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BYENS VAND

BYEN OG VANDET

Horsens har historisk været en by i stærk kontakt med
landskabet og vandet. Åens udmunding i fjorden var
grundlaget for byens opståen ved vadestedet over åen.
Byen havde en klar bystruktur med en let aflæseligt
hierarki, hvor åhavnen var det styrende element for byens
udvikling.

STADSPORTRÆT - HORSENS I 1700-TALLET: EN DRIFTIG KØBSTAD I KONTAKT MED VANDET OG LANDSKABET. MED KLAR BYSTRUKTUR OG HIERARKI
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BYENS VAND

VANDET HISTORISKE LINJER
Vandets historiske linjer – både de, som stadigt kan aflæses i terrænet og i de historiske facaderækker og de linjer, som nu er udviskede – er væsentlige lag i byens DNA.
Vi kan lære en del af disse linjer - og bruge dem i arbejdet med at reintroducere
vandet i det centrale Horsens.
For at søge et svar på disse spørgsmål, søger vi dels i vandets historisk form og betydning for byen - de historiske lag og de spor, som stadigt kan opleves i byen.
Vandet kan dog ikke helt komme til at følge de spor det gjorde engang. Nogle steder løber de historiske linjer på tværs af nye bystruktur og under bygninger. Det nye
vandgreb må således nytænkes - men med inspiration og afsæt i det historiske lag,
som kan give mening for den nye løsning.

FREM CA. ÅR 1850

ÅR 1900 - UMIDDELBART FØR ÅENS LUKNING

2020

Nordligt Å-løb og kystlinjen på 'Flasken'
Indtil midt i 1850 løb kystlinjen på den lille bugt 'Flasken' igennem
området, og den sydlige del af området under vand.

Byen vokser og vandet viger
'Flasken' er fyldt op. Hermed er det meste af området indvundet til by
og havneareal. Vest for byen har den nye jernbane rettet Bygholm Å ud,
til det løb den har idag.

Idag
Vandet har gradvist mistet sin betydning og tilstedeværelse i området - og hermed har
bymidten mistet sin umiddelbare kontakt til vandet. Vandets spor kan dog stadigt
aflæses i byen - og historik med både å og kystlinje igennem området rummer et
væsentligt potentiale for fremtidig udvikling af området.
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BYENS VAND

HORSENS, LANDSKABET OG VANDET

BYEN OG VANDET
Vandet - Fjorden og Åen - har historisk haft altafgørende betydning for Horsens.
Byen er anlagt ved udløbet af Bygholm Å, hvor vandet har givet gode forhold for
transport, handel, fiskeri og jordbrug – mens det samtidigt har ydet en naturlig
beskyttelse. Vandet har været byens eksistensgrundlag og kilde til vækst.

BYEN I LANDSKABET
Horsens ligger lavt i terrænet på tværs af Ådalen, hvor Bygholm Å møder Horsens
Fjord. Den historiske bymidte ligger på den sydvendte skråning af en bakkeø i Ådalen.
Konkurrenceområdet ligger for foden af denne skråning, på et område, der tidligere har
været fjord.

Denne historiske afhængighed af vandet er siden mindsket, og byens kontakt til
vandet svækket. I dag har vandet mere rekreative kvaliteter - og den umiddelbare
kontakt til bymidten er udvisket.

BYENS ÅRRINGE
Horsens er i vækst. Både ved udvidelse og fortætning. En kortlægning af byens
"årringe" viser byens vækstmønster i forhold til vandet og landskabet. Når
byen vokser giver det nye udfordringer – og nye muligheder. Den historiske by
er i dag den urbane bymidte; det er byens omdrejningspunkt og noget, der bør
værnes om, når byen vokser.

Middelalderbyen
Horsens ca. 1920
Byen idag

Nørrestrand
Bygholm Å

Horsens Fjord

Byen og Vandet

Horsens Fjord

Byen og landskabet - Horsens ligger lavt i terrænet

ÅKVARTERET
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BYENS VAND

HORSENS, LANDSKABET OG VANDET

Bygholm Å
Horsens Fjord

BYEN OG LANDSKABET: HORSENS’ ÅRRINGE

KONKURRENCEOMRÅDET
ligger lavt i terrænnet, hvor det historiske nordlige åforløb
skær igennem byen.

ÅKVARTERET
HORSENS

BYEN I DAG

spænder over ådalen, på tværs af vandets
naturlige strømningsvej fra den bagvedliggende Ådal.

BYEN ANNO 1920
vokser i stigende grad mod nord, hvor
terrænet er højest

MIDDELALDERBYEN
ligger på den syd-vendte skråning af en
bakkeø i Ådalen.
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BYENS VAND

KONKURRENCEOMRÅDET
Den Hårde By
Konkurrenceområdet er domineret af biler og belagte flader
– biler på større og mindre veje, og et større antal parkeringspladser. Det giver en meget høj belægningsgrad i område,
hvilket medfører stor afstrømning af regnvand, tiltagende
risiko for overophedning i sommermåneder og betyder, at
området ikke inviterer til ophold.
Fragmenteret Bystruktur
Området er domineret af store veje og er karakteriseret af
væsentlige skalamæssige sammenstød imellem den historisk
by og boks-butikkernes store bygningsvolumener.
Skalaspring
Området har mistet sin menneskelige skala. Infrastruktur og
store bygningsvolumener står i kontrast til den nære og menneskelige skala - og de nærliggende husrækker.

LUFTFOTO 1:5000 - HORSENS 2020

GRØNNE OG BLÅ OMRÅDER

BELÆGNINGSGRAD

VEJE OG PARKERING

9%

91%

40%
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HOVEDGREB

VANDET TILBAGE TIL BYEN !
UDEFRA OG IND
Vi foreslår at lade vandet trænge ind i den nye bydel udefra. Et
omvendt delta, hvor vandet i byen bliver et netværk af kanaler
med kontakt til havnen og fjorden og ikke i udgangspunktet
kommer flydende inde fra oplandet.

FJORDEN SOM UDGANGSPUNKT
Udgangspunkt er således saltvand, ikke åvand. Dette giver
særlige muligheder i forhold til vandkvalitet - og kontrol af
vandstand, bl.a. med tidevandets vekslende vandstand, garanterer en løbende vandudskiftning og sikrer dermed en grundliggende vandkvalitet, som vandets saltindhold bidrager til.

BYGHOLM SØ

HORSENS FJORD

ÅKVARTERET
HORSENS
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HOVEDGREB

VAND PÅ MANGE MÅDER = VARIERET BYLIV
MERE BY OG MERE BYLIV
Vi vil med dette forslag afsøge, hvordan vi med mere vand
i byen, kan give Horsens større kvaliteter, et klarere hierarki
og mere byliv og dermed bidrage til byens ambitioner om at
blive en Stor By. .

- bringe vandets mange kvaliteter i spil i Horsens Midtby
- lade vandet komme til orde på flere måder
- have vand med nærhed og kvalitet i bymidten
- genskabe byens å-havn, som havde stor historisk betydning
- løfte værdien af ejendomme i området

Vi ser store potentialer for at skabe et klarere hierarki i Horsens Bymidte med øget intuitiv wayfinding, værdiforøgelse af
eksisterende ejendomme og nye byggeretter. Vi vil ’sy’ byen
bedre sammen med nye, spændende muligheder for byliv.

VANDETS URBANE EGENSKABER
Vandet som element har en række egenskaber og kvaliteter,
som kan skabe værdi, fokus og orientering i byen. Med den
rette anvendelse, giver det åbenlyse kvaliteter og identitet i byrummet og nærområdet - men kan også hjælpe til at fremme
hierarki og retning i et større afsnit af bymidten, og således
fremme en bredere bymæssig sammenhæng.

Åen må tolkes - og introduceres - i en ny form; en ny urban å
tilpasset Horsens, som byen er i dag og i fremtiden. Et forløb
af vand igennem byen, som kan skabe liv og give byen kvaliteter, der gør Horsens unik.
Målet bør ikke være at stræbe efter en historisk å, men snarere
at søge at:
- skabe gode byrum og fremme byliv

Vi vil således arbejde med væsentlige kvaliteter, som vi foreslår
indarbejdet i projektet:

VANDET SOM LEDELINJE
Ledelinje i byen: vandet er med til at skabe sammenhæng,
wayfinding og hierarki
VANDET SOM BYNATUR
Vandet understøtter natur i byen og giver mulighed for
biodiversitet. Der ligger et rekreativt potentiale i aktiviteter på
vandet
VANDETS PÅVIRKNING AF BYKLIMA
Nærklima: vandet køler byen om sommeren og varmer den
om vinteren
VANDET øger VÆRDI
Vandet øger værdi af ejendomme i området.

VANDET SOM ATTRAKTOR
Attraktion i byen, inviterer til ophold ved vandet

EN BYDEL MED FLERE SLAGS VAND
De beskrevne kvaliteter er elementære kvaliteter ved vandet,
som ikke er specifikt forbundne til en Å med flydende ferskvand. Kvaliteterne er mere universelle og knytter sig bredere
til vandets egenskaber i byen.
Vi finder det derfor relevant at kigge på vand i en lidt bredere
optik: havnens salte vand, det blandede vand (brakvand), det
ferske regnvand det friske grundvand - og åens næringsrige
vand.
Det giver anledning til et hovedgreb omkring vandet, som
ikke nødvendigvis involverer åvandet fra Bygholm Å - ikke i
første omgang.

"

De udpegede kvaliteter knytter sig til vand
som element, ikke om det er ferskt eller salt.

En aktiv og tiltrækkende flade i byen

Vandet fungerer som ledelinje i byen og bedrer nærklima

Ophold og aktiviteter i mødet med vandet

ÅKVARTERET
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Vand tilfører værdi i byudvikling
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HOVEDGREB

ETAPEVIS UDBYGNING
Vi foreslår en rationel etapemæssig udbygning af de ‘blå byrum’ i den nye bydel,
fra havnen og ind i byen. Det greb rummer en stor fleksibilitet, og rækkefølgen kan
forløbe på forskellige måder - eller ændres i de kommende år når området skal realiseres. Men væsentligst er det, at der altid bygges udefra og ind - så vandelementerne
har kontakt til havnen.

1: HÆNGSLET

2: ÅHAVNEN

3: ÅPARK

Hængslet er åbningstrækket.
Hermed åbnes for at ringvejen og klimasikring af bymidten kan udføres.

Åhavnen udgraves i en eller flere deletaper. Det er et vigtigt skridt. Hermed får
området sit store brede vandspejl tilbage, og det maritime liv kan udfoldes sig inde i
kvarteret.

Åparken danner et nyt blågrønt byrum til både ophold og transportkorridor
for gående og cyklister og giver en attraktiv beliggenhed for nye sydvendte
boliger.

ÅKVARTERET
HORSENS
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HOVEDGREB

ETAPEVIS UDBYGNING...

4: FUGHOLM KANAL

5: STOR BLÅ LØKKE

6:VANDENE AFSLUTTES IMOD VEST

Kanal i Fugholm-vej skaber forbindelse imellem det nordlige og sydlige løb - og
danner en lille sammenhængende blå løkke. Hermed skabes en ø, hvor på der kan
byudvikles.

Udgravning af vandet i Åboulevarden og Åparken kan forlænges længere imod vest,
uafhængigt af hinanden.

Det blå netværk afsluttes imod vest.

I den østlige side af Rådhusgrunden forbinder 'Juliussens Kanal', en ny kanal langs
J. Chr. Juliussens vej, Åboulevarden og Åparken - og skaber en stor blå løkke. Samtidigt dannes områdets anden ø.

ÅKVARTERET
HORSENS

Det nordlige løb afsluttes med et nyt Åtorv på det nuværende Rådhustorv.
Fra Åtorvet danner Sønderbro-gade en skybrudskorridor imod øst ud til Bygholm Å.
Det sydlige løb forlænges ud til Bygholm Å, Hvor der er mulighed for åbning, så
vandet fra Bygholm Å flyder igennem Åparken.
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HOVEDGREB

ET VANDKVARTER TIL HORSENS

VANDKUNST PÅ
RÅDHUSTORVET

BYNÆR KANAL I
ÅBOULEVARD

ÅHAVNEN

JULIUSSENS
KANAL

FUGHOLM
KANAL

EN NY VANDKANT TIL BYEN

FORLÆNGELSE TIL
BYGHOLM Å
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ÅKVARTERET - FUGLEPERSPEKTIV SET FRA ØST
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HOVEDGREB

BYEN TILBAGE TIL ÅEN
Ringvejen foreslås flyttet ind centralt på havnens store pier.
Dette greb har flere væsentlige positive virkninger.

Dels gives et område på 13 ha langs Bygholm Å direkte adgang
til åen - byen bringes tilbage til åen. Dette berørte område
kommer samtidigt til at ligge på indersiden af ringvejens
stormflodsbarriere.
Samtidigt får ringvejen mulighed for et blødere forløb igennem området.

BYGHOLM SØ

G
RIN

VEJ

HORSENS FJORD
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HELHEDSPLAN

ET NYT BLÅT OG GRØNT KVARTER TIL HORSENS

Helhedsplan Åkvarteret 1:3000
ÅKVARTERET
HORSENS
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HELHEDSPLAN

ET NYT BLÅT OG GRØNT KVARTER TIL HORSENS
ET NYT CENTRALT KVARTER
BINDER BYEN SAMMEN
Med helhedsplanen foreslår vi et nyt centralt kvarter til
Horsens, som binder byen sammen, skaber en bedre sammenhæng til havnen, og en afklaret kant imod boksbutik-området.
Det er ikke alene et åkvarter, men et blåt kvarter med Åhavnen, urbant vandspejl i Åboulevarden, vandelement til leg på
Rådhustorvet, intime nord-sydgående kanaler, en vandpark
og naturligvis den eksisterende Bygholm Å i sin nuværende
udformning Alt sammen forbedringer, der giver Horsens en
lang og værdifuld vandkant.
Med tætte byrum, veldefinerede gårdrum og nedskalerede
bebyggelser vil vi omdanne området, så mennesker og byliv,
prioriteres over biler.
En grøn og blå bydel med betydelige rekreative og urbane
kvaliteter, som gentolker den historiske bystruktur og spor af
vand, som strukturerende og meningsgivende lag.

URBANT NETVÆRK AF VAND
Færdigt udbygget vil netværket af kanaler danne et urbant
delta i Horsens. Deltaet tilfører kvarteret en lang vandlinje og
giver dermed mange eksisterende og nye bebyggelser direkte
adgang til vandet. Det skaber merværdi og rige muligheder
for byliv.
De forskellige segmenter bearbejdes forskellige i fht. kanten til
vandet, hvordan denne profileres, hvor vandspejlet ligger mv.
for at tilbyde differentierede kvaliteter og oplevelser i kvarteret.

VANDETS HISTORISKE SPOR
Forslaget reintroducerer områdets historiske vandlinjer - og
fortolker disse på forskellige måder:
1. I Åboulevarden følger det nye forløb af vand præcist den
historiske kant af åen - fra Åhavnen og frem til Rådhuspladsen - kanten bearbejdes som et genkendeligt og identitetsskabende element, eller spor, i byrummet.
2. I den grønne kile introduceres en ny vandkant i byen –
som en fortolkning af den historiske kystlinje på ’flasken’,
som løb igennem dette område.

AFSLUTTEDE ETAPER
Princippet med at arbejde sig ind i byen udefra betyder, at
projektet kan realiseres i etaper, som afsluttes løbende. Så
længe der er kontakt til fjorden sker der en vandudskiftning i
systemet, og etaperne kan stå selvstændige afsluttede enheder.
Dette er et afgørende princip for vores forslag og vil udgøre en
væsentlig kvalitet for udviklingen af Horsens med håndterbare
og opdelte anlægsprocesser.

Endeligt introduceres vand i to nord-sydgående stræder. Disse
forløb er en retolkning af midtbyens karakteristiske motiv
med smalle nord-sydgående stræder. I det nye kvarter bliver
disse stræder omsat til Fugholm Kanal og Juliussens Kanal.

KONKURRENCEOMRÅDET IDAG:

FORSLAG

GRØNNE OG BLÅ OMRÅDER

GRØNNE OG BLÅ OMRÅDER

9%

24%

BELÆGNINGSGRAD

BELÆGNINGSGRAD

91%

76%

VEJE OG FLADEPARKERING

VEJE OG FLADEPARKERING

40%

18%
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Kulturhus

Cafeliv

Åparken

Åhavnspromenade

Åens historiske kant
reetablering i samme linje

Åparken

ÅHAVNEN - KIG FRA HÆNGSLET IND IMOD BYMIDTEN
ÅKVARTERET
HORSENS
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II
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DE BLÅ BYRUM

ÅHAVNEN TILBAGE TIL BYEN

-1.75

Åhavnen tænkes udført med en præcis kant med bolværk i
egetræ, som følger åens historiske kant og udtryk. Vandspejlet vil variere med tidevandet og vil, ved normale tilstande,
ligge imellem 0.7 - 1,6 m under gadens niveau.
Åhavnen er en oplagt første etape i realiseringen af det blå
strøg, som kan realiseres selvstændigt, uafhængigt af de
vestlige etaper af kanalnetværket.

1.25

1.25

Åhavnen var byens historiske livsnerve og en væsentlig del
af byens identitet. Ved på ny at udgrave en egentlig åhavn
genskabes oplevelsen af et stort vandspejl inde i byen, og
det maritime byliv med skibe og havnens særlig karakter får
igen en central plads.

1.40

ÅHAVNEN REETABLERET
Som første etape i vandgrebet, etableres højvandsporte ved
hængslet og Åhavnen udgraves i dens oprindelige udstrækning. Hermed bringes ”Åhavnen tilbage til byen”

15 m

16 m

ÅKVARTERET
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DE BLÅ BYRUM

ÅHAVNEN TILBAGE TIL BYEN

Byudvikling
på Ø1!

Cafeliv

Åhavnspromenade

Åens historiske kant
genskabes i samme linje

Åparken

ÅHAVN, KIG FRA ÅPARKEN MOD VEST
ÅKVARTERET
HORSENS

22

DE BLÅ BYRUM

EN NY ÅPARK TIL HORSENS
I den tidligere Niels Gyldings gade skabes en ny aflang park,
som på én gang tilfører området et større sammenhængende grønt område – og skaber en stærk og afklaret overgang
imellem boks-butikkerne og det nye centrale boligområde.
Hermed kan der udvikles attraktive byrum og boliger, tæt på
det store butiksområde.
Parken tilføres en langsgående kanal, som bearbejdes med en
urban kant imod det nye kvarter, og en mere landskabelig
kant imod den grønne kile imod syd.

Stor skala
byggeri

Grøn buffer imod Boks-butikker

2.00

Nye urbane
byhuse

1.30

1.25

1.25

Opholdstrapper

5m

3m

14.5 m

21.5 m

9.5 m

5m

TVÆRSNIT PARKEN 1:120
ÅKVARTERET
HORSENS
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DE BLÅ BYRUM

EN NY ÅPARK TIL HORSENS

Parken danner en grøn buffer imod
boksbutik-område

Nye urbane byhuse

Broer

Urban promenade
og vandkant

Landskabelig vandkant
imod parken

ÅPARKEN - KIG IMOD ØST
ÅKVARTERET
HORSENS
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DE BLÅ BYRUM

KANALSTRÆDER
Der foreslås to nord-sydgående kanaler, som forbinder de to
primære vandløb i Åboulevarden og Åparken:
FUGHOLM KANAL
En kanal i forlængelse af Fugholm skaber et smalt blåt spor i
byen, som fungerer som kobling imellem vandet i Åboulevarden og parken.
JULIUSSEN KANAL
Langs Rådhuset skaber en kanal i J.Chr. Juliussensvej en forbindelse imellem Åtorvet og parken - langs den bevarede vej.
BLÅ LØKKER
En blå løkke skabes, hvor man kan sejle rundt i kajak og
småbåde. Løkken definer en ny ø i det centrale Horsens, en ø,
som er med til at definere det nye kvarters identitet.
Nye Kanaler i J. Chr. Juliussensvej og Fugholmvej skaber
kortslutninger imellem kvarteret primære blå strøg og danner
således sammenhængende blå løkker og øer.
Kanalrummene udformes som smalle urbane stræder, hvor
bygningerne står tæt på vandet.
.
Facader står i flugt
med vandspejl

1.25

1.30

Passage

TVÆRSNIT FUGHOLM KANAL - 1:100

6m

ÅKVARTERET
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Kanal

5m
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DE BLÅ BYRUM

KANALSTRÆDER

Det historisk
Fugholm
Stræde

Cafeliv

Fugholm
kanal

Ophold langs
vandet

Bro forbindelse igennem park
fra Bilka-området
Åparken

KIG IMOD NORD AD FUGHOLM KANAL

ÅKVARTERET
HORSENS
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DE BLÅ BYRUM

DET BYNÆRE VAND
VANDSPOR OG VANDKUNST
PÅ ÅTORVET

HÆVET VANDSPEJL
PÅ ÅBOULEVARDEN

VANDSPEJL I FLERE NIVEAUER
Vi foreslår, at åen udgraves fra Åhavnen til Rådhustorvet
inden for den historiske kant, og at denne kant markeres på
forskellig vis. Samtidigt foreslår vi en gentolkning, hvor åens
vandspejl gives forskelligt udtryk på de forskellige strækninger
– herunder, at vandspejlet hæves, så dette ligger i flere højder
og dybder undervejs i forløbet.
Å-forløbet i det blå strøg skal ikke være en tilbageføring til
noget, som var, men må finde en ny form. Det drejer sig
ikke blot, om det spor åen trækker igennem byen, men i den
måde, vi tænker Åen på.
Vi vil gerne udfordre og redefinere å-begrebet så det giver
mening i fremtidens Horsens.
Vi ser en ny å, som rummer mange varierede oplevelser og
muligheder for at bruge vandet. En nyt samlet blåt strøg, der
kombinerer grundvand og regnvand til at skabe flere bynære
vandspejl, og en udgravet åhavn, hvor havnens saltvand og
skibe kan trækkes dybere ind i byen.

PLAN MED HÆVEDE VANDSPEJL

ÅTORV

ÅBOULEVARD

ÅKVARTERET
HORSENS

ÅHAVN
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DE BLÅ BYRUM

BYNÆRT VANDSPEJL I ÅBOULEVARD
Åboulevarden udføres ligesom Åhavnen med en præcis
kant, som følger åens historiske kant men med et ’bynært’
vandspejl, som hæves til gadeniveau. Kanten her vil være så
lav, at man kan komme tæt på vandet og sidde på kanten og
dyppe fødderne på en varm sommerdag.
Vandspejlet vil ligge ca. 10 cm under byrummets gulv og kan
have en lav vanddybde. Vandet i Åboulevarden vil være frisk
saltvand, som pumpes ind fra havnen. Vandhøjden styres
med stemmeværk ved Fugholm Bro og imod en ny Juliussens

kanal, som også kan styre hvilken vej vandet udledes og sikre,
at der er rigelig vandudskiftning i begge retninger.
Om vinteren kan bassinet i Åboulevarden omdannes til
skøjtebane, ved at lade den overrisle med ferskvand. Der kan
eventuelt udlægges permanente kølerør under bassinbunden.
En væsentlig fordel ved det høje vandspejl er, at eksisterende
rør kan bevares uden omlægning - og at der ikke skal opgraves
og bortkøres betydelige jordmængder.

Fast kanalkant
i historisk linje

Sydvendt å-promenade

Bynært vandspejl

Eksisterende rør forventes
ikke at skulle omlægges.

TVÆRSNIT ÅBOULEVARD 1:100

5,7 m

2,5 m

10 m

2,8 m

6,2 m

27,2 m
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DE BLÅ BYRUM

BYNÆRT VANDSPEJL I ÅBOULEVARD
Nye boulevard træer
til Åboulevard

Hævet, bynært vandspejl
dybde 20-30cm

Promenade
og byliv på solsiden

Sivegade med parkering

Åens historiske kant
reetablering i samme linje

ÅBOULEVARDEN - KIG FRA ÅTORVET MOD ØST, I FORGRUND ’BANK BROEN’ I BAGGRUND FUGHOLM BRO
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DE BLÅ BYRUM

VANDKUNST OG BYNÆRT VAND PÅ RÅDHUSTORVET

Den gamle politigård
BYENS HUS
Borgerservice,
bibliotek mv.

Sydvendt udeophold
og servering

Eks.
Vandkunst

Shared space

Bynært vandspejl

3-10 m
ved skybrud 10-20 m

25,2 m

14,1 m

4m

53,3 m

Rådhustorvet er det store fleksible torv i det nye område. Der
er her, man kan mødes, og større eller mindre begivenheder
kan afholdes. Og det er her, åen har sit tilløb af rent grundvand, der stille løber ud fra de to eksisterende vandkunst, som
var det en kilde, hvilket det jo ret beset også er. Vandet slukkes om natten og kan også, ved særlige begivenheder, slukkes
for at skabe en stor sammenhængende plads.

således ikke have større dybde, end at den kan krydses med
sko eller bare tæer.

På Rådhustorvet foreslår vi ligeledes et ’bynært’ vandspejl,
men i en anderledes udformning. Her tænkes åens historiske
linje trukket op som en markering i belægningen, men uden
at danne kant. Den historiske kant skal tegne et spor i torvets
belægning, der fortæller om den historiske ås afgrænsning.
Inden for denne afgrænsning etableres en let lavning som et
langt og bredt trug, hvori åens vand frit kan flyde. Åen vil

Det lave, strømmende rene vand må forventes at blive et
trækplaster for store og små, som vil soppe i og lege med vandet. Der forventes at grundvand kan anvendes, uden at dette
belaster grundvandsressourcerne, men tværtimod vil kunne
hjælpe til at afbøde problemer med stigende grundvandsspejl.

Med dette greb introduceres åen på Rådhustorvet, og samtidigt holdes torvet intakt som en stor åben og fleksibel plads i
byen og den eksisterende kunst kan bevares som den er, blot
uden bassin men med udløb direkte til det store trug.

RÅDHUSTORVET
• Bynært vandspejl
• Sammenhængende plads
• Vandet kan slukkes
• Man kan gå i vandet, køre igennem vandet,
lege med vandet

ÅKVARTERET
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DE BLÅ BYRUM

VANDKUNST OG BYNÆRT VAND PÅ RÅDHUSTORVET

Rådhuset til- og ombygges med
blandet program med udadvendte funktioner

åbne stueetager
Vandkunst

Ny passage
igennem Rådhuset

Bynært vandspejl
i lavning
Vanddybde
Åens historiske kant,

0-10cm

markeres som spor i belægningen
Kilde: Vandet udspringer
fra eksisterende vandkunst

ÅTORVET, KIG FRA TORVET MOD RÅDHUSET
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DE BLÅ BYRUM

OVERGANGE, HÆVEDE VANDSPEJL
BYNÆRE VANDSPEJL
På Åtorvet og i Åboulevarden foreslås bynære vandspejl på to forskellige måder. I
begge tilfælde holdes vandet indenfor den historiske åkant - som fortolkes som ny
identitetsskabende kant/spor i byrummet.

ÅENS HISTORISKE KANT
Åens historiske kant trækkes op og danner rammen for det fremtidige vandelement.
Den nye kant vil dog antage forskellige udtryk, på de forskellige segmenter - fra
Åhavnen, hvor der vil være ca. 150 cm ned til vandspejlet - Åboulevarden, hvor der
vil være ca. 30 cm lysning til vandspejlet og på Rådhustorvet, hvor der ikke vil være
nogen kanter, vil den historiske linje tegne sig som et meningsgivende spor i belægningen og som en diskret ramme for det stille løbende vand.

At kunne komme helt tæt på vandet giver mange sanselige oplevelser: lyset, lydene, at kunne føle vandet når man sidder på kanten og dyppe fødderne på en varm
sommerdag - eller at gå igennem vandet. Disse oplevelsesmæssige kvaliteter som vil
skabe en attraktion - særligt for de yngre borgere.

OVERLØB
Vandet i åboulevarden kan være indpumpet saltvand fra den ydrer havn. Pumperne er der allerede i forbindelse med slusen. Med indpumpning af saltvand sikres
en løbende udskiftning af både vandet i Åboulevardens bassin men også i resten af
systemet, idet vandet fra bassinet løber ud over et overfaldsværk, der styrer vanddybden i bassinet, og ned i den lavereliggende Fugholm kanal og i Åhavnen, hvor
vandstanden følger vandstandsniveauet i Horsens Fjord. Ved normal vandstand i
havnen vil vandet falde ca en meter fra bassinet og ned i Fugholmkanal og åhavnen.
Det vil give en brusende lyd og samtidig ilte vandet, så i mere end en forstand, vil
de små vandfald være livgivende for vandet og bymiljøet.

ÅTORV

Bynært vandspor
(let trug uden kant)

Den historiske
å-kant

Den historiske
å-kant retolket
ÅBOULEVARD
Bro

Overløb

Bynært Vandspejl
(bassin)

Overløb
ÅHAVN
ÅBOULEVARD

Vand på Åtorvet kan slukkes, hvorved der opstår en stor sammenhængende
plads til brug for de mange events og festivaller mv. som Horsens er kendt for.

Sanselighed / Iltning af vand

Sanselighed / Iltning af vand
ÅKVARTERET
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DE BLÅ BYRUM

OVERGANGE, HÆVEDE VANDSPEJL
Den samlede blåstruktur i det nye kvaarter byder på Vand på
mange måder - og derigennem mange varierede oplevelser
med vandet: Åhavnens brede vandspejl, kanalernes præcise og
lineære løb, Åparkens landskabelige og urbane kanter - og de
bynære vandspejl i Åboulevard og Åtorvet hvor man på hver
sin måde kan komme nær og interagere med vandet.

1.80

Vandudspring
ÅTORV

Vandkunst

Vandkunst

Overløb

ÅBOULEVARD

1.25

Kanal

ÅPARKEN

Overløb

0.00

Ø2

0.00

ÅHAVNEN

0.00

Ø1

1.25

0.00

1.00

Bynært vandspejl
med siddekant

Kanal

1.25

1.25

1.40

Bynært vandspor
uden fysisk kant

PRINCIP ISOMETRI - VARIERET NETVÆRK AF BLÅ BYRUM, KANTER OG OVERGANGE
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BYRUM OG FORBINDELSER

BYRUMSSTRUKTUR
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.

STRØG
Den nye bydel spændes ud af to markante strøg; det nordlige
strøg, der dannes af det blå spor i ’Åhavnen’ og ’Åboulevarden’ 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.

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

OPL

EVEL

STATIONEN

VITUS BERINGSPARKEN

SESS

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-byggerier, hvor husrækkerne er brudte. Nye passager etableres i
Åkvarteret, nogle som smalle veldefinerede shared space gaderum 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.

TRØ

G

VOR FRELSERS KIRKE

HANDELSSSTRØG
GL. RÅDHUS

KLOSTER
KIRKEGÅRDEN
DE

RÅDHUSET
RÅDHUSPARKEN

TB

LÅ

ST

RØ

G

G

E
NN

Ø
TR

S

Ø

ET

D

GR

BYRUMSTRUKTUR - DIAGRAM PLAN 1:4000
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BYRUM OG FORBINDELSER

STIPLAN
FORBINDELSER
Det nye kvarter har et potentiale til at ”sy” byen bedre sammen på kryds og på tværs. Lukningen af Niels Gyllings Gade
har skabt muligheden for at sikre bedre sammenhæng i området og forslaget vil yderlig nedbryde barrierer i området.

NORD-SYD
De nord-sydgående stræder styrkes med nye broer og forlængelse igennem parken til boksbutik-området. Hermed skabes
god kontakt imellem de forskellige handelscentre: gågaden og
boksbutikkerne - som vil gøre det mere attraktivt for besøgende at parkere i boksbutik-området og går derfra op i byen ad
nye inviterende og interessante bymæssige ruter.

ØST VEST
Bydelen to store øst-vestgående byrum giver stærke forbindelser for bløde trafikanter - gående og cyklister - langs vandet
igennem henholdsvis Åboulevarden og den nye park. En stor
forbedring i forhold til den oplevelse lette trafikanter har i
dag. Med en forbindelse under ringvejen ved hængslet, skabes
der videre kontakt til havnen, hvorved by og havn bindes
stærkere sammen.

SUPERCYKELSTI
Igennem parkens foreslås en supercykelsti i eget tracé. Helt
inde fra Åparken under ringvejen i en ny passage ved hængslet
og med kontakt til den store byudvikling på den sydlige havnepier og videre ud til landskabet og nye udviklingsområder
imod sydøst.

STATION

GÅGADE OMRÅDE

< BYGHO

LM

FJORD

EN >

BILKA

HAVN

EN >

DIAGRAMPLAN FODGÆNGER OG CYKEL-RUTER

FODGÆNGERE
CYKELRUTER
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BYRUM OG FORBINDELSER

EN AKTIV BLANDET BYDEL
AKTIVT ÅKVARTER
Åkvarteret skal gro frem mellem bymidtens mangfoldige
butiksudbud og boksbutikkernes store velbesøgte bygningsvolumener. Det nye kvarter skal bygge bro imellem disse to
væsensforskellige, men relaterede områder.
Indretningen og programmeringen af den nye bydel skal være
med til at fremme et aktivt kvarter - og aktive byrum. Vi tror
på en levende stueplan i de nye bebyggelser. Man må selvfølgelig være realistiske omkring, hvor mange caféer, kiosker
og gallerier, der er marked for i området, men i karrébebyggelserne kunne man f.eks. forestille sig, at alle hjørnelokaler i
stueplan var udadvendte - enten som butikker, små erhvervslejemål, værksteder, showrooms mv.

Generelt vil en blandet bebyggelse i Åkvarteret understøtte et
aktivt kvarter. Boliger blandet med offentlige funktioner, mindre erhverv og serviceenheder mv. Men også med en blanding
af boligtyper vil give en mere aktiv og levende bydel.
På Rådhusgrunden ser vi potentiale for et mere eller mindre
fuldstændigt offentligt - og mere åbent - stueplan, der er med
til at aktivere og vitalisere byens rum. Det er oplagt, at borgerservice og bibliotek her kan spille en vigtig og udadvendt
rolle. Men også merkantile funktioner, hotel og restauranter
kan være med til at aktivere området.

KORTLÆGNING AKTIVE STUEPLAN I DEN OMKRINGLIGGENDE BY - DIAGRAM PLAN 1:4000

AKTIVE FORBINDELSER
Aktive og udadvendte programmer, navnlig handel og service
søges koncentreret omkring de nord-sydgående forbindelser
- Dertil kommer en koncentration af cafeer og restauranter
langs Åboulevardens nordlige side hvor de vil kunne få en
meget attraktiv placering.
Øvrige stueplaner i kvarteret kan også med fordel programmeres med aktive og udadvendte funktioner, som værkstæder,
klublokaler, udstillingsrum mv. hvor muligt.

Dagligvare
Shopping
Spisesteder, cafe og hotel
Service erhverv
Banker og kontor
Offentlige funktioner og kultur

AKTIVE STUEPLANER I DEN NYE BYDEL - KONCENTRERET LANGS NORD_ OG SYDGÅENDE STRÆDER OG STRØGENES SOLRIGE NORDSIDER
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BYRUM OG FORBINDELSER

LANDSKABET TILBAGE TIL BYEN

Bygholm sø

Bygholm
Park

DEN GRØNNE KILE
Åparken kan bidrage til at landskabet tilbage til byen. Dels kan
en større sammenhængende grøn park i det centrale Horsens
introducere en øge biodiversitet og biomassen i bymidten.
sammen med gode rekreative tilbud.
Parken kan samtidigt være en del af en fysisk forbindelse - fra
landskabet vest for Horsens omkring Bygholm Sø og Bygholm
Park - langs Byholm Å ind til byen - og via Åparken og hængslet - til udviklingsområdet på havnen - og videre til Bollerskovene sydøst for byen.

Byudvikling på
havnen

Boller Skovene

ELEMENTER SOM STØTTER AKTIVT UDELIV

PARKSTEMNING - STIER OG TRÆBEPLANTNING

STEMNING: VANDKANT

AKTIVE LEGEPLADSER
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EN GRØN PARK OG NYE FORBINDELSER TIL BYEN
SAMMENHÆNGENDE PARKFORLØB
Åparken har flere roller at spille. Dels vil parken være det første
sammenhængende grønne område i det centrale Horsens med
mulighed for gang- og løberuter og indretning for aktivt udeliv. Samtidigt kan parken fungere som landskabelig buffer, der
formidler skalamæssig overgang fra Åkvarterets mindre

boligbebyggelser til boksbutikkernes store volumener.
Parken har også en vigtig rolle at spille som skybrudskorridor
og opsamlingsvolumen men fremstår ikke som et teknisk
anlæg.

Parken udformes til et uprætentiøst frodigt byrum til det uformelle og aktive ophold for byens borgere og til et hverdagsliv for de beboere, der får en attraktiv sydvendt facade mod
parken og direkte adgang til vandet. Vandet vil få et urbant udtryk mod nord, hvor det møder kanten af det nye ø-kvarter og

et mere landskabelig udtryk mod syd, hvor det møder parkens
tætte bevoksning. Det bliver en markant forandring fra det
grå og hårde trafikrum, som det er i dag, til byens nye frodige
strøg med en blandet og artsrig bevoksning, stor biodiversitet
og med tiden et yndet ynglested for sangfugle.

VITUS BERINGSPARKEN

KLOSTER
KIRKEGÅRDEN

BYUDVIKLING

RÅDHUSPARKEN

ÅPARKEN

Forlænget forløb til
Nordhavnen/Strandpromenaden

BYGHOLM Å-PARK

Forlænget forløb med kobling til
å-park ved Bygholm Å

DEN GRØNNE KORRIDOR
Sti, Skybrudskorridor og
Grøn buffer mod box-butikker

GRØNLANDSVEJ
‘Det Grønne land’
Engene syd for byen

DEN GRØNNE KILE OG ÅPARKEN - DIAGRAM PLAN 1:4000
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IV
HÆNGSLET
FOKUSOMRÅDE A
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FOKUSOMRÅDE

HÆNGSLET

ET KNUDEPUNKT I BYEN
Hængslet er et urbant knudepunkt, med mødet imellem by
og havnen – hvor ringvej og forbindelse langs Åhavnen skærer
hinanden. Det kræver en særlig bearbejdning for at sikre, at
der skabes god sammenhæng på tværs af ringvejen fra byen til
havnen.
Vi foreslår, at dette gøres ved at lade løfte ringvejen lidt, og
at de tværgående gang- og cykelforbindelser langs kajkanten
samtidigt sænkes let. Hermed kan de bløde trafikanter passere
under ringvejen, tæt på vandet og ringvejen løftes som et
bromotiv.

RINGVEJEN SOM BRO
Den fremtidige oplevelse skal være, at ringvejen krydser over
Åhavnen på en bro. Ikke, at åen eller Åhavnen løber under en
sammenhængende ringvej. Dette skal opnås i detaljeringen af
byrummet, men også gerne i køreoplevelsen. Vejbanen hæves
let, og måske mærker man et lille ’bump’ i rattet, når man
kører ud på broen.

BYEN

G
RIN

VEJ

EN

HAVNEN

KNUDEPUNKT I MØDET IMELLEM BYEN OG HAVNEN

RINGVEJEN LØFTES OG FODGÆNGERPASSAGERNE SÆNKES LOKALT
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FOKUSOMRÅDE

HÆNGSLET

Passage
under ringvej

Passage
under ringvej

Større skibe i
ydre havnebassin

Ringvejsbro

Let skråning op
til Ringvejen

Let skråning op
til Ringvejen

Åhavnen

Åhavn
promenade

Park
promenade

HÆNGSLET - KIG IMOD ØST
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HÆNGSLET

PASSAGE UNDER RINGVEJ
På hver side af havnebassinet etableres en bred passage under
ringvejen, som genskaber forbindelsen fra bymidten til havnen. En generøs bredde på passagen giver luft og god plads til
både cyklister og fodgængere. Imellem de to vognbaner åbner
et lysskår for dagslys ned i passagen.

Passagen sænkes for at skabe god frihøjde under ringvejen - og
kantes imod havneløbet af en bred brystning på hver side,
som holder havnens vand tilbage ved høj vandstand i bassinet.
På kanterne af den sænkede sti skabes der trapper og opholdstrin på hver side af broen.

Sikringskote 2.6
Bred passage for bløde trafikanter
Brystning

Bred passage for bløde trafikanter

Højvandsporte i
Havneløb

TVÆRSNIT HÆNGSLET - 1:120

Promenade krydsning med vejbro - Lyon

Sænket promenade, opholdskanter - Lyon

Sænket stipassage, Belgien
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HÆNGSLET

PASSAGE UNDER RINGVEJ

Trappe op
til Ringvejen

Promenade
under ringvej

Cykelsti

Dykket promenade

HÆNGSLET - PASSAGE UNDER RINGVEJ
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FOKUSOMRÅDE

HÆNGSLET

RINGVEJEN
Hvor ringvejen bliver til en bro over havnen, bliver midterrabatten til en åben sprække, som bringer lys ned til passagen
under broen.

PASSAGE UNDER RINGVEJEN
I hver side af kanalen føres en bred passage under ringvejen
og forbinder by og havn. Gangfladen ligger lavt og beskyttes
imod højt vandet i havnen af en brystningsmur med topkote
1.3.
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FOKUSOMRÅDE

HÆNGSLET

STORMFLODSBARRIERE
Ved varsel om stormflod og/eller skybrud, vil højvandsportene
i havneløbet lukke. Dette er planlagt til at ske ved vandstand
på kote 60-75cm over daglig vandstand.
I de fleste tilfælde hvor dette sker, vil det ikke være nødvendigt at lukke fodgængerpassager på siderne, da brystninger her
skaber en beskyttelse op til kote 1.3

STORMFLOD
Når vandet i havnen varsles højere end kote 1.3 over daglig
vandstand vil sideportene også skulle lukkes. Disse foreslås
udført lavteknologisk med 1m høje ’svinerygsplanker’ i aluminium, som løftes ned oppe fra den åbne sprække mellem
kørebanerne.
Hermed bliver passagen under ringvejen midlertidig utilgængelig, indtil risiko for forhøjet vandstand er passeret.

STORMFLOD
Høj vandstand i Havn
Sidepassager
oversvømmede
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HÆNGSLET

KLAPBRO
’HÆNGSLET’
Udgravning af det brede Åhavnsbassin skal give mulighed for
igen at have større skibe inde i byrummet. Det er relevant,
selv for mindre både eller hvis man skal løfte større fastliggende både ind. Men skal Åhavnens fulde potentiale forløses,
kræver det, at broen kan åbnes, så større både kan sejle ind
og ud i Åhavnen. Åbning af broen skal aftales i forvejen med
havnefogeden, og der vil antageligt være tale om maksimalt én
ugentlig åbning og altid uden for myldretid.

Klapbro

Vi foreslår således, at forudsætningerne for at ’Hængslet’
udvikles med en klapbro undersøges nærmere.
Klapbroen kunne jo passende hedde ’Hængslet’.
Hermed vil en hel anden type liv og begivenheder kunne udspille sig i Åhavnen i årets løb: Tall-ships race mv. Man kunne
også forestille sig større fastliggende både, f.eks. museumsskibe og restaurantskibe, som det kendes fra andre byer.

Bred passage for bløde trafikanter

Tværsnit Hængslet - 1:120

Reference: Store skibe i Åhavnen

Reference: Klapbro
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HÆNGSLET

KLAPBRO

Broen åbner for at lade større
skibe passage

HÆNGSLET - KIG IMOD ØST - BROKLAPPEN ÅBNES FOR AT LADE SKIB IND
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HÆNGSLET

PASSAGE UNDER RINGVEJ
Lyssprække

Spor til
højvandsport
Bred åben passage
i hver side

HÆNGSLET - PASSAGE UNDER RINGVEJ, LYSSKÅR
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BY- OG BYGGEFELTER
BYUDVIKLING
Horsens har en pæn befolkningsvækst. Skal denne vækst ikke betyde for stor spredning, giver det anledning til en fortætning af byen, hvor større og mindre huller i
bystrukturen fyldes ud. Åkvarteret byder i denne sammenhæng på en kærkommen
mulighed for at ”sy” bymidten og sydbyen bedre sammen og dermed fuldende en
række brudte gaderækker eller bykarréer.
Der arbejdes med fem områder i byudviklingen;
1) infill-byggerier i den eksisterende struktur i Bymidten
2) centralt byudviklingsområde ved Emilie Plads
4) nye blandede byfelter langs Ringvejen
5) en ny disponering af Rådhusgrunden
Disponering af det blå greb og den planlagte bystruktur, inddeler området i en række mindre byfelter, som alle ligger i første række til et eller flere af de nye blå byrum.
Det mener vi giver basis for at skabe en tæt, attraktiv og blandet bebyggelse.

BYFELTER
Byen består af en række ’byfelter’, som er omkranset og defineret af byens gader og
kanaler. I nogle områder udgør disse egentlige karrébebyggelser med sammenhængende bygninger, i andre områder er disse byfelter mere løst definerede.
Uanset deres karakter, er byfelternes størrelse med til at definere, hvor fintmasket
byens struktur og vejnet er – og dermed byens gennemtrængelighed. Byens gennemtrængelighed for hhv. biler og bløde trafikanter er væsentlige egenskaber for, hvor og
hvordan vi bevæger os igennem og bruger byen.

RÅDHUSGRUNDEN

Ø2

De nye karréfelter og bebyggelser skal danne de rumlige byggeklodser, der danner
rammerne for en sammensat og varieret bydel, som i skala og udtryk har referencer
til den historiske bystruktur. Byfelterne skal have opstrammede gadefacader, fligede
bagkanter og en god gennemtrængelighed for bløde trafikanter.

BEBYGGELSE
Med henblik på at skabe en by med stor gennemtrængelighed for bløde trafikanter
og tætte urbane byrum imellem bygningerne - tænkes byggefelter bebygget med en
slags sprængte karréer - som på én gang definerer indre gårdrum, men samtidigt ved
brug af slipper og porte giver mange muligheder for passager og kig imellem gård og
gade.
RÅDHUSGRUNDEN
Det eksisterende rådhus forslås delt op i to sektioner, så deres størrelse passer ind i
det nye kvarter. Disse tænkes om- og tilbygget til et blandede funktioner, herunder
udadvendte offentlige funktioner som Borgerservice, Bibliotek og servicefunktioner
som hotel, restauranter og cafeer. Der er samlet vist 33.500 m2 på Rådhusgrunden.

ET NYT LOKALT VARTEGN I ÅGAFLEN
I forgreningen imellem de to blå strøg forslås placeret en udadvendt offentlig eller
kulturel funktion - det kunne være et kulturhus, medborgerhus, spillested eller
noget tilsvarende. Med den markante placering kan dette blive et centralt mødested
og vartegn for kvarteret.

R2

Ø1

R1

R5

ÅHAVN
KARRÉ

R4

R3

Ø2.1
Ø2.3

Ø1.3

Ø2.2

BYFELTER, ETAPER
Byggefelt
Etage antal
Ø1		
Ø2		
Ø3		
Ø4		
Ø5		
Ø6		

2		
2,5-5		
3-5		
3-5		
3-5		
3-7		

1.600 m2
5.610 m2
9.330 m2
4.370 m2
4.660 m2
10.450 m2

Offentlig funktion / kultur
Overvejende boliger
Overvejende boliger
Overvejende boliger
Overvejende boliger
Overvejende boliger

R1		
R2		
R3		
R4		
R5		

1-4		
1-4		
3-5		
3-5		
3-5		

6.760 m2
6.180 m2
9.710 m2
8.320 m2
2.530 m2

Off. service, erhverv.
Hotel, service, erhverv
Overvejende boliger
Overvejende boliger
Overvejende boliger

Å1		
Å2		
Å3		

3-5		
3-5		
3-5		

7.100 m2
11.380 m2
6.050 m2

Boliger og erhverv
Boliger og erhverv
Boliger og erhverv

11.700 m2

Overvejende boliger

Dertil kommer infill i bymidte:
IF		
3-5		

Omtrentlige etage-m2 for de enkelte etaper angivet ovenfor, generelt baseret på en
afmålt fortætning af bymidten med etagehøjder fra 3-5 etager. Vi vurderer, at dette
vil give gode og varierede byrum, men også, at der kan være muligheder for yderligere fortætning i flere af disse områder, hvilket om relevant kan afsøges i en kommende fase.

R2
Ø1.2 Ø1.1

R1

R5
Å2

Å3

R4

R3

13 BYGGEFELTER

Ø2.1
Ø2.3

Ø2.2

Ø1.3

Ø1.2 Ø1.1
Å2

Å3
Å1

Å1

4 BYFELTER

Etage-m2 (ca) Anvendelse

SPRÆNGTE KARRÉER - 40+ BYGNINGER
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BYGGEFELTER

RÅDHUS GRUNDEN

Ø2

Ø1

ÅHAVNSHUSENE

BYFELTER GAMMELHAVN
(SKITSE)

’BYEN TILBAGE TIL BYEN’
13 ha stormflodssikret

Byudvikling - diagram plan 1:4000
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AFSÆT OG INSPIRATION
BYSTRUKTUR
Bystrukturen i den historiske bymidte har en klarhed, som
ikke genfindes i konkurrenceområdet. Vi ser således gode
grunde til at tage afsæt i en historisk læsning, der kan bringe
mening, når vi skal udstikke en retning for, hvordan ny bebyggelse skal organiseres, og hvilke bygningstypologier, der kan
introduceres og reintroduceres.
Da Søndergade, Borgergade, Nørregade og Kattesund blev
anlagt omkring år 1200, løb de parallelt med åen. Derved blev
byens plan og indre logik skabt over tre parallelle øst-vestgående forløb: nemlig åen mod syd, og de to gadeforløb parallelt løbende hermed mod nord. Åen og de store gader blev
forbundet med mange smågader, gyder og passager. Vi synes,
det er vigtigt at holde fast i og styrke den historisk betingede
gadestruktur, da den etablerer en orden, som gør det let at
orientere sig. Desuden finder vi det vigtigt at opretholde og
styrke hierarkiet mellem langsgående strøg og tværgående

passager og gyder. Derfor arbejder vi i vores forslag med, at de
smågader, gyder og passager, der mere eller mindre vinkelret
kobler sig mod de øst-vestgående forløb, er mindre og har en
anden og knap så stringent karakter, som afspejles i belægning,
vejforløb, belysning og bebyggelsen. Horsens har en af de
største samlinger af bindingsværk-gavlhuse i Danmark. Bagved
gavlhusene lå oprindeligt tværpakhuse – denne typologi,
kan man genfortolkes nord for åen og bruge som et reparations-kit.
Syd for åen kan man evt. arbejde med en anden karakter, da
middelalderens bystruktur aldrig har defineret området her. Vi
mener dog, at man også i dette tilfælde bør fastholde et gadenet, som lægger sig vinkelret på åen og de øst-vestgående veje.

Christianshavn // København

Æbleøen // Aarhus

Æbleøen // Aarhus

Papirøen // København

BEBYGGELSE
’Horsens er kendetegnet ved sin bystruktur med langstrakte, smalle matrikler. Fra middelalderen og frem var det pga.
beskatningsregler almindeligt, at husene lå på dybe matrikler
og vendte gavlenden ud mod gaden. Det er samme byggeskik,
som man kan se i andre historiske byer som f.eks. Lübeck.
Men i Horsens er det bindingsværkshuse og ikke stenhuse,
og der er fortsat relativt mange af dem. Selvom bebyggelsesstrukturen blev ændret fra midten af 1700-årene, hvor man
ombyggede og erstattede gavlhuse med længehuse, er der
stadig mange gavlhuse tilbage i byen, og matrikelstrukturen er,
trods ændringer, også fortsat læsbar. Vi ønsker at understøtte
og forstærke disse historiske karaktertræk. I området nord for
den genåbnede å foreslår vi derfor, at den historiske matrikelstruktur, i videst muligt omfang, opretholdes, og at fortætning i baggårde ikke lægges på tværs. Endvidere foreslår vi, at
gavlhustypologien reintroduceres og bruges som en del af den
forestående by-reparation.

Historisk by- og bebyggelsestruktur
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PRINCIPPER BEBYGGELSE
Åkvarteret tænkes indrettet med alsidige urbane huse - overvejende i 3-5 etager. Huse som understøtter et varieret og
oplevelsesrigt byrum med liv. Nutidige og fremsynede huse
med gode materialer, som inspireres af historiske og klassiske
arkitektoniske principper. Huse der kan bygges videre på eksisterende huse hvor det er aktuelt - og danne åbne karréer,
som skaber et gårdmiljø og samtidigt sikrer god gennemtrængelighed med porte og slipper.

Byfelter bør ikke overstige 80-100m i facade længder.

Karréen åbnes og gøres gennemtrængelig med porte og
”slipper” som giver adgang til indre gårdmiljø.

Nybyggeri sambygges nænsomt med eksisterende huse.

Generelt bygges huse med varierede saddeltage,
som den historiske bykerne.

Generelt bygges etageboliger imod øst-vestgående hovedstrøg (4-5 etager)
og lidt lavere byhuse (3-4 etager) i nord-sydgående stræder.

Facadevariation imellem byhuse skal understøtte en
oplevelse af enkelte huse og en deskalaering af facaderækker.

Bygningshjørner affases, som i den historiske bykerne.

Langs bygninger etableres en smal kantzone, som overgang imellem privat og offentligt rum. I gårdrum indrettes et semi-offentlig gårdmiljø.
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NÆRKLIMA
BYRUM OG BEBYGGELSE
Bebyggelse og beplantning i den nye bydel er planlagt så
det understøtter et godt mikroklima i bydelen. De afstemte
bygningshøjder giver gode muligheder for solrige byrum - og
vil give bydelen to markante solrige kanter langs nordsiden af
Åboulevard og på den urbane nordside af Åparken - ligesom
gårdrummenes dimensioner sikrer gode solforhold. Samtidigt

vil den tætte, sammensatte bebyggelse, suppleret af beplantning - skabe gode læforhold i bydelen. Vandets tilstedeværelse
giver en dæmpende virkning på temperaturer - det køler på de
varmeste sommerdage og milner de koldeste vinterdage.

PARKEN

STI

SOL- OG SKYGGESTUDIE
Studier af sol- og skyggeforhold bekræfter at kvarteret har
gode solforhold - navnligt på de solrige nordsider af større
byrum som Åboulevard, Åpark og Rådhusparken - men også
i hovedparten af de illustrerede gårdrum. Gårdrum indrettes
så opholdsområder lægger godt i forhold til solforhold og der
tages højde for de skyggefulde sydsider som altid vil opstå.

ÅBOULEVARD

GÅRDRUM
SOLRIG
’URBAN
KANT

GÅRDMILJØ
KANTZONE

INDRE

PROMENADEN
PÅ SOLSIDEN

GADE

GADE

KANTZONE
PARKERING

TVÆRSNIT SYD-NORD: igennem Åpark, Gårdrum og Åboulevard

HØJDEPRINCIP
Bebyggelsen foreslås overvejende 3-5 etager. Generelt højere imod de store strøg og lavere imod smalle stræder.

SOL- OG SKYGGESTUDIE.
Overlejring af tre tidspunkt - dato: Forårsjævndøgn 21 Mar / 21 Sep - kl. 1000, 1200 og 1400
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BEBYGGELSER

INFILL I BYMIDTEN

RÅDHUS GRUNDEN

Ø2

Ø1

ÅHAVNSHUSENE

BYUDVIKLING GAMMELHAVN
(SKITSE)

Byudvikling - diagram plan 1:4000
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FOKUSOMRÅDE B

DEN CENTRALE BYUDVIKLING

Det centrale udviklingsområde, som opstår ved nedlægning af Niels Gyldingsgade
foreslås omdannet til en grøn kile med en urban vandkant – og to øer, som bebygges med en tæt bymæssig bebyggelsesstruktur.
BEBYGGELSEN
Vi tænker, at bebyggelsen i det nye kvarter skal bestå af urbane byhuse i varierende
størrelser fra individuelle byhuse med egen hoveddør til etageboliger og sammensatte urbane huse på Rådhusgrunden.
Fælles for disse huse er et ønske om at skabe urbane huse med små glimt af historiske referencer, eksempelvis i form af sammensatte tagformer, som kombinerer
længe- og gavlhuse, de affasede hjørner, portåbninger, der åbner til urbane gårdmiljøer mv.

Nye Byhuse
Imod passagerne foreslås en finkornet bebyggelse - som infill og nye husrækker med individuelle sammenbyggede huse, hvor hvert hus har sin egen dør og sit eget
udtryk. Byhuse i 3-4 etager nedskalerer skalaen i passagerne, og gaderne aktiveres af
de mange indgange. Tagformerne på byhuse kan være en kombination af længehuse
med markante karnapper, brudt op med klassiske gavlhuse.
Etageboliger
Imod de større strøg - åen og parken - tænkes bebyggelserne at kunne hæve sig lidt
højere, 4-6 etager, og primært rumme lejligheder med sammensætning af forskellige
størrelser og ejerforhold.

REFERENCEBILLEDER

REFERENCEBILLEDER

BEBYGGELSER

BEBYGGELSER

Referencer: Nyt møder eksisterende (Æbleøen Aarhus)

GÅRDRUM
De nye gårdrum på de to ø’er skal have en privat zone langs facaderne og en mere
offentlig zone i midten. Terrænet kan have forskellige niveauer, der kan være med til
at markere grænsen mellem offentlig og privat zone. Og så skal de være frodige med
et passende udvalg af beplantning, der sikre en stor biodiversitet.

Referencer: Tagformer og Gårdrum (Æbleøen Aarhus)
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Bred åben passage
i hver side

Helhedsplan - Det centrale by udviklingsområde - 1:2000
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ÅPARKEN - LANDSKABELIG PARK OVERFOR ATTRAKTIV URBAN KANT
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KLIMATILPASNING

KLIMASTRATEGI
Horsens står overfor væsentlige udfordringer ift. klimaforandringer med stormflod, forhøjet vandstand og øget overfladevand som følge af større og hyppigere forekomne skybrudshændelser, som forventes yderligere at øges i omfang og
intensitet frem imod år 2100.

SKYBRUD
Netværket af kanaler fungerer som de primære regnvands- og
skybrudskorridorer i den nye bydel. Inde i kvarteret vil der
aldrig være langt til kanalerne – som rummer et betydeligt
volumen for afledning af regnvand.

Dette har været et væsentlige parameter i disponeringen af
hovedgrebet for den nye bydel:

De tilstødende byrum profileres for ved skybrud at kunne
lede vandet til åhavnen og havnen og til at kunne forsinke
vandet undervejs i terrænvolumener, hvor dette er muligt.
Det bynære vandspejl og Åboulevarden med hævet vandspejl
profileres og dimensioneres til afledning af skybrudsregnen
for 100-års regnhændelsen i år 2100, fra afstrømningsområderne gennem Sønderbrogade, Rådhusgade og Bankpassagen.
Åhavnen aftager herefter skybrudsvand fra Åboulevarden og
afstrømning fra Fugholm, Badstuegade og Havneallé.

STORMFLODSBARRIERE
I overensstemmelse med kommunens oplæg herom, bringes
ringvejens forløb igennem området i spil som højtvandsdæmning med sikringskote 2.6 m, der danner en sammenhængende barriere imod stormflod i fjorden. Det foreslås at
ringvejens forløb rykkes ind centralt på den sydlige havnepier
– hvorved et areal på 13ha langs Bygholm Å, kommer til at
ligge på inderside af stormflodsbarrieren.

Det skrånende terræn i den grønne kile fungerer som et forsinkelsesvolumen – der kan give ekstra kapacitet i kanalerne
for skybrudsvand ved lukning af stormflodsporte ved ”hængslet”.
Når vandet står højt i kanalerne vil de grønne arealer oversvømmes og parken blive lidt mindre for en tid. Beplantning
i parken vælges, så den er robust overfor denne kortvarige
vandpåvirkning.
Samlet profileres kanalsystemet med den forudsatte ydelse for
pumpestationen til opstuvning af en 100-års regnhændelse i
år 2100 uden skadevirkning i tilfælde af sammenfald mellem
skybrud og stormflod.

INDRE SIKRINGSKOTER
Antallet af lukninger bør reduceres mest muligt for at gøre
udviklingsplanen mest muligt robust overfor fremtidige klimahændelser. Derfor foreslås kanalkanten på det laveste område ved Emilie Plads hævet, så vandspejlet i princippet kan
stå helt oppe i kote 1.25, uden at vandet gør skade på bygninger. Dette giver mulighed for at have færre årlige lukninger
af sluseporte og hermed bliver planen mere resilient.
Kanterne ved passage under ringvejen etableres ligeledes i
kote 1,30 m. Da vandstanden og stormflodshændelser uden
samtidighed med nedbør op til kote 1,25 m, ikke nødvendigvis vil kræve hverken sluselukning eller afspærring af gangforbindelser.
Lukning af gangforbindelse under Hængslet vil hermed kun
vil forekomme ved stormflodshændelser over kote 1,25,
svarende til stormflod ved stormen Ingolf. Dette forventes at
forekomme 1. gang hvert 2. år i 2050, og 1–3 gange om året
i år 2100.

Åhavnen og kanalerne etableres, som udgangspunkt, med en
sikringskote på 1.3 m, så høj vandstand i bassinet ikke kan
løbe ind imod facaderne. Denne sammenhængende kote opnås ved lokalt at bearbejde terrænet på områdets laveste sted
ved Emilie Plads. Hermed opnås en resilient bydel.

Kote 2.6

Kote
1.30

5
1.2
te
o
K

VED LUKKET HÆNGSEL DANNES STORMFLODSBARRIERE I KOTE 2.6

Ko
te
1

.25

INDRE SIKRINGSKOTE HÆVET TIL KOTE 1.25 GIVER ROBUSTE INDRE RUM
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SIKRINGSKOTER

HØJTVANDSPORTE
VED HÆNGSLET

SIKRINGSKOTE 1.25
INTERNT I OMRÅDET

SIKRINGSKOTE 2.6
I RINGVEJS-TRACÉ
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STRØMNINGSVEJE
Med det forgrenede netværk af kanaler, at der aldrig er langt
til en kanal, hvortil regnvand kan afledes. Det giver gode
forhold for håndtering af ekstrem regn i området.

Nord-sydgående Stræder / passager
De nord-syd gående stræder vil i vid udstrækning fungere som
skybrudskorridorer - såvel nye som eksisterende.

Det koteres gennemgående med afstemte fald i byrum, som
giver god afvanding af belagte flader, og samtidig sikrer tilgængelighed i byrum, uden markante tværfald.

Nye passager kan udformes som trug, i stil med Sønderbrogade, men bør overvejende fungere som shared space - dvs. uden
kantsten. Der skal i disse situationer sikres et tilstrækkeligt
længdefald, så vand i stemmer op imod facader.

Sønderbrogade
Sønderbrogade omprofileres, for at kunne danne skybrudskorridor for de omkringliggende gader og karréer. Gaden
udformes med trug, der leder regnvandet ned til Bygholm
Å. Når voldsomme regnhændelser rammer, vil vandet samles
midt på kørebanen - og bygge sig op derfra..

Eksisterende passager som Fugholm, Badstuestræde og
Rådhusgade, vil med faldet ned imod området fungere som
strømningsveje, der leder vandet ned af bakken til Åboulevarden. Med mindre, at der opstår specifikke problemer langs
soklerne, skulle det ikke være nødvendigt med omlægning af
disse stræder.

REFERENCE: NYE STRÆDER MED LET TRUG

EKSISTERENDE STRÆDER ÆNDRES I UDGANGSPUNKT IKKE

Shared space
Fortov

Kørebane

Fortov

Vandspejl ved
Skybrud

Vandspejl ved
Skybrud

2m
PRINCIP FOR TRUG, SØNDERBROGADE

9,8 m

7-12 m

2m

Princip for Trug, Nye Stræder
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SKYBRUD
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HÆNGSLET
HÆNGSLET
Ved ’Hængslet’, hvor ringvejen krydser Åhavnen, etableres et anlæg med ’stormflodsporte’, som kan lukke åbningen i dæmningen
– så den sammenhængende sikring til kote 2.6 m bag Ringvejsdæmningen er intakt.
Sluseanlægget i havneindløbet består af to store hængslede hydrauliske porte, som kan lukke havneindløbet i tilfælde af stormflod.
Fodgængerpassager sikres af et selvstændigt barrieresystem under
ringvejen på hhv. syd og nordside. Stormflodsbarrierer til fodgængerpassagerne foreslås udført som et lavteknologisk og afprøvet
system med 1 m. høje aluminiumsbarrierer af svinerygsplanker,
der kan monteres helt op til underside brodæk ved den åbne
lyssprække mellem brodækkets kørebaner.

PORTE I HAVNELØB
Hydrauliske porte i havneløb bør senest lukkes når vandstand
truer med at overstige kote 1.00. Svarende til 1m ODV i 2030 og
40cm over ODV i 2100. Ved risiko for skybrud lukkes porte ved
laveste tidevand for at sikre maksimal rastrummelighed.

PORTE I SIDEPASSAGER
Manuelle porte i sidepassager - skal senest lukkes når
vandstand truer med at overstige kote 1.20. Hermed
sikres at passage under hængslet ikke oversvømmes.

Lukning af sluse udføres mellem kote 0,6 og 1,25 m. afhængigt
af vejrvarsler. Såfremt der er varsel om kraftig regn og samtidigt
højvande, så lukkes sluse ved kote 0,6 m. for at give kapacitet til
opstuvning af regnvand i havnebassinet. Uden varsling om regn
kan vandstanden være op til kote 1.25 uden skadevirkning.

Sidepassage
oversvømmet

PUMPESTATION
Bag slusen, langs Åhavnen, placeres en pumpestation til pumpning af afstrømning/skybrudsvand i tilfælde af en kombination af
stormflod med lukkede sluseporte og en regnhændelse.
Pumpestationen tænkes udført som en underjordisk konstruktion
med tørt- eller vådt opstillede pumper med en pumpekapacitet
på mellem 3 og 8 m³/s, afhængigt af det sikringsniveau bygherren
ønsker for sammenfald mellem stormflod og skybrud.
Der indbygges 2–3 pumper i bygværket, der kan køre selvstændigt
eller, ved større regnhændelser, kan køre simultant. Pumpestationen anvendes samtidigt til pumpning af saltvand tilbage i åløbet
ved rådhuset for vandudskiftning og forbedret vandkvalitet.

STORMFLOD
Høj vandstand i Havn

Sidepassage
oversvømmet

Tilbageløbssikring i kloaksystemet
Alle kloakker, der leder ud i havnebassinet med forbindelse til
arealer bag Ringvejsbarrieren skal sikres, således at der ikke sker
utilsigtet tilbagestuvning inden for slusen og ringvejen.
PUMPESTATION
Placeres underjordisk under promenade
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RESILIENTE BYRUM
Med koteringen af bydelen er der tilsigtet at skabe en robuste og resilient bydel, som kan håndtere det vandstand og
tidevand i såvel 2030 og 2100 - og ekstreme regnhændelser i
begge scenarier.

Kritiske koter langs bygninger hævet, så alle stier, veje og
promenader omkring vandløb ligger i min. kote 1.25m. og
terræn omkring bygninger ikke ligger lavere end 1.30 m.

Dette gøres bl.a. ved at hæve terræn i det laveste, mest kritiske
punkt ved Emilie Plads, så alle byrum langs åhavn og kanaler
har en kant på min kote 1.25m
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SKIFTENDE VAND I ÅPARKEN
SKRÅNENDE PROFIL
Åparkens skrånende terræn til formet til at tage højde for
såvel tidevandets daglige udsving, ekstreme vejrhændelser og
den forventede vandspejlsstigning i 2100.
Det skrånende terræn fremhæver vandets skiftende højde - og
formidler således oplevelsen af et foranderligt vandspejl: dagligt, årligt og over tid. Det mener vi er en kvalitet.

ÅPARKEN - LAV VANDSTAND (NORMAL 2030)

FORANDERLIGHED OG OPLEVELSE
Åparkens vandspejl adskiller sig væsentligt fra de andre vandrum, idet det skrånende terræn mod syd vil give et bredere
vandspejl ved højere vandstand. En foranderlighed der gør, at
man meget tydeligt kan aflæse den aktuelle vandstand i systemet. Således bliver naturfænomener som skybrud, højvande
og lavvande og stormflod meget nærværende og en del af
læringen for beboerne, der bor ud til Åparken, men også for
alle andre, der færdes i Åparken. Søbrinken mod syd vil få en
vegetation, der kan klare de skiftende forhold mellem tørt og
vådt.

ÅPARKEN - FORHØJET VANDSTAND
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KLIMA

VANDKVALITET
Vandkvaliteten i kanalerne tænkes sikret med flere tiltag.
Dels vil tidevandet bidrage til vandudskiftning i kanalerne et
par gange om dagen.
FERSKVAND
REGNVAND

Dette foreslås suppleret af anvendelse af pumpestation til at
sende frisk saltvand ind i den fjerne ende af vandsystemet
ved vestlige ende af spejlbassinet, for derved at sikre løbende
vandudskiftning. Ved at pumpe saltvand op i et hævet, bynært
vandspejl, iltes det tilpumpede saltvand, når dette løber ud
over kanterne og ned i kanalerne.

FRISK SALTVAND
PUMPES IND I KANAL

TIDEVAND

PUMPE

INDTAG

’Vandfald’ fra overgang af hævet vandspejl til Åhavn/kanaler,
skaber iltning af vandet og sanselig oplevelse af vandet.

I de tidligere etaper af projektet kan dette fungere som et enstrenget system i Åboulevarden.
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KLIMA

VANDKVALITET

FERSKVAND
REGNVAND

FERSKVAND
REGNVAND

FRISK SALTVAND
PUMPES IND I LOOP

FRISK SALTVAND
PUMPES IND I LOOP
TIDEVAND

TIDEVAND

PUMPE

FLOW

NÆRINGSRIGT FERSKVAND
FRA BYGHOLM Å

INDTAG

I et udbygget systemer kan vandet løbe ud i systemet af to
veje, Åhavnen og den nord-sydgående kanal. Ved hævet
vandspejl i Åboulevard vil overløbsværk kunne styre hvilken
retning vandet udledes i.

PUMPE

INDTAG

Endeligt vil der ved en muligt endelig etape af vandsystem
med åbning til Bygholm å, kunne skabes en gennemstrømning af kanalerne med åvand fra Bygholm Å.
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INFRASTRUKTUR

DET OVERORDNEDE VEJNET
EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR
Konkurrenceområdet er i dag præget af brede vejarealer, der er tilpasset et stigende
pres fra såvel privatbilismen som erhvervstrafikken. Det overordnede vejnet bærer
præg af 60’ernes velfærdsby, hvor biltrafikken fik en central rolle. Vejnettet i området fremstår i dag uden hierarki og uden sammenhæng til den overordnede bystruktur og skaber både barrierer mellem bymidten og fjorden, og imellem bymidten
og butiksområdet med Bilka og boksbutikkerne. Særligt for de bløde trafikanter
er orienteringen i området svær. Fodgængernes og cyklisters vilkår i bymidten kan
forbedres ved at skabe forbindelser med ro, oplevelser og ikke mindst funktion i
forhold til bedre sammenhæng.
Med en ny trafikstruktur i området kan vejnettet afstemmes med bystrukturen
og bidrage til Horsens Kommunes ambition om at blive en stor by, hvilket også
skubber til grænserne for en stor sammenhængende bymidte med bedre forbindelse
mellem handel og beboelse i bymidten.

FORESLÅET INFRASTRUKTUR
Vi søger at skabe et aktivt og levende bykvarter, som fredeligholdes for gennemkørende trafik, men hvor lokale beboere og biler til virksomheder i området kan snige
sig ind. De primære veje, Ove Jensens Allé og Høegh Guldbergs Gade/Strandpromenaden, fordeler trafikken rundt om og til området. Gennemkørsel i de indre dele
af området vil ikke være muligt, men virksomheder vil kunne serviceres af mindre
lokale gader, der også giver adgang til beboelse.
Ribersgade servicerer Lilly Gyldenkildes Torv, Rådhusgrunden samt de centrale
områder omkring Åboulevarden og Løvbjerg-grunden. Det lukkede vejsystem giver
et fredeligt område, men med god adgang til de enkelte matrikler. Langs Åboulevardens nordlige side prioriteres fredeliggjorte strækninger uden gennemkørsel,
men med mulighed for servicekørsel. På sydsiden giver et ensrettet system en god
betjening, der opfylder de lokale behov.
Fra øst ledes trafik til butiksområdet ind via Grønlandsvej til parkeringsområderne.
Grønlandsvej etableres som en blind vej for at undgå gennemkørende trafik i området. Der etableres en bussluse i parken for at sikre en god kollektiv trafikbetjening til
projektområdet og for at give den kollektive trafik en attraktiv forbindelse igennem
området. Grønlandsvej anbefales lukket for gennemkørende trafik, da en gennemgående forbindelse ifølge Horsens Kommunes trafikmodel vil have en trafikmængde
på 5.000-10.000 køretøjer dagligt, hvilket vil genskabe barrieren fra Niels Gyllings
Gade.

VEJ LOOP OMKRING DEN FREDELIGHOLDTE BYMIDTE

RINGVEJEN FORESLÅS OMLAGT

RINGVEJEN
Ringvejen etableres med et kørespor i hver retning og med et bredt midterareal, så
lette trafikanter kan krydse vejen. Da der kun skal krydses et spor ad gangen, vil de
fleste lette trafikanter kunne krydse vejen ved mellemrum i trafikken, som skabes af
de nærliggende signalanlæg.
Ringvejens forløb foreslås flyttet til midten af havnepieren. Herved kan nye byområder få forbindelse til havnen nord for vejen og åen syd for vejen. Forlægningen
indpasser sig bedre i området – og har en væsentlige fordele i fht tilsikring og byudvikling langs bygholm Å.
I signalanlæg ved Grønlandsvej og Gasvej etableres fuldt tilgængelige krydsningsmuligheder, der kan sikre tilgængelighed for alle. Havneallé omdannes, så Åboulevardens design skaber en visuel sammenhæng til krydsningsmuligheden ved Gasvej
for trafikanter, der ikke kan krydse uden for signalanlæg. Forslaget søger hermed
en balance mellem at opretholde en vigtig trafikvej og sikre gode krydsningsmuligheder, der kan forbedre sammenhængen mellem byen og fjorden. Ringvejen kan
desuden krydses niveaufrit ved Åboulevarden. Krydsningspunkter vil herved være
jævnt fordelt, så barrierevirkningen fra trafikvejene nedbrydes.

RINGVEJ PROFILERES MED BRED MIDTERRABAT
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VEJADGANG OG KOLLEKTIV TRAFIK
VEJADGANG TIL KVARTERET
Parken deler de centrale områder i to områder: Kanalkvarteret
og butikskvarteret. Butikskvarteret får som i dag, adgang fra
de overordnede veje imod øst og syd. Kanalkvarteret vejbetjenes fra Vest med adgang via Rådhusgrunden
INDRE VEJE
Den indre gade i kanalkvarteret formes som en indre urban
gade - med veldefinerede byrum - som er med til at understøtte inddelingen af byggefelterne i området, herunder
underdelingen af Rådhusgrunden. Gaderne indrettes til lav
hastighed.

KOLLEKTIV TRAFIK
Med kollektiv transport langs periferien af kvarteret, kan det
indre kvarter fredeligholdes, samtidigt med at der aldrig er
mere end 200m til stoppested. Hermed kan bussen samtidigt
få stop ved vigtige målpunkter som Borgerservice, Sundhedshuset og ved hængslet.
CYKLISME
Forslaget vil gøre det mere attraktivt at være cyklist i Horsens.
I dag færdes cyklister i høj grad langs trafikerede veje på bilisternes præmisser. Med en supercykelsti i eget tracé igennem
parken har cyklister mulighed for at køre udenom de trafikerede strækninger ved Bilka-området. Stien skal danne forbindelse mellem stationen i vest og boligområder mod nordøst
og sydøst.

Langs Åboulevarden og de interne gader nord for parken vil
cyklister sive igennem området frem til deres destination i
midtbyen.
FODGÆNGERE
Ved at nedbryde barrierer vil det blive mere trygt og sikkert
at være fodgængere i Horsens Midtby. Det vil blive mere
attraktivt at færdes mellem havnen og gågaderne til fods ligesom forbindelserne mellem Bilka-området og de nærliggende
områder bliver mere intuitiv og tryg.
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VEJADGANG - TO ZONER DELT AF PARKEN

KOLLEKTIV TRANSPORT - PRIORITERES BL.A MED KRYDSNING AF PARK

ÅKVARTERET
HORSENS

72

INFRASTRUKTUR
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PARKERING
PARKERINGSSTRATEGI
Området rummer i dag flere arealer med overfladeparkering,
særligt på Rådhusgrunden, Løvbjerg-grunden og ved Hængslet. En del af disse pladser må nedlægges for at give plads til
byudvikling. Samtidigt tilføres en del etagekvadratmeter af
nybyggeri.
Vi foreslår en samlet parkeringsstrategi, med en kombination
af:
- decentrale p-huse i byfelter/byggefelter
- gadeparkering udvalgte steder
- parkering i gårdmiljøer i mindre grad
Parkering i gård- og gaderum forbeholdes beboere og servicering af områdets erhverv. Parkering til midtbyens detailhandel
samles i større koncentrationer for at undgå unødigt parkeringssøgende i området.

P FOR BESØGENDE TIL BYMIDTEN
Besøgende til bymidten skal parkere i parkeringshuse i udkanten af bymidten - i forbindelse med vejforløbet omkring
bymidten. Parkering til midtbyen vil overholde anbefalinger
til gangafstande mellem parkering og handel fra kommunens
parkeringsstrategi, så Horsens fortsat er attraktiv at besøge.
En tydelig parkeringsstrategi skal minimere omfanget af parkeringssøgende trafik i området.
De eksisterende p-huse i området ved Bilka, Sundhedshuset
og Bytorvet indgår i denne strategi - og styrkes ved at skabe
gode forbindelser igennem det nye kvarter til bymidten og
havnen.
LOKAL DECENTRAL PARKERING
Lokal parkering for de kommende beboere og erhvervsdrivende i området foreslås løst decentralt i forbindelse med de
udpegede byggefelter eller bebyggelser. Det kan indrettes med
parkering i konstruktion - kombineret med mindre grad af
gadeparkering og fladeparkering. Det er dog væsentligt, at
parkeringen ikke overtager byrummene eller fylder gårdrummene.

OVERSLAG PARKERINGSBEHOV
Byggefelt
Etage-m2 (ca) Anvendelse		

P-Pladser

Ø1		
Ø2		
Ø3		
Ø4		
Ø5		
Ø6		

1.600 m2
5.610 m2
9.330 m2
4.370 m2
4.660 m2
10.450 m2

Offentlig funktion
Overvejende boliger
Overvejende boliger
Overvejende boliger
Overvejende boliger
Overvejende boliger

17 p
70 p
54 p
32 p
31 p
108 p

R1		
R2		
R3		
R4		
R5		

6.760 m2
6.180 m2
9.710 m2
8.320 m2
2.530 m2

Off. service, erhverv.
Hotel, service, erhverv
Overvejende boliger
Overvejende boliger
Overvejende boliger

76 p
98 p
71 p
183 p
23 p

Å1		
Å2		
Å3		

7.100 m2
11.380 m2
6.050 m2

Boliger og erhverv
Boliger og erhverv
Boliger og erhverv

60 p
200 p
60 p

Overvejende boliger

59 p

Infill i bymidte:
IF		
11.700 m2

P
P

P
P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P
P

P
P

P

P
P

Overordnet strategi for P-søgende til bymidten

lokal decentral parkeringsstrategi
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PARKERINGSSTRATEGI
Alt efter program og tæthed vil der med Horsens Kommunes
P-normer skulle etableres imellem ca. 20 og 200 p-pladser for
hvert byfelt.
Hvis det var udlagt som parkering på terræn, ville det i snit
svarer til ca. 29% af byfelternes grundareal (i ét plan).
P-pladser foreslås løst i de enkelte byfelt. Hvordan det løses
kan antage forskellige former. Der bør være en vis frihed for
de fremtidige bygherrer til at vælge løsning - men også stilles
krav til udformningen.
Det kan f.eks. som illustreret være i mindre p-huse, i private
garager i byhuse, overdækket på terræn mv. - eller en kombination af flere af disse muligheder.
P

P

P

P

P
P

P

Parkering på terræn med hævet terasse som overdækning.

Decentralt parkeringshus som en del af karré. Kan udformes med aktive funktioner i stueplan / tagflade.

Mindre parkeringsfelter i terræn.

Reference: P-hus med tegl-facade, Ørestad

Parkering i vandtæt p-kælder under del af karré.

Byhuse: Parkering i individuelle garager i konstruktion.

Reference: P-hus med aktiv stueplan / tagflade, Nordhavn
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BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

BÆREDYGTIGE TILTAG
Som led i udviklingen af forslaget til åkvarteret er der indarbejdet med række bæredygtige tiltag - som kan bidrage til
at skabe en god bydel - miljømæssigt, social og økonomisk samtidigt med at de vedtagne mål om bæredygtig byudvikling
i Horsens Kommunes Planstrategi 2019 understøttes.
Tilgangen har ikke været at arbejde med bæredygtighed
som et selvstændigt tema, men snarere at skabe integrerede
løsninger - som understøtter bæredygtige principper. Dertil
kommer en række bæredygtige delteamer, som med fordel kan
inddrages i den videre proces omkring en udviklingsplan - for
at fremme kvalitet og som led i at sikre en fremsynet bydel.
Med en bæredygtig profil kan kvarteret bidrage til at understøtte FNs verdensmål - samt støtte de national reduktionsmål
frem imod 2030/2050.

ROBUST / RESILIENT BYDEL
- Klimatilpasning
- Lokal afledning af Regnvand (LAR)
- Stormflodssikring
- Reduceret belægningsgrad
MANGFOLDIG BYDEL
- Blandede boliger: ejerforhold og boligstørrelser
- Alsidig indretning af byrum til forskellige grupper:
drenge/piger, unge/ældre, kulturelle grupper mv.
- sociale faciliteter: børnehaver, legeplads mv.

STÆRK BYDELSIDENTITET
- Historisk og lokalt afsæt
- Ejerskab igennem aktiv inddragelse
- Byliv igennem midlertidighed
URBANT NÆRKLIMA
- Analyser af sol- og vind
- Vand tempererer by og byrum
- Reduceret belægningsgrad

JORDHÅNDTERINGSSTRATEGI
- Reduktion af jordflytninger
- Strategi for forurenet jord

TRYG BYDEL
- aktiv belysningsstrategi
- området fredeligholdt for trafik

ØKONOMISK BÆREDYGTIG BYDEL
- Robust og fleksibel etapedeling
- Reduktion af jordflytninger

GRØN MOBILITET
- Prioritering af kollektiv trafik
- Gode vilkår for cykler og fodgængere
- Infrastruktur for elbiler

BÆREDYGTIG MATERIALEANVENDELSE
- Byg for kvalitet og fleksibilitet
- Nær-genbrugsstationer
- Genanvendelse af materialer
- Cirkulære økonomiske principper

BYNATUR
- Sammenhængende grønne områder
- Øget biodiversitet og biomasse
- Rekreative potentialer

AKSONOMETRI - FORSLAG TIL BYMÆSSIGE BÆREDYGTIGE TILTAG
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