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Silkeborgs borgere ønsker sig...
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Umiddelbare idéer
Skæve idéer

Udvalgte gruppe idéer
Facebook

skaterpark

Rappelling

Skaterpark

Skaterpark

BMX

Tai Chi

Bevægelsespark

Parkour

Forhindringsbane
Badeland

Mødested

Dirt Jump Park

Multihal

Børnehave

Indendørs atletikstadion
Legeplads 

Crossfit

Digital kunst

Glasplads med kig til motorvejen Parkour

Fittness

Elektronisk lerdueskydning

Gå/rulleskøjtesti

Fitness park

Kunst

Forhindringsbane

Udsigtspunkt

Spiseområde

Skøjtebane

Glasplade så man kan se ned på motorvejeBevægelsessport (ikke organiseret)MRB-rutestart

Grønne oaser
Gocartbane

Kunstinstallation

Løberute-start

Legeland

Grønne haver

Aktiviteter for alle aldre
Autocamper plad

Fodboldbane

Infocenter

Glidende overgange

Klatreområde

Løberuter

Ingen færdige løsninger - brugerne skaberUdflugtsmål for hele familien
Svævebane

Rulleskøjter

Innovationsrum

Actionområde

Crossfit

Klatrevæg

Jorn fodboldbane

Vinter/sommerområde

Park

Hockey

Kunstinstallation

Park

Nudist park

Trial-område

Kælkebakke

Pumtrack

Grafitti

Labyrint

Multipark

Petanque bane
løberuter

BMX

Helårshal

Område med dyr

Street plaza

Midlertidige rum
Safaripark

Netbure til fodbold mm. Sanseland

MTB øveområde
Showdome

Skiterræn

Skolehaver

By-golf bane

Skulpturpark

Forhindringsbase
Skøjtebane

Picnicområde
Svævebane

Madbod/bod

Svømmestadion

Aktivitetsrum

Turistinformation

Scene

Udsigtstårn

Basketball

Utopia - fremtidsby

Kolonihaver

Vand

Atletikhal

Beachvolley

Bigård

Bypark

Eksperimentarium

Forbindelsessti

Krolff

Løbehjul

Mindepark (motorvej før og efter)

Minigolf

Minitennis

Motionsbane

Musikspot

Naturfitness

Naturlegeplads

Oplevelsessti

Parkering

Pergolaer

Sansezone

Skak

Slåmure (tennis)

Tribuner

Udsigtstårn

Indledende workshop samt diskussion på Facebook, 10. marts 2014: 
idéer til, hvad overdækningen skal bruges til.
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Lær:
Muren med forskellige lærerige udstillinger, natur, geografi, historie

Læringsrum, til skolerneOverdækket amfi
Leg:
Et legeområde der er inspirerende og interaktivt

En aktiv genvej, svævebane, rutsjebane, musiktrappe, klatrevæg

Motorik-, aktivitets- og sanseområde
Aktivitetsområde for de mindste børn
Hænge, svinge, sanse og balance-udfordringer

Ophold:Åben plads, samlingssted, scene
Grønne oaser, bænke.Stille område, spiseområde, bænke, toiletter, grønne elementer, sand 

om sommerenDase / oase-område
Aktiv:
Rail-stativCrossfit-område. Pump trackParkour-område.Balance-område ”slack line” 

Svævebane.Multibane, basket, fodbold, boldbaner.
Aktivt område, skate og cykler etc.
Midlertidigt beach-område, sport, aktiviteter og afslapning, 

sandkasser, palmerTeambuilding-aktiviteterInspiration: Pradelletonni. It – aktivitetsbane fra Italiensk camping-

plads.
Pannabane – 8 kantet m. tape og hegn om. OVERDÆKKET.

Ungdomsmiljø, musik, dans, cypher/breakdance, overdækket

Klatremiljø, med lodrette vægge med overhæng

Interaktiv testbane, tester din hurtighed, springkraft osv.

Bevægelsessted for motionister og børneinstitutioner

Træningsområde til om vinteren
BordtennisEt sted for utraditionelle sportsgrene og unikke arrangementer, 

crocket, minigolf, morgengymnastik
Fysisk udfordrende rum

Skab:
Sejl - overdækningBænke på hjulBluetooth højtaler, spot-områder

Interaktivt lys, app-opkoblinger
(SKAB) ”Byg selv” parkour i træ á la LEGO
JORN / kunst skiftende kunst
Flytbar beplantning og vægge, midlertidige rum

Åbne pladser til mere impulsive møder og aktiviteter, som kun 

kræver få genstande, flytbare stole, hulla hop ringe, fat boys

Udstillingssted for lokale kunstnere, og institutioner, og skoler

”Open space”- et bart betonområde, der kan indtages af forskellige 

brugere

På muren / langs muren:Forhindringsbane langs den gennemgåede mur

Paintball i skovenRutsjebane / skråmur ned langs siden på den gennemgående mur.

Tarzan land. Gynger i træerne.
Aktiviteter op ad muren, skate, squash, svævebane, klatrevæg, 

galleri, kunst, graffitiSkulptur park, som skifter udstilling
Klatreområde med 3m høje klatresten, som kan være en slags 

landmark for parken, evt. gennemsigtige med lys

Bred trappe ned mod fodboldbanerne, kan fungere som siddeplad-

ser til amfiteater, evt. overdækket
Sammenhængende elementer mellem væggene, reb

Bekymringer: Hærværk og svineri = manglende ejerskab.
Fester efter ”lukketid”.Økonomi / vedligeholdelse.Ensidigt ”ungdomsmiljø” dvs. ikke et område der appellerer bredt 

til alle aldersgrupper.Alt for meget kultur og stillestående dødt område.

For specifikke anlæg.Støj- og lys-gener.Årstider.300 x 30 tomme m2.Overfyldte aktivitetsrum uden plads til kreativitet.

At stedet ligger for langt fra centrum og ikke vil være et aktiv!

For meget på en gang.Hensyn til beboere.
Praktiske ønsker:Ekstra fodgængerovergang der giver adgang til discover park.

Organiske forløb gennem parken.
Vandposter, drikkevand.Container-bar / caféOverdækket områdeDen nye super cykelsti skal have forbindelse med parken, kan evt. 

cykle igennem parkenHundeluftere, hundetoiletEn visuel kontakt til bilerne nedenunder
Cykelparkering Toilet

KarakterFarver i form af kunst og lys, graffiti
Fremtidssikret og nytænkende
Multifunktionelle installationer, kunst, bevægelse, siddeplads

Plads til både aktive og rekreative ophold, så forældrene kan 

slappe af imens børnene bruger deres energi
Kulturpark der skal ”indtages”
Overraskende mødestederFor alle aldreEt ikon for silkeborg

En park for alle

Interessent-workshop 3. september 2015: idéer til 
aktivitetsmuligheder og kommentarer til skitseoplæg.

Drømmen om et aktivt mødested i det fri
Aktivitetsmulighederne, som er beskrevet i dette skitseforslag for 
DisCover Park, er bestemt på baggrund af borgernes ønsker til 
parken, som er indhentet på to workshops – en indledende, åben 
workshop i 2014 og en kvalificerende workshop med udvalgte repræ-
sentanter for interessegrupper i 2015. Konklusionen på borgernes 
ønsker til parkens overordnede karakter er:
DisCover Park skal være en park, hvor de fysiske rammer indbyder 
alle Silkeborgs borgere til at deltage og være en del af parkens 
hverdagsliv – børn, unge og voksne; sports-, kultur- og naturinte-
resserede. På den måde vil parken blive et moderne byrum, hvor 
mennesker mødes på tværs af eksisterende skel omkring udøvelse af 
aktiviteter i det fri på en uformel måde.  

Afsæt for skitseforslag
På den åbne workshop 2014 havde borgerne særligt fokus på 
idrætsfaciliteter i parken, og følgende pejlemærker blev besluttet 
som oplæg til arbejdet med et skitseforslag:
• Mødested
• Forbindelsesbro
• Organiseret idræt på nye måder
• Plads til selvorganiseret idræt
• Brugerdrevne midlertidige byrum
• Til alle årstider

Kvalificering af skitseforslag
På interessentworkshoppen 2015 havde deltagerne særligt fokus på 
at skabe aktivitetsmuligheder for mange interesse- og aldersgrupper, 
og at parken samtidig skulle være et rart sted at gå en tur og sidde 
lidt på en bænk. Pejlemærker for færdiggørelse af skitseforslaget:
• Aktiviteter for alle, kategorier: Lær, Leg, Aktiv, Skab, Ophold
• Inventar, som man kan bruge uden at kende regler eller have 

særlige forudsætninger, og som appellerer bredt
• Læ og lys, så parken er tryg på kolde og mørke tidspunkter 
• Sammenhæng med rekreativ infrastruktur
• Driftsmidler, at undgå hærværk
• Synergi mellem de forskellige aktiviteter
• En unik park med unikke aktivitets- og oplevelsesmuligheder – 

som man ikke kan finde andre steder



Interessentworkshop – 3. september 2015



Sammenhæng med Silkeborg
kontekstanalyse
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Eksisterende karakter: motorvejen. DisCover Park er en del af sportskorridoren, som bilister på motorvejen oplever, når de kører på denne strækning. 
Omvendt, set fra DisCover Park bliver bilerne på vejen en oplevelse.

Vision:  
en magnet i byen

Et udfoldelses-rum
DisCover Park skal være en park, som folk fra hele byen – både nære 
naboer og de, der skal transportere sig med cykel, bus eller bil – vil 
bruge i hverdagen, og som måske også turister vil besøge. En park, 
hvor folk mødes 24-7-365. Derfor skal der lægges vægt på at skabe 
et attraktivt, indbydende og uformelt rum, hvor Silkeborgs borgere 
kan mødes (til hverdag og fest) omkring et bredt udvalg af aktivi-
tetsmuligheder, hvor man kan udfolde sig sammen eller hver for sig; 
se på, at andre udfolder sig; eller blot passere gennem et oplevelses-
rigt område.

Karakter: et kondensat af Silkeborg
DisCover Park er i sit udgangspunkt et låg på en motorvej, hvor 
motorvejens lyde, lys og fornemmelsen af bilernes susen bidrager 
til parkens særegne karakter og oplevelsesværdi. Samtidig er det 
ambitionen, at parken skal være et centralt mødested for Silkeborgs 
borgere. Den skal tilbyde udfoldelsesmuligheder, som indbyder 
mennesker fra alle lag af Silkeborgs mangfoldige liv til at samles her.
I Silkeborg har man både smuk natur, mange uddannelsesinstitu-
tioner, kunstinstitutioner, stolte traditioner og en bred idrætskul-
tur – og dermed også et bredt spekter af interessegrupper blandt 
byens borgere. DisCover Park skal indeholde alle disse værdier,  
som et kondensat af Silkeborg. På den måde bliver parken attraktiv 
at besøge for et bredt spekter af Silkeborgs borgere, og samtidig 
spektakulær at besøge for turister fra nær og fjern.

En synlig attraktion
Placeringen af Discover Park ved Silkeborgmotorvejen og Østre 
Ringvej betyder, at parken er synlig udadtil for både lokale borgere 
og bilister på gennemfart. På den måde vil der være stor opmærk-
somhed omkring parkens eksistens, og synligheden kan bidrage til 
at øge den umiddelbare betydning for og interesse fra borgere. Det 
er særligt vigtigt, fordi parken i øvrigt ligger lidt på kanten af byen, 
endnu ikke integreret i byens stiforbindelser og derfor ikke et sted, 
som borgere tilfældigt eller naturligt kommer forbi. For at udnytte 
synligheden fra vejene, er det vigtigt, at parken kommunikerer visuelt 
udadtil, hvad den tilbyder af oplevelser indadtil. 

  DisCover Park  

Silkeborg
kunst

smuk natur

stolte traditioner

uddannelsesinstitutioner

idrætskultur

nøgleord: lær – skab – aktiv – leg - ophold

Silkeborgmotorvejen
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  DisCover Park  

Gudenåen

Søhøjlandets Lanbrugsmuseum

JYSK Park

Søholt Idrætspark

Svømmecenter Nordvest

Silkeborg Langsø

Kalgårds Vig

Silkeborg Kunstmuseum

Kulturhus Sønderport

Vestergade Hallen

FDF Silkeborg

KunstCentret Silkeborg Bad

Ørnsø

Pøtsø

Lysbro Skov

Almind Sø

Vesterskov

Nordskov

Lyngsø

Vejlsø

Brassø

Kobskoven Indelukket
kulturinstitutioner
idrætsinstitutioner
naturattraktioner
uddannelsesinstitutioner

AQUA Akvarium & Dyrepark

Remstrup Å

Vejlbo Mose

Mascot Park

Silkeborg Ny Teater

Silkeborg Bunkermuseum

Papirmuseet Bikuben

Vester Krejlstrup Plantage

Sølystskolen

Silkeborg
Højskole

Bo/Skole/Job

Gødvad Efterskole

Silkeborg Ungdomsskole

Silkeborg Gymnasium

Dybkærskolen

Silkeborg Ungdomsskole

Teknisk Skole Silkeborg

Handelsskolen Silkeborg

Silkeborg Produktionshøjskole

Sprogcenter Midt

Balleskolen

Buskelundskolen

Silkeborg Rådhuset

Silkeborg Seminarium

Silkeborg Efterskole

Silkeborg Business College
Kornmod Realskole

Vestre Skole

Langsøskolen

Gødvad Skole

Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg

Silkeborgmotorvejen
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Foreninger, børn og unge

Unge, selvorganiseret aktivitet

Foreninger, voksne

Voksne, selvorganiseret aktivitet

Skoleelever / lærere
Studerende 15+ / lærere

børn og voksne 
på vej til skole 
og arbejde

børn og voksne 
på vej fra skole 
og arbejde

børn, unge, voksne ”på tur”

Forskellige brugergrupper skaber liv i parken længst muligt over et døgn.

Fællesskab på tværs

Aktiviteter for alle
Silkeborg har unikke naturattraktioner og et bredt udbud af kultur-, 
idræts- og uddannelsesin stitutioner, som byens borgere bruger og 
engagerer sig i – både organiseret i klubber og foreninger, og selvor-
ganiseret i netværk eller alene.
Når mange forskellige etablerede interessegrupper mødes uformelt 
eller tilfældigt, opstår muligheder for at opdage fælles interesser 
og etablere nye samarbejder på tværs. DisCover Park skal være 
et sted i Silkeborg, hvor alle byens interessegrupper har mulighed 
for at udfolde sig og finde inspiration eller oplevelser. På den måde 
vil parken få værdi som et fælles, uformelt byrum og mødested 
for byens borgere og dermed bidrage til at skabe nye eller styrke 
eksisterende fællesskaber på tværs af etablerede interesse- og 
aldersgrupper. Samtidig vil mange forskellige aktivitetsmuligheder 
bidrage til, at folk vil bruge parken det meste af døgnet. Derfor 
arbejder skitseforslaget med fem temaer for aktivitetsmuligheder i 
parken, som tilgodeser forskellige målgrupper og interesser (hvoraf 
flere naturlgvis vil være overlappende):
• lær (fx inventar til geometri- eller ord-øvelser)
• skab (midlertidig indretning drevet af borgere, fx Street Plaza)
• aktiv (fx inventar til balance eller fitness)
• leg (inventar, som er uafhængigt af forhåndskendskab til regler 

eller kompetencer)
• ophold (forskellige slags, fx at hænge ud, at se på, en bænk)

Nøgleord for kvalitetstjek af aktivitetsmuligheder:
• aktivitetsmuligheder og oplevelser, som Silkeborg ikke har i 

forvejen, og som er interessante for eksisterende brugergrupper i 
byen – både kulturinteresserede, idrætsinteresserede og naturin-
teresserede.

• aktivitetsmuligheder, som er interessante at bruge for Silkeborgs 
uddannelsesinstitutioner i forbindelse med undervisning.

• aktivitetsmuligheder, der indbyder til udfoldelse på tværs af 
aldersgrupper.

• gode steder at ophold sig – også i regn eller mørke.
• gode forbindelser gennem parken, både for dem, der har travlt, 

og for dem, der er ude for at se sig lidt omkring.

Det er borgernes idéer til aktivitetsmuligheder i parken, som – 
sammen med målet om at skabe en park, der giver grobund for 
fællesskaber på tværs – ligger til grund for skitseforslagets sammen-
sætning af konkrete aktivitets-typer.
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DisCover Park   
300x30 m.

Fodboldbane 
105x68 m.

Street Plaza Langsø  
76x26 m.

Skovbuen og Tumlehøjen
315x80 m.

Torvet    
165x45 m.

Skalastudie: DisCover Park er et stort rum, og muren mod Søholt Idrætsanlæg er meget lang. Parken kan således fint rumme mange forskellige aktivitetsmuligheder.

300 meter mur mod Søholt
hegn på væg

300 mennesker
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Torvet    
165x45 m.

300 meter mur mod Søholt
hegn på væg

300 mennesker

1. Placering i byen 3. Forbindelse med Søholt Idrætsanlæg

2. Sammenhæng med byen 4. Tekniske bindinger pga. brodækkets konstruktion, iht. Vejdirektoratet

tennishal

fodboldbane

boligkvarter

tennisbaner Østre Ringvej

Søholt Parkvej

Silkeborgmotorvejen

træer og skrænt

brodæk 300x30 m. 

ventilationsskakt, rampe

autoværn

hegn og autoværn

autoværn

hegn

mur

hegn

areal friholdt til vedligehold af afvandingssystem

adgang til inspektionsbrønde

ingen overflademontering
begrænset bæreevne

areal friholdt til inspektion af konstruktioner

Aktivitetsmur / -bakke
Udsigt

Solvendt væg / læ
Mellemrummets potentialer: Søholt Idrætsanlæg

Adgang over terræn

cykelsti

niveaufri adgang

trappeadgang

p-plads og bus ca. 750 meter / 8 min. gang

evt. adgang over mur

fre
mtid

ig 
sup

erc
yk

els
ti

Forudsætninger for 
parkanlæg

En afsondret placering
Brodækket, som DisCover Park skal ligge på, er placeret som et 
selvstændigt objekt med en lav grad af sammenhæng med byens 
beboede områder: 
Mod nord er Østre Ringvej kantet af autoværn.
Mod syd er der dels et åbent rum mod en fodboldbane, dels et mere 
lukket rum mod tennishal / træklynge i Søholdt Idrætspark. 
Adgang til parken sker fra den vestlige ende ad trappe, eller fra den 
østlige ende i niveau med vejen; derudover foreslår skitseforslaget at 
etablere sekundære adgange over den sydvendste mur for at skabe 
bedre forbindelse med Søholdt Idrætspark.
• Placering i byen (1) 

Udfordring: brodækket ligger i et ingenmandsland; det er 
indhegnet og hævet over sine omgivelser. Potentiale: at vende 
bagside til forside og skabe en anden verden.

• Sammenhæng med byen (2) 
Udfordring: brodækket er svært tilgængeligt. Potentiale: motiva-
tion for nye forbindelser.

• Forbindelse med Søholt Idrætsanlæg (3) 
Udfordring: en høj mur skaber en fysiske barriere, og der opstår 
en slugt mellem træer-tennishal og mur. Potentiale: muren og

Tekniske bindinger
Konstruktionen som bro i styrkeklasse 2 samt Vejdirektoratets krav 
ift. vedligehold af motorvejsfunktioner udgør en række bindinger, 
som skal integreres i parkens udformning. Skitseforslaget tager 
højde for, at brodækket har en begrænset bæreevne ift. en alminde-
lig park placeret på jorden, samt at fundering af inventar i brodæk-
ket skal undgås pga. begrænset tykkelse af beskyttelses-beton.
Desuden friholder skitseforslaget arealer til adgang for vedligehold 
af brodækket.
• Tekniske bindinger pga. brokonstruktion, iht. Vejdirektoratet (4) 

Udfordring: begrænset bæreevne og ingen mulighed for funde-
ring af inventar. Potentiale: at skabe den mobile park, hvor foran-
derlighed er en oplevelse i sig selv



Brodækket undervejs – juli 2015



Indretning, karakter og aktivitetsmuligheder
disponering af fysiske rammer
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En tirsdag eftermiddag i foråret. Et par piger besøger trampolinerne med deres bedstefar; gymnastikholdet holder sæson-afslutning i balance-nettet; et forboldhold gør klar til opvarmning; 
teenage-pigerne gør holdt på vej fra skole og en motionsløber er på vej mod Trækstien.
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GREB #3: en hovedsti samler bevægelsen midt gennem parken med udsyn til aktiviteter 
på begge sider, mens tværgående stier og pladser giver mulighed for at bevæge sig på 
kryds og tværs.

Samlet plan efter disponering med de fire greb.

GREB #1: brodækkets rå, robuste betonflade er parkens grundlag. GREB #2: på brodækket ligger store, blomstrende enge, der står i kontrast til det rå 
brodæk og skaber oplevelsen af at bevæge sig gennem en anden verden.

GREB #4: rumdelere samler aktivitets-klynger.

En anden verden
Arkitektonisk hovedgreb

GREB #1: brodækket som robust grundlag
De 300x30 meter flade låg over motorvejen er i sig selv en spekta-
kulær situation. Vi friholder alle kanter, så brodækkets konstruk-
tion står eksponeret i sin rå form; brodækket fortæller motorve-
jens historie i parken og inviterer folk hen til kanten for at kigge 
ned. Samtidig er det tydeligt, at parken i sit udgangspunkt er en 
midlertidig konstruktion, og Vejdirektoratets drift af brodækket 
bliver enkel.

GREB #2: planter skaber identitet og variation
En vidtstrakt, blomstrende eng skaber en markant identitet i 
kontrast til brodækkets råhed. Engen er en oplevelse i sig selv. 
Forskellige engblandinger blomstrer på forskellige tider over forår 
og sommer, og et par gange om året slås græsset ned; det skaber 
variation i oplevelsen af parken. På engarealerne er der mulighed 
for at etablere midlertidige installationer, og hvis der er behov 
for at udvide områder med permanent inventar til aktiviteter i 
parken, kan engarealer inddrages med relativt små omkostninger.

GREB #3: varieret stinet skaber oplevelser
At bevæge sig midt gennem et skiftende forløb af rum mimer 
bilistens bevægelse på motorvejen og forstærker oplevelsen af 
en rig park med mange muligheder. Vi placerer parkens hoved-
sti centralt på langs gennem parken. Tværgående passager 
og pladsdannelser skaber forbindelse i brodækkets kanter og 
danner et stort net af ruter rundt i parken. Kombinationen af den 
brede sti (3,5 m.) og de åbne pladser betyder, at man bevæger 
sig i bløde kurver gennem parkens rektangulære rumligheder.

GREB #4: rumdelere samler aktivitets-klynger
Rumdelere, der står vinkelret på stiens forløb, forstærker oplevel-
sen af de skiftende rumligheder. Rumdelerne udgør parkens faste 
inventar. De er på en gang skulpturelle elementer og indehol-
der et bredt udvalg af aktivitetsmuligheder, som er bestemt på 
baggund af workshops med byens borgere og primære interes-
senter i parken. Enkelte rumdelere er massive og skaber læ; andre 
er lette, transparente konstruktioner.
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Dispositionsplan 1:500 – belægning, beplantning, belysning, aktivitetsmuligheder.

Principsnit, udsnit 1:200 – rumdelere indeholder aktivitetsmuligheder.

street-aktiviteter på rampe over ventilationsskakt

midlertidig udstilling / gulvmaleri i rum til interaktion ophold i læ for vesten-vind

Beplantning: forskellige engblandinger skaber variation i oplevelser over året – nogle områder blomstrer med kraftige farver, andre mere 
let og diskret. Ved behov kan engen slås ned og indrettes med aktiviteter for en periode.

Belysning: integration af effekt- og funktionsbelysning i rumdelere forstærker rumdelernes 
skulpturelle værdi og bidrager til oplevelsesrigdom i DisCover Park.
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Bevægelse foregår i et blødt forløb ad vinkelret sti i kraft af det brede stiforløb og 
retningsskift ved mindre pladsdannelser. Krydsning over aktivitets-klynger giver et stort 
udvalg af ruter rundt i parken.

rum til interaktion, fx Street Plaza – 1000 m2

plads til interaktion, fx kunst-workshop – 500 m2

lærings-klynge for en skoleklasse – 160 m2

ophold i læ

ophold i læ

ophold i læ
10 trampoliner

balance-klynge for ca. 15 personer – 170 m2

fitness-klynge for et fodboldhold – 160 m2

neden for parken langs muren: tarzan- og militærbane 
samt vægmaleri og tribune mellem træerne

springbane 30 m. lang

klatremøbler for ca. 10 personer

danse-klynge for ca. 15 personer + 
tilskuere – 280 m2

10 skjul i bakkerne

Aktivitets-klyngerne indrettes med aktivitetsmuligheder for mange interessegrupper og alle 
aldersgrupper under temaerne Lær, Leg, Aktiv, Skab, Ophold. På den måde bliver parken et 
attraktivt mødested for alle, og der bliver liv i parken længst muligt over et døgn.

lærings-klynge – fx byggeklodser, geometrisk væg, myre-bo på opdagelse i engen, fx krydsords-vægge balance-klynge, fx klatrenet og gynger

Belægning: overfladernes varierede form, farve, materialitet og udsmykning bidrager til at skabe et bredt udbud af aktivitetsmuligheder.
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En lørdag formiddag i efteråret. Der er kamp på fodboldbanen, og folk ser på fra svelle-pladserne; børn leger på klatre-skulpturerne; teenagepiger træner på 3km-ruten.
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Hvis man får lov at deltage i opbygningen af en 
plads, får man et indblik i de større tanker om-
kring projektet. Man indtager pladsen og føler sig 
mere som en del af projektet med en følelse af at 
"dette er en del af mig, noget som jeg har været 
med til at skabe". 

Man saboterer ikke noget man selv har været 
med til at skabe..!

Involvering i byrum Kærlighed til byen

Åbne rum 
– åbne rum giver plads til midlertidige aktiviteter og indretning; åbne rum 
skaber mulighed for engagement og direkte deltagelse for borgere.

Street Plaza, Silkeborg
lokale unge

Yoga eventLake Worth street painting festival

Råt, hårdt gulv, der kan holde til lidt af hvert; beton.
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Dispositionsplan med referencer til aktivitetsmulig-
heder inkl. eksempler på rumdelere; nedskaleret fra 
1:500 – se bilag I for korrekt skala.

Rumdeler: aktivitet  
og oplevelsesværdi

Rumdelerne i DisCover Park er afgørende for parkens kvalitet: 
rumdelerne skal indeholde en stor del af parkens aktivitetsmulig-
heder og skal samtidig bidrage væsentligt til at give parken en 
stærk karakter og oplevelsesværdi gennem en skulpturel udform-
ning, der bidrager til parkens udtryk som helhed. Rumdelere kan 
være transparente eller massive, tykke eller tynde, høje eller lave 
og med mange forskellige funktioner og materialer. Blot skal der 
tages højde for de bindenger, brodækkets konstruktion giver for 
parken generelt.

Eksempelkatalog til inspiration
Den præcise udformning af de enkelte rumdelere inden for hver 
aktivitets-klynge skal derfor undersøges og udfoldes i det videre 
projektarbejde. Eksempler på eller inspiration til rumdelerne ses 
på planen her på siden og i den følgende eksempelsamling for 
rumdelere, der relaterer sig til aktivitets-kategorierne Lær, Skab, 
Aktiv, Leg, Ophold.
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Lær
Eksempler på / inspiration til rumdelere, der tager udgangspunkt i at kunne generere læring. DisCover Park inviterer lærere og elever fra Silkeborgs mange uddannelsesinstitutioner til at bruge parken som et 
alternativ til traditionel klasseundervisning i forskellige fag, fx dansk, matematik, natur-teknik. Denne mulighed er særligt relevant ifm. den nye folkeskolereform.

ABC og krydsords-væg

Tidslinje-væg med fleksible elementer Geometrisk væg med rum til ophold

Grafisk skyggespil med dyr og fagter

Byggeklodser

Tegn, regn, fortæl med kridt 

Telefonrør

Følg myrerne i en myre-væg 
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Hvis man får lov at deltage i opbygningen af en 
plads, får man et indblik i de større tanker om-
kring projektet. Man indtager pladsen og føler sig 
mere som en del af projektet med en følelse af at 
"dette er en del af mig, noget som jeg har været 
med til at skabe". 

Man saboterer ikke noget man selv har været 
med til at skabe..!

Involvering i byrum Kærlighed til byen

Åbne rum 
– åbne rum giver plads til midlertidige aktiviteter og indretning; åbne rum 
skaber mulighed for engagement og direkte deltagelse for borgere.

Street Plaza, Silkeborg
lokale unge

Yoga eventLake Worth street painting festival

Råt, hårdt gulv, der kan holde til lidt af hvert; beton.

Skab
Eksempler på / inspiration til rumdelere, der tager udgangspunkt i at facilitere borgeres mulighed for selv at præge et område i parken med en midlertidig indretning, fx grejbank til værktøj og materialer, 
robuste vægge med øskner til ophæng af udstilling eller let overdækning, el-udtag. På den måde har borgere mulighed for at engagere sig, få et nært ejerskab til parken og selv skabe præcist det sted, de 
drømmer om – for kortere eller længere perioder. 

Midlertidig rumdeler: skaterampe

Rå rumdelere i brug til street-aktiviteter

Byg-selv midlertidigt møbel med værktøj fra grej-bank

Midlertidig udstilling ophængt i bøjler
Midlertidig overdækning monteret på rumdeler

Midlertidig indretning med ophængt møbel

Robust rumdeler i brug ved performance-art
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Aktiv
Rumdelere, der inviterer til forskellige former for bevægelse, både som opvarmning, træning og leg. Rumdelerne bør udformes, så de kan bruges både af øvede og nybegyndere, store og små, unge og gamle; 
de må altså ikke være for specifikke i deres anvendelsesmuligheder.

Ribber Klatrev;g med huller

Skæv bænk

Let klatre- og fitness-væg

Boksebolde

Bøjler

Plint til træning og ophold

Massiv væg med fastgjorte elementer
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Leg
Rumdelere, der inviterer til leg og eksperimenter med krop og sanser for børn i alle aldre. 

Gynge-struktur

Sanse-væg med net

Nat-gynge

Labyrint-væg
Mini-rum Spejl-væg

Lyd-væg Male-væg
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Ophold
Rumdelere, som inviterer til ophold på mange måder, for mange eller få – så der både findes steder at slænge sig, at hænge ud, at mødes, at kigge på, at vente og at tage et hvil.

Skævt rum

Tribune

Ophold med en oplevelse

Intimt rum Almindelig bænk
Landskabeligt opholds-møbel

Bord, bænk, spil
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Potentiale: forstærket sammenhæng med byen
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Knudepunkt på 3km rute

Infrastrukturel placering
DisCover Park er i udgangspunktet lidt afsondret fra den omkringlig-
gende by; alligevel har den mulighed for at blive et centralt rekrea-
tivt byrum for Silkeborgs borgere, både som destination og som 
forbindelse for bløde trafikanter, da den er nabo til Idrætsområdet 
Søholt, boligområdet Gødvad, store rekreative naturområder og 
en stor koncentration af uddannelsesinstitutioner nærved samt en 
planlagt supercykelsti. 
• Potentiale: parkens rolle i byen styrkes ved integration med det 

eksisterende stinet og den planlagte supercykelsti, dels som 
infrastruktur, dels i sit udtryk som en del af det grønne.

Opvarmningsrute: forbindelse med Søholt
Ved at integrere DisCover Park bedst muligt med Søholt Idrætsan-
læg udvides mulighederne for brug af parken i hverdagens eftermid-
dags- og aftentimer væsentligt.
• Potentiale: etablering af en 3km opvarmningsrute, evt. med inter-

aktive trænings-stop og intelligent belysning, med start markeret 
i DisCover Park, vil bringe parken i spil som en fuldt integreret 
del af Søholt og et vigtigt mødested for sportsaktiviteter, både 
organiseret (fx opvarmning for fodboldhold) og selvorganiseret 
(fx opvarmning for motionsløbere).

Forslag, udkast til 3km opvarmningsrute, der integrerer DisCover Park med Søholt Idrætsanlæg

Søholt Idrætsanlæg
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