Åen tilbage til byen

Helhedsplan

Visualisering v / pakhuset

Visualisering v / ny anløbsbro

Åen tilbage til byen/

herved bliver Åkvarteret overgangen mellem

for byen.

Det helt overordnet greb i planen er at etablere

midtbyen og big box-forretningerne i syd.

Åkvarteret bliver et kvarter med cafeer, butikker

et Å-loop, der forbinder bydelen, så det går fra at
være en bydel af vejrum til en bydel af vandrum.
Der bygges videre på Horsens bystruktur med de

og uformelle mødesteder langs den nye
Ved at sikre en bedre forbundet og helstøbt by,

promenade og vandet. Gröenlandskvarteret (Niels

skabes der grobund for et spændende byliv, hvor

Gyldings Gade) bliver et blå-grønt kvarter med et

både havn, midtby og naturen indgår.

parkstrøg, hvor en naturlig å slynger sig igennem.

tre hovedforbindelser; Nørregade, Søndergade

Rådhuskvarteret får en ny plads, Vandtorvet,

og Åboulevarden. Her styrkes Åboulevarden som

Udviklingsområdet får flere nye bykvarterer

som bliver et nyt mødested i byen, hvor folk kan

hovedstrøg, ved at genetablere åen sammen

der udvikles med forskellige identiteter, hvor ny

samles på de syd- og vestvendte trapper nede

med en ny attraktiv promenade, som forbinder

bebyggelse er indpasset i eksisterende strukturer.

langs vandet. Ned langs kvarteret er der etableret

midtbyen og havnen. Midtbyens netværk af gader

Anløbspladsen (Hængslet) bliver et maritimt

en park, hvor den naturlige å løber. Her skabs der

og stræder trækkes ned igennem den nye bydel

kvarter med opholdsrum helt ned til vandet, samt

gode opholdsrum og attraktive byggegrunde med

og videre ned til big box-forretningerne i syd,

et publikumsorienteret hus, der bliver et fyrtårn

vandudsigt.
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TEAM VANDKUNSTEN

TEAM VANDKUNSTEN

Parallelkonkurrence om en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens

Parallelkonkurrence om en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens

ANLØBSPLADSEN

ÅHAVNEN

Bykernen forbindes med havnen /

Åen tilbage til byen /

Området ved Hængslet er et centralt sted i den fremtidige
udvikling af Horsens – her skal byen kobles med havnen. Det
var her skibene engang anløb til byen og her de forhåbentlig
kommer til det igen – deraf navet Anløbspladsen.
På billedet foroven ses den fremtidig situation med den genoprettede åhavn, den nye bro og promenaden der sikrer en
visuel og fysisk forbindelse mellem havn og by.

Fremtidig situation for den nye åhavn. Åhavnen er startskuddet for genoprettelsen af Åboulevarden, og sammenbinder
Horsens i et blåt å-forløb. Det genoprettet å-forløb skaber
nye mødesteder og opholdsrum for indbyggerne i Horsens
og referer tilbage til Åhavnens historisk tracé.
Kig mod Hængslet i dag

Kig langs Åboulevarden i dag

