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”

Visionen for Holstebro
Kommune, er at sætte den
kulturelle dagsorden lokalt,
nationalt og internationalt.
Som drivkraft for udvikling og
vækst – især inden for erhverv,
uddannelse og sundhed.
Som den røde tråd i vores
driftsopgaver og serviceydelser
– der er en dråbe af kultur i alt,
vi foretager os.
Til at skabe fælles identitet og
til at profilere og markedsføre
Holstebro.
- Vision, Holstebro Kommune
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Slagteriet - Let’s meet
Nye skæve kulturformer skaber vækst og byliv
Holstebro har i mange år været regionalt center for etablerede og
formelle kulturformer, som teater, musisk, kunst, eliteidræt m.m.
Et brand, der rækker langt ud over byens grænser og placerer Holstebro på landkortet som kulturby. De etablerede kulturformer
har skabt vækst i Holstebro og oplevelser for borgere og turister.
Men den traditionelle finkultur savner appel til en ny generation
af kulturbrugere. En brugergruppe, der efterspørger nye eksperimenterende og uformelle kulturrum, hvor rammerne for oplevelser og deltagelse forenes.
Det seneste årti er der rundt omkring i Danmark og Europa vokset
nye rustikke ´kulturrum´ frem, der har skab byvækst, byliv, turisme
og øget interessen for madkultur, gadekunst m.m. Glasfabrikken i
Leipzig, Godbanearealet i Aarhus, Tempelhof Berlin og Papirøen i
København er alle gode eksempler på det. Fælles for stederne er,
at de kan rumme de lidt skæve kulturformer, at de er tværkulturelle
og ofte kobler kreative virksomheder, værksteder, uddannelser på
sig. Det gør stederne inviterende for en meget bred brugergruppe,
lette at gå til og udgør et stærkt supplement til de finkulturelle
institutioner.
Med disse steder i baghovedet er vi gået til opgaven om at transformere Slagterigrunden til en levende og sund bydel.
Slagteriet er bydelens hjerte
Holstebro har været en markant kulturby i mange år. Med lukningen af Danish Crown og den efterfølgende aktivering af de gamle
slagteribygninger, har Holstebro fået et nyt epicenter for kultur,
kreativitet og ungdomskultur. – En ny kulturbaseret vækstmotor
for transformationen af hele bydelen omkring stationen.

Kulturdivisionen har skabt et hus, der emmer af liv og tiltrækker en bred
brugergruppe. Et hus og en måde at organisere sig på, der viser veje til nye
brudflader mellem kunst, madkultur, startup-virksomheder, streetsport
og læring. Et fremtidens kulturhus, der viser nye spændende koblinger
mellem borger, kommune og det private erhvervsliv – nye brudflader
mellem det styrede og det selvgroede. Slagteriet er på den måde et forbilledligt hus, der som hjertet og fyrtårnet i den nye bydel, vil inspirere
fremtidige aktører og den kommende byudvikling til at tænke nyt.
Med vores forslag Slagteriet – let´s meet, er visionen at udnytte den energi og de nye tendenser, som huset repræsenterer og stråler ud i hele
bydelen. Vi ønsker at skabe stedsspecifikke og dynamiske byrum, der
bygger på Slagteriets grundidé om, at skabe rum for møder, samarbejder og fællesskaber på tværs af bydelen.
– Byrum, der gør det attraktivt for VIA studerende, Slagteriet brugere,
de kommende beboere og mange andre at bruge og aktivere stederne.
– Grønne og smukke byrum, der gør det attraktivt for kommende investorer at bygge boliger, virksomheder eller uddannelser i området.
Vores forslag gør Slagterigrundens byrum til en uformel platform for
kreative, aktive, sunde og naturprægede oplevelser i byen til glæde for
både området naboer, byens borgere, besøgende og turister. – Vores
forslag er et moderne decentraliseret kulturlandskab.
Projektet giver en fantastisk mulighed for at koble Slagterigrunden på
byen og binde byen sammen på tværs af jernbanen med bedre og flere
forbindelser. Derudover er der et stort potentiale for at byudvikle yderligere og fortætte byen yderligere. Vores forslag skaber en sund og levende bydel i Holstebros, der er velintegreret i byen og kan understøtte
kultur- og fritidslivet. En kulturel smeltedigel, der skaber nye synergier

Campus

Slagteriet

Banegårdsspladsen

Vi koncentrerer aktivitet, liv, funktioner i tre
kraftcentre
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mellem forskellige borgere, uddannelsesinstitutionerne og kulturlivet i
bred forstand. Vores vision er at skabe skæve makkerskaber mellem almindelige borgere, uddannelses og sundhedsinstitutionerne, iværksættere, det etablerede erhvervsliv der bygger videre på kulturdivisionens
initiativer og stedets eksisterende brugere.
Funktionsoverlap skaber synergi og bedre udnyttelse af byrum
Modernistisk byplanlægning skabte den funktionsopdelte by. Adskillelsen af byfunktioner i trafikanlæg, erhverv, bolig, rekreation mv. har vist
sig at skabe segregerede bydele og fremme utryghed og tomme byrum.
Holstebro har mange af den funktionsopdelte bys monofunktionelle
byrum så som sportsanlæg, parkeringspladser og erhvervsområder. Fremtidens bæredygtige og vidensbaserede byudvikling i Holstebro skaber
levende, kreative og attraktive byrum ved at væve funktioner sammen i
en tæt og mangfoldig bydel. Overlap af funktioner og brugergrupper giver en bedre og mere spændende udnyttelse af byrum, samtidig med at
byrummene er aktive i flere af døgnets timer.
Vores vision er at koncentrere bydelens programmer i tre kraftcentre:
Slagteriet, Banegårdspladsen og campus, i stedet for at sprede programmerne løst ud over Slagterigrunden. I kraftcentrene koncentrerer
vi mange aktiviteter, mødesteder og oplevelser. Koncentrationen af aktiviteterne skaber overlappende funktioner, der bringer forskellige interessegrupper og aktiviteter sammen – nye kulturskabende byrum for
dynamiske, tolerante og inspirerende byrum, der opleves befolkede og
levende.

”

Derfor er der nu brug for en
plan for alle Slagteriets byrum bypark, boliggader,
stier, parkering, torve og pladser.
En række forskellige, men
sammenhængende byrum,
der skal opfylde visionen om
en mangfoldig bydel, hvor
kreativitet,
kultur og aktivitet prioriteres
højt.
- Borgmester H.C. Østerby

Campuskuben

Kulturmarkedet
Slagterskiven

Galleribroen

Infotårnet

Kulturkuberne udspringer af slagteriets struktur og placeres som ‘mini’-slagterier i bydelen.
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Event på Slagterscenen fredag aften
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Slagteriet i byen
Slagterigrunden ligger nord for byens centrum. Afgrænset af Nørreport
i syd, Struervej mod vest, jernbaneterrænet mod øst og VIA mod nord.
I dag er Slagteriets primære kobling til byen mod Struervej, hvor den
gamle hovedindgang har ligget. Slagterigrunden dækker over et stort areal, der spænder over 900 meter fra jernbaneoverskæringen i syd til VIA
i nord. Til sammenligning er det længere end Nørregades forløb gennem
den historiske bykerne.
Slagteriet ligger i lige forlængelse af centrum og tæt på stationen. Det
er en attraktiv grund og rummer et enormt potentiale og betydning for
Holstebros udvikling. I det følgende afsnit zoomer vi lidt ud og kigger på
den kontekst Slagteriet er indlejret i. Hvilken landskabs- og bykarakter
kendetegner Holstebro?
Landskabet, der omgiver byen
Vestjyllands flade landskab stammer fra den seneste istid, hvor isen
strakte sig fra Skandinavien helt ned til Cen-traleuropa. Isbræens yderste ekspansion markeres i Danmark af hovedstil¬standslinjen, der løber
fra Vesterhavet mod Viborg, hvor den slår et knæk og følger den jyske højderyg mod syd. Det vestlige Jylland var altså ikke dækket af isen, og det
er derfor de store smeltevandsstrømme, der har dannet det det vestjyske flade landskab. Holstebro ligger netop på denne linje, hvilket vil sige,
at gletsjerkanten gik lige gennem byen, hvorfor landskabet syd for byen
er fladt og sandet, mens det mod nord er bakket og leret.
Holstebro har et meget smukt centrum med Storåen som landskabelig
attraktion, som også har haft en stor betydning for både byens opståen
og udvikling. Landskabeligt er Holstebro mod syd og øst omgivet af plantager, der sammen med Storåen, trækker naturen ind i byen.
Byens karakter
Byens gamle centrum ligger mellem jernbanen og Storåen og byudviklingen har først for alvor i starten af 1900-tallet bevæget sig nord for jernbanen. Området omkring Slagteriet bærer derfor stort præg af 1900-tallets parcelhusplanlægning, hvilket skaber en stor bymæssig kontrast til
det historiske centrum. Den sydlige del af Slagterigrunden hægter sig
som et hængsel på Nørreport og den tætte by, mens områderne øst og
vest for Slagteriet er mindre urban med parcelhuse og lavere byggeri.

Slagteriets byrum

Bydelens aktiviteter samles i særlige byrum
med hver sin identitet. Slagteriet er et naturligt
knudepunkt, såvel som campusområdet
omkring VIA og pladsen modsat stationen. Hele
vejen gennem området trækkes det grønne
igennem.
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Den røde promenade

Den Røde Promenade kobler slagteriområdet
til den gamle byrkerne og op til VIA gennem et
tidligere ufremkommeligt område. På tværs af
jernbanen styrkes integrationen af området i
omgivelserne.

Slagteriet på toppen af byen
Når man bevæger sig fra Musikteatrets placering ved åen og op ad Nørrebrogade stiger terrænet ganske markant op mod slagterigrunden,
som ligger på et af byens fladeste områder, men opleves, som liggende
på toppen af byen, når man kommer fra Nørregade.
Fra isoleret ø til levende bydel
Da området fungerede som Slagteri, lukkede det om sig selv med mure
omkring og gav ikke noget til byen. I dag udgør de gamle Slagteribygninger
et pulserende hjerte, der pumper kultur og kunst ud i området, men
Slagterigrunden er stadig afskåret fra den omkringliggende by. Vi åbner
området mod byen og syer Slagteriet sammen med Holstebro. Vi skaber
klare forbindelser til både Nørreport i syd, VIA i Nord, til Østbyen og
Banegården samt Vestbyen og Struervej.
Når Holstebro skal orientere sig mod Slagteriet
Kulturudviklingen i om omkring Slagteriet, de nye byrum og parken
samt bebyggelsesmulighederne på området, åbner slagteriområdet
for den omkringliggende by. I dag er er Struervej og Stationsvej desværre præget af at have været byens bagsider mod dels Slagteriet, men
også jernbaneterrænet. Med de nye markante byrumstiltag og bebyggelsesmuligheder vil de tilstødende områder i højere grad begynde at
orientere sig imod slagteriområdet i stedet for væk fra det. Det giver
mulighed for byudvikling udenfor konkurrenceområdet, der både langs
Struervej og Stationsvej rummer ganske betragtelige muligheder for
fortætning i form af nye erhvervs- og bosætningsmuligheder på forskellige matrikler. Forslaget anviser en model for byudvikling og fortætning omkring Slagteriet som en langsigtet strategi: En opgradering af
de Struervej og Stationsvej som by- og ankomstsrum til bymidten, men
også som en øget værdistigning med afsæt i det by- og kulturstrategiske
potentiale slagteriområdet rummer.

Byudvikling

På sigt kan området omkring Struervej og Stationsvej fortættes for at udnytte fremdriften
fra udviklingen af Slagteriet. Herved styrkes
hele området, og nye byrum kan etableres og
tilkobles.

Sammenhængende bydel

Overordnet vil hele området omkring jernbanen
nord for midtbyen på sigt kunne fornemmes
som et samlet område. Den røde promenade tegner hovedbevægelsen for de bløde
trafikanter, mens Struervej og Stationsvej
bliver bymæssige akser.

VIA

Hostrups

Fortætning langs Stationsvej
Fortætning langs Struervej

Slagteriet

østbyen

vestbyen

Nyt kvarter mellem Slagteriet og Nørreport

Nørreport

City

Oversigtsplan 1:5000
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Helhedsplan for Slagterigrunden
Udover selve Slagteriet og dets meget inspirerende aktiviteter, er området et stort uskrevet blad med et enormt potentiale for byens fremtid.
Visionen er at skabe en meget levende bydel, der føjer nye sider til kommunens succesfulde kulturstrategi.
Vi ser helhedsplanen som en moderne kulturpark. Et skønt sammensurium af natur, boliger, uddannelse, erhvervsudvikling, kunstproduktion,
musik, sport, leg og bevægelse.
Med reference til Holstebros omkringliggende landskab, der er flad og
sandet sydpå og bakket nord på, skaber vi en bydel, som er tæt og urban
mod syd og mere åben og landskabelig i nord.
Promenaden, beplantningen og ’kulturkuberne’ binder hele området
sammen og skaber en gennemgående identitet for området, så Slagteriet får en egenkarakter og bliver sit helt eget sted i byen.

”

Det er målet at skabe en
mangfoldig bydel, som skal
udvikle kommunens
kulturprofil og styrke satsningen
på bosætning og uddannelse
- Borgmester H.C. Østerby

Den røde promenade
Vi ruller en rød promenade ud gennem hele Slagterigrunden. Promenaden udgør den primære bevægelsesvej nord-syd gennem området og
bliver således bydelens nye rygrad og skellet. -Ligesom Nørregade i den
historiske by. En rygrad, hvor byrum, aktiviteter, boliger veje og stier kobler sig på.

I den urbane sydlige del ligger promenaden i niveau med tilstødende befæstelser, mens den gennem parken er en anelse hævet og skaber siddekanter mod parken.

Promenaden starter ved at skabe et overlap med den røde klinkeplads på Nørreport- Herfra løber promenaden gennem hele området og
forbinder de tre kraftcentre for til sidst at forbinde til VIAs campusområde og broen vide op til Hostrup.

På den sydlige del af grunden mellem Nørreport og slagteriet, foreslår vi
en tæt-lav bystruktur karakteriseret af en grusflade med spredte træer
og den røde promenade.

Promenaden er en bred cykel- og gangforbindelse, som udføres i rød
indfarvet in-situ støbt beton. Det skaber en karakteristisk og identitetsskabende strøg gennem hele området, der er robust og tilbyder en
bred vifte af brugsmuligheder. Farven er inspireret af slagteriets historie og de røde byrum ved Nørreport, som bliver et vigtigt ankerpunkt for
promenaden. Formgivningen og retningerne har vi taget fra Slagteriets
to bygninger; Hallen langs Struervej og konservesfabrikken, der er let
drejet i forhold til Struervej. På den måde danner promenaden et takket
forløb med forskydninger og kanter, der skaber små pladser undervejs
til ophold, sport og leg.
Promenaden er gennemgående og ligger frilagt i forhold til bygningerne,
så at den definerer rum og kantzoner langs hele forløbet, som opstår
mellem stien og omgivelserne. Frilægningen har også den fordel at stien
kan anlægges og bruges autonomt, uanset om der skal opføres bygninger eller stilles stillads op til renovering af eksisterende bygninger.

Før

Slagteriet lukker sig om sig selv
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Ved Banegårdspladsen

I forbindelse med den nye broforbindelse, Galleribroen, skabes en ny
Banegårdsplads på Slagterigrunden modsat banegården. Banegårdspladsen bliver et vigtigt kraftcenter i bydelen; et byrum med masser af
mennesker og et nyt trafikalt og programmatisk knudepunkt i byen med
biler, cykler og gående til og fra stationen over banen, eller til og fra centrum i nord sydgående retning. Det er et godt sted at sidde og kigge på
mennesker.
Hjalmer Sørensens Vej føres ind til Banegårdspladsen fra Struervej og
tilføjes afsætnings- og parkeringspladser, der skråtstillet langs vejen
op mod baneterrænet. Cykelparkering placeres på pladsens sydlige del,
således krydsningen af vejen er enkel og sikker. Vi vil foreslå også at
udnytte den eksisterende hal til overdækket cykelparkering. Derudover
kan hallen indeholde cykelværksted i hallen med vaskestation, pumper
m.v. for at skabe attraktive forhold for byens mange pendlere og gøre det
bekvemt at cykle til og fra stationen.

Idag

Slagteriet er oplivet med kulturproduktion og
kreativitet i de gamle slagteribygninger, men
stadig ikke forbundet til byen

I fremtiden

Området er forbundet til Slagteriets hjerte
pumper kulturliv og iværksætteri ud i byen

VIA University
College

CAMPUS

VIA parkering
Campusplænen
Ny VIA bygning
Kobling til Hostrup
og stationen

“Det lille Slagteri”
Campuskuben
Skovkollegiet
VIA parkering

BYPARKEN

PARKKARRÉERNE

Promenaden

Slagtertorvet

Slagtercaféen

Kulturmarkedet

SLAGTERIET
Slagterhallen

Slagterscenen
Slagterskiven

Baneparken

BYHUSENE

Banegård
Galleribroen

Banegårdspladsen

Remisekvarteret

Busterminal

NØRREPORT
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Søndag formiddag på Slagtertorvet
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Slagteriets byrum
De tilbageværende bygninger fra slagteriet er meget særlige og kulturdivisionen har formået at give Holstebro en ny internationalt anerkendt
kunstscene. Hele stedet har en stemning af noget helt særligt, som vi
gerne vil understøtte rammerne til i de tilstødende byrum. Det er tale
om store lokaler og meget plads, som har potentiale til at rumme langt
mere liv og flere aktiviteter så som f.eks. virksomheder, uddannelser og
delefaciliteter som spisehus og delebibliotek
Slagteriets nære byrum er selvsagt bydelens pulserende hjerte og det
vigtigste kraftcenter. Visionen for byrummene er at fastholde og videreudvikle et kreativt, ungdommeligt og inspirerende sted med højt til
loftet. Byrummene omkring Slagteriet skal blive et sted som i særlig
grad appellerer til de unge og som kan blive et omdrejningspunkt for
byens ungdomskultur med kunst, innovation, iværksætteri, leg og
sportsmuligheder. Et sted, hvor Holstebros borgere kan engagere sig i
Slagteriets mange muligheder og tage aktiv del af kulturlivet og kulturproduktionen, fremfor kun at konsumere den. Vi tror på at et sted som
Slagteriet kan være med til at holde på mange af byens unge og friste
mange andre til at vende tilbage til Holstebro efter endt uddannelse og
engagere sig i byen.
Slagteriet på vrangen
Omkring slagteriet er der skabt tre byrum, der på hver sin måde interagerer med bygningerne og med hinanden; Slagtertorvet, Slagterscenen
og Slagterhallen.
Vi vender vrangen ud på bygningerne og skaber rum til det der foregår
indendørs, udendørs.
Ved at lave nye åbninger og indgange til bygningerne skaber vi rum, der
spænder på tværs af ude og inde. Vi væver ude og inde sammen og trækker livet og aktiviteterne ud i byrummet.
’Slagterscenen’
Foran den ikoniske konservesfabriks hovedbygning skaber vi en stor
åben kvadratisk plads. En stor bred trappe og tribune kobles på konservesfabrikkens 1. sal og lander på pladsen. Modsat facaden står
Slagterskiven og spænder rummet ud.
Skiven består af en transparent gitterstruktur og danner et byrum ind
mod facaden til hovedbygningen og en bagvæg til sceneoptrædener,
koncerter, events og performanskunst.
Pladsens gulv består af kvadratiske felter, der er en fortsættelse af hovedbygningens indre modulopbygning, på samme måde som skivens
konstruktion spejler hovedbygningens geometriske felter i facaden.

Slagterhallen
Slagterhallen rummer i dag street sport. Vi foreslår, at åbne facaden delvist op og skabe et sammenhængende streetsport- område, så street
sporten kan flyde ud i byrummet. Bl.a. med en ny skate bowl, der ligger
halvt inde i hallen og halvt ude i byrummet, en multibane og en række
opholdsmuligheder langs den solvendte gavl.
Slagtertorvet
Nord for halbygningen ligger ’Slagtertorvet’, som er en udendørs åben
halstruktur, der skaber et stort torv, som spænder over promenaden
til konservesfabrikkens vestlige facade. Torvet rummer en masse programmer, der fletter ind og ud mellem hinanden.
Slagtertorvet er i høj grad defineret af kulturkuben ’Kulturmarkedet’.
Slagteriets værksteder og musikrum åbnes mod Slagtertorvet med en
ny port, så marked, workshops, værksted, ophold og urbane haver flyder
sammen på torvet. Således kan aktiviteterne inde og ude tage mere del
i og få gavn af hinanden.
Kulturmarkedet danner et fleksibelt rum, som kan inddeles og overdækkes efter behov og aktivitet. Men som fremfor alt skaber strukturen en
stærk kobling til Slagteriet.
Forskellige felter skæres ned i fladen og danner rum i rummet, der underinddeler arealet til eksempelvis cross fit, atelier, gyngeskov, værkstedsarealer og udstillingsmuligheder.
Ud mod stien placeres et stort spejlbassin, som skaber et stemningsfyldt samlingssted og et sted hvor børn (og voksne) kan tage skoene af
og løbe hen over.
Mod Struervej indsættes et kæmpe vindue, så livet inde i hallen kan ses
på Struervej. Forbipasserende bliver nysgerrige på livet i Slagteriet og
kan følge med.
Den del af Slagtertorvet, som ligger mellem promenaden og konservesfabrikken indrettes til udendørsservering. Vi foreslår at etablere et nyt
café- og spisehus i den tilstødende del af bygningen med de gamle læsseramper til lastbiler. Vi har bevidst ikke villet komme med for mange
forslag til selve bygningernes indre, men lige her synes vi, at et uformelt
café-spisehus-miljø ville ligge helt perfekt. Læsserampernes skæve
former kan bruges som finurlige siddenicher, der refererer til stedets
industrihistorie. At indrette en café her er en fantastisk mulighed for at
skabe Holstebros hippeste sted.
Materialer
Vi forslår at bevare den eksisterende asfalt omkring slagteriet. I denne
flade skæres forskellige funktionsfelter ned og der lægges med forskellige belægninger afhængig af deres funktion. Disse farvede felter bryder
rummet op og skaber et ’spillebræt’.

Slagtertorvet
Vandspejl
Snit C-c 1:300 / Slagtertorvet
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Rød beton

Kostet rød beton
til fodgængere

Lysmast

Dans, teater, performance

Slagterscenen

Siddeplint

Slagterskiven

Rød beton
til cykelister,
rulleskøjter mm.

Udsigt fra toppen af Slagterskiven

Promenaden

Klatring med sele
Klatreleg inde i Slagterskiven

Asfalt

Lysmast

Planudsnit 1:100 / Materialer og programmer på Slagterscenen

Slagterskiven

Slagterscenen

Snit D-d 1:300 / Slagterscenen

Kulturmarkedet

Struervej
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PARKKARRÉERNE

Grussti

Blomstrende græsser
Klippet græs

ej
Struerv

Quercus robur / stilkeg
Parkering i grusarmering

Vandrende

Vandrende

Asfalt
Boliggade (14 p-pladser)

Fartdæmpende belægningsfelt
Betula pubescens /dunbirk

Slagterkar m
Nyttehaver

Salix hastata /spydpil
Betula pubescens /dunbirk

Populus tremula /bævreasp
Grus

Nyttehaver

Drivhus
Container til
redskaber

Kulturmarke

Nyttehaver

Asfalt med stållæg

Gyngeskov

Quercus robur / stilkeg

S
Langborde

Sydvendte bænke
Arbejdsområde

Fagus sylvatica /bøg

Vandspejl

Udstilling
Container til redskaber

Crossfit

Rebskov

ny Indgang
fra Slagtertorvet

Udstilling

Subhuset
Fablab
Rødt grus

Indendørs klatring og
parkour

nyt glasparti
Fablab

Fartdæmpende
belægningsfelt

I

Indendørs skateområde

Åben h

Skateram

nyt glasparti
Indgang

Slagterhallen åbnes op

Skatebowle

Sla
Siddeplinte

Multibane

Støjdæmpende beplantn

Betula pubescens /dunbirk
Cykelparkering

Haver
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BYHUSENE

Cykelparkering

Betula pubescens /dunbirk

Lysmast

Fagus sylvatica /bøg

med planter

Overdækning

Caféborde

Café og spisehus

Fagus sylvatica /bøg
Kostet beton

ny indgang til café

Siddeplinte

edet

gter

Slagtertorvet

Bøgetræer
Caféborde

Quercus robur / stilkeg

Rødt grus

Parkering i grusarmering

SLAGTERIET

t

Sørense

ns Vej

Lysmast

Hjalmar

Fablab

Rød beton

Indgang

Kostet rød beton

hal med skateudstyr
Indgang til
Kulturdivisionen

Lysmast

mpe

Slagterscenen

Siddeplint

Slagterskiven

Skaterampe

Populus tremula /bævreasp

Klatring med sele

agterhallen

ning

Betula pubescens /dunbirk

Rutchebane
Asfalt med stållægter
Asfalt
Betula pubescens /dunbirk

Populus tremula /bævreasp

Quercus robur / stilkeg

Siddeplinte

Ny offentlig bygning
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Pullertlampe
Fagus sylvatica /bøg

Tirsdag eftermiddag i byparken
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Byparken
Når man forlader Slagteriet fortsætter promenaden ud i et frodigt, grønt
park- og naturlandskab. Promenaden løber gennem Skoldebroen, som
danner en portal ind til byparken. Skoldebroen kan bruges som et stort
lærred, hvor en kunstner hvert år ved f.eks. vintersolhverv har lavet en
installation, der lyssættes og bliver til en fast tradition den mørke tid på
året.
Promenaden løber i den østlige side af parken, hvor der er gode solforhold. Parkens landskab kanter promenaden med et åbent og fladt
parklandskab i midten, over til et mere kuperet bakkelandskab med en
sammen hængende skovbeplantning mod karrebebyggelse i vest. Øst
for stien anlægges en grøft, der leder og forsinker regnvandet ned til det
laveste område ved skoldebroen. Grøften danner også en afslappet afgrænsning ind til boligerne i øst og stueetagernes private haver.
Parken byder på et varierende terræn og en skiftende beplantning.
Små hverdagsnedslag placeres i parken i form af bålpladser, små
træningssøer, opholdssteder, grillpladser og mindre legespots.
Parken indkapsler VIA i et grønt miljø
Parklandskabet føres helt op til VIAs hovedbygning og ind i hele campusområdet. De nye ungdomsboliger og udbygningen til VIA danner et
velafgrænset campusrum, hvor de studerende får en naturlig samlingsplads. På denne måde integreres hele campus i byparken og får en
mere værdig og attraktiv placering med grønne og smukke og brugbare
udearealer. I VIAs hovedbygning foreslår vi, at der etableres en ny åbning ud til parken fra kantinen og midtergangen, i forbindelse med at der
etableres en kobling til tilbygningen. Parkeringen, der i dag ligger foran
hovedbygningen, omorganiseres og placeres ud mod Struervej bag ungdomsboligerne og ud mod banearealet afgrænset af VIAs nye tilbygning.
Der etableres også parkering langs Hjalmar Sørensens Vej.
Ny destination for bevægelseskultur
I skæringspunktet, hvor promenaden deler sig mod VIA og ud mod broen
til Stationsvej og Hostrups er kulturparkens tredje og sidste kraftcenter
placeret. Her placeres ’Campuskuben’ som danner et visuelt landmærke
og knudepunkt for en række aktiviteter, der overlapper og knytter bevægelse, sundhed, leg og læring sammen. Kuben integrerer bl.a. temalegepladsen ’Det lille Slagteri’, træningsfaciliteter og multibane.
Med reference til Slagteriet skabes en stor klatregris, som bliver en
ikonisk træskulptur, der sammen med miniaturehuse af slagteriet og en
legerute med trampoliner, ruchebaner, gynger, svævebane og Campuskuben skaber en ny markant destination for bevægelseskultur.

Planudsnit / Byparken
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CAMPUS

VIA University College

Plads

Quercus robur / stilkeg

Cykelparkering
Parkeringsplads
Fagus sylvatica /bøg

+0.75
Grussti
Bordtennis
Grus

Betula pendula /vortebirk
KLippet græs
Blomstrende græsser

Campus plænen

+0.50

Cykelparkering

Grusarmering

Quercus robur / stilkeg

Quercus robur / stilkeg
Populus canescens /gråpoppel
Populus tremula /bævreasp

BYPARKEN

Salix hastata /spydpil

Quercus robur / stilkeg

Pullertlampe

Quercus robur / stilkeg
Fagus sylvatica /bøg

Det nye VIA
Kostet beton

Multibane

Quercus robur / stilkeg
Blomstrende græsser

Skovkollegiet

Populus canescens /gråpoppel

Campuskuben

Legkøer i træ

Betula pendula /vortebirk
Fagus sylvatica /bøg
Salix hastata /spydpil

“Slagteriet”

Blomstrende græsser

Quercus robur / stilkeg

“Slagtesvinet”

+0.75

Promenaden
Betula pendula /vortebirk

Betula pendula /vortebirk

Legepladsen “Det lille Slagteri”

Betula pubescens /dunbirk

Kollegiehave

Quercus robur / stilkeg

Parkeringsplads
Grusarmering

Grussti

Siddeplint

Salix hastata /spydpil

Klatrestativ

Populus tremula /bævreasp

+2.00

Bakketop

Quercus robur / stilkeg

Betula pendula /vortebirk

Populus tremula /bævreasp

Haver

Blomstrende græsser

+0.25
Fagus sylvatica /bøg

Trådt sti

Fagus sylvatica /bøg

-0.50

Fagus sylvatica /bøg
Quercus robur / stilkeg

Grussti
Klippet græs

Grussti
Trådt sti

Betula pubescens /dunbirk

Quercus robur / stilkeg
Populus tremula /bævreasp
Haver
Salix hastata /spydpil

Betula pubescens /dunbirk

Betula pendula /vortebirk

Fagus sylvatica /bøg

Betula pubescens /dunbirk
Populus tremula /bævreasp

Populus tremula /bævreasp
Regnvandsgrøft

Lysningen

Quercus robur / stilkeg

Betula pendula /vortebirk

-0.50

+1.75
Haver

+3.00

Haver

Quercus robur / stilkeg
Fagus sylvatica /bøg
Fagus sylvatica /bøg

Træbro

Quercus robur / stilkeg

+1.00

Trådt sti

Betula pendula /vortebirk

Fagus sylvatica /bøg

+0.75
Populus tremula /bævreasp
Grussti
Blomstrende græsser
Haver

+0.00
Siddeplint

Fagus sylvatica /bøg
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Skovkollegiet

Campuskuben
Det lille Slagteri

Snit A-a 1:300 / Byparken nord

Parkkarréerne

Snit B-b 1:300 / Byparken mid

Promenaden
Have
Regnvandsgrøft med
høje græsser

Rød beton
til cykelister,
Kostet rød beton rulleskøjter mm.
til fodgængere
Blomstrende
græsser
Elletræer

Græs

Siddeplint

Træbro

Planudsnit 1:100 / Kantzone med private haver i øst
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Have

Ny VIA

Parkkarréerne

Byparken

Promenaden

dt

Lysning

Grussti
Egetræ

Picnic i blomstrende
græsser

Blomstrende
græsser

Byparken
Piletræer

Klassiske parkbænke

Planudsnit 1:100 / Træer, enggræsser og stier i Byparken
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Bydelens grønne rum
Den amerikanske forsker Roger Ulrichs forskning samt en lang
række efterfølgende undersøgelser har vist at: ”[…] grønne arealer
i boligområderne, tæt på folk, har en positiv virkning på byboernes
helbred, særligt fordi det skaber muligheder for afstressning”. Og
”[…] jo længere tid folk opholder sig i grønne omgivelser, jo færre
stresssymptomer har de. Endvidere, ”[…] at nærhed (mindre end
300 meter) til grønne områder er afgørende for, om folk bruger dem”.
- Natur og grønne områder forebygger stress, Skov og Landskab 2005.
Vores forslag gør områdets byrum til en uformel platform for sunde,
kreative, aktive og naturprægede oplevelser i byen. Slagteriets særlige
identitet og kreative kultur kræver grønne rammer, der kan iscenesætte
stedets industrihistorie og give det modspil.
I vores forslag udgør landskabet et stort naturpræget og uformelt
naturlandskab. Landskabets rustikke understøtter områdets
”selvgroede” kultur og skaber afslappede og indtagende rammer for
kreativ aktivitet og rekreation.
Plantesammensætningen skaber en høj biodiversitet i et område
med høj tæthed og infrastruktur. Og landskabets karakter og hurtige
fremvækst vil virke motiverende for udviklere, fremtidige beboere og
erhvervsdrivende.
Beplantning skaber sammenhæng og identitet
Et enkelt beplantningsgreb favner hele bydelen.Et tæt beplantningsbælte
af pionértræer flyder nord-syd, mens store enkeltstående ædeltræer
”vokser” ud mod øst og vest.
Pionértræerne er naturligt, de første til at indtage et træløst område.
Pionértræerne har de egenskaber, at de er taknemmelige i forhold
til jordforhold, hurtigt skyder i vejret og blomstrer tidligt. Bæltet af
pionertræer er en sammensætning af lette og flerstammede birk, pil,
poppel, el og robinie, som hurtigt vokser op og tilfører Slagteriet et grønt
og frodigt lag, der kan spille op mod de store bygningsmasser.
Ædeltræerne er eg og bøg, som vi kender fra de danske skove og som ofte
bruges som store parktræer. Ædeltræerne plantes enkeltvist – både inde
i bæltet af pionere og ude i parken, hvor de med tiden vil stå som store
stolte kæmper. Ædeltræerne udstråler tyngde og robusthed. I parkens
midte står de store ædeltræer på en bund af slået græs og skaber et
klassisk parkrum med åbne plæner, der kan bruges til rundbold, picnic,
solbadning, sidste skoledag mv.
Beplantningsbæltet skaber derimod intime rum i parken, hvor sanserne
kommer i spil. Her kan man gå på opdagelse og ”blive væk”.
Beplantningen i Byparken er i tæt samspil med terrænet. Mod vest ligger
et bølgende bakkelandskab som beplantningsbæltet af pionértræer
står på. Bakkerne bidrager til beplantningsbæltets store variation med
bakketoppe, lavninger og nicher. De tilfører en vis dramatik og motiverer
til leg og bevægelse. Bakkerne understøtter således også karakterskiftet
mellem pionerernes mere opdagelsesprægede landskab i vest og det
klassiske parkrum mod øst. Bakkerne yder desuden den funktion at de
skaber en ryg mellem parkrum og boliger og dermed giver de som bor i
stueetagen en semiprivat zone.
Det samme enkle greb favner hele Slagteriet, som et genkendeligt og
særegent motiv. Kun bunden skifter i en spejling af de tre store skift
mellem Byparken, Slagteriet og Byhusene i syd: fra græs over hård
befæstelse og til grus.
I byparken er bunden grøn, men skifter i en logik, der følger beplantningen.
Under det tætte pionérbælte er der også buske af mirabel, forskellige pil
og hindbær, samt høje blomstrende græsser, der flyder ind og ud under
træerne og lander på den åbne klippede plæne mod øst.
Omkring selve slagteriet står pionértræerne i grupper og ædeltræerne
enkeltstående. Alle i en befæstet bund. Her får beplantningen en mere
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urban karakter, næsten som selvsåede træer på gamle industrigrunde.
Ved Byhusene i syd står træerne i grus, og får dermed en blødere, mere
bymæssig karakter tilpasset byhusenes skala. Her er pionerene iblandet
spiselige arter, som mirabeller, vildæble og kirsebær, der både blomstrer
smukt om foråret og giver beboerne mulighed for at plukke bær og frugt.
Det er i et samspil mellem træer, terræn, beplantningens bund, og
bygningskroppene, at der skabes forskellige rumligheder, der er med til
at definere stederne i Slagteriet.
Hvor pionértræerne gavmildt skyder i vejret, tager ædeltræerne deres
tid. De vokser langsomt, men stabilt, og vil efter mange år overhale og
overleve pionértræerne. Slagteriets rum vil således langsomt og naturligt
ændres over tid. Beplantningskonceptet har dermed den fordel at det
er dynamisk og robust, idet det tager højde for bydelens udvikling. Fra
pionértræernes hurtige beplantningsbælte over et samspil og kontrast
mellem pionér og ædel-træer til en mere klassisk park med store eg og
bøg.

Populus canescens /gråpoppel

BEPLANTNINGSBÆLTE AF PIONÉRTRÆER
-Betula pendula /vortebirk
- Betula pubescens /dunbirk
- Alnus glutinosa /rødel
- Salix alba /hvidpil
- Salix fragilis /skørpil
- Populus tremula /bævreasp
- Populus canescens /gråpoppel

Populus tremula /bævreasp

Lysningen
Blomstrende græsser

+3.00
Fagus sylvatica / alm. bøg

Betula pubescens /dunbirk
Quercus robur /stilkeg

KLIPPET GRÆS, BLOMSTRENDE GRÆSSER, BUSKE

Salix hastata /spydpil
Anemone sylvestris /skovanemone
Populus tremula /bævreasp
Populus tremula /bævreasp
Quercus robur /stilkeg
Betula pubescens /dunbirk

SOLITÆRE ÆDELTRÆER
- Fagus sylvatica /bøg
- Quercus robur /stilkeg
- Fraxinus excelsior /ask

Blomstrende græsser

+0.75
Salix hastata /spydpil

Betula pendula /vortebirk
Grussti 1.3m

Fagus sylvatica / alm. bøg
Betula pendula /vortebirk
Klippet græs

Salix hastata /spydpil

BEFÆSTELSE

Fraxinus excelsior / ask

+1.25
Betula pubescens /dunbirk

Quercus robur /stilkeg

+0.50

GRUS

Fraxinus excelsior / ask

Fraxinus excelsior / ask

Grus

Hovedsti, beton

Populus tremula /bævreasp

Populus tremula /bævreasp
Betula pubescens /dunbirk Populus canescens /gråpoppel

Betula pendula /vortebirk

Betula pendula /vortebirk

Betula pubescens /dunbirk

Fagus sylvatica / alm. bøg

PIONERARTER

Alnus glutinosa Betula pubescens Betula pendula Salix fragilis Salix alba Pupulus tremula Populus canescensSalix hastata Malus sylvestris Prunus
/rødel
/dunbirk
/vortebirk
/skørpil
/hvidpil /bævreasp
/gråpoppel
/spydpil
/vildæble
/kirsebær

ÆDELTRÆER

Fagus sylvatica
/bøg

Quercus robur
/stilkeg

Quercus petraea
/vintereg

Fraxinus excelsior
/ask
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Kulturkuber - Rum for kultur og nye fællesskaber
Slagteriet og kulturdivisionens succes i Holstebro peger på en stor
efterspørgsel på nye uformelle platforme for kreativitet, aktivitet og
fællesskaber. Kulturkuberne tager, på en legende og nyskabende
måde, Slagteriets grundidé om ´rum for skæve makkerskaber´ med ud i
byrum.m.et og skaber finurlige steder for leg, læring og kunst.
Vi har skabt fem identitetsskabende kulturkuber, som på hver sin skaber
tværkulturelle rum og platforme for udveksling og møder. Kuturkuberne
er vores bud på nye eksperimenterende og uformelle kulturrum, hvor
rammerne for oplevelser og deltagelse forenes.
Kulturkuberne udfordrer den funktionsopdelte by og peger på, at mødet
mellem funktioner og mennesker, der traditionelt lever adskilt i byen,
kan skabe byliv, energi og ny udvikling, når de forenes. Kulturkuberne
skaber rum for landskabelige koblinger mellem kultur, sundhed, byliv,
læring og mennesker - et moderne decentraliseret kulturlandskab.
Rum for fællesskaber og møder mellem mennesker
Med kulturkuberne skaber vi rum for nye fællesskaber - byrum for
nye møder, samarbejder og fællesskaber på tværs af bydelen. Byrum
for møder mellem studerende, kunstnere, børn, besøgende og lokale.
Knudepunkter, identitetssignaturer og fyrtårne i kulturparken.
Kulturkuberne er legende, animerende skulpturer og destinationer for
aktivitet, events og turisme.
Kulturkuberne placeres i parkens og bydelens fysiske knudepunkter. I
mødet mellem forskellige zoner og brugergrupper i bydelen. Kuberne
placeres på centrale, synlige, betydningsfulde steder, der skal fremhæves.
Steder, hvor en særlig kultur og aktivitet ønskes motivet frem. Afhængig
af placering, rummer er kuberne faciliteter til leg, marked, film, events,
træning, urbane haver, ophold, udsigt og meget mere. Kulturkuberne
er finurlige og aparte konstruktioner, der med sit overlap af funktioner,
pirrer nysgerrighed og udfordre vores opfattelse af byrum, landskab, leg,
og læring.
Kulturkuberne er små mini-slagterier
Kuberne består i sin grundstruktur af et skelet af stålkuber og udgør en
markant kontrast til parkens natur. Kubernes dimensioner er trukket ud
af Slagteribygningernes konstruktion. Kuberne er repræsentationer af
det historiske slagteris interiør med industrielle elementer så som stål,
hvide klinker, plast, beton, kroge og kæder. De rå industrielle materialer
kombineres med nye mere levende og taktile lag så som legeelementer,
planter, digitale løsninger, lys, lærred, net, spejle og trapper.
Kulturkuberne er ikke fastfrosne kunstinstallationer, men fleksible og
foranderlige byrum, der kan iværksættes af lokale aktører i hverdagen
og til events og kulturfester. I det daglige er kuberne legende skulpturer
i parken, tilpasset hverdagsbrug. I forbindelse med by-arrangementer
aktiveres kuberne med kunst, marked, aktivitetsevents og digitale
løsninger. Ved særlige lejligheder lyser alle kuberne op i bydelen og
danner en samlet kultur- og eventpark.
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Rum for samskabelse og medejerskab
Kulturkuberne skabes i dialog mellem brugergrupper, kunstnere,
arkitekter og kommunens drift. De foreslås finansieret og driftet
i partnerskab mellem kommune, fonde, lokale virksomheder,
uddannelsesinstitutioner, udviklere m.fl. De skaber ejerskab samt social
og økonomisk kapital.
Infotårnet – rum for bykultur og formidling
De kommende år udvikles slagteriområdet og den ny bydel omkring
stationen følger efter. Nye boliger, videnserhverv samt uddannelseskultur- og sundhedsinstitutioner vokser frem og en forventet fortætning
omkring bytorvet skaber en ny identitet og bykultur for Holstebro
centrum.
Som borger oplever man ofte kun en sådan udvikling i øjenhøjde og det
er svært at forstå de store sammenhænge og perspektiver. Infotårnet
skal formidle byens transformation og den nye lokale bykultur, der
vokser frem. Dette bl.a. ved at tilbyde sine borger en eksklusiv mulighed
for at komme op og se forvandlingen fra oven i et byrum med udsigt ud
over byens tage.
Infotårnet er et fugletårn for byudvikling. Et sted på byens top, hvor man
kan studere planer, strategier, billeder, digitale fortællinger og modeller
af den fremtidige udvikling. En platform for formidling af bydelens
udvikling og særlige bykultur. Infotårnet er samtidig et barometer for
byens tilstand – et tårn der visuelt fremviser byens aktuelle ressourcer
og udvikling. En destination, hvor man som borger kan tage temperaturen
på sin by og få indsigt i, hvor den bevæger sig hen. Tårnet formidler
data om vækst i arbejdspladser, uddannelsespladser og demografi og
formidler viser byens performance ift. energi, trafik, byliv, forurening og
grøn faktor.
Tårnet er en ny markant markør for byen, der skaber et visuelt pejlemærke.
Tårnet er samtidig et sted, hvor man som borger kan give sin stemme til
kende og aktivt præge udviklingen med forslag til justeringer i planer
og visioner. En demokratisk platform for formidling og udvikling af et
levedygtigt Holstebro.
Slagterskiven – rum for performance og streetkultur
Slagterskiven er noget af det første, der kommer til syne, når man
bevæger sig nord i området fra Galleribroen. Her mødes forskellige
brugere omkring skivens sider, der tilbyder flere overlappende funktioner.
Skiven spejler slagteribygningens synlige konstruktioner. Selve skiven
er multifunktionel og tilbyder forskellige muligheder på hver side. Mod
pladsen foran slagteriet står skiven som en lodret flade. I forbindelse
med den udvidede, tribuneformede trappe fra kulturdivisionen på 1. sal,
kan man nu eksempelvis holde udendørs filmvisning på kæmpelærred
eller bruge strukturen som tredimensionel scene til koncerter, teater
m.m. Inde i skiven findes en trappe, der leder op til et hævet niveau inde
i strukturen, hvorfra man kan tage en lang rutsjebane ned. Den anden
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overlap af bevægelser skaber mødesteder
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side af skiven rummer bl.a. en klatrevæg, og bagved dette gemmer der
sig en tredimensionel legeplads spændt ud i konstruktionen.

eller underinddelt i en hel række rum af forskellig størrelse alt afhængig
af den ønskede aktivitet. Til store markedsdage eller udstillinger kan
området åbnes helt op, og stader og aktiviteter kan udfylde fladen. Det
ene hjørne indeholder væksthus, der ligger i tilknytning til de eksisterende
nyttehaver, og kulturdivisionens værksteds- og kulturaktiviteter trækker
deres aktiviteter ud og møblerer rum.m.et efter behov. Herved skabes
mulighed for, at brugerne selv er med til at indrette deres omgivelser,
og givet rum.m.et størrelse, er der plads til, at lidt af hvert kan udfolde
sig samtidigt – så områdets brugere og lokale kan møde hinanden i
øjenhøjde, uanset hvad de laver.

Galleribroen – porten til kulturbyen
Den nye bro over jernbanen skaber forbindelse for hundredvis af
mennesker, der dagligt bevæger sig fra stationen til uddannelser,
arbejdspladser, boliger og kulturarrangementer. En strøm af mennesker,
der skaber potentiale for møder og byliv. Men jernbanekrydsninger er
ofte forbundet med en ensidig oplevelse af transport og ventetid – et
transitrum på vej mod noget andet. Og forgængerbroer er tit utrygge op
fordi man er frakoblet ”byen” og byrum med aktive henvender.

Campuskuben – rum for bevægelseskultur

Samtidigt rummer byens kunstmuseum en samling af kunst, der ikke
altid er i udstilling og opbevares i depot. Kunst, der sammen med
produktioner fra kulturdivisionen og lokale kunstnere kunne udstilles,
hvor der er store menneskestrømme og være med til at skabe kulturelle
oplevelser på steder, der normalt ikke forbindes med kunst.

Her i skæringspunkterne af flere af områdets hovedbevægelser og stier i
midtpunktet mellem VIA, kollegium, naturlegeplads, boliger og i nærhed
til sundhedscenteret etableres en struktur med fokus på aktivitet,
leg, bevægelseskultur, træning og læring. Campuskuben inviterer
studerende, lokale beboere, parkgæster, skoler og andre legende sjæle
ind og skaber et overlap mellem brugere.

Galleribroen – porten til kulturbyen kombinerer et ofte overset og kedeligt
byrum med kunst. Broen gøres til et galleri for skiftende udstillinger af
billedkunst, fotokunst, digital kunst, skoleprojekter, hobbyproduktioner
m.m. kombineret med information om togtider og byens events.

Strukturen står som en ramme oven på et pladsrum, hvor folk mødes,
når de bevæger sig på kryds og tværs gennem området. Strukturen
er bevokset af klatreplanter, og det øverste fag er helt tilvokset, mens
strukturen fremstår ganske åben i øjenhøjde. Et enormt net er udspændt
inde i strukturen, så man kan bevæge sig op i det grønne rum og
samtidig passere under strukturen, når man krydser pladsen. Områdets
legeplads, boldbaner og træningslandskab støder op til Campuskuben
og den udspændte netflade tiltrækker automatisk børn og unge med
sin legende formgivning. Fra konstruktionen hænger også forskellige
’pupper’, man kan klatre ind i. Pupperne kan bruges som små huler til at
studere, hænge ud eller lege i. Her i campuskuben støder man ind i folk
fra hele området, og der er altid noget at kigge på.

En fodgængerbro, der tilbyder oplevelser, læring, information og
livskvalitet for borgere på farten eller for dem, der blot venter på et tog
eller en bus. En kulturkube der fortæller historien om Holstebro – dråber
af kultur i alt og en kulturkube der udfolder slagteriets DNA.
Kulturmarkedet – platform for handel, håndværk og mad
På kulturmarkedet flyder Slagteriet og kulturdivisionens program.m.er
ud i pladsen og indtager kuberne i en spraglet og kreativ torvesituation.
Stålram.m.erne tegner omridset af en torvehal,men her er ruminddelingen
fleksibel og reguleres ved at trække gardiner af stålkæder frem og
tilbage, flytte rundt på ophængte byrumselementer og udspænding af
sejlduge i konstruktionen. Herved kan markedet fremstå helt åbent,
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Galleribroen

Campuskuben
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Slagteriets koblinger
Konkurrenceområdets koblinger - VIA, Nørreport, Hostrups,
Banegårdsområdet, Struervej og vestbyen - er af afgørende bystrategisk
betydning. Slagteriet skal være en integreret del af byens net, både
fysisk, mentalt og visuelt, samt være et sted i byen, hvor nye relationer
kan opstå på kryds og tværs, både de spontane og de faciliterede.
VIA og området nord for VIA
Ny forskning viser, at grønne Campusrum øger indlæringen. Bl.a. derfor
ser vi et stort potentiale i at sammenflette campus med parken. I dag
danner VIA´s nuværende byggeri en uheldig bagside mod Slagteriområdet
og området opleves ikke som et sammenhængende campus med
attraktive udearealer. Promenaden og parken føres helt op til den
store centralbygning, og promenaden trækkes gennem bygningen til
kantineområdet og videre ud mod nord. Dels for at orientere bygningen
og det indre liv med mod parken, men også for at skabe en optimal
kobling til VIA´s kommende tilbygning i selv parken. Således kan den nye
bygning blive VIAs nye prominente ansigt ud byen. Derudover foreslår vi,
at åbne hovedbygningen mod parken med en ny indgang, så studerende
kan ankomme direkte til VIA´s hjerte fra promenaden og parken. Parkens
frodige grønne rum trækkes ind i campusområdet og foldes ud til en grøn
sammenhængende bund, hvori de nuværende bygninger og funktioner
indpasses.
Hostrups og Østbyen
Promanden føres frem til området ved jernbaneoverskæringen, hvor et
nyt belægningsprincip tager over. Forbindelsen føres via de nye byggerier,
herunder Sundhedshuset og Arenaen og den omlagte Stationsvej
videre op til det store ovale parkeringsområde, der udgør centrum
i Hostrupskvarteret. Ovalen samler bebyggelsen og bliver et grønt,
træplantet, langstrakt byrum for cykler og gående, der skærmer mod
de store parkeringsarealer. Hertil knytter de mange nye bygninger sig
og ovalen vil ved store begivenheder kunne rumme mange mennesker,
men også kunne fungere som byrum i det daglige, hvor træerne skaber
et byrum i en behagelig skala. Den videre kobling mod Østbyen og skoleog fritidsområdet (Rolf Krake Skolen og Holstebro Idrætspark) kan ske
via Wesselsgade og videre ad Rolf Krakes Vej.
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Banegårdsområdet
Promenaden kobles til Holstebros trafikale omdrejningspunkt via en
ny broforbindelse over baneterrænet; Galleribroen. Broen er en del af
forslagets kulturkuber, som hver er knyttet til et vigtigt byrum og skaber
afsæt for nye sammenhænge og udveksling mellem forskellige kulturer.
Ved banegården spænder Galleribroen på tværs af banelegemet og
ophæver barrierevirkningen. Der skabes et nyt ”link” på tværs med
adgang til perroner og til de nye byrum syd for Slagteriet samt Holstebros
trafikterminal. Her skabes mulighed for udveksling mellem rejsende og
pendlere, brugere af Slagteriet og lokale der bruger broen som en ny
genvej i byen og kulturlivet.
Struervej og vestbyen
Den primære kobling mod vest er, hvor Struervej møder Slagterihallerne.
Her er de aktive byrum direkte koblet til bygningsfunktionerne indenfor,
og til byens plus og flow på Struervej, hvor mange dagligt passerer forbi.
Byrummet trækkes ud over kørebanearealet på en måde, hvor et tydeligt
belægningsskift opleves, både som bilist, men også for cykler og gående
på Struervej. Byrummet kobler til Broagervej og Mysundegade der begge
forbinder til vestbyens boligområder samt skole- og sportsfaciliteter.
Ankomsten fra Vestbyen til Slagteriområdet er særlig urban og intensiv
her og man lander midt i det mest aktive område på Slagterigrunden.
Længere mod nord er Rendsborggade og Doktorvænget vigtige koblinger,
hvor hævede flader virker trafikdæmpende og lader byens blødere
trafikstrømme passere Struervej.
Nørreport og City
Promenaden føres videre mod syd over Hjalmar Sørensens Vej og føres
gennem området i en zigzag-geometri, der skaber en række urbane rum
inden forløbet kulminerer ved remisen og forbindelsen over jernbanen.
Området vil fremover kunne udvikles med mindre fortættede byggefelter
med erhverv i stueetagerne, og boliger ovenpå i 3-4 etager i alt. Den fine
gamle byejendom der allerede nu står i området bevares og slår skalaen
an for kommende byggeri. Ved Nørreport møder man Byens Tårn og føres
videre mod gågadesystemet.

VIA

Hostrups

Struervej

Banegården

Nørreport
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Lys

Regnvand

ledning
overfladevand
tilkoblet

Belysningen er en vigtig del af forslaget, som både styrker stedets
identitet og forbindelse. Vi vil at bydelen skal føles tryg, men uden at
være overbelyst.
Derudover understøtter belysningen forslagets rumlige disponering
med de tre kraftcentre og de mere hverdagslige mellemrum.
Promenaden, som danner områdets rygrad har en gennemgående
belysning med pullerter. Når stien møder de tre kraftcentre hæves
belysningen og pullerterne ’rejser’ sig op og bliver til master med spots.
Ude i parken langs de små snoede stier, placeres pullertlamper med
større afstand som ledelys.
Kulturkuberne belyses med wirehængt grund belysning. Ved særlige
events og lignende er der også gode muligheder for at supplere
belysningen ved at montere særlig effekt og scene belysning op på
konstruktionerne.
Vi forestiller os også, at kulturkuberne kan bruges til forskellige former
for kunstneriske installationer, hvor belysningen indgår som del af
kunstinstallationerne.
I boliggaderne og på parkeringsarealerne placeres parklamper som
grundbelysning, der giver en funktionel og tryghedsskabende belysning
32 I

Overfladevandet fra park, boligveje og karrébebyggelsernes udvendige
tage i den nordlige del af Slagterigrunden ledes til parken og løber
i lavninger på begge sider af promenaden. Vandet føres til en større
lavning omkring Skoldebroen, hvor der etableres en lille sø med et
permanent vandspejl samt elletræer og forskellige græsser. Her kan
vandet forsinkes og føres til kloakken i Struervej.
Overfladevand fra de hårde flader ved Slagteriet føres til kloak. Her
bevares dele af asfaltsbelægningen og dermed også afvandingen. I
forbindelse med promenaden anlægges nye kloakledninger på tværs af
arealet efter behov.
Syd for slagteriet, føres vandet via åbne vandrender langs promenaden
og videre ud mod Struervej ad boligstræderne mellem rækkehusene.
Overfladevandet forsinkes løbende og vandrenderne fører til sidst
overfladevandet til kloak i Struervej.

Boliggader

Boliggade (40 p-pladser)

Boliggade (30 p-pladser)

Boliggade (35p-pladser)

Boliggade (31 p-pladser)

Boliggaderne tilrettelægges som semioffentlige, stilfærdige grønne
adgangsrum til boligerne, og som nicher i det langstrakte parkrum.
Boliggaderne rummer parkering som supplement til de enkelte karréers
gårde i en vekselvirkning med parkeringsmulighederne langs Hjalmar
Sørensens gade. Boliggaderne er alle øst/vest orienteret og dermed
potentielt udsat for vestenvind med tilhørende gener for boligers
udearealer og ankomstsituationer til parken og Slagteriets byrum.
Derfor prioriteres det at plante boliggaderne til, således træer og øvrig
beplantning opløser vindes retning og derved skaber et venligt grønt rum
med mulighed for ophold, parkering og passerende gæster til parken og
slagteriet. Boliggaderne udlægges med smalle kørebaner i en samlende
grusflade, hvor træer plantes spredt og i mindre grupper. Det er ikke en
allé, men mere opløste grønne rum, der leder ind til byparken.

Boligerne langs boliggaderne orienteres ud med boliggaderne og er
med til at skabe en åben sammenhæng mellem de private boliger og
boliggaderne. Dette skal understøtte udveksling mellem byggefelter
og etablere relationer mellem det private og det offentlige. Boliger
i stueetagen foreslås indrettet med generøs rumhøjde, en tydelig
transparent mellem boliggade og gårdrum samt med opholdsmuligheder
i kantzonen mellem bolig og parkeringsareal. Her vil boliggadens træer
bidrage til et intimt opholdsrum med et behageligt mikroklima med
vekselvirkning mellem lys og skygge, indblik og udsyn, samt bløde
trafikanter og langsom boliggadekørsel og parkering.

Boliggadernes samlende grusflade kontrasteres af kørebane i asfalt
med lyst gyldent tilslag samt parkeringsarealer i støbejernsarmering.
Færdsel i boliggaderne sker på de smalle kørebaner eller på grusflader
mellem parkeringsfelter og byggefelter/boliger. Karréer og boliggader
står i forbindelse med hinanden via passager gennem gårdrum og
karréerne åbner sig mod boliggaderne i porte og smøger. Passagerne i
karréernes åbninger markeres i boliggaderne med grusarmering eller
trædesten i store betonformater.
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Referencebilleder
Byrum

Beplantning og park
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Kulturkuber

Materialer
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Etape- og procesplan
Vi anbefaler, at udbygningen af byrummene på Slagterigrunden sker
relativt hurtigt. Dels for at få den bedste synergi mellem kommunens
investeringer i bydelen, og dels for at understøtte områdets nuværende
og kommende aktører. En hurtig etablering vil endvidere stimulere salg
af byggegrunde og understøtte udviklingen af områdets særlige kultur
samt forskellige nye makkerskaber som en grundlæggende del af Holstebros nye identitet som erhvervs-, uddannelses-, kultur- og bosætningsby. Slagteriet er allerede et spirende brand i Holstebro – det skal
udnyttes og potentialet udfoldes helt.
I det følgende beskrives vores anbefaling til en udviklingstakt for
Slagterigrunden fordelt på seks etaper med tre års intervaller. Endvidere inddeler vi etaperne i tre spor:
•

Samskabelse, hvor de aktører og interessenter, der allerede findes
i og omkring Slagteriet, inddrages i en udviklende proces. Her skal
midlertidige tiltag bidrage til at kvalificere områdets fremtidige
kvalitet og bundklang som mangfoldige og inkluderende byrum.

•

Anlæg af byrum og udearealer. Her er fokuseres på kvalitativ grundgestaltning, på at skabe sammenhæng internt, koble udadtil i byen
og etablere en klar struktur i området, mens andre dele holdes åbne
og mere undersøgende.

•

Begivenheder, hvor større og mindre arrangementer over året,
skaber møder mellem byen og områdets aktører, hvor Holstebros
nye kulturscene inviterer og hvor gæsterne deltager i udviklingen af
nye kulturformer og formater.

Etape 1
Samskabelse:
Samskabelsen starter, hvor etape 0 slutter. De store fællesskaber der allerede er etableret i og knyttet til Slagteriets brugere skal understøttes
og aktiviteter i den videre udvikling af området. De mange aktører tildeles ansvar for midlertidige tiltag og indsættelser i området. De kender
området og mulighederne godt og bør gives frie hænder til at undersøge
områdets samlede potentiale for aktiviteter, herunder samarbejde med
eksterne aktører. Erfaringerne fra den nuværende brug af byrummene
omkring slagteribygningerne sættes i spil og er med til at kvalificere de
kommende aktivitetspladser og tiltag i området knyttet til Slagteribygningerne.
Anlæg:
Promenaden anlægges i fuld længde og kobler til VIA, Hostrups og
Banegårdsarealet.
Flere af kulturkuberne etableres og er med til at skabe en ’wow-effekt’
og synlighed i området, der klart signalerer, at nu er udviklingen i gang.
Områdets byggefelter streges op med midlertidige landskabselementer, der skaber tidlig kvalitet, mens investorernes boligbygningsprojekter
afventes. Området nye rumligheder begynder at kunne fornemmes. Der
plantes hurtigvoksende (og dermed tidlig rumdannende) pionertræer og
pluk-selv blomstereng. Blomsterengen har til formål at modne jorden til
de mange træer i parken og bliver en tillokkende ny destination for Holstebro. Derudover anlægges mindre midlertidige elementer, der trækker
på landskabet. Det kan være et midlertidigt gigaskakspil med tofarvet
grus, kæmpesandkasse, bmx-bane og beachvolleybaner f.eks. til turneringer. Fra ryddet industristolthed til spirende nye kulturer og boformer.
I det omfang, det er muligt at finansiere forbindelsen (evt. med DSB)
anbefaler vi, at Galleribroen anlægges i etape 1. Galleribroen over jernbanen vurderes at et afgørende åbningstræk for bydelen, fordi den øger
områdets stationsnærhed og attraktion. Der trækkes på ’best practices’ fra lignende koblinger i Danmark og udland; Sydhavnens station,
Køge Station, Odense Banebro, Holstebros eget Brotorvet etc. Endvidere igangsættes dialog med lokale borgere, Holstebro Kunstmuseum,
lokale kunstnere om design, sammenbinding af byen, interessenter og
fleksibilitet.
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Promenaden anlægges i en midlertidig udgave gennem området syd for
Byrækkehusene og kobler dermed udviklingsområdet til Nørreport og
City.
Begivenheder:
Der etableres et årshjul for området, hvor Slagteriet står for månedlige
arrangementer. Hertil kommer forskellige tiltag fra byens øvrige aktører,
uddannelsesfora samt foreningsliv. Holstebro modtager Byplanprisen
som Årets By hvor juryen bl.a. omtaler byens kulturproduktion med inddragelse af aktører og borgere som særlig ambitiøs.
Etape 2
Samskabelse
Aktører inddrages i udviklingen af byparkens store grønne rum, herunder
om nogle af de midlertidige tiltag på områdets byggefelterkan flyttes ud
i egnede områder og reviderede udgaver i parken, i takt med at de bliver
solgt.
Anlæg
Byparken og den grønne ryg med pionerbeplantning og bakkelandskaber
langs boligbyggefelterne i vest etableres. Udvalgte Etape 1 funktioner
indpasses i naturparken. De grønne grøfter, der danner overgang mod
boligbyggefelterne mod øst, etableres. Aktivitetspladserne omkring
Slagteribygningerne er nu udviklet og afprøvet med midlertidige funktioner – projektering og anlæg igangsættes med inddragelse af brugergrupper i en iterativ proces, hvor eksisterende overflader kvalificeres
eller delvist omformes med sans for at bevare stedets råhed og undgå
det polerede.
Boliggaderne langs Stuervej anlægges.
VIA´s nye parkering anlægges og byggefeltet til udvidelsen i naturparken,
samt byggefeltet til Skovkollegiet markeres fysisk med rumdannende
energiafgrøder, der skærmer parkeringen fra naturparken og giver en
klar rumlig tilføjelse.
Grusarealer til aktiviteter ved byrækkehusene samt Slagteriskoven på
det offentlige byggefelt ved ”Banegårdspladsen” i syd etableres. På byggefelter er det energiafgrøder, der plantes, mens resten af Slagteriskoven er blivende træer.
Begivenheder:
Der udvikles kontinuerligt månedsvise begivenheder. Nye festivalformater opstår og det afprøves, hvor store arrangementer byen og området
kan bære. Den undersøgende tilgang til events i området må kontinuerligt sammenholdes med de andre kulturaktører i byen og regionen, så
fokus konstant er rettet mod at skabe noget nyt og særligt.
Etape 3
Samskabelse
Aktører inddrages i udviklingen af parkens østlige byggefelter og boliggader. Vi skal blive klogere på, om boligudbuddet tilstrækkeligt mangfoldigt og om markedet reagerer som forventet på Holstebro Kommunes
satsning? Samskabelse kan her være med til at formulere nye boligkonstellationer, bofællesskaber samt bo- og ejerformer, som vi ikke vidste,
at nogle drømte om at realisere i Holstebro. Slagteriområdets langsigtede byggefelter kan være med til at skabe rum for det uventede på boligmarkedet.
Anlæg
Arbejdet med VIA´s nye bygning igangsættes inkl. arbejdet med at orientere/gentænke det eksisterende bygningskompleks mod parken og
promenaden.
Koblingen til Nørreport igangsættes og området udvikles med nye erhvervs- og boligformer i hybride bygninger, tilpasset områdets skala og
promenadens geometri gennem området.

etape 1

etape 1

Etape 1

Etape 2
VIA

VIA

Hostrups

Hostrups

Begivenheder: Årshjulet er nu en integreret del af kulturudbuddet i Holstebro. Der er etableret flere større begivenheder, der holder til i både
slagteribygningerne, men også i aktivitetspladserne omkring bygningskomplekset samt ”ude i parken”, hvor byens nye grønne aktive rum er
realiseret, i vækst og et rekreativt omdrejningspunkt i byen.

Etape 4

Struervej

Struervej

Samskabelse
Erfaringer fra boliggaderne ved Struervej inddrages i udvikling af de østlige byggefelter. Boliggader og byggefelter skal ses som fleksible størrelser, der har potentiale til at skabe nye måder at bo i Holstebro City.
Banegården

Anlæg
Boliggaderne langs Hjalmar Sørensens vej anlægges og grundsalg igangsættes.
Begivenheder
Holstebro har nu en større festival knyttet til Slagteriområdet, hvor
nye partnerskaber mellem kommune, kultur- og erhvervsliv prøves
af i forskellige konstellationer med fokus på nyskabelse, kulturelt nybrud og international bevågenhed. I det daglige er området ramme om
foreningers og kultur- og undervisningsinstitutioner.

etape 1

Banegården

etape 1
Nørreport

Etape 3

Nørreport

Etape 4

VIA

VIA

Hostrups

Hostrups

Etape 5
Samskabelse
Aktører inviteres bredt til en ambitiøs proces med udvikling af Holstebros nye iværksætteri-hub; et nyt kompakt forum, der komplementerer
kultur- og erhvervsudviklingen i Slagterihallerne.

Struervej

Struervej

Anlæg
Byggemuligheden syd for Slagterikomplekset realiseres med Holstebro Kommune som ambitiøs bygherre. Her etableres kommunens nye
rum for samarbejder mellem erhvervsliv, iværksættere, erhvervsråd,
kulturorganisering, konferencer, inter-kommunale og regionale samarbejder og projektkontorer for nye byudviklingsprojekter i Holstebro og
opland. Nærheden til Slagteriets uformelle rammer for nye partnerskaber tiltrækker tungere aktører og nye koblinger mellem det uformelle
og det mere etablerede kan opstå på kryds og tværs af interessefelter,
økonomi, netværk mv.
Begivenheder
Årshjulet opdateres løbende. Synergien mellem Musikteater, Odinteater,
talentudvikling og Gråkjærarena, erhvervslivet m.fl. er nu udfoldet. Holstebro er igen med i opløbet til byplanprisen.

Banegården

etape 1

Nørreport

Etape 5

VIA

Banegården

etape 1

Etape 6

Nørreport

VIA

Hostrups

Hostrups

Etape 6
Fortætning
Slagteriområdet er nu fuldt udbygget og et fortættet epicenter for kultur- og bolig- og erhverv i den nordlige del af Holstebros City. Det skaber
øget interesse i de omkringliggende områder, der begynder at reagere
på Holstebros nye strategiske kulturelle byudviklingssatsning. Private
ejendomsudviklere begynder at skabe nye områder med bynære boligtilbud, erhvervslivet udvikler sig og Struervej og Stationsvej begynder
at være mere bymæssige og fortættede gaderum med hybride byggerier
med blandede funktioner, flere mennesker på gaden og en øget udveksling mellem forskellige brugergrupper. Fortætningspotentialet i den
nære kontekst af Slagteriområdet rummer anslået ved byggeri i 3-4
etager ca. 45.000 m2 med følgende fordeling:
•
•
•
•
•

Struervej Vest: 12.500 m2
Struervej Øst: 7.000 m2
Ved Nørreport: 6.000 m2
Langs Stationsvej: 10.500 m2
Ved Godthåbsvej: 9.000 m2

Struervej

Struervej

Banegården

Banegården

Nørreport

Nørreport
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Økonomi
Byrum/delområde
1 Bypark inkl. tværvej

Areal m2

Samlet overslagspris, DKK Overslagspris pr. m2

Note

20.000

13.000.000

650

2 Vendersgade

1.920

1.536.000

800

3 Slagtertorvet (hovedindgang)

2.400

4.800.000

2.000

4 Slagterscenen (forplads)

1.400

2.520.000

1.800

5 ”Ny banegårdsplads”

1.900

1.805.000

940

517.000

7 Boliggader

2.300

1.725.000

750 Uden for den økonomiske ramme

8 Parkering til VIA - nordøst og
nordvest

6.800

5.440.000

800

9 Byrum syd ved Skaterhal

1.150

1.840.000

1.600

10 Hjalmar Sørensens Vej /
ved banen

460

345.000

2.350

1.880.000

6 Område til ungdomsboliger

11 Baneparken

950 Galleribroen er ikke medtaget i budgettet
550

750 Beplantning og parkering langs vejen ligger
udenfor entreprisen
800

Overslaget er beregnet på forslagets dele ”over jorden” inkl. Honorar.
Dele under jorden er ikke med, som beskrivet i økonomiskema Bilag 24.
Det er i budgettet forudsat, at den eksisterende asfaltsbelægning omkring Slagteriet i store dele kan bevares.
Kulturkuber, som ligger inden for projektområdet, er medregnet. Dvs. Infotårnet og Galleribroen over banen er ikke med.
Kulturkuberne er med i form af selve konstruktionerne. Programdele,
som skal indarbejdes i dem og udvikles som en dialog med brugerne, er
kun med i begrænset omfang.
Generelt er det tale om meget store arealer i forhold til det samlede anlægsbudget, hvor der er vigtigt at prioritere indsatserne.
Vi har derfor arbejdet med at skabe koncentrerede områder med høj aktivitet og kvalitet og andre steder mere enkle og billigere at etablere
Prioriteringerne mener vi derfor bør ligge i byrummene og i byrummenes
tre kraftcentre omkring Slagteriet, campusområdet og Stationen.

8

1
6

8

7
7
7
7
7
7
2

3
9

4

11

5

28537 I Slagteriet - Let’s meet I 39

