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Grøn bydel
undervejs i Silkeborg
Silkeborg Kommune er på vej med et nyt boligområde kaldet Gødvad
Enge. Her bliver plads til 250 ejer- og lejer-boliger, som alle skal leve
op til helt speciﬁkke miljøkrav for at få plads i området

Af Jon Holm-Pedersen

Det 30 hektar store område, som skal udgøre bydelen Gødvad Enge er ikke som
alle andre nybyggerområder. For at få lov
til at bygge drømmehuset her skal du
leve op til nogle specifikke krav. Til gengæld får du lov til at bo i et bæredygtigt
område med fokus på klima og et grønt
miljø. Ifølge planen skal området huse
omkring 250 ejer- og lejerboliger, når området er fuldt udbygget.

Hold på vandet
Gødvad Enge grænser op til Silkeborg, og
bliver dermed en udvidelse af byen. Det
overordnede mål for bydelen er at skabe
balance i vandregnskabet. Dermed skal
forstås, at alt det vand, der regner ned i
området skal genanvendes eller nedsives
indenfor bydelen. Det nemmeste havde
været at bortlede vandet via den nærliggende Gødvad Å, men fra kommunens
side er der et klart ønske om, at det nye

boligområde er bæredygtigt, samt at det
ikke kommer til at belaste åen.
Vejen til en ny grøn bydel er blevet til
virkelighed gennem et samarbejde med
en række virksomheder, der er kommet
med input til, hvordan bydelen bearbejde vandet i stedet for blot at lede det
videre.
Blandt de involverede virksomheder
er Landskabstegnestuen LØN. Ifølge indehaveren Julie bjergbakke så har hun
specifikt arbejdet med at sammensætte
forslag, der skal sikre at vandet bliver anvendt i bydelen.
En af grundideerne er, at vandet skal
renses i bydelen, så det kan anvendes både i husholdningerne, men også på bilvaskepladser i området, hvor bilejerne kan
vaske familiebilen med regnvand.
»Vand, der løber på overfladen samler
en masse skidt op. Vi har udarbejdet et
koncept, hvor vandet bliver renset gennem nedsivningen i belægningen, så
vandet kan genanvendes,« fortæller hun.
Når regnen normalt falder i Danmark,

så er vi vant til, at det tager turen gennem
tagrenden og derefter forsvinder under
jorden. I Gødvad Enge vil vandet blive
mere synligt.
Det rensede vand skal ledes videre til
havebassiner og en række bassiner i området, der vil tage sig ud som kunstige
søer.
Derudover er det tanken, at der skal
etableres en række drænrender i området, hvor vandet kan løbe frit.
»Drænrenderne kan eksempelvis
etableres langs vejene, og vandet kan
så bevæge sig rundt i området. Det rene
vand vil skabe en øget biodiversitet i området og tiltrække vilde planter, dyr og
padder,« forklarer Julie Bjergbakke.

Krav til nye beboere
Af skitsen over Gødvad Enge kan man se,
at der er gjort plads til en række kunstige
vandbassiner, der kan aftage vandet, så
det kan nedsive og fordampe naturligt.
De nye borgere, der skal flytte ind i

GRØN PLAN
Eksisterende grupper af løvtræer:
Skal bevares

Inspiration

Naturareal/beplantning
Lav beplantning (op til 1 meter højt)
Privat have
Hække mellem private grunde

Volde af overskudsjord mellem nedsivningsbassiner

området skal også selv gøre en indsats
for miljøet. Ifølge lokalplanen forpligter
kommende beboere sig til at bygge deres
hus med en grøn profil. Helt konkret skal
man foretage et klart valg om, hvordan
ens hus skal bidrage til områdets grønne
profil. Ifølge lokalplanen kan man eksempelvis opføre et lavenergihus, man
kan installere solceller eller etablere et
grønt tag.
Derudover skal hver enkelt grundejer
etablere mindst to forskellige regnvandsløsninger på egen grund.
En løsning kunne være etablering af
en indkørsel, der sikrer nedsivning af
regnvand. Andre muligheder kunne være
et anlæg, der genanvender regnvandet i
husets toiletter og i vaskemaskinen. Det
kan også være etablering af en havedam,
der kan optage noget af vandet fra husets
tag.
»Der er mange muligheder at vælge
imellem for husejerne. Det kan også være
et grønt tag, der både giver en grøn profil
og tilbageholder regn, så det får tid til at
fordampe,« fortæller Julie Bjergbakke.
Det er i og for sig ikke så vigtigt, hvilke
tiltag, de nye indbyggere vælger. Målet
er, at de borgere, der flytter ud i området
vælger miljøet og behandlingen af vandet til, så de tager et ansvar.

Enkeltstående træ
Nyttehave
Fælled: slåning efter behov. Fælleder
laves som lavninger, som kan
opsamle regnvand ved skybrud.

Eng med afgræsning (indhegnet)

Lave bede
(regnbede)

Sigtelinje: Her skal holdes frit udsyn

Regnvandsanlæg
med lav beplantning

Jordformer

Fælles parkering

FAKTA

Stier
Indhegning
Kratskov
På naturarealer får vegetationen lov
til at udvikle sig frit.
Egekrat kan hjælpes på vej ved
at så agern fra området.
Birkelunde kan fremskyndes ved
flytning af eksisterende opvækst af
birketræer i området.

Grøn kile

Sø §3
Ellemose §3
Vand legeplads
jordformer til leg
Stockholmsvej
Legeplads til
institution

Beplantningbælte mod
eksisterende boligområde

Kortbilag 4
Vejledende grøn plan
Lokalplan 13-006
Mål 1:3000
Dato: 05.11.2012

Eng med enkeltstående
træer: eg og birk

Gødvad Enge er et ny bæredygtig udstykning
ved Silkeborg.
Lokalplanen for området lægger op til, at
kommende grundejere tager et ansvar for
miljøet og lever op til nogle helt speciﬁkke
krav, når de opfører drømmeboligen.
Det forventes, at der vil blive tinglyst forbud
mod brug af følgende materialer og stoffer i
området:
PVC, rykimprægneret træ, zink og lign. materialer til tage, tagrender og andet der er i
kontakt med regnvandet, kemiske bekæmpelsesmidler (herunder pesticider), kunstgødning, saltning (almindeligt vejsalt).
« Du kan læse mere om det ambitiøse
projekt på Silkeborg Kommunes hjemmeside, hvor du kan ﬁnde lokalplanen for Gødvad
Enge, der har nummer 13-006.

