
Lysbro  
De store lerforekomster i Lysbro blev tidligere udnyttet til en 
omfattende industriel teglværksproduktion. Skorstenene er nu 
væk. Stadigvæk kan man opleve ældre tørrelader fra Bøgild 
Teglværk. Ligeledes er der et intakt tipvognsspor udført som en 
betontunnel under Kjellerupbanen. Ad dette spor kunne ler på en 
hensigtsmæssig måde transporteres på tværs af banetracéet. 
Banetraceet har nu status af rekreativ sti. 

Lysbro er en bydel, som er under kraftig forvandling. Mange 
ældre industribygninger er nedrevet til fordel for aktuelle 
boligprojekter. Derfor forvandles byen på sigt, fra at være et 
blandet bolig- og erhvervsområde til at blive en forstad med 
boliger. 

Særegent for bydelen er, at både de eksisterende og de nye 
boligområder får kort afstand til skov og søerne Ørnsø og Langsø 
Vest. 

I området er der et plejecenter, men ingen servicefaciliteter i 
form af børneinstitutioner og dagligvarebutikker. Der er dog 
udlagt areal til en dagligvarebutik tæt ved krydset mellem 
Herningvej og Vestre Ringvej. 

Skolemæssigt hører bydelen Lysbro under Funder Skole, men 
Funder Bakke er en væsentlig barriere for tilhørsforholdet. 

MÅLSÆTNING 

Silkeborg Kommune vil: 

� Støtte omdannelsen fra ældre industriområde til en 
velfungerende forstad for Silkeborg by.  

� Udarbejde en strukturplan for omdannelsen med vægt på, 
at både eksisterende og nye boligområder får visuel 
kontakt til skov eller sø.  

� Planlægge for, at Herningvej ikke får status og udseende 
af en gennemkørselsvej. Ny bebyggelse kan henvende sig 
mod vejen, og der kan fastlægges udsigtskiler til især 
naturområderne syd for Herningvej.  

� Udpege et område i strukturplanen for servicefaciliteter, 
herunder placering for en børneinstitution m.m.  

ÆNDRINGER OG NYE AREALUDLÆG 

� Anvendelsen for rammeområde 14-B-40 er ændret fra 
åben-lav boligbebyggelse til blandet boligbebyggelse, som 
er karakteristisk for Lysbrogade.  

� Rammeområde 14-B-42 er inddraget under rammeområde 
14-R-40. Området er omfattet af naturbeskyttelsesloven, 
så der må ikke bygges i området.  

� Anvendelsen for rammeområde 14-B-44 er ændret fra 
åben-lav boligbebyggelse til blandet boligbebyggelse, da 
området har karakter af både "stationsbebyggelse" ved 
Lysbrogade, og parcelhusområde i området mellem 
Lysåvej og Skovbrynet.  



Herningvej med Funder Bakke i baggrunden. 

Området ved Lysbrogade nærmest den tidligere Lysbro Station 
har stadigvæk karakter af "stationsbebyggelse". 

Punkthuse ved Herningvej med mindre kig til skovsskråningerne 
ved Silkeborg Bad. 


