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INDLEDNING

Nye udearealer ved bycenter, ny skole og ny hal i Gødvad
Målet for nye udearealer ved bycenter, ny skole og ny hal i Gødvad 
er først og fremmest at skabe en stærk fælles fysisk ramme for både 
bycenterets, hallens og skolens udfoldelse. Udearealet skal være en 
samlende helhed for den eksisterende og planlagte bebyggelse. 
Byrummene skal både samle lokalområdets beboere, skabe rammer for 
elevernes og idrætsudøvernes aktiviteter i hverdagen og være et trygt 
sted over hele døgnet. De nye udearealer skal understøtte sundhed, 
læring, udvikling og trivsel i bredeste forstand.

Program for udearealer er en del af multiprojektet i Gødvad, der foruden
udearealer omfatter en ny hal og en ny skole. Det bygger videre på den 
godkendte helhedsplan for Gødvad-området, der fastlægger placeringen
 af en ny Dybkærskolen, en ny kombineret hal og multihus med et 
samlet mål om at skabe sammenhæng i området. Placeringen af skolen 
tættere på hallen skal være med til at generere liv og binde området 
omkring bycenteret bedre sammen, så det bliver et levende byrum og 
et samlingspunkt for hele Gødvad-området. 

Program for nye udearealer og den tilrettelagte inddragelsesproces har 
haft til formål at udforske, afklare og udvikle en fælles vision og strategi 
for, hvad det nye udeareal skal kunne. Det omfatter blandt andet, 
hvordan der kan skabes et aktivt byrum og mødesteder, hvilke nye 
udefunktioner og oplevelser, uderummet skal byde på, hvad de 
forskellige delområder omkring skole, hal og multihus skal indeholde, 
og hvordan der kan skabes synenergi mellem disse og andre aktiviteter.

Programmet indeholder:
• En fælles vision med fire fokusområder
• En strategi for organisering af udearealet i delområder og 

funktioner.

Derudover følger i bilag:
• En analyse af eksisterende forhold
• Beskrivelse af inddragelsesproces samt fremkomne behov og ønsker
• Helhedsplanen for Gødvad, 2018.

Foruden nærværende program for nye udearealer er der også udarbejdet
et pædagogisk program for den nye skole, der blandt andet sætter 
fokus på mangfoldige læringsmiljøer, aktive uderum, bevægelse og 
sund mad og samspil mellem skole og lokalmiljøet.

Projektområdets placering i Gødvad-området (Illustration th.)
Luftfoto af Gødvad-området. Silkeborg Kommune, 2019.
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FÆLLES VISION FOR DE NYE UDEAREALER:

”Der skal skabes inspirerende, aktiverende, sammenhængende,
trygge, varierede og grønne uderum - til ophold, leg, læring 
og bevægelse. De skal understøtte mangfoldige aktiviteter og 
multikulturelle fællesskaber på tværs af lokalområdet.” 
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Gennem processen er der udviklet en fælles vision for de nye udearealer:

”Der skal skabes inspirerende, aktiverende, sammenhængende, trygge, 
varierede og grønne uderum - til ophold, leg, læring og bevægelse. De 
skal understøtte mangfoldige aktiviteter og multikulturelle fællesskaber
på tværs af lokalområdet.” 

Fire primære fokusområder og synenergier på tværs heraf danner om-
drejningspunkt for en nytænkning af udearealerne: 

• Samlingspunkter og byrum
• Leg, læring og bevægelse
• Grønne områder og outdoor
• Arkitektur, kunst og kultur. 

Visionen betyder blandt andet, at der skal skabes det som er bekrevet i 
de firkantede felter til højre.

En grøn struktur skal skabe rammen om de forskellige oplevelser, 
funktioner og aktiviteter på tværs af området og være med til at skabe 
identitet og sammenhæng både i området og mellem området og de 
nærtliggende naturområder og skove. Beplantningen foreslås at skifte 
karakter i samspil med dets placering i området: ’sanseligt bytorv’, 
’grøn multiplads’, ’rekreativ fritidspark’, ’aktivitetslund’, ’åbent græsare-
al’, ’frugthave, ’natur-bevægelses-sti’, ’legekrat’, ’læringsskov’, ’kuperet 
terræn med buske’, ’lysninger til outdoor aktiviteter’ mv. 

Det skal føles trygt at færdes i området døgnet rundt. Derfor indgår 
belysning, åbenhed og synlighed i delområder som en vigtig del af 
udearealets udformning.

GRØNNE OMRÅDER 
OG OUTDOOR
Der skal skabes begrønnede områder skal 
være med til at skabe livgivende og sanselige 
rum. Mulighed for outdoor aktiviteter skal 
indtænkes i projektet. Det indbefatter brug af 
grønne områder både i selve området og i de 
nærtliggende naturområder. Outdoor områder
og faciliteter skal både medvirke til at få flere 
børn og flere lokale borgere i bevægelse.

ARKITEKTUR, KUNST 
OG KULTUR
Der skal skabes sammenhæng og forskønnelse 
af området ved at sammentænke bygnings- og 
landskabsarkitektur, kunst og kultur, herunder 
skabe sanselige uderum med grønne sti-
forbindelser, samspil mellem ude og inde 
funktioner, integrere kunst med leg og bevægelse,
samt fysisk understøtte sociale møder og 
kulturelle arrangementer.

FÆLLES VISIONER MED FIRE FOKUSOMRÅDER

SAMLINGSPUNKTER
OG BYRUM
Der skal skabes nye aktive samlingspunkter, 
herunder et byrum i et godt samspil mellem 
bycenterets institutioner og aktører, der 
understøtter fællesskabsskabende aktiviteter 
og kulturelle arrangementer for alle i lokal-
området 24/7. De nye samlingspunkter skal 
understøtte mangfoldighed og tryghed på 
tværs af kultur og sociale lag. 

LEG, LÆRING OG 
BEVÆGELSE
Der skal skabes varierede lege- og bevægelses-
områder og udendørs læringsmiljøer omkring 
den nye skole, nye hal og multihus, herunder 
ved integrering af de eksisterende funktioner i 
Arendal Sports- og Fritidspark. Udearealet 
skal generelt arrangeres med bevægelses-
fremmende indretninger til såvel organiserede 
som uorganiserede fysiske aktiviteter.
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Det eksisterende område mangler udendørs samlingspunkter. 
Byrummet er i dag præget af et tidligere ønske om at skabe et 
centralt bytorv med butiksmiljø omkring. Da alle byggefelter ikke 
er udnyttet, er målet aldrig nået. Der er derfor lavet midlertidige 
løsninger, som betyder at området i dag fremstår med mange bag-
sider i flere retninger, og det skaber et diffust hierarki og en rodet by 
oplevelse med uprogrammerede ingen-mands-arealer. I dag er der 
Arendal Sports- og Fritidspark, som fungerer som et samlingspunkt 
for lokalområdet med en lang række udendørs bevægelsesaktivi-
teter og en bålhytte, der fungerer som et spise-ude-samlingssted.

I fremtiden er ønsket at etablere et byrum, om kan fungere som 
et mødested for fysisk aktivitet og som et fællesrum for sportslige, 
skolemæssige, fritidsprægede og kulturelle aktiviteter. Dette byrum 
skal understøtte aktiviteter og samarbejde på tværs af alder, skole, 
fritidsaktiviteter, byliv og lokalområde. Skolens aktiviteter skal 
være med til skabe liv i byrummet, der også skal fungere som en 
nytænkt ’skolegård’. Der skal også etableres samlingspunkter andre 
steder i området, herunder et udvidet spise-ude-samlingsområde i 
forbindelse med omplacering og gentænkning af Arendal Sports- 
og Fritidspark. Der skal endvidere etableres et samlingssted med 
opholds- og udeaktivitets-muligheder på den sydlige side af den 
nye hal, sal og multihus.

FÆLLES VISIONER MED FIRE FOKUSOMRÅDER

Indretning af forskellige lege- og bevægelsesområder er helt central 
for de nye udearealer. Det skal være steder, hvor børn, unge og 
voksne og byens borgere generelt kan trives og udvikle sig, og som 
appellerer til bevægelse og motorisk udfoldelse uanset alder. 
Områderne skal være inspirerende mødesteder på tværs af alder, 
køn og interesser i nærmiljøet. Det betyder, at der skal indrettes et 
bredt og varieret udvalg af lege-, bevægelses- og opholdsmuligheder
for alle aldersgrupper og begge køn og til både stille og mere vilde 
aktiviteter, så de forskellige aktiviteter kan foregå samtidig uden 
konflikter. 

De fysiske udfoldelsesmuligheder, der bør stimuleres, er bl.a. 
træning af kroppens koordineringsevne og fysiske styrke, stimulering
 af vestibulærsansen/balancenerven, de fem sanser, sociale lege og 
rollelege samt skabelses- og forandringslege. Der kan være masser 
af skæve flader, kanter, variation, flertydighed og niveauspring. Et 
sammenhængende bevægelsesloop/løbesti rundt om skole- og 
halbygninger skal understøtte bevægelse gennem hele dagen.

Der skal indrettes udelæringsområder som understøtter læring på 
mange måder og giver mulighed for at arbejde praktisk udendørs i 
både skoletiden og fritiden. Der skal indrettes uderum og faciliteter
til udelæringsaktiviteter hele året, herunder udeværksteder, 
overdækkede områder og nære udelæringssteder og opholds-
områder til skolefag og fritid. 

SAMLINGSPUNKT OG BYRUM                                                                             LEG, LÆRING OG BEVÆGELSE                                                                                                  
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FÆLLES VISIONER MED FIRE FOKUSOMRÅDER

De nye udearealer skal give mulighed for opleve med alle sanser, få 
naturoplevelser og erfaring med naturens elementer. Etablering
af en grøn artsrig og robust beplantning understøtter både 
rekreative og lege- og læringsmæssige aspekter. Derfor ønskes 
generelt i så stort omfang som muligt begrønnede områder med en 
stor variation af træer, buske og blomster, ’grønne vægge’, plante-
højbede med mange farver, dufte mv. året rundt. Det gælder både 
i fællesområder, nærområder, lege- og bevægelsesområder, på 
tagflader mv. 

Silkeborg udnævnte i 2017 sig selv som Danmarks Outdoor Hoveds-
tad. Det betyder, at kommunen ønsker at skabe fokus på de mange 
naturoplevelser som området tilbyder i form af sammenhængende 
sø- og skovrige naturområder. I de nye udearealer skal der indgå 
grønne naturprægede områder, som kobler natur, outdoor aktiviteter,
bevægelse og læring i undervisning og fritid, fx udeskole, udeværk-
sted, udekøkken, bålmad, løb og o-løb, klatring-balance-fitness-
parkour, mountainbike, vandre- og gåture, overnatning i det fri, 
yoga, mindfulness mv. 

Sammenhæng mellem brug af naturen og øget fysisk aktivitet 
understøttes af det nationale projekt ’Bevæg dig for livet’ med DGI 
og DIF i spidsen. De arbejder bl.a. med at gøre flere børn og unge 
aktive gennem nye tilbud på outdoorområdet.

Stiforbindelser til de nærtliggende naturområder skal understøttes, 
herunder de 8 afmærkede naturstier i området på mellem 1 og 6,5 
km, som allerede er etableret. Anlæggelse af en læringsskov 
understøtter mulighederne for at etablere outdoor aktiviteter i 
området og danner en naturlig overgang mellem området og den 
nærtliggende natur.

Der ønskes en naturligt sammenhængende og inspirerende 
bygnings- og landskabsarkitektur, der virker sanselig, socialt 
inviterende, bevægelsesfremmende, kobler inde og ude, integrere
kunst aktivt og understøtter kulturelle aktiviteter. Området ønskes
udformet fra et mere urbant udtryk omkring bycenteret i en 
glidende overgang til mere naturprægede områder mod skolens 
sydside. Uderummet skal indrettes med et godt samspil mellem 
varieret beplantning, skiftende terræn, kunst, robuste og sanse-
stimulerende materialer. Forskellige funktioner skal understøttes 
af forskellig udformninger, rumligheder, skala/proportioner, forløb, 
overflader og farvevalg. 

Centerområdet omkranses af røde teglbygninger fra forskellige fra 
forskellige tidsperioder. Bygningerne er meget forskellige i højde 
og udtryk, men danner i kraft af deres materialefællesskab et vist 
slægtsskab. Der er i bygningsudtrykket på den nye hal, sal og multi-
hus lagt op til at videreføre den rødbrunlige farve i et andet materiale
i form af facadeplader. I dette nye byggeri forskydes forskellige 
’bokse’ med glaspartier ud mod det fælles byrum. Den nye skole-
bygning skal koble sig direkte på dette byggeri med adgang til 
salen. Byrummets udformning og inventarløsninger skal hænge 
sammen med bygningernes arkitektur. 

Samtidigt med, at de nye bygninger bindes sammen i forlængelse
af den eksisterende hal, skal der sikres forbindelser; kig og 
gennemgangsmuligheder mellem byrum, skolens og hallens 
bagside med boldbaner, samt øvrige delområder. Der skal sikres 
tilstrækkelig tryghedsskabende og aktivitetsunderstøttende 
belysning. 

Alle elementer i uderummet inkl. beplantning skal udformes med 
øje for et markant slid og evt. hærværksikres. Det gælder både 
materialer, placering og holdbarhed.

ARKITEKTUR, KUNST OG KULTUR                                           GRØNNE OMRÅDER OG OUTDOOR                                                             
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Skolens nye udearealer skal sammentænkes med aktive uderum for 
hele lokalområdet. Udearealet foreslås organiseret i forskellige 
delområder målrettet forskellige funktioner og brugere i og udenfor 
skoletid. Det foreslås, dels fordi området har en vis størrelse og 
forskellig by- og landskabsmæssig karakter, og dels fordi der ønskes 
en god fordeling på arealet og aldersrelaterede aktiviteter for skolens 
ca. 800 elever. Dertil kommer at brugere og interessenter efterspørger 
forskellige typer funktioner, som kalder på varierede områder med 
mulighed for flere samtidige aktiviteter.

Udearealet forslås opdelt i de fire delområder og funktioner, som er 
beskrevet i de firkantede felter til højre.

En grøn struktur skal omfavne delområderne og et bevægelsesloop 
forbinder uderummene. I alle delområder skal der indtænkes grønne 
uderum og faciliteter for outdoor aktiviteter i alle delområder, som 
både kan bruges rekreativt og i undervisningssammenhænge. 

Ankomst, trafik og parkering
Der skal indrettes velfungerende imødekommende ankomstområder 
for både hårde og bløde trafikanter med gode forhold til kiss´n ride, 
bil- og cykelparkering fordelt på flere områder og hensigtsmæssigt i 
forhold til indgange. Indgangsområder til skole, hal, kirke og center 
skal være synlige og let tilgængelige. 

Det er vigtigt med visuelle og fysiske forbindelser og gode gennem-
gangsmuligheder på tværs af det nye bygningskompleks skole-haller-
sal-multihus. Nye stier skal koble sig på det eksisterende stisystem og 
sikres god tilgængelighed og være handicapvenlige. De mange aktive 
cyklister i området skal indtænkes i både stiforløb og cykelparkering 
tæt ved alle decentrale indgange. 

Der skal sikres biladgang til kirke, samt vareindlevering til skole og hal 
uden at det betyder uhensigtsmæssig parkering. Der skal indrettes 
arealer til renovation designet med fokus på læring om bæredygtig 
affaldssortering. Der skal integreres kiss’n ride med af- og påsætnings-
pladser, parkering for busser og mindre busser, samt handicap parkering.

Udearealets delområder og funktioner (Illustration side 9)
Planprincipper for udearealer i Gødvadområdet. 2019.

UDEAREALETS DELOMRÅDER OG FUNKTIONER

MULTIPLADSEN OG 
BYTORVET
har til formål at samle alle borgere i Gødvad og 
skabe et stærkt lokalt fællesskab. Multipladsen 
skal organiseres, så det er et naturligt samlings-
punkt for både organiserede skole og fritids-
kulturelle og uformelle hænge-ud aktiviteter og 
som ’skolegård’ for de ældste elever. Bytorvet,
tæt ved kirke og center, skal etableres som et 
roligt og begrønnet bytorv.

SPORTS-OG 
FRITIDSPARKEN
skal give mulighed for at dyrke mange forskel-
lige former for idræt i samme anlæg og dermed 
mulighed for at skabe et fællesskab om idræt 
og fysisk aktivitet på tværs af interesser. Den 
eksisterende Arendal Sports- og Fritidspark 
skal omplaceres og gentænkes med et fælles 
spise-ude samlingsområde. Det skal også 
fungere som udearealer for skolens mellemste 
elever og klub.

LÆRINGSKOVEN OG 
BOLDBANER
er placeret på den nuværende Dybkærskolens 
grund. Etablering af en læringsskov understøtter
naturaktiviteter fx læring og introduktion 
til naturen, outdoor og sociale aktiviteter. 
Læringsskoven, evt. skoleskov med et bredt 
udsnit af danske træer og planter,  skal skabe 
en sammenhæng til nærtliggende natur-
områder. Etablering af boldbaner understøtter 
Idrætsforeningens behov.

AKTIVITETSLUNDEN
er et mere naturpræget område som skal skabe 
mulighed for mangfoldige lege-, lærings-, og 
bevægelsesaktiviteter i varierede grønne 
områder med buske, træer, græsarealer, legekrat
 og bakker etc. Området skal danne ramme om 
indskolingens og SFO’ens aktiviteter, outdoor 
aktiviteter, samt et fælles samlingsområde.
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Multipladsen og Bytorvet
I området imellem centeret, kirken, hallen, den nye hal og multihus og 
den nye skole skal der indrettes et centralt, samlende, grønt byrum; 
en aktiv plads nær skole og hal og et fredeligt torv nær kirke, der skal 
fungere som et mødested for lokalområdets borgere. 

Multipladsen skal indeholde et fælles samlingsområde til forskellige 
arrangementer, uformelle opholds- og spiseområder, aktive bevægelses-
områder for skolens ældste elever og for alle aldersgrupper mv. Det er 
oplagt at trække indendørs multihus, skolecafé og fitnessfunktioner ud 
i udeområdet og derved styrke inde-ude relationer.

I naturlig forlængelse af Multipladsen skal der på Bytorvet ved kirke og 
center skabes et rekreativt
og sanseligt torv, som det er naturligt at bevæge sig igennem og gøre 
ophold. Her kan oplagt integreres kunst og eventuelt en småbørns-
legeplads.

Brugere: 
Ambitionen er, at borgerne i Gødvad skal opleve multipladsen/bytorvet 
som et samlingspunkt for alle. Der vil således være en række forskellige 
brugere, som funktionerne i dette delområde skal henvende sig til. 

Området er målrettet: Udskoling og mellemtrin/klub, alle skolens 
elever og forældre, 15-17-årige, foreningsbrugere, hal og boldbane-
brugere, centerbrugere, kirkebrugere, øvrige institutioner, forældre 
med små børn, ældre, cyklister og gående i stisystemet og helt generelt 
alle brugere i lokalområdet 0-100 år.

Primære funktioner og faciliteter: 
• Fælles samlingspunkt på Multipladsen fx indeholdende amfi-sidde-

trappe-anlæg med scene og evt. overdækning ‘svævende tag’. Skal 
kunne bruges af både få og mange, både i skoletiden og til fritid-
skulturelle arrangementer.

• Bevægelsesområder på Multipladsen, herunder en multibane med 
opholdsmuligheder på kanten og udefitness-, parkour-, og bevæ-
gelsesfaciliteter med hænge-ud muligheder til mange samtidige 
brugere. Det gælder både i forhold til fritidsbrugere, foreninger og 
45 min. daglig bevægelse for elever i skoletiden.

MULTIPLADSEN OG BYTORVET
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MULTIPLADSEN OG BYTORVET

• Bytorvet skal indrettes som et grønt byrum med opholdselementer 
såsom bænke, integreret kunst- og kultur såsom skulpturer, vand, 
Gødvads historie, sansehave eller lignende. En Småbørnslegeplads 
kan overvejes.

• Integreret cykelparkering for mange cykler tæt ved indgangsområder.
• Bevægelsesloop som et aktivt element på Multipladsen.

Sekundære funktioner og faciliteter: 
• Uformelle opholds-, spise-, og mødesteder i form af bænke, ude-

café, udelæringstrapper, forskudte niveauer, overdækkede arealer/
halvtage mv.

• Udelæringssteder på tag til udskoling, herunder science forsøgs-
• område.
• Evt. streetbasket, pannabaner og skiftende niveauer til løbehjuls- 

og miniskater.
• Elektronisk infotavle om aktiviteter.
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I området mod vest ud mod Arendalsvej skal der nytænkes og 
nyindrettes et multi-aktivitetsspark anlæg, der fremmer fællesskaber 
på tværs af forskellige former for fysiske aktiviteter for lokalområdets 
borgere.

Sports- og Fritidsparken skal indeholde faciliteter fra den nuværende
Arendal Sports- og Fritidspark, herunder et delvist overdækket 
samlings- og spise-ude funktion. Det kan evt. sammentænkes med 
opbevaring af udstyr til parken og med en skole/klub udeværksteds-
funktion med cykelværksted og opbevaring af mounitainbikes, samt et 
bålområde med siddemuligheder og evt. udekøkken.

Området skal også fungere som udearealer for skolens mellemste elever 
og klub med opholdsterrasser og nære områder for udelæring og 
udeværksteder. De skal understøtte læring på mange måder og giver 
mulighed for at arbejde praktisk med fagene udendørs; undersøge, 
eksperimentere, designe, bygge, samles, fordybe sig mv. Se afsnit om 
udelæring og udeværksteder i det pædagogiske program side 35-36.

Brugere: 
I dette delområde er funktionerne mere målrettet bestemte aktiviteter 
og interesser. Primært fra 4. klasse og opefter, men også for brede mål-
grupper på tværs af alder, fx lokale familier og beboere.

Området er målrettet: Mellemtrin/ klub og udskoling, alle skolens 
elever og forældre, 15-17-årige, foreningsbrugere, hal og boldbane-
brugere, centerbrugere, kirkebrugere, øvrige institutioner, forældre 
med små børn, ældre, cyklister og gående i stisystemet og helt generelt 
alle brugere i lokalområdet 0-100 år.

Primære funktioner og faciliteter: 
• Eksisterende Sports- og Fritidspark funktioner: Multibane, panna- 

baner, beachvolley, badminton, fodtennis, hockey, fitness, klatrevæg/  
boldvæg, miniskaterramper, løbebane, bordtennis, petanque, lege-
plads/ balancebane. Bålhytte og opbevaring af udstyr i container i 
ny version evt. koblet med skole/klub udeværkstedsfunktion med 
cykelværksted og opbevaring af mountainbikes.

• Nære udelæringssteder og udeværksteder i forlængelse af inde- 
værksteder, natur/science, design/kreaområde, sprogfag og kultur- 
fag. Udeterrasse med spisepladser og evt. udekøkken i forlængelse 
af klubbens pædagogiske køkken. Overdækkede arealer/halvtage.

SPORTS- OG FRITIDSPARKEN
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SPORTS- OG FRITIDSPARKEN

• Opholds- og hænge-ud områder fx uformelle siddemøbler, 
hængekøjer mv. 

• Outdoor faciliteter: Bålplads, udelæring, fitness/outdoor 
træningsstationer, mountainbikes og cykelværksted, ’fra jord til 
bord’ køkkenhave, vækstterrasse mv.

Sekundære funktioner og faciliteter: 
• Ønske om flere elementer til Sports- og Fritidsparken: klatre-/  

bevægelsesmiljø målrettet fra 4. klasse og opefter, elementer til 
skateboard/løbehjul minianlæg, krolf bane, kurve til frisbee-golf

• Bevægelsesloop som et aktivt element på Multipladsen.
• Evt. græsplæner til rundbold mv.
• Evt. integrere atletik faciliteter her (i stedet for i Aktivitetslunden) i 

form af kort løbebane, sandgrav og højdespring på måtte.
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Aktivitetslunden
I området på den sydlige side af ny hal, sal og multihus skal der in-
drettes et naturpræget område målrettet de yngste elever og SFO, 
samt et fælles samlings-og spise-ude område.

Aktivitetslunden skal indeholde en varieret beplantning med lege- og 
læringsværdi, herunder legekrat, frugttræer og buske, køkkenhave, 
græsplæne mv. Der skal indrettes alderskodede faciliteter til leg, læring 
og bevægelse. Der skal integreres boldbaner og evt. atletik. 

Der etableres nære opholdsterrasser og nære områder for udelæring og 
udeværksteder. De skal understøtte læring på mange måder og giver 
mulighed for at arbejde praktisk med fagene udendørs; undersøge, 
eksperimentere, designe, bygge, samles, fordybe sig mv. Se afsnit om 
udelæring og udeværksteder i det pædagogiske program side 35-36.

Brugere: 
I dette delområde er funktionerne mere målrettet bestemte aktiviteter 
og interesser. Primært for 0.-3. klasse, men også for brede målgrupper 
på tværs af alder, fx lokale familier og beboere.

Området er målrettet: Indskoling/SFO, alle skolens elever og forældre, 
foreningsbrugere, hal og boldbanebrugere, centerbrugere, kirkebrugere,
øvrige institutioner, forældre med små børn, ældre, cyklister og gående 
i stisystemet, alle brugere i lokalområdet 0-100 år.

Primære funktioner og faciliteter: 
• Lege- og bevægelsesaktiviteter integreret med rumdannende 

beplantning, der kan indgå i aktiviteterne: Sand- og graveområde, 
Forskellige typer og mange gynger, klatre-bevægelsesmiljøer, 
mooncarbane og skur.

• Boldspil: Behov for mange mindre boldbaner, multibane, panna- 
baner, samt græsarealer til rundbold mv. Eksisterende asfaltområder 
til basket, tennis, hockey mv. kan evt. bevares.

• Idræt og atletik: Kort løbebane, sandgrav og højdespring på måtte. 
(findes aktuelt kan evt. opgraderes). 

• Nære udelæringssteder og udeværksteder i forlængelse af inde-
• værksteder og årgangsområder. Overdækkede arealer/halvtage.
• Udeterrasse med spisepladser og evt. udekøkken i forlængelse 

af SFO’ens pædagogiske køkken. Overdækkede arealer/halvtage.    
Terrassen kan fungere som et spise-ude samlingssted for både 
skole og øvrige brugere efter skoletid.

AKTIVITETSLUNDEN
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AKTIVITETSLUNDEN

• Udeværkstedsområde i tilknytning til udeterrasse. ‘Udeskoleområde’ 
med bålplads, konstruktionsområde med mulighed for at hugge/
snitte/konstruere.

• Outdoor faciliteter: Bålplads, udeværksted, udelæring, ’fra jord til 
bord’ køkkenhaver og spise ude.

• Bevægelsesloop som et aktivt element i Aktivitetslunden.

Sekundære funktioner og faciliteter: 
• Evt. trampoliner, vipper, rutsjebane, klatrebane, klatretårne.
• Overdækket uopvarmet ”buehal” med fast underlag nær boldbaner 

til bevægelsesaktiviteter mv.
• På multihusets sydvestlige side ønskes mulighed for udeophold. 
• Aktivitetslunden skal skabe en naturlig overgang og forbindelser 

øvrige områder, herunder til boldbaner og læringsskov.
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LÆRINGSSKOVEN OG BOLDBANER (etape 2)

Aktivitetslunden
I området længst mod syd, hvor Dybkærskolen ligger placeret i dag, 
forslås etableret græs boldbaner, en læringsskov og et outdoor 
aktivitetsområde. Området vil først blive etableret i en fase 2, når de 
eksisterende bygninger er nedrevet. En nyetableret parkeringsplads 
kan evt. bevares for på sigt at kunne betjene boldbaner.
 
Området skal understøtte både skolens brug af udendørs lærings-
miljøer, foreninger på outdoorområdet og en generel større brug af de 
rekreative muligheder for borgerne, der er i den nærliggende natur i 
Gødvad.

Brugere: 
Læringsskoven og boldbaner er for både skole, fritid, foreninger og 
lokale borgere.

Området er målrettet: Alle skolens elever og forældre, øvrige institu-
tioner, forældre med små børn, ældre, cyklister og gående i stisystemet 
og helt generelt alle brugere i lokalområdet 0-100 år.

Primære funktioner og faciliteter: 
• Læringsskov, evt. etableret som skoleskov med et bredt udsnit af 

danske træer og planter. Placeres længere mod øst og fungerer 
som en grøn, læ-givende korridor i området.

• Etablering af græsboldbaner skal understøtte det eksisterende 
idræts- og foreningsliv.

• Outdoor aktivitetsområde: udelæring i læringsskoven, afmærket 
stirute/aktivitetssti med faste o-løbs poster og træningsstationer, 
yoga/meditation i det fri, boldering/klatring, bålsteder, udekøkken, 
shelters, naturfitness, bueskydning mv.

Sekundære funktioner og faciliteter: 
• Læringsskoven skaber en naturlig sammenhæng til de nærtliggende 

naturområder. Området ønskes også at fungere som en introducerende 
facilitet til de mange muligheder, der ligger længere væk i Silkeborg 
skovene.
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OUTDOOR AKTIVITETER
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BILAG 1: Inddragelsesproces  
Proces med brugere og interessenter
Ønsker til de nye udearealer
Oversigtsskema behov og ønsker 
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PROCES MED BRUGERE OG INTERESSENTER

Proces med brugere og interessenter
Udviklingen af nærværende program for udearealer tager afsæt i den 
udarbejdede helhedsplan og løber forud for et teknisk byggeprogram 
med præciserede krav til de nye udearealer, som indgår i projekt-
konkurrencen.

Programmet er blevet til i foråret 2019, hvor der er gennemført proces 
med medarbejdere og ledelse, samt med elever, forældre, eksterne 
brugere og interessenter i lokalområdet. Det har formet de over-
ordnede fælles retningslinjer for de nye udearealer. Flere af aktiviteterne 
er kørt parallelt (på samme borgermøder og workshops) med udvikling 
af det pædagogiske program for en ny Dybkærskolen.

Processen har bestået af en lang række forskellige møder og workshops. 
Herunder

• Borgermøde – oplæg, stande og samtaler med forældre- og           
interessenter d. 27/3

• Studietur (Dybkærskolens ledelse og projektgruppe) d. 29/3
• Workshop 1 med brugere og interessenter d. 4/4
• Workshop med medarbejdere på Dybkærskolen d. 10/4
• Workshop 2 med brugere og interessenter d. 30/4
• Workshop med elever d. 1/5
• Borgermøde – pop-up stande og samtaler med forældre- og          

interessenter d. 15/5

Bruger- og interessentgruppen har bestået af: Repræsentanter fra Gød-
vad lokalråd, Gødvad Idrætsforening, Dybkærskolen (en leder, en lærer 
og en pædagog), Gødvad Skole, centerforeningen, Dybkær Kirkes 
menighedsråd, brugere af Sport- og fritidspark samt repræsentant fra 
Arendal/Boligsocial Helhedsplan.

Billeder fra processen (fotos th.)
Helhedsplan for Gødvadområdet. Silkeborg Kommune, 2018.
Billeder af elevworkhop og workshops med brugere og interessenter.



21PROGRAM FOR UDEAREALER VED BYCENTER, NY SKOLE OG NY HAL I GØDVAD

’FRA JORD TIL BORD’ PROJEKTER PÅ TVÆRS
Fælleshaver, udekøkkener, bålområder..

BEVÆGELSE FOR STORE PIGER OG DRENGE
Uderum der kan motiverer de store elever til 
bevægelse- leg - hænge ud - træning - fitness-parkour.

BOLDSPIL - FORSKELLIGE BANER
Boldspil på mange måder til mange formål.

SKATER OG BOLDSPIL
Uderum til forskellige former for cykler, løbehjul, 
skatere, boldspil ..

UDEVÆRKSTED SKOLE-FRITID-LOKALOMRÅDE
Naturfaglige og kreative fag, udeskole, SFO, klub, 
lokale foreninger..

GRØNT OMRÅDE MED STIFORBINDELSER
Organistiske stier, kuperinger og beplantning.

UDELÆRING
Ophold og udelæring i nærområder. Formidling og 
samling, fordybelse, gruppearbejde, projektarbejde..

ØNSKER TIL DE NYE UDEAREALER

Ønsker til de nye udearealer
Hvad er ønskerne for de nye udearealer ved 
bycenter, ny skole og ny hal i Gødvad? 

På borgermødet den 27/3 fik de viste billeder 
flest stemmer ud af de i alt 45 billeder som det 
var muligt at stemme på.

På workshop med elever fremkom blandt andet 
de oplistede ønsker.

FRILUFTLIV - BÅLMAD
Andre friluftaktiviteter: Overnatning i det fri, mad 
over bål..

OUTDOOR SPORT - FORHINDRINGSBANE
Løbebaner med indbyggede forhindringsbane 
gennem sanselige ’grønne’ uderum. Udendørs 
træningsstationer mv.

UDELÆRING - FORDYBELSE
Ophold og udelæring i nærområder fx til sprog og 
kulturfag, musik..

Børnenes ønsker:
”Naturlegeplads med skov, hæk, plads til 
fantasi og leg. Mur til boldspil, Trafikanlæg 
til mooncars. Forskellige niveauer af terræn, 
såsom bakker og andet.” 

Klatrebane, klatretårn, klatretræer
Flere gemmesteder, buske til gemmeleg
Parkourbane 
Svævebane
Rutsjebane, trampolin, vipper, hoppeborg
Flere gynger, edderkopgynge
Flere spande,skovle og sandkasser
Flere boldbaner, fodbold, basket, hockey, kunst-
græs
Cykelbane, racerbane med banancykler
Udendørs spiseplads
Bålplads
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MÅLGRUPPE

TRAFIK 
PARKERING

LEG, LÆRING OG  
BEVÆGELSE

SAMLINGS-
PUNKTER OG 

BYRUM

FOKUS-
PUNKTER

ALLE I LOKALOMRÅDET
FORENINGSBRUGERE
HAL OG BOLDBANE BRUGERE
CENTERBRUGERE
KIRKEBRUGERE
FORÆLDRE
ØVRIGE INSTITUTIONER

INDSKOLING/ SFO

MELLEMTRIN/ KLUB

UDSKOLING

Gode bil- og cykelparkeringsforhold
Beholde eksist. p-arealer ved skolen
Kiss’n ride
Cykel parkering v. alle indgange

Vigtigt m. visuelle og fysiske forbindelser

God belysning = trygt
Tilgængelighed 
Handicapvenlige stisystemer og aktiviteter

Obs. særlig biladgang til kirke
Obs. vareindlevering til skole, hal, multihus

Rundkørsel til cykler v. krydsende stier

Tunnel u. Østre Højmarksvej smal og utryg
Behov for super cykelsti
Behov for fartbump

Gode bil- og cykelparkeringsforhold
Beholde eksist. p-arealer ved skolen
Kiss’n ride
Cykel parkering ved alle indgange
Løbehjuls parkering?

Vareindlevering
Renovation
- læring ift. bæredygtig affaldssortering?

Bus parkering? Mindre busser?
Handicapparkering?
Af- og påsætningspladser?

Gennemgangsmuligheder?
- og på cykel?

Synlige og let tilgængelige indgangs-
områder til skole, hal, kirke og center.

Funktioner inde skal trækkes ud i byrum fx 
udecafé i forlængelse af kantine + multihus.

Kirkens ‘torv’ skal defineres.
Elektronisk infotavle om aktiviteter. 
Uformelle møde- og opholdssteder.

Mødested, spise ude og udeaktiviteter.
Obs. eksist. bålhytte  meget booket. 

Udeterrasse multihus mod boldbaner.

Scene til skole og kulturelle arrangementer.
Opholds-/ udelæringstrapper - niveauer.
Uformelle opholdssteder.

Udeterrasser med spisepladser evt. ude-
køkken i forlængelse af madkundskab og 
pæd. køkkener ved SFO, og klub.

Åbne værksteder, herunder cykelværksted. 

Udeværkstedsområder med bålplads og 
konstruktionsområder.
‘Udeskole’ - hugge/ snitte, konstruere etc.

Direkte adgang til nære udearealer.
Ude-inde funktioner. 
Overdækkede arealer/ halvtage.

Bevare Sports- og fritidspark Arendal.
Leg og bevægelse for alle aldre!
Bevægelse, fitness og parkour for store.
Bevægelsesloop rundt om hal og skole.

Boldbaner græs + kunstgræs
- understøtte eksist. idrætsliv.
Multibaner, også på torvet - generer liv.

Opholdsrum for publikum til boldbanerne 
(bagside af hallen).

Bevare eksist. springrav og asfaltområder til 
basket, tennis, hockey mv.

Overdækket betonbane som kan bruges 
hele året. 

Obs. på steder for de 15-16årige!

Sand- og graveområde.
Forskellige typer og mange gynger
Trampoliner, vipper, rutsjebane.
Klatremiljøer, klatrebane, klatretåne
Bevægelse, fitness og parkour.
Alderskodede bevægelsesmiljøer for 
mange til 45min. bevægelsesaktiviter mv.
Bevægelsesloop rundt om hal og skole.

Flere multibaner.
Forskelige boldbaner og mange mindre. 
8-mandsbane kontra 5-mands eller mindre?
Basket, pannabaner, håndbold, hockey
Græsplæner til rundbold mv.
Anlæg til mooncars.
Anlæg mini skater og løbehjul.
Idræt og atletik: Kort løbebane, sandgrav 
og højdespring på måtte. (findes aktuelt).
Overdækket betonbane som kan bruges i 
alle fag af alle klasser hele året. 

Udelæringssteder med læringszoner i 
forlængelse af årgangsområder, sprogfag, 
kulturfag.
Udeværksteder i forlængelse af værksteder, 
natur/science og design/kreaområde
Forsøgsområde fx bæredygtighed på ter-
rasse øverst (udskoling)
Fordybelsessteder.
Overdækkede arealer/ halvtage.

GRØNNE 
OMRÅDER OG 

OUTDOOR 

Grønt område med stiforbindelser.
Grøn identet - have-park-skov.
Obs på  ‘åbne og synlige’ områder!
Understøtte udsigtskiler gennem området.
Binde natur, beplantning og stier sammen.

En del af torvet ønskes begrønnet. 
Sansehave/ havepræg ved kirken.
Bevar eksist. store træer såvidt muligt!

Løbestier/ aktivitetsspor.
Outdoor fitness træningsstationer.
Aktivere eksist. sti langs boldbaner.
Små oplevelsesarealer.

Læringsskov placeres længere mod øst og 
fungerer som grøn korridor i området + læ.

Grønne områder.
Opholds-/ aktivitetssteder.
Udeværkstedsområder med bålplads.

Bevægelsesbane gennem beplantning
Naturlegeplads med træer og beplantning
Terræn i forskellige niveauer, bakker mv.
Huler og gemmesteder i beplatning
Legekrat, læringshaver, skoleskov.

Mountainbikes - skur og cykelværksted
Afmærkede stiruter med faste o-løbs poster 
og evt. træningsstationer.

‘Fra jord til bord’ køkkenhaver, højbede mv.
Skab skygge, læ og ly.

Muligheder for outdoor sport og friluftsliv 
fx bålmad og aktive stiruter.

Stiforbindelser til naturområder.
‘Udeskole’ i lokalområdets natur.

OVERSIGTSSKEMA OVER BEHOV OG ØNSKER 

ARKITEKTUR, 
KUNST OG 

KULTUR
Dynamisk mangfoldigt samlingspunkt/ torv
Amfi-trappe-anlæg.
Uformelle opholds- og mødesteder.
Mange bænke.
Overdækning på torvet ‘svævende tag’.

Kulturelement på torvet.
‘Vand giver liv’ fx springvand, vandleg etc.
‘Park med opholdsmuligheder’?
‘Småbørnslegeplads’.

Fællesområder med forskellig karakter
Overdækkede arealer/ halvtage.

Sikre forbindelser på tværs af området! 

Obs. på om eksist. lysmaster kan bruges.

Dynamisk mangfoldigt samlingspunkt/ torv
Amfi-trappe-anlæg.
Uformelle opholds- og mødesteder.
Overdækning på torvet ‘svævende tag’.

Overdækkede arealer/ halvtage.

‘Bevægelsesfremmende indretninger’.

Sikre forbindelser på tværs af området! 
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BILAG 2: Analyse af eksisterende forhold          
Eksisterende byrum og landskab
Stedets DNA og potentialer
Fotos fra området
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Projektområdet er placeret centralt i Gødvad-området mellem Arendals-
vej og Østre Højmarksvej. Området indeholder et center med en Rema 
1000 og en række mindre butikker, Dybkær Kirke og sognegården 
side om side med Gødvadhallen og omkranset af boldbaner mod syd 
og øst. Dybkærskolen er i dag placeret i den sydlige ende af området. 
Omkring området er der opført en række forskellige boliger, herunder 
både socialt boligblok byggeri og forskellige typer af rækkehuse, 
etageboliger og villaer. Et veludviklet og flittigt brugt stisystem fører 
let de lokale beboere mellem områdets institutioner, boligområder, 
grønne områder og nærtliggende skove samt til Silkeborg midtby.

Mod Østre Højmarksvej afskærmer et bælte af fredskov med indsigts-
kiler mod centerområdet. Mod Arendalsvej afskærmer træer og 
beplantning mod eksisterende boldbaner. Stisystemer med beplant-
ning leder cyklister og gående rundt langs projektområdets øvrige sider.

Eksisterende byrum og landskab 
Byrummet er i dag præget af et tidligere ønske om at skabe et centralt 
bytorv med et udvidet butiksmiljø omkring. Planen er ikke fuldført og 
mange midlertidige løsninger betyder, at området i dag fremstår med 
bagsider i flere retninger, og det skaber et diffust hierarki og en rodet 
by oplevelse.

I dag er Arendal Sports- og Fritidspark et samlingspunkt for lokal- 
området med en lang række udendørs bevægelsesaktiviteter. Hertil 
kommer en bålhytte, der fungerer som et spise-ude-samlingssted. 
Funktioner er placeret som et langsgående bånd ved flade græsarealer 
uden egentligt rumdannende elementer.

De eksisterende store træer skaber karakter og rum, afskærmer mod 
veje og skaber oplevelsen af et grønt område. I disponeringen af (det 
nye skolebyggeri og) de nye udearealer ønskes der derfor i videst 
muligt omfang at bevare de eksisterende træer. 

Stisystemer forbinder det flade område ved centeret og boldbanerne 
med det faldende terræn mod syd og den eksisterende Dybkærskolen, 
det stigende boligområde mod øst, samt boligområder mod nord og 
vest. Stierne rækker også ud i nærtliggende landskaber med grønne 
områder og skove. 

Projektområdets placering i Gødvad-området (Illustration th.)
Luftfoto af Gødvad-området, 2019.

Østre Højm
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ANALYSE AF EKSISTERENDE FORHOLD

eksist. P.

Stedets DNA og potentialer
Stedet rummer store muligheder for at skabe en ny og forbedret 
sammenhængskraft i området. Det omfatter bl.a. muligheden for at 
skabe et aktivt og samlende byrum og samlingspunkter, der understøtter 
mangfoldige fællesskabsskabende aktiviteter og funktioner og inspirerer 
til nye synenergier. Stedets DNA er et aktivt fritids-og foreningsliv med 
Idrætsforeningen i spidsen. 

”I Gødvad kommer vi hinanden ved, her er plads til alle – uanset 
alder, etnicitet eller helbred.”

Ingelise Nielsen, formand Gødvad Lokalråd.

Den ånd gennemsiver Lokalråd og de mange foreninger. Gødvad 
området har mange gode initiativer i forhold til at skabe inklusion, 
fx Lykkeliga hold, Idrætsforeningen rummer forskellig etnicitet og 
handicaps i, og Boligsocial Helhedsplan aktiviteter: Bydelsmødre, 
velkomstambassadører, mandeværk m.m. Området har en effektiv 
Madspild-ordning samt besøgsven ordninger. Gødvad Folkeuniversitet
arrangerer foredrag. Lokalrådet samler lokalområdets beboere til et 
stort fælles St. Hans-arrangement, samt et fælles julearrangement i 
Hallen hvert år.

Et fremtidigt byrum og samlingspunkter rummer mange potentialer i 
forhold til at fremme sammenholdet i Gødvad. Steder, der skal fungere
som et fysisk aktive mødesteder og fællesområder for sportslige, 
skolemæssige, fritidsprægede og kulturelle aktiviteter. De positive 
erfaringer med og indhold i Arendal Sports- og Fritidspark skal integreres
som en vigtig del af de nye udearealer. En ny sammenhængende 
arkitektur og landskab med integrerede funktioner og stiforbindelser
kan sammen med skolens indflytning understøtte det sociale liv i 
udeområdet.

Projektområdet
Referencefotos fra projektområdet

Analysediagram
Forbindelser på tværs af nye bygninger, ‘det grønne flyder ind’ og solforhold.
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• Der er et stort behov for visuelle og 

fysiske forbindelser på tværs af nye 
bygninger.

• Det ønskes at lade ‘det grønne’              
- naturen ‘flyde’ ind i området og     
understøtte forbindelser til nært-    
liggende naturområder.

• Overordnede solforhold.

12

3

ny skole ny hal og 
multihus

kiss’n ride



26 PROGRAM FOR UDEAREALER VED BYCENTER, NY SKOLE OG NY HAL I GØDVAD

BILAG 3: Helhedsplan for Gødvad          

Helhedsplan for Gødvad, 2018.                                                                                   
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Situationsplan Udarbejdet af CFBO, 2018.
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8-mands bane

Silkeborg byråd har i 2018 godkendt en helhedsplan for Gødvad-
området. Helhedsplanen fastlægger placeringen af en ny skole og en 
ny hal og multihus med et mål om at skabe sammenhæng i området. 
Helhedsplanen fastlægger kun den overordnede disponering i området.

Formålet er at skabe en helhedstænkning – en synergi og sammen-
hæng mellem funktionerne i området og i området som helhed. Funk-
tionerne i området er, udover den nye skole og den ny hal og multihus, 
den eksisterende hal, kirken, centeret med butikker, torvet, Arendal 
sports- og fritidspark, boldbanerne, parkeringsarealer og stisystemerne 
til de omkringliggende boligområder, øvrige lokale skoler, samt nært-
liggende naturområder.  

Helhedsplan med placering af ny skole, hal og multihus.                    
(Illustration th.)

HELHEDSPLAN FOR GØDVAD
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