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Teknik og Miljøforvaltningen 

   

 

Henvendelse vedr. lukning af Silkeborg Plads 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget et forslag fra beboerne omkring 

Silkeborg Plads til en lukning af pladsen, for at sikre bedre rekreative 

muligheder i området. 

 

Lokaludvalget har på sit møde den 25. juni 2015 besluttet at bakke op 

om forslaget til lukning af pladsen jf. beskrivelse nedenfor. 

 

Baggrund: 

Silkeborg Plads er en lille, men flittigt brugt plads på Østerbro.  

Den anvendes bredt af både de lokale beboere, de nærliggende 

institutioner i området, og af børn og forældre tilknyttet disse efter 

afhentning om eftermiddagen. Om aftenen sidder der ofte beboere fra 

de omkringliggende andelsboligforeninger, som griller og spiser 

sammen.  

 

Pladsen (tegning 01) blev for nogle år siden renoveret. I den anledning 

blev det hegn, som før kun var på tre sider af legepladsen, udvidet til 

at være omkring alle fire sider, og legepladsens 

indretning blev primært gjort egnet til mindre børn. Dette har medført 

at det er sværere for de lokale også at bruge pladsen til rekreative 

formål som større børns leg, almindelig hygge og fællesspisning, ikke 

mindst fordi ophold på/ved legepladsen nu kun er tilladt i følgeskab 

med barn/børn.  

 

Udformning:  

Det foreslås at det nuværende vejareal lukkes og omdannes til en del 

af pladsen, hvor vejbanen hæves og gøres plan med fortov og 

eksisterende plads (tegning 02).  

Den nøjagtige udformning af pladsen er der i dette forslag ikke nogen 

egentlig holdning til, men mulighederne ses blandt andet som 

værende asfalt, alm. fortovsfliser og/eller chaussesten.  

Det nuværende cykelstativ foreslås bibeholdt, men rykket til kant af 

eksisterende hegn.  

 

På selve pladsen foreslås der ikke nogen egentlig indretning, da de 

borde-bænkesæt som de lokale foreninger anvender, er fleksible og 

opfylder behovet. Dette giver også mulighed for at arealet om 

nødvendigt stadig kan anvendes som brandvej og til 

renovationsafhentning.  



 Side 2 af 2 

På hjørnet Silkeborggade/Vejlegade etableres en “vange” som den der 

findes på hjørnet Silkeborggade/Horsensgade. Dette vil forbedre 

parkeringsforholdene. Om dette skønnes nødvendigt bemales 

Horsensgade og Vejlegade ud for det gamle vejareal med P-forbud 

således, at der gives adgang for renovation og brandmyndighed.  

 

Resultat:  

Pladsen kan bruges af flere borger, da der gives bedre forhold for 

adgang og ophold. Lukningen af vejarealet sløjfer fem lovlige P-

pladser, men til gengæld vurderes det at der kan etableres mindst seks 

nye, da 10-meterreglen bortfalder ved indkørslen til Silkeborg Plads. 

Dette forventes at give en nettogevinst på mellem en og tre P-pladser. 
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