
ET NYT BLÅT OG GRØNT KVARTER TIL HORSENS

BYENS VAND

Helhedsplanen skaber et nyt centralt kvarter til 
Horsens, som binder byen bedre sammen og styr-
ker forbindelsen til havnen. Det nye Åkvarter skal 
fremstå med tætte byrum, veldefinerede gårdrum 
og nedskalerede bebyggelser så byliv og bløde 
trafikanter prioriteres over biler - og der opstår godt 
nærklima i de nye byrum.

Kvarteret skal understøtte et varieret byliv med 
vand på flere måder: Åhavnens brede vandspejl, 
landskabeligt vandspor med urbant kant i Åparken 

- bynære vandspejl i Åboulevarden og på Rådhu-
storvet og naturligvis den eksisterende Bygholm Å 
i sin nuværende udformning Alt sammen forbed-
ringer, der giver Horsens en lang og værdifuld 
vandkant.

Planen kan udføres i mindre etaper - for at sikre 
realiserbarhed og økonomisk bæredygtighed. 
Åbningstrækket er Hængslet. Derfra kan blå byrum 
og byggefelter realiseres i større eller mindre bidder 
fra øst imod vest.. 



HELHEDSPLAN ÅKVARTERET - 1:4000



ÅhavnenHÆNGSLET
set imod Øst - Åhavnen store vandspejl i forgrunden

Ringvejen løber over åhavnen på en enkel bro med 
tre fag. I hver side giver en bred passage fodgængere 
og cyklister mulighed for fri passage under vejen 
- hvormed der skabe bedre kontakt imellem by og 
havn - og etableres nye stærke forbindelser i byen.

Det centrale brofag foreslås udført med klapfunk-
tion, så broen kan åbne for større skibe ved særlige 
lejligheder - hermed kan der igen sikres et levende 
havnemiljø i Åhavnen.

Under ringvejsbroen er der indbygget porte som 
kan lukke havneløbet og sidepassager ved varsel om 
Stormflod, hvorved klima- og fremtidssikres det 
bagvedliggende byområde.



ÅPARKEN
set imod vest

I den tidligere Niels Gyldings gade skabes en ny af 
lang park, som på én gang tilfører området et større 
sammenhængende grønt område – og skaber en 
stærk og afklaret overgang imellem boks-butikker-
ne og det nye centrale boligområde. Hermed kan 
der udvikles attraktive byrum og boliger, tæt på det 
store butiksområde.

Parken tilføres en langsgående kanal, som bearbej-
des med en urban kant imod det nye kvarter, og en 
mere landskabelig kant imod den grønne kile imod 
syd.

Med skrå og trappende kanter har parken gode 
opholdsflader, samtidigt med at der skabes volumen 
til at kunne rumme skybrudshændelser. Vandets 
skiftende vandstand tilfører parken foranderlighed - 
og giver oplevelse både ved det daglige tidevand og 
større vejrhændelser.


