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Outputtet fra de forskellige inddragelsesaktiviteter og analyser er samlet i nærværende rapport udarbejdet af Cooperator og Vega Landskab. Rapporten skal danne grundlag for skitsering og projektering af gågaderne.
Silkeborg Kommune

li

Der har været afholdt dialogmøder med butikkerne og ejendomsejerne og der har været
opstillet en pop up stand i gågaderne i en periode på 2½ uge, hvor borgerne har haft mulighed for at deltage. Ydermere er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra butikker,
ejendomme, lokalråd, turistchef, naboer og Handel Silkeborg. Følgegruppen har bl.a. været på
byvandring i gågaderne og har deltaget i en studietur til Vejle og Flensborg.
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Inden den første skitse tegnes, er der gennemført en omfattende bruger- og borgerinddragelse, hvor det har været muligt at byde ind med ønsker og idéer til stemninger og værdier i de
fremtidige gågader.

er

En gennemførelse af gågadeprojektet vil understøtte de tanker der er i udviklingsstrategien
og planstrategien. Her er bl.a. nævnt, at vi som led i en midtby make-over skal ”leve og larme”. ”Vi skal fortsat udvikle Silkeborg som en levende handelsby, der tiltrækker events, investeringer og handlende. Silkeborg skal være byen med Danmarks smukkeste og mest levende
gågade”.
Formålet er endvidere at skabe et projekt som går ”hånd i hånd” med koncernledelsens
strategi om at vise handlekraft, skabe helhed og sammenhæng og at samskabe og kommunikere strategisk. Udviklingen skal ske i samskabelse mellem politikere, borgere/brugere og de
fagprofessionelle.

byens
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Gågaderne i Silkeborg midtby skal renoveres.

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

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

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

A | Inddragelsesfasen - formål
Fornyelse af Søndergade og Vestergade

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

Vestergade

Søndergade

Opgaven: Vestergade og Søndergade skal renoveres

VEGA landskab + Cooperator | Brugerinddragelse | Søndergade og Vestergade | Silkeborg Kommune
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B | Konklusion
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Fornyelse af Søndergade og Vestergade
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I forløbet har handelsdrivende og ejendomsejere
været inddraget via dialogmøder, interessenter og
følgegruppen har været inddraget via workshops og
byvandring samt studietur. Borgerne har generelt
været inddraget via en pop-up-event i gågaderne der
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Blandt de forskellige aktører og interessenter har der
hersket bred enighed om hovedtemaerne for fornyelsen af gågaderne, de er sammenfattet her:
• Silkeborgs skønne natur skal ind i gågaderne i form
af grønt og vand (”Danmarks grønneste gågade”).
• Der skal arbejdes på at kunne styre traﬁkken målrettet – både de gåendes ﬂow, cyklerne, varekørsel,
P-søgende traﬁk mv.
• Der skal skabes stemning og identitet i gaderne og
være fokus på samarbejde og på at undgå tomme
butikslokaler.
• Passager og gårdrum skal aktiveres for at styrke oplevelsen af gaderne og skabe kontrast til disse.
• Der skal fokus på at aktivere enderne (Søndertorv
og Norups Plads samt gadeenderne tættest herpå) for
at skabe et godt ﬂow for gående og liv i begge ender
af gaderne .

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

løb over 2 ½ uge. Hele vejen igennem inddragelsesforløbet, har der været en god stemning med deltagere
fuld af engagement og idérigdom. Der har været god
interesse om projektet.

er

Analyse- og inddragelsesforløbet i forbindelse med
den planlagte fornyelse af Søndergade og Vestergade,
har kørt henover foråret 2018. Inddragelsesdelen har
både haft til hensigt at kvaliﬁcere analysearbejdet,
men også at indsamle viden om de mange forskelligartede brugeres ønsker, idéer og tanker om mulighederne for fornyelsen af gaderne.

STUDIETUR. Her rundvisning i Flensborgs gågade

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

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

HVEM ER INDDRAGET?

HVORNÅR?

KORT GENNEMGANG AF PROCESKTIVITETER

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

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

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

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

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

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

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

DIALOGMØDER

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

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

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

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

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

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

POP-UP, Søndergade

POP-UP, Bankpassagen i Vestergade

STUDIETUR, guidet tur i Vejle

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

D | Inddragelsesfasen - hovedtemaer
Fornyelse af Søndergade og Vestergade

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

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

*

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

*
P
Målet for opgaven er at hele strækningen Vestergade
og Søndergade bliver velfungerende.

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

Simpellt indkøbsprincip:
Man parkerer og går målrettet ud at købe ind, og tilbage til bilen. Gågaderne lægger op til sådan et indkøbsmønster

Fokus på forbedret indkøbsprincip:
Man parkerer og kan gå en indkøbsrute i et loop, hvor
man passerer ﬂere butikker undervejs. Herved opstår
der en synergieffekt butikkerne imellem. Det er kun
i dele af gågaden det er muligt at bevæge sig i loops.
Gadestrækninger der ikke er forbundet i loops, er
mere udfordrede.
Juli 2018 | 8

PRIMÆRE HOVEDTEMAER:
NATUR
Der skal være mere grønt i gågaderne. Det
grønne fra midtbyens omgivelser skal trækkes ind i gågaderne – både i form af beplantning og vand som element på ﬂere måder
(der skal dog sikres frit udsyn til butikker og
gadevarer). Det er ﬂere gange nævnt at Silkeborg er ”Danmarks Outdoor Hovedstad” og
at man har mulighed for at skabe ”Danmarks
grønneste gågade”.

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

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

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

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

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

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

EN KORT-OVERSIGT

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

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

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

Bedre styring af P-søgende traﬁk
og varekørsel i gågaderne

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

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

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

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

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

Mere kunst og kultur samt fokus
på vedligeholdte, ﬂotte facader

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

VEGA landskab + Cooperator | Brugerinddragelse | Søndergade og Vestergade | Silkeborg Kommune
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DE VÆSENTLIGE OG GENTAGNE ØNSKER

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

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

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

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

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

Skoletorvet fremhæves af ﬂere
for dets stemning og potentiale

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

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

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

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

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

Hostrupsgade og især Nygade
bliver nævnt for P-søgende traﬁk

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

Tværgade, tættest på Bindslevs
Plads bliver nævnt for trist
stemning

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

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

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

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

STRATEGI I
AKTIVÉR ENDERNE

STRATEGI II
KOBLE PASSAGER BEDRE PÅ GÅGADERNE

STRATEGI III
SKAB AKTIVITET MED TRAFIK

STRATEGI IV
KONCENTRER AKTIVITETERNE

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

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

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

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

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

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

PRIMÆRE:

SEKUNDÆRE:

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

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

Hvad:
Afspærring af Søndergade og Vestergade (og evt. Torvet) for varetransport fra 10-18.
Mål:
At opprioritere fodgængertrivsel.
Hvad:
”Costa del Søndertorv” med sandstrand/beachvolley/palmer o.l. på Søndertorv.
Mål:
At øge aktiviteten på Søndertorv og dermed opnå ﬂere gående i den stille, ydre ende af Søndergade samt
at afprøve om Søndertorv kan fungere som opholdssted med leg trods skygge.

15 | Juli 2018

Hvad:
Lukke Mejerigården for offentlig parkering (beboere
mv. skal sikres parkering og adgang). Evt. med midlertidige baggårdsinstallationer.
Mål:
At se om arealerne i Mejerigården kan udnyttes mere
rekreativt for at skabe et bedre ﬂow i og omkring
gågaderne samt at skabe rum og mulighed for at ﬂere
bliver længere i midtbyen (desuden muligheden for
at stoppe P-søgetraﬁkken i Nygade og herved øge
sikkerheden).
Hvad:
Midlertidig passageinstallationer i udvalgte passager.
Mål:
At afprøve om der med fokus på passagerne kan komme et bedre ﬂow i og omkring gågaderne, særligt i de
’døde’ ender af gaderne (afprøves gerne i forbindelse
med ovenstående punkt om at lukke Mejerigården for
offentlig parkering).
Hvad:
Eventbaserede aktiviteter med boder (f.eks. madboder) på Søndertorv.
Mål:
At der kommer ﬂere kunder og besøgende ad den vej
samt at afprøve om de skyggefulde forhold har betydning.
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2. Baggrundsanalyser

Gågadernes placering i Silkeborg

SILKEBORG LANGSØ

PAPIRFABRIKKEN

ØSTERGADE

TORVET
MUSEUM

VESTERGADE
NORUPS PLADS

SØNDERGADE

SØNDERTORV
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REMSTRUP Å
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Projektområde zoom
TORVET

PARKERING

PARKERING

VESTERGADE

NORUPS PLADS

PARKERING

MEJERIGÅRDEN

SØNDERGADE
BIOS GÅRD

SØNDERTORV
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Silkeborg midtby

Gågaderne ligger på et lokalt plateau i et meget kuperet terræn

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

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

Torvet

Havn
Silkeborg Kirke

GL. Rådhus
Museum Silkeborg

Norups Plads

Søndertorv

College 360
Silkeborg Bibliotek
Th Langs Skole

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

1842-1899

1928-1940

1953-1976

1980-2001

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

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

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

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

Søndertorv opstår

1954
21 | Juli 2018

1995

Norups Plads opstår

2016
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Vestergades historie
VESTERGADE

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

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

Blev Hovedvej 1938

Navnet Vestergade synes
at være slået fast som
RI¿FLHOWQDYQ

1860

1846
Vestergade blev anlagt
næsten samtidigt med
handelspladsen i 1846

1938
Forlænges fra Hostrupsgade til nuv.
Ringvej 1923

Omkring år 1900

Anton Rosens bygning 1930

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

1941

1951

1957

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

1967

2018

1973

Første midlertidige gågade
i Silkeborg 1967

Gågade fra 1973

Gågaderenovering
sættes i gang 2018

Skiftedag for telefonboksen 1957

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

SØNDERGADE

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

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

Søndergade blev
anlagt i 1848

1848

Første gade med asfalt i Silkeborg 1902

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

1910

Folkeliv og handel, 1910

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

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

Tyske soldater i gaden 1944

Forsøg med gågade 1968

Nyanlagt gågade 1973

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

1944
De sidste brosten
forsvinder 1942

1956

1965

1972
Første permanente gågade i Silkeborg 1972

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

2018
Gågaderenovering
sættes i gang 2018

Optog Valdemarsdag 1965

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

10 m

2m
fodgænger

Søndergade 1940

6m
vej

2m
fodgænger

Søndergade 1985
(Markise 1973 - 1996)

Søndergade 2018

Gadeproﬁl
Variation i husdybde og gulvniveau

10-50 m

0-60 cm

Søndergade 1940

Søndergade 1985 (Markise 1973 - 1996)
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Søndergade 2018

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

Vestergade

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

P

P

P

P

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

P

P

P

P
P

P
P

Vestergade

P

P
P

P

P

P
P
Søndergade

P

P
P

P P

P

P

P

P

P

P
P
P

P
P

P
P
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P

P
P

P
P

P

Byggefelt

P
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in

in

Godthåbsvej
Godthåbsvej

1m

in

253 m

Rådhuset
Rådh
uset

2m

4m

5m

in

in
7m

11 m

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

in

Gågaderne en del af et stort trafiksystem

Gl.
GL.Rådhus
Rådhus
Silkeborg
SilkeborgKirke
Kirke

256 m

Afstande i byen
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Silkeborg
SilkeborgSt.
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Museum
Silkeborg
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Langs
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Silkeborg er anlagt som et meget logisk gridsystem,
der bindes sammen af en serie af pladser der allesammen, med undtagelse af Torvet, er kommet til
efter dens planlægning i 1844.
Idag bruges gridstrukturen både som delvist bilfri
gågader, som blandede bil- og gågader og som traﬁkseparerede gader. Der er derfor ikke for biltraﬁkken
samme klare logik som gridbyen umiddelbart ser ud
til. Som billist færdes man ind og ud af og passager,
imellem forsider og bagsider, primært i søgen efter en
centrumnær p-plads.

Torv
Gader

Torvet

NovrupsPlads
Norups
plads

Kirke Torv

Museums plads
Havnepladsen
Skoletorvet

Tidligere handelstorv
Nu Bindslevs Plads

Sønder Torv
Søndertorv

Stations plads
Stationsplads

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

Vestergade

Søndergade

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

Vestergade

Søndergade

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

Bios-gård

Mejerigården

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

1m
2,6 m

3m

4m

3m

10 m
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1m
2,6 m

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

Permanent friareal til brandredningskøretøj. mjbr.dk

2,8 m
4,8 m

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

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

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

MORGEN
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MIDDAG

EFTERMIDDAG
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Skyggeforhold - estimeret
Varierer bl.a. efter årstider

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

MORGEN
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MIDDAG

EFTERMIDDAG
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På næste side er vist en årslinje for de aktiviteter der
er planlagt for 2018 - billederne er fra tidligere års
arrangementer.

VEGA landskab
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Silkeborg er endvidere fuld af outdoor-events og som
Danmarks Outdoor hovedstad nr. 1, må det forventes
at der kommer mange ﬂere outdoorarrangementer f.eks ﬁskekonkurrencer, Kajak- og kanokonkurrencer,
mountainbike- og landevejscykelløb, trailløb, orienteringsløb mm. Indtil nu har dette ikke fyldt i gågaderne,
men fremadrettet ville det være oplagt at markere sådanne events i midtbyen også. (Berlin Marathon-stemning).

er

b

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

Lyserød lørdag

Rockshow
Jazz
Julemanden i gaderne
Børneloppemarked i efterårsferien

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Snemarked

Snemarked
Fastelavn

Silkeborg fest
Påske aktiviteter

Late Night

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

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

Lørdagsjazz
Fredagsopera

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

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

Black Friday inkl
Late Night

Julehandel, juletræ,
juletog, julebelysning og julemanden
kommer

Fiskens dag
Fastelavn

Julebelysning i gaderne

Torvehandel
Vinens dag
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3. Gågadens muligheder og potentialer

Grønt i gaden
Et træ i midten

To trærækker

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

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

Mindre lave lamper
Stemningsfuld, fylder i gaden

Wire ophængt
Frigør plads

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

Stjernehimmel
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Inventar - siddemøbler
Caféborde langs facade

Traditionelle bænke i byrummet

Ophold og planter kombineret

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

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

Lokale markiser

Paraplyer

Overdækninger i gadebilledet - kan være både en stor
stemningsskaber men også give risiko for et meget
rodet udtryk, specielt når overdækningerne er ved at
være udtjente.
På studieturen til Flensborg, blev det meget tydeligt
at den måde man tidligere lavede overdækninger på,
ødelægger husenes udtryk og herved også den autentiske oplevelse af byens rum. Der blev anbefalet at
arbejde med lettere markiser o.a.
I Vejle så man på studieturen, hvordan et område
overdækket med paraplyer, ﬁk sit helt eget univers og
var med til at gøre gaden levende hele døgnet.
Der har tidligere været et ønske om at overdække
gaden. Det har ikke fyldt så meget i processen.
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Vandets naturlige vej i gaderne
Naturligt fald i gadens niveau. Vand kan ledes mod
Søndertorv, som laveste punkt
Vand kan bruges som stemningsskaber i gaderummene. Der er dog en række udfordringer ved at bringe det
ind i det smalle gaderum, da det kan blive snublekanter.

30,50

30,25

30,00

29,75

Vestergade

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

29,75

29,50

29,25

29,00

Søndergade

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

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

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

DIALOGMØDE VESTERGADE:

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

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

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

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

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

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

7UD¿N
Vand

Natur

Oplevelser

Tryghed

Sammenhæng

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

DIALOGMØDE SØNDERGADE:

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

2. Dialog
Udsagnene kortfattet (i ikke prioriteret rækkefølge)
Mange af deltagerne nævner vigtigheden af at få liv
i gaden via legepladser og leg eller atmosfære/miljø
af forskellig art. Det kan være musik, gøgl, fuglesang,
kunst, steder til ophold og hygge – både dag og aften.
Det blev nævnt at der gerne må være en sydlandsk
stemning og at der skal være mulighed for kloakering
mv. til pop-up-events samt mulighed for ladestationer
til mobiltelefoner. Desuden blev det nævnt at der gerne måtte være ”historiefortællende” skilte eller lign.
Historier der har med byen at gøre og som kan gøres
interessant på forskellig vis.
Endvidere blev muligheden for café og spiseplads i
gaden nævnt samt mulighed for at skabe et madmekka i f.eks. mejerigården.
Deltagerne nævner gadens udtryk som værende
vigtigt. Både mht. farver, belysning, belægning, spændende porte, velovervejet skiltning, pynt over gaden,
markiser og at der skal være rent samt plads til gadevarer. Muligheden for overdækning på forskelligvis
blev også nævnt. F.eks. som baldakiner langs husene
eller som parap-ly…

Muligheden for at have vand i gaden blev nævnt –
både for at skabe liv og leg, men også som en del af
det grønne tema (”Gudenåen” gennem Søndergade),
vand der løber, vand der ”springer” mv.
Til sidst blev nævnt tryghed generelt og vigtigheden
i at hindre kørsel i gaderne udenfor de tilladte tidspunkter.

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

For stort set alle temaer, spiller Søndertorv en stor
rolle; At skabe aktiviteter, grønt område, legeplads
eller lignende på Søndertorv, for at trække folk ned i
den ende af Søndergade. Der var bred enighed blandt
deltagerne om at hvis der kan komme leg, aktiviteter
eller anden form for trækplaster på Søndertorv, så vil
gaden opleve masser af liv.

Deltagerne arbejdede desuden med temaet grønt.
Gaden skal være grøn og lys med træer og blomster
som oaser, til ophold/pause, til outdoor, til ly/læ og
som mobile elementer. Læ blev nævnt som værende
meget vigtigt at få skabt i gaden ligesom det grønne
kunne være en park med leg på Søndertorv.
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Ordsky | Vigtigste pointer
d. 18. april 2018
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Cafe/spiseplads

Atmosfære/miljø
Grønt
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Silkeborg d. 19.april 2018
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Interessentinddragelse | Workshop 1
Fornyelse af Søndergade og Vestergade - WS_1 d. 15. maj 2018

WS_1:
Den samlede interessentskare til gågaderne var inviteret til workshop 1, hvor der var masser af initiativ, vilje
og ønsker til at præge fornyelsen af gågaderne.
Formålet var at lytte til interessenternes tanker om
muligheder for gågaderne samt at indsamle deres
idéer.
Deltagerne endte ud med hovedtemaer der er meget
lig de samlede overskrifter for hele inddragelsen og
som dækker både indretningen af selve gaden og alt
det der ligger i nærmeste forbindelse til gaderne.

OPG_1
Første del af workshoppen tog udgangspunkt i at markere alle de gode steder der er i dag, indtegne kendte
bevægelsesmønstre og markere hvad der gerne skal
bevares og hvad der gerne må komme mere af. På
samme kort skulle der ligeledes indtegnes ”dårlige”
steder; hvor kommer folk ikke og hvorfor? De gode
steder blev markeret med grønne klistermærker og de
”dårlige” steder blev markeret med røde klistermærker. Derudover var der mulighed for at beskrive hvad
der var godt / skidt.

Ved workshop 1, der er en del af interessentinddragelsen i forbindelse med fornyelsen af Vestergade
og Søndergade, blev der især arbejdet med at kvaliﬁcere analyserne. De foreløbige analyser med fokus
på den kontekst gågaderne ligger i, blev præsenteret
og forklaret for at give et godt grundlag for det videre
arbejde.

OPG_2
I anden del af workshoppen arbejdede de to grupper
med mulighederne for Vestergade og Søndergade i
fremtiden. På et kort indtegnede og noterede deltagerne tanker og ”drømme” i forhold til de nye gågader.
Hvor er der muligheder, hvor kan vi ændre, hvad skal
der være fokus på?
Der skulle desuden noteres på en årslinje med aktiviteter for midtbyen, om der var andre/nye aktiviteter
der kunne blive en del af gaderne.
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Begge opgaver blev udført i grupper og der var mange
gode dialoger, engagerede diskussioner og masser
af input til det videre arbejde. Deltagerne arbejdede
koncentreret og meget engageret.
RESULTATER
Til sidst præsenterede grupperne deres vigtigste
pointer for hinanden. Mange udsagn og pointer fra de
to grupper ligger tæt op ad hinanden. I nærværende
opsamling af gruppernes arbejde, er deres svar lagt
sammen til et fælles udsagn. Kommentarer og klistermærker er overført til digitale kort, men originalerne
gemmes og begge dele følger projektet fremadrettet.
For overblikkets skyld er kommentarer og udsagn opdelt i kategorier. Kategoriseringen er ikke foretaget på
workshoppen, men under opsamlingen uden deltagere fra workshoppen.

DE 8 KORT BESKRIVER:
De gode steder og De dårlige steder
Fremtiden - Traﬁk og parkering
Fremtiden - Stemning
Fremtiden - Enderne
Fremtiden - Interiør
Fremtiden - Natur / outdoor
Fremtiden - Andre Idéer
NÆSTE SKRIDT
Deltagernes inputs fra workshoppen bevæger sig
indenfor mange af de samme temaer som kom frem
under dialogmøderne. Udsagn og resultater af både
dialogmøder og workshop viderebearbejdes i den
kommende workshop 2 (byvandring for følgegruppen).
Resultatet af den samlede inddragelse er med til at
kvaliﬁcere analyserne samt at tegne et billede af hvad
borgere og brugere ønsker og forventer at den kommende renovering af Vestergade og Søndergade skal
kunne opfylde. Analyser og opsamlinger fra inddragelsen samles i et materiale der er med til at skabe
grundlag for det videre projekt.
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Gode steder
GODE STEDER:

Den første opgave handlede om at markere de gode
steder der er i dag. Hvad skal bevares og hvad vil vi
gerne have mere af?

Jo tættere på Torvet,
jo mere liv

Der er mange gode butikker

Indkøbsrunden: Tværgade,
Vestergade, Søndergade og
Nygade fungerer godt

Der er generelt mange gode
muligheder der kan udnyttes
fremadrettet

VEGA landskab
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Dårlige steder
DÅRLIGE STEDER:

Den første opgave handlede også om at markere de
dårlige steder. Hvad kan blive bedre og hvad vil vi gerne have ændret?

Gaderne er meget lige, meget lange og meget
ensartede

Tomme butikslokaler skaber
dårlig stemning

7UD¿NHUHQXGIRUGULQJÀHUH
steder (varekørsel i gågader,
P-søgende biler mv.)

Gårdrummene er bilernes og
mange passager lukket om
aftenen
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Enderne er ”døde” (Søndertorv og Norups Plads bl.a.)
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Trafik og parkering
TRAFIK OG PARKERING:

Central vareindlevering

I opgave 2 skulle deltagerne markere deres idéer og
tanker for de kommende gågader på et kort. Udsagnene på kortet, er de udsagn fra workshoppen der
omhandler traﬁk og parkering.

8GIRUGULQJPHGF\NHOSDUNHring i Vestergade

2YHUG NNHWF\NHOSDUNHULQJ
bag Det Gamle Rådhus

Mulighed for at bevæge sig
mere i zig-zag i Søndergade

Pullerter hvor Vestergade
møder Norups Plads

Cykelparkering i Mejerigården
Kun beboerparkering i Mejerigården
Pullerter i Nygade efter indkørsel til Mejerigården

Vareindlevering fra baggårde
- ikke fra gågaderne
Vareindlevering fra baggård
fremfor fra gade

Mere Pop-up i gågaderne
Undgå at brandvæsen bliver
problem

Pullerter hvor Søndergade
og Markedsgade mødes

Cykel-P på Søndertorv

Glem ikke beboernes behov
YLKDURJVnELOHURJF\NOHU

Brandstrategi (Brandvæsnets
krav til redningsveje og manøvreareal skal koordineres
med udformning af gaderne
så begge tilgodeses)

Opsamling, Interessentinddragelse - Fornyelse af Søndergade og Vestergade - WS_1 d. 15. maj 2018
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Stemning
STEMNING:

I opgave 2 skulle deltagerne markere deres idéer og
tanker for de kommende gågader på et kort. Udsagnene på kortet, er de udsagn fra workshoppen der
omhandler stemning på forskellig vis.

Fokus på gadebelysning som
en væsentlig del af løsningen
(også på Torvet)

Overdækket på dele af gågaderne - fx. de døde steder
eller i krydspunkterne

Mere software og mindre
beton

Belysning, stemning i Søndergade
´*LY´WRPPHIDFDGHUWLO
naboer

En gourmetrute der anviser
JRGHVSLVHVWHGHUVSHFLDOYDrebutikker mv. i gågaderne/
gårdrummene

Brug ovenrum - fx. ligesom
Vejles paraplyer eller sejl
henover gaden

Gårde skal prioriteres højere

”Hotspot”, hvor ældre mennesker, som har behov for
hjælp/for at hjælpe kunne
mødes

0LFUROHMHPnOLWRPPHORNDOHU
til iværksættere
Fokus på musik/støj fra
butikkerne - f.eks i forhold til
boliger, klinikker mv. på 1.sal

Give plads til aktiviteter for
børn (f.eks. fysiske, teater,
musik, kreative) – gerne
sammen med deres forældre
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”Hotspots” hvor man kunne
hvile, tage en pause (f.eks.
lytte til musik, meditere,
danse mv.)

+DQGLFDSWU IYHMOHGHUH
og mennesker med særlige
behov mødes, går fælles tur
– hygger!
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Enderne
ENDERNE:

I opgave 2 skulle deltagerne markere deres idéer og
tanker for de kommende gågader på et kort. Udsagnene på kortet, er de udsagn fra workshoppen der
omhandler enderne.

Når man kan se vejen snart
ender, vender man om

5HVWDXUDQWHUFDIpHULGH
døde ender

Grøn ”endevæg” som afskærmer Norups Plads fra
WUD¿NNHQSn9HVWHUJDGH

Gratis stadepladser på
Norups plads

Sikker leg og vand på Søndertorv (hegn mod Chr. d.
8´s vej)

Udelegerum på Norups
Plads
Penge til Søndertorv

Fokus på de døde ender

&DIp´PDG´WLOVNROHHOHYHUSn
Søndertorv

Grønne (natur-)legepladser
og ophold på Søndertorv og
Norups plads evt.
overdækket

Enderne skal med
Døde ender

Opsamling, Interessentinddragelse - Fornyelse af Søndergade og Vestergade - WS_1 d. 15. maj 2018
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Interiør
INTERIØR:

I opgave 2 skulle deltagerne markere deres idéer og
tanker for de kommende gågader på et kort. Udsagnene på kortet, er de udsagn fra workshoppen der
omhandler forskellige former for interiør.

Få lokal kultur (Jorn, Drewsen) ind i gaden.

Mere software og mindre
beton

Låseskabe bag Det Gamle
Rådhus

Toilet i Vestergade i enden
ved Norups Plads

Interiør i de lange gader

Interaktiv legeplads
Ønske: at få affaldssorteringssystemer i bymidten

Opsamling, Interessentinddragelse - Fornyelse af Søndergade og Vestergade - WS_1 d. 15. maj 2018
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Natur / outdoor
NATUR / OUTDOOR:

Vestergade: ”Danmarks grønne
gågade i Danmarks Outdoor
hovedstad”

I opgave 2 skulle deltagerne markere deres idéer
og tanker for de kommende gågader på et kort. Udsagnene på kortet, er de udsagn fra workshoppen
der omhandler ønsker om at få natur / outdoor ind i
gågaderne.

Vand, springvand
Få det grønne og søerne
(vand) ind i gaden.

Man skal mærke naturen lige
rundt om hjørnet når man er i
Vestergade

Mere grønt i Søndergade

Grøn oase i Bios Gård
Mere park (i gården omkranset af Søndergade,
Tværgade, Nygade og Markedsgade)

Grønne (natur-)legepladser
og ophold på Søndertorv og
Norups plads evt. overdækket

Grønt
Grønt, grønt, grønt

Opsamling, Interessentinddragelse - Fornyelse af Søndergade og Vestergade - WS_1 d. 15. maj 2018
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Andre idéer
ANDRE IDEER:

5 min P. - HP. (ved Torvets
apotek)

I opgave 2 skulle deltagerne markere deres idéer og
tanker for de kommende gågader på et kort. Udsagnene på kortet, er de udsagn fra workshoppen der omhandler idéer der indirekte relaterer sig til gågaderne.

Lørdagshandel på Torvet
6FHQHSn7RUYHWIDVWRYHUdækket
Søbad, park, aktiviteter

PLQ3RJF\NHO3ODQJV
Fredensgade fra Torvet til
den gamle busterminal

Lystbådehavn
Wakeboard-bane
Streetfood i den gamle
biograf

Skaterbane ved Bindslevs
plads

Barista, Skoletorvet

/XNDIIRUWUD¿NNHQSn+Rstupsgade ved Skoletorvet
Godt med åbne atelierdøre
på Skoletorvet
6FHQHWLOXGHQG¡UVXQGHUholdning på Bindslevs plads

Q1 tom i årshjul

Giv gæsterne et bedre førstehåndsindtryk på Estrupsgade
Opsamling, Interessentinddragelse - Fornyelse af Søndergade og Vestergade - WS_1 d. 15. maj 2018
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Borgerinddragelse ”Pop-up”
Fornyelse af Søndergade og Vestergade - d. 25. maj - 9. juni 2018

FORMÅL

SPØRGSMÅLENE

RESULTATER

NÆSTE SKRIDT

Pop-up’en havde til formål at involvere de der kommer i gågaderne - den ”almindelige” borger og de der
bruger gaderne i forbindelse med shopping, indkøb,
som vejen til eller fra arbejde mv. Derfor var det oplagt
at stå i gaderne med opgaver og spørgsmål. Henover
2 ½ uge i fuld sol, stod der 2 ansatte fra Kommunen
og guidede forbipasserende ind til at give deres besvarelse og kommentarer på de opstillede plancher.
Pop-up’en var, udover plancher, udformet med træer,
”græs-gulvtæppe samt lokalhistoriske billeder fra
gaderne for at skabe stemning og opmærksomhed
på projektet. Der var, iøbet af de dage pop-up’en var
åben, 1029 der afgav besvarelser.
Konklusionen på pop’uppen ligger meget tæt op ad resultater fra de øvrige inddragelsesaktiviteter. Enderne
bliver udpeget som knap så gode steder og der skal
være fokus på bedre styring af traﬁkken. Derudover
er der mange tanker og ønsker til hvordan der skabes
stemning, hvor det grønne igen er et tema.

Spørgsmålene var inddelt i tre opgaver:
Angiv ”de gode og de knap så gode” steder i Silkeborg
midtby ved hjælp af små klistermærker (3 klistermærker pr. person) - 2 plancher med hver et kort over
gågaderne til at sætte klistermærkerne på
Angiv hvilke ”ønsker” det er vigtigst at der arbejdes
med i forbindelse med tilblivelsen af de nye gågader
(3 klistermærker pr. person) - 2 plancher med i alt 18
forskellige inspirationsbilleder indenfor f.eks. kunst,
beplantning, belysning, gadevarer mv.
Mulighed for at kommentere - 1 planche hvorpå der
blev klistret udsagn og ønsker fra de der havde kommentarer der ikke blev dækket af de to første ”opgaver”. Deltagerne skrev deres kommentarer på sticky
notes.

Resultaterne fra ”de gode og knap så gode steder” viser at der er fokus på enderne af Vestergade og Søndergade som knap så gode steder, både selve gaderne, men også Søndertorv og Norups plads. Mange er
glade for Tværgade. Der er delte meninger om Nygade.
Gårdene (hovedsageligt Mejerigården og Bios Gård bliver både markeret som god og knap så god. Området
omkring det tidligere Torvecenter markeres som knap
så godt og Bankpassagen og Torvet markeres hovedsageligt som godt.
Derudover bliver andre af midtbyens pladser og gader
også nævnt, både for det gode og knap så gode.
Resultaterne fra ”ønsker” viser at der især ønskes
fokus på ”allétræer”, ”ophold - ligge-/siddemøbel”,
”udeservering og belysning - høje standere” i det videre arbejde. Derudover er der kommentarer og idéer fra
planchen med sticky-notes - disse følger også projektet fremadrettet.

Udsagn og resultater fra pop-up’en sammenfattes
med øvrige resultater fra inddragelsen (dialogmøder,
interessentworkshops mv.). Det hele er med til at
kvaliﬁcere analyserne samt at tegne et billede af hvad
borgere og brugere ønsker og forventer at den kommende renovering af Vestergade og Søndergade skal
kunne opfylde. Analyser og opsamlinger fra inddragelsen samles i et materiale der er med til at skabe
grundlag for det videre projekt.
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Søjlediagrammet viser besvarelserne fra ”ønske-plancherne”. De orange klistermærker er hver dag talt op
og søjlediagrammet viser det samlede resultat når alle
dage er lagt sammen.
De valgte stemningsbilleder på plancherne kan have
indﬂydelse på svarene, idet andre fotos kunne give et
andet resultat. Overordnet set giver resultatet dog praj
om hvad borgerne i særdeleshed ønsker sig i gaderne.
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Borgerinddragelse ”Pop-up”
Fornyelse af Søndergade og Vestergade - d. 25. maj - 9. juni 2018

ÅBNINGSTIDER - POP-UP

Antal markeringer
500

Fredag
Lørdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

d. 25. maj
d. 26. maj
d. 30. maj
d. 31. maj
d. 1. juni

14.00 - 16.00
10.00 - 14.00
11.30 - 13.30
15.00 - 17.00
15.00 - 19.00

Lørdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

d. 2. juni
d. 6. juni
d. 7. juni
d. 8. juni
d. 9. juni

10.00 - 14.00
11.30 - 13.30
15.00 - 17.00
13.00 - 15.00
10.00 - 13.00

400

300

200

100

0
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Ønsker
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”Pop-up” | De gode steder
Fornyelse af Søndergade og Vestergade - d. 25. maj - 9. juni 2018

DE GODE STEDER – POP-UP:

Bankpassagen får en del
stemmer

På planchen ”de gode steder” skulle borgerne sætte
3 klistermærker hver for at angive hvor der er gode
steder i dag. Illustrationen er en sammenfatning af
plancherne henover alle dage.

Det nyrenoverede torv får
virkelig mange stemmer

Tværgade får virkelig mange
stemmer

Vestergade og Søndergade
tættest på Torvet får nogle
stemmer

Sønder torv og Skoletorvet
får en del stemmer

Enkelte af byens gårdrum får
en smule stemmer

Sønder torv, Bindslevs Plads
får en del stemmer
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”Pop-up” | De knap så gode steder
Fornyelse af Søndergade og Vestergade - d. 25. maj - 9. juni 2018

DE KNAP SÅ GODE STEDER – POP-UP:

Torvet og nedkørslen til
P-kælder under Torvet får lidt
stemmer

På planchen ”de knap så gode steder” skulle borgerne
sætte 3 klistermærker hver for at angive hvor der er
knap så gode steder i dag. Illustrationen er en sammenfatning af plancherne henover alle dage.

Omgivelserne om det tidliJHUH7RUYHFHQWHUVDPWGHQ
tidligere busterminal får hver
en del stemmer

Norups plads får virkelig
mange stemmer
Især Bios Gård, men også
Mejerigården får mange
stemmer

Søndertorv får virkelig
mange stemmer

Vestergade (længst fra Torvet) samt Hostrupsgade og
en del af Nygade får mange
stemmer

Bindslevs plads og Skoletorvet får hver en del stemmer
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Tværgade, tættest på
Bindslevs Plads, får lidt
stemmer

Søndergade (længst fra Torvet) får mange stemmer
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Borgerinddragelse ”Pop-up” | Plancher
Fornyelse af Søndergade og Vestergade - d. 25. maj - 9. juni 2018

NYE GÅGADER - FAKTA
Fornyelse af Vestergade og Søndergade

DE GODE STEDER

DE KNAP SÅ GODE STEDER

Hvor er de gode steder i Søndergade og Vestergade i dag?
Du har tre grønne ”dots”. Klister dem på kortet der hvor du synes de gode steder er i dag.
Du må sætte dine ”dots” forskellige steder eller alle tre ”dots” på samme sted.

Hvor er de steder der ikke fungerer så godt i Søndergade og Vestergade i dag?
Du har tre røde ”dots”. Klister dem på kortet der hvor du synes der er steder der ikke
fungerer så godt i dag.
Du må sætte dine ”dots” forskellige steder eller alle tre ”dots” på samme sted.

Hvilke gader skal fornyes? - Søndergade og Vestergade (se kortet herunder)

På kortet ses et udsnit af Silkeborg Bymidte. Søndergade og Vestergade er markeret med en lys blå farve, da det er disse to gader der er afsat penge til at forny.
(Skala: 1:1000)

Vestergade og Søndergade skal fornyes
FAKTA
HVILKE gader skal fornyes?
// Vestergade og Søndergade
HVORFOR skal gaderne fornyes?
// Gaderne er slidte og trænger til ny belægning
og en mere moderne indretning
HVAD koster det?
// Byrådet har afsat 22. mio. kr. til fornyelsen i
årene 2018-2021
HVORNÅR er gaderne færdige?
// Sommer 2021
HVEM står bag projektet?
// Silkeborg Kommune i samarbejde med byens
butikker, brugerne af gågaderne, bygningsejere
og
mange andre interessenter

HVILKE IDÉER OG ØNSKER HAR DU TIL VORES GÅGADER?
1\HJnJDGHU±PHUHOLYKDQGHORJÀHUHRSOHYHOVHU
Silkeborg skal summe af liv, handel og oplevelser. Derfor har vi fået et helt nyt torv inspireret af
Asger Jorn, om lidt står Østergade klar og nu går vi i gang med at forny Vestergade og
Søndergade, så vi får et endnu mere spændende og indbydende gågademiljø.
Vores gågader skal skabe gode rammer for byens butikker og de handlende, og de skal binde
byens kvarterer og rum sammen. De skal emme af hygge og indbyde til ophold og leg, så
børnefamilier, unge og ældre får lyst til at slå sig ned og bruge byrummet – også efter lukketid.
Del dine drømme og idéer med os
Hvordan skaber vi hygge og stemning i gågaderne? Hvor er de gode steder i dag? Hvordan får vi
børnefamilierne til at blive lidt længere? Skal gågaderne have en særlig identitet a la Tværgade?
Og hvordan skaber vi oplevelser, så der også bliver liv i gaderne efter lukketid?
Vi vil smadder gerne høre, hvad du mener, så vi i fællesskab kan udvikle vores gågader. Brug
derfor meget gerne et øjeblik på at give din mening til kende her i pop up-shoppen. Spørg endelig,
hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre.

Følg projektet på Facebook og silkeborg.dk
Vi holder dig løbende orienteret om projektet på vores hjemmeside silkeborg.dk og vores
Facebookside, når der sker nyt.

Processen
±VWHSIRUVWHS

2018 – Butikker, bygningsejere, borgere og andre interessenter kommer med input og idéer
2018 - Idéer og forslag samles i en rapport. Projektet skitseres.
2018-2019 (er det ikke?) Projektet sendes i udbud
2020-2021 - Renoveringen går i gang
Sommer 2021 - Vi indvier de nye gågader

Udsnit Silkeborg bymidte - Ingen fast målestok
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Udsnit Silkeborg bymidte - Ingen fast målestok
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ØNSKER

Hvad er ønskerne for fremtidens Søndergade og Vestergade?
Du har tre grønne ”dots”. Klister dem på under det billede der bedst beskriver det du ønsker for Søndergade og
g
Vestergade i fremtiden.
Du må sætte dine ”dots” under forskellige billeder eller alle tre ”dots” under det samme billede.
Billederne er kun eksempler til inspiration og ikke konkrete tiltag.
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ØNSKER

Hvad er ønskerne for fremtidens Søndergade og Vestergade?
Du har tre grønne ”dots”. Klister dem på under det billede der bedst beskriver det du ønsker for Søndergade og
g
Vestergade i fremtiden.
Du må sætte dine ”dots” under forskellige billeder eller alle tre ”dots” under det samme billede.
Billederne er kun eksempler til inspiration og ikke konkrete tiltag.

KUNST OG INSTALLATIONER I GADEN
F.eks som midlertidige overdækninger

KUNST OG INSTALLATIONER I GADEN
F.eks i baggårde og passager

UDESERVERING I GADEN
F.eks langs facaden

NY BELYSNING
Ophængt belysning i wire. Her som store cirkler

NY BELYSNING
Lav stemningsskabende belysning. Her store potter

NY BELYSNING
Høje lysmaster, f.eks. som her udformet som træer

LEG I GADEN
Bordfodbold. Fra Vester Voldgade, kbh

LEG I GADEN
Trampoliner. Havnepromenaden i København

LEG I GADEN
Snurreskåle for alle

GRØNT I GADEN
Grønne vægge. Her fra Aarhus Universitet

GRØNT I GADEN
Allétræer. Her fra Wien

GRØNT I GADEN
Lave grønne blomsterbede. Her fra Milan

OPHOLDSMØBLER
Bænke f.eks som en kunstinstallation

OPHOLDSMØBLER
F.eks en gyngesofa. Den her er fra Superkilen i Kbh.

GADEMUSIKANTER
F.eks en enkelt musiker eller et helt band

VAND I GADEN
Små mini-springvand

VAND I GADEN
Lille vandrende til f.eks regnvand

GADEVARER
Enten ensartet i hele gaden eller forskelligtartet

Kommentarer og idéer

Herunder vises de kommentarer og idéer der er fremkommet under dialogen i gaderne og som ikke er
dækket af plancherne ”De gode steder” og ”Ønsker”.
Tag fat i en af medarbejderne fra Silkeborg kommune, hvis du vil tilføje en kommentar....
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Post it inputs i forbindelse med ”pop-up”-event i gågaderne
Fornyelse af Søndergade og Vestergade - d. 25. maj - 9. juni 2018

POST-IT INPUTS
Nedenstående er udsagn opsamlet gennem Popup’en. Borgerne kunne skrive små sedler hvis de
havde kommentarer der rakte ud over de klistermærker de kunne sætte. Udsagnene er skrevet direkte af
fra sedlerne og står i ikke-prioriteret rækkefølge, men
samlet under temaer. Flere udsagn kunne stå under
ﬂere af temaerne:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STEMNING

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pænere facader og ingen tøjstativer
Bygningsfacader skal føres tilbage til originale facader. God
byggeskik – hold bevaringen i hævd!
Lys i gaden og ﬂotte gadelamper med træer imellem. Træerne med små, lette blade
Dynamisk lyssætning der er connected - både gågadebelysning og belysning af træer og udvalgte facader
Husk julebelysning
Dårlig (kedelig) julebelysning
Belysning er godt – men det skal være lav belysning
Det er vigtigt at der er plads til at gå. At vi ikke bliver blokeret
af installationer. Tøjstativer, mere end vi allerede gør. Installationer/kunst evt. Bindslevs Plads.
Tøjstativer og skilte skjuler butikkerne
Ingen gadevarer – brug vinduerne
Mindre gadestativer – de fylder!
Gadevarer skal ikke fylde i gaderne
Snoede vejforløb i gaderne – ikke ligeud traﬁk
Ikke så snorlige gader
Evt. kæmpe malerier som i Viborg. Der var noget på Skoletorv engang
Mere gadekunst. Helst ungdommeligt og farverigt. Fx inspiration fra street art i Ålborg
Arbejdende værksteder og kunsthåndværk: At der i nogle
butikker bliver fokus på alle de kunsthåndværkere, vi har i
byen. Det vil være med til at gøre gaderne levende også efter
butikkernes lukketid. Byen har meget andet end dygtige
malere
Flere bænke i Vestergade med grønt omkring
Siddepladser hvor det er nemt at rejse sig fra
Gode sidde/opholdsmuligheder er vigtigt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gør som i Tværgade – siddemøbler omkring træerne fungerer godt
Bænke i skyggesiden af gågaden (Hilsen en rødhåret)
Bænke idylliske og hyggelige steder fx ved noget vand eller
springvand hvor man kan sidde og spise mad
Ikke mere beton (Som på Torvet)
Ikke mere beton (som på Torvet)
Mindre beton
Torvet er grimt. For gråt og kønsløst. Ikke mere beton i gågaderne
Gågaderne skal ikke være som Torvet. Betonkanterne er
spidse og ikke indbydende
Bare det ikke bliver som Torvet og Østergade
Mindre beton- mere elegance. Holdbarhed og funktionalitet i
forhold til butikker og lastbiler og også os forgængere
Så det passer med Torvet og Østergade. Det vil være pænt
med sammenhæng
Hold stilen fra Torvet
Mere Torv
Kommer fra Klovborg. Besøger byen fordi den er hyggelig og
har en god atmosfære
Silkeborg er ikke en juleby mere. Kig til Hjørring!
Mere hygge i gaden – som i 1965
Flere gader hvor man kan genkende den gamle by
Escape-steder hvor man kan lade op/ned og blive sansestimuleret
Læskærme i begge sider af gaden. Plexiglas/net + slyngplanter
Street Food
Træk cafélivet længere ud på pladsen + mulighed for ﬂere
caféer
Ligesom i Tværgade – der er kommet gode spisesteder
Meget mere caféliv i Vestergade og Søndergade. Flere grønne områder
Permanent overdækket scene
Mere musik
For få skraldespande
Mere handicapvenlighed (butiksmæssigt)
Gratis Wiﬁ i lygtepælene

TRAFIK
•
•
•
•
•

Biler ud af Nygade. Omdan Mejerigården til gårdmiljø
Luk Hotel Danias p-plads eller etabler adgang fra bagsiden.
Det duer ikke med biler i gågaderne og på Torvet
Bilerne ud af indre by – især gågadeområderne
For meget traﬁk i gaden
Mindre traﬁk i gaden! Fx undgå private der skal på lægebe-
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søg- ﬂere ”bagindgange”
Stop muligheden for at køre i gågadesystemet f.eks. til Hotel
Danias p-plads
Brug gågaderne bedre! Ud med bilerne!
Biler skal forbydes. (Måske tilladt om aftenen)
Vareindlevering ikke i butikkernes åbningstider – afspærring
med pullerter
Vareindlevering bør ikke ﬁnde sted i butikkernes åbningstider
Bedre sammenhæng mellem Bindslevs Plads og det øvrige
centrum
Bilfri Nygade
Nygade skal laves til gågade! Der er for mange biler. Byen
bliver sammenhængende
Traﬁkken skal ud af Nygade – biler er dårligt for forretningerne og de gående
Nygade er blevet en øjebæ. Det burde ikke være tilladt for
biler at køre der
Sløjfe parkeringen i Mejerigården – så kan Nygade blive bilfri
Plads til cykelparkering
Flere cykelstativer
Cykelparkering
Bedre adgang fra Alderslyst til midtbyen via Odden. Cykelfaciliteter ved trappen til Jyske Bank
Husk cykelstativer
Få cyklerne væk
Cykel parkering
Mer handicap- og cykelvenligt
Der skal være ﬂere handicapparkeringspladser for store biler
i midtbyen, fx i Bios Gård og Mejerigården
Husk plads til tvillingevogne og kørestole i de fremtidige
gågader
Grønt og vand
Husk på økonomien i vedligehold fx springvand
Kig på springvand i gågaden i Sjelle i Tyskland sydvest for
Hamborg
Klimatilpasning skal indarbejdes i projektet. Magasinering af
vand på terræn, regnbede, wadier osv.
Mulighed for at kunne bade midt inde i byen
Mere vand i gaderne- det er hyggeligt
Mere udsigt til vand fra Vestergade
Mere grønt i gaden. Kan kombineres med regnvandshåndtering på terræn
Grøntsagsdyrkning på centrale fælles arealer
Bogense: aﬂange blomsterkummer, grønne
Sætter ikke nogen mærker ved de gode steder. Der er ingen
wauw-effekt. Vi mangler vand, grønt og lys!
Grønne oaser med siddepladser og gerne lidt vand, der løber

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eller slynger sig som en (Guden)å
Når der byfortættes skal man huske grønne friarealer/åndehuller – ellers skaber man slum
Meget mere grønt og blomster Mobile kummer/træer i gågaden. Ligesom dem vi har på standen
Åben op ud til søen. Bade i søen. Silkeborg er sø-natur
Drop Torvecenteret – brug alle pengene på gågaden – evt.
forbind mere med vandfronten
Åbn op til vandet!
Mere grønt og idyllisk, fx lys og grønt og vand og statuer –
evt. vand på statuer
Mere grønt i gågaderne
Kunst og udeservering. Træer der skaber struktur (undgå
rod). Kunne være blomstrende træer
Plantekummer med krydderurter i gaderne, som alle må tage
af
Springvand med fastmonterede stole i enkelt/dobbelt række omkring. Inspiration fra Paris

LEG/MOTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Flere legepladser
Legearealer til børn, som bliver til mødesteder for mødre
”Kridt” tegning forskellige steder på belægningen, som opfordrer til leg/bevægelse (Tegning af hinkerude)
Småbørnslegeplads
Legeplads til børn på Torvet
Småbørns legeplads f.eks. på Odden
Naturlegeplads på Odden
Mere for børn Trælegepladser til børn
Små/mindre børn
Der mangler legerum for mindre børn (gynger/trampoliner)
Interaktivt ”klaver”/springvand. Felter man kan hoppe/
træde på som aktiverer lyd/vand i en skulptur at en slags
(Inspiration fra Legoland og Havnen i Århus)
Kunne tænke mig et sted f.eks. Bindslevs Plads, hvor man
kan udfordres med tekniske ting og viden
By legepladser med tilhørende kaffebod/café og bænke til
forældre (til enlige forældre især!)
Legepladser til børn, der er ingen i byen
Leg i gaden på Norups Plads
Aktivitet/motion
Skaterareal med beton
Sport. Udendørssport. Udendørs motion
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ENDERNE

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Et slags grønt hegn som afskærmer mod traﬁk på Norups
Plads
Legeplads på Norups Plads eller Søndertorv så børnene
trækker de voksne ned til enderne af gågaderne
Mere udeservering i Vestergade mod Norups Plads og i Søndergade mod Søndertorv
Afslut Søndergade ned til Søndertorv, så gågade forlænges
Flere aktiviteter på Søndertorv, bl.a. mere brug af skakbræt
Lav en større skaterbane på Søndertorv
Der mangler cykelstativer i bunden af Vestergade. Der er
altid biler på Norups Plads
Skab liv i enden af Søndergade (efter Nygade) evt. med
noget leg – en form for grøn oase
Udnyt potentialet på Norups Plads og Søndertorv. Få inspiration fra Kgs. Nytorv, Nytorv og Rådhuspladsen i København
og Horsens nye legepladser
Fordel musikken på de forskellige torve, så oplevelserne
fordeles og der kommer liv i de døde ender
Mere aktivitet på Norups Plads

•
•
•

Belægningen på Torvet skal ikke anvendes på gågaderne –
meget uheldigt valg af belægning
Belægningen skal kunne holde til tunge biler
IKKE brosten pga. kørestole og andet – til blinde og handicappede (brosten rykker sig)
Det vigtigste er et sammenhængende gulv. (Eks. Som Østergade)
Mindre asfalt. Bindslevs Plads er en katastrofe
Sammenhæng i belægningen fra Torvet til gågaderne

OVERDÆKNING
•
•

Lidt overdækning – også i Nygade
Overdækning af centrale hjørner, fx ved Vestergade og Tværgade
Ingen overdækning
Overdækning – helt eller delvist
Ingen overdækning – ingen center
Burde overdække Tværgade til cafégade
Permanent overdækning med kunst og lys
Overdækning af gaden. Kan evt. foldes ind og ud efter vejret
Overdækning af gågaderne ønskes (som i Ikast)
Overdækning – ude/inde rum

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

PASSAGER / GÅRDRUM

•
•
•
•
•
•
•
•

•

ANDRE KOMMENTARER:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Passagen mellem Jyske Bank, ved The Body Shop. Lave et
dæk ud i vandet. Bademulighed? Streetfood? Det er praktisk, at der samtidig er parkeringspladser
Byen vender ryggen til søen. Skab ﬂere forbindelser til søen.
Eks. Udeservering bag rådhuset (det gamle) og i Jyske Bank
Passagen
Godt hvis passager fra gårde til gågaderne bliver styrket
Inddrag: gårde, smøger, gyder – i det samlede miljø
Bios Gård savner grønne arealer
Bagagerumsmarked i Bios Gård
Bagagerumsmarked i Bios Gård
Mejerigården og Bios Gård bør udnyttes bedre – har stort
potentiale
Flere steder hvor man kan se gennem passager ned til vandet – som ved Jyske Bank

BELÆGNING
•
•
•
•

Vil I lade være med at lægge lige så dårlig belægning som på
Torvet – det er frygteligt for os med rollator
Ny belægning over det hele
Ikke for meget beton. Granitbelægningen er ﬂot
Ny belægning der ligger jævnt
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•
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Mere musikliv på Havnen
Arkitekt Rosen har lavet mange ﬂotte bygninger
Grim toiletbygning
Brug den gamle biograf
Hvornår kommer Nordskovvej – kan ikke vente!!!
De nye træer skal sættes op i Østergade
Ristene ved træerne på Nygade larmer, når børn leger på
dem
Den gamle busstation ved toiletterne/Føtex parkering: skodder fra joints og skummelt – Gør noget ved det!
Fælles delebiler på grøn energi på centrale steder. Små
køretøjer til ældre
Bådudlejning ved søerne
Ingen butikscenter please!!!
”Hotspots” som mødepunkter med forskellige emner: ældrehjælp, leg, børnepasning etc.
Brug pengene på at optimere ét sted frem for halve løsninger
Der mangler fodgængerfelt fra Jyske Bank passagen og over
til p-pladsen ved søen
Mere videoovervågning i nattelivet
Mere videoovervågning i nattelivet
Det ser ﬁnt ud

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilerne ud af Nygade
Bilerne ud af Nygade
Bilerne væk fra Hotel Dania (Torvet)
Det er synd, det der er sket med Bindslevs Plads. Ingen
træer. For meget belægning
Bindslevs Plads har for mange hårde overﬂader
Alt for meget asfalt ved Bindslevs Plads og Handelsskolen –
hvorfor ikke en masse grønt?
Bindslevs Plads – vi blev involveret, men vi kan ikke se vores
input i det færdige projekt (T.H. Langs). Nytter det?
Der skal være noget på Bindslevs Plads, så man kommer
derned. Fx skiftende kunst og musik. Der skal lukkes af for
traﬁkken
Gør Skoletorv til en grøn oase
En portal til naturen på Odden for enden af Hostrupsgade.
Fredeliggør den sidste ende af Hostrupsgade bl.a. Ved at
nedlægge parkeringspladserne og brug i stedet vejarealet til
at skabe bedre forbindelse til midtbyen/gågade
Flere cykelstativer på Torvet
Pølsevognen på Torvet er grimt!
For meget beton på Torvet!
Trist over den grimme, store wc-bygning på Torvet. Resten er
så ﬁnt
Vi forstår ikke Asger Jorn på Torvet- kan kun ses fra luften
Skyggeområder på Torvet
Toiletbygningen på Torvet er grim (bunker). Pølsevognen er
fremmed (grim) – Vi vil ha´ den gamle. Der mangler toiletter
For meget beton
Trappen til scenen ser træls ud
Streetfood på Torvet
Planche med luftfoto af Torvet så man kan se ﬁgurerne
Toilethuset på Torvet er funktionelt, men skæmmer i høj grad
udsynet fra øst mod det ﬁne gamle rådhus
Dæk den hæslige betonklods (toiletbygningen) på Torvet til
med grafﬁti – få en kunstner på banen!
Skal vand være afspærret med rødt bånd hver vinter? Bedre
løsning efterlyses
Ingen cigaret skodder
Ingen tyggegummi
Vil bare gerne at det fortsætter med at være, som det er i
dag, dvs. ingen byggearbejde
Det ser ﬂot ud, som det er i dag (silkeborgenser)
Ophøjning til Drewsen-statue
Man bør betale for at have udeservering. Det inddrager
noget af det offentlige rum
Street food omkring biblioteket eller Skoletorv

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Streetfood
Toiletbygningen ligner en bunker. Negativt!
Smuk og velfungerende toiletbygning
Gratis slik og gaver
Gør som i Nakskov: klistermærker i butiksvinduer og på
skraldespande medfører ingen affald i gaderne
For få toiletter
Bedre skiltning til offentlige toiletter
Toiletter skal være gratis
Flere offentlige toiletter

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

Byvandring | Workshop II

Interessentinddragelse - Fornyelse af Søndergade og Vestergade | d. 31. maj 2018

WS_2:

FÆLLES OPSAMLING

I workshop 2 kunne deltagerne nyde solen på en byvandring i midtbyen guidet af landskabsarkitekt Anne
Dorthe Vestergaard fra VEGA landskab.
Formålet var at opleve analyser og foreløbige tanker
direkte i de gaderum der skal fornys.
Efterfølgende var der god og meget engageret dialog
i grupper og i plenum og til sidst blev lavet en fælles
opsamling i overskrifter. Som i inddragelsesfasens
øvrige aktiviteter var det stort set de samme emner
der fyldte og overskrifterne ligner langt hen ad vejen
de overskrifter der er blevet hovedtemaerne for hele
inddragelsen.

Fokus på enderne:
- Norups Plads og Søndertorv mangler tiltrækningskraft
- Der mangler døre ud på Pladsen (f.eks. hovedindgang til College 360)
- Skal være samlingssteder folk trækkes ned til
- Pladserne skal aktiveres

Ingen tomme facader:
- Folie på vinduerne på de tomme lejemål (kunst,
skov eller….)
- Andre må bruge gadearealet foran tomt lejemål
- Gadeareal foran ”neutrale” facader (f.eks. banker)
bruges til ophold, gadevarer, pop-up mv.

Passager/gårdrum aktiveres:
- Passagerne – hvad kigger man ind på fra gågaderne?
- Mindre traﬁk/parkering i gårdene
- Noget der gør os nysgerrige (beplantning, streetart
eller…
- Ikke butikker der tager livet fra gågaderne

Grønt / vand:
- Det grønne ind i gågaderne (det er alle vegne omkring midtbyen, men ikke i midtbyen)
- Fokus på begrønning der stadig giver frit udsyn til
butikker og varer
- Vand i gaderne – til leg, regnvandsopsamling, stemning mv.

Stemning i gaderne:
- Facadernes udseende
- Aktiviteter
- Farver
- Belysning
- Udtryk
- Vand
- Det grønne
- Ly og læ
Trafik:
- Hvem må færdes hvor?
- Cykel: traﬁk og parkering
- Parkeringssøgende traﬁk problematisk
- Vareindlevering på alle tidspunkter via gågaderne
problematisk
- Ensretning
- Terrorsikring
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DELTAGERNES EGNE ”NOTER”

Identitet:
- Hver gadestrækning sin identitet og stemning
- En samlende tydelig helhed
- Tværgade som eksempel (ensartethed, træer, opholdsmøbler, den sorte farve)
- Samarbejde i gaderne (samt med Kommunen m.ﬂ.)
Note til opsamlingspunkterne:
Oversigten skal betragtes som en idéliste til det fremadrettede arbejde med gågaderne. Både for Silkeborg
Kommune, men også for de handelsdrivende, interesseorganisationer, ejendomsejere, beboere, borgere
med mange ﬂere, der gerne vil være med til at udvikle
midtbyen. Meget kan og skal skabes gennem initiativer og samarbejder som ikke drives af Kommunen,
som deltagerne snakkede om på workshoppen.
Deltagerne havde ﬂere forklaringer, argumenter og
idéer end de her anførte. Ovenstående dækker i
overordnede træk og på næste sider ses deltagernes
egne”noter”.

A.
Beplantning og vand
Træer, gerne i begge sider med vandløb i midten afsluttende på Søndertorv.
Ingen tomme facademetre
Butikker til salg eller lukkede skal have folie på vinduer
med motiver fra byens natur – naboer får rådighed
over fortovet.
Evt. en plan for facaders beskaffenhed og farver.
Torve i enderne sættes i spil
Amﬁteater – madbod – springvand – legeplads – torvehandel
B.
”Rum i gaderne”
Lige nu er det veje fra A til B
Der mangler grund til ophold på ruten
Distraktioner: grønt, hvil, kultur, mad?, aktiviteter.
Deﬁnition af brugerne i gaden
Ex. Med Nygade hvor cykler, bilister og fodgængere
kæmper mod hinanden
Synliggør de smukke bygningsfacader
Flyt fokus ned på stueetage
C.
Leverum Søndertorv, Legeplads + spiseplads
Grønt, lys.
Liv og forskellighed Søndergade / Vestergade
Ingen tomme facader
Brugsret udfordres…
D.
Vand i gådegade / rende
Obs på vandleg
Fokus på Søndertorv og Norups Plads
Styrke attraktivitet, Symmetrisk el. asymmetrisk
Lige el. forskelle i vilkår
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E.
Arbejd med forskellige gode identiteter,
så byen skal ikke have en uniform på – men derimod
forskellige identiteter.
Så Tværgade har en identitet – Vestergade skal have
en anden.
Identitet skabes af butikker, men også af: Belysning,
farvevalg, gadeinventar, udeservering mv.

G.
Pladserne Norups Plads og Søndertorv skal præges af
vand – leg – grønt > reason to go.
Gaderne skal have deres egen identitet. Effekter med
grønt, lys med mere der skaber stemning.
Passagerne skal aktiveres – oplevelser. Brug bagsiden
af butikkerne – (streetfood, kunst, hygge)

300 m (4 min)
#1 Torvet

#7 Norups plads

Gerne ﬂere forskellige belysningskoncepter og ultimativt lys der passer til årstider, anledninger ….
Enderne skal i fokus – reason to go.
Skal etableres, software fremfor hardware.

Vand
Effekter med vand.
Passagerne > Torv
Skal udnyttes – gøres til hyggemiljøer.
Det vil være en stor fejl for handlen i Silkeborg at nedlægge Bios gård som parkering da det genererer stor
traﬁk til Vestergade.
I stedet skal man udnytte bagsiderne af butikkerne til
noget attraktivt – caféer – restauranter osv.
Enighed om udtryk. Skilte / markiser mm.
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#6 Bios Gårds

Få brudt linjerne på Søndergade og Tværgade med
forskydning af lys og grønt/ + belægning
Norups Plads er oplagt som et skatermiljø.
Søndertorv ville være fed/god med en legeplads +
mulighed for intimkoncert osv.

#2 Søndergade
#5 Tværgade
#4 Nygade

Vand i byen > Silkeborg outdoor kontrasten

300 m (4 min)

F.
Grønt
Få det grønne med op i gågaderne Vestergade og Søndergade – men der skal tages hensyn til detailhandlen, som har stor omsætning fra gadevarerne.
Høje træer som i Tværgade – med høj stamme. Du får
effekten af det grønne. Detailhandlen kan stadig have
varer på gaden og træernes blade skærmer ikke for
facaden.

#8 Vestergade

H.
Mere grønt > Tværgade fungerer godt med de ﬂotte
træer som er nemme for butikkerne at udstille omkring

700 m (9 min)

I.
Søndertorv/Norups Plads
Forslag:
Ny indgang fra/til Handelsskole
Streetfood/salgsboder
Beplantning (Norups)
Attraktivt
Udkig fra gågaderne og ud
Gennem passager til sø/natur el. servering
Lav beplantning
Mere synlighed
Cykling – obs på tider

#3 Sønder torv

Stop ca 2-5 min
8 stop x 2-5 min = 16-40 min
1150 m = 18 - 20 min
Total = 34 - 60 min

Workshop II - Rute
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Dialogmøde ejendomsejere | Pointer fra oplæg
Fornyelse af Søndergade og Vestergade | d. 4. juni 2018

HOVEDPOINTER FRA OPLÆGGET OM HANDELSBYERNES FREMTID v. Flemming Birch, Birch & Birch

HVAD KAN UDLEJERNE GØRE?

Muligheden for at handle er blandt de vigtigste kriterier for, hvor vi vælger at slå os ned. Handlen er essentielt for fastholdelse og tiltrækning af borgere

Samarbejde: deltage i byudviklingen, lytte til lejerne,
være imødekommende når bygningerne skal aktiveres
(f.eks. hvis der er behov for at bore i facaden) og selv
byde ind med ønsker og forventninger til butikker og
Kommunen

Dystre fremskrivninger for de danske handelsbyer:
Worst case er, at der om 12 år er 29 handelsbyer
tilbage i modsætning til 109 i dag = 1,8 mio. kvadratmeter butiksareal

Vedligeholde bygninger

Undgå at leje butikslokaler ud til liberale erhverv. Det
En stigende andel af de ﬂeste butikkers omsætning vil ødelægger både handelsbyen og ejendomsmarkedet
komme fra deres onlinebutikker
Alle aktører bør hjælpe udlejerne med at få skaffe de
Det betyder, at efterspørgslen på butikslokaler falder, rigtige lejere til de rigtige lokaler, så det understøtter
at man ikke kan opretholde den husleje, man har i dag, handelsbyens fremtid

og at det bliver umuligt at opretholde den omsætningsbestemte husleje
Skab den stærkest mulige shopping-destination
gennem en fælles strategi for detailhandel i byen. Alt
Handelsbyernes krise skyldes dog ikke e-handlen.
Den skyldes, at kunder, besøgende og borgere har nye samarbejde skal fokusere på at gøre handelsbyen
forventninger til varer på hylderne, til værdi for penge- relevant i forbrugernes liv.
ne, til service, til underholdning og til oplevelser, og at
byerne ikke har tilpasset sig forventningerne

Byen skal være en shopping-destination med fælles
markedsføring. Byen skal tales op: Alle vil gerne være
del af en succes. Alle aktører skal samarbejde og
arbejde for hinandens succes
Vores opfattelse af og forventninger til “det gode liv”
ændrer sig løbende, derfor skal byens løsninger være
midlertidige og ﬂeksible
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Dialogmøde ejendomsejere
Fornyelse af Søndergade og Vestergade | d. 4. juni 2018

DIALOGMØDE, EJENDOMSEJERE:

Dialogmødet med ejendomsejerne blev afholdt med
det formål at orientere ejendomsejerne om gågadefornyelsen (hensigter og status) samt at indsamle
viden og idéer fra dem. Mødet var tilrettelagt med
oplæg og orientering som den største del og mulighed
for dialog til sidst på mødet.
Generelt var der god stemning omkring og opbakning
til projektet. Der var mange idéer og tanker der falder i
tråd med udsagn i den øvrige inddragelse. Der var især
snak om hvordan man kan aktivere tomme butikslokaler og arealer foran tomme butikker ligesom der var
snak om hvordan man i byen kan samarbejde og være
imødekommende over for projekter, idéer og tiltag.

Til dialogmødet, for ejendomsejerne i Søndergade og
Vestergade, blev der som opsamling fra oplæggene af
Flemming Birch (Detailhandelsekspert), Trine Skammelsen (Byplanchef, Silkeborg Kommune), Gregers
Pilgaard (Chef for Analyse og Udvikling, Silkeborg
Kommune) samt Birgit Holst (projektleder af gågaderenoveringen), stillet en kort opgave for at samle
deltagernes tanker og idéer i forbindelse med gågaderenoveringen.
1. Opgaven
Deltagerne skulle hver notere 3 pointer ud fra deres
egen erfaring/viden, ud fra oplæggene samt ud fra en
kort gennemgang af hovedoverskrifterne fra inddragelsen frem til nu (d. 4. juni 2018). Derefter kunne deltagerne byde ind med deres pointer i en fælles dialog og
opsamling.
2. Dialog
Udsagnene kortfattet (i ikke prioriteret rækkefølge)
I den fælles dialog blev der især snakket om betydningen af tomme lokaler. Det blev bl.a. foreslået at
man kan låne hinandens lokaler/udeareal, hvis det
står ledigt. Ved udearealerne skal der søges ved Kommunens myndighedsteam, da de er offentlige.

Det blev nævnt at facaderenoveringen, er vigtig for
handlende, borgere, turister m.ﬂ. Der blev opfordret
til at blive ved med renovering, da det betyder meget
for helhedsindtrykket. Herunder også fokus på passagerne, der fremtidigt kan få større betydning. Dog blev
det også nævnt at passagerne ikke er til noget, hvis
ikke der er noget attraktivt i gårdrummene samt at det
kan være nødvendigt at låse portene, for at undgå at
passagerne bliver brugt til at tisse i.
I forbindelse med facaderne og byens udseende, blev
der også snakket om udsmykning af midtbyen – gerne
kunst og kultur – der kan være med til at skabe stemning og liv.
På mødet blev der endvidere snakket om at det vil
være positivt med ﬂere events for at trække folk ind
til byen. Ikke kun på Torvet, men ﬂere steder i byen (og
gerne mindre events) så man kan bevæge sig rundt i
gaderne – f.eks. kom der et forslag til et bagagerumsmarked i gaderne/gårdene i stedet for nede ved søen.
Så kan der skabes synergi med gågaderne.

Det blev nævnt at børnefamilierne mangler – tænk
hvis vi kunne få dem gjort til kunder? Det kræver plads
til leg/ophold mm.
Til sidst på mødet var en længere snak omkring samarbejde og fællesskab. Om at være parat til at tage
imod engagement – når f.eks. handlende vil noget
sammen. F.eks. udeservering, torvehandel mm. Snakken gik bl.a. på om og hvordan det giver mening at
være en del af samarbejdet som ejendomsejer.
Derudover blev længere åbningstid (til kl. 20), konkurrence fra internettet, mere liv efter kl. 17.30, terrorsikring samt affaldshåndtering også nævnt.
3. Næste skridt
Deltagernes inputs fra dialogmødet er et godt billede
på hvor mange forskellige interesser og temaer der
skal imødekommes og integreres i det kommende
renoveringsprojekt af gågaderne. Inputs’ne fra dialogmødet vil følge projektet fremadrettet og samles i et
materiale, der også indeholder opsamling og udsagn
fra øvrige dialogmøder, interessentinddragelse samt
borgerinddragelse.

I den fælles dialog blev det også nævnt at muligheden
for at aktivere enderne (Norups Plads og Søndertorv)
ville give mening, ligesom deltagerne var enige i at det
grønne og vandet gerne må være mere synligt i gågaderne.
Der blev desuden snakket en smule om traﬁk – bl.a. at
de få parkeringspladser der er i Mejerigården, skaber
meget traﬁk – måske man kunne omdanne til en grøn
park?
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Studieturen gik til Vejle og Flensborg. Begge steder
blev vist rundt af kommunernes folk, der fortalte om
aktuelle planer og hvordan de var kommet til deres
nuværende resultater. Der blev efterfølgende lavet et
spørgeskema i bussen omkring, hvad Silkeborg kan
tage med sig fra de to byer

Studietur | Vejle - Flensborg
d. 11. juni 2018

Hyggelig gade med natursten og bonderoser

Vejle Kommune præsenterer deres bymodel

Medlem af byrådet præsenterer byens politik

Stadsarkitekten i Flensborg præsenterer byen

Citychefen præsenterer strategier

Eksempel på kunst integreret i belægning i vejle

Eksempel på stand med gadevarer i gågaden
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Eksempel på Flensborgs mange indrettede passager
Juli 2018 | 78

Studietursprogram og spørgeskema

INSPIRATIONSTUR TIL
VEJLE OG FLENSBORG
11. JUNI 2018
I forbindelse med renovering af gågaderne i Silkeborg

Afgang fra parkeringspladsen, Søvej 3
Morgenmad i bussen
Ankomst Økolariet (1 t)

08.30:

Tårnværelset i Økolariet
Indgang fra Dæmningen – bussen kan holde ved Borgvold (2 min. gåtur)

DELTAGERE
Medlemmer af Plan- og Vejudvalget
Repræsentanter fra Handel Silkeborg
Repræsentanter fra Silkeborg Kommune
Proceskonsulenter

VEJLE | HVAD SYNES DU VAR GODT?
•
P-husene.
•
Supercykelsti i Vejle er en almindelig cykelsti gennem
byen i Silkeborg (:
•
Latinerkvarteret har god stemning
•
Inspiration fra gåturen – de nye byrum
•
Jeg synes godt om belægningen
•
Pladser til de unge
•
Aktiviteter i begge ender af gågaden.
•
Områder lign. paraplyområdet er meget ok.
•
Deres fokus på at skabe byrum, ex. mulighed for
sand og vand på torv.
•
Mariaparken
•
Fedt samarbejde mellem city, kommune og butik.
•
Belægningen i Vejle med historiske referencer til
Jelling var godt. Jeg nyder den kulturelle og historiske
indvendinger i byrummet.
•
Positivt med deres indstilling til bilister og parkering:
midtbyen skal være tilgængelig
•
Latinerkvarteret og gården med paraplyer var så char
merende byrum.
•
Jeg kan godt lide at der flere steder var ”Spanske
trapper” og vandbassiner eller å-løb, som man kunne
sidde uforpligtende og nyde.
•
Belysningen i gågaderne var interessant – selv i dagti
merne.
•
Mariaparken var et herligt uderum op oplagt til enten
Søndertorv eller Norups Plads.
•
De mange steder hvor man havde frigjort å-løb og
broer skaber en vidunderlig stemning.
•
Der var mange gode uderum og pladser hvor man
kunne opholde sig uden ”købstvang”.
•
2 timers gratis parkering
•
Belægningen
•
Stærkt oplæg – flot handelsliv – skiftende miljøer.
•
Vigtigt at lave helhedsplan/masterplan for hele byen,
og få den opbygget i etaper – og udført løbende når
økonomien er til det.
•
Stærkt samarbejde – markant fokus på fortællingen.
•
Samarbejdet mellem kommunen og city.
•
Klar langsigtet strategi for bymidten.
•
Kunst som bevidst valg i byrum.
•
BID samarbejdet.
•
Tanken om ikoniske bygninger.
•
Opsamlingen af data.
•
Flot gågade nogle steder.
•
Byrum/baggårde og forskellige belægninger.
•
De forskellige belægninger
•
Høje ambitioner. Viljen til udvikling. Langsigtede pla
ner. Spændende bymiljø.
•
Tydelig oplysning om hvad man vil- retning
•
Mariaparken; byvåbnet som gennemgående design
•
En god oplevelse
•
2 timers gratis parkering
•
Sammenhold mellem butikkerne
•
Belægningerne ud mod bygningerne så forkerte ud
overfor granitten midt på og bygningerne. (Gode
input til belægning og ikke egnede belægninger)
•
Stor involvering og deltagelse og ansvar fra cityfor
eningen
•
Hyggelige miljøer med delvis overdækning
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VEJLE | HVAD SYNES DU VAR KNAP SÅ GODT?
•
Intet grønt i gågaderne.
•
Belægningsskift - overholdes ikke ift. vareudstilling
•
Manglede plads til butiksvarer.
•
Ikke meget grønt inde i byen/gågaden, men mest i
gårdene.
•
For mange udstillingsvarer
•
Gadevarer
•
Lidt rodet indtryk i gågaderne
•
Nogle steder manglende sammenhæng områderne i
mellem.
•
Gadevarer spærrede 50 % af gaden.
•
Tøjstativer fyldte for meget i bybilledet

HVAD KAN VI BRUGE I SILKEBORG?
•
Identitet i gaderne. Vand.
•
Vi skal blive bedre til at markedsføre vores planer
•
Større samarbejde med f.eks. Vejle som har samme
strategi som os.
•
Flere siddepladser i gågaderne.
•
Få ryddet op i gågaderne
•
Vi skal skabe vores eget miljø (måske det kan ske
med billige, midlertidige, fleksible løsninger)
•
Øget samarbejde på tværs.
•
En langsigtet planlægning for hvad vi vil.
•
Dyr belægning behøver ikke være bedst.
•
Opholdsrum
•
Helhedssyn på byen – 2050 udvikling af midtbyen
(Bios Gård, Mejerigården, Søndertorv, Norups Plads,
Shell, Skoletorvet)
•
Tanken om kvalitet frem for kvantitet og ikoniske
byggerier.
•
Samarbejdet
•
Investeringer frem for udgifter.
•
Langsigtede strategier.
•
Se Flensborg.
•
”tag” over gaden + forskellige belægninger – kunne
være planter
•
Vi mangler plads til børn og kunst!
•
Placer Mariaparken på søparkeringen.
•
Forskellige gode bymiljøer.
•
Hvordan kan vi få vand ind i gågaden?
•
Skabelse af byrum
•
Bedre sammenhæng mellem butikkerne
•
Husk bedre plads til gadeudstilling ved bygninger og
til udeservering.
•
Belysning opsat på bygninger.
•
Cityforeningen har bedre vilkår i Vejle, da midtby/
detailhandlen har været politisk prioriteret i mange år

9.00:

%\ODERUDWRULHW NDϑHYDQG
Intro til strategisk byudvikling og dialog
(Teamkoordinator Projektudvikling, Camilla Jørgensen)
Intro til 3d studie (Smart city koordinator, Jette Vindum)

9.30:

Gåtur i midtbyen
Søndertorv - Rådhustorv - Mariapark - Nørretorv / Latinerkvarter Dæmning (Camilla Jørgensen og Marianne Jeppesen/CityVejle)
Levende midtby – projekter og planer
BID-samarbejder mellem butikker, butiksejere, kommune og
handelsstandsforening
CityVejle – samarbejde om handel og en levende midtby

Vejle

11. JUNI 2018
EVALUERING OG SYNSPUNKTER
Der er udarbejdet et evalueringsskema, for at sikre det
bedst mulige udbytte af turen. Hver deltager bedes udfylde
skemaet i forlængelse af besøg i hver by.

Velkommen og intro til Vejle
Midtbystrategi, udvikling af byliv, oplevelser og handelsliv
(Teknik & Miljødirektør, Michael Sloth)

PROGRAM

Opsamling på spørgeskema

INSPIRATIONSTUR TIL
VEJLE OG FLENSBORG

PROGRAM
07.15:
08.15:

Flensborg









VEJLE
Hvad synes du var godt?
Hvad synes du var knap
så godt?
Hvad kan vi bruge i
Silkeborg?

8QGHUYHMVSnJnWXUHQP¡GHUYLIRUPDQGL7HNQLVN8GYDOJ&KULVWRϑHU
Melson, der giver en politisk vinkel på, hvorfor en strategisk satsning på
PLGWE\KDQGHOE\OLYHUYLJWLJ±RJKYLONHQHϑHNWYLRSOHYHU

Vejle

11.00:

Afgang Flensborg
Snack i bussen

12.30:



Ankomst Flensborg (1 t. 30 m.)
%XVVHQV WWHURVDIYHG)OHQVERUJ6¡IDUWVPXVHXP6FKLϑEUFNH

12.45:

FrokostSnUHVWDXUDQW+DQVHQV%UDXHUHL6FKLϑEUFNH

14.00:

Afgang med bussen til Flensborgs Rådhus, Rathausplatz 1

14.10:

Oplæg ved Restaureringsarkitekt Henrik Gram, Stadt Flensburg
Oplægget vil tage udgangspunkt i Flensborgs bymodel, som står i
rådhusets forhal.

14.30:

Gåtur i Flensborg midtby, hvor Henrik Gram vil guide os gennem
byens gågader og gyder. Han vil fortælle om hvordan bl.a. regler for
skiltning og restaurering af facader har været med til at højne kvaliteten
af byrummene i byen, hvilket har haft en positiv indvirkning på byens
handelsliv.



.DϑHRJDIUXQGLQJSn6¡IDUWVPXVHXP

Hvad synes du var godt?



Afgang Flensborg

19.00:

Ankomst Silkeborg (2 t. 10 m.)

Hvad synes du var knap
så godt?

19:15:

Aftensmad i Silkeborg: Medlemmerne af Plan- og Vejudvalget spiser
på Museum Jorn. Øvrige deltagere spiser på Restaurant St. Michaelsberg
i Søndergade.

FLENSBORG | HVAD SYNES DU VAR GODT?
•
Baggårdsmiljø
•
Tegl
•
Acu-rende
•
De små rum; bylivet
•
Godt med krav til facaderne – ny politik.
•
Meget attraktive baggårde.
•
God stemning i baggårde.
•
Klare regler fra det offentlige.
•
Baggårde/byrum
•
Passagerne var charmerende, men der skal være
plads til beboernes privatliv og privatlivet
skal respekteres.
•
Jeg kunne godt lide at facaderne startede i gadeplan
og ikke 1. sal.
•
Det grønne: blomster op af væggene – roser og ærte
blomster var smukt og charmerende, både på Rote
strasse og i baggårde.
•
Belægning og vandafledning på gågaden var fin og
enkel og passede godt til ejendommene.
•
Pæne og ryddelige gågader
•
Baggårde
•
Gadeskilte
•
Rote Strasse -samlende identitet- gårdmiljø- udvikling
•
Gårdhavemiljøerne og Rote Strasse (– i modsætning
til gågaden)
•
Bløde ”overgange” mellem fortov/cyklist/bilist
•
Paraplygaden - tanken kunne måske bruges til
Hostrupsgade til at gøre den til et ”oplevelsesuni
vers”. Måske ville det styrke Nygades (Søndergade?)
og Vestergades ender mod vest. Gode principper for
at inddrage investorer – ejendomsejere og butikker.
•
Hyggelige gårdmiljøer. Flotte huse- har ingen mening
om belægningen.
•
Rote Strasse – belægningen var flot
•
Passagen mellem havnen og gågaden
•
Passagerne
•
Flot belægning og dejlige gårdhaver
•
Grønne, Hyggelige gårdmiljøer med planter op ad
murene (i stil med Tønder og Mariager)
•
Rigtig god plads til gadevarer/udstilling
•
Åbning ind til de bagvedliggende gårde

Flensborg

11. juni 2018

FLENSBORG

Hvad kan vi bruge i
Silkeborg?

FLENSBORG | HVAD SYNES DU VAR KNAP SÅ GODT?
•
Intet grønt og for meget granit
•
Ingen rum.
•
Gadelys
•
Der var for meget historie og for lidt fremtid i besø
get.
•
Synes ikke jeg fik det store, konkret med hjem.
•
Gaderne og belægningen var kedelige.
•
Bred gågade uden stativer.
•
Kedelig gågade uden planter, da de sikkert vil have
bygningerne i fokus.
•
Gågadens første stræk var øde, åben og goldt. Al
stemning var flyttet og isoleret til baggårde.
•
Nørretorv (med alle cafeerne) var skide godt; charme
rende og sydlandsk.
•
For lidt miljø (vand og grønt)
•
Hovedstrøg var ”kedeligt” – mangler miljø og hygge
•
Ensidig fokus på historie/bygning/facade. Ingen
fokus på grønne oaser
•
Meget kedelig gågade. Manglende grønne områder.
For mange regler dræber initiativ.
•
Hjemløse ophold i gågaden.
•
Ujævn belægning ved kirken
•
Selve gågaden ikke så hyggelig – mangler gadevarer,
niveauforskelle til butikker for at skabe stemning.
•
Granitbelægningen var for ens og der manglede grønt.
•
Lidt nøgne gågader
•
Vand skal IKKE ledes i halvlukkede render, da det bare
samler skidt.

HVAD KAN VI BRUGE I SILKEBORG?
•
Fokus på passager
•
Wireophængt belysning
•
Obs på gågade med biler
•
Ensrettet krav om skilte.
•
Historien kan måske medtages i en mindre grad.
•
Gaden i niveau med indgangene
•
Gadeidentitets opbygning
•
Sætte passager og gårde i spil som byrum.
•
Byrum: Søndertorv, Mejerigården, Bios Gård
•
At arbejde med tegl og brosten og baggårdene
•
Passager og mellemgange
•
Passagen: MR-BIO-Nygade
•
Forskellige belægninger som passer til bygningerne
•
Hvad om vi planter f.eks. blåregn eller forskellige
former for clematis i gågaderne op ad husene (roser
har andre jo brugt)
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Opsamling survey
Survey udført af Silkeborg kommune

SURVEY:

TRAFIK OG TRYGHED

SPISESTEDER

Silkeborg Kommune (Analyse og Udvikling) udførte en Survey i
efteråret 2017 omhandlende Silkeborg midtby.
Dette bilag indeholder et meget kort sammendrag af alle de
udsagn der knytter sig til rapporten med fokus på de emner og
temaer der berører selve den fysiske fornyelse af gågaderne.
Opsamlingen er med i denne sammenhæng, da det giver mening
at se på hvad der er sagt om midtbyen generelt og medtage dette
i inddragelsesfasen. Det ses at udsagnene falder godt i tråd med
resultaterne fra inddragelsesfasen.

Der er rigtig mange der mangler parkering til cykler også i selve
gågaderne og mange vil have traﬁkken ud af gågaderne og nogle
nævner at traﬁkken omkring gågaderne kunne forbedres. Det bliver også nævnt at der kan blive bedre handicapadgang (parkering
og gågade).
Terrorsikring bliver nævnt en gang og ønske om gratis parkering
under en eller anden form nævnes mange gange.
Survey’en viser at 53% af de adspurgte ankommer til midtbyen
med bil (18% cykel og 18% på gåben)

En del ønsker mere udeservering og ﬂere caféer til at skabe
stemning (herunder caféer hvor man kan arbejde fra). Streetfood
nævnes af mange.

SAMMENHÆNG

BØRN – LEG OG PRAKTIK

Et par stykker nævner ønsket om sammenhæng i bymidten –
både mellem områderne og ved at samler butikkerne mere, så
ingen er gemt som i dag. Enkelte ønsker fokus på gårdrum og
porte og rigtig mange nævner Tværgades samarbejde, stemning
og identitet som meget positivt.

Rigtig mange ønsker at der er plads til børn i midtbyen især i
form af leg og oplevelser og rigtig mange ønsker bedre forhold til
at have babyer med i midtbyen (i form af tilgængelighed, pusleplads, amning, luning af ﬂasker mv.).

OPHOLD
Rigtig mange nævner ønsket om siddemuligheder, herunder hyggekroge til mad og hvil samt et sted at hænge ud.

KULTUR OG OPLEVELSER
En del ønsker mere kunst og kultur i bymidten og rigtig mange
nævner ønsket om aktiviteter/oplevelser i gågaderne. En del ønsker udsmykning af gade og butikker, at der ikke bliver for pænt,
men at det får kant/bliver utraditionelt og en del nævner ønsket
om aktiviteter/udeservering i enderne af gågaderne. Enkelte
ønsker noget der skaber liv efter kl. 18.

GRØNT
Rigtig mange nævner at der gerne må være mere grønt i midtbyen
og enkelte nævne Silkeborg som Outdoor hovedstad herunder.
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TOMME LEJEMÅL
Nogle nævner at der skal arbejdes for at undgå tomme butikker/
lejemål, herunder bl.a. at store, tomme butikker kan deles op i
mindre og at en lavere husleje vil tiltrække ﬂere ikke-kædebutikker. Der er endvidere forslag til at de tomme lokaler kan anvendes til iværksætterlokaler og arbejdende værksteder f.eks. for
kunstnere.

INDRETNING OG STEMNING
Rigtig mange nævner at der skal være smukt i gågaderne med
masser af atmosfære og stemning. Mange nævner muligheden
for en ny belægning og fokus på renovering af butiksfacader. Nogle ønsker at gadeskilte og gadesælgere kommer væk fra gågaden
og at der kommer færre gadevarer ud på gaden. Andre nævner
muligheden for variation f.eks. via boder og pop-up-events/boder/-butikker. En del nævner muligheden for at skabe ly og
læ på forskellig vis (bl.a. overdækning) og nogle ønsker fokus på
belysning – både til hverdag, til events og til særlige højtider.
Enkelte ønsker at de lange linjer brydes, at der bliver en bedre
indretning og at der kommer låsbare skabe i bymidten.
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