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Det er med stor 
fornøjelse hermed at 
kunne præsentere 
resultatet af 
konkurrencen om 
Søndergade – fra 
gågade til væregade.

Konkurrencens resultat har været 
ventet med spænding. Kunne 
deltagerne indfri Horsens kom-
munes visioner, ønsker og krav til 
et nyt design til en attraktiv gå- og 
væregade?

Kravene til gågadestrækningens 
udformning og bidrag til positiv 
udvikling af handels- og bylivet har 
været mange og forskelligartede. 
Alle krav og ønsker har været nøje 
beskrevet i konkurrenceprogram-
met, der har dannet udgangspunkt 
for deltagernes løsning af opgaven.

Fem højtkvalificerede og udvalgte 
hold har udarbejdet og indsendt 
spændende forslag og i nogle 

tilfælde særdeles æstetisk smukt 
udførte forslag. Dommerkomiteen 
har haft stort udbytte af at gen-
nemgå og diskutere forslagene. 

Svaret er, at alle forslag har vist 
styrker og svagheder, og at dom-
merkomiteen er blevet meget klo-
gere på, hvordan styrkerne bedst 
kan indfries i det videre arbejde 
med udviklingen af vinderforslaget 
i samarbejde med vinderne og 
kommunen. 

I det følgende gennemgås de fem 
projekter nærmere i tekst og bil-
leder, med det vindende forslag 
præsenteret allerførst. 

Dommerkomiteen vil gerne benytte 
lejligheden til at takke deltagerne 
for deres forslag og bidrag til 
udviklingen af Midtbyen til et at-
traktivt og særligt sted i netop 
Horsens.

Sign. Dommerkomiteen,  
den 9. oktober 2017
 

Forord
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Konkurrenceopgaven 
bygger på tre 
hovedpunkter: Byliv 
og handelsliv, byrum 
og forbindelser samt 
byhuse og identitet.

Herunder opsummeres de tre 
hovedpunkter og dermed fokus i 
opgaven som forslagsstillerne har 
skullet forholde sig til og indarbejde 
i et nyt design for de tre byrum: 
Jessensgade, Søndergade og 
Torvet.

Byliv og handel
’Søndergade - fra gågade til vær-
egade’ er konkurrencens overskrift, 
hvilket understreger et ønske om 
at udvikle byrum med særligt fokus 
på attraktive og gode opholdsmu-
ligheder. Gaden og dens rum skal 
være en god oplevelse, både når 
man bevæger sig igennem dem, og 
når man tager ophold. 
Ønsket er at få et design, der også 
holder i fremtiden, selv om vores 
vaner og behov ændrer sig.

Byrum og forbindelser
Byrummene Jessensgade, Søn-
dergade og Torvet har hver deres 
karakter, som kan fremhæves, 
samtidig med, at det opleves som 
en helhed. Forslagene må forholde 
sig til konteksten, dvs. det øvrige 
gågadenet og passager. På sigt 
vil vinderprojektets design kunne 
blive til inspiration for flere af de 
tilstødende gader og byrums ud-
formning. Der er tale om Danmarks 
bredeste gågade omkranset af 
bygninger i moderat højde på to 
til fire etager. Den særlige skala 
bearbejdes omhyggeligt med rum i 
rummene eller på anden vis. 

Byhuse og identitet
Det er væsentligt, at byrummet 
understøtter bygningernes særlige 
karakter og skala, samt formår at 
skabe en ramme for udveksling af 
aktiviteter ude og inde. Forslagene 
må forholde sig til stedets identitet 
og kulturhistorie. Senest er udviklet 
en Midtbystrategi med bidrag fra 
en lang række borgere og interes-
senter i Horsens. Strategien bygger 
videre på den række af tiltag, der er 

foregået de seneste 
år siden 2008, hvor en byrumsplan 
er lanceret, og 2009 hvor Midtby-
planen får sin form.

De følgende tre fokuspunkter er 
væsentlige for løsningen af opga-
ven:

“Mangfoldigt byliv og handelsliv for 
hele regionen – et samlingspunkt”

“Byrum der repræsenterer en 
udvikling fra gågade til være gade 
og skaber sammenhæng med de 
omkringliggende gader og byrum”

“Rumlige rammer, der får det 
bedste ud af områdets identitet 
og bygningernes karakter, inklusiv 
overgangene mellem inde og ude”

Konkurrenceopgaven  
i hovedtræk

2 Konkurrenceprogram Fra gågade til væregade
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Konkurrencefakta

deltagere
Efter en prækvalifikationsfase blev 
følgende fem deltagerhold inviteret 
til at deltage i konkurrencen:

BOGL i samarbejde med Orbicon, 
Carlsens Planer og Popp kuratering

Dronninga Landskap i samarbejde 
med Haugen/Zohar arkitekter, 
ZENISK og Vista Analyse

Kristine Jensen i samarbejde med 
Rambøll, Alexandra Instituttet og 
L̀ équipe

Schul Landskabsarkitekter, 
OKRA landschapsarchitecten, 
Arki_lab, ICP A/S, Andersen 
& Grønlund Rådgivende 
Ingeniørfirma

Schønherr i samarbejde med JAJA 
Architects og Fuldendt

Vederlag til hvert hold udgjorde 
150.000 kr. ekskl. moms.

Konkurrencematerialet blev ud-
sendt til de konkurrerende den 31. 
maj 2017 med afleveringsfrist den 
25. august 2017. Den 8. juni 2017 
blev der afholdt informationsmøde 
på rådhuset med efterfølgende 
besigtigelse i konkurrenceområdet.

Alle fem forslag var rettidigt indle-
verede den 25. august 2017.

dommerkomité
Konkurrenceforslagene blev 
bedømt af en dommerkomité, 
bestående af:

For Horsens Kommune
Peter Sørensen  
borgmester, formand for  
dommerkomiteen
Martin Ravn   
1. vice borgmester 
Ole Pilgaard Andersen   
formand for Teknik- og  
Miljøudvalg
Bjarne Sørensen  
byrådsmedlem

Dan Ingemann Jensen   
byrådsmedlem
Per Løkken   
byrådsmedlem
Dorte Normann   
byrådsmedlem

Fagdommere
Hans Kiib 
arkitekt MAA PhD
Ellen Braae 
arkitekt og landskabsarkitekt MAA 
MDL PhD

Rådgivere for dommerkomiteen
Jens Heslop 
direktør for Teknik og miljø
Allan Lyng Hansen 
afdelingschef - Affald og trafik
Lasse Schuleit 
Kultur- og eventchef
Casper Grønborg 
afdelingschef – Plan og By
Lene Stegemejer 
arkitekt, projektleder på  
Søndergadeprojektet
Helle Søholt 
administrerende direktør, Gehl

Konkurrencens sekretær
Bettina Mylin 
arkitekt MAA,  
Gottlieb Paludan Architects

Bedømmelseskriterier
Forslagene blev vurderet på deres 
landskabelige, arkitektoniske, 
funktionelle og tekniske løsninger 
i forhold til konkurrenceprogram-
mets ønsker og krav. Der har været 
fokus på en indretning af gader og 
byrum, der sandsynliggør en positiv 
udvikling af byliv og handel samt 
forslag til proces for gennemførelse 
af de tre byrum.

Der blev lagt stor vægt på sand-
synligheden for, at forslagene vil 
kunne realiseres inden for den øko-
nomiske ramme for projektet. Der 
er budgetteret med en anlægssum 
på DKK 52 mio. ekskl. moms.

Alle fem forslag er blevet gennem-
gået af dommerkomiteen.

Bedømmelsesperioden påbe-
gyndtes den 5. september 2017, og 
dommerkomiteen afholdt i alt fire 

møder. På det tredje møde den 25. 
september 2017 besluttede man i 
enighed at udpege forslag 3/76514 
som vinder af konkurrencen. På 
det fjerde og afsluttende møde 
den 9. oktober 2017 blev dommer-
betænkningen underskrevet.



Herunder gennemgås 
de fem forslag og 
hvordan forslagsstillerne 
overordnet har besvaret 
de tre fokusområder. 

Tema Byhuse og identitet med 
fokus på stedets identitet – også 
set i et historisk perspektiv – så-
vel som med fokus på de enkelte 
byrums funktioner, ude-inde-
relationer, skala og mere over-
ordnet på deres arkitektur, hvor 
de mange prominente byhuse 
selvsagt spiller en central rolle. 

Horsens har en stolt kulturhistorie 
og alle forslag reflekterer dels gå-
gadens identitet som en del af dels 
et større bylandskab, dels en udvik-
lingshistorie. Forslag 1/11111 vælger 

konkret at spejle alle husfaca-
derne ned i belægningen og opnår 
herved en direkte kobling mellem 
byhusenes arkitektur og gulvets 
organisering og historiefortælling. 
Forslag 1/11111 på én gang udfordrer 
og skaber en helhed med dette 
greb. Forslag 2/72552 reflekterer 
byudviklingens trinvise ryk i be-
lægningsstenenes størrelse, mens 
forslag 5/47896 lader belægnin-
gen fortælle en historie om Vitus 
Berings opdagelsesrejse. 

Identitetsovervejelserne knyt-
ter sig imidlertid også til, hvordan 
delområderne indenfor gågade-
strækningen kan forstås i forhold 
til hinanden, og hvordan gågade-
strækningen kan forstås i forhold 
til Midtbystrategien. Forslag 1/11111, 
3/76514 og 5/47896 griber fint fat 
i byens tværgående stræder.  
I forhold til den nyanlagte Vitus 

Berings Plads udmærker for-
slag 3/76514 og til dels forslag 
5/47896 sig ved at gribe fat i og 
arbejde videre med nogle af dens 
identitetsbærende træk. 

To af forslagene, 1/11111 og 
3/76514, ser Torvet som et 
selvstændigt byrum, mens de 
øvrige ser det som en udvidelse 
af Søndergade. Forslag 2/72552, 
4/75004 og 5/47896 fremstår 
som de mest selvstændiggørende 
for gågadestrækningen i den for-
stand, at de foreslår en belægning, 
der står i kontrast til de belæg-
ningerne i de tilliggende gader 
og strøg, og således får gågade-
strækningen til at fremstå som en 
selvstændig enhed. Fortællinger 
om helt ’lokale’ historiske forhold 
og fund bliver genfortalt i form af 
regnopsamling, spingvand, belæg-
ningsmarkeringer, som eksempelvis 

vikingegravene i forslag 2/72552 
og voldgraven i forslag 5/47896.

Tema Byliv og handelsliv med 
fokus på at sikre besøgende god 
adgang og på samspillet mellem 
byliv og handelsliv, hvor aktivi-
teter og ophold skal ses på linje 
med og som understøttende for 
handelslivet. 

Organisering af bevægelse gen-
nem byrummet udgør et væsentligt 
aspekt i forhold til udvikling af et 
bedre handelsliv og lyst til ophold, 
og emnet er blevet drøftet grundigt 
af dommerkomiteen. I forslagene 
håndteres flow på tre forskellige 
måder, som kan karakteriseres som 
f.eks. et fælles midterflow forslag 
1/11111, et tvedelt forslag 4/75004, 
et zig-zaggende flow forslag 
5/47896 eller som variationer 
mellem dem som i forslag 2/72552 

og 3/76514. Dommerkomiteen 
vurderer det tvedelte flow, som det 
svageste i forhold til såvel oplevel-
sen af byliv som for handelslivet alt 
afhængig af, hvor rumligt adskilte 
to flowlinjer er og dermed af, hvor 
god visuel og adgangsmæssig 
kontakt der er til butikkernes udstil-
lingsvinduer. 

De langsgående flowlinjer spiller 
sammen med den rumlige organi-
sering af Søndergade-delen. Her 
etablerer forslag 3/76514 og i min-
dre grad forslag 5/47896 og 1/11111 
stor variation i rumligheder, fra små 
intime opholdsrum til store rum, 
spændende fra væg til væg, og 
som tilbyder sig for pladsskabende 
events foruden at de bidrager til 
en afvekslende og rytmisk forløb, 
når man bevæger sig på langs af 
gaderummet. Forslag 2/72552 
og 4/75004 lægger sådanne 

Forslagene som helhed 
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eventflader ind som afgrænsede 
rumlige figurer i det store gaderum 
og mindsker derved fleksibilitet i 
anvendelsen. Det er en afvejning, 
hvor dommerkomiteen vægter 
fleksibiliteten forbundet med en vis 
åbenhed i anvendelserne kombine-
ret med en animerende program-
mering, der kan foranledige en 
mangfoldig brug, uden at stedet 
fremstår ’tom’ og ’ubrugt’, når det 
ikke benyttes. 

Dommerkomiteen savner generelt 
en større indlevelse i og bud på, 
hvordan forskellige brugergrupper 
kan stimuleres til at anvende Søn-
dergade som netop en være-gade i 
et hverdagsperspektiv. De forelig-
gende tiltag falder i tre kategorier, 
hvor forslag 1/11111, 2/72552 og 
3/76514 samler aktiviteterne i 
nogle få zoner. Forslag 4/75004 
spreder dem ned gennem byrum-

mene og forslag 5/47896 foreslår 
at udvikle program-delen i dialog 
med kommunen, og har derfor ikke 
anvist egentlige programmeringer. 
Forslag 5/47896 nedlægger akti-
vitetsfladen ved Kuben for at samle 
alle events ved Torvet, hvilket 
dommerkomiteen finder uheldigt 
for handels- og kulturlivet i både 
Jessensgade og Søndergade.

I forhold til ophold byder forslag 
1/11111, 3/76514 og 5/47896 dog 
ind med en række kantzoner, som 
ideelt set kan differentieres i for-
hold til forskellige brugergrupper. 

Belægningerne i forslagene 
2/72552, 3/76514 og 5/47896 
opfylder efter dommerkomiteens 
vurdering umiddelbart bedst de 
grundlæggende krav om fodgæn-
gervenlighed, tilgængelighed, 
renholdelse og vedligehold.

Tema Byrum og forbindelser har 
fokus på midtbyforbindelsen og 
på, hvorledes gågadestræknin-
gen indgår i et større netværk, 
der binder byen og dens funk-
tioner sammen. Dette tema har 
også fokus på selve indretningen 
af byrummet, bæredygtighed og 
det grønnes rolle.

Forslagene har forholdt sig grund-
læggende forskelligt til midtbyens 
øvrige netværk, sådan som det 
kommer til udtryk inden for konkur-
renceområdet. I den ene ende af 
skalaen introduceres et signifikant 
belægningsmønster, der ikke alene 
spænder hele konkurrenceområdet 
ud, men også tænkes videreført til 
de tilstødende gader og stræder 
(5/47896). I kontrast til denne 
strategi videreføres og viderebe-
arbejdes belægningsløsninger i 
det nuværende omkringliggende 

gadenet til konkurrenceområdet 
(forslag 3/76514). Og endelig 
byder forslagene på en tredje 
model, hvor der introduceres en ny 
belægningslogik inden for konkur-
renceområdet, hvor de tilstødende 
gader og stræder får en lille accent, 
en lille markering, i gaderummet.

Alle forslag har integreret bytræer 
på et fint og afstemt niveau – 
hvilket både tillader synlighed af 
facader og udstillingsvinduer sam-
tidig med, at træernes placering 
understøtter et rytmisk rumligt for-
løb. Grundlag og virkning varierer 
imidlertid en del og spænder fra 
en placering af enkelttræer ud for 
matrikelskel (forslag 1/11111), under-
støtning af en rumlig og funktionel 
organisering (forslag 3/76514), en 
rytmisk fordeling af trægrupper 
uden relation til bygninger (forslag 
2/72552) til en let, spredt forde-

ling hen gennem hele byrummet 
(forslag 4/75004 og 5/47896). 
Beplantningen i Jessensgade og på 
Torvet fremstår grundlæggende 
mindre overbevisende, dog skal 
nogle af træplantningsløsningerne 
på Torvet fremhæves: den lidt for-
melle, men rumligt afbalancerede 
træplantning i forslag 1/11111 og den 
legende, uformelle, men rumligt 
sikre løsning i forslag 5/47896.

Angående det mikroklimatiske per-
spektiv vurderer dommerkomiteen, 
at spredning af træer på tværs og 
på langs bidrager til at nedbringe 
vindhastigheden i trækronernes 
højde, men bør suppleres mere 
aktivt af vindhastighedsnedsæt-
tende elementer ved siddegrupper 
og for færdsel i gaderummene i 
almindelighed. I det perspektiv an-
viser forslag 3/76514 gode, mindre 
rumdannende elementer med en 

Stemninger - fra venstre mod højre forslag 1- 5 



både varieret og vinddæmpende 
plantesammensætning, som ligele-
des bidrager til et grønnere udtryk.

Forslagsstillerne har skullet forhol-
de sig til de eksisterende kunstvær-
ker i Søndergade. Dommerkomi-
teen vurderer, at skulpturer gerne 
må flyttes, og at de skal indgå i en 
større historie og ses i sammen-
hæng med skulpturer generelt i 
Horsens, som anvist i forslag 1/11111. 
Det vurderes, at forslagenes måde 

at indarbejde skulpturer på bedst 
skaber oplevelser og profilerer 
Horsens, når de står spredt i Søn-
dergade som i forslag 2/72552 
fremfor en entydig koncentration 
i Søndergade, hvor skulpturerne 
grupperes som i forslag 4/75004.
 
Flere forslag arbejder med en 
flerfacetteret belysningsstrategi, 
hvor flere virkemidler bringes i spil. 
Et gennemgående træk er belys-
ning monteret på facaderne. Det 

vurderes som en hensigtsmæssig 
tilgang i forhold til at etablere lys 
i en højde, så man oplyser men-
neskers ansigter og skaber en 
god markering af husene, deres 
indgange og passager og gene-
relt for oplevelsen af tryghed. Det 
vurderes, at det vil være muligt at 
gennemføre i dialog med husejer-
ne. Denne belysningsstrategi skal 
kombineres med en mere program-
orienteret effekt- og aktivitetsbe-
lysning, som bidrager til oplevelsen 

af en interessant bymidte både 
indenfor og udenfor butikkernes 
åbningstider. Dommerkomiteen 
vurderer, at belysningsstrategierne 
skal undersøges og udvikles i alle 
forslag – også som tryghedsfrem-
mende virkemiddel, som anvist i 
forslag 1/11111 og 3/76514.

Generelt er placering af cykel-
parkering, affaldsbeholdere og 
reklamefinansierede infostandere 
mindre belyst i forslagene, men det 

kan indarbejdes i alle fem forslag 
som en naturlig del af den videre 
proces. 

Økonomi
Af konkurrenceprogrammet frem-
går klart, at forslagene skal kunne 
holde sig inden for den udmeldte 
økonomiske ramme for at målet er 
indfriet. Alle forslag har sandsynlig-
gjort, at de kan realiseres inden for 
den angivne økonomiske ramme. 
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På basis af den økonomiske 
vurdering og sammenstilling af de 
enkelte poster i de fem forslag er 
det kommet frem, at alle forslagene 
i en kommende projekteringsfase 
vil kunne udvikles og modificeres 
således, at de økonomiske aspek-
ter, som foruden anlægsudgifter 
også gælder driftsøkonomien, kan 
komme på plads i alle forslagene 
uden at anfægte forslagenes 
hovedkoncept. Flere af forslagene 
er desuden meget fleksible, bl.a. i 
valg af materialer, beplantning og 

design og således robuste overfor 
en kommende bearbejdning.

Proces
Af tidsplanen, som er skitseret i 
programmet, fremgår det klart, at 
gågaden skal stå færdig til julehan-
delen 2018, og at gennemførelse 
skal ske med mindst mulig gene for 
handels- og bylivet. Forslagsstil-
lerne gør overvejende opmærksom 
på, at ønsket om færdiggørelse til 
julehandlen 2018 er kritisk, men 
de kommer alle, på nær forslag 

4/75004, med bud på en proces-
plan, der imødekommer ønsket. Det 
er dommerkomiteens vurdering, at 
det kræver gensidig leveringsdyg-
tighed og tæt dialog i processen 
både fra forslagsstiller og fra kom-
munens side at nå i mål.

Konklusion
Det har været en udfordrende op-
gave for forslagsstillerne at forene 
de mange hensyn, ønsker og behov 
som skulle afdækkes og løses, og 
ingen af de fem forslag opfylder 

det hele. Dommerkomiteen er 
dog blevet meget inspireret af de 
mange idéer og løsningsforslag i de 
indkomne forslag og også blevet 
klogere på potentialer og i hvilken 
grad, de kan bringes til opfyldelse. 
På baggrund af grundige drøftelser 
af de enkelte forslag og ovenstå-
ende iagttagelser har en samlet 
dommerkomite udpeget forslag 
3/76514, som det mest velfunde-
rede forslag og dermed som vinder 
af konkurrencen. Dommerkomiteen 
har nøje afsøgt forslagets styrker 

og svagheder og på alle punkter 
fundet, at der, ved justeringer, vil 
kunne findes løsninger, der vil gøre 
forslaget funktionelt stærkere, 
uden at det anfægter forslagets 
hovedidé. 

Torvet - fra venstre mod højre forslag 1- 5 



3/76514 
vinderforslag 
Forslaget er udarbejdet af

TEAM SCHUL 
LANDSKABSARKITEKTER  
(delt ophavsret) v/  
Schul Landskabsarkitekter 
(projektleder);  
OKRA Landschapsarchitecten;  
Arki_Lab 

Medarbejdere på teamet:
Rosa Bendixen; Gerard O’Connell; 
Francesca Cirla; Zohel Noorestani; 
Yalda Pilechian; Alice Lemaire; 
Antonia Cangoz; Giuliana Sibilia

ICP v/ Jens Chr. Petersen
Andersen & Grønlund Rådgivende 
Ingeniørfirma
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Helhedsplan 
Forslagets hovedidé
Forslagets bærende idé er at styrke 
fornemmelsen af, at den nye ’Vær-
egade’ er byens centrum og, at den 
udstråler vitalitet som handels- og 
opholdsgade. Forslaget ønsker at 
binde gaden sammen med forløbet 
fra vest med det nye campus 
og den nye Vitus Berings Plads. 
Forslaget betoner forløbet som et 
drama med ’velkomst’ (Jessensga-
de), ’et intenst centrum’ (Sønder-
gade) til ’en værdig destination’ 
(Torvet).

En anden bærende idé er ønsket 
om Søndergade som midtbyens 
’dagligstue’. Gennem en sammen-
sat plan for flow og ophold, møb-
lering og beplantning opbygges en 
serie af aktivitets- og opholdsrum. 
Dette underbygges af en ny-
tænkende og identitetsfremmende 
belysningsstrategi, som under-
streger stemningsskift i forløbet, 
samtidig med at den understøtter 
oplevelsen af tryghed. Torvets 
stemning af betydning og værdig-
hed understreges af belægningen 
og den enkle indretning. Disse to 

fortællinger søger forslagsstillerne 
at understøtte i forbindelse med 
indretningen og programmeringen. 

Flow
Hovedflowet fra vest mod øst 
starter som et samlet fodgæn-
gerområde i Jessensgades midte 
styret af en ledelinje i belægningen. 
Efter krydset ved Hestedamsgade 
deler flowet sig i to til et 5-10 meter 
bredt område langs begge facader. 
Dermed sænkes hastigheden og 
understreger dermed områdets ka-
rakter af ’dagligstue’. Ledelinjer in-

dikerer flowområder. Den anvendte 
flisebelægning i hele Søndergades 
bredde har en høj grad af tilgæn-
gelighed, er homogen og indikerer, 
at det er umiddelbart og let for 
fodgængere at krydse over mod 
modsatte facade. Varekørsel i Søn-
dergade vil fortrinsvist være muligt 
i gadens sydlige halvdel. Der er pla-
ceret cykelparkering i Jessensgade, 
i krydset ved Hestedamsgade, ved 
Graven og i Søndergades østlige 
del. 

Byliv – ophold og aktiviteter
Forslagsstillerne lægger størst 
energi i udviklingen af Søndergade 
og Torvet. Jessensgade indrettes i 
det væsentlige med henblik på at 
lede fodgængere fra Vitus Be-
rings Plads hen mod Søndergade. 
Søndergade indrettes med fire for-
skellige aktivitets- og opholdsrum 
nænsomt opdelt med nyplantede 
træer, og Torvet indrettes som en 
repræsentativ plads med mulighed 
for fleksibel indretning til torveakti-
viteter og events af både organise-
ret og uorganiseret art.

5

FORSLAGETS A-B-C

Værdig destinationintenst centrum Ny ankomst

Man mødes og får en klar og tydelig ankomst. Jessensgade får bredde og hvide lysmaster, der trækker opmærksomheden ind mod centrum. 
Hertil kommer en intensivering af området ved Søndergade.  Materialer skifter harmonisk til varmere toner og belægningsmønstre skaber 

rum. 
Opholdspladserne bliver attraktioner og miljøet fortættes. Belysningen bliver unik og giver loft. Som det helt afgørende får byen en ny, stærk 

destination: En markant og værdig kirkeplads.
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GRADIENT fra urban til naturlig til urban igen

1. urban (Vitus Bering ANKOMST : formelt placeret) 

2. naturlig (Søndergade: 3 arter i naturpræget plantning der skaber rum) 

3. urban (Torvet/Kirkepladsen. Træer i række skaber formelt rum)

Søndergade – pladsen foran det gamle Rådhus
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Det vestlige afsnit af Sønder-
gade indrettes til større kulturelle 
aktiviteter. Med afsæt i ’Kubens’ 
store betydning for det planlagte 
og mere spontane kulturliv i byen 
skabes et større sammenhæn-
gende rum til sceneaktiviteter, 
performance, open-air biograf, 
storskærm ved større sportsevents 
mm. Ud over et større publikums-
område til ’Kuben’ foreslås en plint, 
som kan fungere som scene til 
koncerter og en belægning, som 

muliggør opsætning af master 
til effektbelysning, sejl, flag o.l. 
Desuden foreslås en lille niveaufri 
lavning i belægningen, som giver 
mulighed for et legeområde med 
springvand til hverdag, hvor der ikke 
er planlagte events på området.

Det mere intime område foran 
Jørgensens Hotel indrettes til 
udeservering, og pladsen foran 
det gamle rådhus indrettes dels til 
mere officielle begivenheder, dels 

til danseperformances eller andre 
kulturelle begivenheder. Pladsen 
forsynes med mobile master til ef-
fektbelysning og udstillinger.

I Søndergades østlige ende 
indrettes en serie af mere intime 
siddegrupper og serveringsområ-
der med beplantning og skygge fra 
letløvede træer. Desuden placeres 
bevægeredskaber, og de interak-
tive gynger genopstilles i området.

Torvet foreslås mere rent med en 
ensartet mørk belægning. Vand-
skulpturen Beringsøen er bevaret 
på sin nuværende plads. I den 
østlige kant foreslås en ny pavillon 
en ’Torve Kuben’ med en kontem-
plativ rolle i relation til kirken og til 
bylivet på pladsen. Det vurderes 
at Kuben udgør dels en markant 
øgning af de kommunalt drevne 
aktiviteter, dels låses de aktiviteter, 
som Torvet kan danne ramme om, 
og dommerkomiteen finder ingen 

af delene hensigtsmæssige. Torvet 
skal være disponibelt og fleksibelt 
og mangfoldigt i anvendelsen.

Programmering og fleksibilitet
Programmeringen er detaljeret og 
samtidig fleksibel og vil kunne under-
støtte et rigt byliv i Horsens Midtby. 
Programmeringen af Søndergade 
er varieret og inviterende for alle al-
dersgrupper og behov, og giver plads 
til en mangfoldighed af aktiviteter og 
events. Desuden ønsker komiteen at 
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understrege vigtigheden af forslags-
stillernes behandling af adgangs-
forholdene til de mange smøger og 
mindre passager.

Der designes siddemuligheder på 
de foreslåede plinte hen gennem 
Søndergade og op langs kirkemu-
ren, og gennem udbredt anven-
delse af mobile stole og bænke 
er fleksibiliteten i Søndergades 
anvendelse til mange forskellige 
formål øget.

Belægnings-, beplantnings-  
og belysningsforslag
Forslagsstillerne tilføjer de tre 
gader forskellig belægning. I Jes-
sensgade videreføres belægnin-
gen fra Vitus Berings Plads med 
store rektangulære fliser i et roligt 
mønster ortogonalt på facaderne. 
I Søndergade er der valgt flisebe-
lægning i granit med en glat, men 
skridsikker overflade. Fliserne, der 
har en varm farvetoning, er lagt i 
varierende størrelse i et mønster 

fra facade til facade. Mønstret 
skifter ud for tværgående gader 
og smøger ligesom belægningen 
ændrer retning i overgangen fra et 
delrum til det næste. Gennem hele 
Søndergade er der lagt øst-vest-
gående ledelinjer. 

Torvet har sin egen belægning, 
som spænder ud mellem den syd-
lige husrække og rundt om kirken 
til Nørregade i nord. Hertil er valgt 
en mørk basaltflise i varierende 

bredde lagt ud i øst-vestvendte 
bånd.  Der er tale om et markant 
materialevalg, som understreger 
kirkepladsens historiske betydning. 
Overgangen mellem Jessensgade 
og Søndergade og mellem Søn-
dergade og Torvet markeres med 
brosten.

Beplantningsstrategien er varieret 
og underbygger de tre gaders 
forskellighed. I Jessensgade er 
der tale om en ’åben’ beplant-

ning, som vil kunne minde om en 
allé. I Søndergade er der valgt 
at placere små klynger af træer i 
grupper til at markere overgange 
fra et delafsnit til det næste. Denne 
strategi er med til at give delrum-
mene ’vægge’ og dermed en mere 
intim stemning inden for afsnittene. 
Træklyngerne sammensættes af 
både høje og lavere sorter, som 
tilsammen er med til at skabe et 
varieret mikroklima beskyttet for 
vestenvinden og et grønt udtryk. 

Helhedsplan af gågadestrækningen Jessensgade – Søndergade – Torvet



Træbeplantningen suppleres af 
plinte, hvis beplantning giver en rig 
flora og et stærkt farvespil gennem 
alle årstider.

På Torvet er der tale om en mere 
stram beplantning i rækker på 
pladsens østlige og sydlige side. 
Belysningsstrategien er ligeledes 
forskellig i de tre byrum. I Sønder-
gade arbejdes med fire forskellige 
belysningstyper, der tilsammen 
er med til at skabe en intim og tryg-
hedsskabende stemning i ’vær-

egadens’ mere rolige aktivitets- og 
opholdszoner: Det drejer sig om et 
identitetsskabende og interessant 
’lysloft’ skabt af store wireophæng-
te lyscirkler over gaden, event-
master med lys, spots ophængt i 
master til markering af overgange 
eller bestemte kunstværker eller 
aktivitetsområder, og endelig 
eventlys til markering af indgange 
til smøger og stræder. 

I Jessensgade anvendes afmasket 
mastelys til projektering af lys, 

som kan illudere isflager fra Vitus 
Berings Plads. 
På Torvet anvendes højt placerede 
lyskilder på master og belægnings-
nære lyskilder, der står som regel-
mæssige, diskrete snit i fugerne i 
fliserne. Langs facaderne foreslås 
uplights så Torvets kant synlig-
gøres. Endelig oplyses pladsen 
med varmt lys inde fra i den nye 
’torvekube’.

Proces
Forslaget anviser en detaljeret 
tidsplan med færdiggørelse af 
udbudsmateriale og entreprenør-
aftaler inden marts 2018. Derefter 
gennemførelse af anlægsarbejdet 
i halvåret frem til december 2018. 
Der foreslås ansat en ’kvarterma-
nager’, som sammen med kom-
munen og butiksejerne fastlægger 
fremdriften i anlægsprocessen. Det 
foreslås endvidere, at anlægsar-
bejde langs vinduesfacaderne ikke 
foregår i de tre sommermåneder.

Sammenfatning
Det er dommerkomiteens vurde-
ring, at den foreslåede idé med 
opbygning af Søndergade som 
midtbyens ’dagligstue’ rammer es-
sensen i konkurrenceprogrammets 
intentioner om at ændre gågaden 
til en ’væregade’.

Forslaget imødekommer på for-
nem, konsekvent og sammenfat-
tende vis de efterspurgte ønsker 
og krav. Kombinationen af den by-
rumsreflekterende og funktionelle 

22

Øverst: Snit ved KUBEN og scenen mod øst. 1:200.  
Tema: Lysloft over scenen. master oplyser ved events. KUBEN er kommet i 
centrum for en plads med vandkunst og legende inventar.

Nederst: Snit ved det gamle rådhus mod vest. 1:200  
Tema: Eventmaster med udstilling. Lysloft skaber rum. Cafeen har god 
plads til borde og udeservering. Træer skærmer for vinden
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belægning, de enkle møblementer 
og belysningen skaber et smukt, 
rumligt og rytmisk forløb gen-
nem hele gågadestrækningen, og 
reflekterer både byrumsforløbets 
karakter og historiske identitet, 
dens byhuse, tværforbindelser 
og rumligheder samtidig med, at 
det indlejrer stor rumlig variation 
som både kan danne ramme om 
mere pladskrævende events og 
et mangfoldigt byliv for mange 
forskellige aldersgrupper i hverda-
gen. Forslaget rummer desuden et 

spændende og velgennemtænkt 
belysningsprojekt, en ny og på en 
gang differentieret og sammenbin-
dende belægning, som tillige sikrer 
høj tilgængelighed og er driftsven-
lig, en beplantningsplan, som både 
sikrer et godt mikroklima og en in-
timitet i de forskellige opholds- og 
aktivitetszoner samtidig med, at de 
helt overordnede træk fastholdes 
og forstærkes.

Hvad skal der arbejdes videre med.
Dommerkomiteen ønsker be-
lyst, hvordan vandskulpturen 
Beringsøen på Torvet kan flyttes 
længere mod øst og således skabe 
en større disponibel og fleksibel 
gulvflade på Torvet. Det vil være 
vanskeligt for kommunen at drifte 
endnu en Kube, og den bør derfor 
udgå af projektet/genovervejes 
tillige med det foreslåede markeds-
modulsystem, som ligger langt fra 
ønskerne i konkurrenceprogram-
met. Ligeledes skal det overve-

jes nærmere, hvorvidt der skal 
opføres en ny egentlig scene over 
for Kuben i Søndergade. Derimod 
vurderer dommerkomiteen, at de 
eksisterende og foreslåede to nye 
pavilloner i Søndergade og Torvet 
vil kunne fungere fint. Som anført 
i de generelle bemærkninger skal 
forslagsstillerne arbejde videre 
med såvel belysningsstrategien 
som tidsplanen i tæt dialog med 
kommunen.

Belysningsplan
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Helhedsplan
Forslagets hovedidé
Forslagets bærende idé er at 
fremhæve kulturarven som det 
identitetsskabende element. På 
basis af byens kulturhistoriske træk 
skabes 5 karakterfulde byrum med 
Kirkepladsen mod øst, Søndergade 
opdelt i ’Gader og stræder’ med 
ophold helt mod øst, et midter-
område med ’De store borgerhuse’ 
med faste og mobile bænke, og 
et vestligt område, ’Markedsplad-

sen’ til eventarrangementer og 
performance mm. Jessensgade 
benævnes ’Den grønne port’, der 
skaber en grøn forbindelse til Vitus 
Berings Plads’ og videre ned mod 
det fornyede Stationsområde.

Forløbet underinddeles yderli-
gere med afsæt i de karakterfulde 
facader, således at der ud for de 
enkelte byhuse aftegnes en lille 
plads i byrummet. Summen af de 
mange delrum giver et væld af 

samles kulturelle aktiviteter, mulig-
heder for markedsboder og særlige 
events.

Der placeres cykelparkering især 
ved krydset ved Hestedamsgade, 
ned gennem Søndergade og ved 
Torvets østlige side. Placeringen af 
flowet i gadens midte udnytter den 
gode bundopbygning fra den eksi-
sterende gade og giver let adgang 
for lastbiler med varelevering.

indretningsmuligheder, kanter og 
overgangszoner, der er vigtigt for 
et rigt byliv.

Flow
Det store flow af mennesker samles 
i gaderummenes midte, hvorfra der 
er god visuel kontakt med butikker-
nes facader. Det betyder, at gaden 
selv på en dag med få mennesker 
vil virke befolket. Flowet flankeres 
af både faste og mobile bænke til 
ophold, og på ’Markedspladsen’ 

Byliv – ophold og aktiviteter
Opdeling af forløbet i fem hoved-
afsnit giver mulighed for en stor 
variation i opholdsmuligheder og 
aktiviteter. 

’Markedspladsen’ (Søndergade 
vest) er placeret i strøgets ’mave’ 
hvor rummet er bredest. Indretnin-
gen med bænke og mobilt inven-
tar yder store fleksibilitet m.h.t. 
anvendelse. Pladsen kan rumme 
stadepladser for handel, teater 

Jessensgade



og andre kulturelle begivenheder, 
leg med vand i belægningen og til 
ophold. Det er komiteens vurde-
ring at forslaget med fordel kunne 
justeres så der blev mere åbent 
foran ’Kuben’.

I området ’De store borgerhuse’ 
(Søndergade midt) etableres 
pladser ud for facaderne med 
en kombination af udeservering, 
ophold og grønne felter. Der er sket 
en særlig behandling af historiske 
steder som f. eks ’Apotekerhaven’ 

og pladserne foran Det gamle Råd-
hus og foran Jørgensens Hotel.
’Gader og stræder’ (Søndergade 
øst) er indrettet med mindre afsnit, 
så der opstår en serie af nicher og 
oaser.

Torvet hæves ca. 30 cm mod syd 
således at belægningen kommer 
op i niveau med vandskulpturen 
Beringsøens øverste kant, hvorved 
vandspejlet kommer til at ligge i 
niveau med belægningen. Der-
ved bliver plads og kunstværk en 

helhed og giver mulighed for flere 
aktiviteter på pladsen. De interakti-
ve gynger genplaceres på pladsens 
i en opdateret udgave mellem 
træerne i Torvets østlige side.

Programmering og fleksibilitet
Det er dommerkomiteens vurdering 
at den foreslåede programmering 
er detaljeret og fleksibelt og vil 
kunne understøtte et rigt byliv i 
Horsens Midtby. Programmeringen 
udnytter de mange pladsdannel-
ser på en varieret måde, idet der 

placeres mange faste og mobile 
bænkegrupper, fortællebænke, 
cykelstativer, bevægeredskaber 
og grønne felter til ophold gennem 
hele ’væregaden’. På Markeds-
pladsen er programmeringen mere 
intens end de øvrige områder lige 
som Torvet åbnes og gives mere 
fleksibel anvendelse.

Belægnings-, beplantnings-  
og belysningsforslag
Forslagets belægningsstrategi 
følger hovedideens placering af 

flowet i Søndergades midte. Flow-
arealet lægges med chaussesten 
og glatte brosten med ledelinjer, 
og belægningen i de mindre felter 
varierer afhængig af facadernes 
karakter. Der anvendes chaus-
sestensbelægning ved Torvet. 
Krydsene ved Hestedamsgade og 
ved Graven markeres som tidsskel 
i belægningen lige som indgangen 
til smøgerne markeres. 
Der plantes 130 nye træer, hvoraf 
procentvist de fleste i Jessensgade. 
I Søndergade plantes træerne i 
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ca. 5 meters afstand fra facaden i 
en rytme, som ikke ødelægger de 
besøgendes frie udsyn til facade-
udstillingerne.  På Torvet plantes 
træer i rækker mod øst. Desuden 
anlægges grønne bede med 
græsser og stauder, der blomstrer 
og veksler i farver afhængig af 
årstiden. 

Belysningsstrategien er ikke helt 
så gennemarbejdet som program-
meringen og belægningsdesignet. 
Der foreslås dels facadeophængte 

armaturer, dels up-lights indbyg-
get i terræn. Flere steder, hvor 
gaderummet er bredt foreslås 
standerbelysning med udgangs-
punkt i eksisterende ledningsnet. 
Tilsvarende foreslås en samlet 
julebelysning med juletræer i hele 
strækningens længde fra Vitus 
Berings Plads til Torvet.

Proces
Forslaget anviser en detaljeret 
tidsplan og god forståelse med 
færdiggørelse af udbudsmateriale 

og entreprenøraftaler inden marts 
2018 og derefter gennemførelse 
af anlægsarbejdet i halvåret frem 
til november 2018. Der skitseres 
en etapeplan over 6 etaper med 
opstart midt i Søndergade, fulgt af 
5 etaper mod øst og vest med af-
slutning på Torvet og Jessensgade.

Sammenfatning
Det er komiteens vurdering, at der 
er tale om et konsekvent gen-
nemført forslag, som er tro mod 
den overordnede idé med afsæt i 

kulturarven. Forslaget skal roses 
for et meget smukt illustreret 
materiale med stor nænsomhed 
over for rummenes og facadernes 
historiske betydning.  Imidlertid 
har dommerkomiteen vurderet, at 
dels skulle belægningsmaterialet 
ændres til noget mere gang- og 
driftsvenligt, dels forekommer det 
samlede udtryk lettere fragmente-
ret i bestræbelserne på at nedska-
lere det store rum. 
Programmeringen er gennemtænkt 
og vidner om indsigt i hvordan, der 

skabes rammer for et mangfoldigt 
byliv. Men, komiteen er også af den 
opfattelse, at forslaget rummer 
for lidt plads til de mange forskel-
lige aktiviteter på Markedspladsen 
foran ’Kuben’. 

Helhedsplan af gågadestrækningen Jessensgade – Søndergade – Torvet



2/72552
Forslaget er udarbejdet af

BOGL (ophavsret) i samarbejde med 
Orbicon, Carlsens Planer og Popp 
Kuratering

Medarbejdere BOGL:
Jens Linnet; Theis Munk; Dorte 
Hermann; Anna Sofia Falkentoft; 
Kamille Augustinus Hansson; Sophie 
Louise Andrews

Orbicon v/ Jens Lauritz Hansen,  
Søren Gabriel
Carlsens Planer v/ Sune Porse Carlsen
Popp Kuratering v/ Julie Popp



21        Dommerbetænkning Fra gågade til væregade

Helhedsplan
Forslagets hovedidé
Der udlægges en ny belægning 
som et samlende nyt ’gulv’, et 
klæde af sort granit, der skal spæn-
de fra øst til vest og fra væg til væg 
gennem hele gågadestrækningen 
og betoner således det samlede 
konkurrenceområde fremfor dets 
enkeltdele, helheden fremfor 

’komponenterne’: Jessensgade, 
Søndergade og Torvet. 

Belægningen differentieres i for-
hold til byens udviklingshistorie og 
helt lokalt i forhold til trækroner og 
arkæologiske fund. Her etableres 
tre ’begivenheder’, tre byrum i by-
rummet – et Kulturtæppe ved Ku-
ben, en have ved det gamle rådhus 

og reorganisering af Torvet – der 
alle på hver sin måde tager godt 
fat i enten rumlige karakteristika, 
programmer eller begge dele.

Flow
Flowet hen gennem byrumsfor-
løbet glider fra side til side, styret 
af dels de tre ’begivenhedsrum’, 
dels træplantningen, der grup-

pevis er placeret skiftevis mod 
nord og syd. Det virker umiddelbart 
ligetil, men skaber i Søndergade-
sekvensen mange situationer, hvor 
der på tværs er ’langt’, når man 
via flowlinjen går op langs den ene 
facade og skal orientere sig under 
en gruppe af trækroner til facaden i 
den anden side af rummet.

Byliv – ophold og aktiviteter
Forslaget grupperer og temati-
serer bylivsaktiviteterne, hvilket 
er forfriskende og et godt indspil 
til overvejelserne om, hvordan en 
være-gade kan udformes. Især 
Kulturtæppet og Torvets udform-
ning har vakt interesse i dommer-
komiteen. Kulturtæppet tilbyder 
event-livet nye muligheder med 

10    I   

Rådhushaven

Kulturtæppet

Torvet

Et mørk gulv spændes ud fra facade til facade og giver sammenhæng. 
Som en dyb tone, der sætter grundklangen.   

Kulturtæppet, Rådhushaven og Torvet danner nye rum i gaden med forskellig 
karakter og brug.

er om aftenen og om vinteren, at der 
bliver stille. Derfor arbejder vi med et 
belysningskoncept, der skaber en særlig 
atmosfære i Jessensgade, Søndergade 
og på Torvet, når det bliver mørkt. Også 
detaljeringen er vigtigt for os i forhold til 
at skabe oplevelser, som du kun får, når 
der er stille. Vi arbejder med fine spor i 
belægningen af vikingegrave og fortidens 
bygninger på Torvet, som kun opleves, når de 
fleste er taget hjem, og butiksskiltene taget 
ind.

Vi flytter desuden skulpturen mod sydøst, så 
den danner finale på Søndergades sigtelinje 
og hjørne på Torvet.

Pauserne

Imellem Vitus Berings Plads, Scenen, 
Rådhushaven og Torvet introducerer 
vi pauserne. Det er forløb uden særligt 
program, hvori det spontane kan opstå. 
Pauserne giver balance i væregaden, som 
modstykke til det larmende og aktive. 
I pauserne sætter vi tempoet ned og 
planter træer i lommer, der forskyder sig 
fra side til siden, så bevægelsen gennem 
Væregaden ikke bare er lige ud som en 
motorvej for gående. Træerne giver ro og 
skaber særlige nicher og zoner til ophold 
under trækronerne. Regnvandet føres ned til 
tværgaderne midt i væregaden, og udvalgte 
steder har vi sænket gulvet en anelse, 
hvilket skaber en spejlende flade mellem 
træerne, når vandet samles her. Snart igen 
siver det væk.

Vi lægger op til en forskel i intensitet i 
Rådhushaven, på Kulturtæppet, på Torvet og 
i pauserne, men byrummene skal også virke, 
uanset om det myldrer med mennesker, 
skilte og butikkernes varer en formiddag 
i juli, eller der er stort set tomt en aften i 
januar. Det skal være en oplevelse, når der 
er liv og glade dage, men også når der er 
stille. Eller måske især, når der er stille. Det 
duer ikke, hvis væregadens rum opleves 
som ubehageligt tomme og utrygge steder 
uden for butikkernes åbningstid, når de skal 
fungere som en del af midtbyforbindelsen. 
Belysning spiller en central rolle i vores 
forslag. Bylivet summer om dagen. Det 

Gågaden. Frem og tilbage. Hurtigt og effektivt

Væregade. Gader, passager, blindgyder. Langsomhed, ophold, udfoldelse, leg
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Søndergade – pladsen foran det gamle Rådhus



scene, lys, og kombinationen af 
loftsejl og ’vægge’. Imidlertid er det 
dommerkomiteens vurdering, at 
det næppe er realistisk at skalere 
det op til det niveau, forslaget an-
viser set i lyset af, hvor meget kom-
munal drift Kuben allerede kræver 
idag. Og at kvaliteten, der er for-
bundet med kulturtæppets tilbud 
med sin blotte tilstedeværelse, slår 

over i at fremstå som ’ubenyttet’, 
hvilket dommerkomiteen finder 
mindre hensigtsmæssig. 

Rådhushaven fremstår som et ro-
ligt, tilbagetrukket rum i gågadens 
øvrige virak. Dog er dommerkomi-
teen tvivlende over for i hvor vid 
udstrækning nærved-boende vil 
benytte haven til grill. Den fore-

slåede nyindretning af Torvet 
byder på genuin nytænkning, idet 
bassinet, som i dag fungerer som 
Beringsøens plint eller piedestal, 
tænkes fjernet og i stedet bearbej-
des hele Torvets gulvflade som en 
form for ny piedestal for skulpturen 
samtidig med, at skulpturen flyttes. 
Denne løsning tilbyder stor fleksi-
bilitet i anvendelse af den nyetab-

lerede gulvflade, hvor vandskulp-
turen Beringsøen har fået en mere 
prominent og integreret placering 
samtidig med, at den levner et 
større frirum omkring sig. Også Kir-
ken har med denne løsning fået en 
værdig plads i det samlede byrum, 
der tænkes helt op til Nørregade.

Programmering og fleksibilitet
De event-baserede dele af konkur-
renceområdets byliv koncentreres 
til de tre ’begivenhedsrum’. Det 
skaber på den ene side en letop-
fattelig orden. På den anden side 
låses disse aktiviteter fast samtidig 
med, at når de ikke benyttes til 
de påtænkte formål, fremstår de 
tomme. Sekvensen af siddemøbler 
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er derimod meget fleksibel, men 
her savner dommerkomiteen en 
nærmere anvisning af den strategi-
ske placering.
Belysningskonceptet betjener sig 
af en kombination af en diskret 
oplysning af rummets vægge og en 
effektbelysning. Effekterne omfat-
ter både en ’spejling’ af Mælkeve-
jen, der skal lyse op fra den nye, 

sorte gulvbelægning, træbelysning 
til en fremhævelse af de tre begi-
venhedsrum. Elementerne synes 
derfor langt hen ad vejen ganske 
fine, men kommer kun i begrænset 
omfang til udtryk i det indleverede 
materiale.

Proces
Forslagsstillerne bemærker den 

meget stramme tidsplan i deres 
forslag til håndtering af proces og 
etapedeling. De opdeler hele en-
treprisen i to etaper. Etape 1 langs 
alle husfacaderne i hele konkur-
rencearealets længde, og en etape 
2, der angår midterarealet. En dif-
ferentiering i langsgående retning 
vil givetvis være påkrævet.

Sammenfatning
Forslaget fremstår lidt alment i 
forhold til Horsens bymidte, idet de 
isoleret set udmærkede greb, kan 
applikeres i mange andre sammen-
hænge. Det gælder både håndte-
ring af belægning, beplantning og 
tænkningen om de mobile møbler. 
De tre begivenhedsrum er deri-
mod meget stedsspecifikke både 

i rumlig og programmæssig hen-
seende, hvor især udformningen 
af Torvet bør fremhæves som et af 
forslagets store styrker. Imidlertid 
savner dommerkomiteen en større 
forankring af forslaget og en større 
idérigdom og fleksibilitet omkring 
programmeringen.

Helhedsplan af gågadestrækningen Jessensgade – Søndergade – Torvet



4/75004
Forslaget er udarbejdet af

DRONNINGA LANDSKAP (NO) i 
samarbejde med Haugen/Zohar 
arkitekter, ZENISK og Vista Analyse 
(delt ophavsret)

Konsulenter: Ingeniør VA, VVS og  
EL – Structor, Oslo og Bergen
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Helhedsplan
Forslagets hovedidé
Forslaget indretter hele midter-
arealet i Søndergade som et 
samlet, mangfoldigt opholdsareal, 
en “Grøn Kile”. Den vil utvivlsomt 
bidrage til at understøtte konkur-
rencens primære ambition om at 
udvikle være-gade-dimensionen. 
Her findes vand, knasende grus, 
letløvede træer, bænke, udeserve-

ring, skulpturer, pergolaer og andre 
elementer, som vi kender det fra 
byhaver. Forslagsstillerne kalder 
det også for en “parkgade” og 
“grøn udestue”. Dette opholdsareal 
omkranses af en rambla, der her er 
anlagt med en markant belægning 
af rød ølandssten, der skal fun-
gere for gående og servicekørsel. 
Ramblabelægningen fortsætter 
i Jessensgade, dog opdelt af en 

vandrende, og udgør ved Torvet 
hele gulvfladen, hvorpå ligger 
et ’tæppe’ af brosten, som igen 
danner ramme om vandskulpturen 
Beringsøen.

Opholdskvaliteterne fremstår i 
forslaget meget overbevisende, 
men dommerkomiteen finder den 
rumlige opdeling af Søndergade, 
som de bevirker, meget uheldig. 

Både for handelslivet og rent 
anlægsteknisk, der igen kan påvirke 
præmisserne for projektets realise-
ring i negativ retning.

Flow 
Opdelingen af flowlinjen i to – og 
dermed en opdeling af tværprofilet 
i fem zoner – har flere negative 
konsekvenser. Dels skaber den en 
rumlig adskillelse, der vanskelig-

gør de handlendes muligheder for 
at ’nå’ de besøgende, fordi de kun 
kan orientere sig mod en facade ad 
gangen. Dels opdeles mængden af 
besøgende i to og svækker derved 
oplevelsen af et fortættet byliv. Og 
endelig presses trafikanttyperne 
sammen på relativ lille plads. 

Byliv – Ophold og aktiviteter
Som nævnt har den grønne kile, 

Søndergade – ved Kuben



byhaven, parkgaden gode op-
holdskvaliteter. Imidlertid lukker 
den valgte disponering af såvel 
Søndergade som Torvet for mere 
pladskrævende events. Torvet 
underdeles med belægninger, 
træplantninger og møblering på 
en sådan måde, at det vil være 
vanskeligt at afvikle eksempelvis et 
marked med den foreslåede ind-

retning. Jessensgade tænkes alene 
som et transitrum.

Programmering og fleksibilitet
Forslagets store styrke er kvalite-
ten af de centralt udlagte opholds-
rum uagtet de problemer, deres 
placering og udformning skaber. 
Svagheden er imidlertid netop den 
’hårde’ programmering, hvor disse 

opholdsrum ikke kan anvendes til 
så forfærdelig meget andet eller 
rykkes rundt. Det gælder både 
Søndergade og Torvet.

Belægnings-, beplantnings- og 
belysningsforslag
Ølandssten er i udgangspunktet 
en ’sprød’ stentype og skal derfor 
lægges i både substantielle tykkel-

ser og sættes i beton. Det vanske-
liggør eventuelle reparationer af 
selve belægningen og underlig-
gende rør- og ledningssystemer. 
Farven vil imidlertid klæde de 
mange fine byhusfacader og give 
en varme til byrummene.

Beplantningsstrategien er ikke 
nævneværdig udviklet eller beskre-

vet. Til den grønne del hører forsla-
get om en bybæk, en vandrende i 
hele gågadestrækningens længde, 
der på enkelte, udvalgte steder 
udvides til et egentligt bassin. 
Imidlertid er der ikke redegjort for 
hverken vandkvalitet eller -tilførsel, 
som skal sikre permanent vand 
som børn kan lege med, ligesom 
konkurrenceområdets topografi 



27        Dommerbetænkning Fra gågade til væregade

heller ikke synes tænkt aktivt med i 
løsningsforslaget.
Projektets nuancerede belysnings-
forslag indbefatter genanven-
delse (og teknisk opdatering) af 
de eksisterende en- og trearmede 
lysmaster i kombination med anden 
generel belysning og effektbelys-
ning knyttet til facader, pavilloner, 
skulpturer og legeelementer.

Generelt har forslagsstillerne haft 
fokus på en høj grad af genanven-
delse af eksisterende inventar.

Proces
Forslagsstillerne har fremlagt en 
alternativ tidsplan, hvor gågaden 
ventes færdiganlagt efteråret 
2019. 

Sammenfatning
Forslagsstillerne byder ind med 
idéer til gode opholdsarealer, hvil-
ket er en væsentlig del af være-
gade-konceptet. Imidlertid er det 
også dommerkomiteens vurdering, 
at forslaget med sin rumdelende 
karakter, der deler flowlinjen og 
dermed Søndergade i to, vil for-
ringe handelslivets betingelser, 

både med hensyn til direkte handel 
fra butikkerne og den eventkultur, 
som Horsens har godt fat i med 
Mærk Byen og gerne vil udvikle 
yderligere.

Helhedsplan af gågadestrækningen Jessensgade – Søndergade – Torvet



5/47896
Forslaget er udarbejdet af

Schønherr i samarbejde med JAJA 
Architects og Fuldendt Rådgivende 
Ingeniører (delt ophavsret).
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Helhedsplan
Forslagets hovedidé
Forslagets bærende ide er ’op-
dagelsesrejsen’. Den starter mod 
vest på Vitus Berings plads og 
fortsætter mod øst til Torvet. De to 
pladser er ’rejsens’ ankerpunkter, 
både som destinationer og som 
vigtige markører i en tidsrejse fra 
industrialisering til middelalder og 
vikingetid. Imellem de to anker-
punkter udspændes et stort gulv – 
et ’samlende tæppe’ – bestående 
af granitter i grønne nuancer, der 
er lysest mod vest og mørkest mod 
øst. Dette hovedgreb detaljeres 

med en underdeling af Sønder-
gade i to områder, som benævnes 
’Løvtaget – grøn oase’ – karak-
teriseret af en beplantning med 
høje træer i Søndergades vestlige 
ende, og ’Porten’ med springvand i 
belægningen, hvor Graven krydser 
Søndergade. Torvet opgraderes 
med en homogen belægning fra 
facaden mod syd, ind under kirken 
og ud til og med Nørregade og 
Borgergade. 

Flow 
Flowet i gaden er bevidst afvejet 
mellem en langsgående bevægelse 

og en række tværgående bevægel-
ser bestemt af de krydsende gader 
og tilstødende smøger og stræder. 
Den langsgående bevægelse un-
derstøttes af en ledelinje i belæg-
ningen, der ligger i Søndergades 
sydlige halvdel. Det tværgående 
flow skaber et zig-zag-mønster, der 
definere områder til ophold. Lede-
linjen markerer også den vigtigste 
zone for levering af varer og til 
placering af cykelstativer.

Byliv – ophold og aktiviteter
Forslagsstillerne arbejder ikke med 
en fast programmering af bylivet, 

men argumenterer med, at det 
homogene gulv åbner mulighed 
for mange forskellige aktiviteter, 
herunder ophold, leg og events. 
De arbejder med grønne plinte til 
ophold. I området med ’Løvta-
get’ (Søndergade vest) foreslås 
opstillet en pavillon med løse 
stole. I Søndergades østlige ende 
foreslås mødesteder med mulighed 
for ophold. På Torvet placeres de 
interaktive gynger og en pavillon 
på pladsens østlige del. Vandskulp-
turen Beringsøen foreslås flyttet 
til Rådhustorvet/Åboulevarden 
med den kommende genåbning af 

åen. Dermed skabes bedre plads til 
events og torvedage på Torvet.

Programmering og fleksibilitet
Det er dommerkomiteens vurdering 
at den foreslåede meget åbne og 
løse programmering ikke helt lever 
op til intentionerne om at ændre 
gågaden til en ’væregade’ med et 
rigt byliv også uden for butikkernes 
åbningstider. Designet rummer 
stor fleksibilitet, men for at være 
en gade med mange aktivitetsmu-
ligheder vil det kræve løbende 
justeringer og vurderes dermed at 
være driftstung. 

Søndergade – pladsen foran det gamle Rådhus
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Belægnings-, beplantnings- og 
belysningsforslag
Den foreslåede belægning med 
granitflækker i varierede grønne 
nuancer vil give et homogent og 
visuelt smukt indtryk. Men, det 
er dommerkomiteens vurdering, 
at den konkrete udførelse vil give 
mange fuger og en ru overflade. 

Forslaget indfører nyplantning af 
henved 65 nye træer. Der er tale 
om større opstammede træer, 
som vurderet ud fra det visuelle 
materiale ikke vil give et væsentligt 
tilskud til mikroklimaet i gaden, 
herunder læ til ophold og leg. Der 
foreslås opbygget grønne plinte 
med græs og stauder i området 
’Løvtaget’ ved Kuben. De udgør 

den primære sidde- og opholds-
mulighed. Dommerkomiteen tvivler 
dog på, at denne løsning med skrå 
kanter vil kunne fungere til ophold.

Belysningsforslaget bygger på fa-
cadeophængte amarturer gennem 
hele forløbet fra Jessensgade til 
Torvet. Denne belysning suppleres 
af fem høje master, der kan projek-

tere billeder ned på den grønne be-
lægning. Billederne skal understrege 
fortællingen om historiske begiven-
heder i gaden. Ved Hestedammen 
projiceres lysende hestesko, ved Det 
gamle Rådhus projiceres et kompas 
og ved Torvet projiceres russiske 
kupler. Endelig foreslås lys i belæg-
ningen i krydset med Graven, hvor 
den gamle voldgrav var placeret.

Proces
Forslaget anviser en detaljeret 
tidsplan med justering af projekt-
forslag, hovedprojekt, færdig-
gørelse af udbudsmateriale og 
entreprenøraftaler inden medio 
juni 2018. Derefter gennemføreres 
anlægsarbejdet i 6 etaper fra øst 
mod vest i halvåret frem til 1. de-
cember 2018. Forslagsstillerne er 
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31        Dommerbetænkning Fra gågade til væregade

usikre på den korte anlægsperiode 
er tilstrækkelig. Forslagsstillerne 
anfører at processen vil kræve ’at 
bygherre er beslutningsdygtig og 
ligeledes kan arbejde inden for 
korte tidsfrister’.

Sammenfatning
Det er komiteens vurdering, at der 
er tale om et konsekvent forslag, 

som er tro mod den overordnede 
idé med det ’sammenhængende 
tæppe’. Forslaget er smukt illustre-
ret om end fortællingen vurderes 
lidt for ensidig på Vitus Berings 
opdagelsesrejser. Dommerkomi-
teen vurderer, at programmeringen 
er åben men sparsom. Program-
meringen virker ikke helt gennem-
tænkt i forhold til ønsket om at der 

skabes rammer for et mangfoldigt 
byliv. Desuden er dommerkomi-
teen tvivlende over for den udtalte 
anvendelse af en belægning med 
mange brede fuger, som kan være 
til gene for gangbesværede. Ende-
lig er dommerkomiteen usikker på, 
om løsningen med belysning fast-
hængt på facade er tilstrækkelig i 
forhold til den store gadebredde.

Helhedsplan af gågadestrækningen Jessensgade – Søndergade – Torvet




