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INDSATS C1 
Åpromenaden - Bjerringbros nye park

Hvorfor: Hvis man vil ændre på oplevelsen af, at 
Bjerringbro består af to væsensforskellige bydele, 
er det afgørende i højere grad at udvikle Gudenåen 
til byens samlende fællesrum. Det besværliggøres 
af, at Gudenåen jævnligt går over sine bredder og 
oversvømmer store dele af ådalen, bl.a. den gamle 
sportsplads syd for åen, der kun i begrænset omfang 
kan benyttes rekreativt.

Hvordan: Den mest bynære del af Gudenåen gi-
ves en mere urban karakter og omdannes til Åpro-
menaden - en park for hele byen og dens gæster. 
Gudenåen vil være parkens naturlige midtpunkt, og 
aktiviteter og tiltag udvikles til at bringe åen og dens 
dynamik i spil. Åpromenaden bliver en park, der i sig 
selv er værd at besøge, og som giver afsæt for ture 
ud i ålandskabet. 

Åpromenaden vil udvikle Bjerringbro fra en by, ken-
detegnet ved sine byområder, til en by, hvor land-
skabet opleves som en integreret del af byen - både 
fysisk og i folks bevidsthed. Gudenåen har et stort 

Eksisterende forhold

BYENS LANDSKAB
GUDENÅEN

Man kan jævnligt høre borgere i Bjerringbro snakker om ’dem på Sønder-
bro’ eller ’dem nord for åen’, som folk fra en anden by. Oplevelse af en by, 
der består af to væsensforskellige bydele, er udbredt. Heldigvis har ad-
skillelsen – Gudenåen -  stort potentiale for at udvikles til byens samlende 
fællesrum. 

I helhedsplanen er der fokus på at ændre de grønne arealer omkring 
Gudenåen fra et smukt grænseland, der opdeler byen i nord og syd, til et 
rekreativt område med ophold og aktivitet, der samler byen. 

I 2018 er et større projekt omkring forbedring af trækstien indviet, og det 
viser tydeligt de muligheder, der ligger i at understøtte en større brug af 
området. Særligt den nye kanobro, der var en del af projektet, har somme-
ren igennem været et yndet samlingssted ved åen. 

Området ved Bjerringbro Teltplads og den nye kanobro er udpeget som 
et ’Gudenå-krydsningspunkt’ - et støttepunkt, som kan benyttes mange 
forskellige brugergrupper - sejlende, gående, cyklende og folk i bil. Det 
er ambitionen at udvikle støttepunktet yderligere, bl.a. med etablering af 
bagagebokse og et madpakkehus. 

X
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potentiale til at blive byens samlende fællesrum, 
som kan give Bjerringbro en mere solid identitet, lo-
kal stolthed og sætte byen på Danmarkskortet.  

Landskab
En større del af den tidligere sportsplads syd for Gu-
denåen hæves til et niveau, hvor den netop frihol-
des af åens hyppige oversvømmelser. Det nye tørre 
areal indrettes til aktiviteter, herunder eventplads, 
evt. med scene, der kan fungere som overdækning/
madpakkehus, legeplads, outdoorfitness og plads til 
boldspil. 

Mod nord afgrænses det hævede areal med en ny 
sti, perimeterstien.  Stien ligger på toppen af det hæ-
vede areal og er altid farbar, også når åens vandstand 
er høj. Stien udføres i slotsgrus eller stenmel, så den 
er tilgængelig, også for barnevogne og kørestolsbru-
gere. Langs perimeterstien laves små opholds-øer til 
udflugter, picnic, fødselsdage mm med bord-bænke-
sæt og mulighed for at grille. 

Eksempel på terrænudformning, med tør krone (perimeter)
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Imellem perimeterstien og trækstien ved Gudenåen 
graves ½-1 m. af terrænet, så arealet oversvømmes 
endnu hyppigere end i dag. Herved skabes et våd-
område med vandspejl og tilhørende planter (fx høje 
græsser og siv), hvis udseende varierer med vand-
standen i Gudenåen. Vådområdet udformes med va-
rierende hældninger, så terrænet fremstår varieret 
og naturligt. 

Å-pavilloner
Som supplement til den nye kanohavn etableres to 
nye anlæg på åens brink, Åpavilloner. Åpavillonerne 
rummer faciliteter, der understøtter områdets brug. 
Der er forslag om kajakhotel, åbad, strand, sauna, 
omklædning, bagagebokse, madpakkehus og læ-
ringsrum. Den enkelte pavillons indhold fastlægges 
i den videre udvikling af Åpromenaden og nogle fa-
ciliteter kan evt. placeres ved den nye kanobro. En 
pavillon kan evt. indeholde funktioner i flere etager, 
så dens ’fodaftryk’ minimeres. Pavillonerne bearbej-
des arkitektonisk, så de skaber en visuel identitet for 
Åpromenaden. Pavillonerne placeres med god ind-
byrdes afstand, så områdets brugere kan fordele sig 
over et større område end i dag.

Omveje
Mellem Perimeterstien og Åpavillonerne etableres 
et antal ’omveje’ – balanceaktiviteter, der giver mu-
lighed for at krydse vådområdet på legende og ud-
fordrende måder. Når der er større oversvømmelser 
af Gudenåen og trækstien, står Åpavillonerne som 
øer i den brede Gudenå og omvejene er den eneste 
måde at nå frem til dem på.

Eksempel på pavillioner ved vandfront
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Andre anlæg
I hele området etableres en passende belysning, så 
området også kan besøges efter mørkets frembrud. 
Perimeterstien belyses med pullertbelysning. Åpavil-
lonerne bør ligeledes belyses. Omvejene kan effekt-
belyses.

I forbindelse med projektet etableres enkelte grup-
per af træer, mens den øvrige beplantning vil være 
den, der naturligt forekommer i området og som 
retableres efter anlægsperioden. Medfører områ-
dets øgede brug behov for etablering af flere par-
keringspladser, foreslås det at udbygge parkeringen 
langs stien til Møllebækbroen vest for den nuværen-
de sportsplads.

Den fredede træksti, der passerer gennem området, 
er i dag afbrudt af Brogade. I forbindelse med rea-
lisering af Åpromenaden forslås det at etablere en 
spang (flydebro) under Brogadebroen, så trækstien 
kan forsætte ubrudt mod øst - ud i landskabet mod 
gydestryg og de åbne vidder.

Åpromenaden ligger ovenpå et drikkevandsområde 
og nær Bjerringbro vandværk. Der er derfor lavet en 
indledende vurdering af, om den viste bearbejdning 
af terrænet vil medføre en øget risiko for forurening 
af grundvand eller af vandboringerne. Ændringerne 
vurderes ikke at øge risikoen.  

Hvem: Bjerringbro Byforum og Viborg Kommune 
forventer at samarbejde om at realisere områdets 
landskabelige bearbejdning (terrænbearbejdning, 
stier, omveje, opholdsøer, belysning mm) og dele af 
faciliteterne, gerne med fondsstøtte. Resten af om-
rådets faciliteter realiseres af Byforum alene. 
Dele af området er udlejet. Her kan de viste ændrin-
ger alene gennemføres, hvis lejer er indforstået her-
med.

INDSATS C2 
Terrænhævning nord for Gudenåen

Hvorfor: Nord for Gudenåen ved Sol- og vandtrap-
pen holdes der i sommersæsonen et ugentligt ve-
teranbiltræf. Træffet trækker mange deltagere og 
tilskuere til og skaber liv ved åen. Arealet er dog i pe-
rioder for vådt til, at arrangementet kan afvikles her.  

Hvordan: Terrænet i området hæves, så også denne 
del af ådalen kan komme hyppigere i brug – til vete-
ranbiltræffet og evt. andre arrangementer.  

Hvem: Viborg Kommune.

Eksempel på omveje

Eksempel på hævning af terræn
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