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FORORD

Silkeborg Kommune er i vækst, og med Planstrategi 2040 
sætter Silkeborg Byråd retningen for Silkeborg Kom-       
munes fysiske udvikling frem til 2040. 

Byrådet ønsker vækst og udvikling i hele kommunen, så 
Silkeborg Kommune også i fremtiden er et attraktivt sted 
at bo og drive erhverv.

Silkeborgmotorvejen og Silkeborg by er en stor                            
’motor’ for udvikling, handelsliv og kultur, og kommunens                     
mange byer danner rammen om et godt liv og en hver-
dag, der hænger sammen. Derfor fokuserer planstrategi-
en både på Silkeborg by og på omegnsbyerne. Samtidig 
har Silkeborg midtby en særlig betydning, og får derfor 
et særligt fokus i strategien. Midtbyen skal udvikles og                           
styrkes som et attraktivt centrum, hvor vi i endnu                                                                                                                  
højere grad udnytter de unikke muligheder, som vi har 
med en midtby tæt på naturen.  

Vi ønsker en kommune med forskelligartede boliger, 
så der er boliger til alle livsfaser og indkomster. Derfor                                
ønsker vi nye boliger i hele kommunen og ikke mindst for-
skellige boligtyper. 

Forord
Det skal være nemt for borgerne at komme frem, og der-
for ønsker vi en god mobilitet og ikke mindst satser vi på 
endnu bedre cykelforbindelser.  

Klima og bæredygtighed spiller en stadig større rolle i                       
vores planlægning. Derfor skal vi sikre en robust planlæg-
ning i forhold til klimaforandringer, og vi vil i fremtiden ind-
drage FN’s verdensmål i vores arbejde.  

Udviklingen af Silkeborg Kommune foregår i sam-                           
arbejde med borgere, virksomheder, investorer, foreninger,                    
frivillige og andre. Med Planstrategi 2040 sætter vi ram-
merne og retningen for udviklingen, og vi peger på hand-
linger, som sikrer, at vi udnytter rammerne.

Med venlig hilsen
Borgmester, Steen Vindum og Silkeborg Byråd

Steen Vindum
Søren Kristensen
Johan Brødsgaard
Jarl Gorridsen
Gitte Willumsen
Mads Frandsen
Helga Sandorf Jacobsen
Susanne Jacobsen
Kasper Thomassen
Flemming Heiberg
Peter Nyegaard Jensen
Linda Lyngsøe
Kristoffer Møller Jensen
Morten Høgh
Helle Gade
Rune Dreier Kristensen
Lars Hansen
Dorthe Jensen
Jonas Sivertsen
Lars Faarup
Ivan Greve
Kim Nielsen Barslund
Svend Thue Damgaard
Hans Okholm
Bente Refslund
Harry E. Maden
Kuno F. Danielsen
Lene Fruelund
Peter Sig Kristensen
Martin Jakobsn
Claus Løwe Klostergård
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3 pejlemærkerIndledning

Udvikling af omegnsbyerne Silkeborg 8600 Silkeborg by vokser Eriksborg, en ny bydel    
mellem Gødvad og Grauballe

8 fokusområder Udvikling af Silkeborg 
midtby

Hvad mener vores
samarbejdspartnere?

Udvikling af Søfronten og 
Havnen

Det går godt i Silkeborg Kommune. Vi 
er på vej mod 100.000 indbyggere, og   
flere virksomheder etablerer sig hos os. 
Derfor er byggeaktiviteten også høj i 
vores kommune.

Side .....................................................................6

Arealerne omkring Søfronten og Havnen                                                                                             
er de mest attraktive i Silkeborg by. Vi 
har igangsat en parallelkonkurrence 
med henblik på at få udviklet en master-                                                                           
plan for området.

Side .................................................................. 18

For at sætte retning for Silkeborg      
Kommunes udvikling har vi formuleret 
tre pejlemærker, som skal styre vores 
udvikling i fremtiden.
 

Side .....................................................................8

Vi videreudvikler vores omegnsbyer                                                                                          
som en attraktiv ramme om                             
menneskers hverdagsliv med tiltræk-
kende bosætningsmuligheder, fælles-
skaber og grønne omgivelser.

Side ..................................................................20

Præsentation af hovedbudskaber 
om Silkeborg Kommunes udviklings-        
muligheder fra nogle af vores mange 
samarbejdspartnere. 

Side .................................................................. 10

Silkeborg by vokser. De mindre by-    
samfund på byens kant kommer i         
højere grad tættere på Silkeborg by. Et 
stærkt byfællesskab er under udvikling.  

Side ..................................................................26

Silkeborg by skal vokse i respekt 
for naturen, så der både skabes                                                                                                                                
spændende naturområder, varierede                  
boligområder, attraktive erhvervs-                                                                                    
arealer og en velfungerende infrastruk-
tur.

Side ..................................................................28

Efterspørgslen på boligjord omkring 
den nordlige Silkeborgbydel Gødvad er 
stor. Derfor har vi udarbejdet en selv-
stændig udviklingsplan for området.

Side ..................................................................34

Otte fokusområder sikrer tilsammen et 
solidt fundament for en udvikling, der 
bygger på høje ambitioner og klare 
fremtidige prioriteringer. 

Side .................................................................. 12

Vi videreudvikler Silkeborg midtby 
som et levende, varieret og attraktivt          
centrum i Danmarks Outdoor Hoved-
stad – ”Silkeborg MIDT i naturen”.

Side ...................................................................14
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I Planstrategi 2040 er der primært        
anvendt illustrationer og fotos fra                 
Silkeborg Kommune.

Årstiderne Arkitekter: s. 4, 5, 28, 46, 47, 
48, 49, 52, 55, 79
Laban Arkitekter: s. 47 
Silkeborg Forsyning: s. 51

INDHOLDSFORTEGNELSE

Attraktive erhvervsarealer

Revision af kommuneplanen

Trafik og mobilitet

Om planstrategien

Boliger for alle

Planlægning siden sidst

Klima og bæredygtighed

Baggrundsmateriale Illustrationer og fotos

Handlinger

Vi sikrer attraktive erhvervsarealer til 
erhvervslivet, så arealerne er klar, når 
de efterspørges. Vi imødekommer en 
stigende efterspørgsel langs motor-   
vejen.

Side ..................................................................38

Den kommende revision af vores Kom-
muneplan 2017-2028 sker på bag-
grund af de otte fokusområder, som 
defineres i Planstrategi 2040.

Side ..................................................................60

Vi sikrer, at flest mulige har gode        
muligheder for at transportere sig rundt 
i kommunen – den bedste mobilitet for 
flest mulige. 

Side ..................................................................42

Planstrategien samler op fra Kommune-                                                                                  
plan 2017-2028 og lægger sporet for 
den kommende kommuneplan. Plan-
strategien er byrådets strategiske plan 
for kommunens fysiske udvikling.

Side .................................................................. 61

Silkeborg Kommune skal være attraktiv                                                                               
at bo i – vi sikrer boliger for alle. Vi         
fokuserer samtidig på boligområdernes 
kvalitet, fællesskab og at trække det 
grønne ind mellem husene.

Side ..................................................................46

Siden vedtagelsen af Kommuneplan 
2017-2028 har byrådet vedtaget 25 
kommuneplantillæg og 30 lokalplaner 
gældende for Silkeborg Kommune.

Side ..................................................................62

Vi vil skabe en mere bæredygtig                    
udvikling, så vi nedsætter vores fod-                                   
aftryk på klimaet og bliver mere                                                                        
robuste i forhold til klimaforandringer.

Side ..................................................................50

Bag Planstrategi 2040 ligger et                
omfangsrigt baggrundsmateriale, som 
har bidraget til at forme og udvikle plan-
strategiens fokusområder. Baggrunds-
materialet præsenteres her kort.

Side ..................................................................64

Vi har valgt en række handlinger, som 
skal bidrage til at skubbe os i den               
udviklingsretning, som de otte fokus-
områder definerer.  

Side ..................................................................52
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INDLEDNING

Foto over Silkeborg ved Langsøen

HVAD ER EN PLANSTRATEGI?

En planstrategi er en overordnet plan for kommunens strategiske og fysiske                                                                                                                                        
udvikling. Den er lovpligtig for kommunen og skal vedtages i første halv-
del af byrådsperioden. Med strategien beslutter byrådet, hvilke ændringer i                      
kommuneplanen, byrådet har til hensigt at foretage i den kommende revision                                                                                               
af kommuneplanen. 

I Silkeborg Kommune går planstrategien hånd i hånd med Udviklingsstrategi 
for Vækst og Velfærd. I udviklingsstrategien slår byrådet fast, hvad der skal 
ske, mens planstrategien sætter rammer for, hvor det kan ske.
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INDLEDNING

Den Østjyske Millionby
Silkeborg Kommune er en del af 
en stor byregion - Den Østjyske                  
Millionby – med Aarhus som centrum. 
Silkeborg ligger centralt og attraktivt i 
Jylland med gode afstande til Aarhus, 
Viborg, Randers, Horsens og Herning. 

Den gunstige beliggenhed bidrager 
til vækst og til at tiltrække endnu flere                                                                         
borgere og arbejdspladser. Vi ønsker 
fortsat målrettet at sikre borgere og 
virksomheder de bedste rammer for 
at bo, leve og drive virksomhed i vores                                                                       
kommune, blandt andet ved at ud-
nytte de styrker, som kendetegner           
Silkeborg kommune. 

Silkeborg Kommune er et attraktivt 
sted at drive virksomhed. Her er højt 
kvalificeret arbejdskraft, smukke om-
givelser, og med Silkeborgmotorvejen 
er Aarhus, Herning og E45 kommet 
endnu tættere på Silkeborg – og om-
vendt. 

Danmarks Outdoor Hovedstad
Uanset hvor vi bor i kommunen, er 
naturen tæt på – noget af Danmarks 
smukkeste natur. Tænk fx på lyngen 
ved Vrads, bakkerne ved Gjern og       
Silkeborgsøerne. Vi har gode mulig-                                                           
heder for at bruge naturen aktivt. 
Vi kan lade op i vores smukke stille-     
områder med en hyggelig gåtur, eller 
blot sidde og nyde roen, bruge søerne                                                              
eller være aktive i skovene med                                    
kompas i hånden, på mountainbike 
eller i løbesko. 

Vi er Danmarks Outdoor Hovedstad, 
og det skal vi bruge som springbræt 
til øget bevægelse, sundhed og livs-                                                                                
kvalitet for alle i vores kommune.                                                                   
Vi tænker outdoor bredt ved fx at 
skabe plads til natur og grønne                                    
områder mellem husene og ved at 
skabe gode forbindelser til omkring-
liggende natur. 

Det går godt i Silkeborg Kommune. Vi er på vej mod 100.000 
indbyggere, virksomheder trives og nye kommer til. Vi er inde i 
en periode med meget høj byggeaktivitet.

Indledning
Muligheder og fællesskab
Silkeborg Kommune er et attraktivt 
sted at bo og leve. Her er smukt, her 
er trygt, og mulighederne er mange.       
Vores mange byer og lokalsamfund 
har, hvad der skal til for at få en god 
hverdag. I Silkeborg findes et blomst- 
rende byliv med cafeer, restauranter           
og små specialbutikker. Kulturlivet 
blomstrer med musik, kunst, teater 
og aktive kulturhuse, som ikke blot                                                                         
begejstrer, men også engagerer flere 
tusinde frivillige.

En by midt i naturen skal naturligvis 
turde være netop det - en vital by med 
spændende arkitektur og natur - midt 
i en storslået natur. 

Kommune betyder fællesskab, 
og Silkeborg Kommune består af                                                                                           
mange fællesskaber. Vi har fx tusind-
vis af foreninger og andre fælles-    
skaber. Uanset hvor du bor, eller hvad 
du brænder for, har vi et fællesskab, 
som du kan blive en del af. De mange                                                                       
fællesskaber giver os et stærkt            

FORUDSÆTNINGS REDEGØRELSE

Silkeborg Kommunes aktuelle situa-
tion anno 2018 og seneste udvikling 
fremgår af en forudsætningsredegø-
relse, der er lavet forud for arbejdet 
med Planstrategi 2040. 

Hovedbudskaberne i forudsætnings-
redegørelsen er:

 » Vi vokser, både i antal indbyggere, 
antal nye boliger og nye 
arbejdspladser.

 » Vi bliver flere ældre og flere 
mindre husstande.

 » Vi har mange, som kører ind og 
ud af kommunen for at arbejde, 
hvilket understreger betydningen 
af Silkeborgmotorvejen.

Du kan læse mere fra forudsætnings-
redegørelsen bagerst i planstrategi-
en under Baggrundsmateriale.

Byrådets vision er, at:
 » løse velfærdsopgaven, så alle kan 

leve et godt liv,
 » sikre borgere og virksomheder de 

bedste rammer og føre en ambitiøs 
vækstpolitik,

 » benytte Danmarks Outdoor Hoved-                                                                   
stad som springbræt til øget be-                                                                              
vægelse, sundhed og livskvalitet 
for alle.

fundament for et aktivt nærdemokrati 
og livskvalitet gennem hele livet. 

Med så godt et udgangspunkt følger 
en særlig forpligtelse. Vi skal indfri     
vores fulde potentiale, så Silkeborg 
Kommune bliver et endnu bedre sted 
at bo og drive virksomhed. Vi skal   
markere os som noget særligt, der 
bygger på de kvaliteter, vi allerede har. 
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NATUREN SOM 
DRIVKRAFT

 
Skovene, naturen og vandet er               
vores DNA. Et DNA, som vi vil bygge 
videre på. Naturen er vores drivkraft 
for udvikling. Vi skal med den fysiske 
planlægning bidrage til at styrke for-
bindelsen mellem by og natur i hele 
kommunen, så alle oplever, at de er i 
Danmarks Outdoor Hovedstad. Vi skal 
sikre, at de enestående og værdifulde 
naturområder, der findes i Silkeborg 
Kommune, bevares og fortsat kan 
danne grundlag for oplevelser.

VÆKST OG 
UDVIKLING I HELE 

KOMMUNEN
 
Vi vil fortsat arbejde for vækst og 
udvikling i hele kommunen. Vi skal 
sikre, at vores byer er attraktive som 
ramme om menneskers hverdag – 
både for dem, der bor i kommunen 
allerede, og for dem, der overvejer at 
flytte hertil. For at sikre attraktivitet 
skal der fortsat arbejdes med 
varierede bo-, natur-, fritids- og 
kulturtilbud. Samtidig ønsker vi at 
imødekomme erhvervsudvikling, så 
både eksisterende og kommende 
virksomheder oplever, at Silkeborg 
Kommune er et attraktivt sted at 
drive virksomhed.

 
FÆLLESSKABER

 
Fællesskaber giver sammenhængs-
kraft i kommunen – og fællesskaber 
findes i mange former og størrelser.                                                                            
Som kommune er vi et stort fælles-                                                                  
skab, men fællesskaber findes på 
mange niveauer fra det enkelte bolig-                                                                          
område eller bykvarter over by-
samfund til kommunen som et 
sammenhængende og oplevet fælles-                                                           
skab. I Planstrategi 2040 fokuserer                          
vi på rammerne for fællesskaber.                     
Det handler om mødesteder og                                                                                        
forbindelser på mange forskellige 
skalaer – om at se og blive set. 

3 Byrådet fastsætter tre overordnede pejlemærker, som skal være styrende 
for Silkeborg Kommunes fremtidige udvikling og sikre en helstøbt 
planlægning.

pejlemærker

PEJLEMÆRKER 
MED RETNING 
De tre pejlemærker sætter retningen 
for kommunens fysiske udvikling. 
Pejlemærkerne er afsæt for en ræk-
ke forkusområder, der med oplæg til 
konkrete handlinger er byrådets bud 
på at imødegå de udfordringer, vi står 
overfor frem mod 2040.
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Vi mener selv, vi har både Danmarks smukkeste natur og Danmarks bedste 
nærdemokrati. De to ting giver til sammen grundlag for en sund og glædelig 

hverdag for både store og små.

Foto af Østre Søbad ved Almind Sø

93 PEJLEMÆRKER



HVAD MENER VORES SAMARBEJDSPARTNERE?

Hvad mener vores 
samarbejdspartnere?
I Silkeborg Kommune er der mange stærke stemmer med holdninger til 
kommunens udvikling. På baggrund af input fra en række personer med 
engagement og kompetencer inden for byudvikling, outdoor, kultur og 
fritid, erhverv og turisme har vi sammenfattet et perspektiv på kommunens 
udviklingsmuligheder. 

HOVEDBUDSKABER 

Samtalerne kan sammenfattes i seks hovedbudskaber, som har 
dannet en vigtig baggrund for arbejdet med Planstrategi 2040.                          
Interviewpersonerne præsenteres under Baggrundsmateriale for 
Planstrategi 2040.

Silkeborg Kommune vokser både             
fysisk og mentalt. Der kommer en 
masse nyt blod til med tilflytterne 
og de nye virksomheder. Det er godt. 
Det betyder også, at kommunen                                               
mentalt er vokset ud over kommune-                                          
grænsen og helt til Aarhus. Vi er det 
bedste sted at bo og leve i Den Øst-
jyske Millionby, som vi er en del. 
Et fællesskab, som vi kan få gavn 
af, og som kan få gavn af os. Silke-
borgmotorvejen har bidraget til væk-
sten og har udvidet vores horisont.                                                                                    
Vi er blevet mere moderne. Vi er 
vågnet op fra vores ”tornerose-
søvn” og konkurrerer med de andre                                 
kommuner om vækst og udvikling. 

Naturen er vores fundament, og vi 
er Danmarks Outdoor Hovedstad. Vi 
har masser af herlighedsværdi med                                                                                                                     

  Silkeborg er inde i en                                            
fantastisk udvikling. Med 
brandet Silkeborg og                                  
Søhøjlandet – Danmarks Outdoor 
Hovedstad har vi fået skabt noget 
på turistområdet, som går lige ind 
i vores DNA. Derfor er brandet                  
blevet grebet af mange og det    
hele går så stærkt, at vi føler, at 
vi bygger vejen, mens vi går. Vi 
skal i fællesskab videreudvikle    
vores kommune som Danmarks 
Outdoor Hovedstad.” 

Turistchef  
Liselotte Nis-Hanssen 

unikke oplevelsesmuligheder. Her er                                                                                                       
plads til alle – til de, som ønsker ro og                                                                                                                      
fred og de, som benytter skoven,                                                                             
naturen og vandet til mere action-                                                                           
præget udfoldelse. Det helt særlige er, 
at vi overalt i kommunen har nærhed 
til naturen. Silkeborg by ligger prak-
tisk talt midt i skoven. Det er unikt. 
Det skal vi for alt i verden holde fast 
i. Vi skal fortsætte med at udvikle det                                                                                   
unikke på outdoorsiden, eksempel-
vis være Danmarks førende MTB-                                                                                                   
destination, når det handler om 
cykling. Men outdoor er for alle – der-
for skal outdoor-begrebet bredes 
ud, så det favner bredt og indgår i                                                                            
mange af de ting, som vi foretager                                                                     
os og det skal ses i relation til 
kampagnen Bevæg dig for li-
vet. Det gælder også borgere med                                                                                 
(bevægelses)handicap. 

  Silkeborgmotorvejen har virkelig kickstartet en 
positiv udvikling, og det er kun begyndelsen. Vi har meget 
mere i vente. Men vi skal huske vores omegnsbyer. Derfor er 
det vigtigt at sikre mobiliteten mellem omegn og Silkeborg 
– omegnen er en vigtig del af Silkeborg Kommune.”

Chefredaktør for Midtjyllands Avis, Hans Krabbe
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HVAD MENER VORES SAMARBEJDSPARTNERE?

Fællesskaber - vi er gode til at finde 
sammen. Vi er gode til det frivillige                  
arbejde og gode til at understøtte                                    
alle vores ildsjæle. Vi kan få ting til 
at ske ved at bakke op og bidrage                             
til forskellige arrangementer og                                                                                 
institutioner. Lokalt i vores omegns-
byer er der et stort engagement, som 
skaber lokale fællesskaber og en 
stærk følelse af at høre til. I Silkeborg                                                             
engagerer mange sig i de større                                        
events, som er afhængige af                                                                                                                                      
ildsjælenes bidrag og deltagelse.     
Fællesskabet skal også stå stærkt, 
når vi udvikler vores byer, fx igennem                                                                 
forskell ige boligtyper,  bol ig-                               
områdernes indretning, placering af 
hverdagsfunktioner, mødesteder og 
rum for aktiviteter. 

  Frem mod 2040 skal 
vi prioritere det fælles: 
Fælleskøkkener, fælles haver, 
fælleshuse. Vi skal skabe unikke 
og fede hverdagsrum, såvel ude 
som inde, hvor det gode liv kan 
udspille sig. Det handler om at få 
skabt rammer for liv og samvær.” 

Bibliotekschef,                                                                                                  
Lars Bornæs

Fra A til B på den lette måde -                                                       
sådan skal vores kommune være.                                              
Silkeborg har en fantastisk                                                                 
beliggenhed. Silkeborgmotorvejen 
har sat gang i en udvikling – nærhe-

den til Aarhus og E45 er vigtig for os, 
både for erhvervslivet og for folks valg 
af, hvor de vil bo. Forbindelsen mel-
lem omegnsbyerne, Silkeborg og de 
større byer omkring os er afgørende 
for lokalsamfundenes udvikling. Sær-
ligt er unge, ældre og de, som ikke 
har bil, afhængige af gode cykelstier, 
bus- og togforbindelser. Det skal væ-
re let at tage cyklen. Det er afgørende 
for, hvor folk vælger at bo, at mulig-
heden er der. Og det er afgørende for                                                                                   
Silkeborg by, at det er muligt at                    
skifte bilen ud med cyklen, fordi den 
centrale trafik er udfordret med mange                                                                        
flaskehalse, som opstår pga. den om-
kringliggende natur og søer. Vi skal 
finde de bedste løsninger under de 
vilkår.

Silkeborg midtby skal udvikles - for 
det er ’vores allesammens handels-
by’. Det er i midtbyen, vi har mulig-
hed for at opleve og være en del af 
et større byliv. Midtbyen skal være 
spændende, attraktiv og tilgængelig 
for alle. Vi skal fortsætte med at byg-
ge boliger centralt i byen til forskel-
lige behov, fordi det bidrager til flere 
og forskellige mennesker – også efter                                                   
butikkernes lukketid. Mødesteder,                                                
torve og pladser skal være interes-
sante, spændende og gerne forskel-
lige. De skal sikre, at vi mødes, ser 
hinanden og bliver set på tværs af ge-
nerationer og sociale lag. Vi skal sikre, 
at vores gågader er levende og inte-
ressante – også i enderne.           

           Fællesskab er vigtigt for 
os unge. Der er stor interesse for 
initiativer og arrangementer, som 
skaber mulighed for fællesskab. 
Og Bindslevs Plads er et vellykket 
eksempel på en fysisk ramme 
til at udfolde fællesskaber i.”

Tidligere ungeborgmester, 
Cecilie Kristensen 

Ændringerne er i gang, og der sker 
meget i midtbyen i disse år. Det  
arbejde skal fortsætte. Havnen skal 
udvikles, så den bliver attraktiv for 
udfoldelse af det moderne byliv, 
og vi ønsker et nyt Museum Jorn 
placeret centralt i byen. Kulturen 
skal i endnu højere grad ind i 
byens rum og gadeforløb for at 
skabe undren, opmærksomhed 
og oplevelser. Silkeborg by skal 
have mere af det, der kan over-                                                   
raske, og som samtidig er unikt. Vi 
skal sikre, at kulturlivet får mulighed 
for at blomstre, eksempelvis 
igennem fælles udstillingsmiljøer og                                       
værksteder, hvor børn og unge kan 
være med.

  Udvikling af eventkulturen 
i vores kommune skal sammen 
med hverdagskulturen og 
andre initiativer bidrage til 
at skabe et spændende byliv 
i Silkeborg midtby. Vi som 
aktører har et stort ansvar for 
at gentænke byens nuværende 
events og sikre, at her sker 
udvikling samtidig med, at der 
er plads til nye initiativer.” 

Formand for River Boat Jazz Festival 
og bestyrelsesformand for Jysk 
Musikteater, Johanne Errboe

Fremtidens boligområder - skal være                                  
varierede med plads til alle. Bolig-                                                         
udbygningen skal sikre plads til  
forskellige mennesker i forskel-              
lige  faser af livet og med forskellig                                                                   
social og økonomisk baggrund.  Bolig-                                                                        
typer og ejerformer skal blandes, og 
der skal være plads til fællesskaber, 
fx til seniorer. Nye boliger skal ikke 
kun bidrage til det helt nære og lokale, 
men også give værdi for bydelen eller 
byen ved at være attraktiv for andre 
end blot de, som bor der. Vores bolig-
områder skal være spændende med 
variation i udtrykket. 

  Vores børn er fremtiden. 
De skal alle have den bedste 
start på livet og få et godt 
udgangspunkt for at tage en 
uddannelse og få et job. Derfor 
skal vi igennem indretning af 
vores bolig- og byområder 
sikre, at børn og voksne mødes 
på tværs af sociale skel, i 
daginstitutionen, skolen og i 
nærområdet. Befolkningsgrupper 
skal i langt højere grad end i dag 
mødes på tværs af forskellige 
miljøer. Det er afgørende for 
vores alles toleranceevne og 
det er afgørende for de udsatte 
gruppers fremtidsmuligheder.” 

Vicerektor for Silkeborg 
Gymnasium, Tina Mikkelsen
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Klima og bæredygtighed er et fokus-
område, fordi klima og bæredygtig-
hed i stigende grad har indflydelse 
på borgernes liv og virksomhedernes  
drift, og for den måde, vi indretter     
vores byer og boliger på i fremtiden.

Fælles for de otte fokusområder er, 
at de er koblet sammen på kryds og    
tværs, så de tilsammen sikrer en hel-
hedsorienteret udvikling af Silkeborg  
Kommune frem mod 2040.

En del af fællesskabet Business 
Region Aarhus
Silkeborg Kommune er en del af                                                                          
udviklingen i et større geografisk     
område. De beslutninger, vi træffer, 
påvirker udviklingen i vores nabo-       
områder, og beslutninger i vores          
naboområder påvirker udviklingen i 
Silkeborg Kommune. Mulighederne 
for at skabe fortsat vækst og udvikling 
kræver ofte beslutninger og indsatser 
på tværs af de østjyske kommuner.                           
Derfor indgår vi i et fællesskab i                                                                                  

De otte områder i Planstrategi 2040 
omfatter hele kommunen:

 » Udvikling af Silkeborg midtby
 » Udvikling af omegnsbyerne
 » Silkeborg by vokser
 » Eriksborg
 » Attraktive erhvervsområder
 » Trafik og mobilitet
 » Boliger for alle
 » Klima og bæredygtighed

Silkeborg midtby er et fokusområde, 
fordi midtbyen på grund af sin stør-
relse og betydning er en dynamo for 
kommunens samlede udvikling.

Omegnsbyerne er et fokusområde,                                                                         
fordi halvdelen af kommunes                      
borgere bor uden for Silkeborg by, og 
byrådet ønsker vækst og udvikling i 
hele kommunen.

Silkeborg by vokser er et fokus-                                                                   
område, fordi halvdelen af                               

kommunens befolkning bor i                                                        
Silkeborg by, som fortsat vokser. 

Eriksborg, en ny bydel mellem            
Gødvad og Grauballe, er et fokus-     
område, fordi byrådet ønsker en ny 
attraktiv bydel her med det grønne 
som et bærende princip.

Attraktive erhvervsområder er et         
fokusområde, fordi byrådet ønsker, 
at Silkeborg Kommune er et attrak-
tivt valg for erhvervslivet.

Trafik og mobilitet er et fokus-                 
område, fordi infrastruktur og mulig-                                                                  
hederne for at komme hurtigt og 
sikkert frem er vigtigt i hverdagen for 
både borgere og erhvervsliv.

Boliger for alle er et fokusområde,                                                                           
fordi byrådet ønsker kvalitet og            
variation i udbuddet af boliger, og     
fordi kommunen skal vokse med                                                                        
omtanke for både mennesker og                
natur.

Business Region Aarhus, som udgør            
et stærkt, økonomisk vækstområde,                                                                                
der også kaldes Den Østjyske                
Millionby med Aarhus i centrum og 
som strækker sig fra Horsens i syd til 
Randers i nord, fra Silkeborg i vest til 
Djursland i øst. De otte fokusområder 
i Planstrategi 2040 er i overensstem-
melse med de planlægningsprincip-
per, vi har været med til at udarbejde 
i Business Region Aarhus. 

Vi ser Silkeborg Kommunes udvikling 
i et større perspektiv, og vi ønsker at 
udnytte mulighederne i det østjyske 
vækstcentrum omkring Aarhus og 
forstærke Silkeborg Kommunes rolle 
og identitet i Den Østjyske Millionby.

8 Planstrategi 2040 fokuserer på otte områder, som skal styre Silkeborg 
Kommune i den retning, byrådet ønsker. Områderne tager afsæt i de 
overordnede pejlemærker for Silkeborg Kommunes fysiske udvikling og i 
hovedbudskaberne fra vores samarbejdspartnere. 

fokusområder
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BUSINESS REGION AARHUS

Silkeborg Kommune er en del af          
Business Region Aarhus, ét af Dan-
marks stærkeste erhvervsfælles-    
skaber om vækst og udvikling. Det 
gør os stærkere samtidig med, at det 
giver os større gennemslagskraft og 
synlighed i forhold til omverdenen. 

Målet er at fastholde og styrke Den 
Østjyske Millionby som det førende 
vækstcenter uden for hovedstaden. 
Den overordnede fysiske planlæg-

ning skal derfor bidrage til, at vi som 
samlet byregion i 2040 kendetegnes 
af effektiv infrastruktur, en bæredyg-
tig realisering af byregionens udvik-
lingsmuligheder og en vedvarende 
stærk vækst i befolkning og arbejds-
pladser. 

Følgende seks planprincipper                     
bidrager til denne vision:

 » Sammenhængende planlægning,                                                         
der imødekommer en hastig 
vækst i arbejdspladser og bosæt-
ning. Særligt fokus på sammen-                       
hængende infrastruktur.

 » Attraktive lokaliseringsmuligheder 
for erhvervsliv, uddannelsestilbud 
og et boligudbud, der kan imøde-
komme alle borgeres boligbehov.

 » Stærke infrastrukturelle knude-
punkter med let og ubesværet 
adgang og attraktive omstignings-
muligheder mellem forskellige 
transportformer.

 » Samarbejde mellem erhvervsliv og 
uddannelse gennem planlægning 
for særlige erhvervsklynger.

 » Grønne og bæredygtige planløs-
ninger, der dels imødekommer    

miljø- og klimaudfordringer og 
dels sikrer let adgang til områdets                                  
natur- og kulturaktiver for at styrke                                                                
regionen som attraktivt bo- og               
levested.

 » Udvikling af de enkelte by-                    
samfunds styrker med henblik på 
at tiltrække flest mulige borgere,                                  
virksomheder og turister til by-        
regionen samlet set.

Foto af Remstrup Å
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Vi mener, at vi bedst udvikler Silkeborg Kommune ved at 
bygge videre på vores særkende og DNA. Naturen, 

skovene og søerne er et af vores særkende. 
Som Danmarks Outdoor Hovedstad skal vi bygge videre 

på dette - også i regi af Business Region Aarhus.



SILKEBORG MIDTBY
Silkeborg midtby bruges i dag som et udtryk for flere 
geografiske afgrænsninger i forskellige sammenhænge. 
Vi vil fremadrettet definere midtbyen som området 
mellem Silkeborg Langsø, Hostrupsgade, jernbanen og 
Remstrup Å inkl. Papirfabrikken.

Foto af optog fra Danmarks Internationale 
Gade teaterfestival 2018 ved Bindslevs Plads
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UDVIKLING AF SILKEBORG MIDTBY

Udvikling af 
Silkeborg midtby 
Vi videreudvikler Silkeborg 

midtby som centrum 
i Danmarks Outdoor 

Hovedstad - ‘Silkeborg 
MIDT i naturen’.

Vi skal fastholde og udvikle Silkeborg 
midtby som en velfungerende midt-
by med byliv og handelsliv og som 
anker for vækst og udvikling af hele             
kommunen. Vi har en stærk by-                                                                                             
midte med mange specialforretninger 
og lokalt forankrede butikker, der sam-
men med korte afstande gør Silkeborg 
by interessant, når man ønsker liv,         
handel og oplevelser. Torvet er ny-                                                                               
renoveret, og gågaderne er på vej 
til at blive renoverede for at sikre                               
attraktive rammer, som appellerer til 
endnu mere byliv og ophold.

Outdoor City Center
Vi vil skabe en fortælling om Silkeborg    
midtby som centrum i Danmarks                                                                                
Outdoor Hovedstad, og vi vil styrke 
den fysiske, funktionelle og mentale                                                                   

sammenhæng mellem by og natur. 
Det betyder, at vi vil synliggøre og ud-
vikle byens smukke beliggenhed ved 
søen og åen, forbinde byens mest 
attraktive steder gennem nye eller                                                 
forbedrede forbindelser. Folk skal 
kunne mærke, at midtbyen har både                                                             
å, sø og skov som nabo, når de                                   
opholder sig i Silkeborg midtby.

Silkeborg midtby skal med indbydende                                                                                  
gader og byrum danne ramme om 
outdooroplevelser og i fremtiden             
være et attraktivt Outdoor City Center.

En midtby med liv, handel og 
oplevelser
Silkeborg midtby skal videreudvikles                                                                       
som et levende og sammenhængende                                                                                 

  Vi skal arbejde målrettet med at gøre vores midtby 
spændende og interessant. For at det kan lykkes, skal vi have 
en aggressiv strategi, hvor ejendomme opkøbes, belægninger 
udvikles og der skabes gode og interessante byrum.”

Arkitekt og partner ved Laban Arkitekter,  
Henrik Kamp Ditlev

centrum – ikke kun til gavn for borgere                                                                                    
og besøgende i Silkeborg by, men                                                                                 
for hele kommunen. Et centrum,                                                   
som i kraft af Silkeborg bys stærke                                                                         
handels- og erhvervsliv, unikke kultur-                                                                                                                                         
attraktioner, gode tilgængelighed                                                                             
og smukke natur tiltrækker besøgende                                                                                          
og investeringer fra nær og fjern. 

Silkeborg midtby skal være levende, 
men den kan ikke leve lige meget alle                          
steder og på alle tider. Torvet og den 
indre midtby er centrum, og det er 
her, vi vil prioritere bylivet mest, mens 
der i midtbyens forskellige kvarterer 
skal være mere lokale byrum, hvor det        
lokale byliv kan leves. 

  Vores byrum skal emme 
af kultur og historie, fordi det 
skaber en attraktiv midtby med 
fokus på nye byfællesskaber, 
men også fordi det giver rigdom 
til de besøgendes kulturelle åre 
og bidrager til at skabe debat.”

Formand for Grafisk 
Værksted, Nina Knappe 

15



C
hr

is
tia

n 
8.

s 
Ve

j

Østergade

Torvet
Søndergade

Drewsensvej

Nygade

Tvæ
rgade

H
ostrupsgade Vestergade

Søgade

Søvej

Bindslevs
Plads

SØFRONTEN
NATUR, ERHVERV, BOLIGER OG STORE FUNKTIONER

HAVNEN
KULTUR OG TURISME

TORVET
BYENS HJERTE

UDVIKLINGSBÅNDET
DETAILHANDEL, UDDANNELSE OG BOLIGER

UDVIKLING AF SILKEBORG MIDTBY

Varieret byliv for fremtiden
Detailhandlen er stærkt udfordret 
af nethandel, og det udfordrer også       
Silkeborg midtby. Vi skal målrettet 
gøre en indsats for at sikre et varieret 
byliv og en god ”kundebase” for midt-
byens butikker og erhverv, fx caféerne                                                  
og restauranterne. Vi vil samtidig                           
bidrage til at undersøge og afprøve 
nye erhvervsformer, der giver plads til 
nye butikskoncepter, erhvervslejemål, 
iværksætteri og offentlige erhverv                                                                       
eller socialøkonomiske virksomheder, 
der kan skabe liv og flow af mennesker                                                                                   
i Silkeborg midtby. Endelig vil vi               
bidrage til oplevelser ved at sikre         
gode rammer for kultur og events i 
midtbyen.

Fortætning af midtbyen
Vi vil fortætte Silkeborg midtby med 
endnu mere erhverv og flere boliger,                                                             
servicefunktioner, oplevelser og   

grønne, rekreative arealer og få 
det til at fungere godt sammen. Vi 
vil bruge fortætningen til at gøre                                               
opmærksom på byens muligheder på 
nationalt plan og til at styrke sammen-                                                                    
hængen mellem midtbyens steder og 
til at styrke et varieret liv i midtbyen, 
hvor vi kommer tættere på hinanden 
på mange forskellige måder. Midt-                                                                                     
byen skal bringe folk tættere på fælles-                                                                               
skabet, de gode oplevelser og             
naturen. 

- Fokus på investorer
Vi vil tale med investorer, projekt-                                                                              
udviklere, de almene bolig-                                 
organisationer og ejere af konkrete 
bygninger og arealer, så vi får taget 
fat på de fortætningsmuligheder, der 
findes i midtbyen. Det betyder også, 
at vi vil arbejde på at forenkle ejer-    
forholdene de steder, hvor det kan 
fremme en ønsket udvikling. 

SILKEBORG MIDT 
I NATUREN

Som en del af Planstrategi 2040 er 
der udarbejdet en samlet udviklings-        
strategi for Silkeborg midtby med     
titlen ’Silkeborg MIDT i naturen’. Du 
kan under Baggrundsmateriale få et 
kort resumé af udviklingsstrategien.

Vi udvikler Silkeborg midtby 
fra byens hjerte, Torvet, 

i retning mod Søfronten, 
Havnen og igennem 

gågaderne mod stationen. 
Fokus i udviklingen af de 
tre udviklingsretninger er 
at fortætte byen, styrke 

forbindelser og aktivering af 
gader og byrum. 
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UDVIKLING AF SILKEBORG MIDTBY

PARALLELKONKURRENCE
For at styrke midtbyens sammenhængskraft har                              
Silkeborg Kommune i samarbejde med Realdania                                                                                                                    
afholdt en parallelkonkurrence for udvikling af Søfronten 
og Havnen. Parallelkonkurrencen har givet svar på, hvor-
dan vi kan udnytte og udvikle de rekreative muligheder, 
der ligger i Søfronten og Havnen, som nogle af Silkeborg 
bys mest attraktive arealer. 

Foto over Silkeborg midtby
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Udvikling af 
Søfronten og Havnen 
Silkeborg Kommune har sammen med Realdania afholdt en 
parallelkonkurrence for udvikling af Søfronten og Havnen i Silkeborg by. 
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Foto af konkurrenceområdet - 
Søfronten og Havnen

Med udvikling af Søfronten og 
Havnen vil Silkeborg midtby                                                                                    
ændre sig fra i dag at vende                                               
ryggen til Silkeborg Langsø                                         
og Remstrup Å, hvor parkerings-                          
arealer og veje ligger ned til                                              
vandet. I fremtiden skal disse arealer               
være åbne mod naturen og                                                           
indeholde forskellige byfunktioner, 
som bidrager til byliv.  

Sammen med Silkeborg Kommunes 
investeringer i konkrete projekter i 
Silkeborg midtby, har formålet med 
parallelkonkurrencen været at skabe                                                       
det planmæssige grundlag for at                 
videreudvikle og styrke Silkeborg 
midtby som en levende, attraktiv og 
sammenhængende destination. En 
midtby, hvor eksisterende og frem-  
tidige byfunktioner er forbundet med 
landskabet og naturen ved Silkeborg 
Langsø og Remstrup Å som rammen 
om det gode liv i Silkeborg.

I konkurrencen er der blevet fokuseret 
på, hvordan vi i fremtiden kan udnytte 
og udvikle de rekreative muligheder, 
der ligger i Søfronten og Havnen, som 
nogle af Silkeborg bys mest attraktive                                                                      
arealer. Hvordan vi sikrer gode for-
bindelser mellem Torvet, midtbyens 
kvarterer og de to store udviklings-
områder og bringer by og natur tæt-
tere på hinanden, så det understøtter 
det byliv, vi i forvejen er lykkedes med 
at skabe i midtbyen.

Unik historie og karakter
Søfronten og Havnen har hver sin 
unikke historie og karakter i Silkeborg                               
by, og er – på hver sin måde – en del 
af fortællingen om byens udvikling 
frem til i dag. De er samtidig to af 
de områder i byen, der rummer de                                                                               
største muligheder for byens og             
kommunens videre udvikling. 

Masterplan på vej
Vinderen af parallelkonkurrencen 
blev offentliggjort i april 2019. 

Silkeborg Kommune har modtaget 
tre forskellige forslag til udvikling af 
Søfronten og Havnen. Alle forslag rum-
mer store kvaliteter, som kan bruges                                                                              
fremadrettet, som et godt grund-
lag, når udviklingen af Silkeborg by 
skal diskuteres. Alle tre forslag peger 
på en placering af Museum Jorn på                 
parkeringspladsen vest for Rådhuset                                                        
og en forlægning af Søvej til en                                                                               
placering syd for Rådhuset (Søvej 
1), som frigiver areal til en bypark 
med forskellige outdoorrelaterede 
og bylivsskabende funktioner langs 
Søfronten, som væsentlige elemen-
ter i den fremtidige masterplan.

Vi vil nu gå i gang med en sammen-
fatning og tilretning af planen. Vi vil 
tage afsæt i vinderforslaget og ind-
drage elementer fra de andre forslag.                      
Masterplanen for Søfronten og Havnen                                                                                       
kommer til politisk godkendelse i                                                                                      
efteråret. Det forventes, at der 
kommer til at køre tre parallelle                                                          
udviklingsforløb om henholdsvis 
Søfronten, Museum Jorn og Havnen.

  

SØFRONTEN 
DELOMRÅDE I

SILKEBORG LANGSØ

HAVNEN
DELOMRÅDE II

CHR. 8.S VEJ

REMSTRUP Å

TORVET

OVERORDNET KONKURRENCEOMRÅDE

DELOMRÅDE

I parallelkonkurrencen er et større område 
mellem Søfronten, gågaderne, Torvet og 
Havnen undersøgt med henblik på at sikre 
gode forbindelser. Der er blevet udviklet 
konkrete løsninger på byrum og byggeri for 
delområderne Søfronten og Havnen. 
Områderne er to vigtige og meget forskellige 
landskabelige rum midt i Silkeborg by.
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I Gjern har man fra lokalt hold taget initiativ til projektet Naturby Gjern. Der 
er blevet afholdt forskellige aktiviteter, og med frivillige kræfter er der blevet     
lavet et midlertidigt grønt byrum midt i Gjern. Aktuelt arbejdes der på at     
rejse fondsmidler til at udvikle bl.a. nye boligområder og rekreative områder. 
Gjern er en af de seks eksempelbyer, der arbejdes med i planstrategien.

Foto af lokalt arrangement på arealet foran Hotellet i Gjern
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UDVIKLING AF OMEGNSBYERNE

Udvikling af 
omegnsbyerne
Vi videreudvikler vores omegnsbyer, så de er en attraktiv ramme om et godt 
hverdagsliv med gode steder at bo, fællesskaber og grønne omgivelser.

Silkeborg Kommune har mange                                                               
attraktive byer, der tilbyder borgerne                                                                        
noget forskelligt. Byerne har hver 
deres kvaliteter, som skal danne                                                                            
grundlag for deres fremtidige                             
udvikling. Fire ud af ti borgere bor i 
kommunens 28 omegnsbyer, og de 
fleste af byerne har oplevet stor vækst 
i antal indbyggere, fx er Voel, Ans,                                                                                   
Sorring og Kjellerup vokset 16, 11, 9 
og 6 procent over perioden 2009 
til 2018. Silkeborg Kommune er                                      
aktuelt, sammen med Lokalrådet i 
Ans, i gang med at udvikle en helheds-
plan for nye boligområder i Ans, lige-

som der er behov for en helhedsplan 
for fremtidige boligområder og midt-
byen i Kjellerup. Samtidig vil vi som 
kommune være aktiv i udviklingen i 
de byer, der har skole.     

Boligmassen i omegnsbyerne er 
præget af parcelhuse, et mindre                    
antal rækkehuse og et forholdsvist                     
lille antal etageboliger. Der er                                                                   
allerede i de fleste omegnsbyer store                                 
udlæg til parcelhuse. Udviklingen i 
omegnsbyerne handler groft sagt om 
at få realiseret lidt flere rækkehuse og                                                                  
etageboliger, så vi får en tilpas varieret                                                                        

boligmasse, og så handler det især 
om at skabe kvalitet og funktionalitet                          
i byens sammenhæng. Måske er 
den gamle hovedgade ikke længere                            
så levende. Til gengæld er der                                                                                       
garanteret liv ved hallen og skolen. 
I så fald er det de funktioner, vi skal 
lave gode byrum omkring og sti-                    
forbindelser til. Og måske skal hoved-
gaden laves om til boliger.

Over det meste af verden flytter                                                                          
flere og flere til de store byer, og 
de mindre byer oplever lukning af                                   
butikker, tab af arbejdspladser og 

støtte den  enkelte bys fysiske struk-
tur og kvalitet. Det handler også om, 
hvordan vi bedst muligt  styrker de                                                                             
eksisterende, eller skaber nye,            
møde- og samlingssteder til erstat-
ning for dem, der forsvinder. Initiativet 
”Lokalområde med kant” har bidraget                                                                   
positivt til at sætte fokus på det                              
enkelte lokalområdes udvikling, hvor 
initiativet er blevet udfoldet. Vi vil gerne                                                                        
fortsætte denne udvikling i den kom-
mende periode.

andre funktioner. Også nogle af                   
vores omegnsbyer kan komme                                                              
under pres, hvor det ikke længere 
er muligt at leve et helt hverdagsliv                            
inden for byskiltet. Vores omegns-                                                                             
byer er ikke generelt under afvikling, 
men tabte arbejdspladser, butikker og                       
andre ting kommer ikke tilbage til om-
egnsbyerne i samme omfang som 
tidligere. Derfor er det vigtigt, at ud-
nytte og videreudvikle den enkelte bys                                          
egne kvaliteter, og understøtte lokale                                                                      
kræfter, så omegnsbyerne også i 
fremtiden er steder, hvor et godt liv 
kan leves. Det handler fx om at under-

  I Kjellerup har vi masser af tilbud og 
fritidsaktiviteter til vores borgere. Vi arbejder 
på at udvikle vores egen niche inden for kultur- 
og eventområdet. Bymidtens handelsliv skal 
understøttes af nye funktioner, eksempelvis et 
kultur- og mødested for unge. Og et nyt mødested 
for børn som fx en stor naturlegeplads, som 
hænger sammen med Krabbes Grønne Ring.”  

Direktøj i Arena Midt,   
Anders Hartvig
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Arena Midt i Kjellerup har siden åbningen i 2010 
været et nyt mødested for byens borgere og er 
omdrejningspunkt for både sports-, kultur- og 
outdoorliv. Arenaen ligger små 1½ km fra by-
ens ”gamle” mødesteder; skolen, kulturhuset 
”Mosaikken” og butikkerne i bymidten. I plan-
lægningen for udviklingen af Kjellerup, bliver 
mødestedernes udvikling og samspillet mellem 
dem et centralt omdrejningspunkt.

Foto af beach volley ved Arena Midt

UDVIKLING AF OMEGNSBYERNE

  Vi i omegnsbyerne 
skal turde at have visioner 
og sætte mål. Vi skal tænke 
fremad og turde at igangsætte 
nye projekter, som skaber 
udvikling. Vi skal være attraktive 
bosætningsområder, fordi vi 
kan tilbyde noget andet end 
Silkeborg by. Samtidig er vi en 
del af Silkeborg Kommune, og 
vi skal medvirke til og være en 
del af Silkeborg bys vækst.” 

Lokalrådsformand Frederiksdal-
Kragelund, Ejner Eg Rahbek 

Styrk kvaliteterne og skab nye 
mødesteder
Silkeborg Kommunes omegnsbyer 
skal danne ramme om et godt hver-
dagsliv for de, der bor her. Derfor er 
det afgørende, at vi understøtter den 
enkelte bys kvaliteter og strukturer                                                                   
ved at have fokus på de enkelte                                 
byers særkende, mødesteder,                 
natur og rekreative muligheder. Det                                                                  
handler ikke kun om at udlægge                 
arealer til nye parcelhuse, det kun-
ne også være at lave nye møde-                                                                                    
steder eller naturudvikling og 
rekreative anlæg. 

MULIGHED FOR UDVIKLING
Nogle omegnsbyer kan skabe udvikling ved at 
arbejde med forskønnelse eller forbedringer i 
eksisterende områder og styrke forbindelser. 
I Kjellerup arbejdes der f.eks. med at omdanne 
tomme butikslokaler til nye, bynære boliger, 
så de livløse facader igen bliver levende. I 
andre byer kan udviklingen ske ved at skabe 
nye samlingspunkter, f.eks. ved at etablere 
en hundeskov eller ved at skabe nye grønne 
områder. I nogle byer, f.eks. Voel, ligger ”det 
grønne” ikke umiddelbart i tilknytning til byen, 
og her kan nye, grønne nærområder forøge 
attraktiviteten af både eksisterende og nye 
boligområder i byen.

Styrk fællesskaberne og det 
lokale initiativ
Byerne og lokalsamfundene i                           
Silkeborg Kommune har et meget  
aktivt foreningsliv med idrætsfore-                                                          
ninger, borgerforeninger og lokal-
råd. Et godt nærdemokrati, det lokale                 
engagement og et godt foreningsliv 
er med til at skabe et godt hverdags-
liv, og at byerne er attraktive at bo i.                                                                            
Lokalt initiativ og engagement er og-
så vigtige elementer i det konkrete 
arbejde med udvikling af omegns-   
byerne.
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Mange omegnsbyer er beriget af skønne grønne og 
blå omgivelser med gode rekreative muligheder, fx 
som ”badestranden” ved søen i Bryrup. De muligheder 
skal vi benytte os af i udviklingen af rammerne for det                         
gode hverdagsliv i omegnsbyerne. Vi skal trække                                                                
grønne og blå elementer ind i byerne og byens borgere                                 
ud i omkringliggende natur og skov. Der skal være                     
attraktive adgange til det grønne og blå, og ved de                                                           
byer, der mangler natur og skov omkring, skal vi                            
arbejde på at skabe dem.

UDVIKLING AF OMEGNSBYERNE

  Jeg er meget optaget af 
forholdet til omegnsbyerne i 
Silkeborg Kommune. For at sikre 
udviklingen i omegnsbyerne, 
kræver det, at vi skaber de 
helt rigtige rammer, så det 
gode hverdagsliv kan leves. 
Vi skal helt konkret arbejde 
med infrastruktur, transport, 
større variation i boligtyper og 
oprydning i bygningsmassen.” 

Orla Madsen, Senior Account 
Manager i Silkeborg IF 

Mere varierede boligtyper
Et varieret udvalg af boligtyper gør 
det muligt at blive boende i omegns-         
byerne, også når ens livssituation 
ændrer sig. Der er et voksende ønske 
om flere lejeboliger i omegnsbyerne, 
så der er flere tilbud om boliger, når 
det klassiske parcelhus skal udskiftes 
med en mindre eller billigere bolig. Det 
kommercielle boligbyggemarked kan 
eller vil ikke altid tilføre de boligtyper 
og -former, der kan være ønske om, 
og derfor øger Silkeborg Kommune i 
2020 kvoterne til almene boliger, så 
de kan være med til at skabe større 
variation i boligudbuddet i omegnsby-
erne. I mange af kommunens omegns-
byer er det i dag muligt at opføre både 
åben-lave og tæt-lave boliger. Det er 
ligeledes muligt for almene bolig-                                                                              
selskaber at opføre boliger i disse 
områder

Hverdagen skal hænge sammen
En velfungerende infrastruktur med 
veje, stier og busruter skal sikre den 
enkelte bys sammenhæng til kom-
munens øvrige byer, uanset om trans-
porten foregår på cykel, i bil eller med 
kollektiv trafik. Det er afgørende for, at 
borgerne i de enkelte byer kan få et 

EKSTERN 
FINANSIERING
Der findes en række muligheder 
for at hente ekstern finansiering 
til at give omegnsbyerne et fysisk 
løft. Statslige puljemidler giver 
f.eks. mulighed for at arbejde 
med områdefornyelse i nedslidte 
byområder, der har et væsentligt 
behov for bymæssig udvikling og 
slås med væsentlige problemer. Der 
kan også udvikles projekter inden 
for byfornyelseslovens forsøgspulje. 
Mulighederne for ekstern finan-
siering vil indgå i vores arbejde for 
udviklingen af omegnsbyerne. 

hverdagsliv til at hænge sammen og 
for at føle sig som en del af det fælles-
skab, Silkeborg Kommune er. 

Små steder af helt særlig kvalitet
Rundt om i Silkeborg Kommune findes                                                                               
små steder af helt særlig kvalitet.      
Eksempelvis kan nævnes Vrads       
Station, Møgelø og Blicheregnens 
Museum. Disse steder skaber stolt-
hed lokalt og tiltrækker gæster ude-
fra. Derfor skal vi i forbindelse med                                                     
kommuneplanen kigge nærmere                                   
på vores små særlige steder og finde                                                                                
løsninger på, hvordan disses kvaliteter                                                                                                 
kan udvikles i fremtiden.
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ANS 
Antal indbyggere (2018): 1.900
Udvikling i indbyggertal (2010-
2017): Steget med ca. 10 %  
Gennemsnitsalder (2017): 44,4 år

Der er i dag mulighed for opførelse af 
nye boliger og mulighed for planlæg-
ning for nye boliger. 

Mulighederne for at lade byen vokse 
mod syd undersøges aktuelt, ligesom 
omdannelse af mindre erhvervs-       
område mod øst til boligområde 
undersøges. Ans har gode nær-rekre-
ative områder, bl.a. Tange Sø, men for-
bindelserne mellem byen og søen er 
få og ikke særligt attraktive.

KJELLERUP 
Antal indbyggere (2018): 5.095
Udvikling i indbyggertal (2010-
2017): Steget med ca. 5 %  
Gennemsnitsalder (2017): 44,4 år

Der er i dag muligheder for bolig-     
byggeri, og der planlægges for, og 
kan planlægges for yderligere, nye 
boliger i byen. 

Forbindelserne mellem byens                          
nuværende mødesteder (midtbyen, 
Arena Midt og butikker ved omfarts-  
vejen) kan med fordel forbedres,            
ligesom tidligere forretningsgader 
i midtbyen bør gentænkes. ”Krab-
bes Grønne Ring” er et definerende                                                
og strukturende element i byen 
som med fordel kan tydeliggøres og                                                                
styrkes, også i forbindelse med plan-
lægning for nye byområder.

EKSEMPEL-OMEGNSBYER
I Planstrategi 2040 har vi set nærmere på Kjellerup, Them, Ans, 
landsbyklyngerne Sorring/Voel, Bryrup og Gjern. De syv byer repræsenterer 
udviklingsmuligheder og udfordringer, som vi forventer at finde i kommunens 
øvrige omegnsbyer. I den kommende kommuneplanrevision vil vi fokusere på 
at udvikle omegnsbyerne en ad gangen, så vi når hele vejen rundt. En proces, 
der vil foregå i tæt samarbejde med lokalrådene.
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Mulighed for planlægning til boliger

Skov

By

Byggemulighed til boliger
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GJERN
Antal indbyggere (2018): 1.464
Udvikling i indbyggertal (2010-
2017): Steget med ca. 2,2 %  
Gennemsnitsalder (2017): 41,7 år 

Der er mulighed for opførelse af nye 
boliger både i den nordlige og den 
sydlige del af byen. 

Byens oprindelige centrum er ved at 
miste sin funktion som mødested til for-
del for området ved skolen og daglig-                                                                                          
varebutikken i den sydlige del af byen. 
Områderne umiddelbart rundt om                                                                             
byen rummer gode nærrekreative 
muligheder (Banestien Silkeborg–
Langå, Teglværksområdet) og poten-
tialer og byens forbindelser til disse 
muligheder er relativt gode.

SORRING
Antal indbyggere (2018): 1.134
Udvikling i indbyggertal (2010-
2017): Steget med ca. 7 %  
Gennemsnitsalder (2017): 48,1 år 

Byen har en relativt ældre befolkning 
og der er relativt få lejeboliger i byen. 
Der er gode muligheder for planlæg-
ning for udvidelse af byen med nye 
boliger. 

Byen har ikke synlige og oplagte                           
mødesteder. Byens identitet og                               
historie er svær at finde i byens                                                                 
fysik. Ankomsten til Sorrings fra Voel 
er præget af en lidt ”diffus” overgang 
fra det åbne land til bymæssig be-                                                                      
byggelse. Byen kunne have gavn af 
flere nære, grønne omgivelser med 
god adgang - gerne med udnyttelse                                                                   
af den vidtstrakte udsigt fra mange 
steder.

VOEL
Antal indbyggere (2018): 1.567
Udvikling i indbyggertal (2010-
2017): Steget med ca. 16 %  
Gennemsnitsalder (2017): 36,4 år 

Byen har en relativt ung befolkning og 
der er relativt få lejeboliger i byen. Der 
er gode muligheder for planlægning 
for udvidelse af byen mod syd med 
nye boliger. 

Voel har et godt og attraktivt sti-          
system, men mangler velfungerende 
forbindelser til det omkringliggende 
landskab. Der kan med fordel plan-
lægges for skov eller natur omkring                   
Voel for at skabe nærrekreative         
muligheder for byens borgere. 

THEM
Antal indbyggere (2018): 2.215
Udvikling i indbyggertal (2010-
2017): Faldet med ca. 0,5 %  
Gennemsnitsalder (2017): 41,1 år 

Der er i  dag gode mulig-
heder for opførelse af nye                                                                                
boliger og muligheder for plan-
lægning for nye. I midtbyen findes                                 
ubenyttede arealer (tomrum), som 
med fordel kan bebygges. 

Landevejen gennem byen trænger 
til ”genoplivning”. Byens forbindelser 
til den omgivende natur kan generelt                      
forbedres. Nærhed til ”Naturstien                                                                 
Horsens-Silkeborg” bør kunne ud-   
nyttes i langt højere grad.

BRYRUP
Antal indbyggere (2018): 1.542
Udvikling i indbyggertal (2010-
2017): Faldet med ca. 4 %  
Gennemsnitsalder (2017): 42,7 år 

Der er i dag mulighed for opførelse                                                                                        
af nye boligeri Bryrup. Byens                            
naturrige næromgivelser giver                    
mulighed for at lave boliggrunde, der 
specifikt udnytter disse kvaliteter i 
området. Et område som sommer-
husområdet ved Tusdal kunne være                                              
interessant i denne sammenhæng. 

Byen mangler et synligt bylivsmæs-
sigt tyngdepunkt. Forbindelserne 
mellem byens nuværende møde-  
steder (dagligvarebutikken, skolen 
og søbadet, Jens Bæks Gård) kan 
med fordel forbedres. Dette gælder 
også byrummet langs Hovedgaden,                          
herunder området ved dagligvare-                                   
butikken, veteranjernbanen og                                                      
pladsen på   hjørnet af Hovedgaden 
og Østervang.
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SILKEBORG 8600

Silkeborg by vokser. Det 
betyder, at de mindre 

bysamfund ved byens 
kant i højere grad end 

tidligere kommer tættere 
på Silkeborg by. Samtidig 

er flere af byerne rundt 
om Silkeborg by tæt 

knyttet til byen - også selv 
om de ikke bymæssigt 
hænger sammen. Der 
tegner sig et billede af 

et stærkt byfællesskab, 
som ikke stopper ved 
Silkeborgs byskilt – vi 

kalder det Silkeborg 8600, 
og her bor ca. 55.000 

mennesker. 

Silkeborg 8600
Ligesom med fællesskaber som                                                                            
Business Region Aarhus og                                   
Danmarks Outdoor Hovedstad, vil det 
at tale om et stærkt byfællesskab         
have en gavnlig effekt og gennem-
slagskraft i forhold til investorer,                                                                  
borgere og andre. Det betyder ikke, 
at byerne eller de mindre bysamfund 
nødvendigvis skal vokse sammen 
med Silkeborg by, eller at funktioner 
skal flyttes. Det er vigtigt, at vi stadig 
beholder og opretholder vores lokal-
områder og byer som selvstændige 
lokalområder og byer med deres egen 
særkende og identitet.

Der er mange udviklingsprojekter på 
vej i Silkeborg 8600. Her er nogle få.

Silkeborg Svømmecenter
Søholt Idrætspark er i 2017 blevet                                                                      
udvidet med Danmarks mest                            
moderne stadion JYSK Park.                               
Området rummer desuden Silkeborg 
Atletikstadion, Silkeborg-Voel og BSV 
elitehåndbolds hjemmebane JYSK 
Arena, boldbaner, skydeanlæg og                      
andre idrætsanlæg. Vi opfører et 
nyt og moderne svømmecenter som                                                       
erstatning for Svømmecenter                                                 
Nordvest i idrætsparken til gavn for 
kommunens borgere.

Grunden ved Svømmecenter 
Nordvest
Når Silkeborg Svømmecenter står       
færdigt, frigives grunden ved Svømme-                                                                                    
center Nordvest på Nylandsvej.                
Grunden er ca. 26.000 m2, og her kan 
bygges et nyt attraktivt boligområde 
centralt i Silkeborg by. 

Grunden ved Søholt Renseanlæg
Klima- og Miljøudvalget har truffet 
en principiel beslutning om at flytte 
Søholt Renseanlæg ud af Silkeborg 
by. Dermed frigives renseanlæggets                                                                              
nuværende areal ved Silkeborg            
Langsø på lang sigt. Området er 
knap 60.000 m2 stort og kan om-                            
dannes til nye bymæssige formål, fx 
et rekreativt område eller boliger tæt 
på bymidten. Langs søbredden ligger 
Trækstien, som Silkeborg Kommune 
og Naturstyrelsen i 2019 har afsat 
penge til at renovere. 

Forandring af erhvervsområde i 
Virklund
Det store erhvervsområde ved             
Mørksøvej i Virklund er under                        
forandring. Flere virksomheder har                                                             
allerede forladt området, og der 
er sat en proces i gang, som skal                                                

omdanne området til bl.a. et nyt og 
attraktivt boligområde. 

Grunden mellem jernbanen og 
Dalgasgade
Grunden er ca. 17.000 m2 og vil              
blive forandret ved at fortætte                                                           
området med etageboliger. Det vil 
få Dalgasgade til at fremstå med et             
mere ensartet udtryk i gaden og sikre 
en god overgang til banearealet.

Banearealerne
Banearealet på Drewsensvej                                
benyttes i dag til parkeringsplads 
og opbevaringsareal for bygge-                           
materialer fra byggepladser i midt-                                          
byen. Området er 13.000 m2 og 
på lang sigt kan det bruges til at                                                        
udvikle byen. Der vil her særligt være 
fokus på at sikre en sammenhæng og 
forbindelse på tværs af banen. 

Bios Gård
I hjertet af Silkeborg bys historiske                            
kerne findes en unik mulighed for 
byudvikling nær Torvet, handels-                                                           
gaderne, Trafikterminalen, Havnen, 
søerne og skoven. Her er mulighed 
for at udnytte minimum 25.000 m2 
til en blanding af fx boliger, hotel,                 
restaurant, café, parkeringshus mm. 

Det vil bidrage til at fortætte byen 
yderligere.  

Jehovas Vidners Stævneplads
Jehovas Vidners Stævneplads                       
bliver med tiden et attraktivt område 
for byudvikling. Her skal der kunne                                             
bygges boliger med respekt for og 
plads til den smukke natur, der er i og 
omkring området. 
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GRAUBALLENISSET
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SEJLING

HOLMMOSE

SKÆGKÆR
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MIDTBYEN

BALLEØSTER 
BORDING
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H

D
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G
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SILKEBORG 8600

Der er mange udviklingsmuligheder i 
Silkeborg 8600. Udviklingsmulighed 
A-H er nogle af dem.  

Jehovas Vidners Stævneplads

Fremtidige arealer til byvækst

Silkeborg Svømmecenter

Grunden ved Svømmecenter 
Nordvest

Grunden ved Søholt Renseanlæg

Transformation af 
erhvervsområde i Virklund

Areal mellem jernbanen og 
Dalgasgade

Banearealerne

Bios Gård
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SILKEBORG VOKSER

Gødvad Enge er en af bebyggelserne i Gødvad, hvor der aktuelt er meget 
høj efterspørgsel. Bebyggelsen har regnvandshåndtering og bæredygtighed 
som et overordnede tema. AAB Silkeborg står bag projektet, Tusindfryd, som 
består af 13 dobbelthuse - integreret i de naturskønne omgivelser.

Foto af Gødvad Enge

28



SILKEBORG VOKSER

Silkeborg by skal 
vokse i respekt for 

naturen, så der både 
skabes spændende 

naturområder, varierede 
bolig områder, attraktive 

erhvervsarealer og 
en velfungerende 

infrastruktur.

Silkeborg 
by vokser

  Det ser ud til, at der er en tendens til, at det er de større 
boligtyper, men også nogle som ikke er helt så store, der vil 
være i efterspørgsel i fremtiden. Det hænger sammen med en 
stigning i antallet af enlige i Silkeborg specifikt. Andelen af singler 
stiger, og med tiden vil andelen af unge ældre også blive større 
og det resulterer i, at flere efterspørger rækkehuse. Samtidig 
sker der en forskydning fra landdistrikterne og ind mod byerne 
generelt, og i et højvækstområde som Silkeborg viser det sig 
ved, at der vil være en stigende efterspørgsel efter rækkehuse 
og lejligheder. Er der en kraftig efterspørgsel efter rækkehuse, 
er det fordi, at der er nogle singler og ældre med en rimelig 
indkomst, som vælger rækkehus i stedet for en lejlighed.” 

Boligøkonomisk Videncenter,                                                                                        
Curt Liliegreen 

Silkeborg by oplever vækst og stigende                                                                                    
efterspørgsel efter både bolig- og                                 
erhvervsgrunde. Nye borgere og en 
positiv erhvervsudvikling er afgørende                                                                      
for, at Silkeborg Kommune også i 
fremtiden kan levere den velfærd og 
service, som borgere og virksomheder                                                    
efterspørger. Vi hilser alle, der                 
ønsker at bo og arbejde i kommunen,                                          
velkomne. Silkeborg by er ved at                                       
løbe tør for planlagte arealer. Samtidig                          
arbejder Silkeborg Kommune fort-
sat for, at vi bliver flere borgere og får                                                                                 
flere arbejdspladser. Derfor har vi brug 

for en langsigtet strategi for byvækst 
i Silkeborg by, der favner det frem-       
tidige behov for bolig-, erhvervs- og                                                                       
rekreative områder. 

Som Danmarks Outdoor Hoved-
stad har vi klare ambitioner om, at                 
naturen indgår i byudviklingen. Derfor                                                                
prioriterer vi i vores byvækstplan for 
byvækst i kanten af Silkeborg by 
et sammenhængende netværk af                 
attraktive naturområder og rekreative                                                                      
arealer tæt på både boliger og                
erhvervsområder, fordi det er en                    
vigtig kvalitet i mange borgeres                                                    
hverdag. 

Samtidig giver Silkeborgmotorvejen 
let adgang til og fra Silkeborg bys 
mange boligområder og arbejds-                                                          
pladser. Vi skal sikre, at byen kan 
vokse på den modsatte side af                                          
motorvejen uden, at det skaber en                                                                    
oplevelse af en gennemskåret by. Der-
for er udviklingen omkring Silkeborg-                                                                                                               
motorvejen et fokusområde, når vi 
planlægger for vækst i kanten af                 
Silkeborg by.
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GRAUBALLENISSET

GUBSØ

SEJLING

HOLMMOSE

SKÆGKÆR

SINDING

HVINNINGDAL SKOV

GØDVAD

HØJE KEJLSTRUP

ERIKSBORG

HÅRUP

RESENBRO

SEJS-SVEJBÆK

VIRKLUND

SØHOLT

ALDERSLYST

HVINNINGDAL

FUNDER 
KIRKEBY

FUNDER 

MIDTBYEN

BALLE
ØSTER 
BORDING

SILKEBORG VOKSER

Byvækstplanen

Erhverv

Bolig

Skovrejsning

Offentligt

Åbne grønne områder

Silkeborg by vil i de 
kommende år udvides 
mod nord og nordvest 
med nye  bolig- og 
erhvervs områder, 
offentlige formål, 
nye  veje, natur- og 
skovområder. Særligt 
planlægges der for 
udbygning ved Gødvad-
Eriksborg-Grauballe, 
Sejling-Skægkær-Øster 
 Bording og Funder-
Funder Kirkeby.

Planlagt vej

Mulig fremtidig vej
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SILKEBORG VOKSER

En ny bydel, Eriksborg 
Vi planlægger en ny bydel med plads 
til 7.000 borgere mellem Gødvad og 
Grauballe, så de to bysamfund med 
tiden vil vokse sammen. Her bliver 
plads til ca. 3.800 nye boliger, når 
bydelen Eriksborg med tiden er ud-
bygget. Væksten omkring Eriksborg 
kommer også Grauballe og Gødvad til 
gode, hvor vi på sigt sætter plads af 
til boligområder med ca. 350 boliger 
i Gødvad og 390 boliger i Grauballe. 

Natur og nye grønne områder
Når vi planlægger væksten i                        
kanten af Silkeborg by, tager vi                       
afsæt i ønsket om en stærk grøn profil, 
der udmøntes i et sammenhængende 
netværk af naturområder og rekreative                                                                                 
arealer omkring byen og med en 
klar målsætning om, at alle bolig-                      
områder har maks. 500 meter til        
naturen. Vi planlægger for et nyt                                                                     
område t i l  skovrejsning og                                
natur helt tæt på de kommende bolig-                                                                                                                                     
områder nord for Silkeborg by for at 
tilføre eksisterende og kommende 
borgere i området nærhed til natur.

Vi binder de grønne områder sam-
men i et netværk af naturområder 
og rekreative arealer, som en re-                             
kreativ infrastruktur, der nogle                                                                        
steder skal indeholde outdoor-                 
funktioner, aktivitetsarealer, der kan 
tåle at blive brugt, eller som inde-                                                                       
holder klassiske grønne korridorer 
med stier og gode muligheder for            
ophold. Andre steder holder vi fast i 
det nuværende produktionslandskab. 

Der skal også arbejdes på at forbedre 
naturindholdet i eksisterende og kom-
mende naturområder både bynært 
og i det åbne land. Begge dele skaber 
kvalitet for den kommende byvækst.

En ny ringvej
Silkeborg by er allerede i dag byg-
get op af en ringvejsstruktur med 
store indfaldsveje fra oplandet til midt-                                                                               
byen: P-søgeringen rundt om midt-
byen, Ringvejen, Højmarkslinjen 
og Silkeborgmotorvejen samt de                             
store indfaldsveje fra nord, syd, øst og 
vest. Den struktur udbygger vi med en 
ny ringvej fra Øster Bording i vest til                                                           
Gødvad i øst.

En ny ringvej bliver den trafikale ryg-
rad i den videre udbygning af Silkeborg 
by og skal sikre gode adgangs-
forhold til de kommende bolig- og 
erhvervsområder nord for Silkeborg-                                                                                
motorvejen og det store erhvervs-          
område ved Høje Kejlstrup. Dele af 
den kommende ringvej er allerede   
indeholdt i den gældende kommune-                                                                
plan som en arealreservation til frem-
tidig vej.

Skægkær og Sejling som et 
samlet bysamfund
Byerne Skægkær og Sejling har      
skole og børnehave og har allerede i 
dag udviklingsmuligheder til boliger. 
Med en ny ringvej og muligheder for 
erhvervsområder ved Silkeborgmotor-
vejen sætter vi plads af til ca. 1.000 
nye boliger på større arealer omkring 
de to byer. Det vil forstærke de to                                                                      

byers nærhed og sammenhæng 
til Silkeborg by både fysisk og                         
funktionelt. 

Nye boligområder i vest
Funder er vokset gennem de                        
senere år, og vi udpeger derfor                 
arealer med plads til ca. 1.800 nye 
boliger omkring Funder og Funder                                                            
Kirkeby samt et større areal til en 
kommende daginstitution.

Øster Bording og Sinding vil frem 
mod 2040 også kunne vokse med ca. 
120 boliger i Øster Bording og ca. 40         
boliger i Sinding.

Rækkefølge for udvikling
Den kommende byudvikling i kan-
ten af Silkeborg by vil ske ud fra prin-      
cippet om byudvikling indefra og ud 
og altså i tilknytning til eksisterende                    
by. Selvom de nye byområder vil 
opstå gradvist, er det hensigts-                                                                              
mæssigt at pege på en rækkefølge, så 
vi kan planlægge andre forhold som 
infrastruktur, offentlige funktioner                                                                      
og rekreative områder i takt med ud-
viklingen.

Vi disponerer byudviklingen i 3 etaper:

Rækkefølgen vil sammen med de 
overordnede udpegninger af arealer 
blive en del af den kommende kom-
muneplan.

BYVÆKST I TAL 
Byvækstplanen disponerer samlet så store arealer, at det forventes, at                      
kunne dække det samlede behov for byvækst omkring Silkeborg by de kom-
mende 20-30 år. Der er tale om en meget langsigtet plan, og størsteparten af                                                                                                  
arealerne forventes i den næste kommuneplan alene udlagt som perspektiv-                                                                                                              
områder. I alt disponeres ca. 730 hektar til nye boligområder svarende til 
ca. 7.300 nye boliger og ca. 15.000 nye indbyggere, ca. 210 hektar til nye                                                             
erhvervsområder og ca. 60 hektar til offentlige formål som bydelscenter,                   
institutioner og aktivitetsarealer. I tillæg hertil er ca. 470 hektar friholdt som 
et sammenhængende netværk af naturområder, ubebyggede og/eller re-                                                                                                          
kreative arealer omkring de kommende vækstområder. Dertil sætter vi plads 
af til 260 hektar skovrejsning ved Eriksborg og Grauballe. 

 » Etape 0: Allerede kommune-           
planlagte områder.

 » Etape 1: Kommende kommuneplan-
tillæg og Kommuneplan 2020.

 » Etape 2: Senere planlægning
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Skovrejsning

Åbne grønne områder
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Nyt bydelscenter

SILKEBORG VOKSER

Byvækstplanen

Etape 0

Etape 1

Etape 2

Den kommende 
planlægning og 
udbygning af Silkeborg 
by vil først ske i kanten af 
eksisterende by. Herefter 
sker planlægning 
og udbygning af 
infrastruktur, offentlige 
funktioner og rekreative 
områder i takt med 
byudviklingen.

Planlagt vej

Mulig fremtidig vej

- senere planlægning
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SILKEBORG VOKSER

Silkeborg Kommune skal huske at holde 
fast i sine særegne kvaliteter. Kommunen skal 
ikke efterligne København. Silkeborg Kommune 
skal i stedet holde fast ved sine naturgivne 
styrker, brande disse og værne om dem. Det 
handler om ikke at skyde sig selv i foden 
igennem udviklingen”
Boligøkonomisk Videncenter, 
Curt Liliegreen
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ERIKSBORG, EN NY BYDEL MELLEM GØDVAD OG GRAUBALLE

Boligområderne bliver planlagt på 
en måde, så der maksimalt er 500            
meter til naturen i den nye bydel. 
Herudover sættes der ved Eriksborg 
plads af til et større skovrejsnings-  
område, så borgere vil få let adgang 
til et større rekreativt areal. 

Det er ambitionen, at det nye natur-                                                                        
område vil blive etableret parallelt                                                                            
med udbygningen af den nye by-
del, og derfor vil vi undersøge                                    
mulighederne for at realisere dette,                                                      
fx om jordopkøb til de rekreative                       
arealer og skovrejsning er en mulig-
hed for Silkeborg Kommune.

De rekreative arealer bidrager også til 
at klimasikre den kommende bydel. 
Regnvandshåndteringen skal nem-

Efterspørgslen på boligjord i Silkeborg by er stor. Så stor, at vi med 
Planstrategi 2040 udpeger en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe. Den 
nye bydel i Silkeborg kalder vi Eriksborg. På sigt omfatter bydelen arealer 
til ca. 3.800 nye boliger, og derfor udpeger vi også et nyt bydelscenter med 
plads til skole, dagtilbud, plejecenter, aktivitetsarealer, og hvad en ny bydel 
ellers har behov for fremadrettet for at skabe identitet og et samlingspunkt.

Eriksborg,
en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe

lig være synlig på jordoverfladen og  
bidrage til områdets rekreative natur-                                                
kvaliteter. Gennem de store grønne                            
forbindelser i området bevares 
og styrkes stedets landskabelige                                                                    
kvaliteter samtidig med, at der sikres 
plads til overordnede vandveje i om-
rådet.

Til at komme rundt i området er der 
indtænkt nye sikre og attraktive sti-
forbindelser, der binder den nye bydel 
sammen med Gødvad og Grauballe.                                                                            
Stierne skal både ligge langs                              
veje og i de rekreative, grønne                     
områder gennem landskabet og skal 
derved tilbyde forskellige oplevelser 
og veje rundt i området. Supercykel-
stien er et eksempel herpå. 

Den nye bydel Eriksborg har fået en 
selvstændig udviklingsplan, hvor ram-
merne for en løbende udbygning af 
den nye bydel er beskrevet. Eriksborg 
vil ikke blive bygget på én gang, men 
skal udbygges løbende og etape-                                                                       
vis over en længere årrække ved at 
afsætte arealer i kommende kommu-
neplaner og ved at sætte penge af i 
budgettet til offentlige investeringer. 
Da der går mange år, før den nye by-
del er færdigudbygget, vil udviklings-
planen være en fleksibel plan, der 
udstikker retning og de overordnede 
rammer for udviklingen.

Du kan læse mere om Eriksborg og 
rammerne for udviklingen i udviklings-                     
planen og bagerst i Planstrategien 
under Baggrundsmateriale.

Områdets grønne hovedstruktur 
giver særlige grønne kvaliteter for 

beboerne og variation i den enkelte 
bebyggelse med naturnær byvækst.
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BYDELSCENTER RYKKES SYD PÅ
af hensyn til terræn og nærhed til Silkeborg

ETAPEDELING I GRAUBALLE 
afventer Kommuneplan 2020-2032

GØDVAD

GRAUBALLE

HØJMARKSLINJEN NØRRES
KO

V B
AKKE

ETAPE 1 FOR BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER
afventer strukturplan(er), herunder stillingtagen 
til de skraverede felter og udvidelse af 
boligområder nord for Bakkeborg

Den officielle høring giver anledning til ændringer i strukturplanen for Eriksborg. Kortet 
illustrerer hvilke ændringer, der skal gennemføres.

      Mindre korrektioner vedr. overgange, matrikelskel mv.
      Større og mere principielle ændringer, fx vedr. bydelscenteret

Ændringerne vil blive gennemført i forbindelse med kommuneplanprocessen. 
Planstrategien er den overordnede vision for udviklingen. I kommuneplanen besluttes 
de konkrete afgrænsninger og der besluttes rammeområder, der er juridisk forpligtende 
og giver mulighed for byudvikling.

Kommuneplanprocessen starter op i april 2019. Planerne for Eriksborg vil være de 
første, der gennemgår faglig behandling. Det vil ske i foråret og efteråret 2019.

SILKEBORGMOTORVEJEN

*

*

* *

Erhvervsområde 1. Etape

Fælleskabsdannende faciliteter

Fremtidige boligområder

Tekniske anlæg / gasledning

Åbne grønne områder

Skovrejsning

Søer og vandløb

Boligområde 1. Etape

Afgrænsning, by / grøn struktur

Grønne kanter / skov

Ringvej

Fordelingsvej

Mulig fremtidig sti

Eksisterende byområder

Motorvej

Outdoor facilitet

Skole

Planlagt vej

Mulig fremtidig vej

Supercykelsti

Findested for Grauballemanden

Matrikulære ændringer*

Strukturplan for den nye bydel Eriksborg mellem Gødvad 
og Grauballe med plads til bolig- og erhvervsområder 
og nyt bydels-center. Her bliver plads til ca. 3.800 nye 
boliger, skole, dagtilbud og plejecenter samt en rekreativ 
infrastruktur, der sikrer maks. 500 meter til natur fra 
alle steder i området. I Kommuneplan 2020 forventes 
etape 1 rammelagt og øvrige etaper udlægges som 
perspektivområder for fremtidig byvækst.
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Nyt bydelscenter

GØDVAD

GRAUBALLE

HØJMARKSLINJEN NØRRES
KO

V B
AKKE

SILKEBORGMOTORVEJEN

ETAPE 1 FOR BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER
afventer strukturplan(er), herunder stillingtagen 
til de skraverede felter og udvidelse af 
boligområder nord for Bakkeborg

BYDELSCENTER RYKKES SYD PÅ
af hensyn til terræn og nærhed til Silkeborg

ETAPEDELING I GRAUBALLE 
afventer Kommuneplan 2020-2032

Udbygning af Eriksborg-området vil ske over fire 
etaper. Der planlægges for etape 1 i forbindelse 
med kommende kommuneplan, hvor arealer 
tættest på henholdsvis Gødvad og Grauballe 
planlægges udbygget. Herefter planlægges der 
for de efterfølgende etaper, når behovet opstår. 
Udbygningen mellem Gødvad og Grauballe 
forventes at ske over de næste 20 til 30 år. 

ERIKSBORG, EN NY BYDEL MELLEM GØDVAD OG GRAUBALLE

2. Etape

3. Etape

4. Etape

Områder der afventer strukturplan

Ændring af strukturplan eller etaperækkefølge

Tekniske anlæg / gasledning

1. Etape

Ringvej

Planlagt vej

Fordelingsvej

Eksisterende byområder

Motorvej

Supercykelsti

Findested for Grauballemanden

Mulig fremtidig vej

Mulig fremtidig sti

 36



ERIKSBORG, EN NY BYDEL MELLEM GØDVAD OG GRAUBALLE

Landskabet er i centrum i udviklingen af den nye 
bydel i Silkeborg Nord. Hermed vil man kunne 
levendegøre byens kulturhistorie og ophav i 
fremtidens Silkeborg. Rekreativt landskab skal 
dannes på grund af byens vækst og ikke på 
bekostning af den. Der skal skabes langsigtede 
bosætningsmuligheder, først og fremmest med 
fokus på børn og deres familier og som følge 
heraf også for de unge og ældre efter børnene er 
flyttet hjemmefra.  Alle disse intentioner starter 
med samme fællesnævner - nemlig Silkeborgs 
allesteds nærværende grønne og blå landskab.

SILKEBORG

ALDERSLYST

GØDVAD

ERIKSBORG NØRRESKOV

GRAUBALLE

SMINGE SØ

RESENBRO
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ATTRAKTIVE ERHVERVS AREALER

Med vedtagelse af lokalplanen for Erhvervskorridoren sætter                         
Silkeborg Kommune nu endnu mere skub i udviklingen af erhvervs-                    
områderne omkring Silkeborgmotorvejen. Den synlighed,                                                                                                    
virksomhederne opnår ved at slå sig ned i Erhvervskorridoren, 
er noget helt særligt. Med kun 30 minutter til Aarhus, Viborg 
og Herning sikrer man sin virksomhed en af Silkeborgs bedste                                               
placeringer, når det kommer til adgang til og fra hele regionen.

Lokalplanen giver mulighed for op til 25 meter højt byggeri, som vil 
være synligt fra motorvejen.
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ATTRAKTIVE ERHVERVS AREALER

Vi sikrer attraktive 
erhvervsarealer til 

erhvervslivet, så 
arealerne er klar, når de 

efterspørges.

Silkeborg Kommune er et attrak-
tivt sted at drive virksomhed, og vi             
oplever vækst både i indbygger-                
tallet og i antallet af virksomheder og                                                                                
arbejdspladser. Efterspørgslen er 
særlig stor i og omkring Silkeborg 
by. Vi ønsker vækst og arbejder der-
for målrettet på at skabe attrakti-
ve og gode rammer for en positiv 
udvikling. Vores mål er 4.000 flere                                                   
arbejdspladser inden 2030. Derfor 
skal vi i planlægningen sikre, at vi har 
tilstrækkelige arealer til at rumme 
den forventede vækst.

Nærhed til arbejdspladser og gode    
institutionstilbud har en stor betyd-

ning for, hvor folk vælger at bo og for, 
at de kan få en hverdag til at fungere.                                                                            
Kunst og kultur, et rigt forenings-
liv og events og begivenheder gør et                                                                                            
område attraktivt for de medarbejdere,                                                                                           
erhvervslivet skal bruge. Erhvervslivet 
har derfor en stor og støttende rolle i 
forhold til kultur, foreningsliv og store                                                                              
events i hele vores kommune.                             
Erhvervslivet og arbejdspladser har 
stor betydning for et godt hverdags-
liv og for, at vi lykkes med at være et 
godt sted at bo. Derfor går erhvervs-                      
udvikling hånd i hånd med bosæt-
ning. Og derfor skal vi sikre plads til 
flere arbejdspladser. 

Attraktive 
erhvervs arealer

VI ER GODT I GANG
Allerede nu er der nye, attraktive           
erhvervsarealer klar tæt på Silkeborg-                                                                              
motorvejen. I Erhvervskorridoren 
har byrådet netop vedtaget en 
ambitiøs lokalplan, som gør det                                          
muligt at fortætte ved at bygge højt  
og få attraktive facadegrunde op ad                                                                       

Silkeborgmotorvejen. I Funder har 
Silkeborg Kommune købt jord og vil 
med en lokalplan imødekomme virk-
somhedernes store efterspørgsel       
efter erhvervsarealer langs motor-
vejen.
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ATTRAKTIVE ERHVERVS AREALER

Motorvejsnære erhvervsområder 
skal prioriteres til transport- og lo-
gistikvirksomheder, således at virk-
somheder med tung trafik placeres 
ved motorvejen. Dog kan der også                                                                        
placeres andre erhverv, hvis det 
sker under hensyntagen til en effek-
tiv transportafvikling. Vores motor-
vejsnære erhvervsområder har alle 
været eksisterende inden Silkeborg-                                   
motorvejen kom og indeholder 
derfor mange forskellige typer virk-
somheder udover transporttunge                                                                                
virksomheder. Fremtidige erhvervs- 
arealer langs motorvejen forventes 
at være attraktive for mange typer 
virksomheder, hvorfor vi også vil plan-
lægge for andre typer erhverv i disse                                                                    
områder. Det skal dog ske under hen-
syntagen til trafikafviklingen fra 
transporttunge virksomheder.

Ved at pege på en udvidelse af de 
tre erhvervsområder kan vi løbende 
indarbejde nye arealer i kommune-       
planen i takt med efterspørgslen. 

Proaktiv kommune
For at imødekomme virksomhedernes                                                                                                      
behov for at handle hurtigt, vil vi                                                                                                        
løbende opkøbe jord og igangsætte                                                                       
planlægningen af nye erhvervs-      
arealer, så vi har ledige, attraktive    
erhvervsarealer, når virksomheder-
nes behov melder sig for at udvide    
eller placere sig et nyt sted.

 

  Der skal være synergi mellem erhvervslivet 
og Silkeborg Kommunes DNA. Vi skal både finde 
ud af, hvilke virksomhedstyper, der finder det 
attraktivt at etablere sig i Silkeborg Kommune, og 
vi skal beslutte hvilke virksomheder, som vi har en 
interesse i at tiltrække. Når Silkeborg Kommune 
er Danmarks Outdoorhovedstad, jamen hvilke 
virksomheder er det så, at vi vil tiltrække?”

Selvstændig erhvervsdrivende,                                         
Frank Borch-Olsen

Erhvervsarealer
Silkeborg Kommune har erhvervs-
områder fordelt i hele kommunen, og 
der er gode muligheder for at drive                           
erhverv i stort set alle kommunens 
byer. Helt overordnet har de nord-             
lige og de sydlige erhvervsområder 
plads til det forventede fremtidige be-
hov. I de centrale og motorvejsnære                                                                                 
erhvervsområder er der en så                                  
markant efterspørgsel, og der vil 
være behov for flere attraktive                                                                   
erhvervsarealer.

God tilgængelighed for alle
Erhvervslivet er afhængig af en vel-
fungerende infrastruktur og god til-
gængelighed – både i forhold til                                                                         
varetransport og for virksomhedernes                                                                                   
medarbejdere. Nye erhvervsarealer 
skal derfor placeres hensigtsmæs-
sigt i forhold til den overordnede 
infrastruktur, så vi sikrer gode ad-
gangsforhold til virksomhederne både 
for biler og for andre transportformer.

Tre centrale erhvervsområder 
langs motorvejen
Planstrategi 2040 peger på ud-                  
videlser af de tre store erhvervs-     
områder langs Silkeborgmotorvejen, 
hvor efterspørgslen er størst: Hårup, 
Høje Kejlstrup og Funder. Alle arealer 
har god tilgængelighed til Silkeborg-     
motorvejen og det overordnede vej-
net. Her ud over peger Planstrategi                                                                           
2040 også på arealer omkring       Eriks-
borg mellem Gødvad og Grauballe                                                                                 
til kommende virksomheder.
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Efterspørgslen på 
erhvervsarealer 
er størst omkring 
Silkeborg motorvejen. 
Derfor planlægges 
de fremtidige 
erhvervsarealer med 
nærhed til motorvejen 
i forlængelse 
af eksisterende 
erhvervsområder ved 
Funder, Høje Kejlstrup, 
Hårup og ved Eriksborg.

Erhverv

Planlagt vej

Mulig fremtidig vej
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Foto af den gamle jernbanebro over Remstrup Å i Silkeborg by

TRAFIK OG MOBILITET

HVAD ER MOBILITET?
Mobilitet handler om menneskers behov for transport og ikke 
om transportmidlerne. Mennesket betragtes ikke som tog-/
buspassager, cyklist, fodgænger eller bilist, men i stedet                                                                          
mobilist. Det handler om at planlægge den smarteste må-
de for mennesker til at transportere sig på for at skabe den 
bedste mulige mobilitet for den enkelte. Derfor ses turen fra 
start til slut om en helhed.
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TRAFIK OG MOBILITET

Trafik og 
mobilitet
Vi sikrer, at flest mulige har gode muligheder for at 
transportere sig rundt i kommunen – den bedste 
mobilitet for flest mulige. 

  Motorvej bliver mere og mere vigtigt i 
dagens fortravlede samfund. Vi kan diskutere, om 

det er rigtigt eller forkert, men motorvejen har 
givet Silkeborg Kommune et kæmpe løft. Jeg ved, 

at mange af vores lejere er flyttet til Silkeborg 
by, fordi det pludselig er nemt at komme hertil.”

Stifter af Birch Ejendomme, René Birch

Med Nordskovvej og udvidelsen af 
Chr. 8.s Vej bliver det let at komme 

ind til Silkeborg midtby fra nord, syd 
og øst. Vi arbejder på at skabe bedre 
forbindelse for dem, der kommer fra 

vest til midtbyen.

Hver dag bruger vi transport. Hvad    
enten vi skal med bussen, toget, cykle                                                                                   
eller køre i bil, forventer vi, at vi nemt og 
sikkert kan komme rundt. Det er vig-
tigt for, at vores hverdag fungerer, og 
derfor skal vi sikre, at vores borgere får 
gode muligheder for at transportere                                                                                 
sig rundt i kommunen. Det stiller 
krav om et velfungerende transport-            
system.

Statslige infrastrukturprojekter
Silkeborg Kommune støtter en midt-
jysk motorvej mellem Give og Hobro 
med linjeføring øst om Viborg og nær 
Pårup. Den vil aflaste motorvej E45 og 
samtidig ikke lægge begrænsninger 
for Silkeborgs vækst mod nord. Des-
uden vil den give muligheder for vækst 
i Kjellerup, fordi linjeføringen vil gøre 
det mere attraktiv at bo og etablere 
virksomhed langs motorvejen. 

Silkeborg Kommune støtter også 
en ny, direkte regionalbane mellem      
Silkeborg og Aarhus. Regional-                              
banen vil muliggøre en transporttid fra                                                                                         
Silkeborg trafikterminal til Aarhus 
centrum på 24 min. Denne tids-                    
besparelse vil også komme hele den 
vestlige del af regionen til gode.

Silkeborg Kommune støtter også op 
om en fremtidig Kattegatforbindelse 
for at styrke sammenhængskraften 
mellem Vest og Øst Danmark og styrke                                                                           
forbindelsen mellem Danmarks to 
største vækstregioner, Hovedstads-
området og Den Østjyske Millionby.

Som en del af Business Region Aarhus                                                                                               
støtter Silkeborg Kommune desuden 
op om infrastrukturprojekter prioriteret                                                                                                                
i Mobilitetskommissionens arbejde i 
2016, herunder en ny rute 26 mellem 
Aarhus og Viborg. 

Bedre kapacitet på det 
overordnede vejnet
Mange vælger at bruge bilen til daglig 
transport. Med flere indbyggere kom-
mer der flere biler på vejene. Erhvervs-
livets behov for effektiv transport 
stiller også krav til gode forbindelser                                                                  
med bedre kapacitet. Derfor skal vi 
sikre, at vejene i det overordnede                          
vejnet har plads, så bilisterne og-
så i fremtiden kan komme hurtigt og                
sikkert frem. Vi vil fx øge fremkomme-
ligheden og sikkerheden på Viborgvej 
ved at udpege areal til ny omfartsvej 
omkring Skægkær. 
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sesinstitutioner. Veje, busforbindelser 
og cykelstier skal forbindes med ho-
vedknudepunkterne og sikre, at det 
er muligt at komme til hovedknude-
punktet fra et stort opland, både med 
og uden bil.

Flere på cykel
For mange biler og stigende træng-
sel på vejene bidrager ikke til et godt 
og sundt bymiljø. Derfor er der behov 
for en balance mellem fremkommelig-
hed for biler og andre transportmidler. 
Mange i kommunen kører dagligt kor-
te afstande i bil, og derfor har vi gode 
muligheder for at få flere til at cyk-
le. Der er behov for, at flere bliver op-
mærksomme på de gode muligheder 
for at cykle, og vi skal samtidig opti-
mere det samlede net af stier, så cyk-
listerne opprioriteres.

TRAFIK OG MOBILITET

Let adgang til Silkeborg midtby, 
men ikke igennem
Silkeborg midtby tiltrækker mange 
mennesker. Det gælder både i hver-
dagen og ved særlige begivenheder, 
hvor midtbyen tiltrækker mange tu-
sinde besøgende. Det presser kapa-
citeten på vejene, og flere oplever i 
stigende grad trængsel og bilkøer. 
Derfor har Silkeborg Kommune i me-
re end ti år haft to principper for ud-
bygningen af vejnettet: Det skal være 
let at komme ind og ud fra midtbyen, 
og det skal være lettere at køre uden 
om byen via ringvejssystemet end 
ind gennem byen, hvis man ikke har 
et ærinde i midtbyen. Vi skaber gode 
og attraktive muligheder for at parke-
re i parkeringskældre og -huse, som 
samtidig frigør arealer til fortætning 
af byen med nye boliger, butikker og 
rekreative arealer. Med Nordskovvej 
får vi en god forbindelse for trafikken 

fra øst til midtbyen og et mere frede-
ligt havneområde, og udvidelsen af 
Christian 8.s Vej vil øge fremkomme-
ligheden for trafik fra nord og syd til 
midtbyen. 

Trafikale hovedknudepunkter
Vi har behov for at arbejde mere stra-
tegisk med den kollektive trafik for at 
gøre den så god som muligt for vores 
borgere. Vi vil derfor arbejde med tra-
fikale hovedknudepunkter i kommu-
nen. Ud over flere steder i Silkeborg 
by og langs Silkeborgmotorvejen har 
vi udpeget Kjellerup, Voel og Them 
som trafikale hovedknudepunkter 
med gode muligheder for omstigning 
mellem flere forskellige transportmid-
ler. I disse knudepunkter skal der væ-
re et højt serviceniveau med direkte 
busforbindelser, der med relativt høj 
frekvens bringer passagererne vide-
re til arbejdspladser og uddannel-

TRAFIK ALE HOVEDKNUDE PUNKTER

Det skal være attraktivt 
at skifte fra et trans-
portmiddel til et andet 
ved de trafikale ho-
vedknudepunkter. Her 
findes også et højt ser-
viceniveau med fx: 

 » Flere busruter og 
mulighed for skifte 
mellem regional-, 
lokal- og skolebus

 » Indbydende 
ventefaciliteter

 » Cykelparkering, evt. 
aflåst

 » Pendler p-plads, 
delebilspladser og 
informationstavler

 » Samkørselsplads og 
kys-og-kør pladser

 » Fri wifi
 » Ladestandere til 
elcykler og -biler

CYKELFACILITETER
Det skal være attraktivt for flere at 
bruge cyklen. Fra 2007 til 2016 har 
Silkeborg Kommune anlagt ca. 75 km 
cykelstier, cykelbaner, cykelveje eller 
cykelgader og mere end 36 procent 
af kommunens veje har sådanne mu-
ligheder.
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Supercykelsti, opland

Supercykelsti, Silkeborg by

Rekreative ruter

Supercykelstier
I Silkeborg Kommune har vi gode mu-
ligheder for at udvikle vores banestier. 
Her kan cyklister allerede i dag komme 
hurtigt og sikkert frem på asfalterede 
stier i noget af Danmarks smukkeste 
natur. Banestierne understøtter op-
levelsen af kommunen som Outdoor 
Hovedstad. Banestierne går gennem 
et stort opland, og de kan udvikles til 
supercykelstier, som skal udgøre hur-
tige forbindelser i kommunens frem-
tidige net af supercykelstier. Vi vil fx 
udbygge nettet af supercykelstier 
med forbindelser fra Silkeborg by til 
bl.a. Grauballe og Sejs-Svejbæk/La-
ven, og så vidt det er muligt, skal de 
lokale og rekreative stier forbindes til 
nettet af supercykelstier. Desuden vil 
vi udpege og udbygge de supercykel-
stier, som går tværs igennem Silke-
borg by

I Silkeborg Kommune vil vi prioritere 
cyklismen højt de kommende 
år. Supercykelstier skal forbinde 
oplandet og Silkeborg midtby og 
bidrage til, at flere vælger cyklen på 
hele eller dele af rejsen fra A til B.
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BOLIGER FOR ALLE

Boliger 
for alle
Silkeborg Kommune skal være et attraktivt 
sted at bo med boliger for alle
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I midtbyen er der mange 
lejligheder. De varierer 
fra lejligheder i ældre 
byejendomme og 
patriciervillaer til urbane 
Newyorker lejligheder som i det 
omdannede Performers House 
(th) fra 2007/2017 og Åviften 
(tv).

BOLIGER FOR ALLE

Boligstrategien hviler på den for-                                                                                                                       
ståelse, at varierede boligområder er 
med til at skabe grundlag for stærke                                                                          
fællesskaber og en kommune i god 
balance. Derfor arbejder vi for at fast-
holde og udvikle lokalområder og 
skoledistrikter, hvor der bor folk med 
forskellig indkomst, alder og bag-
grund. 

Det er attraktivt at bo og leve i                                                                 
Silkeborg Kommune. Vores bolig-             
områder er generelt attraktive og op-
fylder behov i hverdagen, uanset hvor 
i livet, vi er. Boligstrategien skal styrke                                                                 
et varieret udbud af boliger i hele kom-
munen. 

Vi bliver flere indbyggere, og sam-
tidig ændrer befolkningssammen-     
sætningen sig. Vi bliver flere ældre, 
og vores familiemønstre ændrer sig. 
Singlekulturen breder sig, og flere            
vælger anderledes familieformer end 
tidligere. Forskellige mennesker i for-
skellige livsfaser og livssituationer 
skal kunne bo i vores boligområder.                                                                  
Det vil bidrage til at gøre bydele              
levende, og at beboere, som går ind 
i en ny livsfase og får nye boligbehov, 
har mulighed for at blive boende i om-
rådet.

Boliger i omegnsbyerne
Der er mange velfungerende by-
samfund rundt omkring i vores om-

egnsbyer. De fleste steder er der et 
passende antal boligudlæg, og der er 
ikke et voldsomt pres på boligefter-
spørgslen. Det handler mange steder 
om at finjusterer sammensætningen 
af boliger, således den matcher efter-
spørgslen fra forskellige segmenter,                                 
herunder skal der være et antal          
mindre lejeboliger til bl.a. ældre men-
nesker, således de kan blive i området,                                                                         
alt imens nye børnefamilier kan ryk-
ke ind i parcelhusene. Som kommune 
har vi mulighed for at sikre kommunale                                                                        
byggegrunde i de byer, hvor der er 
kommunale skoler. Befolkningens       
aldersudvikling i den enkelte by har 
betydning for hvilke boligtyper, der 
er behov for. Parcelhuset er typisk 

for mange omegnsbyer, men en                
aldrende befolkning efterspørger                                                          
andre boligtyper, fx leje-lejligheder og 
”oldekoller”. Her kan den almene bolig-
sektor også spille en rolle.

Lejeboliger
Både private udlejere og almene                                                            
boligorganisationer spilller en             
væsentlig rolle til at sikre boliger til                           
alle og tilbyder lejeboliger til en over-
kommelig pris. I de kommende år skal 
kommunens kvoter til almene boliger 
anvendes, så det almene boligbyggeri                                
kan tilhøre flere lejeboliger til om-
egnsbyerne. Ligeledes kan kvoten                                 
anvendes strategisk i perioder                                                                        
eller områder med mindre vækst. Den                                                                                     

  I bysamfundene domineret 
af parcelhuse tilfører lejeboliger 
variation af boligtyper. Det 
giver mulighed for, at folk 
kan flytte i lejebolig og blive 
boende i lokalområdet, når 
boligbehovet ændrer sig 
over tid. Samtidig frigives 
parcelhuset til nye borgere.” 

Stifter af Birch Ejendomme, 
René Birch

private boligsektor kan ligeledes                   
bidrage med både ejer- og lejeboliger 
af forskellig størrelse, karakter og pris.

47



BOLIGER FOR ALLE

Grønne boligområder
Silkeborgs byer ligger i naturskønne 
omgivelser med skove og søer helt 
tæt på. Vi skal arbejde for, at også de 
fremtidige boligområder i hele kom-
munen får nærhed til naturen. Vi er 
Danmarks Outdoor Hovedstad, og det 
skal kunne ses på vores boligområder. 
Konkret betyder det, at vi vil stræbe                              
efter, at der maksimalt er 500                                                                              
meter til naturen fra nye boligområder. 
Samtidig skal det ”grønne” helt tæt på                                                                        
husene, så der er rekreative mulig-    
heder for leg, bevægelse og ophold    
lige uden for døren.

Arkitekturpolitik
Arkitektur, funktioner, byrum, byliv og 
opholdsarealer er med til at skabe            
kvalitet og variation i bebyggelser og 
boligområder. Kvalitet i byggerierne 
og boligområderne bidrager både til 
byen og til det byområde, de indgår 
i. Derfor skal fremtidens boligprojek-
ter tilføre kvalitet både til dem, som 
bor i byggeriet, og til resten af by-                                                                                   
delen. Der skal være fokus på at bygge 
boliger til enhver smag. Nogle borgere 
ønsker moderne, innovativt byggeri, 
mens genkendelighed og tilhørsfor-
hold er vigtigt for andre borgere. Når 
vi bruger ordet kvalitet om boliger og                                                             
arkitektur, mener vi dels den bygge-
tekniske kvalitet, at boligerne skal 
kunne holde til at blive brugt. Men vi 
mener også, at der skal være kvali-
tet for enhver smag. Den slags skal vi 
kunne tale med hinanden om på en 
saglig måde, og vi arbejder derfor på 

at få udviklet en arkitekturpolitik, som 
vi kan bruge til at drøfte forhold som 
højde, drøjde, farver, materialevalg. 
Arkitekturpolitikken vil indgå i den 
kommende kommuneplanproces. 
Det har fokus på det gode hverdags-
liv, de gode oplevelser, når vi færdes i 
byen og et godt liv og fællesskab mel-
lem husene.

  Vi skal udnytte de mulighe-
der, vi har for at skabe spænden-
de og interessante byggerier med 
fokus på kvalitet. Silkeborg har et 
prisniveau, hvor man godt kan for-
vente krav, som kan skabe en mere 
spændende udvikling.”

Partner i Laban Arkitekter 
Henrik Kamp Ditlev

Fællesskab i boligområder
Ensomhed er et stigende problem 
i vores samfund. Derfor sætter vi                                         
fokus på muligheden for at skabe       
gode rammer for fællesskaber, når vi 
planlægger udviklingen af nye bolig-
områder. Vores bolig og nære bolig-
område danner rammen om en stor 
del af vores hverdagsliv. Vi kan styrke     
de gode rammer for fællesskab ved 
at prioritere og fremme boligprojek-
ter, som særligt prioriterer fællesskab. 
Det kan fx være igennem fællesfunk-
tioner, bebyggelser på tværs af gene-
rationer og befolkningsgrupper, eller 
bebyggelser, der særligt prioriterer 
fællesskab i udformningen af bolig-
områdes opholdsarealer. 

Nærhed til grønne udearealer og natur 
er vigtig, når folk vælger bolig. Grønne 
udearealer og natur fremmer sundhed                    
både fysisk og psykisk, og nærheden 
til grønne områder er afgørende for                                                                
manges brug af arealerne. Grønne    
arealer af høj kvalitet fremmer fælles-                                                            
skabet i et område. Derfor indgår                       
naturområder og rekreative arealer                                                         
i planlægningen af fremtidige                
boligområder.

Illustration af Papirtårnet
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BOLIGER FOR ALLE

BOLIGSTRATEGI
I forbindelse med Planstrategi 2040 
udarbejdes der en boligstrategi for 
Silkeborg Kommune. Boligstrategien 
uddyber, hvordan boliger og boligom-
råder kan bidrage til at gøre Silkeborg 
Kommune til et attraktivt sted at bo. 

Høj arealudnyttelse
I takt med, at vi bliver flere og flere 
indbyggere, og i takt med at bolig-            
behovene ændrer sig på grund af flere 
seniorer, ændrede familiemønstre og 
den fortsatte vandring mod de større                                                                        
byer, har vi behov for i højere grad 
end tidligere at udnytte vores arealer 
bedst muligt. Derfor skaber vi plads 
til nye boliger ved at bygge tættere 
og højere særligt i Silkeborg midtby 
og til dels også i omegnsbyerne. De                                              
arealer, som ikke længere er i brug, 
skal omdannes og bruges på nye                                           
måder. Det skaber tættere byer,                                                   
styrker byernes liv og mindsker                                       
behovet for biltransport.

Kongegården er et nyt boligområde                           
i Sydbyen, der kombinerer leje- og                                                         
ejeboliger og detailhandel.                         
Atelierlejligheder ovenpå butik, udført                                                               
som en omdannelse af en                    
forhenværende trælast-hal. Række-                     
husene ligger tilpas tæt og fungerer 
godt. Kongegården er et udmærket                                  
eksempel på en rækkehusbebyggelse, 
der egner sig godt til midtbyen. 

Foto af Kongegården i Silkeborg by
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KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

Klima og 
bæredygtighed

Vi vil skabe en mere 
bæredygtig udvikling, 

så vi nedsætter 
vores fodaftryk på 

klimaet og bliver mere 
robuste i forhold til 
klimaforandringer.

Klimaforandringerne gør det nødven-
digt, at vi planlægger bæredygtigt, 
så vi mindsker vores udledninger af 
CO2 og samtidig gør os mere robuste 
over for kommende klimaforandrin-
ger, herunder mere hyppige skybrud 
og langt større udsving i vandstand i 
søer og vandløb. 

Silkeborg Kommune vil arbejde ak-
tivt for en bæredygtig udvikling, hvor 
vækst og bæredygtighed går hånd 
i hånd. Vi vil først og fremmest væ-
re CO2-neutrale som kommunal virk-
somhed i 2025, og det gælder også 
vores forsyningsselskab Silkeborg 
Forsyning. Desuden vil vi arbejde for 
at hele kommunen som område bliver 
CO2-neutral. 

En god balance mellem 
beskyttelse og benyttelse
Vores ubebyggede arealer er be-
grænsede og er omfattet af mange                                                                  
interesser og hensyn, fx natur,                          
skove, landskab, grundvand, land-
brug osv. Samtidig ønsker vi vækst 
og udvikling i vores kommune, hvilket            
ikke er muligt uden at inddrage ny jord 

og dermed bruge af de ubebyggede 
arealer. Derfor skal vores vækst ske 
med omtanke i forhold til vores om-
givelser og de mange forskellige inte-
resser og hensyn. Hvor det er muligt, 
vil vi arbejde med at bygge tættere               
og omdanne arealer inde i byerne, 
så vi inddrager så få nye arealer, som                                                                        
muligt. Samtidig vil vi arbejde for             
mere grønne boligområder, rejse ny 
bynær skov og skabe nye og bedre 
naturområder, så vi styrker biodiversi-
teten og vores rekreative udfoldelses-                                                              
muligheder. Det hører med til at skabe 
en bæredygtig udvikling.

Et velfungerende hverdagsliv i 
vores bysamfund
Vores byer skal i videst muligt om-
fang danne rammen om et godt hver- 
dagsliv. Det betyder, at der skal være 
boliger i vores byer, som passer til for-
skellige aldre og økonomier. Samtidig 
skal der være gode forbindelser mel-
lem forskellige funktioner i byen og 
til den overordnede infrastruktur. Det                                                                           
bidrager til bæredygtige byer og          
lokalsamfund.

Bedre kollektiv transport og 
cyklisme
Vi vil fremme en bæredygtig trans-
port med fokus på cyklisme og kol-
lektiv transport. Vi vil udbygge vores 
system af stier – både med super-   
cykelstier og med bedre forbindelser 
mellem steder. Samtidig vil vi arbejde                                                                           
med trafikale knudepunkter, som 
har en stærk kollektiv trafik og gode                                                                    
omstigningsmuligheder. Det vil                            
bidrage til en mere grøn og                                                                                   
bæredygtig transport.

Klimaforandringer og 
nedbringelse af CO2

Silkeborg Kommune har som virk-
somhed sammen med Silkeborg For-
syning et mål om at blive CO2-neutral 
i 2025. Derfor etableres der fra 2019 
et klimasekretariat.

Klimatilpasning 
Klimaforandringerne betyder større 
risiko for skybrud og oversvømmelser. 
Det giver især problemer langs vand-
løb, for eksisterende byområder og                                                                                      
ikke mindst for kommende by-                                                                      

områder. Med den eksisterende                                            
klimatilpasningsplan og kommune-                                                                               
plan planlægger vi ikke nye                           
boligområder m.v. på arealer, der 
rammes af oversvømmelser. Også i 
den fremtidige fysiske planlægning  
tager vi mest muligt hensyn til klima-                                                                           
forandringerne. Vi vil samtidig gen-
nem planlægningen bidrage til 
grønne og bæredygtige løsninger i 
vores boligområder.  

Vedvarende energi
I 2017 åbnede verdens største sol-    
varmeanlæg nord for Silkeborg by og i 
2016 åbnede en af Danmarks største                                                         
solcelleparker i Fårvang. Gennem      
klimastrategi, klimaplan og øvrige 
planlægning vil vi også fremadrettet 
sikre plads til anlæg til vedvarende 
energi, herunder solenergi, vindenergi                                                                                        
og biogasanlæg.
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KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

AGENDA 21 OG PLANSTRATEGI

Bæredygtighed og vores klima-         
indsats vil også fremadrettet ind-
gå i vores fysiske udvikling, hvorfor 
vi integrerer Agenda 21-strategien i 
planstrategien. Herigennem sikrer vi, 
at bæredygtighed og klima vil være 
en overlægger for vores fysiske plan-
lægning i mange år fremover. 

Dialog og involvering af borgere og 
erhvervsliv er væsentlig for Agenda                                                              
21-strategien. Som en del af Plan-

strategi 2040 sikres, at bære-
dygtighed og klima indgår i vores 
kommuneplan og sektorplaner, hvor 
de mere konkrete initiativer beslut-
tes gennem dialog med borgere og 
erhvervsliv. Agenda 21-strategiens 
helhedstænkning i forhold til bære-
dygtighed sikrer, at bæredygtige løs-
ninger i et bredt perspektiv indgår i 
kommende planer og strategier.

I 2017 åbnede verdens største solvarmeanlæg nord for Silkeborg 
by. Anlægget producerer årligt varme svarende til behovet for 4.400 

parcelhuse og dækker 20 pct. af det samlede behov for fjernvarme 
fra Silkeborg Forsyning. Forud for etablering af et sådant anlæg, skal 

der sikres et plangrundlag, som her består af udpegning af areal i 
kommuneplanen og vedtagelse af en lokalplan.

  
Foto af solvarmeanlæg nord for Silkeborg by
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Vi kan ikke undgå at inddrage ubebyggede arealer 
til byvækst i kanten af vores byer. Særligt omkring 
Silkeborg vil vi over de næste mange år planlægge 
for arealer til bolig- og erhvervsformål.

Visualisering af nyt boligområde i Lysbro

Handlinger
Planstrategiens otte fokusområder giver hver for 
sig og på tværs anledning til en række konkrete 
handlinger, der bidrager til den ønskede udvikling 
og vores visioner.

Nye arealer
Vi ønsker at sikre, at vi fremadrettet 
har plads til nye boliger og virksom-
heder i vores kommune. Vi vil der-
for udlægge nye arealer til byvækst i 
kommuneplanen følende steder:

 » Til boliger, erhverv m.v. i den nye 
bydel Eriksborg mellem Grauballe                                               
og Gødvad. Forud for kommune-                          
planlægningen udarbejder vi en 
helhedsplan for Eriksborg-planens 
etape 1.

 » I omegnsbyer, hvor der er et kon-
kret behov for plads til flere boliger. 
Vi udarbejder helhedsplaner for by-             
udvikling forud for kommende revi-
sion af kommuneplanen for Ans 
og Kjellerup. I forbindelse med                                  

kommuneplanen tager vi stilling til, 
hvor i kommunen, der kan opføres 
sommerhuse.

 » Ved bysamfund omkring Silkeborg 
by, hvor der er behov for flere boli-
ger, fx ved Skægkær, Sejling, Øster 
Bording, Sinding, Funder og Funder 
Kirkeby. 

 » Vi udarbejder en helhedsplan for 
omdannelse af erhvervsområdet 
ved Mørksøvej i Virklund til fremti-
digt boligområde. 

 » I Silkeborg, Hårup og Funder til er-
hverv.
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Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad sker 
på mange fronter. Vi bruger planlægningen til at 
sikre, at der er nærhed til natur og grønne arealer 
fra boligområderne og vi vil arbejde for at styrke 
forbindelser til naturen og trækkes det grønne 
ind mellem husene, både i Silkeborg midtby og i 
kommende boligområder. 

Danmarks Outdoor Hovedstad i det fysiske miljø
Vi vil fortsat udvikle og styrke Sil-
keborg Kommune som Danmarks 
Outdoor Hovedstad gennem den 
fremtidige fysiske planlægning. Der-
for prioriterer vi følgende handlinger 
frem mod 2040: 

 » Vi vil indgå samarbejde med lods-
ejere og andre interessenter og vi 
vil opkøbe arealer for at skabe et 
sammenhængende netværk af na-
turarealer og rekreative områder i 
kanten af Silkeborg by. Skovrejs-
ning og naturudvikling omkring den 

nye bydel Eriksborg samt udvikling 
af naturområdet omkring Gubsø, 
Skægkær og Sejling bliver priorite-
ret frem mod 2040 for at give byde-
lens borgere rekreative muligheder, 
rent drikkevand og nærhed til natur. 
Arealerne udpeges i de kommende 
kommuneplaner. 

 » Vi vil arbejde på at udvikle og etab-
lere natur og rekreative områder i/ 
ved de omegnsbyer, som ikke har 
nærhed og adgang til natur og 
grønne arealer.

 » Vi vil fastlægge et krav om maksi-
malt 500 meter til skov og natur fra 
fremtidige nye boligområder i hele 
kommunen i den kommende kom-
muneplan. 

 » Vi vil arbejde for at gøre det let at 
komme ud i naturen ved en udbyg-
ning og sammenkobling af vores 
stier.

 » Vi vil tilføre Silkeborg midtby mere 
natur ved at ”trække” naturen helt 
ind i byens hjerte med flere træer, 

buske og grønt i byens gader, plad-
ser og i forbindelse med konkrete 
byggeprojekter. Vi vil også tænke 
naturen ind og bruge naturen i de 
dele af byen, som ligger op ad na-
turen, fx i forbindelse med udviklin-
gen af Søfronten og Havnen. 

 » Vi vil styrke forbindelserne mellem 
Silkeborg midtby og den omkring-
liggende natur ved at samarbejde 
med lodsejere og evt. opkøbe are-
aler, som skaber sammenhæng i 
Silkeborg midtby til gavn for både 

handlende, besøgende og borger-
ne. 

 » Vi vil omdanne og udvikle store 
arealer som området ved Søholt 
Renseanlæg, Jehovas Vidners 
Stævneplads og Søfronten i midt-
byen. Gennem planlægningen vil 
vi sikre, at der skabes mulighed for 
udendørs oplevelser af forskellig 
karakter. 

HANDLINGER 53



Vi dyrker både event- og hverdagskulturen i vores 
kommune. Særligt prioriterer vi større events og 
hverdagskultur i Silkeborg midtby, hvor byens 
gader og pladser ofte lægger areal til oplevelser 
for kommunens borgere og byens gæster.

Foto af optog fra Danmarks Internationale Gade-
teaterfestival 2018 ved Bindslevs Plads

Videreudvikling af bylivet
Vi vil arbejde for at udvikle og styrke 
Silkeborg by som hele kommunens 
oplevelses- og handelscenter i vores 
fremtidige fysiske planlægning. Vi vil 
også arbejde for at understøtte byliv i 
kommunens omegnsbyer. 

Vi vil prioritere følgende handlinger 
frem mod 2040: 

 » Vi vil fortsætte med at koncentrere                             
udvalgsvarebutikker og forskellige                                    
kommunale institutioner i Silkeborg                                                                       
midtby i de kommende kommune-     
planer for at sikre byliv og et stærkt 
handelsliv og oplevelser. 

 » Vi vil udvikle Søfronten og Havnen til 
endnu et attraktivt sted i Silkeborg                                                                         
midtby, der kan byde på rekreative                                                                           
oplevelser i tæt samspil med Torvet                                                                          
og handelsgaderne. I første om-
gang gennemfører vi en parallel-
konkurrence i samarbejde med 
Realdania. På sigt vil vi afsætte                                                         
midler til at gennemføre vinder-               
forslaget. 

 » Vi vil arbejde for at aktivere bag-   
gårde og gårdrum, så de kan          
bruges på nye måder og bidrage 
til nye former for byliv, skabe nye 

forbindelser og bliver til nye møde-
steder. Det vil vi gennemføre ved at 
samarbejde med ejere og naboer, 
arbejde på at forenkle ejerforhold 
og med eksempelprojekter.

 » Vi vil afprøve nye erhvervsformer, 
der kan give plads til nye butiks-
koncepter, erhvervslejemål, iværk-
sætteri og offentlige erhverv eller 
socialøkonomiske virksomheder for 
at tilføre midtbyen nye tiltag.

 » Vi vil arbejde for at gøre midtbyen 
endnu mere attraktiv for kultur og 
events i byens gader og på byens 
pladser og fortsætte med at prio-
ritere initiativer, som understøtter 
kulturlivet.

 » Vi vil prioritere at gennemføre tests 
og arbejde med midlertidige an- 
vendelser som afsæt for udvik-
lingen af konkrete projekter eller 
tilbagevendende events. 

 » I de kommende kommuneplaner vil 
vi arbejde for at koncentrere butik-
ker, byliv og kommunale institutio-
ner for at styrke omegnsbyernes 
mødesteder.

HANDLINGER 54



Vi arbejder på at sikre et 
varieret udbud af boligtyper 

i hele kommunen og i de 
enkelte boligområder, fordi 

vi tror på, at varierede 
boligområder er med til at 

skabe stærke fællesskaber 
og en kommune i balance.

Foto af almene boliger 
Tusindfryd i Gødvad Enge

Spændende og varierede bolig områder
Gennem den fysiske planlægning, vil 
vi arbejde for at nye boligområder i 
hele kommunen får en øget variation                          
i beboer- og boligsammensætningen,                                                               
i boligsammensætningen og i de               
nære omgivelser. Derfor vil vi prioritere 
følgende handlinger frem mod 2040: 

 » Vi vil arbejde aktivt for at udnytte 
arealer bedst muligt, når vi omdan-
ner og byudvikler eksisterende og 
kommende områder i kommunens 
byer gennem samarbejde med 
lodsejere og ved mulige opkøb.

 » Vi vil arbejde for en boligmæssig 
fortætning i Silkeborg midtby og i 
nogle af omegnsbyernes centrale 
områder med henblik på omdan-
nelse og byudvikling. Arbejdet skal 
ske ved tæt dialog med lodsejere, 
investorer, ejendomsudviklere og 
de almene boligorganisationer.

 » I forbindelse med den nye kom-
muneplan vil vi undersøge kom-
munens omegnsbyer for at finde 
egnede arealer, hvor kommende 
kvoter til almene boliger kan ud-

nyttes med henblik på at tilføre fle-
re lejeboliger der, hvor de private 
investorer ikke selv bygger lejebo-
liger og hvor boligsammensætnin-
gen kalder på lejeboliger. 

 » Vi vil afsætte kvoter til billige, alme-
ne boliger til bl.a. unge og udsatte 
borgere med lav indkomst. 

 » Vi vil gennem kommuneplanens 
rammer sikre plads til nye boligty-
per og boformer med fokus på fæl-
lesskab.

 » Vi vil prioritere kommunale bygge-
grunde i de byer, hvor der findes 
kommunale skoler, hvis der er be-
hov.

 » Vi vil gennemføre eksempelprojek-
ter, der kan vise, hvordan det grøn-
ne kan indgå mellem husene til at 
styrke fællesskabet og til at gøre 
Silkeborg som Danmarks Outdoor 
Hovedstad synligt i byerne.  

 » Vi vil udvikle en arkitekturpolitik i 
forbindelse med kommuneplan-
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vores boligområder med hinanden
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I Danmarks Outdoor Hovedstad har 
vi mange rekreative muligheder for at 

komme rundt i den omkringliggende 
natur. Vi vil styrke forbindelserne i vores 

byer og mellem byerne og naturen for 
at få endnu flere til at cykle og gå i vores 

kommune.

Styrkelse af forbindelserne for de bløde 
trafikanter
Vi vil skabe bedre vilkår for gående og 
cyklende, så det bliver endnu mere         
attraktivt for folk at gå eller tage cyklen.                                                                                  
I Danmarks Outdoor Hovedstad skal 
det være let for alle at komme rundt 
i naturen og i byen. Vi vil derfor prio-
ritere følgende handlinger frem mod 
2040: 

 » Vi vil styrke forbindelserne mellem 
Silkeborg midtby, de omkringlig-
gende kvarterer og den nære natur: 
• Mod øst mellem Torvet, Guden-

åen, Havnen og Papirfabrikken.
• Mod nord mellem Torvet,                     

Silkeborg Langsø, Odden, Slots-
holmen og Alderslyst.

• Mod syd mellem Torvet, Campus                                                                     
Bindslevs Plads, Trafikterminalen                                                                                                       
og Sydbyen.

 » Vi vil udvikle stærkere og mere                                                       
synlige forbindelser gennem                                                       
Silkeborg midtbys passager                                   
og baggårde i tilknytning til                                      
handelsgaderne ved konkret 
at skrive vilkår ind i kommune-                                                                                                 
planen og i fremtidige lokalplaner 
fx for Bios Gård eller forbindelsen 
fra Søndertorv til Fredens Gård. 

 » I den kommende kommuneplan vil 
vi beskrive de fysiske forbindelser                                                                       
(cykel- og gangstier, bygader                          
o.lign.), som i omegnsbyerne               
styrker sammenhængen mellem 
fx butikker, sportshal, skole, grønne                                                              
områder, pladser, busstop og den 
nære natur, og vi vil løbende gen-
nem frivillige aftaler gennemføre 

projekter, der styrker og udvikler 
disse forbindelser.

 » Vi vil arbejde for at få flere til at cykle,                                                                                      
fx ved at opgradere cykelruterne i 
Silkeborg midtby og banestierne til 
supercykelstier i forbindelse med 
den kommende kommuneplan. Vi 
vil arbejde for at skabe et sammen-
hængende netværk af supercykel-
stier, som forbedrer forbindelserne 
til og igennem Silkeborg midtby. 

 » Vi vil arbejde for, at færdsel på                        
stierne gøres oplevelsesrig for at 
gøre turen på cykel eller til fods 
mere attraktiv, fx i form af kultur-                   
indslag, formidling af informationer 
om stedet eller supplerende mulig-
heder for bevægelse.
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Foto af Silkebogmotorvejen ved Søholt i Silkeborg

Silkeborgmotorvejen har forbedret forbindelsen 
til og fra Silkeborg by og store dele af 
kommunen. En Midtjysk motorvej øst om Viborg 
og nær Pårup vil styrke den nord-sydlige 
forbindelse i kommunens vestlige del, mens en 
ny jernbanelinje mellem Aarhus og Silkeborg vil 
sikre hurtigere fremkommelighed mellem de to 
byer i forhold til i dag.

Vi vil i den fysiske planlægning fort-
sat arbejde med fremkommelighed 
på eksisterende veje, udvidelse af vej-
nettet, forbedrede forhold for cyklister 
og gode muligheder for at skifte mel-
lem forskellige transportformer. Vi vil 
derfor prioritere følgende handlinger 
frem mod 2040: 

 » Vi vil politisk arbejde for at staten 
gennemfører VVM-undersøgelser                                                      
for midtjysk motorvej, herunder   
linjeføringen øst om Viborg og nær 
Pårup og for jernbanen mellem    
Aarhus og Silkeborg.

 » Vi vil styrke fremkommelighed og 
sikkerhed ved at forbedre de trafi-
kale forbindelser til Silkeborgmotor-
vejen og løbende afsætte penge til 
at gennemføre de vejprojekter, som 
byrådet har indarbejdet i kommune-                                                                       
planen. 

 » Vi vil planlægge nye vejforbindel-
ser i den nordlige del af Silkeborg 
by og en ny omfartsvej rundt om 
Skægkær i forbindelse med den 

Bedre plads på vejene
kommende kommuneplan og prio-  
ritere vejudbygningen i takt med by-                                                                                  
udviklingen.

 » Vi vil undersøge hvordan tilgænge-
ligheden til Silkeborg midtby kan 
styrkes ud fra princippet om, at 
det skal være let at komme ind til            
Silkeborg midtby, og hurtigere at 
køre uden om, hvis man ikke har et 
ærinde inde i byen.

 » Vi vil foretage trafikanalyser i           
Silkeborg by for at vurdere, hvor-
dan trafikken kan afvikles ved øget 
fortætning. 

 » Vi vil udpege Silkeborg, Kjellerup,                                                                      
Voel og Them som trafikale hoved-             
knudepunkter i den kommende 
kommuneplan, og her sikre en høj 
grad af tilgængelighed ved fortsat 
at udvikle og koordinere busruter,                              
tog, cykelstier og parkering. Vi vil 
fastlægge fremtidigt serviceniveau                                   
for de enkelte trafikale hoved-                                              
knudepunkter.
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Den forebyggende klimaindsats er vigtig for at 
mindske klimaforandringernes påvirkning af 

vores omgivelser. Sideløbende skal vi igennem 
vores klimatilpasning fokusere på at passe på 

vores mange søer og vandløb samtidig med, at vi 
arbejder for at undgå oversvømmelser. Det er en 

fin balance. 

Vi vil arbejde for at beskytte og ud-
bygge naturen, så vi sikrer og udvikler 
biodiversiteten, binder CO2 og har at-
traktive rekreative områder. Vi vil fort-
sat arbejde med klimatilpasning, så vi 
modvirker oversvømmelser i kommu-
nen. Vi vil derfor prioritere følgende 
handlinger frem mod 2040: 

 » Vi vil nedsætte et klimasekretari-
at, som skal arbejde aktivt for at 
nå målet om, at Silkeborg Kommu-
ne og Silkeborg Forsyning bliver 
CO2-neutrale i 2025.

 » Vi vil beskytte sårbare naturområ-
der i de kommende Naturkvalitets-
planer.

 » I den kommende kommuneplan 
vil vi planlægge ny natur omkring 
Eriksborg og Grauballe og omkring 

andre omegnsbyer for at sikre by-
nære rekreative arealer, rent drikke-
vand og biodiversitet. 

 » Vi vil fortsat klimatilpasse byområ-
der for at modvirke oversvømmel-
ser ved større skybrud, og arbejdet 
vil blive koordineret med spilde-
vandsplanen for Silkeborg Kom-
mune. 

 » I den kommende kommuneplan vil 
vi synliggøre og planlægge en fort-
sat fortætning i vores byer.

 » Igennem kommende klimastrategi, 
klimaplan og kommende kommu-
neplan vil vi arbejde med fremtidige 
lokaliseringsmuligheder for vedva-
rende energianlæg og biogasan-
læg.

Mindre aftryk på klimaet
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Vi vil som byråd tage ansvar for 
udviklingen af vores kommune og 

gå forrest, når det er nødvendigt og 
strategisk klogt. Vi vil samtidig 
arbejde sammen med borgere, 

erhvervsliv, investorer, foreninger og 
frivillige om Silkeborg Kommunes 

udvikling.

Foto af optog fra Danmarks 
Internationale Gade teaterfestival 2018

Byrådet vil aktivt udvikle Silkeborg 
Kommune sammen med borgere,      
erhvervsliv, investorer, foreninger og 
frivillige. Som kommune har vi en 
stor og tværgående rolle, og vi vil gå                    
foran. Planlægningen skal bidrage 
til, at de mange nye ideer og visioner 
kan få liv. Samtidig vil initiativer som                                                                                     
understøtter lokalområdernes arbejde                     
med egen udvikling blive prioriteret,     
så der fx arbejdes videre med ini-                                                                                                             
tiativet ”Lokalområde med kant” i de                        
kommende år. 

Vi vil også aktivt arbejde for at                         
realisere Planstrategi 2040, blandt 
andet ved løbende at afsætte                                                             
penge til strategiens beskrevne hand-
linger. Som kommune har vi ansvaret 
for at sikre, at der er tilstrækkelig med 
offentlige servicetilbud der, hvor vi 
planlægger den fremtidige byvækst, 
ligesom vi skal sikre, at den over-                                              

I front

ordnede infrastruktur fungerer, og 
at der er afsat penge til at gennem-               
føre de nødvendige vej- og sti-                                                                               
projekter i de nye områder, hvor 
byerne vokser. Vi vil også sikre, at der 
er attraktive erhvervsarealer til rådig-
hed, når erhvervslivet efterspørger 
arealer. For at fremme udviklingen, vil 
vi gennemføre strategiske opkøb af 
arealer, som kan bruges til at udvikle                                                                     
Silkeborg Kommune. Planstrategi 
2040 vil på den måde være en vigtig 
retningspil, når kommende budgetter 
skal vedtages i byrådet.
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Revision af 
kommune
planen
Planstrategi 2040 har til formål at sætte retning for 
den udvikling, byrådet ønsker. Som strategi forud for 
kommuneplanen sætter planstrategien retningen for 
den kommende revision af kommuneplanen. I arbejdet 
med planstrategien er der gjort et stort forarbejde til 
revision af kommuneplanen. 

Hvert af de otte fokusområder i Plan-
strategi 2040 vil give anledning til 
revision af kommuneplanen. Her ud 
over vil kommuneplanen revideres 
med baggrund i den seneste planlovs-                                                                                
ændring, hvor der fx stilles krav om 
planlægning for produktionserhverv. 
Der er derfor behov for en fuld revision                                                                    
af kommuneplanen.  

Revision af kommuneplanen vil foregå 
fra foråret 2019 til december 2020, 
hvor kommuneplanen forventes ved-
taget. Der vil være høring af kommune-                                                                                
planen i efteråret 2020. Igennem     
arbejdet med den kommende                                                                                      
kommuneplan vil vi inddrage interes-  

senter og være i dialog med lokal-   
områder og erhvervslivet. 

I høringsperioden for kommune-      
planen vil vi prioritere dialogen med 
lokalområder og erhvervslivet højt. 
Vi har gode erfaringer med dialog og 
samarbejde med kommunens mange                             
aktive lokalråd om afholdelse af                                                             
lokale borgermøder i forbindelse med 
kommuneplanen. Disse initiativer vil 
vi gerne bakke op om i den kommende                                                                          
kommuneplanproces.

Silkeborgsskovene er Danmarks største 
sammenhængende skovområde med 
store landskabsvariationer. Skovene 

bruges til bl.a. orienteringsløb og 
adventure. Silkeborg har meget aktive 

klubber indenfor skov-sport, og de er et 
vigtigt element i outdoorstrategien.

I den storslåede natur i kommunen 
skal man sørge for at holde retning. 

Planstrategi 2040 sætter med de otte 
fokusområder retning for revision af 

Kommuneplan 2017-2028
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OM PLAN STRATEGIEN

Planstrategi 2040 er Silkeborg Kommunes overordnede strategi for den fysiske 
udvikling frem til 2040. Her beskriver vi byrådets visioner og prioriteringer til den 
kommende kommuneplan og fastlægger dermed den overordnede kurs.

Om plan strategien

Planstrategien er et helt centralt       
dokument i planprocessen. En fireårig 
cyklus, der begynder med en plan-                                                                                                                                    
strategi og efterfølges af kommune-
planen. Planstrategi 2040 samler op 
fra den senest udarbejdede kommune-                                                                                  
plan og samtidig lægger den sporet 
for den kommende kommuneplan. 
Planstrategi 2040 indeholder forslag 
til fremtidige investeringer og er der-
for også et redskab, når pengene skal 
fordeles og prioriteres under de kom-
mende års budgetlægninger. 

Forhøring til kommuneplanrevision
Planstrategi 2040 fungerede som for-
høring for kommende revision af kom-
muneplanen og var i høring i perioden 
3. januar til 28. februar 2019.

HVAD ER EN 
PLANSTRATEGI?
En planstrategi er et lovpligtigt          
dokument, som kommunen skal ud-
arbejde inden udgangen af første 
halvdel af en byrådsperiode. En plan-
strategi skal indeholde selve strate-
gien for kommunens udvikling, en 
oversigt over gennemført planlæg-
ning siden den seneste kommune-        
planproces og en beslutning om 
enten at revidere kommuneplanen i 
sin helhed eller at revidere kommune-
planen delvist med fokus på bestemte                                                                    
temaer eller emner.
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Planlægning siden sidst
Kommuneplan 2017-2028 blev vedtaget af Silkeborg Byråd 26. juni 2017. Siden 
da er der blevet udarbejdet og vedtaget 23 kommuneplantillæg og 24 lokalplaner 
gældende for Silkeborg Kommune. Planerne har blandt andet skabt muligheder for 
at udvikle bolig- og erhvervsområder, butiks- og centerområder og biogasanlæg.  

Kommuneplantillæg nr. 1

Samletillæg

 
Kommuneplantillæg nr. 2

Søtorvet

 
Kommuneplantillæg nr. 3

Nordskovvej

 
Kommuneplantillæg nr. 4 

Etageboliger ved Herningvej i Lysbro

 
Kommuneplantillæg nr. 5

Centerområde ved Nylandsvej i       
Alderslyst 

Kommuneplantillæg nr. 6 

Etageboliger/ Centerområde på       
Borgergade 2-4 i Silkeborg

Kommuneplantillæg nr. 7 

Bolig- og erhvervsområde (Fiskars) i 
 Hvinningdal

Kommuneplantillæg nr. 8 

Erhvervsområde syd for Bommen, 
Thorning

Kommuneplantillæg nr. 10 

Miljøvurdering og VVM redegørelse 
for biogasanlæg ved Allingvej 

Kommuneplantillæg nr. 11

Ophævelse af kommuneplanramme 
i Virklund

Kommuneplantillæg nr. 12

Landbrugsmuseum i Gjern ved        
Lille Amerika

Kommuneplantillæg nr. 13

Område mellem Borgdalsvej og 
Lynggårdsvej i Sejs-Svejbæk

Kommuneplantillæg nr. 14 

Boligområde til tæt-lav bebyggelse 
ved Mads Doss’ Vej, Thorning

Kommuneplantillæg nr. 15

Område til blandet bolig og mindre 
erhverv syd for Linå

Kommuneplantillæg nr. 16 

Centerområde ved Borgergade og 
Sølystvej i Alderslyst

Kommuneplantillæg nr. 21

Område mellem Kejlstrupvej og     
Nordre Højmarksvej i Gødvad

Kommuneplantillæg nr. 22 

Erhvervsområde i Hårup 

Kommuneplantillæg nr. 23

Boligområde og offentligt område i 
Teglgadekvarteret, Ans

Kommuneplantillæg nr. 24

Erhvervskorridoren

 
Kommuneplantillæg nr. 25

Boligområde ved Hvinningdalvej og 
Vestre Ringvej i Hvinningdal 

Kommuneplantillæg nr. 26

Boligområde ved Nordre                 
Højmarksvej i Balle

Kommuneplantillæg nr. 27

Boligområde ved Brunbakkevej og 
Nordre Højmarksvej, Balle 

Kommuneplantillæg nr. 28

Besøgscenter for klassiske biler i 
Balle

Kommuneplantillæg nr. 31

Delvis ophævelse af kommuneplan-
ramme 42-D-91 Vinding

Kommuneplantillæg nr. 35

Boligområde ved Egernsundvej i 
Hvinningdal

GODKENDTE KOMMUNEPLANTILLÆG
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32-007

For et område til boligformål ved    
Haraldsvej i Voel

13-013

For Gødvad Bygade i Gødvad 

10-024 

For et centerområde på Søtorvet 

12-020

For et område til tæt-lav boligformål 
ved Hestehavevej, Balle

10-015

For Nordskovvej

 
21-002

For et område til erhvervsformål syd 
for Bommen, Thorning

14-010

For et etageboligområde i Lysbro 

11-015

Centerområde ved Nylandsvej i      
Alderslyst

12-017

Bolig- og erhvervsområde (Fiskars) i                     
Hvinningdal

15-009

For et biogasanlæg

 
10-028

For et etageboligområde ved           
Sanatorievej i Sydbyen

35-005 

For et erhvervsområde i Hårup 

21-003

For et område til boligformål ved 
Mads Doss’ Vej, Thorning

11-013

Til centerformål på Borgergade 2-4 
i Silkeborg

11-010 

For et centerområde ved Borgergade 
og Sølystvej i Alderslyst

13-016

Boligområde ved Eriksborg 

12-016

Område til boligformål ved               
Hestehavevej

31-003

For et område til udstillings- og                             
formidlingsformål ved Lille Amerika 
19, Gjern

40-007

Blandet boligområde på                    
Magnolievej i Salten

12-015

Boligområde nord for Øster            
Bordingvej 

12-018

Boligområde mellem Brunbakkevej 
og Nordre Højmarksvej

12-018

Boligområde mellem Brunbakkevej 
og Nordre Højmarksvej

13-018

Erhvervsområde mellem Kejlstrupvej 
og Nordre Højmarksvej  

13-019

Lokalplan for erhvervskorridoren, 
Gødvad

12-022

Boligområde ved Nordre                  
Højmarksvej i Balle 

36-004

Område til boligformål ved             
Borgdalsvej

14-013

Bolig- og naturområde ved              
Bøgildhøjen, Lysbro

12-025

Besøgscenter for klassiske biler i 
Balle

Tillæg 1 til lokalplan 10-024

Centerområde på Søtorvet

 
12-024

Boligområde ved Dalvejen i Balle

GODKENDTE LOKALPLANER
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PLANSTRATEGI

2040
BAGGRUNDSMATERIALE





PRÆSENTATION AF SILKEBORG PROFILER

ANDERS 
HARTVIG 
Titel: Direktør i Arena Midt 
i Kjellerup.
Alder og bopæl: Født 1964, bor 
i Kjellerup.
Relation til Silkeborg Kommune: 
Bor og arbejder i Kjellerup.  
Hjemstavn: Kjellerup.

Profil: Anders har gennem årene                                                                         
fungeret i forskellige jobs og med-
virket til rigtig mange events lokalt i                                                                             
Kjellerup. Siden 2015 har Anders                 
været direktør i Arena Midt med                      
fokus på sport og forskellige kulturelle 
og sociale aktiviteter. Anders arbejder 
målrettet for at udvikle Kjellerup – ikke 
mindst med kultur- og fritidsliv til gavn 
for lokalområdet og hele kommunen.  

ANDERS 
KÆRSGAARD 
Titel: Arkitekt og partner i 
tegnestuen Årstiderne Arkitekter. 
Alder og bopæl: Født 1963, bor i 
Sydbyen i Silkeborg.
Relation til Silkeborg Kommune: 
Bor og arbejder i Silkeborg. 
Hjemstavn: Nørresundby.

Profil: Anders har gennem de seneste                                                                            
25 år drevet tegnestue i Silkeborg og 
været med til at sætte et væsent-
ligt aftryk på byens fysiske udvikling.            
Anders er optaget af at skabe den go-
de by og den gode bo-kommune med 
naturen som væsentlig drivkraft.

Præsentation 
af samarbejds
partnere 
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PRÆSENTATION AF SILKEBORG PROFILER

BIRGER  
RASK 
Titel: Leder af Kirkens Korshær i 
Silkeborg.
Alder og bopæl: Født 1955, bor i 
Balle. 
Relation til Silkeborg Kommune: 
Bor og arbejder i Silkeborg. 
Hjemstavn: Hammerum.

Profil: Leder af Kirkens Korshærs til-
bud til socialt udsatte, som indeholder 
varmestue, familiestøttende arbejde, 
beskæftigelse og afklaring af kontant-
hjælpsmodtagere inden for målgrup-
pen. I de tre tilbud er der hvert sted 
fokus på at møde brugerne i øjen-              
højde og med respekt. Birger er                                                                        
optaget af, at der skabes bedre vil-
kår for kommunens udsatte borgere 
i form af mødesteder, akut overnat-
ningsmuligheder – i forsorgstilbud og 
boligmuligheder.   

CECILIE  
KRISTENSEN 
Titel: Skoleelev og Silkeborg 
Kommunes ungeborgmester i 
perioden 2017-2018.
Alder og bopæl: Født 2002, bor i 
Funder.
Relation til Silkeborg Kommune: 
Bor og går i skole i Funder. 
Hjemstavn: Funder.

Profil: Skoleelev og tidligere unge-
borgmester. Cecillie interesserer sig 
for Silkeborgs Kommunes udvikling                             
set fra de unges perspektiv. Hun 
er positiv stemt og vil gerne skabe                  
gode forhold for de unge og arbejde 
på tværs af forskellige grupper blandt 
de unge. Medinitiativtager til Unge-
kulturhuset i Silkeborg, der er åbnet 
i sommeren 2018. 

EJNER  
EG RAHBEK 
Titel: Lokalrådsformand for 
Frederiksdal-Kragelund siden 2017.
Alder og bopæl: Født 1957, bor i 
Kragelund siden 2014.
Relation til Silkeborg Kommune: 
Bor i Kragelund.
Hjemstavn: Ikast.

Profil: Lokalrådsformand med blik for 
udvikling i hele Silkeborg Kommune,                                         
og som tager hånd om de lokale ud-
fordringer og muligheder i Frede-
riksdal og Kragelund, blandt andet 
med initiativet Kragelund med kant,            
”Initiativgruppen til etablering af Køb-
mandsbutik i Kragelund” og formand 
for ”Kragelund Invest Aps.”, som er 
ejendomsselskabet bag den nye køb-
mand i Kragelund, ejet af borgerne i 
Frederiksdal-Kragelund.

FRANK  
BORCH OLSEN
Titel: Selvstændig erhvervsdrivende 
i Silkeborg.
Alder og bopæl: Født 1968, bor i 
Alderslyst.
Relation til Silkeborg Kommune: 
Bor og arbejder i Silkeborg.
Hjemstavn: Bornholm.

Profil: Som selvstændig erhvervs-   
drivende, skribent for Midtjyllands 
Avis og tidligere medlem af byrådet er 
Frank en aktiv stemme i kommunen. 
Frank ser positivt på forandring og ser 
gerne nye strategiske mål med høje 
ambitioner for udviklingen. Frank ser 
gerne et særligt fokus på Silkeborg og 
Søhøjlandet som Danmarks Outdoor 
Hovedstad ift. fx erhvervslivet.

HANS  
KRABBE 
Titel: Chefredaktør for 
Midtjyllands Avis. 
Alder og bopæl: Født 1962, bor i 
Alderslyst i Silkeborg og i Risskov 
ved Aarhus med familien.
Relation til Silkeborg Kommune: 
Har haft bopæl i Silkeborg by de 
seneste 3 år og  havde før det kun 
et perifert kendskab til Silkeborg 
Kommune. 
Hjemby: Holstebro- og Struer-              
området.

Profil: Debattør i forhold til at sætte 
fokus på, hvad der sker i kommunen.                           
Hans er optaget af at omtale den 
udvikling, som sker, og med til at 
skabe debat om byudvikling. Som                                                                     
chefredaktør lægger Hans stor vægt 
på udvikling i omegnsbyerne for at 
sikre en kommune i balance. Hans     
efterspørger høje ambitioner for ud-
viklingen på kommunens vegne. 

67



HENRIK  
KAMP DITLEV
Titel: Arkitekt og partner i Laban 
Arkitekter. 
Alder og bopæl: Født 1972, bor i 
Aarhus.
Relation til Silkeborg Kommune: 
Driver tegnestue i Silkeborg. 
Hjemstavn: Aarhus.

Profil: Lokal arkitekt med mange      
ideer og tanker om Silkeborgs ud-
vikling. Henrik er optaget af at skabe 
rammer om nye boligformer og skabe 
interessante bebyggelser med fokus 
på fællesskab og det gode liv mel-
lem bygningerne. Henrik ser store 
muligheder i udviklingen af Silkeborg                            
Kommune og er optaget af, at øget 
fokus på bygningskvalitet kan styrke 
kommunens attraktivitet. 

JOHANNE  
ERRBOE 
Titel: Formand for River Boat Jazz 
Festival, bestyrelsesformand i Jysk 
Musikteater og filialdirektør hos 
Nordea i Viby og Beder.
Alder og bopæl: Født 1976, bor i 
Sydbyen.
Relation til Silkeborg Kommune: 
Bor og arbejder i Silkeborg.
Hjemstavn: Silkeborg.

Profil: Ildsjæl, som rigtig gerne vil 
skabe oplevelsesrige events og                                
tilføre nyt til gamle koncepter.                                                                   
Johanne er bærende drivkraft bag 
den årlige River Boat Jazz Festival, 
der hvert år involverer 3-400 frivilli-
ge og tiltrækker mere end 50.000 be-                                                                                
søgende. Resten af året bidrager 
Johanne bredt til foreningslivet i                  
Silkeborg med sin ekspertise inden 
for kultur og erhverv.  

LISELOTTE  
NIS-HANSSEN 
Titel: Turistchef i Silkeborg 
Søhøjlandet.
Alder og bopæl: Født 1970, bor i Ry.
Relation til Silkeborg Kommune: 
Har kommunen som nærmeste 
samarbejdspartner. 
Hjemstavn: Aalborg.

Profil: Turistchef, som står bag                          
Silkeborg Søhøjlandet – Danmarks 
Outdoor Hovedstad – en strategi og 
et DNA, som hele kommunen kan 
spejle sig i. Liselotte er optaget af at 
få sat vores område på turisternes 
landkort og har et stort fokus på så-
vel produktet som kommunikationen.                 
Liselotte ser vores område fra                                                                              
gæsternes perspektiv og kan derfor 
bidrage med nye vinkler.

LARS  
BORNÆS 
Titel: Bibliotekschef i Silkeborg 
Kommune.
Alder og bopæl: Født 1957, bor i 
Herning
Relation til Silkeborg Kommune: 
Arbejder ved Silkeborg Kommune.
Hjemstavn: Aalborg.

Profil: Lars er stor fortaler for hver-
dagskulturen og er optaget af                        
kulturtilbud til især børnefamilier og 
deres bedsteforældre samt arbejder                         
målrettet på at få hverdagskulturen                                                                
synliggjort. Lars er optaget af                
spændingsfeltet mellem kulturel og 
fysisk sammenhængskraft og har                     
senest været engageret i tilblivelsen                                                                           
af Campushuset og Campus                   
Bindslevs Plads i  Silkeborg.

LEIF FLEMMING 
LARSEN 
Titel: Pensioneret bankdirektør 
i Jyske Bank, nu professionel 
bestyrelsesmedlem.
Alder og bopæl: Født 1952, bor i 
Hvinningdal, Silkeborg by.
Relation til Silkeborg Kommune: 
Bor og har arbejdet i Silkeborg siden 
1984.
Hjemstavn: Vendsyssel.

Profil: Engageret i kommunens                     
udvikling set ud fra både et bosæt-
nings- og erhvervsmæssigt perspektiv.                                                                                           
Leif har i en årrække haft ansvaret 
for Jyske Banks ejendomme og har 
dermed været med til at sætte et af-
tryk i byens udtryk. Leif har været én 
af frontløberne på forslaget om at                    
flytte Museum Jorn og er i dag en 
af drivkræfterne bag en mulig gen-                                                                        
opførelse af Silkeborg Slot. 
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TINA MIKKELSEN 

Titel: Vicerektor på Silkeborg 
Gymnasium.
Alder og bopæl: Født 1967, bor i 
Silkeborg.
Relation til Silkeborg Kommune: 
Bor og arbejder i Silkeborg.
Hjemstavn: Holstebro. 

Profil: Tina arbejder på et af 
de gymnasier, der på en række                                                                                  
områder klarer sig bedst i hele                                   
Danmark, og så er det tilmed                                                                                     
landets største. Tina har fokus på sam-                                                                                             
skabelse og ser store muligheder                                                          
i tværgående samarbejder, hvor                
gymnasiet indgår, både lokalt og glo-
balt. Tina er ligeledes optaget af de 
unges liv i og omkring gymnasiet – 
med 1.500 elever er diversiteten i for-
hold til elevernes forudsætninger stor.

NINA MØLGAARD 
KNAPPE
Titel: Formand for Grafisk 
Værksted, kulturkonsulent i 
Silkeborg Kommune og omviser på 
Museum Jorn.
Alder og bopæl: Født 1987, bor i 
Sydbyen i Silkeborg. 
Relation til Silkeborg Kommune: 
Bor, arbejder og er ildsjæl i 
Silkeborg. 
Hjemstavn: Silkeborg.

Profil: Billedkunstner med særligt      
fokus på formidling af billedkunst 
og har en stor kærlighed for især                                                                            
børnekulturområdet. Nina arbejder                                                                       
målrettet for at udvikle kultur-                       
området i Silkeborg, fordi hun mener, 
der er store perspektiver i at udvikle                        
området med henblik på at gøre                                 
byen attraktiv igennem byliv og                                                                
fællesskaber. 

OLIVER  
ZÄHRINGER 
Titel: Iværksætter og direktør for 
Hede Rytmer.
Alder og bopæl: Født 1971, bor i 
Silkeborg.
Relation til Silkeborg Kommune: 
Bor og arbejder i Silkeborg.
Hjemstavn: Silkeborg.

Profil: Eventarrangør, der arbejder for 
at skabe nye eventtilbud til borgere og 
gæster i vores kommune og bringe 
de forskellige lokale kræfter tættere                
på hinanden via samarbejder på 
tværs. Oliver er lokal og vil rigtig gerne 
skabe nye oplevelsesmuligheder og 
bruge de åbne arealer, som skabes i                                                                                
Silkeborg by. Oliver ser kulturen som 
”samfundets lim”, og mener, at intet 
binder folk sammen som kulturen, 
rummet hvor folk mødes på tværs 
af generationer og sociale lag. Han 
ser eventkulturen som et væsent-
ligt håndtag til at skabe udvikling i                 
kommunen. 

ORLA  
MADSEN
Titel: Senior Account Manager i 
Silkeborg IF. 
Alder og bopæl: Født 1945, bor i 
Silkeborg.
Relation til Silkeborg Kommune: 
Bor og arbejder i Silkeborg og er 
engageret i forskellige bestyrelser 
mm. rundt om i kommunen. 
Hjemstavn: Iller Nedermark.

Profil: Orla interesserer sig for                
Silkeborg Kommunes udvikling. Han 
er i Sponsorsalgsteam i Silkeborg IF 
og har adskillige bestyrelsesposter 
inden for forskellige lokale virksom-
heder og kulturinstitutioner. Orla har 
et stort hjerte for sport, hele kultur-                                                                          
området, herunder musik, teater, 
musicals og elsker at arbejde med 
frivillige. Orla er ud over kulturlivet op-
taget af omegnsbyernes udviklings-                                                                   
muligheder og hele kommunens 
sammenhængskraft. 

RENÉ  
BIRCH 
Titel: Stifter og medindehaver af 
Birch Ejendomme.
Alder og bopæl: Født 1974, bor i 
Ans.
Relation til Silkeborg Kommune: 
Bor i Ans og driver virksomhed i 
Silkeborg.
Hjemstavn: Fårvang.

Profil: Lokal og engageret bygherre                                                                            
og projektudvikler med stor interesse                                                                                
for Silkeborgs udvikling. René ser                  
Silkeborg som den primære bo-                 
sætningsby og har stor succes 
med at opføre lejeboliger i kanten af                                                                    
Silkeborg by.
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Forudsætnings
redegørelse

Forudsætningsredegørelsen har væ-
ret med til at sætte en fælles ramme                                                                             
og retning for indholdet i de to                 
strategier.  

I redegørelsen fokuseres på følgende 
fem temaer:

 » Befolkning, bosætning og boliger
 » Arbejdspladser, virksomheder og 

arbejdskraft
 » Silkeborgs rolle - i lokal, regional og 

national sammenhæng
 » Velfærd og livskvalitet
 » Outdoor og friluftsliv

Her er særligt temaet om befolkning, 
bosætning og boliger relevant for 
planstrategien, hvorfor det er trukket 
frem her.

Hele forudsætningsredegørelsen kan 
ses på www.silkeborg.dk

Befolkningsudvikling
Silkeborg Kommune skal udvikles til 
og for borgerne, og borgerne er en   
vigtig ressource i kommunen i frem-
tiden. Derfor er netop befolknings-
udviklingen relevant for fremtidens 
Silkeborg Kommune, og et væsentligt 
grundlag for fremtidens planlægning. 

Prognosen for Silkeborg Kommu-
nes befolkningstal viser, at der frem 
mod 2031 forventes en befolknings-
tilvækst på 10,8 pct. fra 92.024 ind-
byggere i 2018 til 103.173 indbyggere 
i 2031.

Silkeborg Kommune er i skarp kon-
kurrence med omkringliggende 
kommuner, som alle forventer befolk-
ningstilvækst i samme periode. Der-
for er attraktivitet et grundlæggende       
vilkår i udviklingen af kommunens      
fysiske rammer for udvikling. 
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Forudsætnings-
redegørelsen er 

udarbejdet forud for 
byrådets arbejde med 

Udviklingsstrategi 
for Vækst og Velfærd 

2030 og Planstrategi 
2040. Forudsætnings-

redegørelsen giver et 
overblik over Silkeborg 

Kommunes grundlag, 
muligheder og 

udfordringer i forhold til 
fortsat udvikling.

Faktisk og forventet befolkningsudvikling, 2010-2031
Kilde: Silkeborg Kommune
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Antal indbyggere i Silkeborg Kommunes bysamfund i 2018
Kilde: Silkeborg Kommune

Befolkningens faktiske og forventede fordeling i aldersgrupper i 
Silkeborg Kommune i 2018 og 2031
Kilde: Silkeborg Kommune
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Indenfor Silkeborg Kommune bor 
knap halvdelen af indbyggerne i                               
Silkeborg by, mens den resterende 
del bor i kommunens omegnsbyer og 
i det åbne land. Silkeborg by er med 
sin størrelse og centrale beliggen-
hed i kommunen centrum for mange 
funktioner indenfor handel, kultur- 
og fritidsområdet, arbejdspladser                      
og offentlige institutioner som fx                                                                             
Regionshospitalet. 

Fordelingen i aldersgrupper viser, at 
aldersgruppen 0-2 år, 25-39 år og 60-
79 år forventes at stige med omkring      
15 pct., mens aldersgruppen 3-5        
årige forventes at stige med knap 20 
pct. I 2031 forventes aldersgruppen                        
6-16, 17-24 og 40-59 år at være                                                                  
stagnerende set i forhold til 2018. 
Frem mod 2031 forventes særligt             
aldersgruppen 80+ at stige. 

Prognosen viser, at der forventes en 
fordobling af antallet borgere over 80 
år. Diagrammet viser øjebliksbilleder 
for henholdsvis 2018 og 2031 og der-
med ikke udviklingen. 

Kjellerup
5.089

Thorning
1.021

Voel
1.571

Bryrup
1.519

Sorring
1.151

Them
2.256

Gjessø
829

Virklund
3.442

Ans
1.919

Fårvang
1.383

Gjern
1.467

Grauballe
747

Kragelund
741

Sejs-Svejbæk
4.198

Silkeborg by
45.126
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1              Aahus       1.107    

2              Viborg       390    

3              Skanderborg      296    

4              Ikast-Brande      229    

5              Herning       206   

7              Favrskov       195   

8              Horsens       178   

9              Aalborg       143   

10              Randers       100   

6              København      198   

Placering             Kommune      Antal til�yttere   
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Hvor kommer tilflytterne fra? (2017)
Kilde: Silkeborg Kommune

Faktisk og forventet flyttebalance fra 2010-2030
Kilde: Silkeborg Kommune

I 2017 flyttede 5.223 indbyggere til 
Silkeborg Kommune, mens 4.584         
valgte at flytte fra kommunen. 20 
pct. af de, der flyttede til Silkeborg                      
Kommune kom i 2017 fra Aarhus                                                                       
Kommune, mens ca. 25 pct. af til- 
flytterne kom fra de omkringliggende                                                                                 
kommuner (Favrskov, Horsens, 
Ikast-Brande, Skanderborg og Viborg). 

Generelt kan det siges, at tilflyttere 
fra andre kommuner i 2017 bosatte 
sig i hele Silkeborg Kommune. Fire ud 
af ti tilflyttere bosatte sig i en af kom-                    
munens omegnsbyer, men den største                                                                                      
koncentration af nye borgere flyttede til 
Silkeborg by. Omegnsbyerne Kjellerup,                                                                                                      
Ans, Fårvang og Sorring modtog efter 
Silkeborg by de største koncentra-     
tioner af tilflyttere fra andre kom-                                                                            
muner.   

 

Befolkningstallet afhænger også af 
til- og fraflytning. Flyttebalancen har 
historisk set været positiv. Forvent-
ningen er, at denne udvikling fortsæt-
ter. Størst nettotilflytning forventes i 
2021, hvor prognosen forudser hele 
1.002 flere tilflyttere end fraflyttere i 
Silkeborg Kommune. 
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Faktisk og forventet fødselsbalance fra 2010-2030
Kilde: Silkeborg Kommune

Forventet procentvis befolkningstilvækst frem mod 2031 
fordelt på lokalområder
Kilde: Silkeborg Kommune

Prognosen for Silkeborg Kommunes                                                                  
befolkningstal viser, at der frem 
mod 2031 forventes en befolknings-             
tilvækst på 10,8 pct. fra 92.024 ind-
byggere i 2018 til 103.173 indbyggere 
i 2031.

Fødselsbalancen viser borgernes re-
produktion uden til- og fraflytning. 
Silkeborg Kommune har en positiv               
fødselsbalance, hvor der i 2017 blev 
født 170 flere, end der døde. Tilsvarende                                                                                               
tal frem mod 2030 viser en udvikling, 
hvor fødselsbalancen vokser til 210 i 
2024 for derefter at falde frem mod 
2030 til at være 122.

Der forventes fortsat befolknings-
tilvækst i de fleste af kommunens 
lokalområder. Den største befolknings-                                                                                             
tilvækst forventes at ske i Funder, hvor 
indbyggertallet forventes at stige med 
39 pct. frem mod 2031. Befolknings-
tilvæksten forventes af være følgende 
for lokalområderne Kjellerup (26 pct.), 
Grauballe (25 pct.), Gødvad (24 pct.) 
og Virklund (22 pct.). 

Lokalområderne Linå, Sorring, 
Sejs-Svejbæk, Voel, Gjessø og Balle- 
Hvinningdal forventes en befolknings-
tilvækst på mellem 10-15 pct. Der 
forventes tilbagegang i befolknings-                                                                                     
tallet i Thorning (-6 pct.) og i Vinderslev 
(-4 pct.) i kommunens nordvestlige del. 
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Boliger
Når vi vil prioritere vækst og udvikling 
i Silkeborg Kommune er boligmassen                                                                           
et relevant parameter at have fokus                                                                                  
på. Silkeborg Kommune er ikke selv 
bygherre og kan ikke direkte sty-
re omfang og ejerformer af bolig-                                                                        
byggeriet, men kan igennem 
planlægningen styre hvilke bolig-      
typer, der kan opføres i kommunen. 
Kommunen kan dog igennem kvoter 
til almene boliger styre udbuddet af 
almene boliger samt styre, hvorhenne                         
boligerne opføres.

Primo 2018 var der i alt 41.600 boliger                        
i Silkeborg Kommune. De fordeler sig 
på boligtyperne parcelhus, etage-   
boliger eller rækkehuse. 

58 %

27 %

15 %

24.123 11.399 6.137
Parcelhuse Etageboliger Rækkehuse

Antal og andel af boligtyper i Silkeborg Kommune, 2018
Kilde: Danmarks Statistik

Andelen af almene boliger af den enkelte bys samlede bolig-
masse i Silkeborg Kommune, 2018
Kilde: Silkeborg Kommune
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Silkeborg by   29,2   Fårvang  10,9   Vinderslev  8,5

Kjellerup   23   Sorring  11,9   Laven   0

Sejs-Svejbæk   6,2   Thorning  7,3      6,8

Virklund   12,7   Gjessø   3,0   Demstrup/Sjørslev 10,3

Them   16,2   Kragelund  12,9   Neder Hvam  0

Voel   11,0   Salten   2,4   Vrads   0

Bryrup   12,2   Funder Kirkeby 0   Levring  1,1

Gjern   10,2   Linå   0

Ans   11,6   Grauballe  7,1   Nørre Knudstrup 0   

By/landsby  Andel almene   By/landsby  Andel almene  By/landsby  Andel almene
   boliger i pct.     boliger pct.     boliger pct.

Skægkær/Sinding/Lemming/
Serup/Sinding/Sejling

58 pct. af boligmassen i Silkeborg 
Kommune udgøres i dag af parcelhu-
se, 27 pct. af etageboliger og 15 pct. af 
række- og klyngehuse. 21 pct. at bo-
ligmassen udgøres af almene boliger. 
Andelen af almene boliger i de enkelte 
bysamfund i Silkeborg Kommune vi-
ser, at nogle mindre bysamfund slet 
ingen almene boliger har, mens ande-
len af almene boliger er størst i Silke-
borg by. De almene boliger bidrager til 
at sikre lejeboliger samt boliger til so-
cialt udsatte borgere.  

Boligbyggeriet i Silkeborg Kommune 
har for alvor taget fart de seneste år. 
Omfanget af boligbyggeri er en af fle-
re indikatorer for vækst i et område, 
da det er en forudsætning for tilflyt-
ning, at der er de boliger, som der ef-
terspørges.
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Faktisk og forventet boligbyggeri i Silkeborg Kommune i 2010,   
2017 og 2020
Kilde: Silkeborg Kommune

Antal nyopførte boliger i 2017 
fordelt på lokalområder
Kilde: Silkeborg Kommune

Nybyggeri
I Silkeborg Kommune er det sær-
ligt rækkehusbyggeriet, der har haft 
fart på fra 2010 til 2017. Mange af de 
række- og klyngehuse, der bygges i 
Silkeborg Kommune i disse år er le-
jeboliger, og forventningen er, at de 
er attraktive at flytte i for unge famili-
er, der kommer fra andre kommuner, 
og gerne vil se Silkeborg Kommune 
lidt an, før de investerer i en ejerbolig. 
Men også mange ældre, der flytter fra 
parcelhuset, vælger at flytte i en min-
dre lejebolig. 

Forventningen frem mod 2020 er, 
at boligbyggeriet vil stige yderlige-
re. Forventningen bygger på dialoger 
med investorer og viden om, hvilke 
projekter, de er på vej med. Forvent-
ningen til 2020 er, at der vil ske en 
stigning i antallet af etageboliger.

I 2017 blev der opført 548 nye boliger 
i Silkeborg Kommune. Tabellen viser 
et øjebliksbillede af, hvor byggeakti-
viteten var størst i 2017. Der blev op-
ført flest boliger i Lysbro-Funder, hvor 
225 boliger blev opført og indflyttet i 
2017. Ligeledes blev en stor andel af 
boligerne opført i Silkeborg midtby og 
Gødvad, hvor henholdsvis 117 og 73 
boliger blev opført og indflyttet.
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Alderslyst             2  

Silkeborg midt- og sydby    117    

Balle/Hvinningdal            31    

Gødvad             73    

Funder              225   

Grauballe             6   

Kragelund             0  

Thorning             0   

Vinderslev             0   

Skægkær             4  

Lokalområde             2017  

Kjellerup             4  

Sjørslev/Demstrup                 0    

Ans              25    

Fårvand             1    

Gjern              3   

Resenbro             5   

Sorring             1  

Linå/Laven             1   

Sejs-Svejbæk             18   

Voel              2  

Them/Salten             10   

Virklund             14  

Gjessø              3   

I alt              548   

Skovlandet             3   
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SILKEBORG

AARHUS

VIBORG RANDERS

HOLSTEBRO

HERNING

HORSENS

SKANDERBORG

Prisudvikling for boliger i perioden 2000-2015
Kilde: Boligøkonomisk Videncenter

Boligpriser
Boligprisernes udvikling kan ses som 
udtryk for attraktivitet samt udbud og 
efterspørgsel.

Generelt er boligpriserne steget mere 
i Silkeborg Kommune end i de kommu-
ner, vi sammenligner os med i perio-
den 2000-2015. Prisudviklingen har 
dog i perioden været væsentlig lave-
re i Silkeborg sammenlignet med Aar-
hus. 

Internt i Silkeborg Kommune varie-
rer boligpriserne meget. De er højest 
i Silkeborg og de nære omegnsbyer 
som Sejs-Svejbæk og Virklund, og fal-
der så jo længere væk fra Silkeborg 
og korridoren mellem Aarhus og Sil-
keborg man kommer. I kommunens 
nordlige del har boligpriserne været 
stabile i perioden.     
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Randers

Favrskov 

Aarhus

Skanderborg

Horsens

Vejle

Viborg

Herning

Ikast-Brande

31
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21
6

795

4.600

2.624

34
5

1 .6021.521

1.782

1.148

666

1.216

664

2.279

2.104 42
6

912

917

Antal ind- og udpendlere til og fra Silkeborg Kommune i 2016
Kilde: Danmarks Statistik

Pendling
I Silkeborg Kommune er flere borge-
re i beskæftigelse, end der er arbejds-
pladser. Det betyder, at flere borgere 
fra kommunen hver dag pendler ud 
af kommunen for at gå på arbejde. 
Den største pendlingsdestination for 
folk i Silkeborg er Aarhus Kommune, 
hvortil 4.600 pendler hver dag.  Den 
næststørste pendlingsdestination for 
kommunens borgere er Viborg, hvortil 
2.624 pendler hver dag. 

Til sammenligning pendler mange ind 
fra andre kommuner for at komme til 
deres arbejdsplads i Silkeborg Kom-

FORUDSÆTNINGSREDEGØRELSE

mune. Flest kommer fra Aarhus, hvor 
2.279 hver dag pendler over kom-
munegrænsen til Silkeborg, ligesom 
2.104 personer hver dag pendler fra 
Viborg Kommune til en arbejdsplads i 
Silkeborg Kommune. 

Bruttotallene var i 2016 17.000 ud-
pendlere og 11.000 indpendlere. Der-
med krydser 28.000 pendlere hver 
dag kommunegrænsen.   
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Midtbyplanen
Silkeborg MIDT i naturen – udviklings-
plan for Silkeborg midtby skal som led 
i planstrategien vise retning og ambi-
tion for en stærkere midtby, hvor der 
er stort potentiale for fortsat byudvik-
ling og synergier. 

Målet er at understøtte et varieret by-
liv i Silkeborg midtby. Det gør vi ved 
at vise, hvordan vi ved at fortætte og 
styrke forbindelserne mellem midt-
byens destinationer kan skabe end-

Projekterne 
bag strategien

Arbejdet med udvikling 
af Planstrategi 2040 har 

været en produktiv proces 
hen over 2018. Bag selve 

planstrategien ligger 
vigtige projekter. 

PROJEKTERNE BAG STRATEGIEN

Fx er vi ved at lægge sidste hånd på 
en Boligstrategi, som redegør for den 
nuværende boligsituation i kommu-
nen og som mere præcist beskriver 
det fremadrettede arbejde med at 
skabe varierede boligområder i hele 
kommunen. Udviklingsplan for Eriks-
borg – en ny bydel i Silkeborg Nord er 
ligeledes en vigtig grundsten i plan-
strategiarbejdet. Endelig er der i for-
bindelse med planstrategien igangsat 
et arbejde omkring en udviklingsplan 
for Silkeborg midtby – Silkeborg MIDT 
i naturen. Denne plan er vi ligeledes 
ved at lægge sidste hånd på frem mod 
arbejdet med kommuneplanen. 

Har du lyst at fordybe dig i nogle af 
projekterne kan du hente dem på 
www.Silkeborg.dk

nu bedre sammenhænge og rum for 
byliv. Vi vil være endnu bedre til at ak-
tivere de byrum, som ligger som per-
ler på en snor, så der skabes et stærkt 
bånd til både handelsmiljøet, boliger 
og servicefunktioner. Og slutteligt vi-
ser vi, hvordan vi kan styrke de forbin-
delser, som skaber sammenhængen 
mellem midtbyens kvarterer. 

Midtbyplanen indeholder tydelige åb-
ningstræk og vi vil hermed gerne i dia-
log om potentielle udviklingsprojekter, 
så vi sammen skaber en endnu bed-
re midtby. 
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Boliger for alle
Boligstrategi for Silkeborg Kommune

Boligstrategien
Boligstrategien giver svar på, hvordan 
boliger og boligområder kan bidrage 
til at gøre Silkeborg Kommune til et at-
traktivt sted at bo, uanset hvem man 
er. I strategien tages udgangspunkt i 
boligområdet i dag i Silkeborg Kom-
mune og med udvalgte pejlemærker 
sættes der retning for, hvordan byrå-
det ønsker, at boliger og boligområder 
skal udvikle sig fremover. Strategien 
bygger på en grundforståelse om, at 
varierede boligområder er med til at 
skabe grundlag for stærke fællesska-
ber og en kommune i god balance. 

Eriksborgplanen
Udviklingsplanen for Eriksborg kom-
munikerer den politiske vision for by-
udvikling af området mellem Gødvad 
og Grauballe og sætter dermed ret-
ning for den strategiske byudvikling 
over flere kommuneplanperioder. 

Udviklingsplanen for Eriksborg inde-
holder konkrete forslag til arealudlæg 
på et overordnet kommuneplanni-
veau, rækkefølgeplan for arealudlæg 
i forhold til kommuneplantillæg og 
kommende kommuneplanrevisioner, 
strukturplan for 1. etape, hvor bolig- 

PROJEKTERNE BAG STRATEGIEN

og erhvervsområder, veje og rekrea-
tive arealer detaljeres yderligere, en 
finansieringsplan, der overordnet be-
lyser mulige kommunale investerin-
ger i forbindelse med realisering af 
etape 1.

Udviklingsplanen rummer desuden en 
strategisk plan, der italesætter de åb-
ningstræk, Silkeborg Kommune som 
”proaktiv samarbejdspartner” kan ta-
ge i anvendelse for at skubbe på ud-
viklingen. 

Der stilles skarpt på boligudbuddet 
i kommunen generelt – for de enkel-
te byer og boligområder. Endvidere 
fokuseres på, hvordan fællesskaber 
kan fremmes og hvordan natur og 
det grønne i højere fra end i dag kan 
trækkes ind mellem husene i fremti-
dens boligområder i Silkeborg Kom-
mune. I strategien lægges endvidere 
op til fortætning i kommunens byer 
samtidig med, at der arbejdes med et 
kvalitetsbegreb, så vi i fremtiden kan 
drøfte højde, drøjde, farver og materi-
alevalg i fremtidens boliger og bolig-
områder. 
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