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INDLEDNING

Baggrunden for projektet er, at Silkeborg Kommune har besluttet 
at investere i parkering under Bindslevs Plads samt udvide Silke-
borg Bibliotek med tilbygningen Fablab. I den forbindelse er der i 
et samarbejde med områdets institutioner, partnerskabet Cam-
pus Bindslevs Plads, opstået nye ønsker om sammenhæng mel-
lem institutionerne i området og nytænkning af pladsens udform-
ning og anvendelse. Bindslevs Plads skal være et byrum til kultur, 
læring og kreativitet, et byrum der kan skifte karakter og rumme 
midlertidige installationer, arrangementer og udstillinger. Stedet 
skal invitere til ophold, leg, chill out og aktivitet samtidig med, at 
det er indgangen til forskellige institutioner.

I september 2016 gennemførte Kultur- og Fritidsafdelingen en 
borger- og brugerinddragende proces i form af 3 workshops, 
bylab og børnespil omhandlende den fremtidige Bindslevs Plads. 
Der deltog ca. 150 borgere til workshops herunder både større 
skolebørn, foreninger, naboer mv. En bred pallette i forhold til al-
dersgruppe og interesse. T. H Langs og Vestre Skole deltog i et 
børnespil, som var udformet til at inddrage 6. klasser til at tegne, 
forme og beskrive hvilken stemning og hvilket indhold, de ønsker 
i byrummet. På Silkeborg Bibliotek var der i 10 dage indrettet et 
bylab, hvor borgerne kunne ”stemme” på billeder med forskelligt 
indhold og tema og det var muligt at komme med kommentarer 
og idéer på postkort. Der indkom ca. 100 postkort. Alle inputs og 
idéer er blevet opsummeret i en rapport med 5 gennemgående 
temaer: Identitet – multifunktionalitet – formbarhed – kreativitet 
- midlertidighed. Med afsæt i rapporten har landskabsarkitektfir-
maet LABLAND architects i samarbejde med Silkeborg Kommune 
udarbejdet et skitseprojekt for indretningen af byrummene.

Skitseforslaget viser ny indretning for Bindslevs Plads. Området 
markerer sig med en bred rambla, som indfanger alle hovedind-
gange til de omkringliggende institutioner. På ramblaen er det 
muligt at færdes frit mellem de enkelte institutioner og til de min-

dre byrum, som ramblaen støder op til. Byrum med forskellig ka-
rakter og identitet. Gulvet anlægges i ét niveau og består af en 
asfaltflade, som med sit udtryk inviterer til aktivitet og giver mu-
lighed for udsmykning.
 
RAMBLAEN
Ramblaen giver med sin indretning mulighed for et oplevelsesrigt 
forløb. Fritstående træer, farverigt byudstyr og hverdagsscener i 
form af skulpturelle eller multifunktionelle møbler og iscenesat 
belysning skal invitere til en ny oplevelse på vejen til institutio-
nen, handelsgaden eller banegården. Her vil der være mulighed 
for foranderlighed ved bl.a. udsmykning af træerne, i forbindelse 
med diverse begivenheder eller arrangementer. En kunststrategi 
udstikker retningslinjer for, hvordan man kan understøtte diverse 
events som udspringer fra de forskellige institutioner eller byfe-
ster eksempelvis Riverboat jazzfestival.
 
SCENERUMMET
Det multifunktionelle rum giver mulighed for at indtage scenen, 
løbe på asfaltbakkerne, der omslutter både nedkørslen til parke-
ringskælder og trappenedgangen. Her er udeservering, justerbar 
belysning på høje, slanke master. Rummet omsluttes af træer, som 
dels afskærmer mod nedkørslen og skaber loft i et åbent rum.
 
THEODORAS HAVE 
En grøn oase midt i byen giver både mulighed for småbørnsleg 
på små bakker og i mindre legemiljøer og mulighed for ophold og 
nydelse af blomster og træer. Den store karakteristiske vandgran 
er bevaret og får sit eget plantebed, hvor den får plads til at mar-
kere sig.

Nærværende skitsemappe beskriver i detaljer processen og de-
signet fra den indledende inddragelse til det færdige skitseforslag.
God læselyst!
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PROCESBESKRIVELSE

BYLAB OG DEN OPSIGTSVÆKKENDE POSTKASSE
Som baggrund for udformningen af skitseforslaget for Bindslevs 
Plads er der blevet afholdt en omfangsrig inddragelsesproces. 
Formålet med processen har været at skabe et bredt ejerskab 
til fremtidens byrum på tværs af Silkeborg Kommune, Campus 
partnerskabet og pladsens fremtidige slutbrugere. Processen 
blev kickstartet med et bylab på Silkeborg Bibliotek d. 20. sep-
tember 2016. Her kunne interesserede borgere fra Silkeborg og 
omegn poste deres inputs og idéer på specialdesignede postkort. 
Postkortene var at finde på biblioteket og hos udvalgte butik-
ker i Tværgade for at nå ud til en bredere borgergruppe, der ikke 
nødvendigvis har deres daglige gang på Silkeborg Bibliotek. Som 
supplement til postkassen blev der i bibliotekets foyer ophængt 
3 inspirationsplancher, hvor byens borgere kunne sætte deres 
stemme på inspirerende referencebilleder. Bylab blev stående 10 
dage på Silkeborg Bibliotek, hvor over 300 satte deres stemme 
eller postede en idé.

INSPIRATION CARD WORKSHOPS
Siddeløbende med bylab blev der samme dag afholdt 3 works-
hops i Medborgerhuset, hvor særligt indbudte interessenter fra 
Campus partnerskabet, de nærmeste naboer, foreningslivet og 
byens øvrige borgere blev inviteret til at bidrage med deres inputs 
til fremtidens Bindslevs Plads. 

De 3 workshops blev indledt med et inspirationsoplæg, som havde 
til formål at hive deltagerne ud af vane- og hverdagstænkning og 
inspirere dem til nye måder at tænke udendørs byrum og byrums-
inventar på. Alle workshops tog form som Inspiration Card Works-
hops, hvor deltagerne i mindre gruppe skulle kortlægge deres øn-
sker til pladsen og finde på innovative idéer ved at sammenholde 
inspirationskort fra forskellige kategorier. Afslutningsvist præsen-
terede grupperne deres drømme og bedste idéer i plenum. Da 
dagen var omme havde ca. 150 børn, unge, voksne og ældre sat 
deres aftryk på fremtidens Bindslevs Plads. 
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BØRNENE PÅ BANEN
Efter afholdelsen af de 3 workshops blev der udsendt et børne-
inddragende brætspil til 2 udvalgte skoler, som har deres daglige 
gang i fysisk nærhed til Bindslevs Plads. Brætspillene blev spil-
let af 2 udpegede 6. klasser på henholdsvis Vestre Skole og Th. 
Langs Skole. Inden spilleregerne blev læst højt for eleverne, blev 
de introduceret for projektet i børnehøjde og præsenteret for et 
spændende inspirationsoplæg, der slog tonen an for det special-
udviklede brætspil. Spillene satte børnenes fantasifulde verden i 
spil og gav dem en legende mulighed for at bidrage med deres 
inputs til det fremtidige byrum. Børnenes farverige tegninger og 
fantasifulde historier er taget med videre i processen – til stor 
inspiration for både LABLAND og projektgruppen hos Silkeborg 
Kommune.

Alle inputs fra inddragelsesprocessen blev afrundingsvist præsen-
teret for projektgruppen og opsamlet i en rapport, der løbende er 
blevet bragt aktivt i spil i forbindelse med udarbejdelsen af skitse-
projektet for Bindslevs Plads.

PRÆSENTATION AF SKITSEFORSLAGET
Udover den brede borgerinddragelse har LABLAND holdt interne 
møder med projektgruppen hos Silkeborg Kommune, der løbende 
har bidraget med tekniske og arkitektoniske inputs. Sideløbende 
med de interne møder med projektgruppen, har der været afholdt 
en række møder med Campus partnerne.  Indledningsvist blev de 
præsenteret for konceptet og det arkitektoniske hovedgreb for 
fremtidens Bindslevs Plads med mulighed for kommentering. Ef-
terfølgende er kommentarerne blevet indarbejdet og det endelige 
skitseforslag præsenteret for partnerskabet, som har udtrykt stor 
opbakning og forventningsglæde til ibrugtagning af det færdige 
byrum.
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PLADSENS HISTORIE

Da Bindslevs Plads blev anlagt i midten af 1800-tallet, blev plad-
sen anvendt som markedsplads. Dengang var pladsen endnu ikke 
navngivet Bindslevs Plads, men blev i daglig tale omtalt som mar-
kedspladsen. Det indebar, at der den første lørdag i hver måned 
blev handlet med levende kreaturer på den golde grusbelagte 
plads. Når pladsen ikke agerede samlingspunkt for handlende bor-
gere og tilrejsende, blev den benyttet på anden vis. Omrejsende 
tivolier og cirkusser slog deres telte op og fyldte pladsen med kar-
ruseller, jonglerende klovne og linedansere. Det var imidlertid ikke 
blot i forbindelse med disse særlige dage, at pladsen summede af 
liv, glæde og oplevelser for hele familien. Også i hverdagen blev 
pladsen brugt som legerum for byens børn og voksne, hvor fanta-
sifulde børnelege og de voksnes cricket- eller fodboldkampe gav 
anledning til begejstring og glæde i hverdagen.   

Markedspladsen var i sin ungdom en grusbelagt og relativt gold 
udseende plads. Flere kræfter i byen kæmpede for, at pladsen 
skulle indbyde mere til leg og få et grønnere udtryk. Efter en stor 
opbakning fra byens borgere, som donerede en anseelig sum pen-
ge til projektet, blev pladsen forvandlet fra gold markedsplads 
til byens grønne samlingspunkt og åndehul. Efter omdannelsen 
kunne de voksne fx nyde et lille hvil på en bænk under et træ, 
mens børnene legede på legepladsen. Det var især byens davæ-
rende borgmester, Rasmus Bindslev, som kæmpede for de store 
og ambitiøse rekreative planer for pladsen. Bindslev lagde navn 
til pladsen efter borgerne i 1937 ansøgte om, at netop han skul-
le modtage denne hæder. Efter Bindslevs død blev der opført en 
mindesten til ære for den vellidte og respekterede borgmester. 

Som tiden gik, steg behovet for parkeringspladser i byen og efter-
hånden blev en større og større del af det grønne åndehul inddra-
get til dette formål. Det bevirkede at Bindslevs Plads fra midten af 
1960’erne til i dag år 2016 primært har fungeret som parkerings-
plads med biler som det altoverskyggende. I 2017 flyttes bilerne 
ned i et underjordisk parkeringsanlæg og hermed gives der atter 
plads til de legende børn, det stille hvil og det grønne åndehul i 
hverdagen.
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FORANALYSE

BYEN OG MARKEDSPLADSEN
Silkeborg blev oprindeligt anlagt ud fra en stram karréstruktur. 
Det, som man i dag kender som Torvet, var omdrejningspunktet 
for byplanen, mens markedspladsen, som senere blev navngivet 
Bindslevs Plads, lå lidt uden for byen. Torvet var den primære og 
formelle plads i byen, mens markedspladsen bl.a. blev anvendt til 
kreatursalg og senere som byens grønne åndehul.

Hvor den tidlige by var domineret af en stram karréstruktur, er de 
nyere bydele mere flydende og løsere struktureret, hvilket skaber 
en tydeligt skift i den bymæssige karakter i forbindelse med Bind-
slevs Plads.

Torvet og Bindslevs Plads har historisk set været hindandens 
modpoler. Hvor Torvet har været den formelle plads i byen og et 
mere traditionelt rådhustorv med tæt forbindelse til både kirke 
og rådhus, har Bindslevs Plads altid været et mere uformelt og 
blandet byrum. Dette kommer i dag til udtryk gennem de man-
ge kultur- og uddannelsesinstitutioner, der knytter sig på pladsen, 
hvor Torvet fremfor alt er en del af den mere formelle handelsby.

Men det er nu tid til et brugsmæssigt skifte. Bilerne på Bindslevs 
Plads puttes under jorden i parkeringskælderen og der kan igen 
sættes fokus på det byliv, der historisk set altid har fundet sted 
på pladsen.

HISTORISKE KORT // BYUDVIKLINGSIDE 8



MARKEDSPLADSEN

RÅDHUSTORVET
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DE HÅRDE TRAFIKANTER
Biltrafikken kommer primært fra den store indfaldsvej Christian 
8.s Vej via Drewsensvej og op mod centrum via Amaliegade. De 
mindre gader omkring Bindslevs Plads fungerer som sekundære 
ruter, mens Nygade, Vestergade og Tværgade fungerer som gå-
gade, hvor også hårde trafikanter må færdes. På den måde er der 
hårde trafikanter i alle dele af byen. 
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FLOWDIAGRAM // BLØDE TRAFIKANTER

DE BLØDE TRAFIKANTER
De bløde trafikanter, som skal fra stationen eller sydbyen op 
mod byens handelscentrum og Torvet, bevæger sig primært via 
Estrupsgade op til Skoletorvet og herfra videre ad enten Nygade 
eller Hostrupsgade.

Den sekundære bevægelse går under fodgængertunnelen ved 
Drewsensvej og op ad Hostrupsgade og herfra videre ad Bindslevs 
Plads. Hermed er Bindslevs Plads ikke et primært gennemgangs-
rum i byen. Pladsen fungerer nærmere som en destination i sig 
selv. Man skal have et ærinde i en af de nærtliggende kultur- eller 
uddannelsesinstitutioner, før vejen lægges forbi Bindslevs Plads.
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PARTNERSKABET OG ANDRE INTERESSENTER
Bindslevs Plads har allerede nu en iboende ’kritisk masse’ af men-
nesker, som står parat til at indtage byrummet og skabe byliv. Det 
handler blot om at etablere de rigtige rammer for at dette byliv 
kan udspille sig på bedste vis. 

Bindslevs Plads rummer et væld af spændende interessenter - en 
række Campus partnere, hvoraf de fleste allerede ’bor’ på Bind-
slevs Plads. Campus partnerskabet består af Silkeborg Biblio-
tekerne, TH. Langs HF og VUC, Silkeborg Business College, TH. 
Langs Skole, Den Kreative Skole, Medborgerhuset, Silkeborg 
Ungdomsskole og Folkeskolen i Silkeborg. Aktører med meget 
forskellige profiler, men som alle knytter sig til segmentet kultur-, 
fritid og uddannelse. Partnerskabet har til huse i individuelle byg-
ninger med meget forskelligartede facadeudtryk som både ældre 
og moderne arkitektur.

Bindslevs Plads’ fremtidige brugere er både dem, som via deres 
direkte fysiske tilknytning til området naturligt hører til, men i lige 
så høj grad resten af byens borgere, lige fra det organiserede for-
eningsliv til uorganiserede grupper eller individuelle borgere. 

Den nye Bindslevs Plads skal i fremtiden summe af liv og arrange-
menter. Herved bliver pladsen i fremtiden et sted med skiftende 
events og arrangementer lige fra de helt store festivaller til små 
intimkoncerter eller teaterforestillinger. Dette vil blive beskrevet 
nærmere i den bylivskalender, som udvikles i 2017.

DIAGRAM // KORTLÆGNING AF INTERESSENTERSIDE 12
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HÆNGSEL

SYDBYEN
RUTEBILSSTATIONEN
BANEGÅRDEN

HANDELSCENTRUM
RÅDHUSTORVET

ARKITEKTONISK GREB

POTENTIALE
Bindslevs Plads har et stort potentiale til at blive et vigtigt hæng-
sel i byen. Fra den sydlige del mod det indre handelscentrum kan 
Bindslevs Plads i fremtiden bidrage som aktivt og oplevelsesrigt 
byrum og herved forkorte den mentale afstand, som i dag er til-
stede. Herved vil Bindslevs Plads skifte karakter fra udelukkende 
at være en destination for de mange kultur- og uddannelsestilbud, 
til også i fremtiden at blive et byrum, som byens borgere også be-
nytter i deres bevægelse gennem Silkeborg.

Ved at betragte Bindslevs Plads som både en destination og et 
bevægelsesrum kalder udformningen på en helt ny tilgang. Bind-
slevs Plads skal i fremtiden kunne rumme uderum til de forskellige 
kultur- og uddannelsesinstitutioner og understøtte deres særlige 
profil og aktiviteter. Men også vise evnen til at være fleksibel og 
foranderlig over hele dagen og året. Endelig skal Bindslevs Plads 
vise, at områdets mange aktører ikke bare skal betragtes indivi-
duelt men som aktive partnerskaber, der i et nært samspil ska-
ber helt nye synergier og herved helt nye oplevelser på Bindslevs 
Plads for alle byens borgere.

ARKITEKTONISK GREB
I fremtiden lukkes ’brandvejen’ for kørende trafik og omdannes til 
områdets hovedåre for bløde trafikanter. De mange aktører langs 
Bindslevs Plads har alle åbne glaspartier og indgange rettet mod 
denne hovedåre og lægger sig som perler på en snor gennem om-
rådet. Mellem områdets nuværende perler (bygninger) er der i dag 
en række huller. Disse huller er områdets værdifulde byrum, som i 
fremtiden udvikles og programmeres med helt særlige identiteter 
og oplevelser. Hovedåren betragtes som den samlende snor, hvor-
på de mange forskellige perler knyttes og skaber den fuldkomne 
og kulørte perlekæde.

DIAGRAM // BYENS HÆNGSELSIDE 14



HÆNGSEL FORBINDELSER

AM
ALIEGADE

TVÆ
RGADE

FORBINDELSER

BIBLIOTEKET

TH LANGS SKOLE, 
HF & VUC

DEN KREATIVE SKOLE

MEDBORGERHUSET

UNGEKULTURHUSET

SILKEBORG BUSINESS COLLEGE

LA CASITA

MÅLET

RAMPELYS

CAMPUSBYGNINGEN

DIAGRAM // NY STÆRK FORBINDELSE DIAGRAM // OMRÅDETS AKTØRER SIDE 15
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DIAGRAM // FREMTIDIGE PERLER (BYRUM) DIAGRAM // KONCEPTET ‘PERLEKÆDEN’

THEODORAS HAVE
Afslapning
Ophold
Grønt åndehul
Småbørnsleg

GYDEN
Handicapparkering
Legegrafik

LOMMEN
Ophold i det grønne

RAMBLAEN
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Kunstneriske møbler
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Ophold
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Markering af hovedindgange

SCENERUMMET
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Ophold
Markedsplads
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SITUATIONSPLAN

Den samlede plan for Bindslevs Plads viser et byrum med plads 
til performance på mange niveauer. Her er plads til leg, læring og 
bevægelse. Designet er råt og ungt og signalerer i høj grad, at her 
er der plads til udfoldelse og mødet mellem mennesker.

Det er planens klare vision at kunne samle de meget forskelligar-
tede bygningsværker og byrum til en stærk helhed. Her skal ska-
bes rum, som understøtter individuelle behov, men i høj grad ser 
og tænker byrummet som et udvekslingsrum mellem mennesker.
Planen er med sit præcise arkitektoniske hovedgreb robust og 
kan optage individuelle påvirkninger uden at miste sin helt særlige 
identitet. 

I kraft af en meget stærk, identitetsskabende og samlende ’bund’ 
er her skabt plads til små som store oplevelser undervejs gennem 
området. Her er både grønne oaser med rum til fordybelse og af-
slapning og store rum med plads til vild leg, koncerter og festival-
ler. Her er lidt for en hver smag - med plads til små som store, unge 
som gamle. Alt sammen uden at miste sin samlende identitet og 
helhed.

I de kommende afsnit gennemgås hver rum ét efter ét og udfolder 
visionen om et spraglet og farverigt byrum med en stærk og unik 
identitet.
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RAMBLAEN OG LOMMEN

Ramblaen er Bindslevs Plads’ hovedåre, som binder området sam-
men både fysisk og mentalt.

Ramblaens stærke og identitetsskabende belægning skaber et 
gulvtæppe, som spænder sig fra facade til facade. Tæppet består 
af sort asfalt med et særligt udviklet grafisk mønster udført i ter-
moplast. Det sort/hvide tæppe matcher de meget forskelligarte-
de bygningsfacader og er helt bevidst et meget markant designet 
tæppe, som står tydeligt frem, samler området og slår tonen an. 
Mellem områdets særlige aktører tegnes en præcis hvid streg, 
som syr området og aktørerne sammen på tværs af Ramblaen. 
Stregen er udført i termoplast og tilføjet taktil overflade som for 
svagtseende og blinde markerer særlige retningsskift og viser vej 
mod hovedindgange.

Foran hver aktørs hovedindgang udlægges et 3x3 meter hvidt 
’tæppe’ i termoplast. I tæppet udspares en helt særlig grafik, hvor 
institutionernes navn og særlig udvalgt tekst (citater, digte, ta-
beller eller lignende) står skrevet men store grafiske bogstaver. 
Herved fungerer tæppet tilmed som skiltning og en markering af 
områdets aktører, som en særlig ’afsløring’ af, hvad der foregår 
inde bag murene.

Gennem Ramblaen plantes træer i mindre grupper. De fleste træ-
er plantes direkte i jorden, mens udvalgte træer plantes i desig-
nede plantekasser, som også fungerer som områdets bænke, der 
ligeledes kan benyttes til leg og bevægelse. Følgende træer er ud-
valgt både i kraft af deres smukke og lette krone- og bladstruktur 
samt pga. deres særlige og kraftige høstfarver: Kinapære, Rødask 
og Naur. Ramblaens beplantning genintroducerer områdets tidli-
gere grønne præg og vil i fremtiden være stemnings- og karakter-
fuldt året rundt.

INSPIRATIONSBILLEDER // RAMBLAENS BELÆGNING OG BEPLANTNING

ASFALTBAKKE

OVERDÆKKET TRAPPE 

TIL P-KÆLDER

RAMPE TIL P-KÆLDER

OVERDÆKKET  RAMPE 

TRAPPE

VÆRN

VÆRN

VÆRN

HO
VE

DS
CE

NE

SCENERUMMET

LYSMAST LYSMAST

LYSMAST

LYSMAST

LYSMAST

SKÆRM

LYSMAST

LYSMAST

AFFALDSCONTAINER

HC PARKERING

LYSMAST

ALM.

TRAPPE

BORDE

ASFALTBAKKE
ASFALTBAKKE

ASFALTBAKKE

ASFALTBAKKE

ASFALTBAKKE

GRØN BAKKE

GRØN Ø

CYKELSTATIV

CYKELSTATIV

HVERDAGSSCENE

KUNSTERISKE BÆNKE

SIDDEMØBEL OMKRING TRÆ

RAMPE

LYSMAST

LYSMAST

SIDDEMØBEL OMKRING TRÆ

LYSMAST
LYSMAST

LYSMAST

GRØN BAKKE

GRØN BAKKE

HVERDAGSSCENE

(FENDERE)

GRØN BAKKE
TUNNEL

KLATRERØR

UDESERVERING

HVERDAGSSCENE

LYSMAST

SIDDEPLINT

SIDDEPLINT

SIDDEPLINT KLATREPÆLE

SIDDEPLINT

SIDDEPLINT

GRØN BAKKE

BRANDVEJ

RAMBLAEN

THEODORAS HAVE

NORD

SITUATIONSPLAN/ 1:500

BORD / VASK
VÆGLAMPER

AFFALDSSPAND

AFFALDSSPAND

AFFALDSSPAND

AFFALDSSPAND

MINDESTEN

AFFALDSCONTAINER

ASFALTBAKKE

SAND

SIDE 22



ASFALTBAKKE

OVERDÆKKET TRAPPE 

TIL P-KÆLDER

RAMPE TIL P-KÆLDER

OVERDÆKKET  RAMPE 

TRAPPE

VÆRN

VÆRN

VÆRN

HO
VE

DS
CE

NE

SCENERUMMET

LYSMAST LYSMAST

LYSMAST

LYSMAST

LYSMAST

SKÆRM

LYSMAST

LYSMAST

AFFALDSCONTAINER

HC PARKERING

LYSMAST

ALM.

TRAPPE

BORDE

ASFALTBAKKE
ASFALTBAKKE

ASFALTBAKKE

ASFALTBAKKE

ASFALTBAKKE

GRØN BAKKE

GRØN Ø

CYKELSTATIV

CYKELSTATIV

HVERDAGSSCENE

KUNSTERISKE BÆNKE

SIDDEMØBEL OMKRING TRÆ

RAMPE

LYSMAST

LYSMAST

SIDDEMØBEL OMKRING TRÆ

LYSMAST
LYSMAST

LYSMAST

GRØN BAKKE

GRØN BAKKE

HVERDAGSSCENE

(FENDERE)

GRØN BAKKE
TUNNEL

KLATRERØR

UDESERVERING

HVERDAGSSCENE

LYSMAST

SIDDEPLINT

SIDDEPLINT

SIDDEPLINT KLATREPÆLE

SIDDEPLINT

SIDDEPLINT

GRØN BAKKE

BRANDVEJ

RAMBLAEN

THEODORAS HAVE

NORD

SITUATIONSPLAN/ 1:500

BORD / VASK
VÆGLAMPER

AFFALDSSPAND

AFFALDSSPAND

AFFALDSSPAND

AFFALDSSPAND

MINDESTEN

AFFALDSCONTAINER

ASFALTBAKKE

SAND



INSPIRATIONSBILLEDER // RAMBLAENS INVENTAR

RAL 4007 PURPLE VIOLET

RAL 5010 GENTIAN BLUE

RAL 5015 SKY BLUE

RAL 5012 LIGHT BLUE

RAL 5024 PASTEL BLUE

På Ramblaen opstilles en række markante møbler i blå nuancer 
tilsat mindre elementer i farven blomme. Ramblaens inventar er 
funktionelt, robust og råt. Udformningen er skulpturel og inviterer 
til aktiviteter for alle aldre.

Cykelstativer (i alt plads til ca. 230 cykler) er udformet som store 
spiraler, der uden cykler kan bruges som sjove klatrestativer for 
børn.

Tre udvalgte steder på Ramblaen skabes helt særlige områder, 
hvor inventaret er udformet som sociale mødesteder og hver-
dagsscener med særlig fokus på leg, dialog og læring. Det endelige 
design kan eventuelt ske i samarbejde med en udvalgt kunstner.

På trappen ved Campusbygningens nye hovedindgang tilføjes et 
antal mindre borde, som gør trappen til et opholdssted, med sær-
lig god orientering mod syd og sol.

I lommen ved bibliotekets gamle hovedindgang etableres en grøn 
bakke men genbrug af egetræsstammer. Her vil der i fremtiden 
være mulighed for ophold i smukke grønne omgivelser i sval skyg-
ge af træernes kroner. I græsbakken lægges den gamle mindesten 
for Rasmus Bindslev.

Lysmaster med spot malet i ral 7021 grafitalgrå pearl placeres og 
integreres i trægrupperne og udgør både funktionsbelysning som 
lysklasse E2 midt i Rambla og stemningsbelysning af trækroner i 
Ramblaens kant.

Affaldspande males i ral 7021 grafitalgrå pearl og tilføjes en særlig 
farvet folie.

Ramblaen er struktureret og designet, så der i midten af rummet 
er skabt plads til brand og redning, vare- og handicapkørsel.
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THEODORAS HAVE

Theodoras Have er områdets grønne åndehul. Her er plads til for-
dybelse og afslapning. 

Haven er udformet med grønne bølgede øer, programmeret både 
med sanselig beplantning og små legeinstallationer for de mind-
ste. Øerne er omkranset af en lav stålkant og langs kanten er pla-
ceret egestammer som bænke.

Som særlig gestus til den smukke fredede vandgran er skabt en 
grøn græs-ø omkranset af en hævet kant i stål. Kanten er hævet 
til siddeniveau med en indre og ydre kant, som beskytter vandgra-
nen.

Beplantningen er stemningsskabende og frodig og er en kompo-
sition af træer (Kinapære), prydgræsser (fx Snefrytle og Dorotea-
lilje) og løgplanter (fx Dorotealilje og prydløg).

Af legelementer er tilføjet store blå fendere, som både fungerer 
som trampoliner og til afslapning, samt stolper med kroge, hvor 
der kan monteres hængekøjer og solsejl. Gennem og på udvalgte 
bakker er placeret tunneller og klatrerør, som finurlige gemme- og 
legesteder for små børn. Alt legeinventar er i farven blå RAL som 
på Ramblaen.

Lysmasterne er diskret indplaceret i de grønne øer og skaber 
funktionel såvel som sanselig belysning. Som helt særligt element 
belyses den smukke gamle skorsten, der også i fremtiden vil frem-
stå som et kendetegn for området. 

Mod det gamle elværk trækkes den grønne bakke op og møder 
terrænniveau, så der herved skabes en grøn forplads til den smuk-
ke gamle bygning.

INSPIRATIONSBILLEDER // LEGEELEMENTERSIDE 26
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SITUATIONSPLAN // THEDORAS HAVE INSPIRATIONSBILLEDER // BEPLANTNING

PLANTELISTE (ikke udtømmende)

Træer:
Kinapære (Pyrus calleryana ’Chanticleer’)
Rødask (Fraxinus Pennsylvanica “Zundert”)
Naur (Acer Campestre “Elsrijk”)
Ahorn (Acer Pseudoplatanus)

Prydgræsser:
Hestehalegræs (Nassella Tenuissima) 
Snefrytle (Luzula Nivea)
Blåaks (Sesleria Heufleriana)
Skovfrytle (Luzula Sylvatica)
Japansk Star (Carex morrowii ‘Ice Dance’)

Løgplanter:
Pinselilje (Narcissus poeticus)
Dorotealilje (Leucojum vernum)
Skede-Krokus (Crocus Chrysanthus)
Prydløg (Allium stipitatum ‘Mount Everest)
Prydløg (Allium sphaerocephalon)

Lian:
Vildvin (Parthenocissus Quinqefolia)

SIDE 28
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SITUATIONSPLAN // THEDORAS HAVE

Gyden er primært indrettet med fokus på tilgængelighed og her 
er skabt parkeringsplads til 3 handicap-minibusser.

Idet der måske sjældent vil være 3 busser tilstede på samme tid, er 
båsenes grafik specialdesignet som hvid termoplast med udspa-
ringer. Udsparingerne er mennesker i udfoldelse, som en marke-
ring af Bindslevs Plads nye stærke identitet som performancerum.
Når busserne er væk, vil fladen i høj grad kunne indtages til arran-
gementer eller leg og bevægelse. 

Ved Den Kreatives Skoles flugtvejstrappe placeres 2 affaldscon-
tainere. Affaldscontainerne placeres i aflåseligt stålbur.

Beplatningen i Gyden er Rødask.

INSPIRATIONSBILLEDER // GRAFIKSIDE 30
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SCENERUMMET

INSPIRATIONSBILLEDER // SCENERUMMET

Mod nordøst finder du Scenerummet, hvor områdets nye hoved- 
scene er placeret. Scenerummet er et foranderligt rum med plads 
til fest. Belægningen er asfalt, men hvor Ramblaens mønster var 
tætvævet, er gulvtæppet nu præget af store vævninger, som mat-
cher pladsens store skala.

Mod nord etableres en ny trappe, som skaber direkte forbindelse 
fra fortovsniveau. Trappen udføres i asfalt med stålforkanter. Den 
nye rampe til parkeringskælderen overdækkes halvt af en større 
asfaltbakke, som skaber gode opholdsmuligheder og siddeplad-
ser ved større arrangementer. Mod øst etableres endnu en asfalt-
bakke. Denne tilføjes en række siddeplinte. Mod syd etableres den 
tredje og sidste asfaltbakke omkring parkeringskælderens flugt-
vejstrappe og skaber også her en delvis overdækning af nedgan-
gen. Som supplement til overdækning og som værn (højde 140-
150 cm) introduceres en halv-transparent polycarbonat monteret 
på stålramme.

På asfaltbakkerne ’eksploderer’ grafikken og bliver til et mønster 
af streger, som nærmest skyder op af jorden. På alle asfaltbakker-
ne udskæres et cirkulært plantehul, heri plantes træer, så der op-
nås et udtryk, hvor træerne står direkte i bakken. I plantehullerne 
lægges skærver eller lignende mørkt materiale. Træerne er natur 
og et større signaturtræ i ahorn.

Omkring asfaltbakkerne opstilles en række specialdesignede 
plantekasser, hvori træer placeres. Det er hensigten, at der under 
træerne skabes intime opholdssteder med bænkefunktion.

Gennem området markeres kørebanen, som leder mod parke-
ringskælderen. Markeringen er termoplast og kørebanen er i sam-
me niveau som den resterende plads.

Lysmaster som på Ramblaen placeres på bakkerne og mellem 
træerne. I Scenerummet er masterne højere og med flere spots 
end på Ramblaen. Belysningen sikrer lysklasse E2 på kørebane og 
punktvis belysning på pladsen.
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VIGNETTER // DET PERFORMATIVE RUM

OBS OPDATERES
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DELPLANER

På de følgende sider ses følgende delplaner:

•	 Belægningsplan
•	 Beplantningsplan
•	 Belysningsplan
•	 Tilgængelighedsplan
•	 Brand og redning
•	 Inventarplan
•	 Afvandingsplan
•	 Koteplan er vedlagt som bilag i A1
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BRAND OG REDNING // 1:500



Plantehul

Opholdsplint

Cykelstativ

Balancepæle

Legerør

Opholdsmøbler

Trappeborde

Affaldscontainer

Hovedscene

Træmøbel

Fendere

Mindesten

Hverdagsscene

AffaldsspandINVENTARPLAN // 1:500



Plantehul

Opholdsplint

Cykelstativ

Balancepæle

Legerør

Opholdsmøbler

Trappeborde

Affaldscontainer

Hovedscene

Træmøbel

Fendere

Mindesten

Hverdagsscene

Affaldsspand

Afløbsrist
Faldretning

Linjerist

Dræn i bakke

AFVANDINGSPLAN // 1:500



SKILTNING

Skiltning tilføjes:
- som maste med skiltehenvisning som på Torvet.
- i tæpperne foran alle kultur- og uddannelsesinstitutionernes 
  hoveddøre.

Skilte på bygninger følger Silkeborg Kommunes skiltepolitik og 
udformes individuelt.
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KUNSTSTRATEGI

På Bindslevs Plads er kunsten en integreret del af årets bylivs- og 
aktivitetskalender.

Kunsten knyttes til Ramblaens træer, som udgør rammen for kun-
sten. Dette betyder, at når kunsten ’holder pause’ opleves de per-
manente og smukke træer, og der efterlades ikke tomme ’kunst-
platforme’. Kunsten skal understøtte og formidle årets gang og 
følge årstidernes skiften. Det vil sige, at der 4 gange årligt i en 
periode på 14 dage - 1 måned vil være et kunstnerisk bidrag, som 
sætter fokus på sæson og årstid. 

Af mere midlertidig og omskiftelig karakter benyttes den kunst-
neriske udsmykning i forbindelse med forskellige events og ar-
rangementer. Det betyder, at der ved Jazz- eller børnefortælle-
festival mv. tilføjes dette ekstra lag af kunstnerisk udsmykning i 
byrummet, for at forstærke en særlig stemning på Bindslevs Plads 
i kortere udvalgt tidsrum.

Der vil i forbindelse med bylivskalenderen blive udarbejdet en 
række retningslinjer for, hvorledes træerne kan udsmykkes/indta-
ges, så træerne ikke lider overlast.

Kunsten vil være et stærk bidrag til visionen om en foranderlig og 
levende Bindslevs Plads.
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1:1 FORSØG

Som kickstart på Bindslevs Plads iværksættes i foråret 2017 en 
række 1:1 forsøg.

Forsøgene har til formål at markere, at Bindslevs Plads er under 
udvikling og igangsætte tiltag, som øger tilknytningen til stedet. 
Endelig bruges 1:1 forsøgene til at teste udvalgte elementer fra 
planen før den endelige projektering, hvorved gode erfaringer kan 
høstes og indarbejdes i det endelige design.

1:1 forsøg på Bindslevs Plads:

MIDLERTIDIGE BYRUMSMØBLER MED TRÆER
De kommende træer på Bindslevs Plads indkøbes og plantes i en 
række midlertidige byrumsmøbler. Produktionshøjskolen bygger 
efter designforslag fra LABLAND 2 serier af byrumsmøbler, som 
inviterer til anderledes ophold, leg og dialog. Byrumsmøblerne 
placeres i forskellige kombinationer og udsmykkes i samarbejde 
med områdets børn og unge. Således flytter områdets fremtidige 
træer allerede ind i foråret 2017. Træerne omplantes og indsættes 
i det endelige anlæg.

SELVLYSENDE MALING
Den selvlysende maling testes på de midlertidige byrumsmøbler
samt på en horisontal flade, gerne asfalt. Herved testes holdbar-
heden samt hvor stærk og effektfuld malingen oplyser rummet.
Malingen testes både som fuld flade og som mønstre, tal og figu-
rer.

GRAFIK
Det grafiske mønster på Ramblaens tæppe testes. Der testes hvor 
brede de hvide streger kan være og hvor stort mellemrum mellem 
stregerne designet kan bære. Der testes 5 designs af på ’brandve-
jen’. Mønstre testes med hvid maling og ikke termoplast.
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ØKONOMI

Bindslevs Plads kan etapedeles. 
Følgende etapedeling anbefales:

SCENERUMMET
RAMBLAEN
THEODORAS HAVE
GYDEN
BINDSLEVS PLADS (NORD)
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