
ÅBOULEVARDEN
ÅEN TILBAGE TIL BYEN

Åforløbet fra Åhavnen til Åens plads trækker 
Horsens blå identitet helt ind i midtbyen, skaber 
en levende og klimasikret by for fremtiden.

Åboulevarden huser mange af Horsens 
ikoniske bygninger, blandt andet Pakhus 85. 
Ved at etablere den nye Å – med rekreative 
promenader på hver side og krydsende broer 
– får disse bygninger en af de mest attraktive 
adresser i byen.

Broer krydser åen i forlængelse af Horsens 
karakteristiske stræder, og forstærker de nord-
sydgående forbindelser gennem byen. Dermed 
knyttes gamle og nye kvarterer sammen på tværs 
af den nye å.

ÅHAVNEN
FRA GRÅ TIL BLÅ

Ved at føre ringvejen nedenom området 
skabes et stort udviklingspotentiale, der kan 
danne overgangen til havnen og den fremtidige 
havneudvikling.

Her anlægges der en ny åhavn, som det nye sted 
i byen, hvor vandfladen udnyttes rekreativt. Vi 
kender og elsker de små byhavne i andre byer og 
lande som fx i Holland, hvor åhavne giver en helt 
unik og kendetegnede byrum.

Åhavnen bliver Horsens nye blå byrum, hvor 
man kan komme tæt på vandet, afholde kultur- 
og sportsarrangementer, samt leje kajak og 
motorbåde for at udforske byen fra vandet.



Åparken forbinder 
midtbyen med havnen 
på tværs af ringvejen.

Med den nye ringvej 
kan Niels Gyldings 
Gade nedlægges og 
transformeres til et 
grønt strøg i midtbyen.

Rådhusåen forbinder de to åer, og 
udover at slynge sig gennem den 

nye Rådhuspark, muliggør den 
fiskemigration og vandstandsændringer.

Deler af rådhuset 
bevares til det nye 
kulturhus og borgerservice.

Sønderbrogade ensrettes og 
bliver til Horsens nye klimagade, 
med regnbede for lokal regnaf-
ledning og øget biodiversitet.

Hængslet transformeres 
til byens nye blå byrum 
– Åhavnen.

I Åboulevarden genetableres den 
historiske Å, og giver Horsens en 
blå og attraktiv identitet. 

Åen føres hele vejen ind til det 
gamle rådhus, hvor Åens Plads 
inviterer til ophold og aktiviteter.


