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kolofon

udviklingsplan for eriksborg udspringer af silkeborg kommunes 
planstrategi 2040. den er bygget op omkring realdanias erfaringer 
med udviklingsplaner som et værktøj i det strategiske byudviklings-
arbejde i kommunerne. 

udviklingsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem silkeborg 
Kommune og rådgiverfirmaet SLETH.

silkeborg kommune
plan & byg
søvej 3
8600 silkeborg

Illustrationer: Illustrationsliste findes sidst i udviklingsplanen.

Luftfotografi og kort: Silkeborg Kommune
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foRoRd

bAggRund
silkebord kommune oplever tiltagende vækst og en stigende efter-
spørgsel efter både bolig- og erhvervsgrunde. særligt i silkeborg by 
er flere af de eksisterende kommuneplanrammer ved at blive lokal-
planlagte, og der er ganske få ledige erhvervsgrunde tilbage, men 
der er fortsat et ønske om byudvikling. 

efterspørgslen på boligjord omkring den nordlige bydel gødvad er 
stor. med silkeborg kommunes ambition om at nå 100.000 indbyg-
gere og 3.000 ekstra arbejdespladser i år 2025 tegnes et behov for 
en langsigtet strategi for, hvordan vi arbejder med byvækst omkring 
Gødvad og Grauballe på tværs af flere kommuneplanperioder. Der-
for er udarbejdet en udviklingsplan for området mellem gødvad og 
grauballe - den nye bydel i silkeborg, som vi kalder eriksborg.

hvAd ER En udviklingsplAn?
udviklingsplanen sætter rammerne for udviklingen af en ny bydel 
mellem gødvad og grauballe. det tager mange år, før den nye 
bydel er færdigudbygget, og derfor er udviklingsplanen også en 
fleksibel plan, der udstikker retning og de overordnede rammer for 
udviklingen. vi detailplanlægger ikke byen, for vi ved ikke, hvordan 

silkeborgenserne vil bo og leve om 10-20 år. samtidig skal der være 
plads til, at kommende bygherrer og beboere kan sætte deres præg 
på byen og bidrage til udviklingen. det betyder, at der skal arbejdes 
videre med planen, og at både arealudlæggenes størrelse og dispo-
nering af veje kan ændre sig i takt med en mere detaljeret planlæg-
ning. udviklingsplanen er med andre ord en principiel plan af mere 
overordnet karakter end de mere fastlåste kommuneplanrammer.

Udviklingsplanen for Eriksborg består af flere lag:

 » overordnet er der udstukket retning for byvæksten - hvor skal 
byvæksten være, og i hvilken rækkefølge skal den realiseres.

 » der er tilvejebragt en strukturplan for første etape af den nye bydel 
eriksborg, hvor investorer og bygherrer står og tripper for at kom-
me i gang. Her slår vi stregerne for nye veje, bolig- og erhvervs-
områder og et robust rekreativt, grønt netværk.

udviklingsplanen for eriksborg rummer også en række initiativer, der 
skal sætte udviklingen af den nye bydel ved gødvad og grauballe 
i gang. foruden at fastlægge rækkefølgen for byudvikling giver ud-
viklingsplanen også konkrete bud på, hvordan silkeborg kommune 
sammen med en række private aktører - lodsejere, investorer, byg-

herrer, boligforeninger og andre - kan afsøge og sammen udforme, 
hvem der skal bo der, hvordan de skal bo, og hvordan rammerne for 
deres hverdagsliv skal se ud.

højE AmbitionER
ambitionerne for eriksborg er høje - det samme er viljen til at lykkes. 
derfor påtager silkeborg kommune sig en mere aktiv rolle i byud-
viklingen end hidtil. vi vil sikre os, at den nye bydel i silkeborg nord 
bliver skabt med kvalitet og mangfoldighed for øje. vi vil sikre os, at 
den nye bydel bygges op omkring en robust, rekreativ infrastruktur, 
der trækker tydelige tråde til kommunens ønske om at være outdo-
or Hovedstad. Og vi vil sikre os, at vi skaber rammerne for det bed-
ste hverdagsliv for nuværende og kommende beboere i området. vi 
håber, at mange vil være med til at løfte udviklingen sammen med 
os!
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tERRænEt
Silkeborg er opstået i en smeltevandsfloddal dannet i sidste istid. 
Byen ligger i et kryds, hvor flere smeltevandskorridorer er mødtes, 
inden de fortsatte vestpå ud mod iskanten langs den jyske højderyg.

de stejle skrænter, der grænser op mod det bagvedliggende mor-
ænelandskab, er allestedsnærværende, hvorend man befinder sig i 
og omkring silkeborg.

længere mod nord, vest for grauballe løber et markant dødisreli-
ef på tværs af landskabet. dermed tegnes et småbakket landskab 
med mange søer og moser og med mange småskove og vegetation 
omkring søerne.

disse karakteristiske landskabstræk er præmissen for nutidens 
landskab og har samtidigt været dannende for byens form.

dødisrelief

dødisrelief

moræneskrænt

moræneskrænt

smeltevandsdal smeltevandsdal

moræneskrænt

silkeborg

grauballe

intRoduktion
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silkeborg langsø

silkeborg

gudenåen

sminge sø

småsøer

grauballe mose

grauballe

blåt silkEboRg
Smeltevandsfloddalen danner i dag Gudenåens forløb med aflange 
søer og forgreninger med lavtliggende vådområder og store og små 
søer på begge sider. 

det er heromkring byen er opstået, og det er her, byen har sin rekre-
ative hovednerve.

nord for silkeborg omkring grauballe ses de våde lavninger i form 
af småsøer og vådområder, som dødisen har efterladt.

i silkeborg kommune er der mere end 50 store søer og i omegnen 
af 1.000 småsøer, moser og vandhuller. det gør danmarks outdoor 
Hovedstad til den mest sørige kommune i landet.
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gRønt silkEboRg
26% af silkeborg kommune er skov. i forhold til hele landet står 
silkeborg for 5% af det samlede skovareal i danmark. det gør dan-
marks Outdoor Hovedstad til kommunen med mest skov i landet og 
med danmarks største skov.

syd for byen danner store sammenhængende skov- og plantage-
områder kernen i opfattelsen af silkeborg som en by ved skoven. 

nord for byen udgør skoven et markant landskabeligt træk. skovs-
krænterne har stor rekreativ værdi for byens borgere og blotlægger 
desuden det vigtigste landskabelige træk i nordbyen - nemlig de 
moræneskrænter, der kanter smeltevandsdalen.

skovskrænter

spredte skove

nordskov

lysbro skov

skovskrænter

silkeborg

grauballe
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skovskrænter

skovskrænter

dødislandskab

dødislandskab

ådal

ådal

skovarealer

silkeborg

grauballe

lAndskAbEt
skovene udgør sammen med vandet den blå og grønne identitet, 
silkeborg har og vil bygge på.

Det er topografien, der er landskabets forudsætning, og de grønne 
og de blå elementer tegner så at sige ovenpå det landskabsbillede, 
der har været her i mere end 10.000 år.

det er dette landskab, der er byens ophav. det er silkeborgs identi-
tet i vores samtid, og det er den åbenlyse kvalitet, byen skal bygge 
videre på.
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dAnmARks outdooR hovEdstAd
silkeborg er centrum i det største skov- og sørige område i danmark 

der er ikke andre steder i landet, hvor by og natur ligger så tæt som 
i silkeborg. og i silkeborg er der intet sted, hvor der er længere end 
500 m til naturen.

skovene og vandet i og omkring silkeborg byder på et væld af ople-
velser og muligheder for at indtage naturen.

dette kan bruges direkte i udviklingen af den nordlige del af 
silkeborg.

silkeborg skal udvikles grønt, blåt og bymæssigt.

sejlture i søhøjlandet

vandkulturliv på silkeborg søerne

kano- og kajak på gudenåen Tracking og mountainbike i skovene

adgang til det grønne

silkeborg unlimited
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silkEboRgs kultuRhistoRiE
gudenåen, terrænet og skovene er byens historiske udspring. 
papirfabrikken anlægges her, netop fordi man på dette sted skal 
bruge træ til papirfremstilling og vand som transportvej - og fordi 
terrænet gør, at vandet kan udnyttes som kraftkilde. 

det grønne og det blå har historisk været motor for byens industri-
elle udvikling. ligeledes har man haft blik for naturens rekreative 
kvalitet. dette ses tydeligst i kurbadenes opståen sidst i 1800-tallet.

Hvor det blå-grønne historisk har dannet baggrund for en fabriks-
bys etablering, er det nu byens drivkraft for tilflytning og bosætning 
tæt på naturen og det rekreative landskab.

kulturbyggeri i det grønne

Historisk vandvej i Silkeborg

dispositionsplan silkeborg 1845 silkeborg vandkulturliv 

silkeborg papirfabrik påbegyndt i 1844

vandkuranstalten i 1800-tallet
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silkEboRgs histoRiskE udvikling
silkeborg opstår omkring fabrik og handelsplads og vokser de før-
ste mange år kun langsomt ud i det lave terræn omkring søerne. 
men byen har for længst sprængt rammerne og  er kravlet op over 
skrænterne. skoven står der stadig, da skrænterne er uegnede til 
bebyggelse. dette udgør i dag det grønne netværk, som er så cen-
tral en kvalitet i byen.

med tiltagende vækst er det nu vigtigere end nogensinde før at fo-
kusere på, hvordan byen i fremtiden bygger videre på de kvaliteter, 
landskabet giver. byens udbygning skal ske sammen med landska-
bet og ikke på dets bekostning.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Målforhold 1:50000
Dato 17-06-2018

Signaturforklaring
Målebordsblade høje

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Målforhold 1:50000
Dato 17-06-2018

Signaturforklaring
Målebordsblade lave
Topogr. kort 1953-1976© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Målforhold 1:50000
Dato 17-06-2018

Signaturforklaring
Topogr. kort 1980-2001

silkeborg ca. 1850 -

silkeborg ca. 1950 - silkeborg ca. 2000 -

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Målforhold 1:50000
Dato 17-06-2018

Signaturforklaring
Målebordsblade lave

silkeborg ca. 1900 -
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Tilflytning

Fraflytning

netto

parcelhusene er en god indikator på et udtryk for vel-
standsudviklingen – og i silkeborg er der en tendens til, 
at der kommer flere parcelhuse. De eneste andre steder, 
hvor det her sker, er nogle kommuner udenfor københavn. 
ellers falder efterspørgslen på parcelhuse relativt.
i silkeborg ser vi også en stigende efterspørgsel på ræk-
kehuse. det hænger sammen med stigningen i antallet af 
enlige og ældre og især unge ældre. disse ældre og nog-
le enlige med høj indkomst vil vælge rækkehuset fremfor 
en lejlighed, hvilket bl.a. skyldes en generel forskydning 
fra landdistrikterne og ind mod byerne. 
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parcelhuse

rækkehuse

etageboliger

hvEm vil bo hER?
Silkeborg Kommune har de seneste år oplevet en fraflytning af de 
18-25 årige og samtidig en netto tilflytning af de 25-40 årige samt for 
børn,  særligt småbørn. Dvs. Silkeborg oplever en positiv tilflytning 
af især børnefamilier.

flyttefrekvensen er størst blandt de 17-40 årige, hvilket betyder, 
at folk i højere grad bliver boende efter at have etableret sig med 
famile.

samtidig oplever silkeborg en særlig stor efterspørgsel på enfami-
liehuse og især store enfamiliehuse og store rækkehuse  - sammen-
lignet med andre kommuner.

Dermed skal nye boligområder tale til flere generationer og muliggø-
re en alsidig og forskelligartet boligudbygning med plads til kendte 
og nye boligtyper.

"

CuRt liliEgREEn 
direktør, boligøkonomisk videncenter
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Trygge skoleveje

silkeborg outdoor i børnehøjde

eksisterende bydelscenter med skole og institutioner Udflugtsmål - himmelbjergetinstitutioner

skolen i centrum for den nye bydel

adgang til det grønne for alle

bøRn i CEntRum
at skabe gode bosætningsmuligheder for børnefamilier handler i høj 
grad om placering og kvalitet i områdets skoler og institutioner. 

skolen er en central funktion i bosætningsmønstret. identitet og lo-
kal sammenhængskraft er i høj grad baseret på skoledistrikter og i 
den moderne netværksby dannes fælleskabet omkring den ting, der 
er fælles - nemlig hvor ens børn går i skole og institution.

nye bydelscentre har skoler og institutioner side om side med æl-
dreboliger, lokalcentre og rekreative faciliteter så som sportshallen 
og boldbanerne.

det er her, centrum er i den nye byvækst.

danskernes boligpræference er at være 
herre i ejet hus, at have et sted, man 
kan trække sig tilbage til, og hvor man 
har stor selvbestemmelse. efterhånden 
har vi alle fået dette, så nu er der nogle 
andre ting, vi efterlyser. og det er fælles-
skab, at indgå i nogle sammenhænge i 
sin hverdag, og at vi kan vælge fælles-
skabet til, når vi selv vil. dette sætter et 
stort pres på boligområdernes faciliteter, 
og hvad lokalområdet kan tilbyde af fri-
tidsliv og hverdagsliv. det er helt klart et 
konkurrenceparameter!

"

mEttE mEChlEnboRg 
boligforsker, aalborg universitet
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hvAd skAl byEn kunnE? 
fremtidens by i silkeborg nord er både et landskab og en by. frem-
tidige beboere vil bo i en grøn naturby, der er præget af en klar og 
karakteristisk struktur, der indeholder både små og store kvaliteter.

silkeborg har i dag en stærk grøn identitet, som er skabt af byens 
naturgivne grønne og blå strukturer. ved at styrke det rekreative 
landskab understøttes silkeborgs vision om at være danmarks out-
door Hovedstad.

med landskabet i centrum vil man også 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 frem-
mest 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.

 » UDByGGE DET GrønnE OG DET BLå  
silkeborg

 » STyrKE SILKEBOrGS IDEnTITET SOm  
OUTDOOr HOvEDSTAD

 » GørE SILKEBOrGS KULTUrHISTOrIE EnDnU 
mere levende

 » SKABE BærEDyGTIG ByvæKST I TæT  
SAmSpIL mED nATUrEn

 » SKABE LIvEABILITy OG BOSæTnInG mED  
FOKUS på Børn

silkeborg kan konkurrere med netop ikke at være 
københavn – det er det, man skal rendyrke. man 
skal passe på, man ikke sætter sit brand over styr 
ved at ville noget andet, end det man er. silkeborg 
må holde fast ved det naturgivne og værne om det, 
så man ikke igennem udviklingen skyder sig selv i 
foden. man skal holde fast i sine særheder… 

"
CuRt liliEgREEn 
direktør, boligøkonomisk videncenter

Hvis man fortsat skal understøtte Silkeborgs attraktivitet 
for bysbørn, så handler det f.eks. om at sørge for, at for-
ældrene kan blive boende i lokalområdet ved bl.a. at etab-
lere seniorboliger. det er et meget vigtigt argument, fordi 
den her work-life-balance for børnefamilierne er så pres-
set.

"
mEttE mEChlEnboRg 
boligforsker, aalborg universitet
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nørreskov

grauballe

Eriksborg

gødvad

silkeborg

Resenbro

sminge sø

Alderslyst

konCEptskitsE foR dEn nyE bydEl i silkEboRg noRd
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nAtuRnEtvæRk som 
fundAmEnt 
udviklingsplanen for eriksborg tager direkte af-
sæt i de eksisterende og planlagte, fremtidige 
naturområder.

nuværende skove og udpegede skovrejsningsom-
råder (mørkegrøn), vedtagne naturbeskyttelses-
områder, grønne strukturer og bevaringsværdige 
landskaber (lysegrøn) og alle søer, vandløb og 
vådområder (blå) udgør et rigt, sammenhængen-
de naturnetværk, der danner en stærk grøn kvali-
tet og rekreativ værdi som fundament for den nye 
bydel og for videreudviklingen af det nordlige sil-
keborg. naturnetværket er dermed en kvalitet, der 
kan bygges videre på.

skovrejsningsområde

naturbeskyttelses-
områdegrøn struktur

grøn struktur

bevaringsværdigt landskab

bevaringsværdigt landskab

naturbeskyttelses-
områdeområde

stRuktuRplAn
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omRådER til byvækst 
Områder uden for naturnetværket findes umiddel-
bart egnede til byvækst. de udgør bruttoarealer-
ne, hvorindenfor den mere præcise byudvikling 
kan planlægges.

denne planlægning sker ud fra en vurdering af, 
hvordan byen kan bygges op omkring de fremtidi-
ge borgere og først og fremmest børnene og de-
res familier.

de nye byområder skal danne rammen om nye lo-
kalsamfund med eget center og omkringliggende 
rekreativ landskab, samtidig med at de indgår som 
en del af silkeborg og den østjyske netværksby i 
et større samlet hele. 

på modstående side ses en række parametre for 
byudviklingen omkring eriksborg.

grauballe

silkeborg

gødvad
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alle i silkeborg har mindre 
end 500m til natur og rekrea-
tion. dette gøres til et direkte 
parameter i byudviklingen, og 
de nye byområder udlægges 
som selvstændige enklaver  af 
mindre størrelse. dette giver 
områderne selvstændig identi-
tet, der kan danne ramme om 
selvstændige lokalsamfund i en 
større bymæssig sammenhæng 
i silkeborg. 

den eksisterende og planlagte 
grønne struktur forbindes med 
grønne lapper, syninger og kan-
ter, der syr de grønne områder 
sammen til et samlet naturnet-
værk. i disse placeres rekreative 
forbindelser for de bløde trafi-
kanter.  som grøn og rekreativ 
byggemodning vil dette sørge 
for, at nye byområder har iboen-
de kvaliteter fra første færd.

skoler, institutioner, medborger-
huse og aktivitetsområder  m.m. 
skal danne omdrejningspunkt 
om nye tilhørsforhold og lokal-
samfund. de fællesskabsdan-
nende elementer er i høj grad  
centreret omkring fritidsakti-
viteter og særligt børn. det er 
her den største økonomiske og 
sociale investering ligger i hver-
dagslivet i netværksbyen.

EnklAvER og  
lokAlsAmfund

nAtuRnEtvæRk og
REkREAtiv infRAstRuk-
tuR

bydElsCEntRE og  
fællEsskAb
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signAtuRfoRklARing

EksistEREndE byomRådER

boligomRådE 1. EtApE

ERhvERvsomRådE 1. EtApE

AfgRænsning, by / gRøn stRuktuR

gRønnE kAntER

fællEskAbsdAnnEndE fACilitEtER

tEkniskE Anlæg / gAslEdning

åbnE gRønnE omRådER

skov 

skovREjsning

søER og vAndløb

motoRvEj

RingvEj

foRdElingsvEj

plAnlAgt vEj

supERCykElsti

stiER

outdooR fACilitEt

skolE

gødvad skole

højmARkslinjEn

nø
RR
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v 
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E

"ny RAndERsvEj"

silkEboRg motoRvEjEn 

bypark

bydelscenter
 (evt. skole)

skovrejsning
"nørreskov"

muligt fremt.
byområde

muligt fremt.
byområde

erhverv

erhverv bolig

bolig

bolig

bolig

bolig

bolig

bolig

muligt fremt. byområde

gødvad
dybkærskolen

g
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åe

n

Tr
æ

ks
tie

n

grauballe
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med udviklingsplanen for eriksborg peges samlet på byvækstarea-
ler, der med tiden vil binde de eksisterende bysamfund i gødvad og 
grauballe sammen. gødvad og grauballe er i dag to velfungerende 
bysamfund med skole, dagtilbud og dagligvarehandel - alle funkti-
oner, som byudviklingen skal tilstræbe at fastholde og understøtte.

interessen for byvækst i form af både bolig- og erhvervsområder i 
området er stor, særligt omkring gødvad. derfor detaljeres planen 
yderligere i etape 1 som trinvise udbygninger af henholdsvis gød-
vad og grauballe. byvæksten kommer således indefra og ud fra 
både nordlig og sydlig retning, men tegner begyndelsen på en ny 
bydel, eriksborg.

overordnet disponeres ud fra den planlagte "ny randersvej" fra 
nørreskov Bakke/Eriksborgvej mod Høje Kejlstrup, som allerede 
indgår i den eksisterende kommuneplan. vejstrækningen bliver med 
tiden del af en kommende ringvej rundt om silkeborg by. dermed 
skabes gode adgangsforhold til området.

vest for nørreskov bakke og inden for "ny randersvej" disponeres 
arealerne til erhverv. Her får vi rundet det eksisterende erhvervsom-
råde af og skabt rum for en ny boligudbygning omkring eriksborg.

nord for "ny randersvej", øst for nørreskov bakke/eriksborgvej og 
øst og nord for grauballe disponeres for kommende boligområder. 
Her skabes på den lange bane plads til ca. 4.000 nye boliger sva-
rende til ca. 7.000 nye indbyggere.

Boligvækst af et sådant omfang presser de nuværende offentlige 
og private servicefunktioner, og der planlægges således for et nyt 

bydelscenter i eriksborg. der disponeres her med et areal, der kan 
rumme for eksempel dagligvarebutik, skole, daginstitution, inden-
dørs og udendøres aktivitetsarealer (hal/boldbaner), plejecenter og 
offentlige/kommunale formål som borgerservice, bibliotek, lægekli-
nik og multihus. bydelscentret spiller en vigtig rolle i forhold til udvik-
ling af identitet og funktionalitet i den nye bydel. det skal bidrage til 
at skabe samling og fællesskab i hverdagslivet og til at give bydelen 
en særlig identitet.

naturnetværket og den sammenhængende rekreative struktur ud-
gør fundamentet for de nye byområder. der lægges derfor op til at 
udbygge det grønne netværk med blandt andet skovrejsning og na-
turudvikling af mere lysåben eller bymæssig natur - og gerne en 
robust natur til rekreativt brug i forlængelse af tankerne om silke-
borg som outdoor hovedstad. den nye bynære skov ved grauballe 
kan også indeholde lysåbne arealer, der samlet tilfører nordbyen et 
større skov-/naturområde, der med tiden rummer samme kvaliteter, 
som nordskoven tilfører sydbyen. det er tanken, at skovarealet kan 
blive en profilskov, eksempelvis en børneskov, der målrettet imple-
menterer aktiviteter, der understøtter børns lyst til leg og bevægelse 
i naturen.

naturnetværket bidrager også til at klimasikre den kommende by-
del. de grønne arealer friholder ikke alene landskabelige kvaliteter 
for byggeri, men er også disponeret, så overordnede vandveje i om-
rådet sikres. dermed er der i realiteten tale om mere "blå-grønne" 
områder, hvor det er vigtigt at bevare eksisterende terræn. 

i eriksborg skal man kunne håndtere skybrud, og regnvandet (sky-

brud såvel som hverdagsregn) skal håndteres på overfladen i ste-
det for i rør under jorden. regnvandshåndteringen skal bidrage 
aktivt til rekreative og naturkvaliteter og skal indgå som et synligt 
element i området. dermed skal der i takt med en detaljering af 
planlægningen vurderes på behovet for at etablere regnvands-/for-
sinkelsesbassiner både i de grønne arealer og inden for kommende 
lokalplanområder. en del af arealerne ligger inden for områder med 
grundvandsinteresser, hvor der ikke må ske nedsivning. vandet skal 
i stedet ledes videre til gudenåen og/eller sejling bæk.

omfanget af nye byområder er stort. når der samlet planlægges 
for en ny bydel mellem to eksisterende bysamfund, er det vigtigt 
at sikre gode forbindelser til og igennem eriksborg. der er således 
også indtænkt nye sikre og attraktive stiforbindelser, der binder den 
nye bydel sammen med gødvad og grauballe - både langs veje og 
i mere rekreative, grønne rammer gennem landskabet. den rekrea-
tive infrastrutur er en forudsætning for at sikre eriksborgs ønskede 
kvalitet på den lange bane.

udviklingsplanen for eriksborg arbejder med et langt tidsperspektiv. 
det er umuligt at spå om den fremtidige udvikling, og der vil i den 
videre planlægning af Eriksborg være behov for at kvalificere dele 
af planen yderligere. særligt vejstrukturen skal detailplanlægges, og 
planens disponering af veje er således af mere principiel karakter 
end præcist fastlagte tracéer eller trafikløsninger. mødet mellem "ny 
randersvej", eriksborgvej, nørreskov bakke og evt. nye vejtilslut-
ninger forudsætter særlig trafikal opmærksomhed, og den præcise 
trafikale løsning af netop dette sted foreligger endnu ikke.

ERiksboRg - En ny bydEl
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nyt bydElsCEntER foREnER offEntligE funktionER,  
bymæssig foRtætning og gRønnE bykvAlitEtER

nyt bydElsCEntER i ERiksboRg
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fællEsskAbsdAnnEndE fACilitEtER øst foR gødvAd

dE gRønnE kAntER skAbER ovERgAngE mEllEm 
dEn nyE bydEl og dEn gRønnE hovEdstRuktuR
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fligEt kAnt mEllEm ERiksboRg og omgivEndE nAtuR

dEn gRønnE hovEdstRuktuR givER sæRligE gRønnE 
kvAlitEtER foR bEboERnE og vARiAtiAtion i dEn 

EnkEltE bEbyggElsE mEd nAtuRnæR byvækst
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EksEmpEl på bEbyggElsE mEd vEldEfinEREdE gAdER 
og stRædER omgivEt Af gRønnE omRådER

ny boligbEbyggElsE i ERiksboRg
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villAER på kAntEn Af dEt gRønnE nEtvæRk

 EksEmpEl på bEbyggElsE, dER bRingER dEn gRønnE stRuktuR 
ind som lokAlE kvAlitEtER og AktivE fællEsskAbER.
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højE husE på byEns kAnt

 EksEmpEl på  højERE bEbyggElsE, som kAn  
indARbEjdEs på udvAlgtE stEdER i ERiksboRg.
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etape 1

etape 2

etape 3

etape 4

EtApEplAn

gødvad skole

højmARkslinjEn

silkEboRg motoRvEjEn 
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silkeborg

omfanget af foreslået byvækst i eriksborg bety-
der, at udbygningen vil ske gradvist indefra og ud 
fra både nordlig og sydlig retning. selvom nye bo-
lig- og erhvervsområder vil opstå gradvist, er det 
vigtigt at tænke i lidt større sammenhængende 
områder for at sikre en velfungerende infrastruk-
tur og sammenhængende grønne områder. ud-
viklingsplanen disponerer derfor byvæksten i to 
etaper, der skal planlægges samlet, men som kan 
detailplanlægges og udbygges i "mindre bidder".

EtApE 1

EtApE 2
EtApE 3EtApE 3

EtApE 4
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AREAlER

GrAUBALLE vEST
Samlet udviklingsareal:   14 HA 
- Heraf bolig:    11 HA 
Boliger, (10 boliger pr. HA): 110 boliger

GøDvAD øST
Samlet udviklingsareal:   38 HA 
- Heraf bolig:    35 HA 
Boliger, (10 boliger pr. HA): 350 boliger

GrAUBALLE nOrD OG øST
Samlet udviklingsareal:   31 HA 
- Heraf bolig:    31 HA 
Boliger, (10 boliger pr. HA): 310 boliger

ErIKSBOrG øST
Samlet udviklingsareal:   189 HA 
- Heraf bolig:    170 HA
- Heraf bydelscenter  20 HA 
Boliger, (10 boliger pr. HA): 1.700 boliger

ErIKSBOrG vEST
Samlet udviklingsareal:   82 HA 
- Heraf bolig:    82 HA 
Boliger, (10 boliger pr. HA): 820 boliger

ErIKSBOrG nOrDvEST
Samlet udviklingsareal:   66 HA 
- Heraf bolig:    66 HA
Boliger, (10 boliger pr. HA): 660 boliger

eriksborg syd (etape 1)
Samlet udviklingsareal:   110 HA 
- Heraf bolig:    70 HA
- Heraf erhverv:   40 HA 
Boliger, (10 boliger pr. HA): 700 boliger

SAmLET 
areal i alt: 
boligareal:
erhvervsareal:
bydelscenter og rekreative arealer:

ETApE 1
samlet areal:
boligareal:
erhvervsareal:
rekreative arealer:

ETApE 2
samlet areal:
boligareal:
bydelscenter og rekreative arealer:

ETApE 3
samlet areal:
boligareal:

ETApE 4
samlet areal:
boligareal:

boliger
eriksborg samlet:
grauballe samlet:
Gødvad øst samlet:

544 HA
466 HA
40 HA
38 HA

177 HA
119 HA
40 HA
18 HA

72 HA
52 HA
20 HA

209 HA
209 HA

86 HA
86 HA

ca. 3.800 boliger
ca. 500 boliger
ca. 350 boliger
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stRAtEgisk plAn

En kommunE, dER gåR foRAn 
udviklingsplanen for eriksborg er et udtryk for silkeborg kommunes 
ambitioner for udvikling af området mellem gødvad og grauballe 
frem mod 2040. Her er konkrete ønsker om byvækst, der rummer 
både boliger, erhverv og offentlige støttefunktioner samt rekreative 
områder – samlet set en ny bydel i forlængelse af den eksisterende 
by.

silkeborg kommune vil gerne gå foran og tage ansvar for, at by-
udviklingen realiseres med et øje for de kvaliteter og karaktertræk, 
der kendetegner silkeborg by i dag, og som skal være løftestang 
for at tiltrække nye borgere og virksomheder til kommunen. kom-
munen har derfor valgt at påtage sig en rolle som ”proaktiv samar-
bejdspartner” i udviklings- og realiseringsprocessen med reference 
til realdanias udviklingsplaner. det betyder, at byudviklingen sker 
i et aftalebaseret samarbejde mellem kommunen og en eller flere 
private aktører med økonomisk interesse i byudvikling af eriksborg. 
silkeborg kommune indgår som interessent og kan med et strate-
gisk sigte understøtte projektet, fx ved at placere eller flytte kom-
munale funktioner i området, ved opkøb af jord eller fremrykning af 
offentlige anlægsinvesteringer.

samarbejdet tager afsæt i en fælles forståelse af områdets udvikling 
og en aftale mellem parterne, der giver silkeborg kommune mulig-
hed for at påvirke de private aktørers handlinger, men som samtidig 
forpligter kommunen. det giver således kommunen mulighed for at 
fremme realisering af en utraditionel byudvikling og med særlige fy-
siske kvaliteter.

åbningstRæk 
eriksborg er en større bydel. realiseringstakten er derfor opbygget 
i etaper, og for at tage hul på 1. etape udarbejdes en mere detalje-
ret strukturplan for området. i strukturplanen fastlægges rammer for 
byvækst med nye veje, bolig- og erhvervsområder samt arealer til 
offentlige formål. 

som følge af silkeborg kommunes ønske om at være styrende for 
udviklingen af eriksborg foreslås en række åbningstræk for struk-
turplanens 1. etape, der kan skubbe en udvikling i gang og skabe 
ringe i vandet. åbningstrækkene er kommunens strategiske greb, 
der samlet understøtter den ønskede byudvikling, og som samtidig 
skal skabe interesse for og tryghed i at investere i byudviklingen fra 
privat/kommerciel side.

indledende overvejelser om mulige åbningstræk:

 » indledning af ny planlægning: udarbejdelse af nødvendige kom-
muneplantillæg og lokalplaner skaber de planjuridiske rammer for 
realisering og gør samtidig offentligheden og interesserede devel-
opere og investorer opmærksomme på, at realiseringen nu igang-
sættes. parallelt kan spildevandsplanlægningen igangsættes for 
at sikre ambitionerne om at håndtere regnvand på overfladen. 

 » facilitere dialog med berørte lodsejere: eriksborg lig-
ger ikke på kommunalt ejet grund. det er således nødven-
digt og fordelagtigt med en konstruktiv dialog mellem de 
berørte lodsejere for at kortlægge, hvorvidt de er med- eller 
modspillere, og om de er interesseret i at byudvikle deres jord. 

 » facilitere dialog med mulige interessenter: eriksborg 
bygger på et grundlæggende princip om det gode hver-
dagsliv og velfungerende fællesskaber. der er således gro-
bund for en konstruktiv dialog blandt mulige interessenter, 
herunder lokale foreninger som fodboldklubber og lign., for at 
kortlægge evt. behov, udviklingsplanen med fordel kan tilgodese. 
 

 » Anlæg af nye institutioner: udviklingsplanen sætter rammerne 
for en markant boligvækst i Eriksborg. Hvis boligudbygningen skal 
nå sit fulde volumen og den ønskede kvalitet, vil der være behov 
for et velfungerende bydelscenter. erfaringer viser, at et bydelscen-
ter er med til at skabe identitet og fællesskab i en bydel - begge 
vigtige led i at skabe en velfungerende ramme for nye borgeres 
hverdagsliv. samtidig tegnes et behov for ekstra skole- og dagtil-
budskapacitet. som kommune vil det være fordelagtigt at være på 
forkant, hvormed anlæg af nye institutioner som skole, dagtilbud og 
plejecenter kan signalere, at kommunen tror på vækstpotentialet. 

 » Anlæg af offentlige støttefunktioner: i forlængelse af ovenstå-
ende taler behovet for de gode hverdagsfaciliteter også for beho-
vet for både indendørs og udendørs aktivitetsarealer og en solid 
rekreativ, grøn infrastruktur med sikre og attraktive stier i eriks-
borg. med disse funktioner til stede i bydelen løftes den samlede 
attraktivitet særligt for nye børnefamilier, og der skabes en større 
sandsynlighed for, at byvæksten realiseres i det ønskede omfang. 

nEDSæTTELSE AF prOjEKT-
udviklingsgruppe

indledning af ny  
planlægning

nATUr-
udvikling
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 » Etablering af infrastruktur: særligt erhvervsområdet i eriksborg 
er afhængig af gode forbindelser, men også boligområder nyder 
godt af en velfungerende infrastruktur. anlæg af "ny randersvej" 
som første del af den kommende ringvej er endnu et signal om, 
at kommunen tror på det vækstpotentiale, udviklingsplanen for 
eriksborg skal forløse. samtidig bidrager det til at øge attraktivi-
teten af særligt erhvervsjorden og på sigt en aflastning af nør-
reskov bakke. "ny randervejsvej" indgår i kommuneplan 2017. 

 » opkøb af jord: silkeborg kommune kan for at fremskynde rea-
lisering og sikre kvaliteten af byvæksten opkøbe jord til etable-
ring af den rekreative infrastruktur, mindre boligområder med 
ønske om en bestemt boligtype eller erhvervsområder. Tilsva-
rende kan en kortlægning af lodsejerinteresser og konkrete 
ejerforhold medføre, at det er fordelagtigt med yderligere jordop-
køb, jordfordelinger eller mageskifter for at sikre gode, reelle 
jordstykker til boligudvikling hos evt. developere og investorer. 

 » naturudvikling: silkeborgs dna er naturen som en integreret del 
af byen. en ny bydel som eriksborg har dermed også brug for 
lokale, nærrekreative områder af forskellig karakter samlet i en 
robust rekreativ infrastruktur. dermed kan det være et startskud 
og et signal om, at naturen prioriteres som et aktiv for byen, hvis 
kommunen initierer naturudvikling i eriksborg. det kan være som 
skovrejsning, udvikling af lysåben natur eller anlæg af sikre, at-
traktive og ”grønne” stier eller mere ”finpolerede” rekreative områ-
der centralt i bydelen. 

fællEs fodslAg 
udviklingsplanen for eriksborg baner vejen for en ny bydel, der 
skaber en fysisk sammenbinding af grauballe og bydelen gødvad. 
Hovedsigtet er at fastholde nuværende identitet, fællesskab og (of-
fentlige) funktioner i hhv. grauballe og gødvad og samtidig i et mere 
langsigtet perspektiv at skabe rum for en ny bydel, der kan supplere 
både grauballe og gødvad.

der er således en række aktører, som silkeborg kommune skal 
have med ombord for at lykkes med en realisering af strukturplanen 
for eriksborg: lodsejere, developere, investorer, boligforeninger, 
borgere, lokale foreninger mv. med afsæt i den samlede udviklings-
plan for Eriksborg lægges op til dialog mellem disse parter. Her vil 
være fokus på at identificere med- og modspillere og få dannet de 
første alliancer frem mod det videre udviklingsarbejde. 

udviklingsplanen følges op med en aktørkortlægning og en række 
bilaterale møder, hvor et konkret oplæg til bindende samarbejde kan 
formuleres og drøftes. de bilaterale møder har således til formål at 
skabe fælles fodslag enten via en partnerskabsaftale, et bycharter, 
en rammeaftale eller lignende afhængigt af de konkrete aktørers 
standpunkter.

En gEnnEmtænkt oRgAnisERing
Hvis Silkeborg Kommune skal lykkes som proaktiv samarbejdspart-
ner og dermed få skabt bindende samarbejder med private aktører 
omkring byudvikling i eriksborg stilles store krav til den interne orga-
nisering i kommunen. der skal sikres god koordinering, klare aftaler 

og snitflader mellem kommunens forskellige afdelinger, og der skal 
være en klar og fastlagt rollefordeling omkring udviklingsarbejdet. 

udviklingsplanen for eriksborg er forankret i plan og byg, og der 
vil naturligt være behov for fortsat deltagelse fra samme afdeling 
fremadrettet, dels ift. at sikre kontinuitet, dels ift. at tilvejebringe det 
fornødne juridiske plangrundlag for byudviklingen. det vil dog være 
nødvendigt med bidrag fra Teknik og miljøs øvrige sektioner samt 
fra særligt ejendomme, skole, dagtilbud, kultur og fritid, sundhed 
og omsorg samt analyse og udvikling for at få de rette aktører bragt 
i spil på de rette tidspunkter.

konkret foreslås nedsat en projektudviklingsgruppe med projektle-
delse fra plan og byg og med repræsentanter fra ovenstående afde-
linger, der samlet udarbejder et kommissorium for gruppens arbejde 
med fokus på realisering af den skitserede byudvikling, og hvordan 
der internt sikres ejerskab og fremdrift. det tværfaglige samarbejde i 
forvaltningen er en hjørnesten for at spille hinanden gode og udnytte 
de kompetencer, der findes blandt alle interne som eksterne aktører.

kommissoriet skal ligeledes indeholde et oplæg til tidsplan med be-
skrivelse af de aktiviteter, der forudsættes som de næste ti skridt 
frem: kommune- og lokalplanlægning, kommunale investeringer 
som anlægsprojekter og/eller jordopkøb, dialog mellem kerneaktø-
rer, borgerinddragelse mv. en samlet køreplan skaber et godt fun-
dament for realiseringsprocessen.

indledning af ny  
planlægning

FAcILITErE DIALOG mED 
mULIGE InTErESSEnTEr

anlæg af nye  
InSTITUTIOnEr

ETABLErInG AF  
InFrASTrUKTUr

OpKøB AF 
jOrD

AnLæG AF OFFEnTLIGE 
STøTTEFUnKTIOnEr

FAcILITErE DIALOG mED 
BErørTE LODSEjErE

ETApE 1
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finAnsiERingsplAn

i forlængelse af de skitserede åbningstræk følger overvejelser om 
mulige kommunale investeringer i forbindelse med realisering af 
etape 1. af de nævnte åbningstræk er følgende i en ikke prioriteret 
rækkefølge relevante som startskud for en realiseringsproces:

 » udvikling af rekreativ infrastruktur
 » opkøb af jord 
 » etablering af "ny randersvej"

de øvrige åbningstræk er fortsat relevante, men kan følge i en se-
nere runde, hvor etape 2 nærmer sig sin realisering.

nAtuRudvikling
natur og en rekreativ infrastruktur er nøgleelementer i udviklingspla-
nens greb i eriksborg. det er derfor oplagt, at kommunen påtager 
sig ansvaret for at sikre de grønne og rekreative kvaliteter i den 
nye bydel, så der sikres attraktive rum for fællesskaber. det handler 
blandt andet om at opkøbe jorden hertil, men det handler i lige så 
høj grad om at skabe de grønne kvaliteter i form af eksempelvis be-
plantning og stier og at sikre de eksisterende vandveje. 

i eriksborg peges på grønne kiler og korridorer, hvor der også tæn-
kes i nye stiforbindelser. etablering af disse stiforbindelser er et ty-
deligt signal om, at de rekreative infrastrukturer er prioriterede fra 
kommunens side, mens det samtidig giver umiddelbar værdi for de 
nuværende borgere.

det planlagte naturområde vest for grauballe skaber værdi for de 
kommende boligområder ved eriksborg såvel som for grauballe by. 
skovrejsning tager tid, og træerne skal vokse sig til, før de rekreati-
ve potentialer er fuldt udfoldet. dermed kan det være hensigtsmæs-
sigt at indlede skovrejsning tidligt i forløbet for dermed at være klar 
med de rekreative kvaliteter, når boligområderne skyder frem.

skovrejsning er ofte et fælles projekt mellem kommune, stat, for-
syning og borger og kan finansieres på mange forskellige måder. 
Ofte er flere aktører medfinansierende, og det vil for Eriksborg også 
være en farbar vej at følge. det vil dog være særligt interessant, 
hvis silkeborg kommune går forrest og aktivt medvirker til at sik-
re skovrejsning. det kan være ved at facilitere dialogen mellem de 
relevante aktører, at opkøbe jorden og at finansiere en del af selve 
skovrejsningen for dermed at signalere, at skovrejsning er prioriteret 
fra kommunens side.

Kommunal (med)finansiering af naturudvikling skønnes at være i 
størrelsesordenen 25-30 mio. kr til jordopkøb til rekreative arealer, 
anlæg af stier, skovrejsning og naturfremme.

opkøb Af joRd
i takt med, at der skabes gode adgangsforhold bliver også udvik-
lingspotentialet for erhvervs- og boligområderne sat i spil. det vil 
være hensigtsmæssigt at opkøbe arealer til etablering af den re-
kreative infrastruktur, som har afgørende betydning for bydelens 
fremtidige kvalitet som nævnt under naturudvikling. samtidig vil 
det være relevant at opkøbe jord eller arbejde med jordfordelin-
ger og mageskifter til dele af boligområderne, hvor der med afsæt 
i silkeborg kommunes boligstrategi ønskes en bestemt boligty-
pe, som private developere ikke nødvendigvis finder attraktive 
at opføre. endelig kan det være hensigtsmæssigt at opkøbe er- 
hvervsjorden vest for nørreskov bakke. 

Kommunal finansiering af jordkøb til bolig- og erhvervsjord 
skønnes at være i størrelsesordenen 25-30 mio. kr.

ca. 25-30 
mio. kr.

nEDSæTTELSE AF prOjEKT-
udviklingsgruppe

indledning af ny  
planlægning

nATUr-
udvikling
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"ny RAndERsvEj"
den skitserede "ny randersvej" er som en del af den kommende 
ringvej en bærende vejadgang, som skal gøre særligt erhvervsområ-
det og det vestligste af boligområdet attraktivt at udvikle. en gængs 
byudviklingsstrategi lyder ”adgang – anker – masse”: først etable-
res adgang til området, dernæst placeres et anker for udviklingen, 
hvorefter ”massen” vil følge. det vil således være hensigtsmæssigt 
at etablere  "ny randersvej" som et startskud på byudviklingen i 
eriksborg. 

der er udarbejdet et indledende og ganske overordnet estimat på 
anlægsøkonomien for "ny randersvej". et mere præcist overslag 
kan udarbejdes, når der er taget endelig stilling til linjeføring og be-
hovet for evt. signalregulerede kryds og/eller rundkørsler.

Kommunal finansiering af "ny randersvej" skønnes at være i stør-
relsesordenen 60-70 mio. kr.

ETApE 1

ca. 25-30 
mio. kr.

ca. 60-70 mio. kr.

indledning af ny  
planlægning

FAcILITErE DIALOG mED 
mULIGE InTErESSEnTEr

anlæg af nye  
InSTITUTIOnEr

ETABLErInG AF  
InFrASTrUKTUr

OpKøB AF 
jOrD

AnLæG AF OFFEnTLIGE 
STøTTEFUnKTIOnEr

FAcILITErE DIALOG mED 
BErørTE LODSEjErE
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REfEREnCEkAtAlog

på de følgende sider ses en række referencebilleder, der skal ses 
som inspiration til, hvordan der i eriksborg kan arbejdes med at 
skabe en mangfoldig sammensætning af bygningsmassen.
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- villAby på bAkkEskRåning

- modERnE lAndsbyfællEsskAb
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- modERnE muRERmEstERvillA

- gåRdhAvEhusE lAngs lAndskAbEt
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- længEhusE mEd gAdEkæR

- klyngER på bAkkEtoppEn
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illustRAtionslistE

alle illustrationer anført i læseretning fra øverste venstre hjørne.

side 10:
1.-6.: silkeborg.com

side 11:
1. silkeborgshistorie.dk
2. silkeborgbad.dk
3. silkeborgshistorie.dk
4. silkeborgshistorie.dk
5. kulturarv.dk
6. museumsilkeborg.dk

side 12:
1.-4.: kortforsyningen.dk

side 14:
1. cyklistforbundet.dk
2. lidtbedreliv.dk
3. Himmelbjerget.dk
4. google maps
5. buskelund.silkeborgkommune.dk
6. silkeborgkommune.dk
7. rnn.dk

side 34:
1.  silkeborg.com

side 35:
1.-6.: regen villages, Almere, Holland - Effekt
7-12: Setonomori Houses, Seto Inland Sea, japan – Sou Fujimoto

side 36:
1.-3.: Brick House – Leth og Gori A/S – foto: Stamers Kontor
4.-7.: romerhusene – jørn Utzon

side 37:
1.-4.: studielandsbyen – lenschow & pihlmann
5.-7.: sandbakken – c.f møller

øvrige illustrationer udarbejdet af SLETH A/S for Silkeborg 
kommune
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kontakt

silkeborg kommune
plan & byg
søvej 3
8600 silkeborg

www. teknisk@silkeborg.dk


