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Silkeborg Kommunes nye
søbade bygger på tradition
Snart står nye faciliteter klar i
Silkeborg ved Østre og Vestre
Søbad. Projektet bygger på lokalhistorie, træ fra lokale skove – og
respekt for miljøet.
AF EBBE FISCHER

Ø

stre og Vestre Søbad har eksisteret siden 1930’erne. Dengang var det badestrande, og under 2. Verdenskrig lavede
tyskerne en ekstra strand, siden deres hovedkvarter i Danmark lå tæt på. Siden byggede de
lokale så videre i det smukke område.
Det fortæller Anders Westphall, bygherrerådgiver i Silkeborg Kommune og én af hovedkræfterne bag udmøntningen af projektet.
”Efter krigen lavede man omklædningsrum
til Øste og Vestre Søbad, og i starten af 70’erne
byggede man nye huse, som vi nu har revet
ned,” fortæller han.

Lokalt træ
I 2018 besluttede byrådet, at man ville opgradere Østre Søbad. Men så skete det uheldige,
at bebyggelserne ved Vestre Søbad brændte i
efteråret 2018, og det betød, at der skulle gøres
en ekstra indsats ved begge søbade.

”Kommunen gav en tillægsbevilling til to
helt nye omklædningshuse. Samlet er bevillingen på 12,5 mio. kr. til det hele,” fortæller
Anders Westphall og peger på, at man har benyttet lokalt træ til konstruktionen – leveret
af et lokalt savværk.
”Vi har haft meget snak om det her med træ
med Aarstidernes Arkitekter, som har haft
nogle visioner. Vi bruger Douglastræ til de store konstruktioner, og Lærketræ til facader og
trædæk,” forklarer han.

Vi ønsker ikke, at det
skal vokse voldsomt,
og de nye søbade fylder
ikke meget mere end de
eksisterende. Det er med
andre ord ikke et kæmpe
sportsmekka, vi bygger,
for vi vil gerne beskytte
naturen
Anders Westphall, bygherrerådgiver
i Silkeborg Kommune.

Oprindeligt var arkitektens idé, at man skulle
fælde træer i skoven ved søerne i en cirkel, ligesom badebroerne danner en cirkel. Men det
kunne ikke lade sig gøre.

Kommunen værner om naturen
Når man bygger så flotte anlæg er det en latent risiko, at området bliver overrendt. Men
det ønsker kommunen ikke.
”Vi ønsker ikke, at det skal vokse voldsomt,
og de nye søbade fylder ikke meget mere end
de eksisterende. Det er med andre ord ikke et
kæmp sportsmekka, vi bygger, for vi vil gerne
beskytte naturen,” forklarer Anders Westphall
og tilføjer: ”Vi kan jo ikke genskabe naturen,
hvis den først bliver overrendt, så overdækning, omklædning og toiletter er omtrent
samme størrelse. Men ved Østre Søbad er der
dog kommet en sauna.”
Desuden er området ved Silkeborg Søerne et
såkaldt Natura 2000 område, der skal beskyttes ifølge EU-lovgivning, og søerne er da også
blandt de reneste i Danmark.
”Det er dybe, lobeliasøer, de to søbade ligger ved. De er ca. 20 meter dybe på midten, og
vandet kommer fra kildevæld ved skrænterne og bunden.
Desuden er der en række planter i søbunden
og langs bredden som er vigtige for vandkvaliteten i søen,” fortæller Anders Westphall.
Af hensyn til de mange vinterbadere i de lokale klubber, vil badebroerne ligge klar til fri
afbenyttelse hele året.
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Aarstidernes Arkitekter, Silkeborg Kommu-

Udformningen er helt
speciel, og vi er stolte
over at skulle levere
dette flotte anlæg

ne og NBC Marine har
i fællesskab lavet en
spektakulær løsning
til de badende i Silke-

Claus Andreasen, Direktør i NBC Marine

borg Søerne.
AF EBBE FISCHER

Ny generation af badebroer
E

n badebro går da lige direkte ud i vandet,
ikke sandt? Ikke i Silkeborg. Her åbner
to nye badebroer – Østre og Vestre Søbad – til badesæsonen.
Det bliver et spektakulært skue, når de to
runde konstruktioner inden længe slanger sig
langt ud i søerne, hvilket man også har set enkelte andre steder i landet.
Anlægget vil udover de flotte, arkitektoniske runde broer desuden rumme en sauna på
Østre Søbad og et børnebassin.

Direktør i NBC Marine, Claus
Andreasen, er glad for projektet.
”Udformningen er helt speciel, og vi er stolte
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over at skulle levere dette flotte anlæg. I den
forbindelse vil jeg gerne rose Silkeborg Kommune og Aastidernes Arkitekter for det ﬁne
samarbejde, som jo altid kræver lidt ekstra,
når man laver noget nyt og specielt. Nu glæder vi os til at gøre arbejdet færdigt,” siger han.

’Made in Helsingør’
Claus Andreasen fortæller, at hans del af opgaven har været af særlig karakter.
”Vi kommer op med de praktiske løsninger.
Aarstidernes Arkitekter er i samarbejde med
bygherre kommet op med designet og de flotte
runde former, mens vi haft fokus på design og
lang holdbarhed,” siger han og tilføjer:

”Broerne bliver præfabrikeret på vores fabrik i Helsingør. Dernæst leveres de i færdige
elementer og bliver sammensat på stedet, så
de udgør de her flotte former.”
I forhold til selve udførelsen af badebroerne
har det været vanskeligt at samle elementerne, fordi de bliver lavet med en speciel, skjult
og lydløs kobling.
”Således kommer det færdige anlæg til at
fremstå som én enhed, men med den nødvendige fleksibilitet. Det er en speciel måde at
gøre det på,” fastslår Claus Andreasen.

Stor erfaring
NBC Marine har ekspertise fra andre, lignende projekter i landet. Bl.a. har man lavet ’Den
Uendelige Bro’ ved Ballehage Strand i Aarhus
samt det populære Jels Søbad i Jels Sø. En badebro, der bliver betegnet som lige dele kunstværk og badebro. Også denne bro krævede
stor ekspertise at anlægge.
”Det kan måske virke noget simpelt, men i
praksis er det komplekst at få runde ﬁgurer til
at passe sammen. Det er et præcisionsarbejde,
som kræver grundig planlægning, og ca. 90
procent af anlægget bliver lavet indendørs på
fabrikken i Helsingør. Dermed er det kun den
sidste aptering og forankring, der ﬁnder sted
på selve pladsen,” forklarer Claus Andreasen.
Broernes fundament er udført i FSC-certiﬁceret Azobetræ, hvilket giver broerne en lang
levetid. Azobetræ er et materiale, NBC Marine
ofte arbejder med, når der stilles store krav til
holdbarheden.
På modsatte side kan I læse kommunens
beskrivelse af det øvrige træ til broen.

