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Outdoorlivet mellem husene er udgangspunktet for alt 
byudvikling i Silkeborg bymidte. Bylivet kommer før byg-
ningerne!

Den grønne strukturplan skaber grundlaget for en byud-
vikling, som både er økonomisk, social og miljømæssig 
bæredygtig. 

Den grønne strukturplan  er en metode til at bringe naturen 
ind i Silkeborg og dermed styrke relationen mellem den 
tætte by og den omkringliggende natur i Søhøjlandet. 

Den grønne strukturplan bruges til at skabe tydelige 
forbidnelser og tilgængelighed for bløde trafi kanter mellem 
bymidten og naturen - både skovene, søfronten og havnen. 

OUTDOOR LIV SOM GRUNDLAG FOR 
BYUDVIKLING

BÆREDYGTIG BYUDVIKLINGNATURVÆRDI FLOW MELLEM BY, SØ OG HAVN

Silkeruten skaber en tydelig forbindelse mellem den tætte 
bymidte og de attraktioner, der er placeret i Silkeborgs 
periferi. 

Silkeruten ledes igennem Jorn Museet og skaber således en 
direkte forbindelse mellem kunsten og naturen. 

Silkeruten forbinder Silkeborg bymidte med de perifere bo-
ligområder, og gør det let for alle borgere at færdes trygt og 
hurtigt til fods eller cykel mellem Silkeborgs attraktioner.  

SAMMENHÆNGSKRAFT I SILKEBORG FORBINDER KUNSTEN OG NATUREN ATTRAKTIVT BOLIGLIV

Den grønne strukturplan bruges som rammesætning for 
potentialefelter: Felter i bymidten, der kan udvikles med 
boligbyggeri, erhvervsbyggeri, Jorn Museet, byrum eller par-
keringsløsninger. Strukturen kan bruges til at byggemodne 
Søfronten og havnen. 

STRUKTURERING AF POTENTIALEFELTER

DKK

Silkeruten vil have en stærk brandinge� ekt og manife-
stere Silkeborgs ambition om at blive Danmarks Outdoor 
Hovedstad. 

Silkeruten tilgængeliggør nogle af de smukkeste naturo-
plevelser i Søhøjlandet og leder fodgængere og cyklister 
igennem varierende sekvenser af naturtypologier uden at 
beskadige naturen. 

Silkeborg rummer en række attraktioner, der har potentiale 
for meget større besøgstal. Med Silkeruten føres lokale og 
turister lige til døren. Således styrkes destinationerne med 
realiseringen af Silkeruten. 

BRANDING TILGÆNGELIGHED STYRKELSE AF ANDRE DESTINATIONER

Den grønne strukturplan forbinder bymidtens tyngdepunk-
ter og skaber således enn sammenhængskraft i byen. 

SAMMENHÆNGSKRAFT MELLEM BYENS 
TYNGDEPUNKTER

DET BYGGEDE MILJØ

DET GROEDE MILJØ
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Den grønne strukturplan forbinder bymidtens tyngdepunkter og skaber en 
sammenhængskraft i byen. Strukturen er opdelt i seks primære forbindelser, 
der hver især på strategisk vis forbinder byens attraktioner. Hver forbindelser 
gives et tema, som er baseret på de programmer og funktioner, der forbindes. 
Forbindelserne uddybes på side 24-33.  
1: Skoventusiasten - denne forbindelse har sit udspring fra Silkeborg Station 
og forbinder Odden med Nordskov. Mange friluftsturister ankommer med tog 
og med denne forbindelse bydes de velkommen til Danmarks Outdoor Hoved-
stad på perronen.
2: Professoren - Bindslev plads og skolerne forbindes via Tværsgade med 
Søfronten, hvor nye udendørs overdækkede læringsrum øger brugs- og oplevel-
sesværdien af Søfronten markant. Forbindelsen fortsætter med en ny ikonisk 

bro til Odden og det nye madpakkehus. 
3: Disrupteren - denne forbindelse løber fra klimatilpasningsprojektet på 
Søndertorv, gennem den nye og grønnere Søndergade, til Torvet, hvorfra der 
gennem en ’Artline’ er direkte forbindelse til Jorn Museet og Søfronten. 
4: Vandhunden - Med denne forbindelse styrkes to nye vandrelaterede tyng-
depunkter: det nye vandaktivitetsdæk foran Rådhuset og det nye Outdoor 
Kulturforum på Havnen. 
5: Tådypperen - Denne forbindelse leder fra udsigtspunktet ved hospitalet 
forbi havnen og Søtorvet ned til Langsø. 
6: Den nostalgiske - Fra Papirmuseet skabes en forbindelse på tværs af Søtor-
vet ud til Søfrontens vandkant, hvor et nyt ferskvandslandskab indbyder til 
fuglekiggeri og solnedgang over Langsø. 

GRØN STRUKTURPLAN

Vision

Silkeborg er under udvikling og ambitionerne er store. 
Et nyt Jorn Museum, fortætning af bymidten, Danmarks 
grønneste gågader og nye boliger på Søfronten er blot 
nogle af de projekter, som er under udvikling. 

Silkeborg er med rette Søhøjlandets bankende hjerte. 
Slag for slag slår Silkeborg tonen an og sætter fanen 
højt, når byen går forest og viser, hvordan en smart by 
kan udvikles med naturen som ressource. Om det er 
som landets førende kurby, en vækstende papirindustri, 
Danmarks bilby eller nu og fremover - hele Danmarks 
Outdoor Hovedstad. I Silkeborg har det altid været byens 
placering midt i Søhøjlandets natur, der har været og er 
byens fælles fortælling, vigtigste vækstorgan og DNA. 

I Silkeborg fl ytter vi blikket fra bygningernes indre til 
uderummenes ydre for at sikre, at der i væksten skabes 
en levende, attraktiv og sammenhængende midtby 
med outdoor temaet som altigennemtrængende DNA. 
Uanset om man er til skovens dybe stille ro, actionfyldt 
vandsport, tådypperi, industriel papirnostalgi, velvære, 
skovture, udendørs shopping, nørdet naturlære eller 
disruptive kunstoplevelser.

Men dette tværdisciplinære projekt giver vi Silkeborg et 
udviklingsredskab, der bruger naturen som ressource til 
at øge attraktiviteten af Silkeborg - både i byen perifære 
boligområder og besøgsmål, inde midt i byens tætte 
handelsgader og byrum, og ikke mindst på Søfronten 
og havnen. For når naturgrundlaget øges skabes et 
bæredygtigt grundlag for konkurrencedygtig vækst, nye 
spirrende outdoor fællesskaber og en højere biologisk 
mangfoldighed. 

Mange byer - både danske og udenlandske - kan lære af 
Silkeborgs ambitioner og fremsynethed om at byudvikle 
med naturen som driver for vækst, fællesskab og 
velfærd. 

Velkommen til Silkeborg! 

Mission

Vores mission er at give Silkeborg en naturbaseret 
bystrategi og bystruktur til at rammesætte udviklingen 
af Silkeborg mange år frem i tiden. Både bystrategien 
og bystrukturen bruger naturen som vækstlag for 
miljømæssig, social og økonomisk værdiskabelse på 
Søfronten og havnen, i bymidtens tætte handelsgader 
og i Silkeborgs perifære boligområder og besøgsmål. 

Med bystrategien og bystrukturen giver vi vores bud 
på, hvordan mødet mellem byen og naturen - det 
byggede miljø og det groede miljø - kan gentænkes 
for at brande Silkeborg som Danmarks bedste outdoor 
by at bo, leve og arbejde i og besøge. Det sikrer, at det 
silkeborgske brand - Danmarks Outdoor Hovedstad - i 
en byudviklingssammenhæng ikke bliver reduceret til 
afsluttende additioner, men bliver selve vækstlaget for 
Silkeborgs fremtid. Vores forslag til en masterplan for 
Silkeborg Søfront og havn består af fem dele, der alle 
har det til fælles, at de bruger mødet mellem by og natur 
som løftestang for bæredygtig byudvikling.

Projektet består af følgende dele:

• Bystrategien ’Silkeborg midt i naturen’ bruger 
Silkeruten til at skabe sammenhængskraft og 
tilgængelighed mellem den tætte bymidte, 
Jornmuseet og naturområder. 

• Bystrukturen ’Naturen midt i Silkeborg’ bruger 
naturen til at skabe muligheder for et mangfoldigt 
outdoorliv for alle, øge biodiversiteten i bymidten, 
og booste den økonomiske vækst. Vi foreslår en 
grøn strukturplan til at rammesætte udviklingen af 
bymidten.  

• Placering og designprincipper til et JORN - museum 
for alle, der slipper kunsten løs for at iscenesætte 
mødet mellem by og natur. 

• I havnen skabes Silkeborg Outdoor Kulturforum, som 
er velkomstportal til Silkeborg fra Silkeruten. 

• En ny og bilfri Silkeborg Søfront vender midtbyens 
bagside til en levende og attraktiv forside, der 
inviterer til outdoor liv på kanten for alle i blå og 
grønne omgivelser.

Bystrategien bruger Silkeborgs åbenlyse potentiale - placeringen midt i Søhøjlandet - som løftestang 
for udviklingen af Silkeborg som et helt og sammenhængende byområde. Fordi placeringen mellem 
bakker, dale, skove og søer har alle dage været DNAet i silkeborgensernes fortælling om sig selv og til 
omverdenen. Fra kurbad, papirproduktion, bilernes by - til nu at være Danmarks Outdoor Hovedstad. 

Vi anbefaler at bruge naturen som ramme for byudviklingen i Silkeborg bymidte. Det er nemlig en smart og 
lavøkonomisk metode til at øge attraktiviteten af Silkeborg. Helt konkret foreslår vi en grøn strukturplan, 
der med natur skaber seks strategiske forbindelser mellem byens tyngdepunkter og byen med vandet. 
Ved at bruge natur som det bystrukturelle hovedgreb udvikles, forbindes, tilgængeliggøres og modnes 
bymidtens hidtil uudnyttede Søfront og havn - samtidig med at outdoorlivet får de bedst mulige rammer. 

Silkeruten løber langs vandkanten og Sejsvej, forbi havnen og det nye Out-
door Kulturforum, langs Papirfabrikken og Slotsholmen overpå Søfronten, 
hvor de følger vandkanten hen til Museum Jorn. Herfra fortsætter den hen til 
den nye bro, der leder Silkeruten ud på Odden og videre ud i naturen. En stra-
tegisk forbindelse for både fodgængere og cyklister, der forbinder bymidten 
outdoor aktiviteter med naturen i Søhøjlandet. 

SILKERUTEN 
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Silkeborg Sø Camping & Feriehus
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SILKEBORG BYMIDTE
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BYSTRATEGI - SILKEBORG MIDT I NATURENBRUG NATUREN I SILKEBORG!

SILKEBORG BRUGER NATUREN

BYSTRUKTUR - NATUREN MIDT I SILKEBORG
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RÅDHUSET

OUTDOOR HOTEL

SKaterampe

Legeplads

Cykelworkshop

Søvej
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Bane til fx vandkajakpolo

Isætning af robåde
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Læskabende beplantning

Outdoor-foyer
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Søvej

Forbindelsen ’Vandhun-
den’

Nybyggeri

SilkerutenOutdoor-aktiviteter

Trædæk

LangsøRestauration

Odden

Multibane

Restauration

Naturen har i bymæssige sammenhænge en række nyttevæ-
dier, som med fordel kan bruges til at klimasikre Silkeborg 
mange år frem i tiden. Ovenfor vises hvilke klimaudfordringer 
naturen kan bruges til at reducere, så det bliver attraktivt og 
trygt at færdes i Silkeborg i fremtiden. 
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NATURENS NYTTEVÆRDIER

At bruge naturen i byen gør det også skønnere og mere attraktivt 
at færdes i Silkeborgs uderum, og den vil muliggøre en mangfol-
dighed af outdoor-aktiviteter. Den kan give silkeborgenserne et 
stærkt tilhørsforhold til særlige steder i byen samt skabe stærke 
associationer til Søhøjlandets natur og det særlige Silkeborgske 
DNA. 
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1. Muligt byggefeltmed outdoorrelateret program f.eks. et 
multiprogrammeret outdoorhotel

2. Nyt foreningshus med omklædningsfaciliteter.
3. Mulig restauration
4. Museum Jorn

5. Mulige byggefelter til bolig og erhverv
6. Mulige byggefelter til bolig og erhverv
7. Planlagt byggeri
8. Danmarks grønneste gågader
9. Outdoor Kulturforum

Den grønne strukturplan rammesætter en række potentialefelter, 
som teamet giver bud på, hvordan kan udvikles til henholdsvis 
outdoorliv, læringsfaciliteter, boligbyggeri og erhvervsbyggeri. 

POTENTIALEFELTER

Silkeborg bymidte rummer allerede i dag en række muligheder 
for outdooraktiviteter. For at styrke outdoor-temaet og sikre at 
den henvender sig til alle typer af brugere, anbefaler vi at tilføje 
nogle outdoor-dynamoer, der gør outdoorlivet i bymidten mere 
attraktivt både for private og foreninger. 

OUTDOOR DYNAMOER

Museum Jorn for alle anbefaler vi at placere vest for Rådhuset, så 
der opnåes en strategisk forbindelse af gågaderne, Torvet og Mu-
seet. Museet får en central placering på Søfronten, der markerer 
at Silkeborgs Søfront går fra at være bagside til forside. 

MUSEUM JORN FOR ALLE

Vi anbefaler at udvikle havnen til et Outdoor Kulturforum, hvor 
en ny dok med maritim workshop, et rekreativt havnebad med 
saunafaciliteter sammen med Museet, den eksisterende roklub 
og bådene skaber en helt ny velkomstportal til Silkeborg med 
henvendelse til både silkeborgensere og turister.

OUTDOOR KULTURFORUM

Søvej kan med fordel fl yttes syd for Rådhuset for at friholde 
Søfronten til outdoorprogrammer, byggeri og Jorn Museet. Søvej 
går fra at være en rationel vejføring til at blive et gaderum i 
bymidten. Parkering integreres i nybyggeri, mens parkering på 
terræn dobbeltprogrammeres for maksimal outdoor udnyttelse. 

TRAFIKOPTIMERING

Den eksisterende karakteristiske gridstruktur afsluttes i dag 
uforløst mod Søfronten. Vi anbefaler at forstærke bebyggelses-
strukturen med en infi ll strategi for nyt bolig- og erhvervsbyggeri. 
Det gør Silkeborgs tidligere bagside mod Søfronten til en ny og 
ikonisk forside. 

FORSTÆRKNING AF BEBYGGELSESTRUKTUR

HELHEDSPLAN 1 : 2000
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Den nye rekreative Søfront vil indbyde til morgenløbeture og workout for ansatte i byens virksom-
heder, mens havnens nye havnebad vil være velbesøgt inden arbejdsdagen begynder. Dokken vil 
om aftenen indbyde til koncerter, mens kunsten i Museum Jorns uderum om aftenen lyses op af 
magisk e� ektbelysning.

Udvalgte uderum på Søfronten og Havnen har en dobbeltprogrammering, så de henvender sig til 
fl ere målgrupper og har en stor fl eksibilitet. På den måde sikrer vi, at outdoor-livet er mangfoldigt 
og attraktivt. 
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OUTDOOR-LIV 24/7
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DOBBELTPROGRAMMERING

SØFRONTEN - OUTDOOR PÅ KANTEN

INFRASTRUKTUR

Den nu omlagte Søvej syd om Rådhuset. Søvej integreres nu med 
midtbyen, og blokerer ikke længere Søfrontens attraktive rum langs 
kanten, men muliggør i stedet at bylivet kan blomstre. Størstedelen af 
parkeringen i dag omlægges. I alt placeres 334 p-pladser i samspil med 
skov, Museum Jorn og Outdoor Hotel.

HÅRDE FLOWS
NY VEJ

SUPERBUSSTOP

NYE OFFENTLIGE PARKERINGE

EXISTERENDE OFFENTLIGE PARKERINGER

BUS FLOWS

GÅGADER + STIER

CYKELPARKERINGER

CYKEL FLOWS

NYT FORLØB FOR SØVEJ

SUPERBUSSTOP
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EKSISTERENDE PARKERING

Skovparkering
38 p
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Museum Jorn
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Outdoor Hotel
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Busfl owSuperbusstop
Lyskryds

Lyskryds

Rampe

Rampe

SNIT SØFRONTEN 1:500

PLANUDSNIT SØFRONTEN 1:500

OUTDOORLIV ÅRET RUNDT

Årshjul som giver et overblik over outdoorlivet i Silkeborg bymidte året rundt. 
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NATURBASERET BYUDVIKLING

1. Elletræerne vil forbedre luftkvalitet langs Christian 8. Vej og 
Drewsensvej.

2. Sivene vil forbedre vandkvaliteten i Langsø.
3. Langs Søfronten skaber forskellige piletræer stedvist læ.
4. På Søndertorv bruges elletræer og egetræer til at håndtere 

regnvandet og klimasikre Silkeborg. 

5. Museumshaven kan med en ny beplantning anvendes til at 
forsinke regnvande fx poppeltræer. 

6. Langs Søndergade, Tværsgade og Hostrupgade kan beplant-
ningen forbedre mikroklimaet med nåletræer eller kirsebær. 

7. I den nye parkeringskov på Søfronten reducerer forskellige 
nåletræer CO2-fodaftrykket. 

OUTDOORLIV & FÆLLESSKAB
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1. Solnedgangsbænke i sivskov.
2. Fuglekiggeri
3. Dobbeltprogrammeret plads: parkering, marked, skøjtebane. 
4. Udsigtspost
5. Trædæk til solrigt ophold og kajakudlejning. 
6. Grønt skrånende byrum til leg, træning og ophold. 
7. Isætning for kajakker og kanoer
8. Omklædningafaciliteter
9. Kajakpolobane
10. Ophold, udendørs møder og tilskuerpladser
11. Restauration med udeservering.

12. Multiprogrammeret rekreativ park
13. Skulptur og workshoppark omkring Museum Jorn.
14. Trædæk til udendørs kulturarrangementer
15. Dobbeltprogrammeret uderum: Skovparkering, loppemarked, 

udeskoler.
16. Ny bro til Odden
17. Udsigt til Søfronten
18. Outdoor Kulturforum
19. Dobbeltprogrammeret dok.
20. Havnebad med sauna og omklædning. 
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MUSEUM JORN

RÅDHUSET

RÅDHUSET

ART-LINE

JORN PASSAGE

TORVET

Cykelparkering

Vareindlevering

Multibane

Søvej

Rampe til parkeringskælder

Overdækkede uderum

Blød kant med siv og vandplanter

Kunst og workshoppark

Kunst og workshoppark

Café

Udeservering

Udstilling

Kunstnerboliger

Reception, shop og 
administration

Udstilling

Udstilling

Skaterampe

Promenade

Silkeruten

Trædæk til udendørs forelæsninger, 
workshops osv.
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Museum Jorn

Søvej Udendørs udstillinger Silkeruten

Odden

ART-LINE

Museum Jorn skal ikke være et traditionelt kunstmuseum, 
der lægger afstand mellem kunsten og beskueren. Museum 
Jorn adskiller sig fra andre museer ved at aktivere og udfordre 
beskueren. 

JORN - museum for alle’ skal indeholde workshops, hvor 
brugerne kan skabe kunst og lære om kunsten sammen. I 
form af et Art-Lab både indenfor og i uderummene. 

Kunsten skal slippes løs og gennemsyrer både museets indre 
rumligheder og uderummene. Museet og Silkeborgs byrum 
skal integreres. Udstillingen skal være fl eksibel og det skal 
være muligt at eksperimentere med forskellige måder at 
iscenesætte kunsten.

Museet skal have en mangfoldighed af rumligheder, der pirrer 
nysgerrigheden og leder folk på opdagelse igennem museet.

Gør museet og kunsten tilgængelig dels ved smarte 
terrænløsninger og dels ved lade kunsten henvende sig til 
både børn, unge og voksne. 

Museet skal give noget tilbage til byen. Museets uderum 
fungerer som forbindelser i byen og uderummene bliver en 
del af byrumsstrukturen i Silkeborg bymidte. 

SKAB NOGET NYT!

MULIGGØR ENGAGEMENT OG INDDRAGELSE!

SLIP KUNSTEN LØS!

VÆK NYSGERRIGHEDEN!

GØR DET TILGÆNGELIGT! VÆR GENERØS!

En varm sommerdag tiltrækker Søfronten alverdens mennesker. Børn går på opda-
gelse blandt dyr og planter, nogle daser på tæpper efter shopping i gågaderne. Muse-
umsgæster  tager en pause på den grønne søbred inden de bevæger sig videre til den 
næste udstilling. 

A

A’

JORN - MUSEUM FOR ALLE
BYGGERI

Ved at placere museet på grunden vest for Rådhuset opnåes 
der både en stærk relation til byen, Torvet og Langsø. Museet 
og kunsten bliver i sig selv en overgang mellem by og natur. 

MUSEET OG BYEN

SNIT MUSEUM JORN 1:500

PLANUDSNIT MUSEUM JORN 1:500

Vigtige passager mellem bymidten og Langsø

PASSAGE

Silkeborgs kant mod Langsø – En bagside bestående af store skala spring og manglende 
bymæssig afklaring

KANTEN

Defi nition af ny søfront, der henvender sig mod vandet – fremhævelse af rådhuset og de nye 
funktioner langs Langsø. Et aktivt område med nye bylivsskabende funktioner som boliger, 
outdoor-relateret funktioner og liberale erhverv. En fortætning af eksisterende by struktur.

NY SØFRONT

Byfortætningen sker gennem 3 bebyggelsestypologier. Barcode-lignende ved Jyske Bank 
forlænger de bagvedlæggende arkitektoniske forskydninger. Gridbyen fortsættes og forstærkes 
bag Rådhuset og øst for Rådhuset etableres en punktbebyggelse der muliggør udsigt fra 
eksisterende bebyggelse mod syd. Nye passager etableres – en med retning mod BorgerService 
ved Rådhuset og en langsgående passage der binder den nye bebyggelse sammen med 
Søfronten. Mindre forskydninger i bebyggelsen er skalamæssigt orienteret mod henholdsvis 
Rådhusets geometri og mod en generel skala-opblødning af den nye søfront.

TYPOLOGI, GRID-BY, PASSAGE OG SKALA

Fra den nye Søvej etableres adgang til parkeringskældre og plateau. 

PARKERING

Museet placeres for enden af forbindelsen ’disrupteren’ og 
skaber med ART-LINEN forbindelse fra Torvet til Søfronten og 
forløses i en panoramaudsigt ud over Langsø. 

MUSEET OG ’DISRUPTEREN’

Mod Langesø møder museet naturen, der skaber en stofl ig 
og sanselig komplementaritet til den bymæssige indgang fra 
Torvet. Jorns og Kirkebys skulpturer udstilles midt i naturens 
vildhed og bliver en let tilgængelig og stor attraktion for både 
lokale og turister på Søfronten. 

MUSEETS KUNST OG NATUR
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En tidlig forårsmorgen ved Silkeborg Outdoor Kulturforum, hvor mange vinterbader inden 
arbejdsdagen begynder. Flere er kommet hertil på cykel ad Silkeruten. Fra saunaen er der 
fl ot udsigt over bassinet og mod den nye multi-dok.

C’

C

AXONOMETRI AF SILKEBORGS OUTDOOR KULTURFORUM

OUTDOOR KULTURFORUM

MULTI-DOK

HAVNEBAD

SILKEBORG MUSEUM

KIRKE

Christian 8.s vej

Krydsning for forgængere

Byrumstrappe

Ny museumshave

Børnebassin

Restaurant

Sauna

Omklædning i renoveret eks. bygning

Gamle jernbanespor er forbindelse for 
bløde trafi kanter

Parkering

Roklub

Passage under bro

Nyt sydvendt byrum til 
ophold, leg og aktivitet

Slusen

Musikteatret

Slusekiosken

Kanocenter

Sydvendt dæk til krydsning af havnen

Hjejleselskabet

Toilet og omklædningsfaciliteter

1. Fortøjring af bådene
2. Nyt solrigt trædæk med udsigt ned langs havnen.
3. X
4. Dobbeltprogrammeret dok til hhv maritim workshop og 

reperation af både, samt overdækket kulturscene.

5. Havnebad
6. Børnebassin
7. Sauna og omklædningsfaciliteter.
8. Museumshaven

Når dokken tørlægges og overdækkes får Silkeborg et 700 m2 stort multi-
funktionel rum til scene, konferencer, evenst mv., som kan bruges hele året. 
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Forbindelsen ’Vandhunden’Ny byrumstrappe
Museumshave med mulighed for regnvandsforsinkelse

HavnebadSauna og omklædning
Silkeruten

PLANUDSNIT HAVNEN 1:500

SNIT HAVNEN 1:500

HAVNEN - OUTDOOR KULTURFORUM
I dag har havnen i Silkeborg sin helt 
egen puls, der dels skabes af bådenes 
tilbagevendende fortøjninger, og dels 
skabes af højsæson og lavsæson. I 
fremtiden skal havnen i Silkeborg være 
et Outdoor Kulturforum, der tilbyder 
et mangfoldigt outdoorliv på havnen 
året rundt. Både for turister og for 
silkeborgenserne. Det nye Outdoor 
Kulturforum byder alle velkommen til 
Silkeborg fra vandet.  

Det nye Outdoor Kulturforum rummer to primære dele: 

Et havnebad med tilhørende omklædnings- og 
saunafaciliteter. Dette vil både være et aktiv om sommeren, 
hvor lokale og turister kan tage sig en forfriskende dukkert. 
Men også om vinteren, når vinterbaderne mødes fra de tidlige 
morgentimer inden arbejde, i frokostpausen eller om aftenen. 
Pensionister kan nyde det sunde gys hele dagen. Havnebadet 
placeres så der er stærk visuel kontakt fra museumshaven. 

En multi-dok, der både kan fungere som workshop for 
dampbådene, men også kan overdækkes og anvendes 
som eventspace til koncerter, forestillinger, julemarkeder, 
udstillinger. Dokken placeres centralt i havnen, så den er 
synlig fra alle sider og let tilgængelig. 

Havnen har to væsensforskellige vandrum. Det rolige vandrum med 
rekreativ havnebad og dok, og et vildt vandrum, som kan bruges til 
f.eks. surfi ng. 

TO VANDRUM

Havnebadet placeret så det ligger i forlængelse af museumshaven. På 
den måde opnåes en stærk synergi mellem kirken, museet og havnen. 
Denne forbindelse kaldes i den grønne strukturplan for Vandhunden, 
fordi den forbinder Langsø med havnen. 

’VANDHUNDEN’

Der er sikre og tydelige forbindelser for bløde trafi kanter hele vejen 
rundt om havnen, så turister og lokale ledes naturligt fra bådene og 
ind i byen. 

FORBINDELSER

Fra kirken og nybyggeriet er der tydelig visuel forbindelse til det 
nye havnebad, som trækker bylivet ned på havnen. Dokken placeres 
centralt i rummet, så den er tydelig fra alle steder. 

VISUELLE FORBINDELSER
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