
 

BYENS VAND
ÅKVARTERET HORSENS - FASE II

Åen tilbage til byen
Parallelkonkurrence om en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens       Team Vandkunsten SKAARUP

LANDSKAB

I dag er Hængslet en trafikeret asfaltjungle, 
der afskærer byen fra havnen. Ved at flytte 
den nye ringvejs tracé, kan der skabes et nyt 
rekreativt byrum med en klar blå karakter. 
Dermed forbindes byen med havnen igen, og 
skaber en levende og aktiv by – et sted hvor 
der tidligere var et ingenmandsland.
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Parallelkonkurrencen er gennemført af Horsens Kommune
i samarbejde med Bisgaard|Ejsing, WSP og Grandville.
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Indledning

Horsens Kommune har over en 1-årig periode fra fe-
bruar 2020 afviklet konkurrencen ÅEN TILBAGE TIL BYEN.

 Følgende rådgiverteams har deltaget i konkurrencen: 

• Team Werk

• Team Vandkunsten

• Team Transform

 
Med denne fagtekniske vurdering  er der tilvejebragt et 
beslutningsgrundlag og anbefaling til det politiske be-
dømmelsesudvalg. Dokumentet her ligger som bilag til 
selve bedømmelsen.

”Ved at føre vandet tilbage i 
Åkvarteret vil det fremadrettet 
blive en naturlig og 
værdiskabende del af Horsens 
midtby. Det vil samtidig sikre 
den helt centrale og vigtige 
forbindelse, der skal koble 
by og havn sammen. Og ikke 
mindst vil en tilbageførelse af 
vandet i Åkvarteret være en 
vigtig brik i klimatilpasningen 
af vores midtby. Vi søger derfor 
en nyfortolkning af, hvordan 
det gamle å-forløb på flere 
plan kan skabe værdi i og for 
Horsens.”
Citat fra forordet fra konkurrenceprogrammet

Find konkurrenceprogrammet  
og følg arbejdet fremadrettet på:

horsensvokser.dk/aakvarteret

http://horsensvokser.dk/aakvarteret
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Anbefaling

På baggrund af konkurrenceprogrammets tildelings-
kriterier er vi nået frem til at anbefale bedømmelses-
udvalget, at udpege

TEAM VANDKUNSTEN

som det team, der har givet det bedste konkurren-
ceforslag til det videre arbejde med en samlet udvik-
lingsplan for Åkvarteret. 

Følgende rådgivere for bedømmelsesudvalget står 
bag denne anbefaling: 

• Charlotte Lyrskov, Direktør, Teknik & Miljø, Horsens 
Kommune

• Allan Lyng Hansen, Afdelingschef Affald & Trafik, 
Horsens Kommune

• Flemming Larsen, Afdelingschef Natur & Miljø, Hor-
sens Kommune

• Anne Schmidt Andersen, Afdelingschef Plan & By, 
Horsens Kommune

• Rand Vuust Skall, Teamleder, Plan & By, Horsens 
Kommune

• Brian Ingvard Christiansen, Projektchef, By- og 
Havneudvikling, Horsens Kommune

• Susanne Borgvardt Jensen, Projektleder, klima- og 
byudvikling, Horsens Kommune

• Rasmus Rønde Møller, Medarbejder, Natur & Miljø, 
Horsens Kommune

• Lene Holmgaard, Medarbejder, Plan & By, Horsens 
Kommune

• Trine Fog Jakobsen, Medarbejder, Affald & Trafik, 
Horsens Kommune

• Tue Bisgaard Jensen, Partner og bygherrerådgiver, 
BISGAARD|EJSING

• Peter Frost Møller, Partner, Grandville

• Peter Bassø Duus, WSP/ORBICON.

Begrundelse
Begrundelsen for anbefalingen fremgår af afsnittet på 
side 20 til side 44.
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Set mod nord fra J. Chr. Julliussens Vej
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Konkurrencen – kort fortalt

Konkurrenceprocessen har været delt i to faser; en 
åben fase (Fase I), som forløb fra februar til august og 
en lukket fase (Fase II) fra september til november. 

Den åbne del af konkurrencen  i fase I bidrog til en 
bred fælles forståelse af den store kompleksitet i 
opgaven. Dette skete gennem møder, hvor præsen-
tationer af foreløbigt arbejde, tanker og spørgsmål 
blev delt på tværs af de tre teams – til gavn for både 
deltagere og udbyder. 

Den lukkedes del af konkurrencen i fase II skærpede 
så efterfølgende konkurrenceaspektet og gav de tre 
teams ro til at få gennembearbejdet deres ideer og 
endelige forslag. 

Annoncering og Prækvalifikation 
Horsens Kommune offentliggjorde den 11. december 
2019 en annonce, hvor interesserede rådgiverteams 
opfordredes til, at ansøge om deltagelse i en parallel-
konkurrence.

Ved udløb af frist for ansøgning om prækvalifikati-
on var der i alt indkommet 11 ansøgninger, hvoraf de 
3 rådgiverteams, som angivet på skemaet, den 15. 
januar 2020 fik meddelelse om, at de var udvalgt til at 
deltage i konkurrencen.

Konkurrencen blev herefter igangsat den 31. januar 
2020, hvor de 3 teams modtog konkurrenceprogram-
met. I konkurrenceprogrammet var kommunens mål 
og visioner beskrevet. Derudover var der en beskrivelse 
af konkurrenceområdet, en beskrivelse af opgaven 
og de 4 hovedtemaer (Byudvikling, Klimatilpasning, 
Infrastruktur samt Byrum & Forbindelser) samt konkur-
rencebetingelserne.

I konkurrencen har vi benyttet iBinder som platform 
til deling af dokumenter, tegninger og kommunikati-
on i øvrigt.  I løbet af konkurrencen er udsendt i alt 16 
supplementsblade, som har præciseret opgaven/op-
draget løbende.

Kickoff-workshop
I fase 1 blev der afholdt en kick-off workshop den 25. 
februar 2020. Formålet medworkshoppen var at sikre 
deltagernes indsigt i og forståelse af området samt at 
give et klart billede af opgaven.

Programmet for kick-off workshoppen ses på s. 10.

Workshop I
Efter Kick-off workshoppen gik de 3 teams i gang med 
deres konkurrenceforslag, som skulle afleveres i en 
foreløbig udgave forud for en fælles workshop for alle 
3 teams. På grund af COVID-19 blev workshoppen den 

Hovedrådgiver Underrådgivere 
og konsulenter

Werk

KRÜGER

HUNDSBÆK & HENRIK-
SEN

CELIS CONSULT

EXOMETRIC

Vandkunsten

SKAARUP LANDSKAB

VIATRAFIK

BACTOCON

ETOS

Transform

GHB LANDSKAB

VIGGO MADSEN

TRAFIKPLAN

DEM

SUBSTRATA
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FEB. - JUNI
Fase I

25. FEB. 2020
Kickoff

SEP. - NOV. 2020
Fase II

JAN. - FEBUAR 2021
Bedømmelse

MAR. - JUL. 2021
Færdiggørelse af udviklingsplan

PARALLELKONKURRENCE

UDSTILLING

16. JUNI 2020
Præsentation for 

rådgivere for 
bedømmelsesudvalg

17. NOV. 2020
Præsentation II

for bedømmelses-
udvalg

15. SEP. 2020
Præsentation I

for bedømmelses-
udvalg

16. APR. 2020
Workshop

12. MAJ 2020
Aflevering I

4. SEP. 2020
Aflevering II

3. NOV. 2020
Endelig aflevering

Konkurrenceproces
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17. april 2020 gennemført digitalt/virtuelt. På workshop-
pen præsenterede samtlige teams deres foreløbige 
forslag og der var en fælles drøftelse af problemstillin-
ger og opklarende spørgsmål.

Præsentation for rådgivergruppen
De 3 teams afleverede yderligere bearbejdet forslag 
den 12. maj 2020. Dette på baggrund af udbyders 
skriftlige tilbagemelding i supplementsblad nr. 08 
af 24. april 2020. Præsentationen for rådgiverne for 
bedømmelsesudvalget blev afholdt den 16. juni 2020 
fysisk på Horsens Rådhus. Præsentationen resulterede 
den 30. juni 2020 i en tilbagemelding til de 3 teams. 

Dialogmøder
De 3 teams fik tilbud om et dialogmøde med rådgi-
verne for bedømmelsesudvalget. Alle teams – på nær 
Team Werk – tog imod dette tilbud. Dialogmøderne 
blev afholdt i perioden den 18. - 20. august 2020.

Præsentation den 15. september 2020 
De 3 teams fik mulighed for at præsentere deres fore-
løbige forslag på fysisk møde med bedømmelsesud-
valget den 15. september 2020. Efter præsentationen 
blev der udsendt en skriftlig midtvejsevaluering den 24. 
september 2020.

Præsentation den 17. november 2020
Afleveringsfrist for de 3 teams endelige forslag til 
udviklingsplan var fastsat til den 3. november 2020. Ef-
terfølgende fik de 3 teams mulighed for at præsentere 
deres forslag på fysisk møde med bedømmelsesud-
valget den 17. november 2020.

Offentlighedsfase
Efter præsentationsmødet, fra den 27. november 2020, 
blev de 3 forslag offentliggjort og udstillet i perioden 
frem til ultimo januar 2021. I perioden er der modtaget 
reaktioner fra grundejere med interesser i konkurren-
ceområdet samt byens borgere. 

Afsluttende bedømmelse
Konkurrencen afsluttes ved et møde i bedømmelses-
udvalget d. 2. februar 2021, hvor vinderen af konkurren-
cen udpeges.

Ankomst og velkomst 
v. borgmester Peter Sørensen

Intro til dagen og præsentation af deltagere 
v. projektleder Susanne Borgvadt Jensen, 
Horsens Kommune

Besigtigelse

Rådhusgrunden - Søndergade - Åboulevarden 
(Middelalder-/renæssancebyen) 
v. arkitekt Lene Holmgaard, Horsens Kommune

Niels Gyldings Gade - Grønlandsvej (”Bilka-
byen”) 
v. teamleder Randu Vuust Skall og 
trafikplanlægger Trine Fog Jakobsen, Horsens 
Kommune

Hængslet & Hotdogs (let frokost + en kort 
historie om åen) 
v. arkæolog Allan Skou Larsen, Horsens Museum

Retur til Rådhuset via Åboulevarden, 
Rådhusparken, Bygholm Å og Sønderbrogade.

Opgaven og fælles drøftelse

Opgavematrix og refleksioner fra de tre teams 
v. bygherrerådgiver Peter Frost-Møller, CFBO

Proces og faser 
v. bygherrerådgiver Tue Bisgaard, 
BISGAARD|EJSING

Mærk byen på egen hånd - tak for i dag!

Program for Kick-off workshop
10:30 

 

 
11:00

 
 
 
 

 
 

12:15 
 

 

13:00

 

 
 

14:30
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Foto fra kick-off workshop Foto fra kick-off workshop

Foto fra kick-off workshop
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Afleveringskrav

Fase I 
I parallelkonkurrencens fase I var opgaven følgende:

• at udarbejde et forslag til vision, hovedgreb, over-
ordnet fysisk plan samt overordnede strategier for 
de 4 gennemgående temaer i forhold til modellen 
vist på konkurrenceprogrammets side 43. 

• at give et konkret forslag til et bymæssigt hoved-
greb, herunder en om åens foreslåede forløb samt 
de trafikale løsninger i delområde A og B. 

Dette med henvisning til opgavematricen på side 13.

Det primære fokus var i fase I på delopgave O. Be-
svarelsen forventedes dog også at skulle indeholde 
foreløbige bud på besvarelse af delopgave A og B. 

Besvarelsen skulle gøre Horsens Kommune i stand til 
efter fase I at træffe principielle beslutninger om åens 
forløb og de trafikale løsninger som grundlag for en 
afgrænsning af opgaven i fase II. 

I konkurrenceprogrammet var formuleret et en række 
krav til præsentationen. Det forventedes at præsenta-
tionen som minimum indeholdt følgende: 

• En udpegning af og redegørelse for konkurrence-
områdets potentialer knyttet til de fire gennemgå-
ende temaer. 

• Forslag til åens overordnede linjeføring samt til 
strategier for de fire gennemgående temaer knyt-
tet til hovedgrebet for åen. 

• Teamets forslag til udpegning/afgrænsning af 
nedslagsområder i fase II med udgangspunkt i 
opgave A og B. 

• En redegørelse for arbejdet med vision, hovedgreb, 
overordnet fysisk plan og strategier og et konkret 
forslag til vision og hovedgreb samt et overordnet 
forslag til disponeringen af delområde A og B i 
relation til de fire gennemgående temaer. 

• Teamets anbefalinger til det videre arbejde.

I supplementsblad nr. 8 blev afleveringskravet præci-
seret yderligere vedr. definering af skala:  

”Det er forventningen, at der for konkurrenceområdet 
som helhed arbejdes i skala 1:2000, herunder ved be-
skrivelse af konkurrenceområdets potentialer, forslag 
til åens overordnede linjeføring. Hvor det er relevant at 
zoome ind, for eksempel ved delområde A og andre 
udsnit, vælges i fase 1 en relevant skala, fx 1:500 eller 
1:1000. Det forventes, at relevante dele af det endelige 
forslag, herunder (relevante udsnit af) delområde A 
ved ”Hængslet”, er bearbejdet i skala 1:500.”

Fase II
Kravene for fase I er også gældende for fase II. I fase 
II forventes forslaget udbygget og kvalificeret, så det 
omfatter et gennembearbejdet forslag til alle delele-
menter i udviklingsplanen, jf. konkurrenceprogrammets 
side 43.

Det vil sige et hovedgreb og en strategisk- og fysisk 
plan kombineret med overordnede elementer af en 
sammenhængende økonomisk plan samt et forslag til 
en velargumenteret etape- og tidsplan. Opmærksom-
heden skal her være på, hvilke elementer, udfordringer 
og gensidige afhængigheder, der er afgørende for 
planens realisering: Hvad skal/kan ske i hvilken række-
følge, hvad stiller det af krav til økonomi og beslutnin-
ger, og hvad er kvaliteten af de foreslåede etaper hver 
for sig?

Der skal tydeliggøres hvilke forudsætninger den fy-
siske plan baserer sig på og hvilke der skal afklares i 
forbindelse med en efterfølgende udarbejdelse af den 
endelige udviklingsplan. I øvrigt henvises til konkurren-
ceprogrammets side 44-45, hvor formål og afleve-
ringskrav er beskrevet.
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DELOPGAVE

O: Det overordnede, bymæssige greb
 
A: Hængslet  
– byens og åens møde med havnen

B: Åens møde med byudviklingsområdet 
ved Niels Gyldings Gade  

 
Tema 1: 

Byudvikling

Hvilke byudviklingsmæssige muligheder giver 
åen ved de foreslåede løb, og hvordan udnyt-

tes disse bedst muligt? 

Hvilke byudviklingsmæssige muligheder giver 
den foreslåede løsning på hængslet, og hvilke 

strategiske greb giver det anledning til at 
foreslå?

Hvilke byudviklingsmæssige muligheder og 
kvaliteter giver den foreslåede linjeføring af 
åen for udviklingen ved Niels Gyldings Gade, 
herunder Rådhusgrunden? Hvordan og med 
hvilke strategiske greb skal det virkeliggøres?

 
Tema 2: 

Klimatilpasning

Hvordan og med hvilke linjeføringer giver åen 
de bedst mulige forudsætninger for klima-
tilpasning – både ift. afledning af regnvand 

(skybrudshåndtering), ift. højvandsbeskyttelse 
og ift. håndtering af åvand? 

Hvordan kan klimatilpasning (å,  
højvandsport og beskyttelseskote) indar-
bejdes på en relevant og attraktiv måde i 

Hængslet?

Hvordan kan klimatilpasning (afvanding af 
midtbyen) indarbejdes på en relevant og 

attraktiv måde i en blå struktur i byudviklings-
området?

 
Tema 3:

Infrastruktur

Hvordan understøtter den blå struktur og 
byudviklingen omkring åen bedst muligt de 
infrastrukturmæssige muligheder og udfor-

dringer omkring Horsens By og havn?

Hvordan indarbejdes ny infrastruktur bedst 
muligt i disponeringen og udformningen af 

Hængslet?

Hvordan skabes den bedst mulig sammen-
hæng mellem åens løb og de foreslåede 

ændringer i infrastrukturen i området?

Tema 4:
Byrum  

og forbindelser

Hvilken karakter skal den blå struktur og dens 
omgivelser have, og hvordan kan åens løb 

gennem byen bruges til at skabe et attraktivt 
byliv til gavn for borgere og handlende, samt 
styrke forbindelserne på tværs af åforløbet og 

mellem bymidten og havnen?

Hvordan udvikles de byrumsmæssige kvalite-
ter omkring Hængslet bedst muligt? Hvordan 

kan en nyfortolkning af åen skabe en ny, 
stærk fortælling om forbindelsen mellem den 

gamle middelalderby og havnen?

Hvordan udvikles de byrumsmæssige kvali-
teter omkring åen gennem byudviklingsom-
rådet bedst muligt? Hvordan sikres attraktive 

forbindelser på tværs, og hvordan skabes den 
størst mulige kvalitet/merværdi for fx boliger 

og butikker i området?

TE
M

A
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HOVEDGREB

ØKONOMISK 
PLAN

ETAPE- & 
TIDSPLAN

FYSISK
PLAN STRATEGISK

PLAN

VISION

Model for udviklingsplan

Model for udviklingsplanen. 
I fase I forventes hovevægten lagt på vision,  
hovedgreb og fysisk plan for hele projektområder 
og de to delområder samt på overordnede  
strategier for de fire gennemgående temaer. I fase 
II forventes forslaget udbygget og kvalificeret, så 
det omfatter et gennemarbejdet forslag til alle  
delelementer i udviklingsplanen. 
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Vurdering og vurderingskriterier

Konkurrencedeltagerne vil blive vurderet på løsningen 
af den stillede konkurrenceopgave og de strategiske, 
byplanmæssige, arkitektoniske og tekniske kvaliteter 
af teamets besvarelse af de tre delopgaver i forhold 
til alle de fire gennemgående temaer samt projektets 
økonomiske og tekniske realiserbarhed.

Vurderingen vil tage afsæt i: (ikke prioriteret rækkeføl-
ge)

• Kvaliteten af konkurrencedeltagernes bud på det 
overordnede, bymæssige greb og teamets forslag 
til delstrategier for de fire gennemgående temaer.

• Kvaliteten og robustheden af konkurrencedelta-
gernes konkrete forslag til de to fokusområder.

Forslagene vurderes ud fra, hvor overbevisende opga-
ven er løst i forhold til konkurrenceopgaven.

I øvrigt vurderes konkurrencedeltagernes generelle 
præstationer i løbet af konkurrenceprocessen, herun-
der deres tilgang til opgaven, bidrag i den åbne del af 
konkurrencen og generelle forståelse af kompleksite-
ten i opgaven.

Vinderforslaget udvælges på baggrund af en samlet 
bedømmelse af kvaliteten af de tre forslagsstilleres 

konkurrenceforslag og besvarelse af konkurrenceop-
gaven.

I bedømmelsen af de endelige forslag vil bedømmel-
sesudvalget være opmærksomme på at kigge efter 
løsninger, som opfylder krav og ønsker, der formuleres 
på baggrund af erfaringer fra dialogmødet og præ-
sentationen efter fase I samt de baggrundsanalyser, 
som ligger til grund for projektet og konkurrencepro-
grammet.

Overordnet vil bedømmelsesudvalget fokusere på, om 
konkurrencedeltagerne har forstået den politiske am-
bition og evnet at omsætte den til et relevant hoved-
greb og relevante forslag til, hvordan åen kan komme 
tilbage til byen. Derudover vil bedømmelsesudvalget 
have et overordnet fokus på forslagets helhedsindtryk, 
konkurrencedeltagerne forståelse af opgavens kom-
pleksitet, og om forslagene præsenterer en overbevi-
sende og ambitiøs hovedidé og løsning. Der vil også 
være et særligt fokus på forslagsstillers evne til at 
kommunikere og gøre komplekse problemstillinger for-
ståelige for bedømmelsesudvalget og byens borgere.

Den fagtekniske vurdering har fundet sted i perioden 
4. november 2020 – 27. januar 2021, og nærværende 
fagtekniske vurdering udgår beslutningsgrundlaget for 
bedømmelsesudvalgets den 2. februar 2021.

I vurderingen som introduceret i konkurrenceprogram-
met ved mellemevalueringen er anvendt et spind, som 
visualiserer karaktererne fordelt på temaer og delop-
gaverne. 

Der gives karakterer fra 0 til 5, hvor 5 er det højeste.

Karakterer

• Karakterer i størrelsesordenen 4-5 vil være 
forslag, der i særlig høj grad lever op til 
Horsens Kommunes forventninger. 

• Karakterer i størrelsesordenen 3-4 vil være 
forslag, der i høj grad lever op til Horsens 
Kommunes forventninger. 

• Karakterer i størrelsesordenen 2-3 vil være 
forslag, der i tilstrækkelig grad lever op til 
Horsens Kommunes forventninger.

• Karakterer i størrelsesordenen 1 -2 vil være 
forslag, der i nogen grad lever op til Horsens 
Kommunes forventninger.

• Karakterer i størrelsesordenen 0-1 vil være 
forslag, der i begrænset grad lever op til 
Horsens Kommunes forventninger.
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Fokus i løbet af konkurrencen
Hvor er vi blevet klogere? 

Konkurrenceforløbet har været særdeles berigende, og 
fordelt på de enkelte temaer har de 3 teams gjort os 
klogere i forhold til det videre arbejde med udviklings-
planen: 

 Byudvikling

• I det videre arbejde skal den opbrudte karréstruk-
turer anvendes som den primære bebyggelsesty-
pologi og som udgangspunkt med bygningshøj-
der på 4-5 etager.

• Forslagene peger alle på variationer af en karre-
struktur inspireret af den historiske bymidte som 
et gennemgående bebyggelsesprincip og dermed 
fortætningsprincip i hele området nord for Niels 
Gyldings Gade. 

• Karréstrukturen står i modsætning til bebyggel-
sesprincippet med primært fritstående, større 
bygningsvolumener, som fx karakteriserer de 
senere års bebyggelse langs åen og på Lille 
Gyldenkildes Plads. Karréstrukturen lægger op til 
en gennemgående bygningshøjde på 4-5 etager 
men muliggør også stedvist både lavere og højere 
bebyggelse, fx nærmest Hængslet eller andre 
markante steder.

  
 Infrastruktur

• Der skal arbejdes videre med de foreslåede alter-
native forløb af den overordnede vejnetsstruktur i 
midtbyen. En struktur, hvor flowet for den gennem-
kørende trafik er uden svingbevægelser og der-
med kan gennemføres uden, at der skal laves et 
aktivt valgt for at blive på det overordnede vejnet

• Der skal desuden arbejdes videre med de tiltag, 
som kan bidrage til en fredeliggørelse af midtby-
en, herunder også principper for parkering.

 Klimatilpasning

• Der skal arbejdes videre med, at forbedre mulig-
heder for håndtering af skybrud og afvanding af 
Åkvarteret i et fremtidigt klima.

• Konkurrencen har synliggjort at en åbning af åfor-
løbet skaber behov for betydelige anlæg i form af 
højvandsporte og pumpestation og at enkle, ik-
ke-tekniske løsninger er at foretrække med henblik 
på overskuelig vedligehold og stor driftssikkerhed.
Så vidt muligt er enkle og ikke tekniske løsninger 
at foretrække med henblik på overskuelig vedlige-
hold og stor driftssikkerhed.

• I det videre forløb skal den indre sikringskote fast-
lægges for at give større sikkerhed for en langtids-
holdbar løsning.

• Konklusionen efter konkurrenceprocessen er, at der 
skal arbejdes videre med en ren saltvands-løsning 
i det nye å forløb.

• Der skal fortsat være fokus på at opnå miljømæs-
sig og æstetisk god vandkvalitet, herunder bedre 
forståelse for vandtypernes indvirkning på be-
plantning af å-nære områder som periodevist er 
oversvømmet. 

 Byrum og forbindelser

• I konkurrenceforslagene vises mange nye for-
bindelser igennem området. Der skal arbejdes 
detaljeret og præcist med byrumsdannelse langs 
forbindelser for at sikre kvaliteten af disse.

• Alle 3 teams har løsninger på forbindelsen mellem 
by og havn på trods af den overordnede vejnets-
struktur. De gode ideer og tanker skal fastholdes 
og bearbejdes yderligere i det videre arbejde med 
udviklingsplanen.
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Set mod nord fra Åboulevarden/Høeg Guldbergs Gade
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Rådgivernes generelle bemærkninger

De faglige rådgivere er overordnet meget tilfredse 
med alle 3 forslag, og Horsens Kommune har fået stor 
værdi ud af konkurrencen. Horsens Kommune har fået 
et godt indtryk af alle 3 teams, deres teammedlemmer 
og deres faglighed, hvorfor kommunen principielt vil 
kunne indgå i samarbejde om færdiggørelse af udvik-
lingsplanen med alle 3 teams.

Team Vandkunsten har dog præsteret bedst under 
konkurrencen og de har bidraget mest med kreative 
ideer til løsningen af opgaven. Det er også det forslag, 
der går mest i detaljen med løsningen på nuværende 
tidspunkt. Dette giver Horsens Kommune det bedste 
afsæt for en færdiggørelse af udviklingsplanen.

Alle 3 teams har afleveret en bud på en etapeplan, 
som indikerer, at den kommunale anlægsinvestering 
vil være betydelig. Man skal dog være opmærksom 
på, at de økonomiske planer ikke kan sammenlignes 
direkte, da de har forskellig detaljeringsgrad, har de-
fineret forudsætningerne forskelligt og arbejdet med 
opdeling i etaper på vidt forskellig måde. Samtidig er 
overslagene svagt underbyggede, og de bør derfor 
tages med store forbehold.

To af holdene beskriver muligheden for medfinan-
siering gennem indtægter ved salg af kommunale 
byggeretter. Omfanget heraf vil dog i alle tilfælde 
være begrænset, set i forhold til de samlede anlægs-
omkostninger. Der nævnes også mulighed for med-
finansiering fra private grundejere. Der vil altså i alle 
tilfælde være brug for en markant offentlig investering. 
Samlet set skal udviklingen af Åkvarteret med de store 
anlægsinvesteringer, som indgår i forslaget, derfor 
ikke betragtes som en selvstændig business case men 
som en strategisk og langsigtet investering i Horsens 
bys værdi og attraktivitet.

Alle 3 forslag kræver forhandling og tæt samarbejde 
med grundejere ifm. at gå fra plan til realisering.
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Åen tilbage til byen
Team WERK 

Generelt
Team Werk har afleveret et forslag til udviklingsplan, 
som i høj grad lever op til Horsens Kommunes forvent-
ninger. 

Teamet har præsenteret et på samme tid et både 
forfriskende og konservativt bud – forfriskende i sin 
streg og tilgang til infrastruktur, og mere konservativ i 
forhold til sin tilgang til byudvikling. 

Detaljeringsgraden har været under gennemsnittet 
og teamets indsats i fase II har ikke været af samme 
kvalitet som i konkurrencens fase I.

Team Werk har vist sig dygtige til at kommunikere 
komplekse planer på en metodisk og pædagogisk 
måde og samtidig haft et mod til at holde fast ved de-
res holdninger vedr. nødvendigheden af adfærdsregu-
lerende tiltag og (manglende vej-) anlæg, hvis man 
vil fredeliggøre Horsens Midtby 

Temaet omkring klimatilpasning er kun belyst overfla-
disk og mangler både beskrivelser og argumentation 
ift. det udleverede baggrundsmateriale.

Forslaget er meget stærkt i sin formidling af analysen 
og de små vignetter, der viser, hvad man ønsker at 
gå fra og til, f.eks. fra asfaltjungle til rekreativ bydel 

osv. Men også perspektivtegningerne har en fin og let 
aflæselig streg, som har potentiale ift. kommunikation 
og dialog om projektet. 

Denne klarhed er i det samlede forslag langt hen ad 
vejen overført til plantegningerne, som også fremstår 
tydelige og let aflæselige.

Etaper og økonomi
Der forslås en etapeplan, som i modsætning til de 
to andre forslag lægger ud med realisering af privat 
bebyggelse ved nye byggeretter i området.

Denne tilgang kan virke uforpligtende for kommunen 
og rumme politiske-strategiske udfordringer: Hvorfor 
er åen nødvendig, og udnyttes åbningen af åen i til-
strækkelig grad som en kvalitet for det nye bykvarter? 
Samtidig savnes det at man i forslaget forholder sig til, 
hvordan trafikken skal afvikles undervejs i den etapevi-
se udvikling.

Forslaget rummer et estimat af anlægsøkonomien i 
de enkelte faser/etaper samt en vurdering af, hvilke 
byggemuligheder/byggeretter, som muliggøres af 
planen. Estimatet omfatter udgifter til byggeri (her-
under anlægsøkonomi i privat byggeri) og vurderes 
på den baggrund samlet set at give et misvisende 
billede af økonomien i forslaget. De dele af estimatet, 

som omfatter anlæg (ikke byggeri), kan evt. benyttes 
som en indikation af de nødvendige investeringer i de 
offentlige arealer i de enkelte faser. Overslaget er dog 
ikke underbygget nærmere, og det kan ikke umiddel-
bart vurderes, om det er realistisk. 

Byudvikling
Med sit forslag peger Team Werk på et bymæssigt 
hovedgreb, som i høj grad lever op til Horsens Kom-
munes forventninger og synliggør de byudviklings-
mæssige muligheder. 

Forslaget baserer sig på en logisk grøn og blå struktur, 
som er bærende og som – overordnet set – udgør et 
robust bymæssigt hovedgreb. Sammenhængen mel-
lem bebyggelsesstrukturer og de blå-grønne-struktu-
rer er imidlertid udfordret  – enkelte steder skabes den 
ønskede  kvalitet for den omkringliggende bebyggelse 
via de blå-grønne områder, ikke på en overbevisende 
måde. 

Forslaget viser på Rådhusgrunden et forslag til en be-
byggelse, hvor den centrale del af Rådhuset bevares, 
mens resten af grunden mod øst og vest udvikles som 
opbrudte karréer, samt mod et p-hus. Et udmærket og 
realistisk forslag.
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Der foreslås etableret et smalt vandløb Rådhusåen, 
gennem Rådhusgrunden. Denne forekommer svagt 
argumenteret, og det fremstår uklart, hvilke bymæs-
sige og byrumsmæssige kvaliteter, vandløbet her 
bidrager med.

Nord for Åboulevarden er der arbejdet med fortætning 
og huludfyldning i og omkring de eksisterende går-
drum. Disse muligheder vil med fordel kunne belyses 
yderligere f.eks. i forhold til ejerskab/ejendomme og 
muligheder for (op-)skalering af projekterne. 

Generelt er der arbejdet med en fin menneskelig skala, 
hvilket er positivt. 

Klimatilpasning
Med sit forslag giver Team Werk et bud, som i tilstræk-
kelig grad lever op til Horsens Kommunes forventnin-
ger med forslag til åens linjeføringer, som giver gode 
forudsætninger ift. afledning af regnvand, højvands-
beskyttelse og håndtering af å-vand. Klimatilpasning 
er indarbejdet på en attraktiv måde i Hængslet og i 
mere begrænset grad i den blå struktur i byudviklings-
området i øvrigt. 

Team Werk opnår stormflodsbeskyttelse ved at hæve 
terræn omkring hængslet og montere bevægelige 

højvandsporte ved åens/kanalens udløb til nordhav-
nen.

Skybrudsvand parkeres delvist på terræn og ledes 
overfladisk via Rådhusåen, Niels Gyldings Park og 
kanal samt Åhavn i Åboulevarden til skybrudspumpe 
ved hængslet som pumper vandet ud i nordhavnen. 
Skybrudspumpen er en teknisk løsning og skal virke 
næsten momentant med regnhændelser. Det giver en 
mindre robust løsning, fordi man introducerer endnu et 
pumpeanlæg i Horsens by.  

Klimatilpasningstiltag kunne ønskes tydeligere kon-
kretiseret i forhold til funktion og realiserbarhed og det 
er uklart, hvordan man opnår god vandkvalitet i å/
kanaler.

I den seneste bearbejdning er terrænet hævet, hvilket 
potentielt kunne give mindre udfordringer ift. omlæg-
ning af ledningsnettet. 

Infrastruktur
Med sit forslag giver Team Werk et godt bud, som i 
tilstrækkelig til i høj grad lever op til Horsens Kom-
munes forventninger og som understøtter de infra-
strukturmæssige muligheder og udfordringer omkring 
Horsens By og havn. Desuden indeholder forslaget 
gode, men alternative bud på indarbejdelse af infra-

struktur i disponeringen og udformningen af Hængslet 
og sammenhænge mellem åens løb og ændringer i 
infrastrukturen.

Team Werk har i løbet af konkurrencen bidraget med 
vigtige pointer, som ansporer til diskussion om, hvad 
vi vil med infrastrukturen i Horsens. Men samtidig har 
teamet i mindre grad været lydhøre over for bemærk-
ninger omkring teamets tilgang til infrastruktur i løbet 
af konkurrenceprocessen.

Den politiske dagsorden, med at bilerne skal kunne 
afvikles på ringvejsnettet, udfordres i forslaget. Visi-
onen om max 15.000 biler i døgnet forbi Hængslet er 
en anden præmis end den, der arbejdes under pt. fra 
kommunens side. Og der er ikke angivet alternative 
ruter for de forventede trafikmængder.

Horsens Kommune har undersøgt hvor stort det reelle 
potentiale er for at ændre transportmiddelvalg for de 
trafikanter, der færdes i Hængslet. I trafik 2030-planen 
er det ture under 6 km der ses som de ture, hvor det 
er muligt at ændre transportmiddelvalget. Analysen 
viser midlertidig, at under en fjerdedel af de biler, der 
krydser Hængslet har en tur kortere end 6 km. Under 
forudsætning af, at alle de potentielle ture konverte-
res til cykelture, vil der stadig være over 20.000 ture 
i Hængslet. Det betyder således, at den foreslåede 
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infrastrukturelle strategi ikke umiddelbar er en holdbar 
løsning.  

Der er arbejdet med afsæt i den overordnede stra-
tegi for infrastrukturen i Horsens, som angivet i Trafik 
2030-planen. Smutvejskørsel gennem midtbyen er 
forsøgt umuliggjort, hvilket er fint i tråd med en ønsket 
fredeliggørelse af midtbyen.

Det er uklart hvordan det trafikale greb sikrer, at Nørre-
gade ikke vil afvikle mere trafik i fremtiden.

Det er uklart, om Sønderbrogade tænkes åben eller 
lukket i krydset med Niels Gyldings Gade. Der ønskes 
ikke at åbne Sønderbrogade igen, så der skabes et 
fembenet signalreguleret kryds, som for nyligt er ble-
vet omdannet til fire ben. Konceptet omkring Sønder-
bro ses derfor for en udfordring i dens realisering.

Løsningen omkring ringvejens tilslutning syd for 
Hængslet ift. trafikken vækker også lidt bekymring. 
Åbnes der ikke op for en prioritering af afviklingen af 
trafikken på det overordnede vejnet, vil der opstå et 
ringe serviceniveau generelt i Horsens, når der ikke 
tilbydes et alternativ til Hængslet til bilisterne. 

Parkeringshuset ved rådhusgrunden er placeret i den 
nordøstlige del af området, hvilket understøtter brugen 

fra besøgende i gågaden. I forhold til udviklingen af 
rådhusgrunden er det imidlertid også vigtigt, at p-hu-
se/anlæg placeres, så det/de kan tilgås fra flere sider 
(øst-vest).

Det skitserede p-hus ved Hængslet har en fin pla-
cering ift. betjening af nærområdet, men også ift. at 
fange besøgende/bilister fra ringvejen til midtbyen, 
som derved kan parkere her og gå det sidste stykke 
op i byen.

Der er i forslaget tænkt gode cykelforbindelser ind 
gennem området og koblingen til eksisterende stier, 
hvilket er positivt. Banestien er ført ind over Lilli Gyl-
denkildes Torv, som i dag netop er omdannet. Her er 
Banestien ikke en del af den nyetablerede indretning, 
hvorfor det kan være problematisk at føre en sti ind 
over dette område.

Byrum & Forbindelser 
Team Werk er kommet med et fint forslag, som i høj 
grad lever op til Horsens Kommunes forventninger. 
Med projektet er karakteren af den blå struktur med til 
at skabe et attraktivt byliv samt styrke forbindelserne 
på tværs af åforløbet og mellem åforløbet og havnen. 

Forslaget giver gode bud på, hvordan de byrums-
mæssige kvaliteter omkring hængslet udvikles bedst 

muligt og hvordan en nyfortolkning af åen kan skabe 
ny forbindelse mellem den gamle middelalderby og 
havnen. 

Team Werks forslag rummer også gode ideer på 
byrumsmæssige kvaliteter og attraktive forbindelser 
på tværs af kvarteret som kan være med til at skabe 
merværdi for brugere af både midtbyen og boksbu-
tiksområdet samt butikker og boliger indenfor områ-
det.

Det nye område og den eksisterende by forbindes fint. 
Der er godt flow på kryds og tværs med mange gang-
broer således, at åen ikke bliver en barriere i byen. Åen 
ender på Rådhustorvet uden den store variation gen-
nem dens forløb fra Hængslet. Det virker umiddelbart 
ikke særligt overbevisende eller realistisk med sejlbåde 
helt op på torvet. Åens kant er udformet ensformigt 
uden den store variation i bearbejdningen, som kan 
indbyde til aktivitet og forskellige former for ophold. 

Det rum, der efterlades mellem resten af Rådhuset og 
den nye skitserede bebyggelse og  p-hus, virker tilfæl-
digt og har ikke en særlig stærk programmering eller 
identitet, som underbygger og overbeviser om, at det 
er det rigtige greb på stedet.
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Pumpestation
og højvandsport

Vandflow normalt

Pumpestation

Fremtidig ringvej og stormflods barriere, 2.6m

Vandflow normalt

Højvandsport med pumpe

Vandflow ved højvand

Pumpestation bygges ind under broen i sydvestsiden

26 TEAM

VANDFLOW
KLIMATILPASNING

Højvandsikring med højvandsport og pumpe 
skaber sikring mod stormflod og indløb af vand 
fra fjorden. Sammenkoblingen af de to åer 
skaber sammenhæng og vandflow med udløb 
i både det nordlige og sydlige havnebassin og 
sikrer dermed udskiftning af vandet i det nord-
lige forløb.

Vandet kan flyde frit ind fra havnen og imellem 
de to åer. I tilfælde af højvande stiger vand-
standen i åen op mod Bygholm Sø. Når vand-
standen i Fjorden/Havnen stiger til omkring 
kote 1, skal højvandsportene lukke. Yderligere 
stigning i vandstanden i å-løbene opstrøms 
starter pumperne. Udløb af separat overfla-
devand fra områder under kote 1.5 skal sikres 
med højvandslukker/kontraklapper.

Illustration fra forslag til Udviklingsplan - Byrum og forbindelser18 TEAM

BYOMRÅDER FORBINDES
BYRUM & FORBINDELSER

Det nye blå og grønne strøg flettes sammen med det 
eksisterende byrum til et nyt byrum, som er tæt, leven-
de og sammenhængende.

Horsens bymidte forbindes med åen, havnen, det nye 
grønne parkanlæg og naturområde af Bygholm Å, samt 
det store indkøbscenter ”Bilka byen”.

Åpromenaden

Sønderbrogade

Niels Gyldings Park
Åparken

Søndergade

Banestien

Station

Nordhavn

Ringvejen

Nørregade

Åpromenaden

Sønderbrogade

Niels Gyldings Park
Åparken

Søndergade

Banestien

Station

Nordhavn

Ringvejen

Nørregade

Byens stræder

Loop

Passager

Grøn forbindelse

Blå forbindelse

Netværket af øst/vestgående forbindelser flettes sam-
men med af nord/sydgående passager og gågader. 
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En midtby for mennesker – ikke biler

Ved at lede ringvejen udenom midtbyen, og 
gøre det nemmere at gå, cykle og bruge of-
fentlig transport, kan Horsens få en midtby for 
mennesker og ikke biler!

Ove Jensens Allé forudsættes i vores Ring-
vejsløsning koblet sammen med Grønlandsvej 
på den første delstrækning af havnen i et nyt 
signalreguleret kryds. Ove Jensens Allé forslås 
således nedklassificeret til fordelingsvej på 
strækningen frem til Høgh Guldbergs Gade 

34 TEAM

BÆREDYGTIG TRAFIK
INFRASTRUKTUR
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HULLER BENYTTES
BYUDVIKLING

Eksisterende bystruktur fortættes

Deler af rådhuset nedrives for at skabe plads til nye byrum

Der skabes overgang til omkringliggende områder i form 
af nye karrestrukturer
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Omkring Hængslet er der i forslaget arbejdet med en 
ny Å-havn, hvilket bymæssigt kan bidrage til øget liv 
og kvalitet i byrummene. Det blå element skaber et nyt 
og spændende identitetsskabende sted ved hængslet 
og sammenhæng med en Å-park, der lægger sig på 
begge sider af vejen. Dermed understreges forbin-
delsen fra byen mod havnen og inviterer til at kryd-
se. Kvaliteten af å-parken ved Hængslet er svær at 
forestille sig, da det er et vanskeligt sted at planlægge 
nye aktiviteter og byrum. Man kan sætte spørgsmåls-
tegn ved den reelle værdi af en grøn bypark til læn-
gere ophold under en kraftig trafikåre. Der er i høj grad 
arbejdet med dette vanskelige sted i projektet. Det har 
en stor værdi, at vejen ved Hængslet er hævet, så der 
er fri passage under vejen. 

Karréstrukturen i området er udformet med en stram 
kant langs åens løb, hvilket fint indrammer åen og op-
leves som let opløst mod syd. De opløste karréer invi-
terer ind, og der opstår mindre byrum. Man kan gå på 
opdagelse mellem bygninger og å-parken, som også 
fletter sig fint sammen med rådhusparken. Der skabes 
interessante overlap og flows i hele området.  

Sønderbrogade er løst fint i projektet. Det er et enkelt 
greb, som gør en stor forskel. Før- og efter- billederne 
giver et godt indtryk og forståelse for ændringerne.  

Sønderbrogade er Horsens nye klimagade, der 
viser vejen mod en mere bæredygtig fremtid. 
Gaden transformeres til en cykelgade, hvor 
gående og cyklister har prioritet over kørende.

Regnbede strækker sig langs hele gaden, som 
udover at sikre byen mod skybrud, skaber et 
grønt og attraktivt forløb gennem byen.

60 TEAM

SØNDERBROGADE
FØR OG EFTER

Sønderbrogade er Horsens nye klimagade, der 
viser vejen mod en mere bæredygtig fremtid. 
Gaden transformeres til en cykelgade, hvor 
gående og cyklister har prioritet over kørende.

Regnbede strækker sig langs hele gaden, som 
udover at sikre byen mod skybrud, skaber et 
grønt og attraktivt forløb gennem byen.

60 TEAM

SØNDERBROGADE
FØR OG EFTER

Illustration fra forslag til Udviklingsplan - Sønderbrogade før og efter
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Samlet evaluering
Forslaget fra Team Werk er vurderet, som vist af føl-
gende skema og spind.

Evalueringen viser, at forslaget samlet set scorer 38,5 
point og i høj grad lever op til Horsens Kommunes 
forventninger. Karaktererne fordeler sig således på 
temaer og delområder:
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Samlet evaluering
Forslaget fra Team Werk er vurderet, som vist af føl-
gende skema og spind.

Evalueringen viser, at forslaget samlet set scorer 38,5 
point og i høj grad lever op til Horsens Kommunes 
forventninger. Karaktererne fordeler sig således på 
temaer og delområder:

Tema Delopgave I alt

O: Det overordnede greb A: Hængslet B: Ved Niels Gyldings Gade

Byudvikling 3,5 3,5 3,5 10,5

Klima- 
tilpasning 2,5 3 3 8,5

Infrastruktur 3 2,5 4 9,5

Byrum og  
forbindelser 3,5 3,5 3 10

I alt 38,5
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Åen tilbage til byen
Team Vandkunsten 

Generelt
Team Vandkunsten har afleveret et forslag til udvik-
lingsplan som i særlig høj grad lever op til Horsens 
Kommunes forventninger. 

Forslaget har et stærkt identitetsskabende bymæs-
sigt hovedgreb med loopet og de 3 øst-vestgående 
forbindelser. Grebet sikrer, at de forskellige byområ-
der flettes sammen og på den måde opstår der nye 
udviklingsmuligheder mellem de i dag meget opdelte 
byområder. Teamet præsenterer et meget helstøbt 
forslag, hvor vandet har den helt centrale rolle.

Team Vandkunsten viser, at de kan løfte opgaven. De-
res forslag er både klart formidlet og realiserbart med 
simple løsninger og tanker for den efterfølgende drift. 

Etaper og økonomi
Forslagets etapeplan er forpligtende og troværdig og 
definerer klart Kommunen som styrende og dikteren-
de i den fremtidige byudvikling med en tydelig første 
etape. Den foreslåede første etape omfatter et stort og 
stærkt strukturerende greb, som reelt får ’åen tilbage 
til byen’. En stor investering men også med stor effekt 
på både kort og lang sigt.

Forslaget rummer et overordnet estimat af anlægs-
økonomien i de enkelte etaper samt en vurdering af, 

hvilket byggeretter, som muliggøres af planen, herun-
der et estimat af byggeretsværdierne. Estimatet giver 
et udmærket indblik i, hvilke anlæg der skal indgå i en 
økonomisk plan og hvilke finansieringskilder, der evt. 
kan arbejdes med. Vurderingen af byggeretterne tager 
ikke højde for det nuværende ejerskab. Anlægsover-
slaget er ikke underbygget nærmere, og det kan ikke 
umiddelbart vurderes, om det er realistisk.

Byudvikling
Med sit forslag giver Team Vandkunsten et stærkt og 
robust bymæssigt hovedgreb, som i særlig høj grad 
lever op til Horsens Kommunes forventninger og syn-
liggør de byudviklingsmæssige muligheder. 

Forslaget er meget tydeligt og overbevisende i sin idé 
og overordne hovedgreb. Samtidig er forslaget meget 
samlende og dermed også forpligtigende i sit omfang 
og sin udstrækning. En stor kvalitet i forslaget ligger 
derfor også i den fulde løsning med åens loop. Der 
kræves i det videre forløb et stærkt samarbejde mel-
lem de private grundejere særligt ejerne af Rådhus-
grunden.

Forslaget skaber flere områder, hvor der er mulighed 
for at sikre en høj bymæssig kvalitet. Der skitseres en 
byudvikling med en maskestørrelse, som hjælper til at 
sikre byrum, bygninger osv. i en menneskelig skala. 

Der arbejdes vellykket i forslaget med at aktivere 
rummet mod Niels Gyldings Gade ved at skabe et nyt 
grønt og blåt byrum som en transformation af det 
nuværende grå overskudsareal. Det blå og grønne 
byrum er det, der hægter midtbyens karrestruktur 
sammen med big box-butiksområdet mod syd.

Der arbejdes med at flette de blå-grønne strukturer 
sammen med bebyggelserne, der placeres som op-
brudte karréer. Det fremstår tydeligt, at der kan skabes 
nye attraktive byudviklingsmuligheder omkring Niels 
Gyldings Gade.

Den eksisterende bebyggelse på Emilies Plads er 
tænkt fint ind i den samlede byudvikling Åkvarteret.

Generelt er der arbejdet overbevisende med en 
menneskelig skala, sammenhængen og oplevelsen af 
bydelen, hvilket er positivt.

Klimatilpasning
Med sit forslag giver Team Vandkunsten et godt bud, 
som i særlig høj grad lever op til Horsens Kommunes 
forventninger med forslag til åens linjeføringer, som 
giver de bedste forudsætninger ift. afledning af regn-
vand og højvandsbeskyttelse. Klimatilpasning er indar-
bejdet på en relevant og attraktiv måde i Hængslet og 
i den blå struktur i byudviklingsområdet. 
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Åen tilbage til byen
Parallelkonkurrence om en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens       Team Vandkunsten SKAARUP

LANDSKAB

Illustration fra forslag til Udviklingsplan
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Der foreslås et blåt loop med saltvand og uden vand-
indtag fra Bygholm Å. Linjeføringen giver generelt gode 
muligheder for håndtering af ekstremregn i Åkvarte-
ret. Det blå loop har derudover en rekreativ styrke og 
identitet i og med at der skabes en permanent blå 
vandflade som en ringforbindelse. Loopet har overalt 
samme vandspejl, hvilket også vurderes positivt. 

Team Vandkunsten opnår stormflodsbeskyttelse ved 
at hæve terræn omkring hængslet og montere be-
vægelige højvandsporte ved åens/kanalens udløb til 
nordhavnen. 

Der introduceres en indre sikringskote i Åkvarteret, 
hvilket betyder at portene sjældnere skal lukkes. Der 
arbejdes med en indre sikringskote imod stormflod 
på 1,25 meter mellem vand og by. Dette kan muligvis 
på sigt udfordre afvandingen af byens regnvand og 
måske medføre forhøjet grundvandsspejl. I den videre 
bearbejdning skal det afklares om de nye å-kanaler 
skal etableres åbne med hydraulisk kontakt til grund-
vandet, eller om det er mere fordelagtigt at etablere 
åen i lukkede konstruktioner/sænkekasser.

Skybrudsvand parkeres delvist på terræn og ledes 
overfladisk via et kanal-loop til Bygholm Å. Herved 
introduceres ikke en pumpestation ved Hængslet. 
Løsningen vurderes som robust, da skybrudsløsningen 

er mindre teknisk og ikke afhængig af strøm. Ved nor-
male vandstande er der tale om en saltvandsløsning 
uden afhængighed til Bygholm Å systemet.

Forslaget har et højt detaljeringsniveau - eksempelvis 
afvejer forslaget fordele og ulemper ved forskellige 
beskyttelsesparadigmer og -niveauer. Dette skal der 
arbejdes videre med såfremt dette bliver aktuelt.

Ved samtidighed mellem højvande og kraftig nedbør 
er der en afhængighed til Bygholm Å systemet og 
pumpe anlægget i dæmningen ved Ringvej Syd. Løs-
ningen kræver derfor også en tilpasset dimensionering 
i forhold til Bygholm Å anlægget og myndighedsbe-
handling i forhold til vandløb. Stigbord ved Bygholm Å 
kræver desuden plads. Ideen er god og problematik-
kerne kan løses i en videre bearbejdning, så anlægget 
kan fungere uafhængig af Bygholm Å systemet.

Vandskiftet i åen skal opnås med en fiskevenlig lav-
energipumpe, der cirkulerer havnevand i åen/kanaler-
ne. Tiltagene er gennemarbejdede, konkretiserede og 
tydelige i forslaget.

Forslaget er forpligtende ift. vand og omlægning af 
eksisterende ledninger, og det vil være vanskeligt at 
skabe vandcirkulation uden hele loopet. Da anlægs-
arbejdet forventeligt skal udføres etapevist skal man 

forvente at der skal etableres midlertidige pumpean-
læg for at sikre tilfredsstillende vandkvalitet inderst i 
kanalerne.

Der er fokus på simple løsninger med minimal drift. For 
eksempel er det positivt, at forslaget ikke er afhængigt 
af en skybrudspumpe.

Interaktionen mellem det grønne og det blå i de ”bløde 
kanter” udfordres dog af saltvand, som vil påvirke 
fersk grønne flora negativt. Der opfordres derfor til at 
arbejde med en adskillelse af det ferske og det salte 
på overfladen såvel som i jorden eller en anden måde 
hvor det salte og det ferske kan eksistere side om side.

Infrastruktur
Team Vandkunsten leverer et godt og robust forslag, 
som i særlig høj grad lever op til Horsens Kommunes 
forventninger og som understøtter de infrastruktur-
mæssige muligheder og udfordringer omkring Hor-
sens By og havn. Desuden indeholder forslaget gode 
bud på indarbejdelse af infrastruktur i disponeringen 
og udformningen af Hængslet og sammenhænge 
mellem åens løb og ændringer i infrastrukturen. Der er 
samtidig rigtig god sammenhæng mellem etapeplan 
og infrastruktur. 
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Åen tilbage til byen.
 Fremtidig situation med den nye åhavn. Et genoprettet å-forløb 

skaber nye mødesteder og opholdsrum i Horsens.

Å e n  t i l b a g e  t i l  b y e n  -  P a r a l l e l k o n k u r r e n c e  o m  e n  u d v i k l i n g s p l a n  i  Å k v a r t e r e t  i  H o r s e n s  -  T e a m  V a n d k u n s t e n

Intro /
Vi læser visionen og de politiske ambitioner som tårnhøje – 
man vil gerne et Horsens med nye og bæredygtige kvaliteter. 
Ikke så mærkeligt når man ser tilbage på byens vandrum og 
nærhed til herlighedsværdierne i det grønne og ikke mindst 
fjorden. Bygholm Å skal tilbage til byen og der skal skabes 
en stærk og helt ny kobling mellem den centrale bykerne og 
udviklingen på havnen, så Horsens reelt kan gå fra provinsby til 
stor by, som det formuleres i programmet.

Samtidig lægges der ikke skjul på at der forventes ikke bare 
kreative, men i nok så høj grad realiserbare forslag til hvordan 
ambitionerne kan bidrage til at skabe merværdi for byen og 
dens borgere og løse de klimaudfordringer Horsens, som alle 
andre byer ved de danske fjorde, sidder midt i.

Vi har overordnet bestræbt os på at være visionære og give 
et billede på en by der kan forvandles med relativt enkle 
greb og vi har bestræbt os på at udvikle en strategi hvor det 
langsigtede mål er visionen, men også en strategi der kan 
etapeudvikles over tid og alligevel fastholde visionen. 

Vi tror det er vigtigt at man er ambitiøs udover det 
umiddelbart realiserbare og ikke forfalder til lokale løsninger 
der kan håndteres her og nu, med mindre de er en del af en 
langsigtet plan. 
Det ville være stærkt hvis Horsens over de næste 20-30 år 
havde et redskab til at håndtere og fastholde en overordnet 
byvision og krævede at alle projekter fremadrettet skulle 
bidrage og supportere denne vision. Ikke at der ikke kan 
ske mange tilpasninger over tid – men de skal foretages på 
baggrund af den overordnede vision. Og når man bor i en by 
hvor mottoet er at ’Horsens løfter i flok’ skulle man mene det 
var muligt.

Vitus 
Beringsparken

Horsens
KunstmuseumNordre 

kirkegård
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Analyse/ Bystruktur
Horsens er bygget op omkring 3 øst/vestgåen-
de hovedforbindelser, samt mindre nord/sydgå-
ende passagerum.

Vitus 
Beringsparken

Horsens
KunstmuseumNordre 

kirkegård

Emilies Plads

BYKERNEN

Rådhuset

BIG BOX HAVN

SØNDERBROGADE

Kvickly grunden

Analyse/ Byrum og forbindesler
Konkurrenceområdet er skåret over af infrastruktur. 
Området har mistet sin sammenhæng til midtbyen, 
vandet og ”naboøerne”.

Vitus 
Beringsparken

Horsens
KunstmuseumNordre 

kirkegård

Analyse/ Identitet
Konkurrenceområdet 
er i høj grad domineret af vejanlæg 
og hårde belægninger.

Vores forslag rummer mange nye elementer og vi har 
taget Åen tilbage til byen som et velkomment grundmotiv 
der kan tilføre helt nye og basale værdier til styrke og gavn 
for det byliv og handelsliv der allerede findes i Horsens. 
De store boksbyggerier der ligger helt centralt i byen får 
en ny front i form at et sammenbindende grønt træk og 
forbindes til centrum med veldefinerede nord-sydgående 
strædeforbindelser. Omfartsvejen føres over havneløbet via 
en ny bro og havnen kobles direkte både infrastrukturelt og 
visuelt til byen. Nye byggemuligheder anvises i en skala der 
fitter ind i den eksisterende by og tilbyder blanding af boliger, 
kultur og handelstilbud. 
Blot nogle af de hovedelementer der findes på de næste 
mange sider – vi har anstrengt for at svare på jeres ambitioner 
og også tilladt os at lægge lag til for at skabe et billede på den 
’store vision’ – Åen tilbage til hele byen, kunne man friste til at 
sige. 

Vi håber i kan se potentialet og ønsker jer god læsning.

Den fysiske plan /
Det helt overordnet greb i planen er at etablere et Å-loop, der 
forbinder bydelen, så det går fra at være en bydel af vejrum til 
en bydel af vandrum. 
Åen har to karakterer, mellem havnen og vandtorvet 
(Rådhustorvet) er den urban med hårde kanter, mens 
den langs Niels Gyldings Gade og på Rådhusgrunden er 
landskabelig med brinker. 

Der bygges videre på Horsens bystruktur med de tre 
hovedforbindelser; Nørregade, Søndergade og Åboulevarden. 
Her styrkes Åboulevarden som hovedstrøg, ved at genetablere 
åen sammen med en ny attraktiv promenade, som forbinder 
midtbyen og havnen.

Midtbyens netværk af gader og stræder trækkes ned igennem 

den nye bydel og videre ned til big box-forretningerne i syd, 
herved bliver Åkvarteret overgangen mellem midtbyen og big 
boksforretningerne i syd. 

Ved at sikre en bedre forbundet og helstøbt by, skabes der 
grobund for et spændende byliv, hvor både havn, midtby og 
naturen indgår. 

Udviklingsområdet har flere nye bykvarterer der udvikles 
med forskellige identiteter, der er indpasset i eksisterende 
strukturer. 

Anløbspladsen (Hængslet)
Der etableres en bro over Åhavnen og havneløbet. Broen   
muliggør en visuel kontakt mellem havn og bymidte via vandet 
og promenaden. Anløbspladsen bliver også en del af et kvarter, 
hvor der er park, promenade med ophold helt ned til vandet, 
samt et publikumsorienteret hus, der bliver et fyrtårn for byen.  

Åkvarteret
Langs Åboulevarden genetableres åhavnen.
Den eksisterende bebyggelse langs Åboulevarden kan 
generobre sin vigtige lokation i byen, fremfor at være gemt 
væk bag parkeringsarealer og veje. Bebyggelsen vil i  samspil 
med en ny promenade få en opblomstring af cafeer, butikker 
og uformelle mødesteder langs vandet. 

Gröenlandskvarteret (Niels Gyldings Gade)
Langs Niels Gyldings Gade etableres en park hvor en naturlig 
å slynger sig igennem. Ny bebyggelse placeres i samspil med 
eksisterende, så der opstår en byområde i overensstemmelse 
med bymidten skala og rytme. 
 
Rådhuskvarteret
Rådhuset transformeres til erhverv, boliger, bibliotek og 
borgerservice mm.

Kvarteret får en ny plads, Vandtorvet. Dette bliver et 
nyt mødested i byen, hvor folk kan samles på de syd- og 
vestvendte trapper nede langs vandet. Ned langs kvarteret 
er der etableret en park, hvor den naturlige å løber. Her 
skabs der gode opholdsrum og attraktive byggegrunde med 
vandudsigt. 

Infrastruktur
Vi foreslår en bro over havneløbet der skaber visuel og fysisk  
forbindelser på tværs af havn og by. Ved at etablere en bro 
tilgodeses både bilisten og de bløde trafikanter.
 
Vi foreslår at Ringvejen forløber centralt i midtermolen og Ove 
Jensens Alle tilsluttes til Grønlandsvej via forbindelsesvejen øst 
for Høegh Guldbergs Gade. 
Bymidten trafikbetjenes i videst muligt omfang fra syd, for at 
begrænse trafikken på Nørregade. 

Langt hovedparten af parkeringen placeres i parkeringshuse i 
tilknytning til trafikvejene syd for byen.
Det eksisterende stinet kobles sammen med det nye 
byområde så man i fremtiden kan bevæge sig af promenaden 
og af rekreative stier langs åen og havnen ind til bymidten med 
kontakt til vandet hele tiden. 

Klimatilpasning
Åen genetableres og føres rundt i et loop, der sikre nærhed 
til vandet i midtbyen og projektområdet. Højvandsikringen 
etableres under anløbsbroen derudover peger vi på en 
alternativ højvandssikring ud mod lystbådshavnen. 

Efterskrift /
Balancen mellem vision og pragmatik – læs realiserbarhed – 
er altid hårfin. 

På den ene side har byen ambitiøse ønsker til forandring og på 
den anden side er de økonomiske udfordringer indlysende. De 
sidste sider i nærværende mappe forsøger derfor at udfolde 
en etapevis udbygning der fra første spadestik peger frem 
mod den endelige vision.

De enkelte etaper rummer i sig selv mulighed for flere 
underetaper der kan sikre realisering i et tilpas tempo.
Vi tror det er vigtigt at åbningstrækket skaber en 
grundlæggende og synlig forandring som hele byen kan få 
glæde af – broen over havneløbet der skaber nye forbindelser 
og Åen tilbage til Åboulevarden der skaber et nyt og unikt 
byrum. 
Vi anviser i forbindelse med åbningstrækket også et mærkbart 
omfang af byggeretter der kan skabe grobund for nye 
boliger og ikke mindst et offentligt hus ved Anløbskajen i 
overgangen til havnen. Den rigtig gode idé til dette kan måske 

skabe grobund for fondsmidler og sætte Horsens på 
kortet som ’nødvendig’ destination. Vi er ikke langt fra 
trekantsområdet og Billund. 

Vi har illustreret et ret beskedent og lidt anonymt 
bygningsanlæg men kan sagtens se et egentligt ikon 
byggeri på sitet, hvis den rigtige idé fordrer det. 

Samlet set synes vi, i al beskedenhed, at forslaget 
balancerer mellem det ambitiøse og det realiserbare og 
at det rummer den nødvendige robusthed der faktisk 
muliggør en langsigtet udvikling hvor hver etape tilfører 
nye værdier i et tempo der passer til byens størrelse. 
Vi håber I synes det samme.

Luftfoto som viser en bydel dommineret af hårde overflader.

Åen i Horsens med Pakhuset i baggrunden.

Strategiske hovedgreb/ De 4 temaer; byrum og forbindelser, klimasikring, byudvikling og 
infrastruktur danner grundlag for de 4 strategiske hovedgreb.

Strategi for Byrum og forbindelser 1:12.000/ 
Bydelen kobles op på eksisterende forbindelser. Vigtige byrum placeres, i mødet mellem 
passagerne og stræderne.  Loopet udgør en blå forbindelse som i nord er urban, mens 
den i syd er landskabelig. 

Byrum og forbindelser

Strategi for Byudvikling 1:12.000/ 
Bydelen består af flere nye bykvarterer der udvikles med forskellige identiteter, der er 
indpasset i eksisterende strukturer. Der fortættes i sammenspil med midtbyens finma-
sket struktur. 

Byudvikling

Strategi for Klimatilpasning 1:12.000/ 
Åen genetableres og føres rundt i et loop, der sikre nærhed til vandet i midtbyen og pro-
jektområdet. Højvandsikringen etableres under anløbsbroen samt et alternativ ud mod 
lystbådshavnen. 

Klimatilpasning

Strategi for Infrastruktur 1:12.000/ 
Den nye Ringvej føres langs midtermolen ad Grønlandsvej.
Bydelen serviceres primært fra syd, hvor parkeringshuse placeres i tilknytning til tra-
fikvejene syd for byen. 

Infrastruktur

Parallelkonkurrence om en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens          Team Vandkunsten
Tegnestuen Vandkunsten, Skaarup Landskab, Via Trafik, Bactocon og Etos

Åen tilbage til byen

Helhedsplan 1:2000

Illustration fra forslag til Udviklingsplan 
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Der er endvidere god overensstemmelse mellem 
Team Vandkunstens forslag og det aktuelle projekt på 
Ove Jensens Allé. 

Forslaget rummer et robust vejnet, der imødekommer 
Trafik 2030-strategien med et konstruktivt tvist om-
kring Hængslet samt en fredeliggørelse af midtbyen.

Der er en god forståelse for de infrastrukturelle ud-
fordringer i området samt den overordnede strate-
gi for infrastrukturen i Horsens, som angivet i Trafik 
2030-planen.

Teamet arbejder videre med den overordnede strategi 
om at afvikle den gennemkørende trafik på et ring-
vejsnet som angivet i Trafik 2030-planen. Derudover 
er der udarbejdet en strategi for den parkeringssø-
gende trafik med ærinde i midtbyen, samt et koncept 
for gangforbindelser og kollektiv transport. Der kunne i 
den forbindelse savnes et koncept for, hvor de primæ-
re cykelforbindelser tænkes.

Teamet foreslår et fint alternativ til den planlagte over-
ordnede vejstruktur (for den gennemgående trafik) via 
Ove Jensens Allé med et alternativt tracé langs Grøn-
landsvej – midt på sydhavnen. Dette forslag bragte 
teamet allerede på banen i den åbne del af konkur-
rencen, hvorefter de to øvrige teams tog ideen til sig.

Alternativet for ringvejsforbindelsen langs Grønlands-
vej vil som angivet åbne muligheden for byudvikling 
mod vandet på begge sider af vejen. Desuden vil 
denne løsning kunne fjerne en svingbevægelse på den 
overordnede vej, hvilket er en rigtig interessant løsning. 
Løsningen vil formentlig kunne reducere krydsudbre-
delsen af krydset Ove Jensens Allé/Høegh Guldbergs 
Gade.

Strategien omkring parkering til ærindetrafik i midtby-
en håndteres via større parkeringsanlæg rundt i kan-
ten af midtbyen, der sikrer at det er muligt at komme 
ind til midtbyen, men ikke køre igennem. Dette er helt 
i tråd med strategien i Trafik 2030-planen. Der er dog 
vigtigt, efterfølgende at få kvalificeret, at der er den 
rette balance mellem trafikgeneratorer i midtbyen og 
adgangen hertil.

Der er taget stilling til strategiske placeringer for bus-
stop, men ikke ad hvilke ruter. Dette vil skulle tænkes 
ind i den videre proces.

Midtbyen tænkes godt trafikalt betjent fra syd, hvilket 
underbygger intentionen om, at trafikmængden på 
Nørregade skal falde som et led i Trafik 2030-planen, 
hvilket er en styrke i planen. 

Parkering på Rådhusgrunden er placeret både mod 
øst og vest, hvilket gør tilgængeligheden til området 
god for biltrafik. Særligt de øst-placerede p-arealer er 
gode i forhold til besøgende i gågaden.

Som udgangspunkt placeres al parkering i parkerings-
huse, det kan dog betyde, at der kommer parkerings-
søgende trafik i den helt centrale del (Gröenlandskvar-
teret). I den videre proces kan parkeringstyperne 
differentieres og der kan sikres, at det alene er be-
boere og arbejdsstedstrafik, der kan anvende de så 
centrale parkeringshuse med den gevinst, at der ikke 
opnås unødig parkeringssøgende trafik i f.eks. Gröen-
landskvarteret.

Hængslet er foreslået anlagt med en bro over kanalen, 
hvor de lette trafikanter skal krydse under broen. Den-
ne løsning fjerner barriereeffekten for de lette trafikan-
ter på tværs af ringvejen, hvilket er en styrke i planen.

Grebet omkring infrastruktur er i balance; en prag-
matisk tilgang, hvor funktionaliteten også tænkes ind i 
løsningen. Forslaget imødekommer parcelhuse-byen, 
hvor biler stadig er et betydende og vigtigt transport-
middelvalg. Der er altså et fint forhold mellem vægt-
ning af biler og cykler/fodgængere.
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Illustration fra forslag til Udviklingsplan
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Det infrastrukturelle greb kan løbende reguleres og 
tilpasses byens behov/udvikling over tid, hvilket er et 
stærkt greb. Det kan både være i forhold til op- og 
nedgraderinger.

Etaperne kan stå alene og kan realiseres i vilkårlig 
rækkefølge. Dette er en styrke.  

Byrum & Forbindelser 
Forslaget fra Team Vandkunsten giver et godt bud på 
disponeringen af området, som i særlig høj grad lever 
op til Horsens Kommunes forventninger. Karakteren af 
den meget tydelige blå struktur er med til at skabe et 
attraktivt byliv samt styrke forbindelserne på tværs af 
åforløbet, mellem åforløbet og havnen, samt til den 
omkringliggende by. 

Forslaget giver gode bud på, hvorledes de byrums-
mæssige kvaliteter omkring hængslet udvikles bedst 
muligt og hvordan en nyfortolkning af åen skaber 
ny forbindelse mellem den gamle middelalderby og 
havnen. Der iscenesættes et møde mellem byen og 
havnen med en anløbsplads, hvor man kan gøre et 
kort ophold eller passere. 

Team Vandkunstens forslag rummer gode ideer på 
byrumsmæssige kvaliteter og attraktive forbindelser 
på tværs af kvarteret som kan være med til at skabe 
merværdi for brugere af både midtbyen og boksbu-
tiksområdet samt butikker og boliger indenfor områ-
det.

Der skabes i forslaget mange byrum i en menneske-
lig skala og der gives konkrete og detaljerede billeder 
på kantzonerne langs bygningerne, offentlige byrum, 

grønne gårdmiljøer, fortove osv. Der skabes et fin-
masket system af forbindelser, hvor man kan gå på 
opdagelse i de mange varierende byrum.

Projektet arbejder med at flette bystrukturerne i de 
omkringliggende bydele sammen med spændende 
små forbindelser og passager. De takkede formationer 
af bygninger i området skaber fine rum og en række 
mindre pladsdannelser, som vil fungere i den men-
neskelige skala. Der arbejdes fint med disse krydsnin-
gerne mellem stræder og passager, som er med til at 
skabe oplevelser og varierende gade- og byrum, når 
man bevæger sig gennem en fortættet by. Forslaget 
er tilpasset den eksisterende gamle middelalderby 
både i forhodl til bygningshøjder og afstand mellem 
husene. Dette fornemmes tydeligt i tegningsmateriale 
og illustrationer hvilke miljøer, der kan skabes i områ-
det. 

Samtidig peges der på en række nye aktiviteter i om-
rådet, som kan understøtte mere byliv. 

Fortællingen om vandet og sammenhængen mellem 
by, havn og å genfortælles i en ny version med et loop 
af vand, som klart styrker identiteten i området, og det 
vil være med til at skabe nye attraktive forbindelse og 
byrum i området. Vandet fremstår meget tydeligt og 
hele området indrammes af vand. 

Forslaget fremstår som stærkt og gennemtænkt i for-
hold til, hvordan man kan arbejder med skala, byrum, 
forbindelser i konteksten. Der skabes rumligheder mel-
lem husene – såvel de grønne-, blå- og byrummene 
i meget illustrerende og detaljerede plantegninger og 

snit. Identitet, aktiviteter og forbindelser på kryds og 
tværs skaber en spændende og varierende plan hele 
året. 

Den blå-grønne struktur skaber en variation og kon-
trast i byrummene. Med den urbane karakter i Åbou-
levarden og den med landskabelige grønne karakter i 
Niels Gyldings Gade, som reference til hvordan land-
skabet var før det blev bygget by på arealerne. 

Variationen, skalaen og karakteren af de enkelte by-
rum, passager og forbindelser virker og kan komme til 
at fremstå attraktive og som et stort plus for Horsens 
by. 

Området ved Hængslet er disponeret forholdsvis tra-
ditionelt med mindre karreer med gårdrum til ophold 
for beboere. Detaljeringen og byrummene giver en fin 
fornemmelse for stedet eller en klar identitet. Forslaget 
skaber gode forbindelser for bløde trafikanter både 
under og over broen. Der iscenesættes desuden et 
møde mellem byen og havnen med en Promenade, 
hvor man kan gøre et kort ophold eller passere.
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Samlet evaluering
Forslaget fra Team Vandkunsten er vurderet, som vist 
af følgende skema og spind.

Evalueringen viser, at forslaget samlet set scorer 52,5 
point og i særlig høj grad lever op til Horsens Kommu-
nes forventninger. Karaktererne fordeler sig således på 
temaer og delområde:
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Tema Delopgave I alt

O: Det overordnede greb A: Hængslet B: Ved Niels Gyldings Gade

Byudvikling 4,5 4 4 12,5

Klima- 
tilpasning 4,5 4 4 12,5

Infrastruktur 5 4,5 4,5 14

Byrum og  
forbindelser 4,5 4 5 13,5

I alt 52,5
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Byens vand
Team Transform 

Generelt
Team Transform har afleveret et forslag til udvik-
lingsplan, som samlet set i særlig høj grad lever op til 
Horsens Kommunes forventninger. 

Teamet præsenter en spændende nyfortolkning af 
området, hvor der også er fokus på realiserbarheden. 

Der foreslås en nytolkning af åen og det blå strøg i 
byen som noget andet end en å, og man holder sig 
til primært at bruge vand fra fjorden i den nye blå 
struktur.

Forslaget omfatter etablering af en Åhavn, etable-
ring af å-kanal i Åboulevarden og et Å-torv, hvor der 
arbejdes med regn-og grundvand. Dertil kommer de 
to nord-/sydgående smalle kanaler samt vandet i 
den grønne kile. Byens vand er tænkt i sekvenser med 
varierende vandspejlsniveauer. Denne tilgang er på 
den ene side både dristig og enkel i sine greb og er 
umiddelbar overskuelig i sin realiserbarhed – herunder 
i sammenhæng med tydeligt argumenterede forslag 
til etapedeling. På den anden side gør de foreslåede 
tværkanaler også forslaget mere kompliceret. Det 
bynære vandspejl i Åboulevarden er et af forslagets 
særkender – på godt og ondt. Det giver flere rekre-
ative anvendelsesmuligheder, måske besparelser ift. 
overskæring af forsyningsledninger, men sandsynligvis 

også mere udfordrende at opnå en god vandkvalitet 
ift. et forslag med cirkulation og sammenhængende 
vandspejl uden stemmeværker.

Etaper og økonomi
Overordnet set er forslaget og dets etapeplan robust, 
og etapeplanen rummer ikke særligt mange gensidi-
ge afhængigheder mellem forslagets delelementer. 
Forslaget er altså fleksibelt ift. rækkefølgen og er i be-
grænset omfang afhængigt af et succesfuldt samar-
bejde mellem kommunen og private bygherrer/grund-
ejere. Blandt andet er hovedgrebet helt uafhængigt 
af, hvilken bebyggelse og omfanget heraf, der måtte 
komme på rådhusgrunden. 

Forslaget rummer et overordnet estimat af anlægs-
økonomien i de enkelte etaper samt en vurdering af, 
hvilket byggeretter, som muliggøres af planen. Estima-
tet giver et udmærket indblik i, hvilke anlæg der skal 
indgå i en økonomisk plan og hvilke finansieringskil-
der, der evt. kan arbejdes med. Overslaget er dog ikke 
underbygget nærmere, og det kan ikke umiddelbart 
vurderes, om det er realistisk.

Byudvikling
Med sit forslag giver Team Transform et godt bud, som 
i høj grad lever op til Horsens Kommunes forventninger 

og synliggør de byudviklingsmæssige muligheder og 
potentialer. 

Byudviklingsmæssigt tager forslaget afsæt i den histo-
riske bystruktur nord for området og anvender dette 
som grundlag for den bymæssige udvikling af konkur-
renceområdet. 

Princippet fremstår som udgangspunkt logisk og ro-
bust. Den bymæssige bearbejdning viser en særdeles 
god forståelse for de markeds- og udviklingsmæssi-
ge forudsætninger for byudviklingen og muliggør en 
klar etapedeling, hvor den bymæssige kvalitet dog er 
meget afhængig af, at det foreslåede grønne og blå 
netværk realiseres som forudsat i forslaget. 

De opbrudte karréer udgør et tydeligt og attraktivt, 
bymæssigt motiv, som også har en skalamæssig 
kvalitet ift. de markedsmæssige muligheder. Skalaen 
kan dog også udgøre en udfordring ift. det foreslåede 
princip med parkering i hver enkelt (del-)karré. Reelt 
vil det foreslåede princip kunne resultere i et behov for 
parkering i konstruktion i mindre enheder, evt. i kælder, 
hvilket kan være markedsmæssigt svært at realisere i 
Horsens. 

På Rådhusgrunden er der foreslået en bearbejdning 
af det gamle rådhus. En spændende idé, som også 



Fagteknisk vurdering af konkurrenceforslag  37

BYENS VAND
ÅKVARTERET HORSENS - FASE II

Illustration fra forslag til Udviklingsplan
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giver mulighed for en bedre sammenhæng på tværs 
(nord-syd). Dog savnes en mere klar argumentation 
for, at det netop er den midterste del af rådhuset, som 
foreslås fjernet.

Den foreslåede bebyggelse på rådhusgrunden vur-
deres at være realistisk, og det bemærkes, at den 
foreslåede blå struktur ikke er afhængig af den ene 
eller anden bearbejdning af rådhusgrunden, hvilket 
vurderes at være en fordel for en selvstændig udvik-
ling af grunden, men ikke nødvendigvis for sammen-
hængen til resten af konkurrenceområdet. Forslaget til 
Rådhusgrunden er dog også uden særlige kvaliteter, 
som underbygger og begrunder netop det foreslåede 
bymæssige koncept. 

Generelt er der arbejdet med en menneskelig skala, 
hvilket er positivt. 

De foreslåede tværkanaler vurderes at udgøre en 
potentiel stor oplevelsesmæssig kvalitet, men er også 
en krævende løsning, som trafikalt og tryghedsmæs-
sigt kan være en udfordring. Særligt de bymæssige og 
byrumsmæssige kvaliteter af den østlige af tværka-
nalerne vurderes at kræve en solid underbygning med 
konkrete planlægningsmæssige principper for f.eks. 
bearbejdning af stueetager og kantzoner.

Forslaget præsenterer i øvrigt gode illustrative og let-
forståelige principper både ift. bebyggelsestypologien 
og parkeringsstrategien. 

Klimatilpasning
Med sit forslag giver Team Transform et godt bud, som 
i høj grad lever op til Horsens Kommunes forventninger 
med forslag til åens linjeføringer, som giver de bedste 
forudsætninger ift. afledning af regnvand, højvands-
beskyttelse og håndtering af å-vand. Klimatilpasning 
er indarbejdet på en relevant og attraktiv måde i 
Hængslet og i den blå struktur i byudviklingsområdet. 

I forslaget opnås stormflodsbeskyttelse ved at hæve 
terræn omkring Hængslet og montere bevægelige 
højvandsporte ved åens/kanalens udløb til nordhav-
nen. Der introduceres en indre sikringskote i Åkvarteret, 
som betyder, at portene kun sjældent skal lukkes. Det 
fremgår ikke om sikringskoten giver væsentlige udfor-
dringer mht. at afvande byen for hverdagsregn.

Skybrudsvand parkeres delvist på terræn og ledes 
overfladisk via den grønne kile og tværgående kanaler 
til kanalen i Åboulevarden, hvor skybrudspumpen ved 
Hængslet pumper vandet ud i Nordhavnen. Pum-
pen kan desuden cirkulere havnevand ind i loopet 
for at forbedre vandkvaliteten. Skybrudspumpen er 
en teknisk løsning og skal virke næsten momentant 

med regnhændelser. Det giver en afhængighed og en 
mindre robust løsning, også pga. at man introducerer 
endnu et pumpeanlæg i Horsens by. Dog er der en en-
kelhed i løsningen ved, at det er en saltvandsløsning, 
hvor der ikke er afhængighed af Bygholm Å systemet. 

Tiltag og koter er generelt gennemarbejdede, 
men koblinger mellem tværkanaler og de trinvise 
vandspejlsniveauer i Åboulevarden kan være udfor-
drede mht. vandskifte og vandkvalitet. 

Der arbejdes med en indre sikringskote imod stormflod 
på 1,3 meter mellem vand og by ved brug af bryst-
værn eller terræn. Dette kan muligvis på sigt udfordre 
afvandingen af byens regnvand og måske medføre 
forhøjet grundvandsspejl. I den videre bearbejdning 
skal det afklares om de nye å-kanaler skal etableres 
åbne med hydraulisk kontakt til grundvandet, eller 
om det er mere fordelagtigt at etablere åen i lukkede 
konstruktioner/sænkekasser.

Forslaget kobler på interessant måde klimatilpasning 
og forskellige vanddybder til rekreative anvendel-
ser. Ved at hæve bunden i å-kanalen på velvalgte 
strækninger i Åboulevarden, kan man måske mindske 
ledningsomlægninger ved den foreslåede løsning. 
Samtidig opstår imidlertid en udfordring i forhold til 
cirkulation og vandudskiftning i det samlede system.
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Forslaget har en manglende realisme i forhold til 
beplantning op imod det varierende salte miljø. Det 
kræver en bearbejdning ift. plantevalg og udtryk i et 
område med varierende vanddybde og skiftende salt-
koncentration, at få skabt et overbevisende attraktivt 
grønt miljø her hvor byens kant møder den grønne kile 
/Å-parken.

Det forekommer desuden som en kompleks teknisk 
løsning at etablere en stor klapbro med mulighed for 
indsejling af større skibe, ovenpå stormflodssikringen 
ved Hængslet.

Forslaget indeholder forslag til en tydelige etapeop-
deling, som er til fordel for arbejdet med vandet og 
for realisering af et system, som også kan håndtere 
skybrud. 

Den skrånende flade i Å-parken giver en naturlig 
interaktion mellem det grønne og det blå ved daglig 
tidevand og højvande. Dette udfordrer dels færdsel på 
stierne og dels saltvandets påvirkning af den ferske 
grønne flora. Her kan det være en fordel i stedet, at 
arbejde med en adskillelse af det ferske og det salte 
på overfladen såvel som i jorden.

Forslaget indeholder i øvrigt gode illustrative og letfor-
ståelige principper. 

Infrastruktur
Med sit forslag giver Team Transform et godt bud, som 
i særlig høj grad lever op til Horsens Kommunes for-
ventninger og som understøtter de infrastrukturmæs-
sige muligheder og udfordringer omkring Horsens By 
og havn. Desuden indeholder forslaget gode bud på 
indarbejdelse af infrastruktur i disponeringen og ud-
formningen af Hængslet og sammenhænge mellem 
åens løb og ændringer i infrastrukturen.

Forslaget er tro mod strategien for den overordnede 
infrastruktur i Horsens, som angivet i Trafik 2030-pla-
nen. Den overordnede strategi med at afvikle den 
gennemkørende trafik på et ringvejsnet, som angivet i 
netop Trafik 2030-planen, danner udgangspunktet for 
den trafikale løsning i forslaget. 

Derudover giver forslaget et solidt bud på, hvordan 
den gennemkørende trafik i udviklingsområdet kan 
reduceres, en strategi for parkering samt fodgæn-
gerruter og cykelforbindelser samt håndtering af den 
kollektive transport.

Idéen om en klapbro er interessant, idet der åbnes 
for muligheden for at få trukket ”havnelivet” helt ind i 
Åboulevarden. Klappen skal dog kun i brug lejligheds-
vis af hensyn til fremkommeligheden for trafikken, hvil-

ket der også redegøres for. Af den grund er det også 
en omkostningstung løsning med en klapbro.

Hængslet er bearbejdet, så der skabes mulighed for 
passere vejen i både niveau og under broen langs 
vandet på begge sider, hvilket skaber en god og 
attraktiv kobling mellem havnen og byen for de lette 
trafikanter.

Hængslet er foreslået anlagt med en bro over kana-
len, hvor de lette trafikanter skal krydse under broen 
som den oplagte løsning. Det vil stadig være muligt 
at krydse vejen i niveau. Denne løsning fjerner barrie-
reeffekten for de lette trafikanter på tværs af ringvejen. 
Dette giver en god løsning i forhold til at binde midtby-
en sammen med Havnen. Ved moderat stormflod kan 
fodgængere stadig komme på tværs og biler kan køre 
uhindret, hvilket også er en klar styrke i forslaget.

Forslaget præsenterer en trafikal adskillelse af bil-
trafikken mellem de to områder på hver side af Den 
Grønne Kile. Det vil skabe den ønskede fredeliggørelse 
af midtbyen, der sammen med parkeringshusenes 
placeringer langs midtbyens rand også sikrer en vis 
fredeliggørelse af biltrafikken.

Der arbejdes med en parkeringsstrategi bestående af 
en kombination af p-huse, gadeparkering og i mindre 
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Der er i dag et stort uforløst potentiale omkring byens byrum 
og forbindelser. Den overordnede ’wayfinding’, byens rum til 
ophold og mødet mellem mennesker, trænger til et løft.

Den historiske bymidte har en klar bystruktur med brede øst-
vest gående strøg og smalle nord-sydgående passager. Denne 
bystruktur foreslås forlænget ind i konkurrenceområdet, hvor-
ved hierarki og intuitiv wayfinding styrkes, og nye markante 
blå ledelinjer introduceres i de øst-vestgående strøg.

STRØG
Den nye bydel spændes ud af to markante strøg; det nordlige 
strøg, der dannes af det blå spor i ’Åhavnen’ og ’Åboulevar-
den’ og det sydlige strøg, der dannes af det grønne spor, som 
får karakter af en lineær vandpark. De to strøg mødes ved 
Hængslet, og leder således begge til havnen. Med disse to 
markante blå strøg, får bydelen klare byrum med retning og 
struktur og en bedre kontakt til vandet og til havneområdet.

PASSAGER/STRÆDER
Struktur med smalle nord-sydgående stræder videreføres ind 
i det nye område. Hermed skabes god gennemtrængelighed i 
den nye bydel

Eksisterende passager i bymidten opstrammes med infill-byg-
gerier, hvor husrækkerne er brudte. Nye passager etableres i 
Åkvarteret, nogle som smalle veldefinerede shared space gade-
rum med nye kanaler, som skaber forbindelser imellem de blå 
hovedspor – og dermed danner to øer. Passagerne binder byen 
sammen i nord-sydgående retning. Disse forbindes med de 
eksisterende passager med broer på tværs af åen.

To af de nye stræder gives i det nye område en vand-identitet 
med kanaler.
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grad parkering i gårdmiljøer med en strategiske pla-
cering af de forskellige parkeringstyper. For at kunne 
forbeholde parkering til beboere i gård- og gaderum 
fordrer dette, at der vil gennemføres beboerlicensord-
ning i området. Placeringen af de decentrale parke-
ringsløsninger kan være en udfordring rent økonomisk, 
da det stiller store krav til de enkelte byggefelter.  Dette 
kan måske trække i den forkerte retning ift. at reali-
serer de enkelte projekter i konkurrenceområdet. På 
den anden side giver det mulighed for at undgår store 
p-huse inde i den centrale del af konkurrenceområdet, 
hvilket kan være godt både ift. oplevelsen af området 
som besøgende og som beboer set med et byudvik-
lingsperspektiv.

Infrastrukturen i forslaget vurderes som robust overfor 
ændringer i konkurrenceområdet. Bl.a. forsynes Ø1 og 
Ø2 trafikalt via Rådhusgrunden/Rædersgade. Denne 
løsning kan uden de store indgreb i konceptet flyttes 
til Grønlandsvej – også uden at Grønlandsvej gøres til 
en gennemgående forbindelse. Dette ses som en klar 
styrke i forslaget.

Forslaget indeholder desuden gode tanker omkring og 
hensyn til de bløde trafikanter, herunder især cyklister.

Byrum & Forbindelser 
Team Transform giver et godt bud, som i høj grad le-
ver op til Horsens Kommunes forventninger. Karakteren 
af den blå struktur er med til at skabe et attraktivt byliv 
samt styrke forbindelserne på tværs af å-forløbet og 
mellem å-forløbet og havnen. 

Projektet giver gode bud på, hvorledes de byrums-
mæssige kvaliteter udvikles bedst muligt, og hvordan 
en nyfortolkning af åen skaber en ny forbindelse mel-
lem den gamle middelalderby og havnen. 

Forslaget rummer også gode ideer på byrumsmæs-
sige kvaliteter og attraktive forbindelser på tværs af 
kvarteret som kan være med til at skabe merværdi 
for brugere af både midtbyen og boksbutiksområdet 
samt butikker og boliger indenfor området. 

Der skabes nye forbindelser, som hænger fint sammen 
med de eksisterende forbindelser i midtbyen og de 
eksisterende smukke gamle gader forbindes med den 
nye bydel i Åkvarteret. 

Karrestrukturerne defineres af det nye, lidt grove, 
netværk af forbindelser på kryds og tværs gennem 
området. Karreernes størrelse og struktur gør, at de 
fremtræder lidt for lukkede, og der åbnes ikke nok op 
til gårdrummene og dermed skabes der ikke et helt 
optimalt frit flow gennem områderne. Bebyggelsens 
tætte karakter kan ved de tværgående kanaler give 
utrygge byrum, hvis ikke der arbejdes særligt med 
stueetager og kantzoner. Men omvendt kan det også 
skabe nogle helt unikke for Horsens og spændende 
tætte og mindre rum. Men løsningen vil stille store krav 
til detailplanlægningen efterfølgende.

Kvarterets netværk af byrum og forbindelser kunne 
forfines, så der dannes flere mindre byrum og smutve-
je med oplevelser og variationer og hvor der skabes 
særlige identiteter/steder i området.  Der bør i højere 
grad være muligheder for at gå på opdagelse med 

en række overraskelser med gårdmiljøer, kantzonebe-
arbejdning mm. der inviterer ind. Men alt dette vil der 
kunne arbejdes videre med i den endelige udviklings-
plan.

Det grønne, sydlige bælte flettes sammen med van-
det, som også trækkes sydligt om karréerne. Dette har 
oplevelsesmæssigt en rigtig stor kvalitet, idet vandet 
bruges aktivt i planen.  Den blå-grønne struktur skaber 
en variation og kontrast i byrummene. Med den urba-
ne karakter i Åboulevarden og den med landskabelige 
grønne karakter i Niels Gyldings Gade, som reference 
til hvordan landskabet var før det blev bygget by på 
arealerne.

Åen ”nedtrappes” gradvist fra Hængslet og mod Råd-
hustorvet. Det giver en spændende oplevelse af de 
forskellige muligheder men også varierende oplevel-
ser, der er med vand på vej gennem byen. På Å-torvet 
(Rådhustorvet) er det et plus, at pladsen kan transfor-
meres, og at pladsen kan danne ramme om mange 
forskellige aktiviteter både med og uden vand. Dette 
giver pladsen en stor fleksibilitet. 

Området ved Hængslet er disponeret lidt traditio-
nelt med mindre karreer med gårdrum til ophold for 
beboere. Detaljeringen og byrummene giver ikke en 
tydelig fornemmelse for stedet eller en klar identitet. Til 
gengæld er der gode forbindelser for bløde trafikanter 
både under og over broen. Klapbroen vil helt sikkert 
kunne tilføre området en attraktion og maritim identi-
tet. Der iscenesættes desuden et møde mellem byen 
og havnen med en Promenade, hvor man kan gøre et 
kort ophold eller passere.
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Samlet evaluering
Forslaget fra Team Transform er vurderet, som vist af 
følgende skema og spind.

Evalueringen viser, at forslaget samlet set scorer 48 
point og i særlig høj grad lever op til Horsens Kommu-
nes forventninger. Karaktererne fordeler sig således på 
temaer og delområde:
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Samlet evaluering
Forslaget fra Team Transform er vurderet, som vist af 
følgende skema og spind.

Evalueringen viser, at forslaget samlet set scorer 48 
point og i særlig høj grad lever op til Horsens Kommu-
nes forventninger. Karaktererne fordeler sig således på 
temaer og delområde:

Tema Delopgave I alt

O: Det overordnede greb A: Hængslet B: Ved Niels Gyldings Gade

Byudvikling 4 3,5 3,5 11

Klima- 
tilpasning 4 4 3,5 11,5

Infrastruktur 5 4,5 4,5 14

Byrum og  
forbindelser 4 3,5 4 11,5

I alt 48
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Opsummering

Tema Delopgave I alt

O: Det overordnede greb A: Hængslet B: Ved Niels Gyldings Gade

Te
am

 W
er

k

Byudvikling 3,5 3,5 3,5 10,5

Klima- 
tilpasning 2,5 3 3 8,5

Infrastruktur 3 2,5 4 9,5

Byrum og  
forbindelser 3,5 3,5 3 10

I alt 38,5

Åen tilbage til byen – Parallelkonkurrence udviklingsplan for Horsens 51

ÅKVARTERET
FØR OG EFTER

Åboulevarden huser mange af Horsens ikoni-
ske bygninger, blandt andet Pakhus 85. Ved at 
etablere den nye Å – med rekreative prome-
nader på hver side og krydsende broer – får 
disse bygninger en af de mest attraktive adres-
ser i byen.

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

Te
am

 V
an

dk
un

st
en

Byudvikling 4,5 4 4 12,5

Klima- 
tilpasning 4,5 4 4 12,5

Infrastruktur 5 4,5 4,5 14

Byrum og  
forbindelser 4,5 4 5 13,5

I alt 52,5

Åen tilbage til byen
Parallelkonkurrence om en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens       Team Vandkunsten SKAARUP

LANDSKAB

Te
am

 T
ra

ns
fo

rm

Byudvikling 4 3,5 3,5 11

Klima- 
tilpasning 4 4 3,5 11,5

Infrastruktur 5 4,5 4,5 14

Byrum og  
forbindelser 4 3,5 4 11,5

I alt 48

BYENS VAND
ÅKVARTERET HORSENS - FASE II

Illustration fra forslag til Udviklingsplan - Team Transform

Illustration fra forslag til Udviklingsplan - Team Vandkunsten

Illustration fra forslag til Udviklingsplan - Team Werk

Opsummering

Illustration fra forslag til Udviklingsplan - Team Transform

Illustration fra forslag til Udviklingsplan - Team Vandkunsten

Illustration fra forslag til Udviklingsplan - Team Werk
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15Åen tilbage til byen. Parallelkonkurrence om en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens

Illustration fra forslag til Udviklingsplan




	Forside
	Kolofon
	Indhold
	Indledning
	Anbefaling
	Konkurrencen - kort fortalt
	Afleveringskrav
	Vurdering og vurderingskriterier
	Fokus i løbet af konkurrencen
	Rådgivernes generelle bemærkninger
	Team Werk
	Team Vandkunsten
	Team Transform
	Opsummering

