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Slagteriet bliver en ny bydel centralt placeret i Holstebro by,
umiddelbart nord for City. Slagteriet er et af de større byudviklingsområder - Hostrups, Stationsvej, Nørreland, Sygehuset og
Nørreport, der står overfor en omdannelse i de kommende år.

Slagteriet bliver en ny bydel i Holstebro
Et attraktivt og højt prioriteret byudviklingsområde
Slagteriet er et af Holstebros største og mest centrale byudviklingsområder. Det ligger umiddelbart nord for bymidten - i
direkte tilknytning til VIA University College, som er byens
store uddannelsesinstitution. Samtidig støder Slagteriet op til et
større boligområde, som indeholder byhuse i den sydlige del og
etageboliger i den nordlige, samt handelsgaden Struervej med
et varieret butiksliv. På østsiden af Slagteriet ligger jernbanen
med den kollektive trafikterminal og Banegården, som et omdrejningspunkt i byen. Med forbindelser gennem Slagteriet og
en bro over jernbanen er der optimale muligheder for at skabe
gode sammenhænge mellem vestbyen og byens kollektive
trafikknudepunkt.
Alt dette gør tilsammen Slagteriet til et højt prioriteret byudviklingsområde med et stort potentiale for at blive en ny og mangfoldig bydel.

Status for området

Udviklingen er allerede igang

Selve slagterigrunden som Kommunen overtog fra Danish
Crown har et areal på ca. 8,5 ha. Den nye bydel (planområdet)
er 9 ha., da et areal mellem VIAs bygninger og Slagteriet er
taget med, for at kunne planlægge en god integration af VIA i
den nye bydel.

Allerede før Kommunens overtagelse af Slagteriet blev en
række aktiviteter igangsat og arrangementer afholdt i de genanvendte bygninger og omkringliggende byrum.

13.000 m2 af de tidligere slagteribygninger genanvendes. Heraf
udgør de ca. 500 m2 to tidligere kontorbygninger, ca. 2.500
m2 lagerhaller, samt ca. 10.000 m2 industribygning. Omkring
bygningerne er ligeledes bevaret nogle asfaltarealer, så byrummene også umiddelbart kan anvendes til forskellige aktiviteter i
udviklingsperioden.
I bydelens nordvestlige hjørne er bevaret en gruppe store og
gamle træer - derudover ligger de resterende arealer hen i
grus. Et antal parkeringspladser til VIA er midlertidigt etableret
mellem træerne og på grusarealerne nordligst i området. Når
der skal udvikles på arealerne vil parkeringspladserne flytte til
en anden placering.
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Sydfacaden på den genanvendte industribygning
Banegården

Gennem en lang årrække var Danish Crowns slagteri på
Struervej en væsentlig del af Holstebros identitet som erhvervsog handelsby.
Danish Crown besluttede i 2009 at lukke slagteridelen i Holstebro - først lukning af svineslagteriet i 2010 og siden lukning af
kreaturslagteriet i 2014.
Holstebro Kommune købte og overtog hele grunden i november 2015. Forrinden var der i Byrådet truffet beslutning om at
genanvende en del af de gamle slagteribygninger og Danish
Crown havde inden Kommunens overtagelse nedrevet de øvrige bygninger.

I lagerhallerne står den på fysisk aktivitet og gadeidræt. I øjeblikket er de under opbygning til streetaktiviteter - skater, parcour, klatring m.v. En større streetfodboldturnering er allerede
afholdt i byrummene udenfor hallerne.
Subhusets unge arrangerer festivals og andre kulturbegivenheder for både de unge og andre aldersgrupper.
Byhaverne er et medborgerskabsprojekt, som blev etableret i
foråret 2016 og består i øjeblikket af en større samling haver
i pallekasser. Byhavernes omfang kan let udvides med flere
kasser, hvis successen udvikler sig.

Hostrups

VIA

Historien videreføres

Kulturdivisionen holder til på 1.sal i den genanvendte industribygnings rå lokaler. Her produceres kultur. Der arrangeres
blandt andet workshops, et månedligt streetmarked og meget
mere - Arkitekturens Dag 2015 blev afholdt på Slagteriet.

Nørreport
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Udviklingspotentialerne er store
En færdigudbygget bydel kan rumme ialt ca. 60.000 m2 bygninger fordelt imellem 13.000 m2 genanvendte Slagteribygninger til kultur, byerhverv og uddannelse, samt 47.000 m2 nybyggeri til en mangfoldighed af forskellige byfunktioner.
Bygningsarealet fordeles* mellem følgende funktioner:
Eksisterende bygninger
til kultur, byerhverv og uddannelse		

13.000 m2

Nybyggeri til uddannelse			

6.000 m2

Nybyggeri til byerhverv				

3.000 m2

Nybyggeri til kultur				

2.500 m2

Nybyggeri til boliger				

35.500 m2

I alt						60.000 m2

Slagteriet og nabokvartererne

*Denne fordeling kan ændres ved en ændring af behov og
efterspørgsel over tid.

En mangfoldig og aktiv bydel
Slagteriet er Holstebros mangfoldige,
kreative og aktive bydel med byfunktioner,
der i et samspil giver et attraktivt byliv
for alle beboere, brugere og besøgende

Kreativt kulturliv

Et anderledes og kreativt kulturliv
udspiller sig i de genanvendte bygninger og i bydelens byrum

Attraktive boliger

Alle boliger har et lille privat udeareal - en have, altan eller tagterrasse

Det er også de unge, subkulturen
og gadeidrætten, der sætter en del
af den kulturelle dagsorden
Bylivet er synligt i byrummene - de
danner et sammenhængende forløb,
der indbyder til et væld af aktiviteter

Her er plads til det skæve og eksperimenterende

Attraktive fællesarealer med
aktiviteter og steder til ophold giver
mulighed for at bruge bydelen og
dyrke fælles interesser med andre
beboere og brugere.
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Aktive byrum

Nye og tværgående samarbejder
og relationer mellem forskellige brugere (kunstnere, foreninger, institutioner, uddannelser og iværksættere)
præger bydelen

Der er en bred beboersammensætning med forskellige boligtyper
(ungdomsboliger, seniorboliger,
små og store familieboliger), fordelt
mellem leje- og ejerboliger

Der er en naturlig overgang mellem
private arealer og fælles arealer,
så det både er nemt at være sig selv
og sammen med andre.

I byrummene omkring de genanvendte bygninger er der udeservering fra det lokale folkekøkken,
markedsdage, koncerter, udstillinger,
gadeidrætsturneringer mm.

Historien lever videre
Stærkt studiemiljø

Uddannelse og undervisning er et
af de bærende elementer

En del af undervisningen foregår
i byrummene, hvor der er skabt
forskellige lærings- og træningsmiljøer

VIA bidrager til bylivet i dagtimerne med de mange studerende, der
færdes i både bygninger og byrum

Mange af de studerende bor også i
bydelen, så der er et levende studiemiljø - også i fritiden

Byparken er en rå og urban aktivitetspark med byhaver, løbebane,
boldbane, legeplads, regnvandsbassin, mockup-byggeplads og andre
aktiviteter - både for bydelen og
byen som helhed

De gamle bygninger med deres rå
industriarkitektur er genanvendt
til et væld af forskellige nye funktioner

Slagteriproduktionen er skiftet ud
med kulturproduktion, små kreative erhverv, udstillings- og forsamlingslokaler, folkekøkken mm.
Vendersgade, den gamle bygade
fra før slagteriets tid, er en del af det
centrale strøg, der binder bydelen
sammen

Sådan kan det komme til at se ud
VIA kan udvide med
bygninger og byrum
Punkthuse med ungdomsboliger kan indpasses mellem de store
gamle træer
Byparken er den rå, urbane aktivitetspark, som
kan rumme forskellige
rekreative funktioner
Karréer kan opføres
primært til boliger

Bygaderne leder trafikken
ind i bydelen og er indrettet
med parkeringspladser

Hovedstien forbinder bydelen på langs og skaber
forbindelse mellem VIA
og Nørreport

Gårdrummene i karréerne er halvprivate grønne
friarealer til boligerne og
skal også indrettes med
parkering

De genanvendte
bygninger ligger midt i
bydelen

Byhusene er attraktive
byboliger med mulighed
for små byerhverv i stueetagen og butikker langs
Struervej
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Fundamentet for udviklingen

NORD

MIDT
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SYD

Èn sammenhængende bydel

Stiforbindelser

Vejadgange

Byrum

• Slagteriet er én bydel, der hænger sammen fra
nord til syd

• Slagteriet skal bindes sammen med byen

• Der skabes vejadgange fra Hjalmar Sørensens
Vej og Struervej

• Byrummene er skelettet, der binder bydelen
sammen

• Vejadgang sker via bygaderne, der skal udformes som byrum

• Alle byrummene knytter sig op på hovedstien,
der forbinder nord og syd

• Biltrafik i bydelen begrænses som udgangspunkt til ind- og udkørsel til parkeringsarealerne

• Alle byrum skal være grønne og bidrage med
noget forskelligt

• En tværvej kan på sigt blive nødvendigl aflastning af Stationsvej, Nørreport og Struervej

• Byrummene skal alle danne rammer for aktivitet
og bevægelse

• De genanvendte bygninger midt i bydelen deler
bydelen i 3 kvarterer med hver sine kvaliteter
• i NORD samler en central bypark karrébebyggelser primært til uddannelse og boliger
• MIDT i bydelen danner de genanvendte bygninger og byrum rammerne om et kreativt kulturmiljø
• I SYD bliver der plads til byboliger og vigtige
forbindelser til City og Banegården

• Trafikalt prioriteres de bløde trafikanter
• Der skal være gode stiadgange til bydelen
• Andre funktioner i byen forbindes gennem Slagteriet
• Hovedstien forbinder nord og syd
• Øst-vest-gående stier sikrer forbindelser på
tværs

• Tværvejen skal være en sivegade, der underordner sig de bløde trafikanter

mødested/
pallemøbler

Uddannelse

fortællearrangement
byhaver

Kulturby 2017

BYRUM

beplantning

Crossfit

streetfodboldstævne

Boliger

BYLIV

Handel

Jens og Morten

festival

parcouranlæg

skaterhal

GENANVENDTE
BYGNINGER klatrevæg
Subhuset

workshops

Arkitekturens Dag

Kultur og byerhverv
FORBINDELSER
nord/sydgående sti

Boliger

Bygninger

Funktioner

Parkering

”Etape 0”

• Bygningerne skal danne velafgrænsede byrum

• En mangfoldighed af funktioner skal skabe byliv
på forskellige tidspunkter af døgnet

• Fællesparkering er udgangspunktet for en optimering af parkeringen vha dobbeltudnyttelse,
der muliggør lave parkeringsnormer

• Der skal sikres byliv fra starten ved at etablere
midlertidige aktiviteter og anlæg i både bygninger og byrum

• Udgangspunktet for byggemulighederne er parkering på terræn

• Forskellige aktiviteter og fysiske strukturer skal
afdække hvad den fremtidige bydel skal indeholde

• Bygningerne placeres i kanten af bydelen og
giver plads til en rummelig bypark midt i bydelen
• byggefelterne bliver tæt bebyggede, så friarealerne samles i byparken

• Der bliver plads til mange boliger - både små og
store
• Der skal være plads til mere uddannelse - bl.a.
skal VIA sikres udbygningsmuligheder
• Kulturen skal tage udgangspunkt i de genanvendte bygninger og udvikle sig der fra
• Der bliver også lidt plads til små byerhverv, der
kan bidrage med byliv til bydelen

• Etableres parkering i kælder eller hus kan der
bygges mere
• Parkeringsarealerne skal være attraktive byrum
og opdeles i mindre enheder, der begrønnes

• ”Etape 0” er fundamentet for bydelen og kan
eksistere i kortere eller længere tid - aktiviteterne kan udvikle sig med tiden og nogle kan gøres
permanente
• Det søges udviklet og gennemført i samarbejde med borgere og aktører, så engagementet i
byudviklingsprocessen styrkes
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Skala og kontekst er afgørende for integration i byen
Med sin størrelse på 9 ha. og centrale placering udgør Slagteriet en betydelig del af byen - og sammen med de store byudviklingsområder i Hostrups, langs Stationsvej og ved Nørreport
vil denne del af byen væsentlig forandre byens karakter i de
kommende år.
For alle byudviklingsområderne gælder det, at ny bebyggelse
skal indpasses i konteksten for at sikre de bedste sammenhænge med byen.

Bygningsstrukturer og harmoniske byrum
Den fremtidige sammenhæng mellem konteksten og strukturen
på Slagteriet skal styrke Slagteriets nye byrum. Ny bebyggelse
og byrummenes funktioner og skala er derfor bearbejdet til en
harmonisk og velproportioneret helhed. Byrummene skal være
behagelige og trygge at færdes og opholde sig i.

Nuværende kontekst

Fremtidige sammenhænge

De nærmeste bydele omkring Slagteriet kan opdels i 3 typer,
defineret af deres struktur og skala:

Fremtidig bebyggelse på Slagteriet skal indpasses i den eksisterende skala i de omkringliggende bydele for at sikre sammenhængen med resten af byen.

City
Den centrale og tætte bydel karakteriseret ved delvist sammenbygget bebyggelse i 2 - 3 etager omkring gågader, bygader og
byrum.
1. ring
Relativ tæt og lav bebyggelse bestående af fritliggende, men
tætte boligbebyggelser i 1 - 2 etager omkring veldefinerede
gaderum.
2. ring
Åben og meget forskelligartet struktur med større bygningskroppe i 2 - 3 etager, som i mindre grad forholder sig til gader
og byrum.

Nørreport - ”Hængslet”
Nørreport er ikke en del af Slagteriet - dog er stedet et vigtigt
hængsel mellem City og Slagteriet (og de øvrige byområder
nord for City). Her kan det være godt at skabe en egen identitet i struktur og skala - evt. med en høj bygning som markerer
hængslet.
1. ring
Den sydlige del af Slagteriet skal bebygges med en relativ tæt
og lav bebyggelsesstruktur i en nutidig fortolkning af de eksisterende boligkvarterer omkring Struervej og Stationsvej/Skivevej.
2. ring
Den nordlige del af Slagteriet skal bebygges med en struktur,
der i sin skala spiller sammen med de større bygningskroppe
i nabokvartererne, men som i højere grad bidrager til at skabe
mere veldefinerede bygader og byrum.

10
Hostrups

2. ring

2. ring

Slagteriet

Stationsvej

Særlige muligheder kan opstå
Skala og kontekst kan dog i enkelte særlige tilfælde fraviges,
hvis det findes nødvendigt - eksempelvis, hvis der ønskes
en større bygningshøjde. I disse tilfælde skal der foretages
en grundig analyse af stedet og ikke mindst sikres en særlig
omhyggelig arkitektonisk bearbejdning, så bygningerne kan
imødekomme den store eksponering.

1. ring

1. ring
Nørreport

City

”Hængslet”

City

Mangfoldighed i bydelen
Funktionerne skal blandes

Forskellige boligtyper og størrelser

Seniorbofællesskaber kan også indgå

Slagteriet er en mangfoldig bydel, hvor der er plads til et bredt
spektrum af byfunktioner - med en blanding af boliger, uddannelse, kultur og byerhverv. Og hvor funktionerne integreres og
beriger hinanden.

Det prioriteres højt at der etableres et bredt udvalg af boligtyper
og -størrelser i bydelen. Primært for at sikre mangfoldighed og
for at afspejle befolkningssammensætningen generelt.

Det er populært at en gruppe seniorer etablerer et seniorbofællesskab. Det sker typisk i form af række- eller klyngehuse i
1 etage, men på Slagteriet kan der ikke opføres boliger i blot 1
etage. Derfor kan et seniorbofællesskab her eksempelvis indrettes i stueetagen i en karré sammen med andre boliger på de
øvrige etager - eller som et bofællesskab over flere etager.

Det vil sige, at de funktioner, der etableres på Slagteriet, skal
bidrage til bylivet ved at tilføre noget til bydelen, der øger attraktiviteten og gør den levende.

Der skal være plads til studerende, familier, seniorer m.fl. i en
blanding af både ejer-, leje- og almene boliger, der også kan
sikre en social mangfoldighed.

Blanding af funktioner i det samme byggeri
Forskellige funktioner kan blandes i det samme byggeri for at
opnå mangfoldighed og liv og udnytte potentialerne i den indbyrdes placering af funktioner - både horisontalt og vertikalt.
Eksempelvis kan bygningen indrettes til de mere udadvendte
funktioner i stueetagen, som f.eks. uddannelse og byerhverv,
og på de øvrige etager kan der etableres boliger. Uddannelsesdelen kan placeres så den åbner op mod byparken og derved
bidrager til bylivet, mens boligerne hæver sig op i det mere
private og får udsigt over byen.

Ungdomsboliger prioriteres højt
Attraktive studieboliger skal tiltrække flere studerende og give
dem mulighed for at bo i et ungt og kreativt miljø. Koblingen
imellem VIAs campus, Slagteriets aktive byrum og det kreative
kulturmiljø, der skabes i de eksisterende slagteribygninger giver
et anderledes miljø, hvor der kan opstå nye og spændende muligheder for samarbejder på tværs af befolkningsgrupper, fag/
erhverv og interesser.

Disponering af boligtyper
Der disponeres med ca. 35.500 m2 nybyggeri til boliger med
følgende fordeling* på boligtyper:

Et bredt udbud af familieboliger
En variation af boligtyper skal tiltrække forskellige typer af
familier med foskellige behov. Der bliver både lejligheder i
karrébebyggelser og boliger i byhuse. Det er også vigtigt, at der
etableres boliger med forskellige størrelser til både den lille og
den store familie.

Eksempler på boligtyper

300 ungdomsboliger/små boliger på 50 m2

15.000 m2

145 boliger/lejligheder på gennemsnitlig 100 m2 14.500 m2
30 boliger i byhuse på gennemsnitlig 200 m2

6.000 m2

*Denne fordeling kan ændres ved en ændring af behov og
efterspørgsel over tid.
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Kultur

Uddannelse

Byerhverv

Kultur i bred forstand

Uddannelse og undervisning er med VIAs integration i bydelen
et af de bærende elementer. Uddannelse bidrager til bylivet
i dagtimerne med de mange studerende, der færdes i både
bygninger og byrum.

Den type af byerhverv, der kan etablere sig på Slagteriet, skal
bidrage til bylivet. Den enkelte virksomhed skal have en størrelse, der holder sig under 1.000 m2, så det ikke overtager
hovedindtrykket af bydelen, som derved risikerer at få karakter
af erhvervsområde.

De mange forskellige aspekter af kultur skal have plads i både
bygninger og byrum og bidrage til at synliggøre alle aspekter af
byens kulturliv.
En mangfoldig sammensætning af udøvere skal være tilstede både finkultur og subkultur, professionelle og amatører, børn og
voksne, det organiserede og uorganiserede.

Mere uddannelsesbyggeri
Slagteriet giver plads til at der kan etableres yderligere byggeri
til uddannelse - eventuelt i form af en udvidelse af VIA eller
alternativt med andre uddannelser, hvis behovet opstår.
Samspillet mellem VIAs bygninger og arealer og Slagteriets
byrum er afgørende for, at der kan skabes et helstøbt campusområde med udefaciliteter til undervisning og træning. Dette
campusmiljø skal være en integreret del af byens offentlige liv
og byrum, så faciliteterne kan anvendes af både studerende og
borgere generelt.

Der skal være:
Kreative erhverv - udøvende
kunstnere, kunsthåndværkere,
grafiske erhverv, og iværksættere.

ej
Struer v

Arkitektur er også en kulturoplevelse. De genanvendte
bygninger skal danne et råt
modspil og andre muligheder
end nybyggeri - samtidig med
at fortælle kulturhistorie.

Gågademiljøet i City skal ikke fortsætte på Slagteriet. Det primære handelscentrum omkring gågaderne skal bevares i City.

Derudover gives der mulighed for at etablere en mindre dagligvarebutik på højst 800 m2. Desuden vil enkelte mindre butikker
på højst 100 m2 i forbindelse med eventuelle værksteder, kreative erhverv, kulturfunktoner, uddannelsesinstitutioner og andre
funktioner være medvirkende til at skabe et godt og varieret
miljø, hvor mennesker færdes.

Gadeidræt og motion - med et
særligt fokus på det uorganiserede, skal være let tilgængelig.

Ungdomskulturen skal være
fremtrædende. Der gives plads
til skatere, rytmisk musik, mødesteder mm. Med udgangspunkt i aktiviteter i de genanvendte bygninger og byrum skal
ungdomskulturen udvikle sig i
bydelen.

Detailhandel

Mulighederne for detailhandel består primært i at underbygge
Struervej - som en allerede eksisterende handelsgade - ved
at give mulighed for at etablere mindre udvalgsvarebutikker på
højst 100 m2.

Kunst - det skal gøres muligt
også at udstille kunstværker i
byrummene og skabe aktiviteter, som musik, teater, dans
mm.
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Byerhvervets bidrag til bylivet afhænger af, i hvor høj grad det
er kundeorienteret. Som udgangspunkt skal byerhverv, der
etableres i bydelen have en orientering ud ad til, og som vil
bidrage til at øge antallet af mennesker i bydelen og dermed
styrke bylivet. Det vil sige at enten skal kunder have ærinde på
stedet, eller også skal de ansatte indgå i byens liv.

Her kan der etableres en
mindre dagligvarebutik

Læringsmiljø i de genanvendte bygninger
Der er også muligheder for at indrette lokaler i de genanvendte
bygninger til uddannelse. De studerende kan indgå i samarbejder med andre brugere af bygningerne og skabe projekter på
tværs.
Det er både elever i folkeskolen, studerende på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Langs Struervej kan der
etableres små butikker til
udvalgsvarer

Visualisering af udbygningsmuligheder for VIA omkring byparken
Planen sikrer byggemuligheder på Slagteriet til uddannelse i
tilknytning til VIAs eksisterende bygninger. Byggeriet kan enten
opføres som et selvstændigt uddannelsesbyggeri - alternativt
kan lokaler til uddannelse kombineres med andre funktioner,
eksempelvis boliger og/eller byerhverv.
Mellem de eksisterende træer nordvestligst i bydelen kan der
etableres enkelte punkthuse til boliger.
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VIA University College
Campus

Byrum for hele byen

Hostrups

”Etape 0” og medborgerskab

Det er et prioriteret mål, at Slagteriets overordnede byrum skal
have en anderledes karakter end byens øvrige offentlige byrum.
Som nytænkende og aktive byrum skal de skal dermed supplere byens allerede eksisterende byrum og ikke gentage hverken
arkitektur eller funktion.
Slagteriets byrum vil få en egenskab, som er anderledes end
byens øvrige offentlige byrum. De vil blive en særlig blanding af
offentlige byrum, som indbyder alle byens/kommunens borgere.
Samtidig bliver de byrum, der vil blive de kommende beboeres
friareal, en del af VIA´s undervisningsareal, der kan indgå i
CFS´s træningsfaciliteter, brugergruppers medborgerskabsprojekter, kulturaktiviteternes rum mm. Det stiller store krav til den
overordnede struktur for byrummene, så alle disse aktiviteter og
brugere kan fungere sammen.

En ny bypark

Byrum mellem
slagteribygningerne
En central plads foran
hovedbygningen

Byrum knytter byen sammen
En ny forplads til
Banegården

Slagteriets byrum knytter sig på et forløb af eksisterende og
velfungerende byrum gennem City - gennem klassiske gader,
torve og pladser og til nyere byrum omkring Storå.
Nørreport vil som ”hængsel” blive et centralt punkt også i sammenknytningen af Slagteriet og Citys handelsstrøg.
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Kollektiv trafikterminal

”Etape 0” er den fase, der starter med planlægning af bydelen
og først afsluttes helt, når hele bydelen er fuldt udbygget - ofte
også kaldt ”midlertidighed”.
Etape 0 er vigtig af en række årsager:
• Det er i denne fase at livet i bydelen startes, identiteten
skabes og de første aktiviteter sættes i gang. Det giver
kendskab til stedet blandt byens borgere og giver noget at
komme efter.
•

Det er i etape 0 at investorers interesse for bydelen skal
vækkes. Med midlertidige aktiviteter og anlæg skabes allerede meget tidligt et billede af, hvad bydelen kan blive til.

•

De første beboere i nybyggerier flytter måske ind relativt
hurtigt og oplever, at det allerede er en levende bydel. Det
mindsker følelsen af at bo på en ”byggeplads” gennem
måske en længere årrække.

•

VIA kan i etape 0 starte på integrationen i den nye bydel og
bane vejen for kommende byggerier og nye uddannelser.

•

Etape 0 giver mulighed for at afprøve aktiviteter, som
efterfølgende kan indarbejdes i en blivende udformning
eller afsluttes, hvis de ikke viser sig bæredygtige. Dette
vil medvirke til at styrke og sikre, at den endelige udformning af byrummene har den nødvendige opbakning blandt
brugerne.

•

Etape 0 er også i høj grad den fase, hvor medborgerskab
og brugerinddragelse kan opbygges. Med enkle midler og
få ressourcer kan aktiviteter igangsættes på brugernes
eget initiativ og de kan evt. integreres i bydelen på længere
sigt. Det nystartede ”Slagteriets Byhaver” er et godt eksempel, der allerede er kommet godt fra start.

•

Anlæg af byrum - beplantning og afprøvning af aktiviteter - er især velegnende i etape 0. På Slagteriet tages der
udgangspunkt i den overordnede struktur og planlægning,
og midlertidige anlæg og beplantning placeres, så de i et
vist omfang kan indgå i en permanent udformning af byrum.
Visse beplantninger vil også efterfølgende kunne flyttes til
et blivende sted.

Slagteriet vil forbinde både VIA og Center for Sundhed med
City gennem en række forskellige byrum, der giver varierede
oplevelser og dermed medvirker til at mindske den oplevede
afstand mellem f.eks. City og Center for Sundhed.
”hængslet” Nørreport

Den gamle port til byen

Maren

Handelsstrøg

Kirkepladsen

Store Torv

Storås byrum

Brotorvet

fra asfalt ...
.. til ”vild beplantning”
Teaterpladsen

Visualisering af byparken, set fra Vendersgade mod nord
Den genanvendte Skoldebro skal indgå i et kunstnerisk nedslag
på Slagteriet i forbindelse med Kulturby Århus 2017. Her er den
vist indrettet til gallerigang med udsigtsmuligheder over bydelen. Det er besluttet at broen skal nedrives efterfølgende.
Nedenfor ligger Byhaverne. VIAs hovedbygning afgrænser
Byparken mod nord.
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Byrummene er Slagteriets skelet
Regnvand giver kvalitet til byrummet

Byrummene bliver den grønne rygrad i bydelen
og det overordnede sammenbindende element.
De forbinder alle bydelens funktioner og danner
rum for et aktivt byliv.

Afledning af regnvand er en nødvendighed, som bl.a. skal
håndteres i byrumene - af hensyn til at undgå overbelastning
af kloaksystemet og sikring mod oversvømmelser. Men håndteringen af regnvand kan samtidig indtænkes som et rekreativt
element. Regnbede eller forsinkelsesbassiner kan etableres
- enten som visuelle elementer eller indgå i lege- og aktivitetsarealer.

Slagteriet vil få en række byrum med forskellig karakter og med
forskellige funktioner - og synergien mellem disse funktioner og
dermed forskellige aktører, kan gøre Slagteriet til en helt særlig
bydel i Holstebro.

Især i byparken er der plads og mulighed for at sikre, at kapaciteten er tilpasset behovet, både ved hverdagsregn og i en
skybrudssituation - f.eks. i form af større lavninger.

Byrummene vil bidrage til et mangfoldigt byliv med plads til
fællesaktiviter, ophold og meget andet. De mange funktioner
gør en bevidst zonering vigtig, så alle føler sig velkomne og
trygge. Herunder er forholdet mellem bygninger og byrum af
stor betydning - især forholdet mellem bygningernes stueetage
og byrummene.

Omkring slagteribygningerne og i bydelens sydlige del er der
forholdsvis lidt plads til regnvandsanlæg, men i forbindelse med
beplantning kan der f.eks. indtænkes nedsivningsanlæg.
Bydelen som helhed kan med sine relativt store grønne arealer
opfylde de gældende krav til håndtering af regnvand.

Alle byrum knytter sig til hovedstien, der forbinder hele bydelen
og dermed skaber en enkel og hurtig forbindelse mellem bydelens funktioner.
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Opholdssteder for alle

Hovedstien og dens forløb gennem attraktive og spændende
byrum vil trække byens liv ind i bydelen og tilskynde til passage
gennem bydelen frem for uden om.

Det er afgørende for gode byrum, at der skabes gode opholdssteder i form at steder at sidde og stå Det kan eksempelvis
være siddepladser i forbindelse med de aktiviteter, der etableres. Det kan også være egentlige mødesteder, hvor en større
gruppe mennesker kan mødes eller blot mindre nicher med læ,
hvor man kan sidde.

Byrumsplan
Project
example
1/7
I forbindelse
med
kommende
byggemodning og udviklingsprojekter udarbejdes en byrumsplan, der ud over at fastlægge
et klart mål for byrummenes endelige udformning ikke mindst
sikrer enPLAYGROUND
etapeopdeling, der sikrer størst muligt anvendelighed
af byrummene i hele bydelens udviklingsperiode og derfor åbner for midlertidige anlæg, foranderlighed, medborgerskab og
brugerinddragelse.

Regnvandshåndtering er leg

- også om vinteren

Lege- og aktivitetsplads for børn og voksne

Regnbed

Regnvand håndteres urbant i render i
belægningen

Banegården

Grønne og urbane byrum

Kreative, men ”billige” byrum

Udviklingen af Slagteriet åbner muligheden for en helt ny adgang og forplads til Banegården og Busterminalen.

I anlæggelsen af alle bydelens rum skal grønt og beplantning
være gennemgående elementer og det skal sammen med
den urbane tilgang sikre et bymæssigt miljø med sin helt egen
karakter i Holstebro.

Udformningen af Slagteriets byrum skal udspringe af de aktiviteter og den fleksibilitet, der ønskes, men den ambition skal
kombineres med en økonomisk tilgang, der lægger vægt på
så lave anlægs- og driftsudgifter som muligt. Der skal altså i
høj grad tænkes kreativt både i forhold til valg af materialer og
alternative måder at bruge dem.

Med større adgang til Hjalmar Sørensens Vej og hovedstiens
forløb vil der blive langt større fokus på den fredede og smukke
Banegårdsbygning fra den vestlige side.
Den ”ny Banegårdsplads” vil i første omgang få visuel kontakt
med Banegården og trafikterminalen på tværs af sporene, men
vil på sigt med en bro kunne få fysisk og funktionel kontakt.
Udviklingen af det nye byrum fordrer et samarbejde med DSB
og Banedanmark om anvendelsen og udformning af de frilagte
banearealer.

Både i valget af planter og i anvendelsen af dem skal der tænkes kreativt. Der er plads til stor variation i planter, men der skal
tages udgangspunkt i så lavt et plejeniveau som muligt.
Der skal arbejdes bevidst med kontrasten og overgangene
mellem det plejede og det uplejede, så f.eks. plejede boldbaner
eller byhaver kreativt kan kombineres med ”urskov” og vilde
græsarealer.

Genbrug af materialer en oplagt mulighed, som samtidig vil
medvirke til høj grad af bæredygtighed i byrumene. F.eks. genbrug af byinventar, belysning, belægninger mm.

Nødvendige forudsætninger
For at sikre den ønskede anvendelse af byrummene er der en
række forudsætninger, der skal være opfyldt.
Rummene skal indrettes, så der føles trygt at være der. Dette
stiller krav om god og gennemtænkt belysning og beplantning,
så krav om synlighed og overskuelighed opfyldes.
Ligeledes er det afgørende, at der er den nødvendige adgang til
toiletter.
En del aktiviteter vil desuden stille krav om, at der i udvalgte
byrum er let adgang til strøm og internet.

BUILD YOUR
CITY
Temporary
urban lab
©Marius Costan
Viacheslav Ivanov 2016

Eksempler på indretning af byrum

Project example 2/7

URBAN
HANGOUTS
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Byrum til aktivitet, kultur og bevægelse
Grønne lærings- og træningsrum
og boldbane tæt på VIA

Det gennemgående tema for Slagteriets byrum er
aktivitet, kultur og bevægelse - samlet i en kreativ
og udviklende ramme.
Slagteriets offentlige byrum skal afspejle det liv
og den mangfoldighed, der etableres i både eksisterende og nye bygninger.
Byrummene skal kunne anvendes både at bydelens beboere og byens borgere. Og derfor vil
der blive lagt op til at brugere og byens borgere i
et vist omfang bidrager til både anlæg og drift af
byrummene.

Byparken
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VIA og den nye bydel bliver gennem byrummene bundet
sammen, så VIA Campus får en åben og naturlig overgang til
byparken. Det bliver muligt for VIA´s uddannelser at etablere
udendørs lærings- og undervisningsrum, som en del af byparken - hvorved de bliver offentligt tilgængelige uden for undervisningstiden.

Cykel-/kørestolsbane
Ungdomsboliger i
”skoven”

BYPARKEN

Legeplads og
regnvandsbassin

”Byens have” - med frugttræer,
krydderurter og blomster til
fælles brug

Center For Sundhed er med sin placering i Hostrups tæt på
Slagteriet og ikke mindst byparken. Det er derfor oplagt at
skabe byrum, der også appellerer til CFS´s brugere og ansatte. Derfor åbnes der for, at byrummene og især byparken kan
anvendes til f.eks. fysisk og mental genoptræning.

Blomstereng og
starten på løberute

Byparken opdeles naturligt af de stier, der forbinder på tværs
og derudover vil den kunne opdeles i de rum, der er nødvendige for at give en vis ro omkring aktiviteterne og samtidig skabe
stor variation.

Café og
Slagteriets byhaver

Parken er grøn, men indeholder også områder, med plads til
aktiviteter, der kræver hårde belægninger, mindre bygninger
mm.
DE URBANE RUM
OMKRING
SLAGTERIBYGNINGERNE

For at få den mest optimale integration mellem VIA Campus og
Slagteriet - både rumligt og funktionelt - vil der være fokus på
at optimere VIA´s eksisterende uderum, placering af p-pladser
samt evt. orientering af interne funktioner som fællesrum og
kantine mod byrummene.

Center For Sundhed
Parkour og leg

Især byparken vil blive omdrejningspunktet for aktiviteter, som
kræver plads Her er der mulighed for bevægelsesaktiviteter i
form af f.eks. løbebane, motionstræningsområder og -redskaber, boldbane, legeplads, byggeplads, træningsbaner osv.

VIA og Slagteriet knyttes sammen

Kulturpladsen med
festivaller, events,
udstillinger mm.

Slagteribygningernes byrum
I og omkring de eksisterende bygninger er der en række byrum,
der i et vist omfang knytter sig til aktiviteterne i bygningerne.
Her er der plads til lejlighedsvise festivaller, musik, streetaktiviteter og kulturelle events. F.eks. er det oplagte byrum Kulturdivisionens og Subhusets arrangementer - og samtidig rum for
robuste udendørs kunstudstillinger.
Rummene her er bydelens mest urbane og den eksisterende
asfaltbelægning fungerer godt for stedets aktiviteter og ved en
udskiftning vil der blive valgt en tilsvarende ”hård” belægning asfalt, beton eller stenmel, kombineret med mindre områder til
beplantning.

”Urskov” omkring
hovedstien

Stien afslutter
Skitse til aktiviteter i byrum
”Ny Banegårdsplads”
Et malet tæppe på asfalten
Bro over jernbanen

I tilknytning til byhusene er der et begrænset offentligt byrum
omkring hovedstien. Byrummet tænkes derfor først og fremmest indrettet som et grønt rum og ryg mod den ”ny Banegårdsplads” og evt. parkering.

Bygningerne definerer byrummene
Med placeringen af byggemulighederne i kanten af bydelen,
langs Struervej og Hjalmar Sørensens Vej er hensigten, at
skabe veldefinerede byrum langs veje og byrum. Byggefelterne
skal være forholdsvist tæt bebyggede, mens hovedparten af
friarealerne lægges i byrummene og byparken. En rummelig
bypark bliver hermed en forudsætning for en forholdsvis høj
udnyttelse af byggefelterne.

Hverdagsarkitektur eller ikonbyggerier
Nye bygninger skal spille sammen med de genanvendte slagteribygninger samtidig med at de adskiller sig, så man kan se
hvad der er nyt og moderne og hvad der er historiske bygninger.
Arkitekturen i bydelen skal være inviterende - hvor der interageres mellem ude og inde og hvor bygningens facade spiller
sammen med byrummets skala og funktion. Det er målet at livet
i bygningerne skal bidrage til livet i byrummene og omvendt det sker bedst når der er visuelle forbindelser imellem disse.
Hovedparten af de bygninger, der opføres i den nye bydel skal
have en såkaldt ”hverdagsarkitektur” - dvs. at det skal være
kvalitetsarkitektur i gode og robuste materialer i en udformning,
der i samspil med hinanden skaber en sammenhængende
arkitektur i bydelen, hvor de enkelte bygninger ikke skiller sig
markant ud fra hinanden og ikke forsøger at ”overdøve” hinanden for at skille sig ud.
Der kan være enkelte bygninger, som kan skille sig ud fra
mængden som ”ikonbyggeri” - dvs. hvor bygningens arkitektur
er helt anderledes, markant og iøjnefaldende - og som bliver en
slags fyrtårn i bydelen. Det er kun helt særlige funktioner, der
kan udformes som et ikonbyggeri.

Byggemuligheder

Bæredygtigt byggeri

Der kan bygges i 3 etager - ialt ca. 60.000 m2 (inklusiv de genanvendte slagteribygninger).

Kommunen vil i forbindelse med grundsalget se positivt på og
foretrække byggerier, hvor der er taget yderligere foranstaltninger i forhold til bæredygtigt byggeri end kravene i Bygningsreglementet. Det gælder eksempelvis:

Her sikres veldefinerede byrum, samt lys og luft til funktionerne
i både byrum og bygninger, samtidig med at der kan etableres
den nødvendige parkering på terræn.
Der er dog steder, hvor der kan tillades højere bygninger end
de 3 etager, såfremt bygherre kan udforme byggeriet, så der
tages hensyn til:
• Gode sol- og skyggeforhold i egen bebyggelse og nabobebyggelser
• Udsigtsforhold for funktioner i egen bebyggelse og nabobebyggelser
• Forholdet til det tilstødende byrums karakter og størrelse
(bygade, bypark, jernbane osv.)
• Omkringliggende bygningers struktur og højde
• OG at der kan etableres de ekstra parkeringspladser, som
den øgede bygningshøjde genererer, i p-hus eller p-kælder,
alternativt uden for området.

Punkthusene skal
være i 4-5 etager

Karrererne langs
Struervej skal være i
mindst 3 etager og
højst 4 etager

• Anvendelse af bæredygtige, naturlige og/eller genanvendelige byggematerialer
• Minimering af energiforbruget
• Brug af tagvand til f.eks. vaskeri, toiletskyl mv., eller afledning
til håndtering i byparken

Byggefelter giver variationsmuligheder
Rammelokalplanens byggefelter er meget rummelige, så bygningernes udformning og til dels placering kan varieres inden
for bygningstypen.
De følgende sider beskriver de kvalitetskrav, de forskellige bygningsstrukturer skal opfylde i deres placering og udformning.
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Byggefelt hvor der
skal opføres punkthuse

Karrererne langs
Hjalmar Sørensens
Vej skal være i
mindst 3 etager og
højst 4-5 etager

Byggefelt hvor der
skal opføres karréer

Byggefelt hvor der
skal opføres karréer

De genanvendte
bygninger
Eksempler på
hverdagsarkitektur

Ikonbyggeri
Signaturforklaring
Byhusene skal være
i mindst 2 etager og
højst 3 etager

2 etager
3 etager
4 etager
5 etager

Byggefelterne i rammelokalplanen er meget
rummelige, så der er en
vis frihed til at varierere
bebyggelserne inden for
den fastlagte bygningsstruktur (karré, punkthus,
byhus)

Byggefelt hvor der
skal opføres byhuse

Karréer skaber veldefinerede byrum
Karréer med variation

Facadeopdeling skaber variation

Materialer og farver

Langs Struervej og Hjalmar Sørensens Vej kan der opføres
bebyggelse, udformet som karréer.

Det er vigtigt at karréernes lange facader opdeles i mindre
afsnit - i form af forskydninger (fremskudte eller tilbagetrukne
partier), variationer i højde, portåbninger, smøger, materialeskift
eller andet, der kan bidrag til en variation i udtrykket.

Facaderne skal udføres i teglsten med mulighed for mindre partier af andre materialer - eksempelvis træ. Dette skal bidrage
til et solidt, varieret og kvalitetsfyldt udtryk, der spiller sammen
med de genanvendte Slagteribygninger i deres røde teglsten.

Karréerne har forholdsvist lange facader - både mod de eksisternede gader og mod den kommende bypark på Slagteriet.
Dette bidrager væsentligt til at definere park- og gaderummene,
så de forskellige byrum bliver veldefinerede af bebyggelse.

Farveholdningen skal holdes inden for en variation af lyse,
varme farver - sandfarver og varm lysegrå, der giver et modspil
til Slagteribygningernes røde farve.

Variationer af karrébebyggelser

Glaspartier/vinduer skal være gennemsigtige - dvs. der må ikke
være spejleffekt, blændes af med film eller lignende.

Karréerne kan bebygges med en stor variation - afhængigt af
hvilke funktioner de skal indeholde, om der skal ske en etapeopdeling, om der er én eller flere bygherrer osv.

Partier med træ skal holdes i naturlige træfarver også hvis det
behandles med træbeskyttelse - træet må ikke males med heldækkende farve - træets naturlige struktur skal være tydelig.
Til inddækninger, tagrender, nedløbsrør mm. kan der anvendes
zink, galvaniseret stål og lignende - ikke kobber (pga. den grønne farve ved patinering).
Forskudte partier opdeler en lang facade
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Nye bygninger, der opføres i tilknytning til VIA og som indeholder uddannelse, kan dog opføres i hvidpudsede facader, som
passer til VIAs eksisterende bygninger og derved skabes en
visuel sammenhæng bygningerne imellem.

Karréen består af mange sammenbyggede huse, der varierer
i størrelsen

Karréen er en samlet bebyggelse, der er terrasseret

En variation i bygningshøjden skaber variation i facaderækken

Mursten i varme og lyse nuancer
Karréen er sammensat af flere
større huse, der f.eks. giver
mulighed for etapeopdeling

Træværk i naturlige træfarver
Et skift i materialer og/eller farver opdeler en lang facade

Aktive og åbne facader i stueetagen

Passager mellem gårdrum og byrum

Adgangsforhold og indgange

Stueetagernes udformning skal bidrage til bylivet. Generelt skal
stueetagernes facader åbne sig op mod byrummene (både
veje, bygader og byparken) med større vinduespartier og derved bidrage til at sammenknytte ude og inde.

Der skal sikres portåbninger eller ophold i bygningskroppen i
hver enkelt karré mellem gårdrummet og hver af de tilstødende
gader, byrum og byparken – dvs. 4 passager i alt inden for én
karré.

I den sammenhæng er det også vigtigt, at det så vidt muligt er
en udadvendt funktion, der etableres i bygningens stueetage.

Passagerne skal sikre gode forbindelser og sammenhænge
mellem de offentlige og de private byrum og lette adgangen
mellem ude og inde for beboere og brugere.

Når indgangene til en bygning skal placeres skal man forholde
sig til, at man kan ankomme fra flere steder - alt efter om man
er gående, på cykel eller i bil. Derfor - og for at sikre aktive gader og byrum i bydelen - skal der være indgange til bygningerne
fra alle de omkringliggende bygader eller veje (Struervej og
Hjalmar Sørensens Vej) og fra byparken. Disse indgange kan
evt. suppleres med indgange fra gårdrummet, hvis det ønskes.
Det skal især overvejes, hvis der etableres cykelparkering i gårdrummene og mange derfor vil ankomme til bygningen her.

Det kan eksempelvis være en reception, en kantine, et møderum, et butikslokale, et auditorium og meget mere, alt efter
hvilken funktion, bygningen indeholder.
Er der boliger i bygningen kan der eksempelvis indrettes fælleslokaler, gildesal, fælleskøkken, vaskeri, cykelværksted og
lignende i dele af stueetagen.

Det er især vigtigt, at der er gode forbindelser mellem hovedstierne, parkeringspladserne, cykelparkeringen og indgangspartierne, så adgangen til og fra bygningerne bliver god for alle.
Derudover skal passagerne bidrage til at skabe opdelinger af
facaderne og understøtte de ønskede variationer.

Ud over den visuelle forbindelse mellem byrum og stueetage er
den fysiske forbindelse lige så vigtig. Der skal være mulighed
for at gå ind og ud af bygningen direkte mellem byrum og stueetage. Hvis stueetagen er hævet op over terræn, eksempelvis
ved boliger, skal der være en trappe.

Altangange skal som udgangspunkt undgås. De må dog etableres i forbindelse med boliger på 50 m2 eller derunder (eksempelvis ungdomsboliger) hvis det bliver nødvendigt. De skal
placeres på gårdrumssiden og bearbejdes som et arkitektonisk
element, der understøtter bygningens arkitektur - evt. indgå
som udeophold/altaner i forbindelse med boligerne.
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Princip for åbne stueetager

Eksempel på åben stueetage

Et spisested kan koble bygning og byrum ved at skabe siddepladser både inde og ude - glaspartier skaber visuel kontakt

Princip for passager og/eller
porte i en karré

Smal passage

Passage mellem to bygninger
er udformet som et byrum

Princip for indgange

Indgange mod gaden

Indgang mod gaden

Altangang mod gården
kombineret med opholdsareal

Altaner og taghaver

Gårdrum med ophold og parkering

Altaner og taghaver er små udeopholdsarealer, der kan etableres i tilknytning til de fleste funktioner i en bygning. Gode altaner og taghaver kan lige som forhaver udgøre den halvprivate
zone til udeophold og understøtte bylivet.

Gårdrummet er det halvprivate og afgrænsede friareal til karréens beboere. Her skal der være plads til den private forhave
til beboerne i stueetagen, et fælles friareal for alle beboere i
karréen, selvom parkeringen kan fylde halvdelen.

Samtidig kan de bidrage til at skabe levende og varierede facader på bygningen.

Friarealet kan indrettes efter bygherres/beboernes ønsker –
f.eks. med opholdsareal, cykelparkering, affaldshåndtering,
regnvandsbede eller andet. Dog skal gårdrummene gives en
markant grøn karakter med en betydelig mængde beplantning
for at understøtte et rekreativt miljø.

Altaner skal være en integreret del af bygningens arkitektur og
kan både være indbygget eller hægtet uden på facaden.
Der skal være mindst én altan til hver bolig (fra 1.sal og op) på
den facade, der vender mod gaden eller byparken. Der kan
naturligvis også etableres altaner mod gårdrummet, hvis det
ønskes.

Selvom gårdrummene er privatejede må de ikke lukkes for
offentligheden med aflåste porte eller lignende.
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parkeri

Princip for altaner til boliger

Taghaver er en del af arkitekturen på Bjerget i Ørestad

ng

Princip for gårdrum

Altanerne giver bygningens
facade sit særlige udtryk

”8-tallets” gårdrum

Tietgenkollegiets gårdrum

Punkthuse med udsigt til trækronerne
Ungdomsboliger i punkthusene

Stueetagen

Altaner

Nordvestligst i bydelen bevares en gruppe store og gamle træer. Træerne skal indgå som en del af bydelens grønne struktur.
De midlertidige parkeringsarealer, der i dag er etableret mellem
træerne, skal flyttes, når området ønskes aktiveret rekreativt
eller til byggeri.

Åbne og aktive stueetager i punkthusene skal ligesom i andre
bygninger i bydelen binde ind og ude sammen og give liv i de
omkringliggende byrum, hvilket for punkthusenes vedkommende i høj grad bliver et rekreativt byrum, hvor de gamle træer
spiller en stor rolle.

Selv en lille altan til en ungdomsbolig har stor værdi - både for
boligen og for byrummet omkring bygningerne. Derfor skal der
også til ungdomsboliger etableres en mindre altan pr. bolig alternativt en større altan med let adgang for flere boliger.

Når der bygges mellem træerne skal bygningerne placeres så
så mange træer som muligt kan blive stående. Punkthuse er
i den forbindelse en god bygningsstruktur at opføre på dette
sted, da de lettere kan indpasses pga. et forholdsvist lille grundplan.

Alle fællesfaciliteter til ungdomsboligerne skal placeres i stueetagerne - det kan eksempelvis være fællesrum, gildesal, vaskeri, cykelværksted mv. Facaderne skal åbnes op med større
glaspartier.

Slanke og elegante huse
Punkthuse er velproportionerede, når der er et godt forhold
mellem bygningernes bredde/dybde og højde, så de fremstår
lette og slanke. Punkthusene skal tilpasses konteksten og det
vurderes at en bygningshøjde på 5 etager er passende. Derfor
er det vigtigt, at husenes grundplan er små, så de fremstår høje
og slanke - fremfor som tunge klodser.

Når der indrettes boliger i stueetagen kan gulvkoten hæves lidt
op over terræn – dels for at beskytte boligerne mod direkte indkig og dels så man ikke oplever at træde ind i en ”privatsfære”,
når man færdes langs boligerne.
Boligerne i stueetagen skal have direkte ind- og udgang til
en forhave - denne adgang skal ikke nødvendigvis være den
primære adgang til boligerne i stueetagen. Idet boligerne kan
være hævet lidt op over terræn kan disse ind- og udgange ske
via en trappe.

Lille altan med
siddemulighed

Punkthuse kan supplere
Særlige muligheder kan opstå, hvor eksempelvis punkthuse
kan supplere enten karrébebyggelsen eller byhusene.
I tilfælde af, at der ønskes opført punkthuse - udover dem, der
kan opføres mellem træerne i det nordvestlige hjørne - skal der
foretages en grundig analyse af stedet og ikke mindst sikres en
særlig omhyggelig arkitektonisk bearbejdning, så bygningerne
kan imødekomme den store eksponering.

Det er vigtigt, at der arbejdes med forskydninger i facaden, så
der bliver en vertikal opdeling, der kan give et slankt udtryk.
Derudover kan også vertikale materialeskift, den rette placering
af vinduer, altaner mv. bidrage til opdelingen.

Punkthuse kan meget vanskeligt skabe veldefinerede byrum
- derfor skal de opføres i tilknytning til andre strukturer, så der
ikke gåes på kompromis med byrummene.
Princip for ubearbejdet punkthus

Princip for vertikal opdeling af
punkthus med åben stueetage

Principdiagram for en karrébebyggelse med punkthus

Eksempler på byggeri mellem træer

Eksempler på punkthuse

Principdiagram for en byhusbebyggelse med punkthus
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Byhuse er attraktive byboliger
De eksisterende byhuse i Struervejkvarteret er udgangspunktet for hvordan der kan bygges byhuse i den sydlige del af
Slagteriet. Byhusene er et attraktivt og bynært alternativ til at
bo i lejlighed og en mulighed for at kombinere sin bolig med et
byerhverv.
Byhusene skal placeres så de bidrager til at skabe et veldefineret gaderum langs Struervej og i de nye bygader, der giver
adgang til byhusene. Husene skal primært indeholde boliger
i 2-3 etager, men der kan eventuelt indrettes byerhverv, som
f.eks butikker i husenes stueetage mod Struervej, for at understøtte det eksisterende butiksliv i gaden.
Grundene kan enten bebygges som storparceller, hvor bebyggelsen opføres af én bygherre, eller alternativt kan de bebygges
individuelt af forskellige bygherrer.
Under alle omstændigheder vil der i projektlokalplanen blive
stillet krav til husenes arkitektur og materialevalg, så bebyggelsen fremstår som en harmonisk helhed.

Forskellige muligheder for bebyggelsesplan
Bebyggelsen kan indrettes og udformes på forskellige måder.
Følgende overordnede kvalitetsmål skal opfyldes:
• Bebyggelsen skal skabe et velafgrænset gaderum langs
Struervej - det kan eksempelvis ske i form af facader mod
gaden eller mure i husenes materiale

• Bebyggelsen skal have en veldefineret afgrænsning mod
hovedstien og jernbanen - eksempelvis i form af en facaderække eller mure i husenes materiale.

Husene kan også have forskellige højder, der varierer imellem 2
og 3 etager.

+

• Vejadgang til de enkelte huse skal ske fra bygaderne - der
må ikke etableres fortovsoverkørsler fra Struervej til det enkelte hus
Principdiagram, der viser en opdeling i byhusene og hvordan
de kan forskyde sig indbyrdes - også i højden

t i en
eds
hov

t i en
eds
hov

bygade

Byhusene skal fremstå som en række af huse med en klar
opdeling imellem, så de ikke blot fremstår som én lang ”rækkehus-blok”, men som individuelle enheder.

• Der skal skabes et veldefineret gaderum i bygaderne - det
kan være at bygningerne opføres i en gadelinje, eller at boligernes haver skaber afgrænsningen.

• Der skal sikres stiforbindelser gennem bebyggelsen mellem
Struervej og hovedstien
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Princip for opdeling af en række byhuse

sti

bygade

ej
Struer v

ej
Struer v

bygade

sti

A. Byhusene opføres
langs bygaderne, der
ligger vinkelret på
Struervej

bygade

B. Byhusene opføres
langs bygaden, der
ligger parallelt med
Struervej
Eksempler på byhuse

Adgang til byhusene

Haver eller fælles friarealer

Forhaver mod byrummene

Husenes primære indgang skal ske fra bygaden med indgangsdør i facaden mod bygaden

På havesiden skal der indrettes private haver til hver enkelt
bolig - alternativt kan der indrettes et fælles friareal til alle de
byhuse, der støder op til friarealet. Hvis der indrettes et fællesareal skal det sikres, at der etableres en privat forhave i kantzonen ud for hvert enkelt byhus og der skal sikres direkte adgang
mellem forhaven og fællesarealet.

Der skal langs alle husenes facader etableres en kantzone på
mindst 1,5 meter. Kantzonens endelige bredde fastlægges ved
detaljeringen af bebyggelse og byrum i samspil med de øvrige
hensyn, når der udarbejdes projektlokalplan for det enkelte
byggeri.

Al indkørsel til byhusene skal ligeledes ske fra bygaden - dvs.
der må ikke etableres overkørsler direkte fra Struervej af hensyn til trafiksikkerheden.

Kantzonen skal fremtræde med en tydelig privat eller halvprivat
karakter.

Såfremt der indrettes byerhverv i stueetagen, må denne have
primær indgang fra Struervej for at understøtte bylivet på
Struervej.

Kantzonen skal have en tydelig afgrænsning mod det tilstødende byrum/gaderum.
Afgrænsningen kan ske i form af lav beplantning, f.eks. hække,
buske eller lignende i en højde på max. 0,8 meter. Det kan også
være et hævet plateau eller terrasse – alternativt blot et belægningsskifte.

halvprivat fællesareal
til boligerne

fo r

P
bygade

Der skal sikres direkte adgang fra alle boliger i stueetagen til
kantzonen. Da alle boliger i stueetagen skal hæves lidt op over
terræn, kan denne forbindelse ske enten ved direkte udgang til
en terrasse/plateau eller via en lille trappe.
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boliger
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Det skal sikres at facadens udformning har en vis åbenhed, der
sikrer et samspil mellem ude og inde, uanset hvilken funktion,
der indrettes.
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Stueetagens udformning er vigtig for livet i bygaden. Stueetagen kan enten være en del af selve boligen, eller alternativt kan
den indrettes til et byerhverv.
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Stueetagen er vigtig for bygaden

e
hav
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P
P

forhave

private haver

Mulighed for indbygget garage
Som et alternativ til parkering i bygaden kan der indbygges en
garage i husenes stueetage. En eventuel garage i stueetagen
må højst optage 2,5 meter af facadelængden for at undgå store
lukkede partier i husenes stueetager.

Principdiagram for de kvalitetsmål, byhusene skal indeholde den konkrete udformning sker i dialog mellem Kommunen og
bygherre
Eksempler på byhuse

Kantzoner skaber overgange til ophold
Kantzoner er overgangene mellem bygninger og byrum.
Der er kantzoner omkring alle bygninger. Nogle kantzoner ligger mellem bygningerne og de offentlige byrum - andre kantzoner ligger mellem bygningerne og halvprivate/private byrum.
Kantzonen bidrager til oplevelsen af en varieret bydel, højner
byrummets kvalitet, formidler ejerskab (privat/offentlig) og understøtter bylivet ved at skabe plads til ophold og mødesteder
langs bygningerne.
Langs bygningerne understøtter kantzonen privatheden ved at
skabe distance mellem den private sfære og det offentlige byrum. Kantzonen skal indrettes som en halvprivat zone til ophold
og med beplantning.
Alle kantzonerne skal udformes i samspil med stueetagernes
udtryk, facadeopdeling og -forskydninger, så de understøtter
oplevelsen af overgangen mellem bygning og byrum.
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Kantzoner mod Byparken

Indgangspartier

Alle kantzoner, der støder op til byparken skal have adgang
direkte ud til byparken - det skal sikre samspillet mellem livet i
bygningerne og i byparken.

Indgangspartier skal have en særlig bearbejdning i kantzonen,
så det er tydeligt, hvor man kommer ind i bygningen.
Her kan der eksempelvis placeres en bænk, cykelparkering,
grønne bede eller andet, der knytter sig til bygningens funktion.
Her kan kantzonerne være smallere og eksempelvis gives et
udtryk af fællesareal for brugerne af bygningen.

Forskellige funktioner
Kantzonen skal indrettes forskelligt alt efter hvilken funktion,
der er etableret i bygningens stueetage.
Alle kantzoner skal dog beplantes, enten som en frodig forhave eller i mindre grad f.eks. med planter i krukker. De kan evt.
omkranses af hække, hvor der ønskes et afskærmet område.
Overgangen mellem kantzonen og det offentlige byrum kan
enten være flydende eller skarpt afgrænset f.eks. af et belægningsskift - afhængigt af den funktion, som etableres i det
pågældende område.
I kantzonerne skal der skabes opholdsmuligheder. for de funktioner der er i bygningen. Etableres der butik i bygningen kan
kantzonen også indrettes til vareudstilling.

Indgangsparti med trappe
og cykelparkering

Indgangsparti med cykelparkering

Byparken

Kantzoner ml. bygninger
og offentlige byrum
Kantzoner ml bygninger og
halvprivate/private byrum
Direkte adgang mellem
kantzonen og Byparken
Halvoffentlig kantzone med siddepladser og beplantning

Overgangen mellem bygning og byrum
er en trappe med siddemuligheder

Kombineret bænk, kunstinstallation og
beplantning i kantzonen

Vareudstilling i kantzonen foran butik

Siddepladser langs
facade

Forhaver til boliger
Kantzonerne ud for boligerne i stueetagen skal indrettes som
forhaver og derved medvirke til at hindre indbliksgener. Samtidig bliver boligerne i stueetagerne attraktive, da man får sin lille
forhave, man kan sidde i.
Der skal langs alle facader etableres en kantzone på mindst 2
meter. Kantzonens endelige bredde fastlægges ved detaljeringen af bebyggelse og byrum i samspil med de øvrige hensyn,
når der udarbejdes projektlokalplan for det enkelte byggeri.
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forhav
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Hævet terrasse med
trappe ned på terræn

e

Byparken

forhav

e

forhav

e

Forhaverne er markeret med lav beplantning og der er direkte kontakt til det
grønne fællesområde

forhav

e
forhav

Der skal sikres direkte adgang mellem kantzonen og byparken i
de zoner, der støder op til byparken.

Der er ind- og udgang fra 1. salen til
udearealerne

e

e
forhav
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Afgrænsningen kan ske i form af lav beplantning, f.eks. hække,
buske eller lignende i en højde på max. 0,8 meter. Det kan også
være et hævet plateau eller terrasse – alternativt blot et belægningsskifte.

Der skal sikres direkte adgang fra alle boliger i stueetagen til
kantzonen. Da boligerne i stueetagen kan hæves lidt op over
terræn, kan denne forbindelse ske enten ved direkte udgang til
en terrasse/plateau eller via en lille trappe.

forhav

forhav

e

Kantzonen skal have en tydelig afgrænsning mod det tilstødende byrum.

e

Forhave på terræn med
trappe ned fra bygningen

e

forhav

Hævet forhave med
trappe ned på terræn

forhav

Kantzonen skal fremtræde med en tydelig privat eller halvprivat
karakter.

forhav
e
forhav

e

bygade

Terrasse på terræn med
trappe ned fra bygningen

Forhaver mod gaden er fyldt med beplantning og er afgrænset af lave hække
og hegn

Forhaver ved indgangene - også med
adgang til og fra boligerne på 1. sal
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Smalt forareal mod gaden med mulighed for at sidde

Slagteribygninger skal bidrage med et anderledes byliv
Kontorhusene

Danish Crowns slagteri bestod af en stor mængde forskellige
bygninger - lige fra staldbygninger, til slagtegange, frysehuse,
lagerhaller, konservesfabrik mv. - der var ialt ca. 110.000 m2
etageareal.

De to kontorhuse har begge fungeret som administrationsbygninger til slagteriet - den ene også tidligere direktørbolig. De
har et samlet etageareal på ca. 500 m2 og begge er i 2 etager
og med kælder.

Ved Kommunens overtagelse af grunden er ca. 13.000 m2 af
bygningerne bevaret med henblik på genanvendelse til nye
funktioner.
De genanvendte bygninger ligger centralt i bydelen og er valgt
fordi den del af bygningskomplekset indeholder både arkitektonisk interessante bygninger fra forskellige perioder og med forskellige anvendelsespotentialer, samt forskellige byrum omkring
Vendersgade.

Kontorhusene set fra
Vendersgade

Bygningerne kan genanvendes til flere ikke så pladskrævende
funktioner, som eksempelvis kontorer til små erhvervsvirksomheder, kontorfællesskaber eller iværksættere og dele af dem
evt. indrettes til gæsteboliger.
Bygningerne kan med en beskeden istandsættelse og tilslutning til fjernvarme umiddelbart genanvendes til kontorer.

Bygningerne genanvendes fordi
• Der kan skabes liv i bydelen fra starten ved at skabe aktiviteter og funktioner i både bygninger og byrum
• Bydelen vil blive præget af større mangfoldighed ved at skabe plads til det ”kreative” og ”skæve” i bygninger, der netop
opfordrer til det.
• Byen bevarer en del af sin kulturhistorie i form af industrihistorie, arkitektoniske værdier, byrum og gadeforløb.

Skoldebro
Den tidligere skoldebro, hvor grisene blev skoldede efter slagtningen og transporteret til den anden bygning til opskæring m.v.
skal også genanvendes.

Skoldebroen er et midlertidigt
kunstprojekt

Broen er et karakterisktisk bygningselement fra produktionen
og står i overgangen mellem de genanvendte bygninger og
byrum i midten af bydelen og den nordlige del, hvor der bygges
nyt. Den danner en port mellem det nye og det gamle og giver
en god rumlig afgrænsning af de genanvendete byrum omkring
Vendersgade.
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skoldebro

”Porten” mod syd forbinder
industribygningen og lagerhallerne i 1. sals niveau

kontorhusene
industribygningerne
lagerhallerne

Struervej

Lagerhallerne

Lagerhallerne set fra Struervej,
hvor facaden er helt lukket. Her
kan der evt. åbnes mere op, så
man kan se ind til de aktiviteter,
der foregår i hallerne

Lagerhallerne består af flere større rum med et samlet areal på
ca. 2.500 m2 i 1 etage.
Hallerne er stort set uisolerede og kan med en mindre istandsættelse (primært lyddæmpning) anvendes i deres rå, uopvarmede form til diverse indendørs bevægelses- og ”street”-aktiviteter.

Forskellige bygningstyper
De genanvendte bygninger er en blanding af små kontorbygninger i 2 etager, store lagerhaller i 1 etage og en stor industribygning i 2-3 etager.

Konstruktionen muliggør at der kan åbnes op med vinduer og
porte mod de omkringliggende byrum. Derved kan der skabes
et samspil mellem de indendørs og de udendørs aktiviteter
og man kan se udefra, at der er aktivitet og derved inviteres
indenfor.

Strukturen er meget tæt og danner nogle gode byrum i og omkring Vendersgade og pladsen foran den store facade.
Med sin arkitektur er industribygningen, og særligt sydfacaden
et karakteristisk vartegn for Slagteriet.

Den genanvendte Skoldebro skal indgå i et kunstnerisk nedslag
på Slagteriet i forbindelse med Kulturby Århus 2017. Det er
besluttet at broen skal nedrives efterfølgende.

Lagerhallerne er store rum med rå
vægge af mursten og betongulve

I øjeblikket er en skaterhal under opbygning og det er planen at
også et klatre- og parcouranlæg skal etableres i hallerne.

Industribygningen

Mange forskelligartede rum
Bygningen består af mange forskeligartede rum - store og små,
mørke og lyse. Især stueetagen har mange mindre rum, der
er forholdsvist mørke, da der er få vinduer i facaden og ingen
muligheder for ovenlys.

Industribygningen udgør med sine ca. 10.000 m2 etageareal
fordelt på 2-3 etager den største del af de genanvendte bygninger. Bygningen var en del af et større kompleks, hvor den
nordligste del nu er nedrevet.
En ny facade er bygget op der, hvor bygningen er skåret over
og danner et dobbelthøjt rum, der binder de to etager sammen i
den nordlige del.

Den nye nordfacade trækker
lys ind gennem de translucente plader

Facaden er rå og enkel - og udover at lukke bygningen har den
som funktion at trække en masse lys ind i rummene. Derfor er
den udført i translucente plader, fastgjort på et stålskelet - alt
sammen i en råt udtryk, der passer til bygningens karakter.
Bygningen tænkes genanvendt til en mangfoldig blanding af
funktioner med udgangspunkt i at skabe anderledes kulturfunktioner og kulturproduktion, udstillingslokaler, forsamlingslokaler til arrangementer, spisested, uddannelse, iværksætteri og
meget mere.

1. salen er en række forholdsvist store rum, hvor flere har et
godt lysindfald, især gennem sydfacaden - her er også en del
ovenlys.
Den sydligste del er i 3 etager og her på 2. sal findes en række mindre og flot belyste rum langs sydfacaden. Nogle gamle
og mørke kølerum beklædt med stålplader danner kontrast og
andre muligheder for alternative anvendelser - eksempelvis
kunstinstallationer mv.
Generelt er rummene karakteriseret ved at have enten betoneller flisebelagte gulve og fliser et godt stykke op ad væggene,
hvilket gør dem meget robuste for hvad de kan anvendes til.
Ved istandsættelse af bygningen skal dette udtryk så vidt muligt
bevares.

Den store markante sydfacade er
et vartegn for Slagteriet
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Den store sydfacade er et vartegn
Mod byrummet i Vendersgade
er det ønskeligt at åbne mere
op i facaderne og eventuelt
skabe nogle andre og mere
tilgængelige adgangsforhold

De fleste kender Slagteriets markante sydfacade, som indtil
lukningen af Danish Crowns slagteri primært var synlig fra Banegården. Dengang der blev slagtet var facaden et vartegn for
en af byens store arbejdspladser. Den skal forblive at være et
vartegn - nu blot for Holstebros nye kreative bydel.

Det er vigtigt, at bygningernes udtryk og rå miljø bevares, når
de tages i brug til forskellige funktioner - det gælder både indvendigt og udvendigt.
Dermed ikke sagt, at der ikke kan foretages store ombygninger
- eksempelvis sættes en del flere større vinduespartier i, skabe
nye indgangspartier, tagterrasser og -haver mv.

På 2. sal er der flere rum
med højt til loftet og et flot lys

Strategien skal samtidig sikre et sammenhængende flow af
offentlige forbindelser i bygningerne, ligesom der skal skabes
en sammenhængende forsyning. Der skal også sikres adgang
til forskellige fælles faciliteter, som eksempelvis toiletter mv.

Konstruktionen giver fleksibilitet
Industribygningen er karakteristisk med sin konstruktion - et
søjle-drager-system i beton med felter af røde mursten og vinduespartier imellem.
Denne konstruktion gør den meget fleksibel i indretningen, da
de fleste indvendige skillevægge ikke er bærende. Ligeledes
giver det mulighed for at erstatte større partier af murstensfacaderne med vinduer, så der kan skabes mere lys i bygningen,
hvilket er nødvendigt for at kunne indrette nye funktioner i
bygningen.

En arkitektonisk strategi for de genanvendte bygningers istandsættelse skal udarbejdes for at sikre helhed i de ombygninger
og indretninger, der foretages i bygningerne.

Som udgangspunkt skal bygningerne betragtes som indendørs
byrum, hvori der kan indrettes funktioner og skabes aktivitet.
Nogle funktioner kan umiddelbart placeres i de eksisterende uisolerede og uopvarmede rum. Andre funktioner kræver
opvarmede bygninger, der så eksempelvis kan opføres som
isolerede rum inden i bygningerne - alternativt kan mindre dele
af bygningerne isoleres og opvarmes.
1. sal består af forholdsvist store
åbne rum

Arbejdet med strategien forventes igangsat med vedtagelsen af
Helhedsplanen.

Visualisering af byrummet omkring Vendersgade
Vendersgade er det centrale strøg og en del af hovedstien, der binder
bydelen sammen. Byrummet omkring de genanvendte bygninger kan
blandt andet indrettes med udeservering. De gamle stålkar, som blev
brugt til kød på slagteriet, har fået nyt liv som plantekasser.
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Parkeringspladser skal være attraktive byrum
VIA´s parkering indgår

Parkeringsarealerne er bydelens primære ankomstarealer – de
er meget vigtige for oplevelsen af bydelen – det er her man
først bydes velkommen.

Som et led i VIA´s integration i den nye bydel, inddrages en del
af VIA´s eksisterende p-pladser i det samlede parkeringsbehov.
Desuden vil en omdannelse af mindre betydningsfulde byrum
omkring VIA medvirke til at friholde de primære byrum til ophold
og aktiviteter.

Parkeringsarealer i mindre enheder er lettere at gøre attraktive. De er overskuelige og tager ikke magten fra byrummene.
Derfor opdeles størstedelen af parkeringspladserne i mindre
enheder i form af bygader.
Det er rigtig vigtigt hvordan parkeringen udformes og hvilke
materialer, der anvendes. Alle parkeringsarealer skal begrønnes – og ikke nødvendigvis på samme måde. Ved at give hvert
parkeringsområde sin egen karakter bidrager det til oplevelsen
af mangfoldige byrum. Hvert sted får sin egen identitet, der kan
spille sammen med de funktioner og bebyggelser, der støder
op til byrummet. Samtidig bliver det lettere at orientere sig i
bydelen, når man kan kende de forskellige bygader og parkeringsarealer fra hinanden.

Terrænparkering er udgangspunktet
Med en samlet bebyggelsesprocent på maksimalt 65 % er der
disponeret for at parkeringsnormen kan opfyldes ved parkering
på terræn.
Parkeringsplads, hvor det grønne dominerer og skaber et godt
miljø

Parkeringen er fælles for bydelen

Der er mulighed for at etablere et fælles p-hus for Slagteriet på
det store p-areal nordøstligst i bydelen ved VIA. Der etableres
en p-fond hvortil de enkelte byggerier kan indbetale og dermed
opfylde parkeringsnormerne.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af parkeringspladserne
i bydelen etableres parkeringen som fællesparkering for alle
funktionerne i området. Dette giver mulighed for dobbeltudnyttelse og parkeringsnormen kan sænkes. Der vil dog være
en naturlig differentiering i hvor offentlige parkeringspladserne
fremstår - i forhold til placeringen i bydelen.
Det betyder f.eks., at de parkeringspladser, der servicerer VIA
om dagen, anvendes som parkering til boliger og kulturaktiviteter om aftenen og i weekender.
Det betyder samtidig, at parkeringspladser ikke kan reserveres
eller afspærres - de vil alle være offentligt tilgængelige.

Der er dog mulighed for at bygge mere end de 65%, hvis
særlige betingelser opfyldes. Herunder at parkeringskravet skal
opfyldes ved at der etableres i parkeringskælder, i p-hus eller i
bygningernes stueetage mod Hjalmar Sørensens Vej. I særlige
tilfælde kan der findes parkeringsmuligheder i nærområdet.

Biler fylder meget i byrummene
Regnbede er indarbejdet som
grønne elementer på disse parkeringspladser

Med et varieret byggeri som beskrevet og en bebyggelsesprocent på 65 % skal der etableres ca. 600 p-pladser i bydelen.

Bilparkering på terræn fylder meget og etableres ofte på bekostning af friarealer. Dette gælder også for Slagteriet, hvor der
er åbent for at etablere parkering for op til en bebyggelsesprocent på 65 % på terræn. Det betyder bl.a. at f.eks. boliggader
og gårdrum nødvendigvis må udnyttes relativt kraftigt til parkering.
Derfor opfordres kommende bygherrer til at placere så stor en
del af parkeringspladserne med andre løsninger, så boliger
mm. får så gode friarealer som muligt og dermed større værdi.
Parkering i stueetagen
Langs Hjalmar Sørensens Vej åbnes der mulighed for at anlægge p-pladser under en del af bygningerne/friarealer. Mod
byparken prioriteres en aktiv facade i stueetagen og der må
derfor ikke være parkering her.

Eksempel på grønt parkeringshus

Kreative indretningseksempler

Principielt tværsnit, der viser hvordan en del af parkeringen
langs Hjalmar Sørensens Vej kan anlægges på terræn under
bygningerne.

31

En større p-plads ved VIA
Et større parkeringsområde placeres tæt på VIA og i direkte
forbindelse med jernbaneoverkørslen og Stationsvej. Parkeringspladsen vil kunne rumme ca. xxx biler.
Det vil blive en helt offentlig p-plads, som fortrinsvis betjerner
VIA i dagtimerne, men i aftener og weekender også resten af
Slagteriet og evt. aktiviteter i Arenaen.
Det er en relativ stor p-plads, som kræver særlig opmærksomhed i forhold til indretning, beplantning, materialer og inventar.
På dette sted kan der desuden opføres et p-hus, hvis det bliver
aktuelt.

Parkering i bygaderne

Parkeringsnormer
Parkeringsnormen sænkes på Slagteriet i forhold til de normer,
Holstebro Kommune normalt anvender. Det sker fordi udgangspunktet er, at parkeringen er fælles for hele bydelen og pladserne derfor kan dobbeltudnyttes.
Parkeringsnormen til de eksisterende slagteribygninger er
lav, da udnyttelsesgraden i bygningerne vil blive lavere end
”skræddersyet” nybyggeri pga. øget spildplads i de lokaler, som
er bygget til industriformål og nu skal anvendes til noget helt
andet.
Parkeringsnormer angiver normalt det antal parkeringspladser,
bygherre som minimum skal etablere. På Slagteriet er parkeringsnormen et maksimum såfremt parkeringspladserne etableres på terræn. Ønsker en bygherre flere parkeringspladser end
normen, skal disse etableres i parkeringskælder eller p-hus.

Parkeringen i de små sidegader/bygader henvender sig primært til boligerne eller øvrige funktioner i bygningerne, men
kan ikke reserveres og har offentlig adgang.

Parkeringsnormer for biler
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Parkering i gårdrum
Parkering og tilkørsel i karréernes gårdrum må ikke udgøre
mere end halvdelen af gårdens areal, så der sikres rimelige
opholds- og indgangsarealer.
Parkeringen i gårdrummene kan forbeholdes karréens beboere/
brugere.

Der skal mindst etableres:
Genanvendte slagteribygninger		

1 plads/150 m2

Uddannelse				1 plads/50 m2
Boliger>50 m2				1 plads/bolig
Boliger≤50 m2				¼ plads/bolig
Byerhverv				1 plads/100 m2

Parkering langs Hjalmar Sørensens vej
Evt. parkering langs Hjalmar Sørensens Vej kan udføres som
kantparkering eller større arealer kan indrages fra tidligere
baneterræn til egentlige p-pladser.

Evt. parkering i syd
I den sydlige del er der principielt plads til at indrette større
p-pladser uden for området på det nuværende ubenyttede baneareal. Disse p-pladser kan f.eks. supplere parkering til en evt.
offentlig funktion eller betjene banegården/busterminalen.

Andre funktioner

vurdering af behov

Parkeringsnormen kan og må opfyldes ved parkering på
terræn ved en samlet bebyggelsesprocent på op til 65 %.
Ønskes der opført byggeri, som overstiger en samlet
bebyggelsesprocent på 65 %, skal p-pladserne ligeledes
etableres i p-kælder, p-hus eller i bygningernes stueetage
mod Hjalmar Sørensens Vej (som vist på skitse)
Ønskes flere p-pladser - f.eks. private/reserverede p-pladser til boliger - skal de etableres i p-kælder, p-hus eller i
bygningernes stueetage mod Hjalmar Sørensens Vej (som
vist på skitse)
P-normen kan opfyldes eller suppleres med parkering
langs Hjalmar Sørensens Vej og ved inddragelse af dele af
det tidligere baneareal - i det omfang, det viser sig muligt.
I gårdrum må der maksimalt etableres p-pladser/køreareal
på halvdelen af det ubebyggede areal.

Visualisering af en bygade, set fra Struervej
Bygaden er adgangsvej til bydelen og er udformet som shared space
for bilister, cyklister og fodgængere. Gaderummet er velafgrænset af
bygninger og trærækker i begge sider af gaden, der bidrager til en
begrønning sammen med boligernes forhaver.
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Stierne er Slagteriets hovedtrafikårer
En hovedsti mellem VIA og Nørreport sikrer den
primære nord-sydgående forbindelse gennem
bydelen for både cyklister og fodgængere.
Det er et overrodnet mål, at Slagteriet bindes sammen med
resten af byen og at der etableres gode stiforbindelser, som
prioriterer cykeltrafikken.
Desuden er det væsentligt at især adgangen fra den kollektive
trafikterminal til VIA styrkes.

Hovedstien
Hovedstien løber gennem hele bydelen og skal tjene som både
den gennemgående transportsti, for dem, der skal fra A til B og
samtidig som en rekreativ oplevelsessti, som leder gennem en
række rekreative byrum med hver sin karakter.
Den gennemgående sti kommer dermed til at aflaste cykelstien
på Struervej og erstatter ligeledes en cykelsti langs Hjalmar
Sørensens Vej.
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Stiforbindelser på tværs
Alle bygaderne med indkørsel fra Struervej og Hjalmar Sørensens vej forbindes med hovedstien eller tilknyttede byrum.
Desuden etableres et antal stier gennem byparken. Dermed
sikres et tætmasket netværk at cykelforbindelser til og gennem
bydelen.

Asfaltbelægning på både
stier og aktivitetsarealer

Hovedforbindelse på tværs
Et stiforløb mellem jernbaneoverskæringen/Stationsvej og
Struervej udgør en hovedstiforbindelse mellem bydele i øst og
vest.
Stien anlægges sammen med en evt. tværvej.

Hovedstien deler sig
Omkring byparken deler hovedstien sig og forløber langs bygningerne. Dette sikrer let adgang til både boliger og bygader
samtidig med at byparken kan friholdes for gennemskæring af
for mange stier.

Vendersgade
I mellem slagteribygningernr findes en rest af den tidligere Vendersgade. Vendersgade var oprindeligt en bygade, som blev
anlagt før Slagteriet i 1950´erne blev etableret.

Den centrale plads
Hovedstien løber hen over den centrale plads foran hovedbygningen og bliver her etableret som shared space.

Hovedstien trækkes mod øst
Gennem denne relativt smalle del af bydelen trækkes hovedstien mod øst og forløber tæt på Hjalmar Sørensens Vej. Dette
kræver fokus på at stien ikke bliver en dobbeltrettet sti langs en
vej og på evt. krydsningspunkter.

Bro over jernbanen
Et helt centralt element i at skabe et flow gennem området og
god kobling til den kollektive trafik for både Slagteriet og vestbyen, er etablering af en bro over jernbanen til den kollektive
trafikterminal.

Forbindelse til City
Der skal være let og direkte adgang mellem Slagteriet og
Nørreport/City. Det er en mulighed at etablere en stiforbindelse
langs jernbanen - en sti, der også løber forbi Remisen, som
måske kan finde en god anvendelse her i overgangen mellem
City og Slagteriet.

Stier som løbebane og
til træning og motion

Cykelforbindelser til resten af byen
Cykel-/fodgængerforbindelser
Slagteriets interne hovedstiforbindelse knyttes sammen med
de omkringliggende bydele, så Slagteriet bliver en integreret
del af byen. Samtidig opstår nye forbindelser, der binder byen
sammen.
VIA integreres med en direkte med Slagteriet via hovedstien og
får desuden en direkte forbindelse til City.

UCH

Hostrups
- Arena og
Center For Sundhed
Trekanten

Gymnasiet

VIA

Center For Sundhed sammenknyttes med både Slagteriet og
City med en sikker og cykel- og gangforbindelse - med aktiviteter og oplevelser.
Med en bro eller tunnel over/under jernbanen kan der skabes
en værdifuld sammenhæng mellem den kollektive trafikterminal, VIA og byens østligt placerede ungdomsuddannelser.
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Kollektiv trafikterminal

Cykelstativ som byrumsinstallation

Cykelparkering
City

Der fastsættes ikke egentlige normer for cykelparkering,
men behovet vil i forbindelse med hvert enkelt byggeri og
lokalplan bive vurderet.
Da hovedforbindelserne til og i bydelen er cykelstier skal
der lægges stor vægt på tilstrækkelige cykelp-pladser.
P-pladserne skal placeres så tæt som muligt på hovedmål
og samtidig skal der være p-pladser jævnt fordelt i bydelen.
Til boligerne skal der som udgangspunkt være mindst 1
overdækket p-plads pr. bolig.

Biltrafikken er på andres præmisser
Cyklister, fodgængere, bypark og aktiviteter prioriteres højt på Slagteriet. Det betyder, at biltrafikken så vidt muligt begrænses til ind- og udkørsel
til p-pladser og at gennemkørende trafik undgås.
Biladgang til den nye bydel sker fra eksisterende veje - Struervej og Hjalmar Sørensens Vej.

Struervej
Struervej er en af byens ældre indfaldsveje og er med en
årsdøgntrafik på godt 5.000 biler i døgnet relativt belastet. I
fremtiden vil der fortrinsvis være biladgang til ny boliger fra
Struervej. Sammenholdt med den trafik, der tidligere var til
Danish Crowns p-pladser langs Struervej, vurderes den øgede
belastning at være mindre betydende.

Tværvej
En tværvej over Slagteriet kan blive aktuel ved en fuld udbygning af bydelen Der reserveres derfor et tracé til en evt. kommende sivegade, der tillader biltrafik på cyklister og fodgængeres præmisser.
Tværvejen vil dog betyde en uønsket afskæring og barriere
mellem Slagteriet og VIA og derfor anlægges den kun, hvis der
viser sig et tilstrækkeligt stort behov. Den præcise placering af
en evt. tværvej afgøres i forbindelse med endelig placering af
bygninger.

Vejadgange fra Struervej skal så vidt muligt placeres forskudt
i forhold til de eksisterende sideveje, så firebenede kryds
undgås. Der skal samtidig være fokus på sikre overkørsler af
cykelstien langs Struervej.
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Hjalmar Sørensens Vej
Hjalmar Sørensens Vej er anlagt i 1980´erne og har hidtil fortrinsvis været anvendt af Danish Crowns transporter til og fra
slagteriet. Fremover vil det blive en primær adgangsveje til den
nye bydel.
For at mindske belastningen på Struervej mest muligt, placeres en større p-plads ved VIA og evt. p-hus med indkørsel fra
Hjalmer Sørensens Vej. Ligeledes vil parkeringen langs vejen,
som i høj grad fremstår som offentlig parkering, medvirke til at
Hjalmar Sørensens Vej vil tiltrække en stor del af trafikken til
Slagteriet.

Knudepunkt
Der opstår et trafikalt knudepunkt hvor Hjalmar Sørensens Vej
og Ved Banen mødes, hvor stier krydser, en kommende bro
over jernbanen rammer jorden. En funktionel og æstetisk løsning findes i sammenhæng med en kommende byrumsplan.

Fokus på krydset Struervej/Ved Banen
Ved en forøget trafik på Hjalmar Sørensens Vej vil der blive et
forøget pres på Hjalmar Sørensens Vejs/Ved Banens udmunding i Struervej. En ombygning af dette kryds må derfor forventes på et tidspunkt at blive aktuel.

Intern biltrafik
Biltrafik internt i bydelen skal som udgangspunkt begrænses til
ind- og udkørsel til parkeringsarealerne.
Dog er der behov for at give mulighed for varekørsel, renovationskørsel, flyttebiler, brand- og redningskøretøjer samt ikke
mindst nødvendig kørsel i forbindelsen med arrangementer i
byrum og byparken. Derfor må det tillades, at stier kan anvendes til begrænset kørsel og indrettes derefter.
Den aktive brug af byrum og bypark til f.eks. festivaller og
gadeidræt kræver at det er muligt at køre til med udstyr mm.,
men det skal fysisk sikres at biltrafikken underordner sig den
øvrige trafik og aktivitet. Derfor er det vigtigt, at arealer, der skal
kunne rumme bil- og varekørsel, indrettes som shared space
med tydelig hastighedsdæmpning, så omfattende skiltning kan
undgås.

