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Slagteriets byrum
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Marts 2018

Hermed præsenteres resultatet af den indbudte projektkonkurrence, som Holstebro Kommune udskrev i
efteråret 2017. Konkurrencen omhandler en plan for
eksisterende og kommende byrum på Slagteriet.
Da Danish Crown i sin tid besluttede at lukke sine
slagterier i Holstebro, efterlod det et stort og mennesketomt byområde, men lukningen åbnede samtidig
for et stort omdannelsespotentiale. En ny bydel skal
skyde op blandt de eksisterende bygninger, og nyt liv
skal tilføres området.
Meget af forarbejdet er allerede på plads. Kommunen
har vedtaget en helhedsplan for området, og flere af
grundene er sat til salg. Kulturevents, street-aktiviteter
og byhaver er allerede startet i og omkring de gamle
slagteribygninger.
Slagteriet er kommunens store satsning på byomdannelse og udvikling af Holstebro by, og mangfoldighed,
kreativitet, kultur og aktivitet prioriteres højt i projektet.
Vi har derfor inviteret tre bredt sammensatte teams til
at komme med forslag til en række byrum, som skal
udgøre den grønne og samlende rygrad i den nye
bydel.
Det har været en spændende proces for dommerkomiteen at gennemgå de tre projekter, og vi glæder os
til at komme i gang med at realisere de mange gode
idéer.
Holstebro Kommune vil gerne sige tak til de tre hold
for deres forslag. I det følgende gennemgås deres
projekter nærmere i tekst og billeder.
Borgmester H.C. Østerby
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KONKURRENCEFAKTA
Konkurrenceudskriver og -form

Dommerkomité

Konkurrencen blev udskrevet af Holstebro Kommune
som en indbudt projektkonkurrence med et begrænset antal deltagere i henhold til EU’s udbudsdirektiv
2014/24/EU efter forudgående prækvalifikation.

Fra Holstebro Kommunes økonomiudvalg:
H.C. Østerby,
borgmester og formand for dommerkomiteen
Torben Gudiksen
Jens Kristian Hedegaard
Finn Orvad
Pernille Bloch
Dorthe Pia Hansen
Svend Ørgaard
Karsten Filsø

Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af
Holstebro Kommune i samarbejde med Arkitektforeningen

Konkurrenceperiode
15. januar - 7. marts 2018

Indbudte deltagere
JAJA Arkitekter
GHB Landskabsarkitekter
Superflex
Moe
BOGL Arkitekter
Lenager Arkitekter
Knud Aarup Kappel
SlothMøller
Møller & Grønborg
Keingart arkitekter
In situ
Second City
Viggo Madsen

Intern faglig repræsentant:
Søren Hemdorff, arkitekt
Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen:
Lisbeth Westergaard, landskabsarkitekt MAA, MDL
Anne Dorthe Vestergaard, arkitekt MAA
Klaus Mikkelsen, arkitekt MAA
Rådgivere for dommerkomitéen:
Lars Møller, kommunaldirektør
Anders Debel, direktør for Teknik & Miljø
Anette Vognbjerg, chef for Trafik & Park
Lisbet Gormsen, chef for Kunst & Kultur
Henrik Zacho, chef for Bibliotek & Fritid
Vibeke Holmbo, arkitekt, Planafdelingen
Anette Ladefoged, arkitekt, Planafdelingen
Sekretær for konkurrencen
Dorte Sibast, arkitekt MAA, udviklingschef
Arkitektforeningen
Sekretær for dommerkomiteen
Anita Færk, projektleder Arkitektforeningen
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Bedømmelseskriterier
Forslagene blev vurderet på deres planmæssige,
funktionelle, æstetiske og tekniske indhold jf. konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Det blev vægtet
højt, at forslagene holdt sig inden for den økonomiske
ramme.

Bedømmelsesperiode
Dommerkomitéen afholdt i alt 2 bedømmelsesmøder
og et betænkningsmøde i perioden 15. januar – 7.
marts 2018.

Vederlag
Hvert hold modtog DKK 200.000 ekskl. moms i
honorar.

Konkurrenceresultatet
Forslag 1/28537 blev enstemmigt udpeget som vinder
af konkurrencen på det andet bedømmelsesmøde.

Offentliggørelse af resultatet
21. marts 2018
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KONKURRENCEOPGAVEN
Konkurrencen om nye byrum til Slagteriet i Holstebro
skal munde ud i en robust plan for udformning af nye
byrum samt angive tydelige retningslinjer for realiseringen af en etapeplan for de næste mange år.
Omdannelse af industriområder til moderne bymæssige formål har vist sig som en kærkommen mulighed
for at arbejde på nye måder med udvidelse af by-sfæren og hoppe over gamle barrierer og supplere byen
med nye former for samspil og uventede muligheder
for livsudfoldelse. Med de nye muligheder er der også
fulgt en ny håndtering af den træge, omstændelige
proces, som en byomdannelse kan være.
Hvis trægheden bringer samfundet i stand til at filtrere
de værste hovsaløsninger fra, så giver tidsspændet
fra idé til færdig plan også muligheder for at bruge
mellemtiden til at fæste byomdannelsen til bykortet og
udvikle den eftertragtede stedsidentitet med samlende
aktiviteter. Identiteten kommer ikke af sig selv, men
skal arbejdes og leges frem.
Dette er også opgaven her. Slagteriet skal udvikles
med den nænsomhed, der tilgodeser flest muligt og
med den energi, der balancerer alle de spilleregler og
interesser, som byen er skruet sammen af. Den plan,
der kan rumme alt dette og samtidig angive en vej,
der udvikler bydelen fremover, har været omdrejningspunktet i bedømmelsen af de tre indkomne konkurrenceforslag. Citat fra konkurrenceprogrammet:
”Slagteribygningerne er hjertet, byrummene er skelettet og de nye byggerier er musklerne”.
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Den nordlige del af Slagteriet - set fra VIA
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DOMMERKOMITEENS GENERELLE
BEMÆRKNINGER TIL FORSLAGENE
Generelt er det juryens vurdering, at alle tre teams har
leveret gode og nytænkende bud på opgaven. Slagteriets kommende byrum indtænkes i en mangfoldig
bydel med en stærk kulturprofil, som er attraktiv for
kommende beboere og brugere, og som understøtter
slagteribygningens allerede spirende iværksætteri og
identitet.
Nogle enkelte tværgående tematikker tages op som
led i denne generelle del af bemærkningerne til
forslagene.

Byrumsplan, hovedidé og koblinger med
byen
De tre forslag er alle forskellige i deres strategiske
tilgang til opgaven. Dette gælder både i selve byrumsplanen og de enkelte løsningsmodeller til udformning
af byrummene.
Programmet er krævende og beder om en lang række
svar på alt det, der skal til, for at byen vil fungere som
en åben og tilgængelig udvidelse af det centrale Holstebro. Ved at udpege elementer eller greb, der skal
bære planen, skabes et hierarki i løsningerne, hvilket
har været gunstigt i bedømmelsen af alle tre forslag
samt givet et fingerpeg om, hvad der er fast, og hvad
der er mere fleksibelt.
At få byen koblet til Slagteriet, eller omvendt, har haft
stor vægt i den stillede opgave. Og der er givet gode
bud på de ønskede fysiske koblinger til den omgivende by. Forslagene viser, at koblingen til VIA University
College, Struervej-Slagteriet og koblingen til banegården er mulige at realisere. Koblingen til Hostrups og
koblingen til Nørreport byder på lidt større udfordringer.
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Byrum og byliv
I alle tre forslag er naturen som sammenhængskraft
og identitetsskaber meget present i udformningen af
de forskellige byrum. I forslag 1/28537 er naturlandskabet det uformelle rum, som modvirker stress. I
forslag 2/18286 er hedelandskabet og læhegnene
inspirationen til den rumlige disponering, og i forslag
3/20941 er naturen det selvgroede pionerlandskab,
som fremkommer ved at gøre ingenting.
Alle tilgange er betragtninger, som på forskellig vis
bidrager til at skabe byrum, der understøtter Slagteriets rå karakter og bringer kontrast til den omgivende
by. Samtidig skabes der rum, hvor klimatilpasning
bliver en naturlig del af det grønne og det aktive liv,
der leves.
Slagteribygningens nære rum er behandlet på
forskellig vis. Forslag 1/28537 og 2/18286 bringer
rummene i spil ved at tilføje kubestrukturer, der på én
gang skaber rum, tilføjer identitet og fungerer som en
attraktor for resten af byen.
Begge forslag bygger på sympatisk vis videre på det
liv, som er tilstede i forvejen og understøtter rummet
som Holstebros nye folkelige plads. Forslag 3/20941
har mindre fokus på Slagteriet som et ikon og som folkeligt samlingspunkt, og skaber i stedet mødepunkter
i byparken, som er inspireret af Slagteriets indre rum.
Juryen har været optaget af de kvaliteter i udformningen, hvor byrummene har skabt en merværdi for hele
Holstebro fremfor en kvarterspark kun for de lokale
beboere.
Alle forslag arbejder med attraktorer, som imødekommer konkurrenceprogrammets ønsker om mangfoldighed i byrummene. Den røde tråd er aktivitet, bevægelse, læring og kunst, som på forskelligvis i forslagene

Forslag 1 - VINDER

Forslag 2

ses som skulpturelle objekter rundt om i byparken.
Forslag 1/28537 placerer kulturkuber, forslag 2/18286
placerer elipserum, og forslag 3/20941 placerer
follies. Fællesnævneren for alle forslag er at skabe
attraktive møder, nye oplevelser, rum for spontan leg
og aktiviteter. Juryen bifalder forslag 3/20941 for dets
follies, som beskriver en høj kunstnerisk ambition, om
end de viste objekter er arkitektoniske fantasier.
Det er juryens vurdering, at de forslag som opererer
med relativt få, basale tiltag som rammer for et byliv,
og som koncentrerer byliv i centrale nedslagspunkter,
er dem som lykkes bedst i forhold til stedets kontekst

Forslag 3

og stedets potentiale for byliv. Dette viser forslag
1/28537 på fornemmeste vis i deres strategiske
tilgang til rumlig disponering og klare fornemmelse af
centrum og fortætning.
For alle tre forslag gælder det, at juryen savner
redegørelser for, hvordan de fysiske rammers indhold
af midlertidighed skal give liv, medborgerskab og
inddragelse fra starten. I en kommende proces er en
stor del af de aktiviteter, der er foreslået, meget traditionelle, såsom markeder og parkour- og skatermiljøer.
Forslagene inddrager fx ikke de ubebyggede karréer i
midlertidige løsninger, hvis grundsalget sker langsomt.
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Forslagenes etapeplaner
Forslagenes etapeplaner opererer alle med grundprincippet om at etablere store dele af byparkens beplantning og byrum, før grundsalgene realiseres. Der
opnås herved en højere merværdi og dermed højere
grundsalgsværdi. Udbygningen af karrestrukturerne
sker på forskellig vis, men indeholder en fleksibilitet og
robusthed i planerne, da man må forvente, at udviklingen af området er uforudsigelig.

Disse kvaliteter er bedst løst i forslag 1/28537, hvor
rygraden fremstår som noget andet og mere end blot
en forbindelsessti, men bliver i sig selv den nye fortælling om Slagteriets mangfoldige byrum.
Forslag 1/28537 er i relation til sammenhæng, kobling
samt forståelsen af slagterigrundens DNA klart det
projekt, der har forstået og mestret opgaven bedst, og
en enig dommerkomité har derfor udpeget forslaget til
vinder af konkurrencen.

Alle tre forslag fremviser økonomiske beregninger,
som trods forskellighed i prioriteringer af anlægsbeløb
til de enkelte byrum, er overvejende realistiske.

Konklusion
Juryen har i bedømmelsen været opmærksom på
slagterigrundens DNA og på de løsninger, som
rammer programmets forudsætninger for at skabe en
bydel, der er enkel, robust, identitetsstærk og varieret
– og samtidig sammenhængende og opkoblet.
Det har været et vigtigt parameter, at byrummene
er til kultur og mangfoldighed og understøtter det
allerede spirende liv i slagteribygningerne. Samtidig
skal Slagteriets byrum kunne tiltrække både de lokale
og de besøgende og være indbydende på både en
varm sommerdag med mange mennesker men også
på en kold hverdag med meget få mennesker. Derfor
har læsningen og forståelsen af konteksten haft stor
betydning.
Positivt er det, at forslag 1/28537 og forslag 2/18286
har formået at skabe en fysisk rygrad i projektet, der
gennem et rumligt forløb skaber dynamik mellem VIA i
nord og Holstebros bymidte i syd.
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”Forslag
1/28537 er i relation til
sammenhæng, kobling samt

forståelsen af slagterigrundens DNA
klart det projekt, der har forstået og
mestret opgaven bedst.

VINDER
FORSLAG 1

FORSLAG 2

FORSLAG 3
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VINDER
FORSLAG 1

/28537

”Slagteriet - Let´s meet”
Totalrådgiver:

BOGL Arkitekter
Underrådgivere:

Lendager Group (bæredygtig arkitektur og
planlægning)
SlothMøller (ingeniør)
Konsulent:

Knud Aarup Kappel (planlægning)
Med titlen ’Slagteriet - Let’s meet’ har forslagsstillerne lavet et gennemarbejdet bud på en realistisk og
robust udviklingsplan for de tidligere slagteriarealer i
Holstebro. Projektet består af flere overlappende lag,
der binder by, visioner, fortid og nutid sammen i et
enkelt og klart greb. Forslaget udmærker sig med sin
forståelse af Holstebros størrelse og behov, og det doserer med præcision indsatserne, så de ikke kommer
til at stå i vejen for hinanden.
Holstebros vision om at bringe kulturen i spil i alle
hjørner af kommunens udvikling benyttes i projektet
som argument og katalysator for at skabe rustikke
kulturrum på resterne af Slagteriet og for at benytte
dette projekt som en mulighed for at sammenbinde
hele den nordlige bydel af Holstebro fra Nørretorv i
syd til VIA i nord. Med projektet kan hele bydelen få
en, for Holstebro, unik og samlet identitet, hvor kultur,
uddannelse og boliger forenes omkring en ny kulturel
bypark. Projektet viser en mulighed for ikke bare at
udvikle Slagteriets område, men også at vitalisere
de tilstødende naboområder med projektets stærke
identitet.
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CAMPUS

VIA University College

Parkering
Campuspladsen
Ny VIA bygning
Det lille
Slagteri
Parkering
Campuskuben
Skovkollegiet

Kobling til Hostrups

BYPARKEN
PARKKARÉERNE

Promenaden

Slagtertorvet

Slagtericafeen

Kulturmarkedet
SLAGTERIET
Slagterihallen

Slagteriscenen
Slagteriskiven
Baneparken

BYHUSENE
Banegård
Banegårdspladsen
Galleribroen
Remisekvarteret
Busterminal

NØRREPORT

SITUATIONSPLAN
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Aktivitet, liv, funktioner
koncentreres i tre kraftcentre

Promenaden

Bydelens aktiviter samles
i særlige byrum med hver
sin identitet.
Den Røde Promenade
kobler Slagteriet til den
gamle bykerne.
På sigt kan området
omkring Struervej og
Stationsvej fortættes for
at udnytte fremdriften fra
udviklingen af Slagteriet.
Overordnet vil hele området omkring jernbanen
nord for midtbyen på sigt
kunne fornemmes som et
samlet område.
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Søndag formiddag på Slagtertorvet
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Promenaden
Lysmast
Salix hastata /spydpil

Populus tremula /bævreasp

PARKKARRÉERNE

Cykelparkering

Grussti

Blomstrende græsser
Betula pubescens /dunbirk

Klippet græs
j
Struerve

Quercus robur / stilkeg
Parkering i grusarmering

Vandrende

Vandrende

Asfalt

Lysmast

Boliggade (14 p-pladser)

Fartdæmpende belægningsfelt
Fagus sylvatica /bøg

Betula pubescens /dunbirk

Slagterkar med planter

Overdækning

Nyttehaver

Salix hastata /spydpil
Betula pubescens /dunbirk

Populus tremula /bævreasp

Caféborde

Café og spisehus

Fagus sylvatica /bøg

Grus

Kostet beton
Nyttehaver

Drivhus
Container til
redskaber

Asfalt med stållægter

Gyngeskov

Quercus robur / stilkeg

ny indgang til café

Siddeplinte

Kulturmarkedet

Nyttehaver

Slagtertorvet

Bøgetræer

Langborde

Caféborde

Sydvendte bænke
Quercus robur / stilkeg
Arbejdsområde

Fagus sylvatica /bøg

Vandspejl

Udstilling

Rødt grus

Container til redskaber

Crossfit

Rebskov

ny Indgang
fra Slagtertorvet

Parkering i grusarmering

SLAGTERIET

Udstilling

Subhuset
Lysmast

Fablab
Indendørs klatring og
parkour

Sørensens
Vej

Rødt grus

Fablab

Hjalmar

nyt glasparti
Fablab

Fartdæmpende
belægningsfelt

Rød beton
Indgang

Indendørs skateområde

Kostet rød beton
Åben hal med skateudstyr
Indgang til
Kulturdivisionen

Lysmast

Skaterampe

nyt glasparti

Betula pubescens /dunbirk

Slagterscenen

Indgang
Slagterhallen åbnes op
Siddeplint

Slagterskiven

Skaterampe
Skatebowle

Populus tremula /bævreasp

Klatring med sele

Slagterhallen

Rutchebane
Asfalt med stållægter

Siddeplinte

Asfalt
Betula pubescens /dunbirk

Multibane
Støjdæmpende beplantning

Populus tremula /bævreasp

Betula pubescens /dunbirk
Cykelparkering
Quercus robur / stilkeg

Haver
Siddeplinte

Ny offentlig bygning

Pullertlampe

BYHUSENE

Fagus sylvatica /bøg
Quercus robur / stilkeg
Vandrende

Grus

Asfalt
Parkering i grusarmering

Betula pubescens /dunbirk
Fagus sylvatica /bøg
Quercus robur / stilkeg
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Populus tremula /bævreasp

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

“Slagteriet”

Salix hastata /spydpil

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

Haver

+3.00

Haver
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+1.75

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

Quercus robur / stilkeg

+1.00
Betula pendula /vortebirk

Trådt sti

Træbro

Byrumsplan og hovedidé
Fem lag:
Projektet består overordnet af fem lag; en ny nord-syd
forbindelsespromenade, tre nye kraftcentre/pladser,
et nyt sammenbindende stinet med tværgående
forbindelser og koblinger, et nyt landskab/bypark og
et lag med ikoniske gitterstrukturer kaldet kulturkuber.
Forslaget kombinerer og doserer de fem lag, så de
tilsammen giver en meningsfuld og stærk helhed.
Robustheden i forslaget ses ved, at hvert enkelt lag vil
kunne stå alene og være funktionelt og herved kunne
fungere særskilt undervejs i en etapeplan.
Promenaden
Projektet består overordnet af en rød forbindelseslinje,
kaldet promenaden, der i sin fuldt udbyggede form, tager fat i pladsen ved Nørreport og trækker sig op igennem bebyggelsen og op til VIA i nord. Forbindelsen
er fleksibel som en rygrad og bøjer og tilpasser sig
program, pladser og landskab undervejs. De mange
knæk og retningsskift undervejs vil skabe en dynamisk rumlig oplevelse, når man bevæger sig igennem
Byparken. Konkret er den beskrevet som en bred
promenade i rød beton, i to spor for hurtig og langsom
trafik. Promenaden ender ved VIA, og foreslår en
ny indgang fra VIA, der herved vil binde VIA bedre
sammen med både den kommende park og Holstebro
by. Med den røde beton, der kan ses som en rød løber
eller et link til Holstebros mange andre røde belægninger, bliver promenaden et ikon for området. Men man
kan og bør diskutere både, om det er nødvendigt med
den røde farve for at gøre promenaden ikonisk, og om
Holstebro overhovedet behøver mere rød belægning.
Tværgående stinet og koblinger
Promenaden bliver fæstnet på byen med et sti-net,
der syer området sammen og kobler det præcist
sammen med resten af byen på vitale steder. Ved
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koblingerne udvider promenaden sig til en pladsdannelse, sådan at der bliver rum for den udveksling,
der sker. Pladsdannelserne er udogmatiske og kan
udformes og tilpasses lokalt undervejs til de byrum,
de skal forholde sig til.
Pladserne/kraftcentre
Forslaget identificerer meget præcist tre mulige centre, hvoromkring områdets fremtidige aktiviteter kan
finde sted: Banegårdspladsen, Slagteriet og en ny,
kommende VIA-udbygning. Centrene ligger omkring
promenaden og eksisterende eller kommende bygninger. Man vil naturligt passere forbi dem i sin gang
på området, og de vil herved komme til at fungere
som bindeled mellem byens og bygningernes liv.
En stor kvalitet i forslaget er, at det ikke forsøger at
puste projektet urealistisk op, men kun udpeger tre
steder, der vil være forskellige i funktion og program
og herved ikke dræner hinanden internt for gæster.
Byparken
Forslaget bygger videre på programmets vision om
en indre grøn bypark. Forslaget foreslår, at byparken
ligesom promenaden trækkes igennem nord-syd,
sådan at det grønne landskab vil følge promenaden
i hele forløbet fra Nørreport til VIA og omkring VIA.
Promenaden løber asymmetrisk gennem parken, og
herved bliver den vestlige side mere grøn og skaber
et mere halvoffentligt rum op mod bygningsfacaden,
hvor den østlige side med promenaden bliver mere
offentlig og urban. I parken er der desuden integreret
et afvandingssystem for overfladevand. Her skaber
en grøft en blødere overgang mellem promenaden
og bebyggelsen mod øst. Parken er et fint bud på et
indre landskab, og der er redegjort indsigtsfuldt for,
hvordan man kan få det til at lykkes i praksis.
Projektets foreslåede greb med at trække parken op
omkring VIA og gøre VIA til en del af Byparken er
skarpt set. Hermed inviteres VIA indenfor i parken og

til at være med til at udnytte muligheden for at skabe
et langt mere inspirerende grønt campusområde, med
inspiration fra fx Aarhus Universitet eller Harvard.
Gitterstrukturer/kulturkuber
Forslaget søger at samle en række funktioner i et
fælles formsprog, som bliver til en række gitterkonstruktioner, der er placeret vigtige steder i bebyggelsen. Gitterkonstruktionerne tænkes at fungere som
en slags robuste reoler, som kan indrettes på mange
måder af mange forskellige, alt efter behov og ønske.
Der ønskes med konstruktionerne som ramme at
give bolden op for nye initiativer og at skabe kulturelle
mødesteder. Det vil være vigtigt i den videre proces at
se, om der er et reelt behov for disse konstruktioner
og mængden af dem. Isoleret set kan den enkelte
konstruktion virke midlertidig og fremmed og som
ikke-sammenhængende med resten af Slagteriets og
Holstebros arkitektur og skala. Der vil være brug for at
udfordre de konkrete designs og funktioner og se på,
hvad det lokale område de skal stå i, kan bære.

Koblinger med byen
Med promenaden som en synlig indre rygrad, bliver
koblingerne til byen hægtet på som vigtige organer
undervejs. Der er udpeget fem koblinger; Nørreport,
Banegården, Struervej, Hostrups og VIA. Hver især
er de vigtige for den indre fødekæde til det liv, der skal
skabes i område. Forslaget søger hvert enkelt sted,
med en lokal pladsdannelse, at invitere indenfor og
med en synlig promenade at lede videre ind i området.
Tre af koblingerne har fået en gitterkonstruktion, som
vil skabe synlighed og identitet for området set fra
afstand. Det kan diskuteres om skalaen og designet
på gitterkonstruktionerne er rigtigt, eller om mindre
installationer ville kunne løse opgaven.
Koblingen til banegården tænkes som en del af
kulturkubedesignet og tænkes udviklet til at rumme

et galleri til visning af byens kunst. Det virker som en
sympatisk idé, men om det kommer til at overlappe
for meget med Slagteriets kommende funktioner, eller
om det kommer til at fungere som en fin overgang
til stedet, vil en fremtidig yderligere programmering
skulle vise.

Byrum og byliv
Projektet definerer en række nye byrum og tilpasser
funktioner og behov med de rammer og muligheder
der er. Byparken er den store grønne ramme for en
række blødere og måske mere halvoffentlige rum,
hvor Slagteriet er rammen og bagvæggen i de mest
urbane og offentlige rum.
Pladserne og funktionerne virker gennemtænkte
og gennemarbejdede. Der er i projektet en bevidsthed om, at livet på pladserne sker i symbiose med
bygningerne, og at der skal være en åbenhed i
programmet til undervejs at rumme udviklingen af
bygningerne.
Omkring Slagteriets tilbageblevne bygninger dannes
en serie af funktionsbestemte byrum med overordnet
to primære rum: slagtetorvet og slagtescenen og to
mindre rum med spiseområdet ved et foreslået spisehus og et mere råt på bagsiden af slagtehallen med
plads til fysisk aktivitet. Ved at opdele rummene på
den måde opstår en ny logik i sammenhængen med
bygningernes indre potentiale, der kan blive væsentlig
i fremtidens brug af stedet og være med til at inspirere
til fremtidige aktiviteter.
Udfordringen i at det kun er dele af Slagteriets bygninger, der står tilbage, og at byrummene til dels skal
opstå en smule unaturligt på ydersiden af de tilbageblevne bygninger, løses ved at opsætte nogle nye
gitter-volumener kaldet kulturkuber, som afgrænser og
definerer de nye pladser. Kulturkuberne ved
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Slagtetorvet og ved slagteskiven medvirker til at
præcisere rumlighederne. Men der er brug for en
yderligere præcisering af proportioner, program og
design i de kommende faser, så de ikke kommer til at
overdøve slagteribygningernes historie.
Banegårdspladsen er udpeget som et af de tre foreslåede kraftcentre, men i projektet er den kun vist på
oversigtsplanen. Pladsen opstår i knudepunktet ved
forlængelsen af Hjalmar Sørensens Vej, promenaden
og den nye bro over jernbanetracéet til banegården.
Pladsen kan udvikles til et vitalt trafikalt knudepunkt
for bebyggelsen og sikre en god adgang til området
udefra.
Den nordlige plads ved den måske kommende
VIA-udbygning er den programmatisk svageste og vil
med fordel kunne udvikles i samarbejde med VIA i forbindelse med den mulige udvidelse. Der vil desuden
sikkert være rette kompetencer på VIA til at medvirke
til udvikling af en visionær pædagogisk legeplads.
Boliggaderne er tegnet som enkle og funktionelle,
sådan at budgettet bruges på de centrale pladser.
Gaderne har et smalt vejprofil, og parkering er udlagt
som store flader i grus. Rummene imellem bygningerne skabes med enkelte vejtræer. Deres samlede
karakter fremstår lidt tilfældig og kunne med fordel
rent rumligt styrkes i en fremtidig bearbejdning, sådan
at boliggaderne bliver et lokalt aktiv for beboerne og
binder området sammen udadtil med en klar fælles
identitet i fx beplantningen. Desuden kunne der
arbejdes med asymmetriske vejprofiler, og eksempelvis overskydende areal i gaderne kunne med fordel
udlægges mod nord og bruges til fx solfyldte opholdspletter for beboerne.
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Trafik/parkering
Trafikken er løst troværdigt og indlevende. Parkeringen, der i dag er dominerende på området, er opløst
i mindre decentrale områder, sådan at det i fremtiden
får mere karakter af at være en bypark end en p-park.
Dette emne har fyldt meget undervejs i bedømmelsen, og derfor opfordres der til at holde fast i hierarkiet
med byparkens grønne stemning som det vigtigste
og parkeringen som sekundær, men dog funktionel.
Dette kan måske motivere folk til at tage toget noget
oftere og herved bringe studielivet fra VIA tættere på
og ind i byen.

Etapeplan og økonomi
Etapeplanen er opdelt i 6 stadier og er gennemarbejdet. Der er fokus på at skabe enkle klare åbningstræk,
der hurtigt kan få byens flow og liv til at passere forbi
på grunden og derved blive den dynamo, der gør
området mere attraktivt for kommende investorer.
Økonomien virker på dette niveau rimelig. Den er
angivet for 11 områder, som er prioriteret mellem
områder med lav og høj aktivitet. Dog synes parkeringsområderne at have en relativ høj kvadratmeterpris, sammenlignet med områder af større vigtighed
for projektet. En efterfølgende afklaring af projektet
vil præcisere økonomien. Fx er promenaden tegnet
relativt bred. En smallere udgave ville kunne frigøre
midler til andre ting i økonomien.

Konklusion

SYNLIGHED /
arkitektoniske fyrtårne
på betydningsfulde steder

Det er et robust og velformidlet forslag, der ikke bare
fremkalder områdets men hele Holstebros potentialer.
Forslagsstillerne har levet sig meget ind i projektets
udfordringer og søger på pragmatisk vis at løse
dem. Overordnet syr forslaget byen bedre sammen
og heler gamle sår, der er opstået med den lukkede
slagterigrund og jernbanetracé som en meget lang
by-bagside.
Forslaget roses for, at projektet tydeligt udpeger tre
kraftcentre, hvorfra områdets energi skal udspringe
i fremtiden, og at promenaden elegant og funktionelt
hægter det hele sammen. Promenaden bliver både
projektets rygrad og hovedarterie, og den skaber med
sit forløb en rumlig dynamik gennem hele parken. På
denne måde fremstår den som noget andet og mere
end blot en forbindelsessti.

KNUDEPUNKTER /
overlap af bevægelser
skaber mødesteder

Promenaden skaber ligeledes en åben, visuel forbindelse mellem kraftcentrene, som betyder, at blikket
bøjer af i de små knæk i forløbet. Herved underdeles
og nedbrydes grundens store skala i mindre og mere
intime kvarterer.

FÆLLESSKAB /
overlap af brugergrupper
styrker fællesskab

Forslaget aflæser sikkert, at projektets succes afhænger af en stærk plan, der let kan formidles og også om
mange år vil stå klart. Projektet benytter velkendte og
velafprøvede virkemidler og kombinerer dem klogt til
et klart og kraftfuldt projekt, der er udpeget til vinder af
en enig dommerkomité.
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FORSLAG 2

/18286

”Byplantagen - rum for mangfoldighed”

Totalrådgiver og ophavsret:

Møller & Grønborg Arkitekter
Underrådgivere:

Keingart arkitekter (idræt, leg, læring)
In situ (kunst og identitet)
Second City (transformation, bystrategier)
Viggo Madsen (ingeniør)
Forslaget lægger ud med intentionen om at arbejde
med respekt for den industrielle kulturarv. Dette indarbejdes i en nutidig kontekst bestående af levende,
forandringsdygtige rum. Med citater fra Holstebro-egnens landskab etableres en plan for en fremtidig bydel
bygget på tre grundpiller: natur, industri og kultur.
Til at forme og strukturere udviklingen af forslaget
etableres et rumligt system med fem elementgrupper,
som tilsammen danner et overordnet greb på slagterigrunden:
• Pladserne hvori udvekslingsrum for byens liv skabes
• Ellipserummene der tilbyder fokus på enkelte
aktiviteter
• Hedebunden som er den gennemgående bevoksede flade
• Læhegn der inddeler fladen af øst-vestgående
rækker mod den omgivende by.
• Svinestien der som en langsgående bevægelsesase skaber en tydelig, lineær forbindelsesakse
mellem slagterigrundens yderpunkter: VIA og
banegårdspladsen.
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Svinestien fortsætter igennem det centrale byrum

Campuspladsen

VIA

Byplantagen
Svinestien

Handelstorvet

Slagteripladsen

Superstrukturen

Søjleskoven

Stationspladsen

Ny bro

Remisen

Nørreport

SITUATIONSPLAN
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Den slyngede natursti kobler Ellipserummene
sammen i et mangfoldigt netværk af byrum
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Elipserummene
- byrum i Byplantagen

Byrumsplan og hovedidé
Forslaget opdeler det samlede konkurrenceområde i
en serie (aktivitets)rum, defineret af tværgående hegn,
der gennemskæres af hovedaksen i forslaget. Ved at
indføre denne rumlige opdeling på tværs af bevægelsesaksen får de kommende boligbebyggelser deres
egne parkrum.
Skålen

Plinten

Bølgen

De enkelte parkrum tones yderligere med aktiviteter
i form af ellipserum og en slynget sti. Denne strategi
opdeler slagterigrunden i en stribe rum, der i udstrækning og skala minder om velkendte forstadsbebyggelser. Samtidig afgrænses de lange kig gennem planen
til det nære felt langs bevægelsesaksen. Illustrationerne viser en fase fra sidste del af udbygningsetapen,
hvor træerne har nået en højde, hvor hegnenes linjer
opløses i en let transparent lysskov.
”Byplantagen” skildres som det grønne, rekreative
parkrum, som sammenbinder området. Dette er dog
en påstand, som juryen er i tvivl om. Der foregår rigtigt meget i forslaget. Hegnene vil i en årrække skabe
visuelt afgrænsede rum, som ganske vist gennembrydes af hovedaksen og de slyngede stiforløb. Visuel
sammenbinding af aktiviteterne, spontan rekruttering
af deltagere eller andre former for interaktion mellem
beboere, gæster eller gennem-slentrende, bliver vanskeliggjort. Måske risikeres en form for privatisering
som et resultat af denne rumlige opdeling. Sammenholder man planskildringer og diagrammer med de
rumlige illustrationer, kræver det god forestillingsevne
for at indse, at det er de samme parkrum, der vises.
Slagteribygningerne suppleres af et toetagers højt
rumgitter – ”Superstrukturen”. Udover at give en mere
præcis afgrænsning af rummene omkring den bevarede bygningsgruppe, dannes også en mellemzone,
som formidler skalaen mellem Slagteriet og den omgivende by. Denne struktur har en permanent funktion,
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som bærer skiltning og mulighed for beplantning og
danner dertil ramme for de midlertidige indretninger,
som kan opstå i forbindelse med Slagteriets arrangementer. Det beskrives og illustreres også, hvordan
de omgivende flader indrettes til de aktiviteter, der
allerede finder sted i bygningen, og som trækkes ud
som skuffer/tæpper og indtager pladsen.
Efter den sidste udbygningsetape fremstår Slagteriets
bygninger fuldt integrerede i planen, næsten gemt
blandt boligbebyggelser og grønne hegn. Forslaget
fikserer i høj grad de kendte aktiviteter, som allerede
er tilstede omkring Slagteriet. Og selvom skalaen
er betragtelig, virker fleksibiliteten begrænset. Der
er forståelse for intentionen om at harmonisere rum
og pladser rundt om de lidt råt afhuggede slagteribygninger. I forslagets slutbillede fremstår Slagteriet
dog nærmest som en mellemstation for bevægelsen
mellem VIA og banegårdspladsen. Her er forslaget
mere tvetydigt i sin skildring af samspillet mellem den
stærke indre linjeføring og den forstyrrelse af transitbevægelsen, som Slagteriets skiftende aktiviteter vil
udgøre.

Koblinger med byen
Campuspladsen
På Campuspladsen samles eksisterende og kommende bygninger i VIA-komplekset til en egentlig campusklynge. Bygningernes indgang orienteres mod en
central plads, og parkeringen deles i to, nemlig mod
Struervej og Hjalmar Sørensens vej. Campuspladsen
bliver det ene endepunkt for aksen gennem Slagteriet
til den fremtidige bro til stationen.
I forhold til planens dynamik og animering er der ingen
tvivl om, at VIA vil blive en magnet for bevægelsen fra
byen - og omvendt må Campus-bebyggelsen reagere
på den mulighed, som byparken og bevægelsesaksen
giver for en større fysisk integration med bymidten.
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Det er fristende at rejse spørgsmålet, om den viste
løsning er ambitiøs nok i et scenarie, hvor VIA vokser
hurtigt, som det opleves andre steder i regionen.
Stationspladsen og Nørreport
Bevægelsesaksen forbinder VIA med en fodgængerbro til stationen. Forslaget lægger op til en plads, hvor
biler, fodgængere og cyklister mødes i et ”shared space” ved broens afsæt på grunden. Forslaget anbefaler
en ensartet bearbejdning af fladen på begge sider af
banelegemet. Den sammenbundne pladsdannelse
med broen er et af planens centrale tyngdepunkter og
direkte modpol til Campuspladsen.
Forslaget lægger i udgangspunktet koblingen til Nørreport og centrum over på pladsen omkring stationsbygningen. Hvilke kvaliteter der tillægges den vestlige
del af pladsen, udover at være et transitrum, er ikke
helt tydeligt.
Hostrups
Koblingen til Hostrups etableres fortrinsvist ved en stiforbindelse markeret ved et af læhegnene, der rumligt
understreger forbindelsen til det nye byudviklingsområde. Det er ud fra forslagets angivelser vanskeligt
at forestille sig, hvor stærk eller hvor vigtig denne
forbindelse vil blive for livet på slagterigrunden.
Handelstorvet
Handelstorvet foreslås som en kombination af en
trafikdæmpende pause på Struervej og en fleksibel
plads. Det er ambitionen, at pladsen skal danne en
naturlig sammenkobling mellem slagterigrunden og
Struervej, som kan bruges til markedsplads i weekender og parkering på hverdage. Som trafikdæmpning
eller overgang på Struervej kan der være udmærket
mening i tiltaget, men skal der serveres kaffe eller
afholdes markedsdag, virker det uforståeligt ikke at
bruge Slagteriets rumligheder og derved tiltrække
yderligere brugersegmenter. Det bedste der kunne
ske, var at der opstod lidt trængsel.

Byrum og byliv
Slagterigrunden underlægges en række hierarkiske
lag, som hævder at sprede bylivet jævnt over grunden
omkring forskellige aktiviteter. Dette ønske om tematisk opdeling har mødt en del kritik i diskussionen af
et realistisk aktivitetsniveau og blanding af transit og
ophold i planen. I forhold til muligheden for at styrke
og udbygge aktiviteterne rundt om Slagteriet og på
sigt VIA’s campusområde, virker strategien tvivlsomt.

Trafik og parkering
Bil-adgangen sker fra Struervej og Hjalmar Sørensens
Vej. Boligernes p-pladser fordeles i parkeringslommer
mellem byggefelterne. Bilerne parkeres i en halvfems
graders vinkel mellem karréerne og på kantparkering
mellem rækkehusene. Ved Slagteriets hovedadgang
fra Struervej er der udlagt et mindre antal pladser,
men ellers er parkeringen for gæster på grunden anlagt som kantparkering langs Hjalmar Sørensens Vej.
Læhegnenes tydelige radialer har betydet, at den
unge beplantning langs banelegemet er fældet. I
forhold til at definere gaderummet i den nye boliggade
langs Hjalmar Sørensens Vej ses dette som en yderst
tvivlsom løsning. VIA parkerer i et anlæg, der er opdelt
i to mindre p-pladser med indkørsel fra Struervej og
en større med indkørsel fra Hjalmar Sørensens Vej/Gl.
Struervej. Forslaget anlægger i alt 555 p-pladser.

Økonomien følger prioriteringen af bypark med
ellipserum, Slagteripladsen med rumgitteret, men
også en høj standard på udformning af boliggader og
p-arealer. Realiseringen af forslaget i fuldt omfang
omfatter arealer ved VIA’s campusområde, Struervej
og banegårdspladsen, som ikke dækket af budgettet.

Konklusion
Forslaget giver en ret nøje besvarelse af de enkelte punkter i den stillede opgave. Besvarelsen er
struktureret og tydeligt formidlet. En tydelig skematisk
lagdeling gennemstrømmer hele forslaget til den nye
bydel og afspejler en pragmatisk forståelse af de
mange interesser, der samles omkring udviklingen af
industriområder til nye formål med byen.
Den beskrevne skematik bliver samtidig en afgørende svaghed i besvarelsen. De tilføjede elementer,
læhegn, beplantninger og overfladebearbejdning
bliver jævnt fordelt over hele slagterigrunden uden at
bidrage tilstrækkeligt overbevisende til at skabe den
destination i Holstebro, som programmet lægger op til.
Der savnes et prioriteret greb, som rækker ud over
den rette akse gennem projektet. Et greb der sandsynliggør koblingen af de mange enkelttiltag til en
fælles identitet, der inddrager Slagteriets bygninger,
som katalysator for en byudvikling, som igen rækker
ud over det sædvanlige.

Etapeplan og økonomi
Realiseringen af planen påbegyndes med etablering
af pladsen og rumlige strukturer omkring slagteribygningerne for at understøtte de igangværende
aktiviteter. Sammen med anlæggelsen af Svinestien
og plantning af læhegn starter modningen af byggefelterne på grunden nord for Slagteriet. Der angives
midlertidige strategier for byggefelter, der ikke er solgt.
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FORSLAG 3

/20941

”Holstebro - kunst i natur”
Totalrådgiver og ophavsret:

JAJA Arkitekter

Underrådgiver og ophavsret:

GHB Landskabsarkitekter
Superflex (kunst og byrum)
Underrådgiver:

MOE (ingeniør)
Forslaget argumenterer for, at når kunst og natur
bringes sammen, så skabes levende og æstetiske oplevelser, der pirrer nysgerrigheden og giver anledning
til aktivitet samt æstetisk og sanselig næring.
Med afsæt i stedets spirende kulturliv og pionerbevoksning placeres slagterigrunden i et bymæssigt
perspektiv, hvor Slagteriets stemning og kant bevares
som kontrast til sine omgivelser. Tanken om naturen tager afsæt i det eksisterende ved at give den
selvgroede pionerbevoksning plads, skabe optimale
vækstforhold og styrke oplevelsen af naturen gennem
nye og landskabelige elementer.
Kunsten er tænkt som former i landskabet kaldt follies.
Med inspiration fra den romantiske have skal de
stå i landskabet og skabe pejlemærker, der tilbyder
forskelligartede rum for møder, ophold og aktivitet.
Ligesom naturen tager afsæt i det eksisterende, tager
kunsten afsæt i en fortolkning af Slagteriets atmosfære, stoflighed og materialitet.
Med denne tilgang skabes en kultur, der i et samspil
med Slagteriets nuværende brugere og landskabets
fortællinger skaber situationer, der inviterer folk ind til
nye oplevelser og spontan leg.
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HIMMELSPEJLET
HÆNGUDSTATIVET

SITUATIONSPLAN
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Det lange kig og pejlemærker i landskabet
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Boliggaden mod byparken

Bypark

Boliggade

Boliggade
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Byrumsplan og hovedidé
Naturen spiller en væsentlig rolle i projektet, både
som den helt grundlæggende identitet, som dialog
mellem bygninger og landskab og som brug til rumlig
disponering af det i dag åbne og forblæste område.
Sammen med den kunstneriske tilgang, som også er
en vigtig del af Holstebros brandingværdi, skabes en
fortælling om en indre verden. En poetisk romantisk
have med en høj kunstnerisk ambition, som understøtter Slagteriets spirende iværksætteri og ikke mindst
stedets kulturarv.
Der introduceres på pragmatisk vis designprincipper,
som er gældende over tid i den etapevise udvikling,
og som skal skabe en helhed. Principperne er både
fysiske anlægsprincipper, dialogprægede kunstobjekter og principper for planlægning af kantzoner og
uderum.
Det første tiltag er at skabe en bypark på hele slagterigrunden fra dag 1. Bakker og søer skabes ved at
grave huller og lægge jorden i bakker i en sammenhængende komposition fra VIA i nord og ned til Nørreport i syd. Et andet princip er at plante nord-sydgående læhegn og mindre grupper af træer i boliggaderne.
Et tredje er at placere follies inspireret af Slagteriets
indre farver og materialer, som bringes ud i parken i
abstrakte former, der ikke kun har ét formål, men er
åbne for mange oplevelser og mødesteder. Et fjerde
er at skabe klart opdelte zoner mellem de private og
offentlige rum.
Trods sympati for det poetiske udtryk og de kunstneriske ambitioner savnes der en bedre redegørelse
for, hvordan designprincipperne både kan skabe og
fastholde det poetiske og det kunstneriske og samtidig
være et robust planlægningsværktøj over tid.

Der savnes en klar rygrad i det fysiske greb, som kan
modstå de kommende skiftende entreprenørers påvirkninger og de deraf skiftende arkitektoniske udtryk.
Samtidig er det tvivlende, om alle designprincipperne
kan lykkedes i sin helhed, hvilket er en forudsætning i
forslagets strategi.

Koblinger mod byen
Opkoblingen til omgivelserne er meget svagt belyst.
Det til trods for vigtigheden af at forstå et steds flow,
og at byliv dannes ved at skabe sammenhænge og
ved at være bevidst om samskala.
Specielt mod nord mod VIA savnes en stillingtagen
til byparkens nordlige udtryk og deraf udnyttelse af
det store potentiale, som en uddannelsesinstitution
som nærmeste nabo giver. Det samme gælder mod
syd mod bymidten, hvor samskalaen nærmest er
fraværende.
Det er derfor tvivlende, om byparken bliver en park for
alle, eller om den bliver en introvert kvarterspark, som
kun tilgodeser de lokale beboere. Samtidig skaber
den manglende stillingtagen til koblingspunkterne,
herunder nogle komplicerede forside-bagsideproblematikker.

Byrum og byliv
Bypladserne omkring Slagteriet er meget lidt bearbejdet, og der savnes en stillingtagen til slagteribygningens iboende potentiale som dynamo for hele
området. Pladserne omkring området er asfaltbelagte
og fokuserer ensidigt på et ungemiljø, som interesserer sig for at skate, dyrke parkour og beachvolley.
Pladserne udtrykker dermed ikke et folkeligt samlingssted for alle byens borgere.
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Forslaget skal roses for de veldisponerede boliggader,
hvor byparkens karakter bringes helt ud til Struervej
og til Hjalmar Sørensens vej. Boligerne mod gaderne bliver lige så attraktive som dem, der henvender
sig mod parkrummet. Disponeringen på sigt vil dog
kræve, at områder som ikke indgår i konkurrenceområdet langs Hjalmar Sørensens vej kan udnyttes til
parkering.
Byparken er tænkt som et romantisk haveanlæg med
bakker, søer og follies. Parken har en uformel karakter
og vil være attraktiv for hverdagslivet. Forslaget lykkes
med de velovervejede kantzoner mellem boliger og
bypark. Zonerne styres af beplantning og bliver en del
af helhedsindtrykket.
Trods megen sympati for forslagets tilgang til natur og
klimatilpasning er juryen tvivlende over for natur som
det selvgroede princip. De ser det som postulerende,
at et boligområde med brakmarkslignende karakter
kan være tiltrækkende for potentielle investorer.
De forslåede follies er interessante som arkitektoniske
objekter og som overraskende rumlige oplevelser.
De vil uden tvivl være attraktive byrumselementer,
mødesteder og udviklingspotentialer for byens kunstnermiljø.

Trafik og parkering
Trafikbetjeningen sker ad boliggaderne fra Struervej
og Hjalmar Sørensens vej. Der er ikke overordnet
taget stilling til en trafikcirkulation, som er tilpasset
byrumsplanen.
Det antydes af forslagsstilleren, at gårdrummene
frigøres for p-pladser, som placeres dels langs Hjalmar Sørensens vej og dels i grupper langs Struervej.
Boliggaderne har kun parkering i den ene side, så
gaderne nedskaleres og opleves frodige.
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Etapeplan og økonomi
Udviklingen starter med pionerfasen, hvor søer og
bakkerne skabes, og det selvgroede kommer til. Efterfølgende starter boligudviklingen omkring Slagteriet
og breder sig mod nord og mod syd.
Etapeplanen understøtter forslagets fokus på natur
og klimatilpasning og med et grundprincip om, at en
veletableret bypark vil skabe økonomisk merværdi for
den fremtidige byudvikling. Det økonomiske overslag
er velbelyst. Trods den lave anlægssum for byparken,
pga. det selvgroede princip, anses økonomien for at
være overvejende realistisk.

Konklusion
Forslagets poetiske univers er besnærende som
læsningen af slagterigrundens karakter og fastholdelse af den magi og kulturarv, der er i og omkring
tidligere industribygninger. Forslaget roses for at have
en kunstnerisk ambition, som hæver forslaget ud over
det sædvanlige.
Forslaget fremstår dog for dommerne snarere som
en fortælling om natur og kunst, end som et robust
planlægningsværktøj, der kan formå over år at styre
udviklingen af Slagteriets byrum og byliv.
Det har undret, at selve slagteribygningen ikke har
fået mere fokus i fortællingen og i den fysiske udformning af de tilstødende byrum. Det store potentiale
som dynamo for området og som en folkelig plads i
Holstebro forbliver uforløst. Samtidig er fokuspunkterne, som beskrevet i programmet, meget svagt
belyst, og det får byparken til at fremstå introvert og
ekskluderende for den naturlige sammenhængskraft,
der ligger mellem VIA i nord og banegårdspladsen og
bymidten i syd.

Signeret dommerkomitéen, 7. marts 2018, Holstebro

H.C. Østerby

Torben Gudiksen

Jens Kristian Hedegaard

Finn Orvad

Pernille Bloch

Dorthe Pia Hansen

Svend Ørgaard

Karsten Filsø

Søren Hemdorff

Lisbeth Westergaard

Anne Dorthe Vestergaard

Klaus Mikkelsen
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