
Konkurrence om et skitseprojekt for  
Bindslevs Plads – Silkeborgs kultur- og campusområde 
 
Baggrund 
 
Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel.  
 
I dag arbejder områdets uddannelses- og kulturinstitutioner sammen med Silkeborg Kommune 
om at gentænke området med henblik på at genskabe tidligere tiders liv og puls i området 
omkring Bindslev Plads.   
 
Målet er, at området gennem de næste 5 år skal udvikles til et nationalt fyrtårn for et aktivt og 
kreativt læringsmiljø med topmoderne rammer for såvel formel som uformel læring, kreativitet 
og kulturelle aktiviteter, der tager udgangspunkt i og engagerer især de unge 15 – 35 årige, 
men som også samler mennesker på tværs af alle aldre.  
 
Uddannelse, kultur og kreativitet er vigtige lokale udviklingsdynamoer og et samspil mellem 
disse er grundpillen i den moderne Markedsplads: ”Campus Bindslevs Plads”, som, i klar 
overensstemmelse med Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi 2024, vil give unge, øvrige 
borgere og gæster endnu flere unikke udfoldelsesmuligheder.  
 
Det nye miljø skal bringe uddannelse, læring og kultur sammen på en sådan måde, at det 
skaber og forløser helt nye synergi effekter, nye faglige kryds, nye samspil om fælles 
udnyttelse af medarbejdere og fysiske rammer m.m. Dette unikke læringsmiljø skal foldes ud 
såvel indholds- som tidsmæssigt, så det også er tilgængeligt efter normal undervisningstid. En 
moderne ”markedsplads” hvor man mødes og udveksler ideer, oplevelser, nyheder og nye 
fællesskaber opstår.      
 
For at sætte form og billeder på visionerne, ønsker vi et skitseprojekt for området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Eksisterende forhold og planforhold 
Bindslevs Plads ligger centralt i Silkeborg Bymidte og danner bindeled mellem byens 
handelscentrum, uddannelsesinstitutioner, bibliotek, banegård og rutebilstation. Et potentiale, 
som ikke udnyttes i dag, da pladsen fortrinsvis bliver anvendt til parkering. 
 
 

 
Kort A) Bindslevs Plads’ placering i bymidten 
 
 
Områdets bygninger 
Området har en meget forskelligartet bebyggelse. Biblioteksområdet med de markante 
offentlige bygninger, og den lave nyere biblioteksbygning. Området ved Hostrupsgade / 
Møllegade med de gamle elværks og fjernvarmebygninger og skorsten. 
Områdets afgrænsning mod nord består af en række harmoniske byhuse i 2-3 etager. I denne 
husrække ligger et af byens spillesteder Rampelys.  
Flg. bygninger er registreret med høj bevaringsværdi: 
(Bygningerne er markeret med rød prik på kort B) 
 



1. Hostrupshus 2. Bibliotekets hovedbygning/badeanstalten  
 

3. Th. Langs Skoles gymnastiksal 4. Elværket 
 
 

5. Handelsskolens hovedbygning  



 
Kort B) Angivelse af institutionernes placering i forhold til pladsen. 
Bevaringsværdige bygninger er markeret med rød prik.  
 
De to nye bygninger, som er opført i henhold 
til lokalplan 10-001: 
 

 

Den Kreative Skole. Opført 2008. 
 

Medborgerhuset. Opført 2010. 

 
Lokalplan 10-001 fra 2006 har givet mulighed for omdannelse af området til byens kulturelle 
center, med uddannelsesinstitutioner, Den Kreative Skole, medborgerhus og bibliotek. I 2008 
og 2010 åbnede henholdsvis Den Kreative Skole og Medborgerhuset i nye bygninger. Under 
pladsen er det planlagt, at der etableres parkeringskælder. I parkeringskælderen skal være 
plads til ca. 200 p-pladser til områdets funktioner. Disse skal bl.a. erstatte de eksisterende p-
pladser på terræn, så arealerne kan anvendes til andet formål.  
 
Hostrupsgade planlægges omdannet til sivegade. Områdets planlagte p-kælder kobles op på 
byens p-søgering med adgang via Amaliegade.   
 



I
llustrationsplan fra lokalplan 10-001 
 
Nye ønsker – derfor ny planlægning 
Parkeringskælder, biblioteksudvidelse, den nye bygning på hjørnet af pladsen, samt pladser og 
gangforbindelser er ikke etableret endnu, da der i et samarbejde med områdets institutioner er 
opstået nye ønsker om sammenhæng mellem institutionerne og nytænkning af pladsens 
udformning og anvendelse.  
 
Der er således opstået nye tanker i forhold til tankerne i lokalplan 10-001 

• Pladsområdet ønskes udvidet til at dække et større areal end i lokalplanen - et facade til 
facadeprincip.  

• Lokalplanens byggefelt i det nordøstlige hjørne ønskes ikke.  
• Biblioteksudvidelsen kan måske indgå som en del af en ny bygning.  
• Vejadgang til - og fra Drewsensvej via Amaliegade har stadig 1. prioritet, men der kan 

åbnes op for muligheden af, at der køres ind ad Amaliegade og via vejen Bindslevs 
Plads ud ad Hostrupsgade til Drewsensvej. 

Fortsat ønskes flg. principper fastholdt 
• Pladsen foran det gamle elværk med henblik på, at denne bygning synliggøres og på 

sigt kan anvendes til formål, der støtter områdets aktiviteter samt, at institutionerne 
kan anvende pladsen.  

• Princippet for gangforbindelsen, der dels sammenbinder området med Th. Langs Skole, 
Th. Langs HF og VUC og Handelsskolen, samt forbinder de forskellige byrum. 

 
Campus Bindslevs Plads 
De omkringliggende institutioner og Teknisk Skole har indgået et samarbejdet om at danne et 
campusområde med Bindslevs Plads som omdrejningspunkt. De nye rammer på Bindslevs 
Plads skal understøtte skabelse af et spændingsfelt mellem læring, kultur og kreativitet. 
Rammerne skal være åbne og fleksible, så de kan rumme såvel aktiviteter som institutionerne 
står for som andre mere spontane møder og arrangementer. Der skal være gode muligheder 
for ophold og mulighed for flexibilitet. Bindslevs Plads skal være et byrum, der kan skifte 
karakter og rumme midlertidige installationer, arrangementer og udstillinger. Hver dag vil ca. 
4.000 studerende, 500 medarbejdere og ca. 500 øvrige brugere og gæster passere Bindslevs 
Plads.  



 

 
Skitse, der viser hovedprincipper for området 
 
Projektets indhold 
Der skal udarbejdes en skitse for bebyggelse og indretning af pladsen, som kan danne afsæt 
for en ny lokalplan. Skitsen skal underbygges med visualiseringer, der beskriver projektets 
forslag til bygningsvolumen, materialer og byrum.  
 
Bebyggelse og byrum. I løsningen skal der tages stilling til flg.: 

• Sammenhæng mellem institutionerne. Kan sammenhæng ske ved sammenbygning eller 
overdækning? 

• Karakteren af ny bebyggelse i området, herunder tyngde, materialevalg, højde og 
omfang samt mulighed for offentlig tilgængelighed.  

• Flexibilitet. Institutionerne skal kunne trække deres udadvendte funktioner ud i byrum - 
og bebyggelse samtidigt med, at det også er byens rum. Der skal bl.a. være mulighed 
for forsamling af op til ca. 1000 personer.  

• Sammenhængen mellem byrum, bebyggelse og Handelsskolen, Th. Langs Skole samt 
Th. Langs HF og VUC. 

• Hvordan Silkeborgs vision som City of Jorn kan indtænkes. 
• Klimaløsninger i byrum og bebyggelse. 

 
Trafikale forhold. I løsningen skal der tages stilling til flg.:   

• Omfang og udformning af en parkeringskælder med plads til ca. 200 biler. 
• Placering og udformning af adgang til parkeringskælderen, både for biler og mennesker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projektforløb og aflevering 
• Opgaven sættes i gang ved, at deltagerne inviteres til Silkeborg. (Uge 15) 
• Der er nedsat en fokusgruppe med repræsentanter fra brugere og ansatte fra 

institutionerne i området, studerende på Teknisk Skole og Silkeborg Gymnasium, VIA, 
Sosu samt en ansat fra højskolen Performers House.  
Fokusgruppen vil fortælle om, hvordan de bruger byen og institutionerne, hvad 
områdets styrker er og hvad det savner – og evt. skal kunne i fremtiden.  

• En repræsentant fra projektgruppen Campus Bindslevs Plads fortæller om gruppens 
visioner for området.  

• En repræsentant fra Silkeborg Kommune fortæller om byrådets planer for bymidten 
samt de eksisterende forhold og bindinger. 

• En rundtur i området giver mulighed for, at deltagerne kan stille spørgsmål og 
registrere området på egen hånd.  

 
Silkeborg Kommune stiller flg. grundlag til rådighed: 
Digitalt kortmateriale, luftfoto samt 3D bymodel. 
 
Udviklingsstrategi 2024 
http://www.silkeborgkommune.dk/kommunen/udvikling+og+projekter+i+silkeborg+kommune
/udviklingsstrategi 
Kommuneplan 2009-2020 http://kommuneplan.silkeborg.dk/dkplan/ 
Trafikplan 2009 http://sektorplaner.silkeborg.dk/dkplan/DKplan.aspx?PlanId=1 
Lokalplan 10-001 http://lokalplaner.silkeborg.dk/dkplan/DKplan.aspx?lokalplannr=10-001 
 
Aflevering 

• Projektforslagene skal anonymiseres og sendes elektronisk til teknisk@silkeborg.dk 
senest 4. maj 2012, hvorefter der sendes en kvittering med forslagets nummer. 

• Den 9. maj 2012 præsenteres forslagene for dommerkomitéen i Medborgerhuset. 
Dommerkomitéen består af projekt- og fokusgruppen. 

• Den 15. maj 2012 udpeges vinderforslaget ved en festlig reception med musik fra Den 
Kreative Skole. 

• Efterfølgende bliver forslagene udstillet på Silkeborg Bibliotek og på 
informationsskærmene i rådhusets forhal og i borgerservice. 

 
Præmie 
Der uddeles en præmie til vinderprojektet på 10.000 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

16. marts 2012  

 


