNE PLANTEKUMMER I GÅGADERNE
Som en del af projektet opstilles plantekummer langs
butikkernes facader. En nem og fleksibel - men også meget
virkningsfuld måde at skabe mere plads til vegetation i gaderne.
Et eksempel herpå er Nansensgade i København, der på
vellykket vis har skabt en særlig identitet i dele af gaden ved at
alle butikkerne har plantekummer i ens design, men varierende
størrelse langs butiksfacaderne.
Plantekummerne etableres og beplantes som en del af
gågadeprojektet.
Placeringen af kummerne vil ske i samarbejde med butikker/
gadeudvalg, så det giver mening i forhold til gadeudstilling og
udeservering.

Nansensgade i København
Butiksejerne har ved fælles indsats gjort gaden grøn!
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BELÆGNING
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2.505 m2

GÅGADERNES GULV
Torvet

SKOVENS JORD I FAST FORM
Gågadernes gulv etableres som en samlende smuk flade
udspændt i hele gadens bredde. Udgangspunktet for
belægningen har været den nøgne jords farvespil og variation
i skoven. Der er derfor valgt en belægning af brændt ler
(teglklinker) i changerende jordfarver, der refererer til naturen
i skovene omkring Silkeborg. Farvespillet i belægningen
gør at der kan skabes fine overgange til de eksisterende
naturstensbelægninger, betonflisebelægninger m.m. i de
tilstødende gader og pladser.
Norups Plads

BÆREDYGTIGHED
Teglklimker er på flere måder et bæredygtigt materiale.Bortset
fra miljømæssig belastning ift. brænding af klinkerne er
anvendelse af teglprodukter både på kort og på langt sigt en
miljørigtig, social og økonomisk god investering.
Ler til teglklinker er et naturligt forekommende materiale, som
er let tilgængeligt. Ved gravning efter ler påvirkes hverken
jorden eller grundvandet negativt, og der indgår i forbindelse
med indvindingen alene energi til gravning samt til transport af
leret til fabrikken.
Jo længere et produkt holder i brugsfasen, jo mindre påvirker det
miljøet. Teglklinker er et kendt produkt som erfaringsmæssigt
holder i mere end hundrede år.

Søndertorv

VEDLIGEHOLD OG FLEKSIBILITET
Tegl kræver som sådan ingen vedligeholdelse. I forbindelse
med ledningsarbejder eller andre former for anlægs- og
byggearbejder er teglklinkebelægning meget fleksible, da det er
enkelt at pille klinker op og genlægge dem.
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GÅGADERNES GULV
BEVÆGET TERRÆN
Det lille format på klinkerne gør, at der enkelt kan arbejdes med
et punktvist mere bevæget terræn omkring legeelementer og
mindre lokale niveauforskelle kan optages i belægningen.
MARKERINGER I BELÆGNINGEN
De forskelliger zoner i gågaderne - udstillingszone,
udeserveringspladser m.m. markeres i belægningen med sten i
let markeret farve eller områder med svag forskel i farvespil, så
det i daglig brug er enkelt at følge de overordnede spilleregler
for brugen af gaderummer.
PLANTEBEDE, LEGEØER M.M.
Plantebede og legeøer m.m. etableres ved udsparinger i
belægningen. Plantebede sikres mod uønsket trafik gennem
placering af byinventar og legelementer samt ved udlægning af
store sten m.m.
Belægningsudsnit 1:10
Teglklinkebelægning, langformat 266 x 50 x 62 mm

Eksempel på teglklinkebelægning der optager terrænets form
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Eksempel på plantebed udsparet i belægning.

Eksempel på plantebed udsparet i belægning.

50

TILGÆNGELIGHED
Tilgængelighed i gågaderne
Silkeborgs gågader indrettes med høj grad af tilgængelighed så
alle kan færdes og opholde sig sikkert og trygt i gaderne og få
gode oplevelse i de nye byrum.
Belægning
Teglklinkebelægningen giver en jævn og skridsikker overflade.
Koteringen af belægningen udføres så stigninger og tværfald
overholder krav ift. tilgængelighed (max. 50‰ stigninger
og max. 25 ‰ tværfald). Den fleksible belægning med
teglklinker giver optimale muligheder for lokal tilpasninger
omkring indgange, så der i videst mulig udstrækning kan opnås
niveaufrie adgange.
Taktile ledelinjer og bevægelsesflow
Gågadernes flow/bevægelseslinjer dimensioneres med
særligt fokus på sikker tilgængelighed for alle. Der sikres
en gennemgående ganglinje gennem gaderne med en
minimumsbredde på 2,5 meter etableret.
For bline og svagtseende etableres ledelinje ned gennem gaden
- fortrinvist i den brede gangzone. Enkelte steder vil ledelinjen
ligge i et lidt smallere gangforløb(min. 1,8 m) for at undgå sving
eller retningsskifte. Ledelinjer udføres som særlige taktile
elementer i tegl eller støbejern.

Hvilesteder med bænke
Gågaderne indrettes med hvilesteder med siddepladser med et
passende interval, så der aldrig er langt til en siddemulighed.
Hvilepladser udgøres af bænke med ryg- og armlæn. Ved siden
af bænke skabes en plads til kørestol/el-scooter/barne- eller
klapvogn.
Belysning
Belysningen etableres med henblik på at skabe tryghed og god
tilgængelighed i gågaderne. Belysningen har et jævnt blødt
lysniveau gennem hele gaden, der sikrer orienteringen for alle.
Belysningsarmaturer opsættes primært på facader eller som
wireophængte armature. De enkelte steder hvor der anvendes
belysningsmaster placeres disse i plantebede udenfor de
normale ganglinjer.

Taktilfliser i belægningen

2.5

1.8

Taktil-elementer integreret i belægningens
fuger

Ledelinje placeres i en
min. 1,8 meter bred lige
gennemgående ganglinje
(de fleste steder 2,5 meter
bred)

Princippplan 1:200
Sikker tilgængelighed
Taktilfliser i belægningen
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PRINCIP FOR AFVANDING
AFVANDING
Afvandingen af gaderne vil ske via traditionelle nedløbsbrønde,
hvor regnvandet enten graviterer til Silkeborg Forsynings nye
regnvandsledning eller til nedsivningsløsningen alt efter hvor
brøndene er placeret i gaden.
Nedsivningsløsningen vil bestå af en almindelig tæt brønd i de
øverste 3 meter, hvorefter brønden etableres med slidser, så
regnvandet kan sive ud gennem siderne.
Når regnvandsmængden bliver for stor vil det indbyggede
overløb træde i kraft, hvorefter vandet løber til Silkeborg
Forsynings regnvandsledning.
Hvor der er større grønne områder indbygges der et
vandingssystem, hvor regnvand fra gaden opsamles og benyttes
til at opfugte jorden i det forhold som planter/træer har behov
for. Når vandingssystemet er fyldt med vand løber det over og
videre til nedsivningsløsningen.
Tilførelsen af vand kan justeres via et spjæld, således der i
vinterperioder, hvor der saltes helt kan lukkes for systemet.

Nedsivningsbrønd
1:20
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Afvandingsprincipper
1:100
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PLAN OG SNIT

VESTERGADE - PLANUDSNIT 1

ptur

Cykel P

Snit

2,5

5,5

1,8

6,2

2,2

6,2

5,3

Opholdszone
Grønne øer med leg,
fritstående træer og
siddemøbler

1,5

2,5

2,8

2,5

Planudsnit 1, 1:200
Vestergade
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1,8

1,7

1,7

VESTERGADE - PLANUDSNIT 2

1,8

Snit

1,7

3,0

2,0

3,3

5,6

Opholdszone
Grønne øer, fritstående
træer og siddemøbler

1,5

2,5

2,4

1,8

5,5

Planudsnit 2, 1:200
Vestergade
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Brandredningsareal

Brandredningsareal
Brandvej

VESTERGADE - PLANUDSNIT 3

13.
473
m2
2,9

9,8

Brandredningsareal

2,4

1,6

2,1

Brandredningsareal

Ophold

Brandvej

Planudsnit 3, 1:200
Vestergade
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VESTERGADE - PLANUDSNIT 4

1,5

Snit

1,8

1,6

2,9

6,8

1,8

1,6

3,8

Brandredningsareal
Brandvej

Ophold

1,5

Leg
Klatresten

6,0

Bænk

2,5

Brandredningsareal

Planudsnit 4, 1:200
Vestergade

2019.08.28 | GÅGADER I SILKEBORG | PROJEKTFORSLAG

1,6

2,5

6,6

2,6

2,1

1,8

2,4
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Gadevarer eller
ophold

Ganglinje

Ganglinje med
varekørsel før
butikkernes åbningstid

Legezone på grøn ø

Gadevarer eller
ophold

Passage til Bios
gård

Gadevarer eller
ophold

Ganglinje med
varekørsel før
butikkernes
åbningstid
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1.500
1.800
2.500

2.702
1.500
1.500
2.500

Snit 1:100
Vestergade,

Ø med leg på hoppesten og træer

1,5

SØNDERGADE - PLANUDSNIT 1

Snit

1,8

12,5

3,2

1,5

Bænk

2,3
2,5
1,5

Planudsnit 5, 1:200
Søndergade
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5,0

Brandredningsareal

Ophold
Leg,
Lavninger med sten

3,5

Vandlunker og
betongsten

1.500

2.500

2.652

Elleskoven legezone

Ganglinje

1.500

Ganglinje med
varekørsel før
butikkernes åbningstid

Gadevarer eller
ophold

2.500

Gadevarer eller
ophold

2.490

Gadevarer eller
ophold

1.800

Ganglinje med
varekørsel før
butikkernes
åbningstid

1.500

Snit 1:100
Leg - Lavninger i belægning
med vandspejl ved regnvejr
Skulpturelle betonsten og fritstående
træer

H
61
Mejlgade 51A, 3. sal
DK 8000 Aarhus C
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SØNDERGADE - PLANUDSNIT 2

1,5

1,4

Snit

Brandvej

3,1

Leg
Askeskov af stammer

1,5

3,0

Bænk

1,8

2,0

Brandredningsareal

5,5

15,7

Planudsnit 6, 1:200
Søndergade
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Brandredningsareal

2.500

Gadevarer eller
ophold

Gadevarer eller
ophold

Ganglinje med
varekørsel før
butikkernes åbningstid

2.652

1.800

1.500

Gadevarer eller
ophold

1.500

Ganglinje

1.500

Elleskoven legezone

2.500

Ganglinje med
varekørsel før
butikkernes
åbningstid

0

Snit 1:100
Søndergade,
Leg - Skov af stammer
at bevæge sig i gennem

63
Emne:

Snit C-C og D-D

Skitse nr:

Model

Mål: 1:100
Dato:

27-08-2019
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SØNDERGADE - PLANUDSNIT 3

1,5

Snit

2,5

12,2

Brandredningsareal

1,5

1,8

2,4

Brandredningsareal

Planudsnit 7, 1:200
Søndergade
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Brandredningsareal

Opholdszone
Siddemuligheder ved små
borde
Fritstående træer

Ganglinje

Opholdszone
mellem træer med
let løvdække

Ganglinje med
varekørsel før
butikkernes
åbningstid

Gadevarer eller
ophold

1.500

2.500

Principsnit 1:100
Ophold, Her i Vestergade
(men samme princip i
Søndergade)
- Opholdszone mellem træer

Mejlgade 51A, 3. sal
DK 8000 Aarhus C
T:+45 8230 4095
E:landskab@sla.dk
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Sag:

Gågader i Silkeborg
1199

Sags. nr:
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Emne:

Snit A-A og B-B

Skitse nr:

Model

Mål: 1:100
Dato:

27-08-2019

2.70

Legezone på grøn ø

1.500

Ganglinje med
varekørsel før
butikkernes åbningstid

2.500

Gadevarer eller
ophold

2.490

Passage til Bios
gård

1.800

Gadevarer eller
ophold

Passage til P-plads

1.500

SØNDERGADE - PLANUDSNIT 4

Brandredningsareal

Brandvej

Brandvej

Brandvej

Møllegade

Planudsnit 8, 1:200
Søndergade
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SØNDERTORV - PLANUDSNIT
Leg
Insekthøjen

Ch

rist

ian

8.s
v

ej

Kig til
skov/landskab
Forslag til ny
placering af
busstop

Ophold
Eksi. træ

Leg
Udsigtsposten

Leg
Ellesumpen

Leg
Vandhullerne

Planudsnit 7, 1:200
Søndetorv

Eksi. træ

Leg
Gyngende grene

Leg
Evighedstræer

Eksi. træ
Eksi. træ

Brandvej
Ganglinje

Grøn Ø
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SØNDERTORV

5.662
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7.041

Ophold

Planudsnit 7, 1:500
Søndetorv

9.281

Legeområdet Vandhullerne

Gangareal

6.745

Legeområdet De gyngende grene

Beplantning

360 College

8.446
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GRUNDLAGSMATERIALE
GRUNDLAG FOR PROJEKTFORSLAG
Idéoplægget er baseret på følgende grundlagsmateriale og undersøgelser:
Rapport om analyse og brugerinddragelse, Søndergade og Vestergade, VEGA landskab og Cooperator, juli 2018
Søndergade og Vestergade i Silkeborg , Geoteknisk rapport, Niras, 28. september 2018
Søndergade og Vestergade i Silkeborg, Vurdering af lokale nedsivningsmuligheder for regnvand, Niras, 23. september 2018
Opmålinger, Søndergade, Vestergade og Søndertorv, Geopartner, 18. maj 2018
Eksisterende ledningsplan, Silkeborg Kommune Teknik & Miljø, 14. maj 2018
Søndertorv i Silkeborg, Hensyn til træernes rødder ved planændringer, SkovByKon.dk, september 2018
Prøvegravninger udført i Søndergade, Vestergade og på Søndertorv, uge 9 2019
Supplerende opmåling, Sønder, Vestergade, Geopartner 3. april 2019
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