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SKIVE IDAG
MARKANTE LANDSKABSTRÆK

KARUP Å

Skive er i dag kendt for sin placering ved fjorden samt
den slyngede Karup Å der finder sin udmunding her.
Med klimaprojektet omkring Glattrup Bæk åbner der
sig en ny måde at anskue den grønne struktur i byen,
Nemlig som et Kryds - hvor naturen formår at binde
nord, syd, øst og vest sammen. Den manglende brik for
at denne struktur kan begynde sit liv, ligger i Glattrup
Mose der kan blive det hængsel der gør til en grønnere
by.

K
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DET ÅBNE LAND/ LANDSBYERNE
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KONCEPT
ET LANDSKABSKRYDS
Byudviklingen i Skive er historisk tæt forbundet med
fjorden. Byen er opstået og udviklet i samspil med
fjorden og dens erhverv. På samme måde har jernbanen
været en vigtig generator for vækst og udvikling i
Skive. Erhvervsområder på Østerbro opstod og i byens
randområder opstod nye boligkvarterer, primært som
parcelhusområder. Således syd for jernbanen Brårup
og siden Glattrup der i dag yderligere vækster mod øst.
Områderne er geografisk relativt tæt på fjorden, men
den reelle afstand er en hel anden grundet banelegemet,
Med etableringen af en ny direkte stiforbindelse mellem
Glattrup, by og havnen genopfinder man på en måde
Glattrup-området. Området transformeres fra at være
perifert og indadvendt til et boligområde ved fjorden og
et boligområde med indre kvaliteter, i kraft af mosens
tilgængeliggørelse, så væsentlige, at de vil få betydning
for bydelens tilstødende boligområder.
Stiforbindelsen vil føre gående og cyklister gennem
Glattrup Mose mod en ny stibro over banen og
forbindelsen til både by via Jernbanestien og havnen
via den eksisterende stiforbindelse ud over Karup Ås
udløb i Skive Fjord. Nogle af stiforbindelserne er allerede
etableret og benyttes meget, men med den egentlige
stiudbygning i mosen, vil landskabet og dets enestående
dyreliv kunne opleves på en helt ny måde. Man vil opleve
plante- og dyreliv, årstiderne og de skiftende vejrlig som
helt nye kvaliteter i området.
Jernbanestien og stiforbindelsen fra en ny stibro over
banen til Viborgvej og videre til fjorden, vil ligeledes
tilføre nye egenskaber til byen. Stien vil ikke blot være
endnu en sti, men en sti med en helt særlig karakter. En
sti der både formidler jernbanehistorien på stedet og de
omgivende skiftende bolig- og erhvervskvarterer, der som
sætstykker i en scenografi skaber en varieret og levende
fortælling om byens udvikling. som lader de omgivende
bygninger og virksomheder være scenografiske dele i
oplevelsen.

”ET AKTIVT OG
NATURNÆRT LIV I SKIVE”
VISION

De to projektområder syd for jernbanen, Glattrup bæk,
og Glattrup Mose danner en grøn kile, der skærer
igennem og skaber en rekreativ rygrad i den sydlige
del af Skive. Områdets placering og form gør det
ideelt som et bindeled, der kan binde hele sydbyen fra
Kasernen og Ringvejen sammen med Skive midtby og
havnen. Dette sikres ved at skabe en let tilgængelig
og direkte forbindelse for fodgængere og cyklister
igennem området. Når forbindelsen krydser jernbanen
deler den sig og griber mod vest fat i en forbindelse
ind til Skive midtby langs Banestien, som anlægges i det
gamle banetracé. En forbindelse som rækker helt ind til
Idræts- og kulturparken og derfra videre ud til havnen.
Mod nord griber forbindelsen den eksisterende stibro
mod havnen og skaber således en natur-forbindelse
helt frem til havnen.
Den nord-sydgående hovedåre, der spænder mellem
kasernen og Viborgvej suppleres af en øst-vest gående
forbindelse der griber fat i de tilstødende byområder.
samt binder en ny grøn infrastruktur sammen ved
at koble Karup ådal (vest) sammen med de mindre
oplandsbyer; Dommerby, Højslev st. by og Nr. Søby
(øst). Glattrup Mose bliver således hængslet der kan
sikre at Skive sammenhængende grøn infrastruktur og
rekreative tilbud.
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DET ÅBNE LAND
GLATTRUP BÆK

KASERNEHØJEN

/ Konceptdiagram
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OMRÅDET I DAG
UDFORDRINGER & POTENTIALER
STIFORLØB GENNEM MOSEN
Glattrup Mose på ca. 40 ha er et af byens fineste
naturområder med afgræssede enge og egentlige
moseområder med et rigt dyreliv og store arealer
dækket af rørskov. Mosen er i sin natur præget af højt
grundvandsspejl, men den er ikke mere vanddækket
end at den er tilgængelig. Mosen, som afgrænses
af Thorsvej mod syd og jernbanen mod nord, er
klassificeret som beskyttet natur. I dag er store
dele af området svært tilgængeligt - og skal fortsat
være det - men lokale initiativtagere har indtaget
områdets sydlige dele, hvor de i samarbejde med
Skive Kommune har anlagt nye stier og stibroer for
at øge mosens rekreative værdi. Disse tiltag har gjort
mosen meget populær blandt områdets beboere.
Moseområdet har, grundet sin beliggenhed, et stort
potentiale som driver for bosætning, som rekreativt
område og som infrastrukturelt knudepunkt for bløde
trafikanter.
STIFORLØB TIL BY OG HAVN
Glattrup Bæk, hvis forløb forsætter igennem
moseområdet og videre ud i Limfjorden, skaber en
naturlig ledelinje fra Skive Kaserne mod syd og frem til
banelegemet der afbryder forbindelsen mod nord.

/ Foto fra jernbanen - kig mod syd over Glattrup Mose

En stibro over banen ville sikre en god forbindelse
til Skive Havn og videre nord langs Limfjorden samt
en unik oplevelse af det smukke moselandskab.
Endvidere vil en stibro kunne kobles til Banestien der
følger et gammelt banetracé og skaber en god og
oplevelsesrig forbindelse ind til midtbyen og Idræts- og
kulturparken.
Glattrup-områdets forbindelse til bycentrum er
trafikalt belastet og indbyder ikke til rekreativ
færdsel – hverken på cykel eller til fods. Byens havn
og fjordlandskabet er på samme måde afskåret fra
bydelen af jernbanen. En forbindelse gennem mosen,
over jernbanen og ud til Viborgvej vil radikalt ændre og
opgradere bydelen.
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JERNBANEN SOM BARRIERER

MANGLENDE FORBINDELSE TIL
MOSEN FRA KARUP Å

MANGLENDE KOBLING VIDERE
UD I LANDSKABET

/ Stier og barrierer

1
4

2
3

5

1. Moselandskab
2. Tørvemose
3. Krat
4. Afgræsningareal
5. Eng

/ Mosens karakteristske landskabstræk
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SITUATIONSPLAN
FREMTIDIG SITUATION
Udviklingen af området rundt Glattrup Mose fokuserer på at
skabe gode forbindelser for både fodgængere og cyklister
samt at give området en øget rekreativ værdi.
Ved et minimum af indgreb i naturen skabes en helt
ny rekreativ infrastruktur som gør området til et
infrastrukturelt hængsel for hele Skive syd men samtidigt
respekterer de naturkvaliteter som området besidder. Det
centrale element er forbindelsen over jernbanen, som
skaber en sikker og ubrudt forbindelse fra Glattrup Kilen
via moseområdet og videre til Viborgvej for at binde an til
den lange gangbro ud over fjorden til havnen. Samtidigt
skaber broen muligheden for et udkigspunkt med udsigt
over hele mosen. Dette indebærer at Skive Syd, som i dag
er afskåret fra Limfjorden og de kvaliteter som den byder,
får en naturlig og direkte forbindelse til fjordrummet.
I tillæg til de nye forbindelser skabes også en række
støttepunkter, der betyder at mosen ikke blot er 'det
manglende led' for en rekreativ infrastruktur - men Mosen
bliver destination i sig selv. Projektet her handler således
ikke blot om at få sydbyen til havnen, men også at få hele
byen til mosen.

10m

ØSTERVANG

NY STI

VEJ
TEGLGÅRDS

50m

AFGR
DYR

EKSIST
FORBI

side 13

VI
BO
NY STIFORBINDELSE
RG
VE
J

JERN

BANE

‘UDKIGSPUNKT’
‘BROFORBINDELSEN’

NY STIBRO

‘TØRVEMOSEN’

EKSIST. SØ

NY STIBRO

RÆSNING AF
‘DYRENE’
EKSIST. STIFORBINDELSE
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EKSIST. STIFORBINDELSE
‘ENGEN’

NY PARKERINGSPLADS

SKIVE VARMEVÆRK

THORSVEJ
GLATTRUP KILEN
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/ Den nye broforbindelse løfter sig over landskabet i forlængelse af den eksisterende sti
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NYE FORBINDELSER
BROFORBINDELSEN

Bro 70 ‰

Jern

ban
e

Bro 70 ‰

Bro 40 ‰

Cortenstålrist
Udsigtsplatform

Bro 40 ‰

Cortenstålrist

DATA - Bro 40 ‰
LÆNGDE: 383 m
Hældning: 40‰
MATERIALER: Træ, cortenstål

DATA - Bro 70 ‰
LÆNGDE: 233 m
Hældning: 70‰
MATERIALER: Træ, cortenstål

For at sikre forbindelsen mellem moseområdet og
havnen samt midtbyen anlægges en ny broforbindelse
over jernbanen. Den nye broforbindelse udformes med
henblik på at sikre gode forhold for både cyklende og
gående samt tilgængelighed for alle. Der er skitseret
forslag til ramperne, både med en stigning på 40 ‰. og
med en stigning 70 ‰.
Konceptet for broen at 'forlænge' grusstiens tracé
mens man langsomt stiger op og ned over banen,

10m 50m

mens man nyder mosens natur og udsigter. Broen er
forslået som lukket konstruktion, eftersom dette giver
det mest rolige udtryk set i relation til mosen. Kun i
broens radier åbnes værnet op og erstattes af balystre,
samt belægningen ændres fra en træbelægning, til
åbne riste.
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Eksisterende beplantning
Cortenstålsrist i dækketog lameller i
værnet åbner broen til siden og nedad

Udsigtsplatform

Fritrumsprofil over jernbane

3000

H.0-7.2m

1500

/ Skråperspektiv viser broens snoede forløb henover banelegemet og videre du til Fjorden / Tværsnit af broprofil.

/ Eksempler på hældninger på broer i Danmark. Hhv. Hærvejsbroen 70 ‰, Lille Langebro 45 ‰ og Hjortshøj 40 ‰ og

/ Et udtryk med cortenstålsplader udvendigt, og en 'træforing' indvendig på broen
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NYE FORBINDELSER

STIBROER GENNEM LANDSKABET
DATA - Træsti
LÆNGDE: 340 m
Hældning: 0-40‰
MATERIALER: Træ

For at Glattrup Mose kan fungere optimalt som hængsel
for en rekreativ infrastruktur anlægges 2 nye segmenter af
træstier med en samlet længde på 340 meter.
Denne øst-vest forbindelse vil betyde at Mosen integreres
til tilstødende byområder bedst muligt, både selve Skive,
såvel som de østliggende byer; Dommerby, Højslev st. by
og Nr. Søby. Det sydligste sti-segment fra eksisterende
træsti til Højmosen, vil betyde en mere fornuftig kobling
af stisystemet, samt betyde at der skabes et naturligt
mødested ved mosens vandspejl.

1700
1500

100

HJULKANT
DÆK
B:125-150 x H:40 mm;
afstand mellem brædder: 8-10 mm
ÅS
BJÆLKE

TERRÆN
SKRUEPÆL MED TOPBESLAG

/ Øv. Snit af fremtidig stibro / Nd. foto af eksisterende stibro
i området
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Nye stibroer binder mosen til Karup Å mod vest, og det åbne land mod øst

10m

50m
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MOSEN SOM DESTINATION
FORMIDLINGER AF LANDSKABET
Udover at mosen fremadrettet er et hængsel der binder
Skive bedre sammen internt, indarbejdes 5 Støttepunkter
på stierne hvor der formidles natur- og kulturhistorie. Disse
5 lokationer er udvalgt på baggrund af den omgivende
kontekst, så de formes og formidles på baggrund af
landskabet der omgiver dem.
Stederne er små arkitektoniske løsninger der tilsammen
vil gøre mosen til en destination, for familier, skoler og
institutioner.

STØTTEPUNKT: DYRENE
FORMIDLING: AFGRÆSN
MATERIALE: PRINT PÅ S

/ Eksempler på formidlingstyper; print/engravering i stål, print
på glasplade og engravering i træ
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E
NING
STÅLPLADE

STØTTEPUNKT: UDSIGTEN;
FORMIDLING: GEOLOGIEN I EN MOSE
MATERIALE: PRINT PÅ GLASPLADE

STØTTEPUNKT: TØRVEMOSEN
FORMIDLING: KULTURHISTORIEN VED TØRVEMOSEN
MATERIALE: PRINT PÅ GLASPLADE

STØTTEPUNKT: KRATTET
FORMIDLING: ET PAUSESTED
MATERIALE: TRÆ

STØTTEPUNKT: ENGEN
FORMIDLING: NATURTYPER, ARTER OG SORTER
MATERIALE: FORMIDLING ENGRAVERET I TRÆ
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STØTTEPUNKT
UDSIGTEN

Siddetrappe, trædæk

Brodæk, trædæk

40 ‰ rampe
Cortenstålsrist
Glasvæg

DATA:
LÆNGDE: 70 m2
MATERIALER: Cortenstålsriste, trædæk, glas, Cortenstålslameller
FORMIDLING: Geologi

På broen indarbejdes et støttepunkt nær toppunktet,
hvor broen udvider sig og skaber rum til ophold.
Ved at forsætte broens stigning rundt om dette
støttepunkt skabes et sænket rum, hvor man kan
træde af infrastrukturen og slå sig ned, eller begive sig
mod glaspartierne der indeholder formidling omkring
mosens tilblivelse; altså de geologiske forhold der har
afstedkommet mosens tilblivelse.

1m

5m

Støttepunktet giver det fulde overblik over mosens
udstrækning, som kan nydes herfra i ro og mag, mens
der kan afveksles med spændingen af at kigge ned på
ens fødder der svæver godt 6.5 meter over terræn.
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Rampe 40 ‰

Cortenstålslameller

Cortenstålslameller

Formidling på glas

Brodæk 40 ‰
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/ Et sænket plateau giver mulighed for at den forbipasserende kan gøre hold og nyde udsigten over mosen. På glasset
monteres en film med formidling om geologien i området

/ Et udsigtspunkt og opholdssted, der indrammes af cortenstålssveller med glasplader og cortenstålriste som brodæk
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STØTTEPUNKT
TØRVEMOSEN

Ny stibro

Trædæk, 30 siddepladser i alt
Cortenstålsrist
Glasvæg, formidling
Ildsted på vandet

Ny stibro
Sø (Tørvemose)

DATA:
AREAL: 120 m2
MATERIALER: Cortenstålsriste, trædæk, glas
FORMIDLING: Kulturhistorie

Ved Tørvemosen anlægges et støttepunkt, hvor der
er mulighed for større forsamlinger at finde sted (ca
30 personer/ en skoleklasse). Ved tørvemosen mødes
øst-vest stien med nord-syd og skaber således et
naturligt mødested, som også er landskabelig central
i forhold til Mosens kulturhistorie. Kulturhistorien er
derfor i højsædet i formidlingen ved Tørvemosen.
Støttepunktet består af 5 'opholdskasser', der
udspænder et gulv af riste, hvor naturen kan bryde

1m

5m

op igennem. Kasserne skiftende orientering betyder
at der kan være ophold af enkelte og flere grupper
samt en stor forsamling, eksempelvis en skoleklasse.
Centralt - dog perifært og liminalt - svæver et bålsted
udover vandspejlet. Bålet tændes på vandet i en
sænket cortensstålskasse med rist i bunden - for gode
snakke og overvejelser i de sene sommeraftener.
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Formidling på glas
Trædæk, 30 siddepladser i alt
Cortenstålsrist

Ildsted

Tidligere tørvemose

/ Et ildsted på vandet vil sammen med trædækkene og cortenstålriste, vil få naturen til at smelte sammen med
mødestedet, samt iscenesætte historierne om jordens elementer.

/ Eksempler på ildsted, cortenstålsriste over vand og græsområder
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STØTTEPUNKT
KRATTET

Ny stibro

Opholdspladser
Eksisterende stibro

Udvidet trædæk

Eksisterende stibro
Eksisterende krat

DATA:
AREAL: 12 m2
MATERIALER: Cortenstålsriste, trædæk, glas

I den tætte lave beplantning udvides den eksisterende
træsti, og der etableres bænke i kanten.
Udvidelsen er primært en opholdsmulighed i det
lukkede krat, der står i kontrast til det ellers åbne
moseområde. Udvidelsen af stien her hvor to stier
mødes giver også muligheden for at lade to banevogne

1m

5m

eller lignende passere hinanden, på den ellers smalle
træsti.
Bænkene forsynes med enkelte ryg og armlæn så der
er pladser til alle målgrupper.
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Opholdspladser

Opholdspladser

Udvidet trædæk

/ Et udvidet trædæk giver plads til et pauserum på turen og til at forbipasserende let kan krydse hinanden på stibroen.

/ Eksempel på bænk langs stibroen.
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STØTTEPUNKT
ENGEN
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Madpakkehus

Legesveller
Alternativ sti ned over skråning
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Grejbank

DATA:
AREAL: bro | 64 m2 Sveller | 64m2
MATERIALER: Cortenstålsriste, trædæk, træsveller
FORMIDLING: Flora & Fauna

På kanten mellem Eng og Mose etableres en kostruktion
der udnytter den store terrænforskel mellem disse
landskabstypologier. Konstruktionen er et Kinderæg i
form af at være: En genvej mellem eksisterende stier;
Et udsigtspunkt (over), et madpakkehus (under).
Grundet den store terrænforskel, skabes der
altså et sted udover broen, et udsigtspunkt over
mosen. Der formidles på dette sted ved at præge i
bræddebeklædningen hvilke arter flora og fauna dette

1m

5m

stykke natur gemmer på.
Stedets
idelle
placering
mellem
naturog
boligområde gør dette støttepunkt ideelt til at udnytte
terrænforskellen til lidt sjov og bevægelse, hvorfor
der på den ene side af konstruktionen laves en reglær
trappe, mens der på den anden side skabes en mere
'sjov' måde at komme op og ned.
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Eksisterende sti

Grejbank
Alternativ sti ned
over skrænt
'Madpakkehus'
Sveller til leg, sport og ophold

/ En udnyttelse af skråningens niveauspring giver mulighed for at et brodæk, kan skyde ud over stien, og skabe
et udsigtpunkt der samtidig giver læ og ly til ophold. Svellerne omkring broen danner hhv en trappe, opholds- og
klatremøbler, der giver plads til leg og bevægelse ved støttepunktet.

/ Træsveller skaber rum til både leg og ophold. Med broen kan udsigten iscenesættes udover terrænet, mens der på
broens inderside kan skabes formidling af planterarter i området.
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STØTTEPUNKT
FODERKASSEN

Trædæk

Cortenstålrist

Ek

sis

te
re
n

de

sti

Dy

re
fo

ld

Eksisterende trådhegn

DATA:
Areal: 19 m2
MATERIALER: Cortenstålsriste, trædæk
FORMIDLING: Afgræsning
Ud til dyrefolden etableres der støttepunktet
Foderkassen, som på let og elegant vis, skaber en
større nærhed og tilgængelighed til de græssende dyr
i mosen.

1m

5m

Som en måtte udrulles en løber der bryder ind i fennen
og gør det muligt at komme tættere på de græssende
heste. Der formidles om naturpleje samt de græssende
dyr.
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Siddeplint / trin ind
mod dyrene

Eksisterende strømhegn

Formidlingsspot
Print på
Cortenstålsrist

Galttrup bæk

/ En let konstruktion i cortenstålsrist og træ leder de forbipasserende let henover bækken, til et lille 'klappe'-spot ved
dyrene.

/ Cortenstålriste skaber forbindelsen over bækken, hvor et indhak i strømhegnet skaber et sikkert 'klappe'-spot til
dyrene .
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LABLAND ARCHITECTS

