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Velkommen til Holstebro!

forskel for byens borgere, besøgende, handlende, er-
hvervsdrivende og øvrige aktører i byen.

Derfor har vi forud for parallelkonkurrencen gennemført 
en ambitiøs og omfattende involveringsproces, som har 
givet forskellige målgrupper mulighed for at blive hørt og 
komme med konkrete forslag til parallelkonkurrencens 
opgave. Med afsæt i involveringsprocessen har vi lagt 
op til en proces for selve parallelopdraget, der er baseret 
på dialog og samskabelse. Det kræver, at de tre teams 
træder ind i opgaven med mod og viden samt lysten til 
at dele og lytte.

Ambitionerne i Holstebro er store, og derfor har vi også 
store forventninger til den kommende proces.

Vi glæder os til at løbende at se resultatet af arbejdet 
hos jer i de tre teams og ser frem til et spændende sam-
arbejde omkring udviklingen af Holstebro Midtby.

 

 
Annemette Færch 
Bestyrelsesformand i Holstebro Udvikling P/S 
 

 
H.C. Østerby 
Næstformand i Holstebro Udvikling P/S og  
Borgmester i Holstebro Kommune

I Holstebro Udvikling P/S forventer vi os meget af jeres 
indsats i de tre teams. En indsats, som vil få stor betyd-
ning for udviklingen af både Holstebro By og Holstebro 
Midtby. Herunder byens liv, de bymæssige sammen-
hænge og ikke mindst det fælles ejerskab til at realisere 
den kommende udviklingsplan.

Holstebro Midtby rummer i dag en lang række unikke 
kvaliteter. Kulturen gør en forskel, vi har en levende og 
attraktiv gågade, et rigt by- og kulturliv, bynære land-
skabskvaliteter og ikke mindst viljen og modet til at føre 
nye ambitioner ud i livet. Holstebro Kommune er allere-
de godt i gang med at udvikle byen, og gennemfører i 
disse år en række små og store projekter, der skal sikre, 
at Holstebro Midtby også i fremtiden vil være en levende 
og attraktiv kultur- og handelsby.

I 2018 er der blandt andet blevet udarbejdet en samlet 
udviklingsplan for Slagterigrunden. Ved Nørreportcen-
tret er der planer om at omdanne og eventuelt udvide 
den eksisterende centerbebyggelse, og ved Enghaven 
skal der opføres en ny biograf, der er første skridt i gen-
tænkningen af området. Samtidig rummer midtbyen 
flere centralt beliggende byomdannelsesområder, hvor 
der stadig er behov for sammenhængende udviklings-
greb og konkret planlægning. Dette er fx Storå, Sønder-
land og Sygehusgrunden, hvor sidstnævnte allerede er 
udpeget som et særligt fokusområde i forbindelse med 
parallelkonkurrencen.

Med parallelkonkurrencen ønsker Holstebro Udvikling 
P/S at understøtte den eksisterende udvikling og ska-
be et afsæt for flere konkrete projekter, der kan gøre en 

Holstebro Udvikling P/S, Færchfonden og Holstebro Kommune siger 
velkommen til alle deltagerne fra de tre teams, som har prækvalificeret 
sig til parallelkonkurrencen vedrørende ’Udviklingsplan for Holstebro 
Midtby’. Vi ser frem til en spændende og dialogbaseret proces, hvor vi 
sammen skal skabe rammerne for fremtidens Holstebro Midtby.
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Koncert i Østergade

’Kvinde på kærre’ i Nørregade Holstebro Bibliotek og Rådhus
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Holstebro - før og nu

Holstebro er centrum for kultur og handel i Nordvest-

jylland. Holstebro Købstad er en eftertragtet handelsby 

med et finmasket net af handelsgader – herunder Dan-

marks ældste, permanente gågade - og er i den grad 

præget af spændende kulturliv, attraktive naturkvalite-

ter, gode karriere- og levemuligheder, uddannelsesinsti-

tutioner og et enestående talentmiljø. Holstebro er på 

alle måder et særligt knudepunkt i Nordvestjylland, men 

sådan har historien ikke altid været.

Holstebro By opstod historisk set som vadested over 

Storå, og udviklede sig sidenhen til en betydningsfuld 

handelsby med forbindelser til andre større nordvestjy-

ske eller midtjyske byer, som fx Ringkøbing, Struer, Her-

ning og Viborg.

I løbet af 1800-tallet fik Holstebro del i det generelle 

økonomiske opsving i Danmark, og industrialiseringen 

begyndte at gøre sit indtog i byen, hvilket havde stor 

indflydelse på byens vækst. I sidste halvdel af 1800-tal-

let blev adskillige industrivirksomheder etableret i Hol-

stebro, deriblandt R. Færchs Cigar- og Tobaksfabrikker, 

der siden blev et stort industri- og handelsforetagende. 

Omkring 1960 var R. Færchs Cigar- og Tobaksfabrikker 

den største virksomhed i Holstebro med ca. 1.200 med-

arbejdere. Foruden tobaksindustrien var også slagteri- 

og jernstøberindustrien store drivkræfter i udviklingen af 

byen.

Holstebro som kulturby
Selvom Holstebro var i vækst, så blev byen i midten af 

det 20. århundrede fortsat betragtet som et udkantsom-

råde. Byen havde svært ved at fastholde de unge, som 

flyttede fra Holstebro for at uddanne sig, og som ikke 

senere vendte tilbage. Samtidig var der uforholdsmæs-

sigt mange ældre, ufaglærte og arbejdsløse, og byens 

virksomheder havde svært ved at tiltrække dygtige nøg-

lemedarbejdere. Manglen på kvalificeret arbejdskraft fik 

således også betydning for byens evne til at tiltrække 

nye virksomheder og arbejdskraft.

For at ændre på byens og kommunens udvikling valg-

te det daværende byråd i midten af 1960´erne at satse 

på en aktiv kunst- og kulturpolitik, den såkaldte Kultur-

model Holstebro, der skulle være med til at tiltrække og 

fastholde både virksomheder, kvalificeret arbejdskraft 

og indbyggere. Denne satsning har sidenhen haft stor 

betydning for både Holstebro By og Holstebro Kommu-

nes identitet, og kulturen er på mange måder blevet en 

central drivkraft og katalysator for byens udvikling og en 

meget central del af byen og Kommunens DNA.

I dag findes der således en lang række forskellige kultur-

institutioner og foreninger i Holstebro – og særligt i Hol-

stebro Midtby, som er med til at sætte nye standarder for 

byens liv og rum. Dette er fx Foreningen Kulturdivisionen 

og Subhuset på Slagteriet, DTA Campus, Det Kongelige 

Teaters Balletskole, Holstebro Musikteater, Odin Teatret, 

Holstebro Museum og Holstebro Kunstmuseum.

Kulturen til forskel
Den tidlige kunst- og kulturpolitik i Holstebro Kommune 

har i dag resulteret i den bæredygtige ”Kulturmodel Hol-

stebro”, der er byrådets overordnede vision for Holstebro 

Kommune, og som danner grundlaget for mange af de 

beslutninger, der vedtages.

Visionen for ’Kulturmodel Holstebro’ er: ”Holstebro sæt-

ter den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og interna-

tionalt.”
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’Kulturen til forskel’

I Holstebro Kommune bygger vi bro til hinanden. Det har vi gjort siden 1274, hvor 
den første af slagsen så dagens lys henover Storå.

Det er en del af vores kultur: At tro på, at jo kortere afstanden er mellem mennesker, 
desto mere åbner det op for.

Det er noget, man mærker i Holstebro Kommune. Det er uanset, hvor du er. På 
Danmarks hyggeligste gågade. På Talentakademiet. På Det Kongelige Teaters 
Balletskole. På University College Holstebro. Du mærker det i skolerne. 
I sportshallerne, i begejstringen og rundt om på arbejdspladserne, som der 
i øvrigt bliver flere og flere af.

Kulturen gør en forskel. Den bevæger os. Helt bogstaveligt. Til hverdag betyder det, 
at vi sjældent ser tingene, som de er. Vi ser hellere, hvad de kan blive til.

Hvor nogle ser et nedlagt slagteri, ser vi en oplagt mulighed for en ny og levende 
bydel. Hvor nogle ser en festival, ser vi de folk, der har været sammen om at skabe 
den. Hvor nogle ser et stykke jord, ser vi plads til vækst. Og hvor nogle ser en 
motorvej, ser vi 30 minutter mere til dig i hverdagen.

Det bringer os tilbage til det med afstandene – og måderne vi bygger bro på. 
Mellem det nære og alverdens kreative impulser. Mellem uddannelse og erhverv. 
Mellem byliv, arbejdsliv, familieliv og livet i en enestående natur mellem Limfjorden 
og Vesterhavet. 

Vi hører det tit. Verden virker ofte lidt mere rummelig her i Holstebro Kommune.

Hvorfor? Fordi der er kulturen til forskel.

 
- UDDRAG FRA HOLSTEBRO KOMMUNES BRANDINGSTRATEGI
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Visionen skal hjælpe med fortsat at sætte kulturen i høj-

sædet, når det gælder den overordnede udvikling af by 

og kommune. Således bruger Holstebro Kommune den 

kulturelle vision:

• �som drivkraft for udvikling og vækst - især inden for 

erhverv, uddannelse og sundhed.

• �som den røde tråd i driftsopgaver og serviceydelser 

- der er en dråbe af kultur i alt, de foretager sig.

• �til at skabe fælles identitet og til at profilere og mar-

kedsføre Holstebro.

Foruden ’Kulturmodel Holstebro’, som er den overordne-

de ramme om Holstebro Kommunes udvikling, har kom-

munen ligeledes fået udarbejdet en ny brandingstrategi, 

som har resulteret i det nye slogan: ”Kulturen til forskel”. 

Brandingstrategien understreger ikke alene kulturens 

betydning for Holstebro i dag, men trækker også refe-

rencer tilbage i tiden samtidig med, at der sættes ret-

ning for fremtiden.

 

”Når vi nu siger, at vi har ”kulturen til for-

skel”, handler det ikke bare om kunst, men 

om måden vi interagerer med hinanden og 

bygger bro. Så det er et forsøg på at bre-

de kultur ud til at være mere og andet end 

”kunst og kultur”, samtidig med, at vi holder 

fast i den DNA, som er skabt, og de investe-

ringer, som er lagt i kultur gennem de sidste 

mange år.”

Mette Højborg, kultur- og erhvervsdirektør,
Holstebro Kommune

Holstebro Midtbys bystrukturelle udvikling
Kulturen i Holstebro er imidlertid kun ét aspekt i byens 

udvikling, der har været med til at definere Holstebro. På 

det bystrategiske niveau er Holstebro Midtby i høj grad 

et resultat af aktiv kommunal byplanlægning, der blev 

gennemført og eksekveret i 1960’erne og 1970’erne. Den 

overordnede bystruktur blev fastlagt i en dispositions-

plan i 1968 og denne plan blev - på godt og ondt - ud-

møntet i de efterfølgende år gennem en aktiv jordpolitik. 

Det vil sige kommunale ejendomsopkøb, nedrivninger 

og etablering af gadegennembrud, parkeringspladser 

og gågader.

Planlægningen blev gennemført og eksekveret for at 

imødekomme de ønsker og krav, der blev stillet til en 

moderne købstad i forhold til udviklingen i privatbilismen 

og de nye udviklingstrends inden for eksempelvis detail-

handel. Byrådet lod på den baggrund den middelalderli-

ge bystruktur omdanne, så der fra en klart afgrænsende 

cirkulationsgade var let og effektiv adgang til store par-

keringsarealer, hvor bilen kunne stilles, for at man kunne 

bevæge sig frit rundt i byens handelsgader, der i stor stil 

blev omdannet til gågader – fri for biltrafik. Denne plan-

lægningsmæssige løsning betød omfattende ændrin-

ger af bystrukturen og en afkobling af tidligere naturlige 

sammenhænge i byen.

Afkoblingen og de manglende sammenhænge er over 

tid blevet en større og større udfordring. Med Holste-

bro Kommunes opkøb af det bynære – og nu nedlagte 

- slagteri og en snarlig overtagelse af Sygehusgrunden 

er der et klart - og nødvendigt - ønske om at sikre sam-

menhængene mellem de nye udviklingsområder og den 

historiske bykerne. 
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Nørregade

Musikteatret og Camps DTA ved Storå Shopping i handelsgaden



Handelsbyernes udfordringer og muligheder
En stor og grundlæggende udfordring for langt de fleste 

byer i dag er den ændring af indkøbsvaner, der betyder, at 

mange butikslokaler nu står tomme. Ændringen skyldes 

både nethandlen og liberaliseringen af planloven, der 

har tilladt opkomsten af fx dagligvarebutikker i byernes 

udkanter og en række demografiske og adfærdsmæssige 

ændringer.

Tomgang i butikkerne er et dårligt signal for en by, og 

kan i værste fald sprede sig og udvikle sig til blandt 

andet utryghed, faldende ejendomspriser, manglende 

investeringer og fraflytning. Handel og byliv har altid 

været to sider af samme sag, og byens butikker spiller en 

nøglerolle på grund af deres forsyningsfunktion og deres 

rolle som mødested, social infrastruktur og almindelig 

inspirationskilde i dagligdagen.

Når butikkerne lukker, er det ikke ’bare’ butikkerne, der 

lukker, men grundlæggende bystrukturer, der begynder 

at bryde sammen. Det medfører et behov for nytænkning 

af, hvordan man skaber rammerne for en levende by, 

og måske er der endda grund til at glæde sig over den 

’kritiske spændingstilstand’, som bymidterne på mange 

måder befinder sig i. I den brændende platform er der 

et potentiale for at skabe noget, der faktisk er bedre, 

sjovere og mere interessant end det, der var før. 

Samarbejde og ’software’
Butikkerne er nødt til at tænke innovativt for at kunne 

overbevise kunderne om, at det er umagen værd at 

komme ind til byen i stedet for at sidde i sofaen og shoppe. 

Det kan godt være, at der bliver færre butikker, men der 

er grund til at tro, at dem, der overlever, bliver så meget 

desto mere attraktive. Samtidig vil vi formodentlig se 

en større mangfoldighed i udbuddet; butikkerne vil blive 

mere unikke, der vil komme flere spise- og kulturtilbud, 

og kreative koncepter af forskellige slags vil blomstre op. 

Scenariet forudsætter dog, at flere parter er enige om 

at få det til at lykkes. Detailhandlerne kan ikke gøre det 

alene, men kun i samarbejde med ejendomsejerne og 

kommunen - og i øvrigt også med byens andre aktører 

og borgere.

Hele manøvren er afhængig af en defensiv strategi, der 

gør krisen til en mulighed ved at satse på og investere 

i samarbejde, drift, indhold og kommunikation. En 

opgradering af opmærksomhed på byens ’software’, nu 

hvor bylivet ikke sker ’af sig selv’, og en kobling af dens 

software og hardware, er nu helt nødvendig. Ikke mindst 

når man tænker på, at 90 % af et steds succes vurderes 

at afhænge af den rigtige ledelse og drift.  

Identitet og karakter
Holstebros identitet ligger i en kombination af købstad 

og kulturby. At kulturen spås at skulle spille en større 

rolle i fremtidens bymidte, giver Holstebro en fordel. Her 

er kulturen allerede en indgroet del af byens identitet. 

Men der ligger fortsat en opgave i at gøre den så synlig 

i byens midte, at ingen tilfældig førstegangsbesøgende 

er i tvivl om, at dette er en kulturby. 

En vigtig del af opgaven ligger i at forene kulturbyen 

Holstebro med købstaden Holstebro – og at styrke 

begge aspekter med byens og kommunens identitet 

og stedbundne kvaliteter som grundlag. Dette betyder 

igen, at der er brug for identificering, synliggørelse og 

videreudvikling af en klar regional og lokal identitet, som 

kan blive en slags ”organisk fundament” for en unik og 

bæredygtig bymidte. Uden identitet – det vil sige uden 

de lokale, stedbundne kvaliteter – får byen ikke den 

unikke karakter, som vurderes at være afgørende, hvis 

man vil være synlig på landkortet fremover.

Kogt ned til punktform sætter vi en ramme for løsningen 

af opgaven, der omfatter idéer og refleksioner i forhold 

til:

• Samarbejder og partnerskaber på tværs af 

offentlige, private og civile parter

• Fokus på byens software og kobling af software og 

hardware

• Fokus på at styrke og forene kulturbyen og købstaden 

Holstebro, herunder nytænkning af koncepter og 

indhold i butikslokaler

Se også bilag 4, Notat vedr. byliv og handel, for en 

nærmere redegørelse for ovenstående.
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KØBSTAD OG KULTURBY
JULIE HOLCH, LIVINGCITIES (MARTS 2019)
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Holstebro Kommune er inde i en gunstig udvikling, hvor 

kommunens attraktion stiger. Antallet af borgere i kom-

munen er steget over de sidste 10 år, og det forventes, at 

denne udvikling fortsætter. Søgningen til kommunen er 

også stigende, og det formodes, at de nuværende frem-

skrivninger, som er baseret på den historiske udvikling, 

ikke er tilstrækkelige.

I Holstebro Kommune er der positive tendenser at spore 

på boligmarkedet. Boligpriserne stiger, antallet af hand-

ler stiger, og liggetiderne falder. Samtidig er mange bor-

gere villige til at betale væsentligt mere for nye boliger 

end de priser, der handles til på nuværende tidspunkt. Alt 

sammen indikationer på, at der er et behov for nye boli-

ger i Holstebro Kommune både nu og i årene fremover.

Ved efterspørgsel efter nye boliger bør man være op-

mærksom på forskellen mellem andelen af lejligheder 

og interessen for denne specifikke boligform. Samtlige 

resultater på tværs af de interviewede målgrupper indi-

kerer kraftigt, at der vil blive en øget efterspørgsel efter 

lejligheder. Der er kun bygget 135 nye lejligheder i de sid-

ste 10 år, hvilket slet ikke kan dække behovet – og slet 

ikke de fremtidige boligønsker hos kommunens borgere 

og eventuelle tilflyttere fra andre kommuner.

Som i de fleste kommuner vil Holstebro Kommune se en 

udvikling, hvor specielt mange i den ældre generation vil 

Potentialevurdering 
EXOMETRIC (MARTS 2019)

søge væk fra deres villaer over i mere kompakte bolig-

former som lejligheder eller mindre rækkehuse. Denne 

udvikling ses meget tydeligt i interviewene, der er gen-

nemført med villaejere i omegnen af Holstebro by, hvor 

praktisk taget alle vil vælge en anden boligform, når de 

flytter. 

Det er afgørende, at man er bevidst om risikoen ved 

at etablere flere boliger hurtigere end markedet kan 

”opsluge” de villaer, som borgerne fraflytter i årene, der 

kommer. Ellers står man tilbage med ”villa-ghettoer”, 

hvor priserne vil falde, og mange kan ende med at blive 

stavnsbundet i deres bolig.

Det samlede potentiale i Holstebro Midtby, herunder 

Slagteri- og Sygehusgrunden vurderes at være cirka 

1.100 boliger over de næste fem år, hvilket er lidt større 

end potentialet for Holstebro By samlet set. 

Den samlede fordeling af boligtyper i de tre områder vi-

ser en fordeling med 80 % på små og mellemstore lejlig-

heder. Der er nogle, som ønsker en villa på disse place-

ringer, hvilket er medtaget i potentialet, selvom det ikke 

er et realistisk scenarie.

Se også bilag 5, Potentialevurdering af Holstebro Kom-

mune, for en nærmere redegørelse af ovenstående.

Små 
lejligheder
(50-80 m2)

Sygehusgrunden

Slagterigrunden

Midtbyen

Mellem
lejligheder
(80-110 m2)

Store
lejligheder
(110-140 m2)

Rækkehuse

Villaer

43%

21%

36%

55%

25%

6%
5%

9%

Udviklingsområderne i og omkrng midtbyen har

forskellig attraktivitet. Flest vil gerne bo på Sygehus-

grunden, mens færrest vil bo på Slagterigrunden.

Boligefterspørgslen viser en stor efterspørgesel 

efter lejligheder i forskellig størrelse.
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Holstebro som handelsby
Holstebros centrale bykerne er historisk set blevet byg-

get op omkring detailhandel som den primære bylivsska-

ber med bidrag fra bykernens kulturinstitutioner samt i 

mindre grad bykernens boliger og kontorer. Den midtby, 

man mødes af i dag, kan også overordnet siges at være 

velfungerende. Den kan så at sige ”det, den skal”.

Holstebros bykerne har et bredt udbud af butikker, et 

stigende antal spisesteder og beværtninger samt en 

række blandede kulturtilbud. Hovedstrøget (Nørregade) 

skråner og bugter en smule, hvilket i samspil med en god 

gadebredde, velholdte byrum og ejendomme samt rela-

tivt få tomme lokaler, skaber en positiv oplevelse af en fin 

og velfungerende bymidte. Tilgængeligheden i gaden er 

god, men antallet af opholdsmuligheder og livet i byen 

efter butikkernes lukketid kunne blive bedre.

Handelsbyens historiske forudsætninger er under hastig 

forandring – ikke bare i Holstebro, men i hele landet – og 

selvom Nørregade fortsat er præget af by- og butiksliv, 

så har fx Sønderlandsgade syd for Storå allerede mistet 

sin funktion som handelsgade.

Det ses generelt, at kundernes forbrugsmønstre ændrer 

sig, e-handel stiger og de fysiske butikker kommer under 

pres. Midtbyernes butikker kan ikke alene genere det by-

liv og de oplevelser, der gør dem attraktive. Der er derfor 

et behov for at tænke både strategisk og organisatorisk 

samt helhedsorienteret på tværs af handel, kultur, natur 

og events for at fastholde og styrke et levende og attrak-

tivt byliv for både borgere, handlende og turister.

Holstebro Midtby i dag
Der sker heldigvis meget i Holstebro Midtby. Der er ud-

arbejdet en ambitiøs udviklingsplan for Slagterigrunden, 

som er ved at blive udmøntet i konkrete delprojekter. Der 

er for Nørreportcentret planer om omdannelse og even-

tuel senere udvidelser af centerbebyggelsen. Enghavens 

parkeringsplads vil blive omdannet til et nyt biografom-

råde, og den resterende del af parkeringspladsen vil over 

de næste år blive omdefineret til en grøn parkerings-

plads med større sammenhæng mellem de funktioner, 

der har facade mod pladsen, og de muligheder pladsen 

har at byde på.

Derudover kommer området omkring det nuværende 

sygehus på Lægårdvej i spil i forbindelse med, at sy-

gehusets aktiviteter flyttes til det nye supersygehus i 

Gødstrup, og et stort og centralt beliggende byudvik-

lingsområde skal realiseres over de kommende mange 

år.
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Annemette Færch byder velkommen til Byens Møde

LEGO-workshop

’Tommel op’ til Byens Møde

Åbne værksteder
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Ideerne blomstrer i Holstebro
Inspiration fra involveringsprocessen

Forud for igangsættelsen af parallelkonkurrencen er 

der gennemført en ambitiøs involvering af borgere 

og kultur- og erhvervsinteressenter i Holstebro. 

Involveringen har været organiseret via involvering 

af et Byforum, et unge-event og en bred række af 

åbne aktiviteter, som for eksempel ’Byens Møde - 

Workshop og Konference’ kombineret med mulig-

heden for at komme med kommentarer og input via 

Facebook, LinkedIn og e-mail.

Aktiviteter gennemført som en del af involverings-

processen er:

• Byforum
Nedsat forum med repræsentanter fra byens 

kultur, butiks-, forenings- og erhvervsliv. I Byfo-

rum er der afholdt 2 workshops. 

• Projektgruppe
Nedsat projektgruppe med bred deltagelse af 

relevante fagligheder fra Holstebro Kommune; 

2019

Byforumsmøde I

Workshop med

Byens Unge

Byforumsmøde II

Byens Møde Kickstart på

Parallelkonkurrencen

for teams

JAN FEB MAR APR MAJ

herunder repræsentanter fra planlægning, tra-

fik, kultur og miljø. I projektgruppen, er der af-

holdt 4 møder. 

• Unge-event
Repræsentanter fra henholdsvis HHX, produkti-

onsskolen og en folkeskole deltog i en workshop 

om fremtidens Holstebro. 

• Byens møde og workshop
Hele byen blev inviteret til et offentligt møde 

med oplæg, debat og workshop. I alt deltog om-

kring 450 mennesker i arrangementet. 

• De sociale medier
Undervejs i forløbet har Holstebro Udvikling delt 

information om de afholdte arrangementer på 

web, LinkedIn og Facebook. I forlængelse heraf 

er der løbende tikket forslag og kommentarer 

ind til udviklingsforløbet. Alle inputs indgår i en 

logbog, der er vedlagt programmet som bilag. 
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Hvad lærte vi? 
Afsnittet her redegør kort for de input, de forskellige akti-

viteter i involveringsprocessen har afstedkommet. Afsnit-

tet rummer en række temaer, som er blevet defineret på 

baggrund af de input, der er kommer fra henholdsvis bor-

gere, aktører og interessenter, og forsøger på den måde 

at opsamle på tværs af de gennemførte aktiviteter.

De første tre temaer har en mere overordnet karakter, 

hvorimod de følgende 5 temaer beskriver mere konkrete 

udfordringer og muligheder, der kan have udspring i be-

stemte steder i byen. Derfor kan flere af de intentioner, 

der beskrives i tema 1-3, genfindes i de temaer, som be-

skrives efterfølgende. Herudover skiller tema 2 sig ud, da 

temaet er formuleret på baggrund af ekspertvurderinger 

og analyser udarbejdet af LivingCities (se også bilag 4, 

Notat vedr. byliv og handel), modsat de øvrige temaer, 

der er formuleret på baggrund af inddragelsesproces-

sens input.

• Tema 1: Et fælles Holstebro

• Tema 2: Samarbejde og ’software.

• Tema 3: Det korte aftræk (midlertidighed)

• Tema 4: Et sammenhængende Holstebro

• Tema 5: Kultur- og byliv

• Tema 6: Destination og handelsby

• Tema 7: Et tæt Holstebro

• Tema 8: Et grønt og blåt Holstebro

For hvert tema er opsamlingen opdelt i forslag til kon-

krete projekter og aktiviteter. Her stilles der skarpt på 

fællesnævnerne blandt idéerne. Konkrete, henførbare 

referater og opsamlinger fra de enkelte aktiviteter kan 

findes i bilag. 

Se også den udarbejdede arbejdsvision og formulering 

af opgaven vedrørende de foreløbige temaer i afsnittet 

’Konkurrenceopgaven’ på side 30-35.

8 gennemgående temaer
Inspiration fra involveringsprocessen og eksperter

TEMA 1:
Et fælles Holstebro

På tværs af involveringsaktiviteterne dukker tema-

et fællesskab op gentagende gange med en række 

forskellige betydninger. For det første forstået på 

den måde, at Holstebro Midtby er et fælles anlig-

gende, og at byens aktører efterspørger flere og 

bedre muligheder for at være medskabende. Her-

udover er der ønske om, at midtbyen er et sted for 

mange på tværs af målgrupper; herunder livsstils-

segmenter og aldersgrupper. Flere nævner helt 

konkret børnefamilier, de unge og seniorer, som 

nogle, der bør tænkes ind i den kommende udvik-

lingsplan.

I forlængelse heraf ønsker man helt konkret at fav-

ne den brede sammensætning af borgere – både 

de ressourcestærke og dem, som er mere socialt 

udsatte. Eksempelvis ønsker man at gøre mere for 

at forebygge ensomhed og skabe flere steder som 

understøtter mødet mellem målgrupper og inviterer 

til fællesskab.

Konkrete forslag til aktiviteter og projekter:

• Vær generelt bevidst om byens ønsker om 

at skabe større social sammenhængskraft i 

midtbyen

• Vær inkluderende og skab synergi mellem pro-

grammer og brugere: Skab noget for alle aldre 

– unge såvel som gamle

• Giv mulighed for at deltage og være medska-

bende i at udvikle aktiviteter til midtbyeN
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TEMA 2:
Samarbejde og ’software’

Dette tema ligger i princippet som en paraply over 

de andre. Det handler om, hvordan alle de ting, der 

nu sættes i værk, kan kvalificeres, driftes og konstant 

videreudvikles af byens forskellige aktører i nye part-

nerskaber. Det handler om, hvordan byens ’software’ 

(indhold i butikslokaler og byrum, social infrastruk-

tur, daglig drift, ledelse og kommunikation) kan styr-

kes og tænkes ind i udviklingen af byens hardware 

(infrastruktur, fysiske omdannelse osv.).

    

Se også afsnittet Købstad og Handelsby, side 9, 

samt bilag 4, som er udarbejdet af LivingCities.

Konkrete forslag til aktiviteter og projekter:

• Læg op til rammer for samarbejder på tværs og 

partnerskaber for handling, der kan bidrage til 

at skabe en levende, bæredygtig og unik midtby

• Definer aktører og muligheder for kontinuitet og 

handlekraft

• Overvej koblinger mellem nye samarbejder og 

den eksisterende handelsstandsforening og 

City Vækst

• Indarbejd de fornødne forholdsregler i forhold 

til nybygning, der sikrer en social infrastruktur, 

mødesteder og liv i de kommende nye byom-

råder (fx aktive stueetager, en finansierings-

model, der muliggør dette uagtet markedsvil-

kårene samt den nødvendige infrastruktur og 

kobling til den eksisterende midtby)

• Arbejd med identitet i de forskellige dele af 

midtbyen og overvej hvordan nye aktive stue-

etager kan supplere (ikke kopiere) de eksiste-

rende butikker i hovedstrøgene.

• Indarbejd krav til developere og ejendomsejere 

i nybyggede områder om midler til drift, aktivi-

teter og involvering

• Overvej hvordan den aktive del (med akti-

ve stueetager) af midtbyen kan tage form, 

forskubbes og/eller formindskes. Hvad sker der 

med de sidegader, der allerede har det svært, 

når der kobles nye byområder med krav om by-

liv på den eksisterende midtby? Og hvad bety-

der det for infrastruktur og byrum?

• Arbejd med fleksibilitet i byrum og stueetager, 

så de kan forandre sig i takt med udviklingen og 

nye behov for handel, events og fælles aktivite-

ter
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TEMA 3:
Det korte aftræk 
(midlertidighed)

I Holstebro har man gode erfaringer med at under-

støtte en aktiv og levende by ved at skabe plads til 

midlertidige aktiviteter i byens rum. Fx har Forenin-

gen Kulturdivisionen og Subhuset på Slagteriet væ-

ret med til at kickstarte områdets udvikling gennem 

en ibrugtagning af det gamle slagteri. Således er 

Foreningen Kulturdivisionen og Subhuset blevet di-

rekte medskabere af Slagterigrundens identitet og 

fortælling.

I Holstebro ses der generelt med positive øjne på 

mulighederne for at understøtte midlertidig brug af 

både byrum og bygninger. På den måde kan man 

kickstarte en udvikling, teste nye samarbejder og ge-

nerelt lade ’eksperimentet’ få plads. Det skaber værdi 

på den ’korte’ og den ’lange’ bane samtidigt med at 

nye iværksættere rystes ud af byens vækstlag. 

Der skabes bl.a. værdi på den ’korte bane’, fordi mid-

lertidige anvendelser skaber rum til hurtige tests og 

direkte involvering af borgere, og omvendt skabes 

der værdi på ’den lange bane’, fordi eksperimenterne 

kan lede til ny indsigt og udvikling af kompetencer, 

som får indflydelse på fremadrettede beslutninger. 

Herved understøttes Holstebro Midtby som en dyna-

misk og levende by, hvor undergrundsmiljøer og folk 

med skæve ideer får plads samtidig med, at den al-

mene borger får medbestemmelse. Derved boostes 

både by- og kulturliv i et bredt perspektiv. 

Konkrete forslag til aktiviteter og projekter: 

• Arbejd målrettet med tidlige indsatser, der har 

en kortvarig tidsramme eller kickstart-karakter, 

som kan teste nye muligheder eller forberede 

en kommende forandringsproces.

• Vær bevidst om begrundelsen for en given mid-

lertidig aktivitet; eksempelvis med følgende 

hv-spørgsmål for øje: hvorfor, hvad, hvordan og 

for hvem.

• Kan der udarbejdes en konkret strategi for mid-

lertidige aktiviteter, der netop understøtter visi-

onen for fremtidens Holstebro Midtby?

• Brug Sygehusgrunden som eksempelprojekt, 

og skab en etapevis udvikling med et tidligt fo-

kus på en mental byomdannelse og forankring 

af ejerskab eller målgrupper forud for den fysi-

ske byomdannelse.
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TEMA 4:
Et sammenhængende 
Holstebro

Holstebro bykerne er afgrænset og veldefineret af 

Cityringen. Byens borgere er dog i vid udstrækning 

enige om, at dette indebærer nogle helt centrale 

udfordringer, der i en Udviklingsplan bør adresse-

res og tackles fremadrettet. Blandt andet fungerer 

Cityringen i dag i vid udstrækning som en barriere 

mellem bykernen og en række midtbynære og pe-

rifert placerede vigtige programmer som DTA Cam-

pus og Holstebro Museum (se også temaet om Kul-

tur- og Byliv). Generelt er det et brændende ønske 

at byens attraktioner (kulturelle fyrtårne såvel som 

landskabelige elementer) bindes bedre sammen, 

og at der skabes trygge og værdiskabende mobili-

tetsrum på tværs af byen. 

Konkrete forslag til aktiviteter og projekter: 

• Prioriter de ’bløde’ trafikanter ved at skabe 

øget tryghed i byens mobilitetsrum.

• Skab bedre sammenhænge og overgange på 

tværs af den indre ringvej.

• De brændende platforme ift. overgangsrum er 

adgang og forbindelser ved Slagteriet, Nørre-

port og Sygehuset. Flere påpeger, at der kan 

arbejdes med at skabe en gangbro fra Slagte-

riet til Stationen så der skabes en mulig forbin-

delse videre mod syd til Nørreport og resten af 

midtbyen. 

Cykelparkering ved Holstebro Banegård

Byens unge synes godt om Slagteriet
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TEMA 5:
Kultur- og byliv 

Generelt er byens kulturelle fyrtårne så som Mu-

sikteatret, Odin Teatret, Biblioteket og Rådhuset, 

Holstebro Museum, Holstebro Kunstmuseum, Sub-

huset og Foreningen Kulturdivisionen samt de kunst-

neriske uddannelser på DTA Campus og Balletsko-

len bærende elementer i byens fortælling. Man er 

stolte af det, de bidrager med i byen og ønsker også 

fremadrettet at styrke deres muligheder for at være 

tydelige i bybilledet, blandt andet ved at styrke sam-

menhængene imellem dem. Herudover påpeges det 

generelt, at byen også består af flere overskudsrum 

– byrum uden mening – som i dag ikke bidrager til 

at skabe aktivitet i bymidten. Byens aktører nærer et 

stort ønske om at se en højere grad af aktivering og 

udnyttelse af de arealer, som i dag blot er til overs.

Konkrete forslag til aktiviteter og projekter: 

• Aktivér og programmér de mange parkeringsa-

realer i områderne omkring åen og baggårdene. 

• Udarbejd et årshjul for aktiviteter i Holstebro 

Midtby, der tager højde for byens mange eksi-

sterende aktiviteter og tilføjer nye muligheder, 

så der skabes aktivitet hen over døgnet og i lø-

bet af hele året. 

• Skab tydelighed og bedre sammenhænge imel-

lem byens kulturelle fyrtårne.

• Udarbejd en strategi for midtbyens byrum med 

en række konceptuelle overvejelser om pro-

gram, brugere og udtryk. Med direkte sammen-

hæng til en overordnet strategi for, hvordan de 

bløde trafikanter bevæger sig og holder pauser 

på tværs af byen. 

• Understøt muligheden for at skabe aktiviteter i 

midtbyen – blandt andet via øget medejerskab 

og mulighederne for at borgerne og interesse-

organisationer kan involvere sig direkte. 

• Byens liv skal være inspireret af et fokus på kul-

tur, handel, den omkringliggende og gennem-

gående natur samt en legende tilgang til aktivi-

tet og bevægelse.
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Koncert i det grønne

Juleshopping i Nørregade Fælles dialog til Byforumsmøde
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TEMA 7:
Et tæt Holstebro

Holstebro Midtby besidder mange arkitektoniske 

og strukturelle kvaliteter, der bør værnes om i en 

udviklingsplan for midtbyen. Blandt andet han-

delsgadernes skala, detaljeringen af byhusene og 

landskabets topografiske karakter, der skaber en 

midtby af bugtende by- og gaderum. Byens aktø-

rer nærer et ønske om, at fremtidens midtby skal 

være endnu tættere end i dag – og tæt på flere 

måder. Både i forhold til hvordan byen konkret kan 

fortættes med nye varierede boligformer – således 

at indbyggertallet øges, men også samtidig under-

støtter en socialt robust bymidte, hvor der er plads 

til forskellige typer af indbyggere. Eksempelvis ved 

at blande ejerforhold (på tværs af eje og leje) samt 

størrelser og dermed målgrupper (fra seniorer til 

ungdomsboliger).

 

Konkrete forslag til aktiviteter og projekter: 

• Skab tæthed på flere måder – vi skal tættere 

på hinanden og på de gode relationer

• Udpeg nye steder til fysisk fortætning, så der 

udvikles en sammenhængende midtby

• Skab nye varierede kvarterer, der med forskel-

lige karakterer understøtter midtbyens identi-

tet og oplevelsesmuligheder

• Skab plads til ny typer af byfunktioner

• Skab blandede boliger med et fokus på flere 

målgrupper – herunder på tværs af alder og 

interesser

TEMA 6:
Destination og Handelsby

Byens aktører er opmærksomme på, at Holstebro 

Midtby som handelsby fremadrettet skal tilbyde fle-

re oplevelser. Oplevelserne skal opstå der, hvor der 

findes overlap mellem handelssituationen og det ud-

bud af fornøjelser, som kan knytte sig til de fysiske 

butikker. Det kan fx være udbuddet af restauranter 

og cafeer, kulturelle oplevelser (byens kulturelle fyr-

tårne) samt kvaliteten af byrummene og de miljøer, 

der er i midtbyen. Samtidig påpeges det, at selve 

mødet med byen – herunder udseendet og oplevel-

sen af de store indfaldsveje samt den information og 

skiltning, der leder den besøgende rundt til destina-

tionerne og parkeringspladserne - ikke er tilfreds-

stillende. Overordnet set påpeges det også, at selve 

identiteten og fortællingen om Holstebro Midtby ikke 

er tydelig nok. Man ønsker fremadrettet at udbygge 

byens position som destination for turisterne på 

vestkysten, men det kræver en samlet indsats på 

tværs af fysiske indgreb, der kan styrke sammen-

hængende i byen og byrummenes kvalitet samt ind-

satser omkring kommunikation og branding.

Konkrete forslag til aktiviteter og projekter: 

• Skab flere og bedre bymiljøer – det handler bl.a. 

om den lille skala og mikroklimaet i midtbyen

• Skab tematiserede oplevelser, der varierer he-

nover året og døgnet

• Skab bedre ankomster og et bedre møde med 

handelsbyen – det styrker den samlede ople-

velse.

• Skab god kommunikation og sammenhængen-

de fortællinger, der leder de handlende og be-

søgende fra et sted til det næste.
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TEMA 8:
Et grønt og blåt Holstebro

Holstebro er som by omgivet og gennemskåret af 

en række landskabelige elementer. Blandt andet 

grønne kiler og den markante Storå. Byens aktører 

udpeger generelt set disse landskabelige elemen-

ter som store potentialer for byens fremtidige ud-

vikling og ønsker i højere grad at fortællingerne og 

oplevelserne, der kan knytte sig hertil, prioriteres i 

byudviklingen. 

Konkrete forslag til aktiviteter og projekter: 

• Skab bedre sammenhænge og forbindelser til 

og på tværs af de bynære landskabselemen-

ter; herunder Lystanlægget, Storå, Vegen Å og 

de store grønne landskabskiler, der rækker helt 

ind til midtbyen.

• Gør bymidten grønnere. Skab en strategi for, 

hvordan grønne elementer kan skabe gode 

nærmiljøer i byens rum og eventuelt forskønne 

vejenes færdselsmiljøer.  

• Gør midtbyen mere blå. Åen skal forandres fra 

en bagside til ny byfront med høj, rekreativ og 

bylivsskabende værdi. Samtidig kan der også 

arbejdes med en strategi for lokal håndtering 

af regnvand på centrale steder eller pladser i 

midtbyen.

• Skab en bedre sammenhæng mellem Lystan-

lægget og resten af byen. Lystanlægget ligger 

i dag isoleret og løsrevet fra den øvrige midtby, 

og der ses et potentiale i at styrke både de fy-

siske og de landskabelige kvaliteter mellem fx 

Sygehusgrunden og selve bykernen.

Storå øst for Brotorvet

Leg og aktivitet i det grønne anlæg ved Storå
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Konkurrenceprocessen

Parallelkonkurrencen gennemføres som en udviklings-

proces, hvor teams og udbyder har mulighed for at gå i 

dialog om de tre forslag.

Processen for parallelkonkurrencen gennemføres i tre 

overordnede trin; Først en bystrategisk fase, hvor der 

stilles skarpt på de tre teams læsning af Holstebro, kon-

kurrenceområdet og -opgaven, den overordnede vision 

og hovedgrebet for udviklingen af Holstebro Midtby, 

samt forskellige muligheder og udfordringer i midtbyen. 

Dernæst en bystrukturel fase, hvor de tre teams arbej-

der videre med at omsætte deres erfaringer fra første 

fase til konkrete strategispor og handlinger, herunder 

udpegning af eventuelle projekter og indsatser. 

Endeligt følger en færdiggørelsesfase, som resulterer i 

en præsentation af det enkelte teams konkurrencefor-

slag og et offentligt borgermøde, hvor vinderen eller vin-

derne offentliggøres.

Holstebro udvikling forventer at udpege én vinder af pa-

rallelkonkurrencen, men forbeholder sig retten til at ud-

pege flere vindere.

Kickstart
Processen for parallelkonkurrencen starter med en kick-

startworkshop, hvor de tre teams får mulighed for at 

besigtige området og stille spørgsmål til udbyder samt 

tilknyttede eksperter, fagpersoner og rådgivere.

Herefter er processen for selve parallelkonkurrencen til-

rettelagt omkring to workshops, hvor de tre teams får 

mulighed for at gå i dialog med Holstebro Udvikling, 

Færchfonden, Holstebro Kommune og eventuelt invite-

rede eksperter og fagpersoner, som kan bidrage med 

supplerende viden omkring fx byliv, detailhandel og er-

hverv, trafik og parkering samt kulturen i Holstebro.

Workshop I
(bystrategisk niveau)
Formålet med den første workshop er at give udbyder 

og konkurrenceteams mulighed for at drøfte konkurren-

cens bystrategiske niveau. Målet er at afsøge konkur-

renceområdets potentialer på et overordnet, analytisk 

og bystrategisk niveau og dermed tydeliggøre konkur-

renceområdets udfordringer og potentialer ( jf. konkur-

renceopgaven).

På præsentationsmødet vil alle teams være tilstede og 

vil have mulighed for at høre hinandens oplæg.

Det forventes, at alle teams møder op til workshop I med 

det tilbudte kerneteam.

Der opstilles ikke specifikke krav til afleveringsformen til 

workshop I, dog skal hvert team aflevere en gennemar-

bejdet og let kommunikerbar, digital PowerPoint- eller 

PDF-præsentation af en varighed på maks. 20 minut-

ter, samt det kortgrundlag teamet skal bruge for at gå i 

dialog med bedømmelsesudvalget og eksperter på den 

efterfølgende paneldebat og workshop.

Præsentationen skal blandt andet indeholde:

• Teamets anbefalinger til det videre arbejde. 

• 3 spørgsmål til Holstebro Udvikling.

Anbefalinger og spørgsmål skal bruges i forbindelse med 

den efterfølgende paneldebat (se ovenstående program 

for workshop I). 
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Program for workshop I

13.00-13.10 Velkomst
  Jesper Larsen, direktør, Holstebro Udvikling

13.10-13.15 Dagens program
  Rasmus Cassøe, CFBO

13.15-14.15 Teamoplæg    

  Det samlede team fremlægger deres foreløbige delanalyser og anbefalinger.

  Hvert team har max 20 minutter til deres præsentation.

  -   Team AART

  -   Team Lendager Group

  -   Team Vandkunsten  

14.15-14.45 Ekspertoplæg
  Eksperter fra de tre teams fremlægger et selvstændigt inspirationsoplæg med afsæt i

  den ramme, der er  beskrevet i det følgende.

  Ekspertoplæg må have en varighed af max 10 minutter. 

  -   Ekspert fra Team AART

  -   Ekspert fra Team Lendager Group 

  -   Ekspert fra Team Vandkunsten

14.45-15.15 Kaffe og uformel snak

15.15-16.15 Paneldebat på tværs af oplæg
  Tværgående paneldebat med afsæt i de tre teams’ anbefalinger og spørgsmål til 

  Holstebro Udvikling samt ekspertoplæg.

16.15-16.25 Kort kaffepause

16.25-17.30 WORKSHOP
  De tre teams får hver især mulighed for at gå i dialog med bedømmelsesudvalg og

  de fagpersoner og rådgivere, det er tilknyttet parallelkonkurrencen, samt at stille 

  uddybende spørgsmål til parallelkonkurrencens overordnede opgave (det

  bystrategiske niveau).

17.30-17.40 Teams samler op i grupper – hvad tager vi med videre?

17.40-18.00 Opsamling i plenum 

18.00-19.00 Middag

19.00  Tak for i dag
  Jesper Larsen, direktør, Holstebro Udvikling
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2019

Workshop I

Borgermøde og

offentliggørelse af vinder

Kickstart på

Parallelkonkurrencen

for teams

APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT

Workshop II

Sommerferie

Viderebearbejdning

& realisering

Præsentation af

endelige forslag

De tre teams skal derudover leverer et ekspertoplæg, 

der rammesætter Holstebro Midtbys udfordringer og 

potentialer. De tre teams består af forskellige ekspert-

kompetencer, og eksperter fra de enkelte teams bør så-

ledes have fokus på følgende:

• Team Lendager Group: Cirkulær Byplanlægning 

– en katalysator for innovation, vækst og kultur.

Stikord: Langsigtet værdiskabelse, bæredygtighed, 

forandring af Holstebros DNA og fællesskaber.

• Team AART: Kultur, kunst og midlertidighed i byen.

Stikord: Strategier for langsigtet udvikling og kick-

start-projekter. Hvordan kan strategien for ’kulturen 

til forskel’ gøre sig gældende i planlægningen af Hol-

stebro Midtby?

• Team Vandkunsten: Fremtidens midtby - synergi-

er mellem handels- og kulturliv.

Stikord: Nuværende samfundsdynamikker og mar-

kedstendenser. Hvordan kan Holstebro Midtby styr-

kes via synergi mellem handels- og kulturoplevelser. 

Ekspertoplægget skal medbringes i form af en gennem-

arbejdet digital PowerPoint- eller PDF-præsentation af 

en varighed på maks. 10 minutter, og skal afleveres som 

et selvstændigt oplæg, der kan afholdes uafhængigt af 

teamets samlede oplæg og anbefalinger.

Ekspertoplæggene afholdes i plenum således, at poin-

terne herfra deles på tværs og mellem holdene. 

I forbindelse med workshop I vil de tre teamledere blive 

bedt om at stille op til et kort interview. I interviewet vil 

der (på et overordnet niveau) blive spurgt indtil team-

ets foreløbige analyser og arbejde. I forbindelse med 

videointerviewet skal de tre teams aflevere 1-2 illustra-

tioner, der kan bruges i forbindelse med forskellige kom-

munikationsindsatser, der gennemføres i forlængelse af 

workshop I.

De gennemførte interviews vil efter workshop I blive be-

arbejdet til små videoindslag, som påtænkes anvendt i 

forbindelse med diverse kommunikationsindsatser og 

offentlig orientering (hjemmeside, Facebook, LinkedIn 

m.fl.)

Teamets samlede præsentation (inkl. anbefalinger og 

spørgsmål), ekspertoplæg og medieegnede illustratio-

ner skal afleveres pr. mail til Rasmus Cassøe, ras@cfbo.

dk, senest den 28. maj kl. 12.00. Materiale kan først på-

regnes afleveret, når man har modtaget en skriftlig kvit-

tering herfor.

Efter workshop I forventes det, at der udarbejdes en 

skriftligt feedback, som udsendes til de tre teams. Her-

under udleveres en udspecificeret opgavebeskrivelse til 

arbejdet frem mod workshop II. 

Udbyder forbeholder sig retten til, efter udsendelse af 

konkurrenceprogrammet, at ændre program og indhold 

for workshop I.
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Workshop II
(bystrukturelt niveau)
Formålet med den anden workshop er at give udbyder og 

konkurrenceteams mulighed for at drøfte konkurrencens 

bystrukturelle niveau med henblik på endeligt at udvæl-

ge nedslagsområder, der skal detaljeres yderligere.

På præsentationsmødet vil alle teams være tilstede og 

vil have mulighed for at høre hinandens oplæg.

Det forventes, at alle teams møder op til workshop II 

med det tilbudte kerneteam.

Der opstilles ikke specifikke krav til afleveringsformen til 

workshop II, dog skal hvert team aflevere en gennem-

arbejdet og let kommunikerbar, digital PowerPoint- eller 

PDF-præsentation af en varighed på maks. 30 minutter, 

samt det kortgrundlag teamet skal bruge for at gå i dia-

log med bedømmelsesudvalget og eksperter på den ef-

terfølgende workshop.

Det forventes, at præsentationen, som minimum, inde-

holder:

• Status på vision, hovedgreb og strategier 

• Teamets analyser, kortlægninger og udviklingsprin-

cipper for Sygehusgrunden (se side 36-43), der viser 

hvordan Sygehusgrunden kan blive et hængsel mel-

lem bymidten og Lystanlægget.

• Teamets analyser, kortlægninger og udviklingsprin-

cipper for de øvrige nedslagsområder (se side 44-

55), med et særligt fokus på hvordan bymidtens 

sammenhænge styrkes.

• Udpegning af yderlige nedslagspunkter, projekter 

eller indsatser (fysiske såvel som ikke-fysiske) med 

strategisk potentiale for udviklingen af Holstebro 

Midtby. 

• I forlængelse af de forrige 2 punkter: Et begyndende 

forslag til en handlingsplan og rækkefølgetænkning, 

hvor midlertidige aktiviteter kan spille en rolle. 

• Teamets anbefalinger til det videre arbejde

I forbindelse med workshop II vil de tre teamledere blive 

bedt om at stille op til et kort interview. I interviewet vil 

der (på et overordnet niveau) blive spurgt indtil teamets 

videre arbejde, delkonklusioner og anbefalinger. I forbin-

delse med videointerviewet skal de tre teams aflevere 

1-2 illustrationer, der kan bruges i forbindelse med for-

skellige kommunikationsindsatser, der gennemføres i 

forlængelse af workshop II.

De gennemførte interviews vil efter workshop II blive be-

arbejdet til små videoindslag, som påtænkes anvendt i 

forbindelse med diverse kommunikationsindsatser og 

offentlig orientering (hjemmeside, Facebook, LinkedIn 

m.fl.)

Teamets samlede præsentation (inkl. anbefalinger) 

samt medieegnede illustrationer skal afleveres pr. mail 

til Rasmus Cassøe, ras@cfbo.dk, senest den 26. juni 

2019 kl. 12.00. Materiale kan først påregnes afleveret, 

når man har modtaget en skriftlig kvittering herfor.
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Efter workshop II forventes det, at der udarbejdes en 

skriftligt feedback, som udsendes til de tre teams. Der-

udover tildeles de tre teams ét af de udpegede nedslag-

områder til viderebearbejdning frem mod den endelige 

aflevering og præsentation.

Udbyder forbeholder sig retten til, efter udsendelse af 

konkurrenceprogrammet, at ændre program og indhold 

for workshop II.

Præsentation af endelige forslag
De tre teams præsenterer deres endelige forslag for be-

dømmelsesudvalget i Holstebro. Bedømmelsesudvalget 

har herefter mulighed for at gå i dialog med teamet.

Det forventes, at teamleder og kerneteam deltager på 

præsentationen.

I forbindelse med den endelige præsentation vil de tre 

teamledere blive bedt om at stille op til et kort interview. I 

interviewet vil de blive bedt om (på et overordnet niveau) 

at forklare de bærende visioner og idéer i deres endeli-

ge aflevering. Til interviewet vil der være mulighed for at 

anvende plancher, som afleveres i forbindelse med det 

endelige forslag.

De gennemførte interviews vil efter præsentationen 

blive bearbejdet til små videoindslag, som påtænkes 

anvendt i forbindelse med diverse kommunikationsind-

satser og offentlig orientering (hjemmeside, Facebook, 

LinkedIn m.fl.)

Borgermøde
Den 7. oktober 2019 afholdes et åbent borgermøde i Hol-

stebro, hvor resultatet og vinderen af parallelkonkurren-

cen offentliggøres.

Det forventes, at teamlederne fra de tre teams, som mi-

nimum deltager på borgermødet, hvor de præsenterer 

deres forslag.
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Den efterfølgende opgave

Holstebro Udvikling har til hensigt - men forpligtiger sig 

ikke til - at udpege mindst én vinder af parallelkonkur-

rencen, som får til opgave hjælpe Holstebro Udvikling 

med at færdiggøre forslag til udviklingsplan for Holste-

bro Midtby.

Der lægges op til, at forslag til udviklingsplan for Holste-

bro Midtby tager afsæt i det vindende teams oplæg til 

vision, hovedgreb og strategier, men med indarbejdelse 

af elementer fra de øvrige konkurrenceforslag.

Færdiggørelsesprocessen indledes med en op-

startsworkshop i Holstebro med projektets styregruppe 

og Holstebro Kommunes projektgruppe. Der må derud-

over forventes løbende møder med Holstebro Udviklings 

styregruppe (dog ikke nødvendigvis i Holstebro).

Forslag til udviklingsplan skal følge principmodel for ud-

viklingsplanen (se side 31) og skal færdiggøres inden for 

en fast økonomisk ramme på kr. 200.000, så den kan 

præsenteres for bestyrelsen for Holstebro Udvikling som 

et færdigt forslag til udviklingsplan i uge 50 (2019). 

Der er udarbejdet et udkast til en kontrakt for færdiggø-

relsesprocessen (se bilag 1). Kontrakten udfyldes af de 

konkurrerende teams og indgår som del af den endelige 

aflevering.

Såfremt teams har spørgsmål eller kommentarer til ud-

kast til kontrakt for færdiggørelse af den efterfølgende 

opgave skal disse fremsendes til Rasmus, Cassøe, ras@

cfbo.dk, senest den 20. maj 2019. Holstebro Udvikling 

vil vurdere de indkomne spørgsmål og eventuelt indgå 

i dialog med tre teams om kontraktudkast i forbindelse 

med workshop I.

Holstebro Udvikling

Bestyrelse:

• Annemette Færch, Bestyrelsesformand i 

Holstebro Udvikling

• H. C. Østerbye, næstformand i Holstebro 

Udvikling og Borgmester i Holstebro 

Kommune

• Rasmus Færch, Direktør i Færch af 25. juni 

2010 ApS og næstformand i Færchfonden

• Jens Christian Hedegaard, Holstebro Byråd

• Lars Autrup, Direktør Arkitektforeningen

Styregruppe:

• Jesper Larsen, Direktør, Holstebro 

Udvikling P/S 

• Hanne Brodersen, Projektchef, Færchfonden

• Søren Hemdorff, Chefkonsulent, Holstebro 

Kommune

Holstebro Kommune

Arbejdsgruppe:

• Vibeke Holmbo, Plan

• Jeannette Lind Jørgensen, Trafik og Park

• Helle Sigh, Kunst og Kultur

• Henrik Schou Zacho, Sport og Fritid

• Steen Brokær, Udvikling og Strategi

• Karin-Merete Mose, Natur og Miljø

• Thomas Leerberg, Plan

• Lisbet Gormsen, Kunst og Kultur 

• Susanne Toftegaard Hansen, Erhverv og 

Turisme

• Mette Mørk, Kommunikation

• Søren Juul Eriksen, Kommunikation

• Hanne Rahbek, Borgmesterkontoret
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Konkurrenceopgaven

Parallelkonkurrencens afgrænsning
Parallelkonkurrencen er afgrænset til selve bykernen i 

Holstebro Midtby og en række centrale omdannelses-

områder i midtbyen. Dette er blandt andet Sygehus-

grunden. Bykernen er afgrænset af de indre ringgader 

(Cityringen), som er Enghavevej, Sønderbrogade og Bis-

gårdgade. Men udviklingen af midtbyen, skal også ses i 

en større sammenhæng og give værdi for hele Holstebro 

By og Holstebro Kommune. Udviklingen af midtbyen og 

de konkrete omdannelsesprojekter skal derfor ses i sam-

menhæng med hele byens og kommunens udvikling.

I programmet anvendes generelt betegnelsen ’bykernen’ 

for området indenfor de indre ringgader, mens Holstebro 

Midtby omfatter bykernen og de byområder, som græn-

ser op til selve bykernen.

Konkurrenceopgaven
Opgaven for de deltagende teams er at vise, hvordan 

der kan skabes en ambitiøs og robust udviklingsplan for 

Holstebro Midtby, hvor Sygehusgrunden på forhånd er 

udpeget som et særligt fokusområde, mens andre sær-

ligt vigtige områder identificeres gennem parallelkonkur-

rencen.

Målet er en udviklingsplan, der kan fungere som et dyna-

misk planlægningsredskab bestående af en overordnet 

vision, et solidt hovedgreb, en række centrale udviklings-

strategier samt konkrete projektforslag.

Formålet med parallelkonkurrencen er at skabe en samlet ambitiøs udviklingsplan 
for Holstebro Midtby, der hviler på en klar byvision, et stærkt hovedgreb og robuste 
strategier, der over de kommende år kan fungere som et centralt styringsredskab, 
og som gør visionen til virkelighed.  Udviklingsplanen skal også indeholde et kata-
log af særligt vigtige projekter og indsatser, hvoraf Sygehusgrunden er udvalgt som 
ét af 3 nedslag, som de tre teams skal bearbejde yderligere.

Udviklingsplanens vision skal tage afsæt i allerede for-

mulerede politikker, strategier samt byens ønsker og 

skal tegne et fælles billede af Holstebro Midtbys fremtid. 

Visionen skal sammen med et solidt hovedgreb og ud-

viklingsplanens strategier kunne sætte en fælles retning 

for midtbyens udvikling, og skal kunne danne grundlag 

for at træffe de rette beslutninger for Holstebro Midtby 

og ikke mindst hjælpe med at prioritere vigtige indsatser 

og projekter.

Konkurrenceopgaven er således at undersøge udfor-

dringer og muligheder i Holstebro Midtby og udpege de 

særlige potentialer, som midtbyens udvikling kan ba-

seres på, og hvem der kan hjælpe med at løfte denne 

udvikling. På baggrund af indledende analyser skal pa-

rallelkonkurrencens teams formulere deres bud på en 

vision og et hovedgreb for Holstebro Midtby, der skaber 

sammenhæng, sætter retning og hjælper med at forstå 

midtbyens forskellige delområder og kvarterer som en 

del af en større helhed. Som en del af hovedgrebet skal 

teams udarbejde en strategi for parkering, hvor antallet 

af eksisterende offentlige parkeringspladser i midtbyen 

fastholdes, og hvis der tilføres nye parkeringspladser, 

skal det ske i et omfang, der lever op til gældende par-

keringsnorm. 

Teams skal derudover, med afsæt i de temaer, der er 

fremkommet i involveringsprocessen, kvalificere de 



KONKURRENCEPROGRAM   |   SIDE 31

PARALLELKONKURRENCE VEDR. UDVIKLINGSPLAN FOR HOLSTEBRO

HANDLINGS- &

PRIORITERINGSPLAN

PROJEKTER

SYGEHUSGRUNDEN? ?

VISION
FREMTIDENS

HOLSTEBRO MIDTBY

HOVEDGREB

STRATEGIER

S
T

R
A

T
E

G
I
 0

1

S
T

R
A

T
E

G
I
 0

2

S
T

R
A

T
E

G
I
 0

3

S
T

R
A

T
E

G
I
 0

4

S
T

R
A

T
E

G
I
 0

5

RAMMESÆTNING

BYSTRATEGISK
NIVEAU

BYSTRUKTURELT
NIVEAU



SIDE 32    |    KONKURRENCEPROGRAM

PARALLELKONKURRENCE VEDR. UDVIKLINGSPLAN FOR HOLSTEBRO

Danmarksgade

Lægårdsvej

Skiv
evej

S
ta

ti
o

n
sv

e
j

N
ø

rr
e

g
a

d
e

N
ø

rr
e

g
a

d
e

S
ø

n
d

e
rl

a
n

d
s

g
a

d
e

Helgolandsgade

S
ø

n
d

e
rb

ro
g

a
d

e

Sønderbrogade

H
erningvej

S
k

je
rn

ve
j

Skolegade

B
is

g
å

rd
sg

a
d

e

Østergade

S
tru

e
rve

j

E
n

g
h

a
ve

ve
j

Viborgvej

Konkurrenceafgrænsning

1 : 8.500



KONKURRENCEPROGRAM   |   SIDE 33

PARALLELKONKURRENCE VEDR. UDVIKLINGSPLAN FOR HOLSTEBRO

strategispor, som er afgørende for at kunne realisere vi-

sionen. Udviklingsplanens strategier skal på bedste vis 

understøtte og bidrage til at realisere visionen. Strategi-

erne skal tage afsæt i de temaer der defineret gennem 

inddragelsesprocessen, og skal ses som ”work in pro-

gress”, og de må således gerne ændres, udfordres og 

suppleres efterfølgende.

Endeligt skal teams vurdere, hvilke konkrete projekter el-

ler indsatser, der kan være med til at kickstarte udviklin-

gen og samtidig sikre den langsigtede og sammenhæn-

gende udvikling af Holstebro Midtby. I den forbindelse 

gøres der opmærksom på, at Sygehusgrunden allerede 

er udpeget som et særligt fokusområde i udviklingspla-

nen, da det er forventningen, at udviklingen af sygehus-

området kan få stor indflydelse på Holstebro Midtby. 

Den konkrete opgave vedrørende Sygehusgrunden er 

beskrevet yderligere på side 36-43.

Det bystrategiske niveau
Der er flere mål med parallelkonkurrencen. Den overord-

nede opgave indeholder derfor to niveauer: 

• Et bystrategisk niveau, og

• Et bystrukturelt niveau.

På det bystrategiske niveau skal de tre teams vise, hvor-

dan Holstebros identitet og potentialer kan omsættes til 

en stærk vision, der understøtter udviklingen af Holste-

bro Midtby som en levende og attraktiv midtby for man-

ge. Visionen skal til dels tage afsæt i Holstebro Kom-

munes brand ’Kulturen til forskel’, men det er samtidig 

vigtigt, at visionen beskriver og rammesætter flere af 

midtbyens kvaliteter.

Teams skal herudover give deres bud på et robust ho-

vedgreb, der skal udgøre det planmæssige og strukturel-

le grundlag for den måde, byen skal hænge sammen på, 

(FORELØBIG) ARBEJDSVISION

Udviklingsplanen for Holstebro Midtby er ’Byens 

Plan’. Det betyder, at midtbyen skal være for alle. 

Midtbyen er nemlig det, vi deler – det, vi har tilfæl-

les. Her møder vi hinanden og deler både de små og 

de store oplevelser. Midtbyen i Holstebro skal også i 

fremtiden skabe rammen om fællesskaber på tværs 

af interesser og med kultur, uddannelse- og han-

delsmiljøerne i centrum. Med fællesskab som mål 

og middel vil vi modarbejde ensomheden og skabe 

plads til hinanden. 

Midtbyen er det vi skaber sammen. Derfor skal her 

være plads til at involvere sig aktivt, når man opfyldt 

af drive og handlekraft ønsker at gøre en forskel for 

byens borgere. Vi næres af den vilde og frie fantasi, 

der som drivkraft skaber uventede muligheder for de 

mange i stedet for de få. Vi bestræber os på at finde 

mulighederne i sprækkerne, og sammen har vi mo-

det til at handle på dem. 

Midtbyen skal i fremtiden være tæt, grøn, tilgængelig 

og tryg. I Midtbyen har vi formået at udnytte byens 

placering ved Storåen og flere grønne landskabskiler, 

så naturen er nemt tilgængelig og et aktiv for byen 

og dets borgere. Vi har med udviklingen skabt en ny 

forståelse af Midtbyen, der på tværs af tidligere skel 

nu er sammenhængende. 

Holstebro Midtby er et legende og levende kraftcen-

ter for kultur, handel og uddannelse. Her skaber vi nye 

muligheder, hvor interesserne overlapper. Bygninger 

og byrum understøtter et vedkommende kulturbe-

greb: Tilgængeligt for alle og altid med noget på hjer-

te. Det gennemsyrer vores handelsliv og uddannel-

sesmiljø.
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samt den måde man skal bruge og færdes i byen. Det er 

vigtigt, at der skabes et hovedgreb, der understøtter ud-

viklingen af Holstebro Midtbys delområder og kvarterer, 

som en del af en større helhed. Teams skal blandt andet 

vise hvilke forbindelser og funktionelle sammenhænge, 

der vil have særlig betydning for midtbyen i fremtiden, 

og hvordan trafik og parkering kan afvikles. Målet er at 

skabe en robust plan, der skaber plads til muligheder-

ne, men samtidig kan rumme ændringer eller nye vilkår 

uden at sætte den overordnede idé på spil.

Endeligt skal teams vise, hvilke strategispor, der er afgø-

rende for at realisere vision og hovedgreb.

Det bystrukturelle niveau
Foruden det bystrategiske niveau indeholder konkurren-

ceopgaven også et bystrukturelt niveau. På det bystruk-

turelle niveau skal de tre teams vise, hvordan udviklings-

planens vision, hovedgreb og strategier kan realiseres 

gennem en række konkrete projekter og indsatser. 

I den endelige udviklingsplan, der udarbejdes med afsæt 

i det vindende konkurrenceprojekt, samles projekter og 

indsatser på tværs af de tre konkurrenceforslag i et pro-

jekt og indsatskatalog. Holstebro Udvikling forbeholder 

sig retten til at bruge projekter og indsatser på tværs af 

de tre konkurrenceforslag i projekt- og indsatskataloget.

Sygehusgrunden er på forhånd udpeget som et særligt 

indsatsområde, men de tre teams skal gennem parallel-

konkurrencen være med til at udpege de øvrige projekter 

og indsatser, der kan være med til at kickstarte udviklin-

gen og samtidig sikre den langsigtede og sammenhæn-

gende udvikling af Holstebro Midtby.

Med udgangspunkt i udpegede projekter og indsatser 

i Holstebro Midtby skal hvert team, foruden Sygehus-

grunden, bearbejde yderligere to projektområder, som 

vurderes at have afgørende betydning for udviklingen af 

Holstebro Midtby, og som ønskes undersøgt og bearbej-

det gennem parallelkonkurrencen. De to projektområder 

kan udpeges af udbyder efter workshop I, og udbyder 

forbeholder sig ret til at udpege forskellige projektområ-

der til de tre teams.

Opgaven er således at undersøge muligheder og udfor-

dringer for henholdsvis Sygehusgrunden og de to ud-

valgte projektområder, samt at vise hvilke planmæssige, 

landskabsarkitektoniske og arkitektoniske greb, der kan 

være med til at styrke de enkelte projektområder.

Det er vigtigt, at bearbejdningen af Sygehusgrunden og 

de øvrige projektområder er med til at understøtte en 

helhedsorienteret og sammenhængende udvikling af 

Holstebro Midtby, så nye projekter og indsatser bidrager 

til at styrke den overordnede vision og det strategiske 

afsæt.



Opgaven er, at:

• udarbejde et forslag til en endelig vision for fremtidens Holstebro Midtby med afsæt i den fore-

løbige arbejdsvision.

• skabe et robust hovedgreb, der skal udgøre det planmæssige og strukturelle grundlag for byens 

sammenhænge, og som understøtter en levende og ’liveable’ bymidte. 

• vise, hvordan forslagets vision, hovedgreb og strategier understøtter Holstebro Midtbys identi-

tet som ’handels- og kulturby’ med kulturen til forskel.  

• udforske, kvalificere og omsætte temaer, som er blevet identificeret ifm. med inddragelsespro-

cessen, til egentlige strategier. Teams må gerne udfordre og supplere med yderligere strate-

gispor, så udviklingsplanens udviklingsstrategier på bedste vis understøtter og bidrager til at 

realisere visionen.

• udpege strategisk vigtige projekter og indsatser for udviklingen af Holstebro Midtby.

• vise, hvordan eventuelt ny bebyggelse kan disponeres inden for konkurrenceområdet under 

hensyntagen til eksisterende kvaliteter, funktioner og bebyggelse.

• udarbejde en plan for trafik, mobilitet og parkering, som understøtter midtbyens detailhandel 

og ’liveability’, og som skaber oplevelsesrige forbindelser gennem midtbyen, der tilgodeser 

både fodgænger-, cykel-, bil- og kollektiv trafik.

• beskrive en etapevis realisering af projekter og indsatser i udviklingsplanen, herunder at ud-

pege og prioritere vigtige kickstart-projekter, der bidrager til realiseringen af udviklingsplanens 

vision og hovedgreb på den korte bane, samt mere langsigtede strategiske udviklingsprojekter 

eller indsatser, der kan underbygge midtbyens udvikling på den lange bane.
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Nørregade Store Torv
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Sygehusgrunden

På det bystrukturelle niveau er Sygehusgrunden på for-

hånd udpeget som et særligt udviklingsområde med en 

særlig betydning for midtbyens udvikling. 

Sygehusgrunden, hvis nuværende sygehusfunktioner 

flytter til det nye supersygehus i Gødstrup i udgangen af 

2021, har en helt enestående placering i Holstebro, og 

den rummer en unik mulighed for byudvikling midt i byen 

med direkte kontakt til ”Lystanlægget”, nær Nørreport og 

stationen, og der er gode ankomstforhold via Lægård-

vej, som er en af byens vigtige indfaldsveje.

Sygehusgrunden ligger på kanten af bykernen i en vari-

eret bymæssig sammenhæng, hvor området mod nord 

grænser op til urban randbebyggelse, mod nord og nord-

øst af småskala villabebyggelse og mod øst af offentli-

ge formål. Mod syd åbner sygehusområdet sig op mod 

Lystanlægget, der er et grønt parkanlæg med et bånd 

af søer, som tegner et markant landskab med større 

skråninger og beplantninger. Landskabskilen skyder sig 

ind i sygehusområdet og former en slugt midt i områ-

det. Lystanlægget spiller en meget vigtig rolle for byens 

borgere.

Holstebro Kommune købte i 2017 Sygehusgrunden af 

Region Midtjylland, og der blev i den forbindelse gen-

nemført en omfattende vurdering af blandt andet de 

eksisterende bygninger med hensyn til byggeteknisk 

stand, historie og bevaringsværdi. I samme forbindelse 

blev der udarbejdet et mulighedsstudie, som har ligget 

til grund for værdiansættelsen i forbindelse med salg af 

området. 

Området er i Kommuneplanen 2017-2029 (se bilag 2) 

udlagt til offentlige formål med en bebyggelsesprocent, 

der ikke må overstige 110% og en bygningshøjde, der 

ikke må overstige de eksisterende sygehusbygninger. I 

forbindelse med omdannelsen af området skal der ud-
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Lægårdvej

Lystanlægget
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arbejdes et nyt plangrundlag, blandt andet baseret på 

resultatet af parallelkonkurrencen. Kommuneplanen er 

således ikke en binding.

I forhold til en overordnet vurdering af eksisterende byg-

ninger og mulighedsstudie henvises til bilag 8a. Det er 

ingen bindinger i forhold til det udarbejdede muligheds-

studie. 

Delopgaven
Målet med omdannelsen af Sygehusgrunden er at skabe 

en tæt og blandet bydel midt i Holstebro med en variati-

on af bygnings- og boligtypologier og ejerskaber. Udvik-

lingen af området tager afsæt i den markeds- og mål-

gruppeanalyse, der er udarbejdet af Exometric, og som 

fremgår af bilagsmaterialet til parallelkonkurrencen.

Boliger

Erhverv

Andet

85%

5%

10%

Sygehusgrunden skal i overvejende grad omdannes til boliger. Kun i mindre grad vurderes der at 

være basis for fx. kontorerhverv, café, restaurant o.lign. Derudover kan der - såfremt behovet opstår 

- være mulighed for andre funktioner som fx undervisning e.lign.

Delopgaven er at udarbejde en helhedsplan, der viser, 

hvordan Sygehusområdet kan omdannes til en blandet 

ny bydel på kanten af midtbyen. En ny tæt og blandet 

bydel der bliver et hængsel mellem midtbyen og Lystan-

lægget. 

Helhedsplanen skal vise:

Lystanlægget: Hvordan den nye bydel integreres med 

Lystanlægget, så placeringen ved Lystanlægget udnyt-

tes for bydelens fremtidige beboere samtidig med, at 

den nye bydel bidrager kvalitativt til Lystanlægget. Ly-

stanlægget må gerne ”trækkes” ind i den nye bydel, men 

den eksisterende afgrænsning mellem Sygehusgrunden 

og Lystanlægget skal respekteres.
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Kulturhistorie og arkitektonisk kvalitet: Hvordan 

sygehusgrunden kan omdannes med respekt for områ-

dets kulturhistorie og arkitektoniske værdi. Helhedspla-

nen skal således vise hvilke bygninger, der forslås fjernet, 

og hvordan nyt byggeri kan medvirke til at understøtte 

områdets historie og arkitektoniske kvaliteter. 

Nyt byggeri: Hvor, hvordan, i hvilket omfang og med 

hvilke typologier Sygehusgrundens potentiale kan reali-

seres med eksisterende og ny bebyggelse, der tilpasser 

sig den konkrete kontekst. Helhedsplanen skal balancere 

Holstebros udviklingspotentiale ( jf. bilag 5, Exometrics 

potentialevurdering) med ”den gode by” og en realistisk 

og realiserbar forretningsplan.
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Diagrammet viser de eksisterende bygninger på Sygehusgrunder, med en markering af hvilke 

bygninger der - ud fra en teknisk vurdering ( jf. bilag 8a) - rummer  et genanvendelsespotentiale. 

Teams må gerne udfordre denne forudsætning i deres forslag.

Eksisterende bygninger

Eksisterende bygninger med genanvendelsespotentiale
(jf. teknisk vurdering)

Etapeplan: Hvordan området kan udvikles i mindre 

etaper, der dels sikrer en løbende færdiggørelse af pla-

nenes delområder, og som ikke gør sig afhængig af sto-

re initialinvesteringer. I den forbindelse kan teams med 

fordel indtænke og indarbejde forslag til midlertidige an-

vendelser, der åbner området op og skaber merværdi i et 

langvarigt udviklingsforløb. 

Sammenhænge og tilgængelighed: Hvordan der 

skabes sammenhæng - funktionelt og mentalt - med 

særligt bykernen og Lystanlægget, så der bliver offent-

ligt tilgængelige forbindelser gennem området, hvor 

man som borger i byen - uanset om man kommer som 

fodgænger, cyklist, i kørestol eller andet - føler sig vel-

kommen. 
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Trafik og mobilitet: Hvordan trafik kan afvikles, så den 

medvirker til at skabe en levende bydel med gode betin-

gelser for lette trafikanter, samtidig med at biltrafikken 

afvikles hensigtsmæssigt med god sammenhæng til det 

omkringliggende vejnet. Målet er, at planen skal under-

støtte områdets fremtidige borgere og besøgendes ad-

færd i forhold til fx at vælge aktive transportformer som 

cykel eller gåben fremfor bilen, udnytte delebilsordinger 

og skabe attraktive og spændende sammenhænge til 

midtbyen. 

Parkering: Hvordan parkering skal løses hensigtsmæs-

sigt inden for delområdet, så der dels er tilstrækkeligt 

med parkeringspladser, samtidig med at parkering ikke 

dominerer områdets vigtigste offentlige byrum og for-

bindelser. Holstebro Kommunes gældende parkerings-

norm skal overholdes i forbindelse med såvel omdannel-

se af eksisterende sygehusbygninger som nyt byggeri. 

Hvis parkering etableres samlet og i større anlæg med 

offentlig tilgængelighed, kan der arbejdes med dobbelt-

udnyttelse mellem forskellige funktioner. 

Parkeringsløsninger skal være teknisk og økonomisk 

realiserbare. Det vurderes, at der umiddelbart ikke er 

økonomisk basis for parkering i kælderkonstruktion med 

mindre det kan sandsynliggøres, at eksisterende kæl-

derkonstruktioner kan genanvendes.

Teams skal udarbejde et samlet parkeringsregnskab, 

der viser, at der er balance mellem det parkeringsbehov, 

der skabes i forbindelse med omdannelse af sygehus-

grunden og de parkeringspladser, der skabes i forslaget. 

Teams skal derudover vise, hvordan parkering løses i re-

lation til teamet etapeplan.

Pointer fra involveringsprocessen

• Ungdomsboliger 

Som uddannelsesby skal Hostebro kunne 

tilbyde gode, billige  ungdomsboliger. Der 

skal også være boliger, hvor det er muligt at 

blive boende et par år efter man er færdig, 

så man fastholder de unge, når de skal til 

at stifte familie.

• Seniorboliger 

Der er et behov i Holstebro for attraktive 

boliger til seniorer. 

• Balance mellem bebyggelse, begrøn-
ning og andre funktioner end boliger 

Det er vigtigt, at det nye kvarter kommer til 

at rumme andet end boliger. Det skal udvik-

les med rekreative muligheder, uddannel-

ser, kunst, kultur og oplevelser, så det bliver 

en attraktion både for byens borgere og for 

besøgende.

• Bæredygtighed og bevaring 

Genbrug, hvor det giver mening. Bevar det, 

der kan give det nye område en fortælling 

om det, der var. 

• Sammenhæng 

Sygehusgrunden skal udvikles i sammen-

hæng med den øvrige by – vi skal ikke 

skabe et nyt kvarter, som er lukket om sig 

selv. Området er et vigtigt hængsel mellem 

midtbyen og anlægget.

• Tid 

Det tager tid at bygge en god bydel – vi skal 

tænke os om og sørge for, at tingene sker i 

den rigtige rækkefølge. 
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Det gamle sygehus

Parkering ved Sygehusgrunden Sygehuset set fra Enghavevej



Opgaven er, at:

• vise, hvordan Sygehusområdet kan omdannes til en blandet ny bydel på kanten af midtbyen. En 

ny bydel, der hæn-ger sammen med resten af midtbyen, som udnytter placeringen ved Lystan-

lægget og samtidig bidrager kvalitativt til dette

• vise, hvordan udviklingen af sygehusgrunden understøtter Holstebro Midtbys vision om ’kultu-

ren til forskel’

• vise, hvordan der med respekt for områdets kulturhistorie og arkitektoniske værdier kan fjernes 

og tilføjes ny bebyg-gelse og eventuelt nye byfunktioner

• vise, hvordan bygninger med arkitektonisk, kulturhistorisk eller teknisk værdi kan transformeres 

i henhold til den en-kelte bygnings potentiale og under hensyn til områdets samlede identitet, 

herunder have et særligt fokus på at un-dersøge den eksisterende sengebygning. De tre teams 

skal vise mindst to scenarier for sengebygningen. Ét hvor den fjernes, og ét scenarie hvor den 

bevares og genanvendes til andre formål som boliger eller andre formål

• vise, hvordan der kan skabes bykvalitet og byliv for områdets fremtidige beboere og byens bor-

gere, herunder fælles-skaber på både bydels- og bymidteniveau

• vise, hvordan der kan skabes nye forbindelser gennem området, der styrker sammenhængs-

kraften til både bymid-ten og Lystanlægget

• vise, hvordan trafik og parkering kan afvikles indenfor området
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Regnvandshåndtering: Hvordan regnvand kan hånd-

teres lokalt inden for konkurrenceområdet, på en sådan 

måde, at det medvirker til at skabe merværdi for områ-

dets fremtidige beboere.

Sengebygningen (bygning 23): En særlig opgave er 

at undersøge den eksisterende sengebygnings poten-

tiale i forhold til omdannelse til andet formål.

Bygningen indgår som en del af en større, sammenhæn-

gende bygningsmasse, der er specialindrettet til syge-

husdrift. Bygningen kan i kraft af sine dimensioner være 

svær at omdanne til fx boliger.

Teams skal vise to scenarier for omdannelse af senge-

bygningen. Ét, hvor bygningen bevares, og hvor teams 

skal vise, hvad den i givet fald kan omdannes til, og ét 

scenarie, hvor den fjernes til fordel for nyt byggeri.
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Sengehusbygningen

Lystanlægget - også kaldet ’Anlægget’
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Øvrige nedslag

Foruden Sygehusgrunden er der, gennem inddragelses-

processen, udpeget flere centrale delområder og poten-

tialer i midtbyen, som skal undersøges og kortlægges 

nærmere gennem parallelkonkurrencen.

Dette er blandt andet:

1. Nørreport

2. Enghaven

3. Storå

4. Sønderland

5. Sammenhænge på tværs af Cityringen

Teams kan bruge ovenstående som afsæt og inspirati-

on i forbindelse med med en mere konkret udpegning af 

strategisk vigtige projekter og indsatser i midtbyen. Det 

forventes dog, at de tre teams selv udarbejder en kort-

lægning af midtbyens udfordringer og potentialer samt 

Opgaven er, at:

• udpege vigtige nedslag, der, udover Sygehusgrunden, vurderes at have en strategisk betydning 

for opfyldelsen af visionen for Holstebro Midtby.

• vise, hvordan udvalgte nedslag, på et konceptuelt niveau, kan omdannes til centrale hængsler i 

midtbyen, der sikrer sammenhæng, liv og kvalitet i Holstebro Midtby.

• vise, hvordan visionen og strategierne sætter retningen for arbejdet med udvalgte nedslag – 

herunder at be-skrive og illustrere, hvordan de enkelte nedslag omsætter udviklingsplanens 

vision, hovedgreb og strategier.

• prioritere og udpege vigtige projekter og indsatser inden for de forskellige delområder, der kan 

fungere som vigtige kickstart-projekter i realiseringen af udviklingsplanens vision og hovedgreb.

en række delanalyser, som skal danne afsæt for deres 

endelige bud og anbefaling til vigtige projekter og ind-

satser i udviklingsplanen.

På de følgende sider findes en kort beskrivelse af oven-

stående delområder samt eventuelle rammebetingelser, 

som teams kan tage udgangspunkt i. For hvert delområ-

de er der samtidig oplistet en række input eller ønsker, 

der er blevet formuleret i forbindelse med involverings-

processen. Disse input og ønsker er ikke bindende, og 

skal ikke opfattes som konkrete programkrav. De tre 

teams kan således udelukkende bruge input og ønsker 

fra involveringsprocessen som inspiration i forbindelse 

med deres arbejde i parallelkonkurrencen.
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Området omkring Nørreport beskrives af flere som 
”hængslet”, der binder bykernen sammen med den 
nordlige del af midtbyen – herunder Stationen, Buster-
minalen, Slagteriet og det omkringliggende udviklings-
område, VIA samt Hostrup.

Ved Nørreport ligger adskillige bygninger, som i dag står 
over for en omdannelse. Blandt andet den tidligere Po-
litigård, Posthuset og Remisen. Samtidig er der planer 
om at ændre på vejføringen i området.

Tilsammen skaber det et unikt udgangspunkt for at gen-
tænke områdets struktur og funktionelle rolle, således 
at området ved Slagteriet og de kommende byrum på 
bedst mulig vis kobles på og til resten af midtbyen.

Rammebetingelser:

• Områdets vejføring fastholdes, men vejforbindelsen mellem 
Stationsvej og Skivevej udrettes. Se bilag 16, Trafikanalyse 
Nørreport – Løsningsforslag A og D, for projektbeskrivelse. 

• I området bør man tage højde for det flow af gående mellem 
Nørregade, Holstebro Banegård og Busterminalen, der net-
op krydser Lægårdvej her. 

• Tryghed og bevægelse bør være stærke designparametre.

1. NØRREPORT

Pointer fra involveringsprocessen

• Manglende sammenhæng
Byen slutter mentalt ved Nørreportcenteret. 
Det er vigtigt, at der bliver skabt bedre sam-
menhæng og eventuelt nye forbindelser, der 
kan forbedre flows på tværs af Lægårdvej 
fra Nørregade til Enghavevej. Området ved 
Nørreportcentret har et stort potentiale til 
at blive hængslet, der binder både Slagte-
rigrunden, Sygehusgrunden og den nordlige 
del af midtbyen sammen.

• Forbindelse på tværs af banen
Lav en bro over jernbanen mellem Slag-
terigrunden og banegården. Det vil styrke 
sammenhængen og de aktiviteter der ligger i 
området ved Slagterigrunden - fx Slagteriet, 
VIA - og meget mere.

• Parkering og trafik
Stationsvej bliver i fremtiden en vigtig 
forbindelse ind til bymidten. Derfor bør man 
overveje, om der eventuelt kan etableres ny 
parkering mellem stationen og Nørreport-
centeret - for enden af Nørregade, så man 
ikke får store mængder biltrafik trukket ind 
i byen.

• Nye funktioner
Der er ønske om, at der skabes mulighed for 
nye byfunktioner i området – fx multifunktio-
nelle torvehaller eller lignende.

Ovenstående er ikke bindende og skal ikke opfattes

som konkrete programkrav.

Banegården

Busterminalen

Nørreport-
centeret Sygehusgrunden
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Krydset ved Nørreport

Nørreportcenteret Holstebro Banegård og Busterminal



I dag er området ved Enghaven primært udlagt til par-

keringspladser, der betjener byens handelsgader med 

omkringliggende butikker og erhverv. Herudover ligger 

Holstebro Badeland som en del af den østlige del af Eng-

haven med indgang fra parkeringspladsen.

Der er allerede planer om at opføre en ny biograf på den 

vestlige del af Enghaven, mens den øvrige del af pladsen 

fortsat skal rumme parkering (se bilag 10, Lokalplan nr. 

1159, Biograf i Enghaven).

Flere peger på, at netop Enghaven besidder et stort om-

dannelsespotentiale for midtbyen, men spørgsmålet er 

hvordan der kan skabes ny udvikling med plads til nye 

aktiviteter samtidig med at eksisterende parkerings-

pladser fastholdes.

Rammebetingelser:

• I pladsens vestlige del placeres en biograf. Projektet et vedtaget 
i byrådet og ankomstforhold samt p-forhold bør respekteres. Se 
bilag 10 for projektbeskrivelse.

• Enghaven indeholder 458 parkeringspladser (se også bilag 6, 
Tælling af belægningsprocent på offentlige P-pladser, marts 
2017). En indskrænkning af antallet bør tænkes sammen med 
en strategi for hele bymidtens kapacitet.

2. ENGHAVEN
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Pointer fra involveringsprocessen

• Velkommen til Holstebro
Enghaven er et stort og centralt byrum i midt-
byen. Mange ankommer til Holstebro Midtby 
via Enghaven, og der er plads til at samle 
mange mennesker. Dog fremstår området 
med de eksisterende parkeringspladser som 
bagside, og områdets potentiale er uudnyttet.

• Enghaven skal prioriteres
Udviklingen af Enghaven bør prioriteres højt – 
det er et område, der er blevet talt om længe.

• Begrønning
Enghaven skal være mere ”have” - den skal 
være grønnere og mere indbydende.

• Flere funktioner og muligheder for 
aktiviteter, der samler
Enghaven skal være et byrum, der tilbyder 
andre funktioner og oplevelser end parke-
ring. Byrummets nye funktioner kan udvikles 
gennem kunst og kultur, så det bliver særligt 
Holstebro’sk. Kombiner fx parkering, handel, 
mad og bylivsskabende aktiviteter.

• Skiltning og wayfinding
Enghaven er et ankomstpunkt. Det skal være 
let for besøgende at finde fra pladsen til byens 
attraktioner gennem de passager og veje, 
som man kender, hvis man bor i byen. Det kan 
blandt andet løses gennem bedre skiltning 
eller nye løsninger for wayfinding.

Ovenstående er ikke bindende og skal ikke opfattes

som konkrete programkrav.

Lystanlægget

Badeland

Nørregade

Kirken

Store Torv

Biblioteket

Rådhuset

Holstebro
Aktivitetscenter
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Parkeringspladsen ved Enghaven

Bebyggelse langs med Enghaven Holstebro Badeland
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I dag markerer Storås forløb sig ved at opdele midtbyen i 

to dele – mod nord er der fokus på handel, og mod syd be-

finder de større kulturinstitutioner sig. Flere påpeger dog 

det uudnyttede potentiale, som åen og dets kanter besid-

der. Flere steder langs Storå er store arealer fx udlagt til 

parkering, som skæmmer den rekreative kvalitet omkring 

åforløbet. Der er derfor ønske om i højere grad at skabe 

større variation langs åforløbet og dermed aktivere eller 

nuancere midtbyens udbud af byrum, så der skabes mu-

lighed for flere rekreative eller landskabelige strukturer. 

Rammebetingelser:

• Der er udarbejdet et skitseprojekt for højvandssikring ved Vi-
gen, som skal forhindre oversvøm-melse af boliger i midtbyen. 
Se skitseprojekt i bilag 11.

• Færch Torvet på den nordlige side af Storå har et landskabeligt 
og bymæssigt potentiale, som bør undersøges nærmere. Se 
bl.a. bilag 12, Notat med beskrivelse af Færch Torvets poten-
tiale mod Storå.

• Ved Slotsgade er der adskillige parkeringspladser. Området 
kan udvikles til andre formål, men antallet af eksisterende par-
keringspladser skal fastholdes. P-pladser kan placeres andre 
ste-der, så de fortsat ligger i gåafstand til gågaden, og even-
tuelt som en del af en samlet parke-ringsstrategi for midtbyen.

• Musikteatret og Black Box har planer om en større udvidelse af 
deres faciliteter. Udvidelsen vil give mulighed for at øge den ek-
sisterende kapacitet, så Holstebro fremover kan danne ramme 
om større arrangementer, fx landsmøder og lignende. Planerne 
indeholder også forslag om en ”roof top” på taget af Black Box. 
Se bilag 18 vedr. tilbygningsplaner.

• Ved det grønne anlæg i den østlige ende af Storå (øst for Kvick-
ly), syd for selve åforløbet, er der planer om at lave et nyt akti-
vitetsanlæg. Aktivitetsanlæggets funktion er fastlagt, men der 
fore-ligger ikke konkrete planer eller beskrivelser af projektet. 
Se bilag 13 for en foreløbig visionsbeskrivelse af anlægget.

3. STORÅ

Pointer fra involveringsprocessen

• Åens bylivsmæssige potentiale
Byrummet langs åen skal udvikles, så det 
giver mulighed for et spændende og varieret 
byliv langs vandet. Åens landskabelige og 
rekreative kvaliteter kan i højere grad om-
sættes til nye kvaliteter i midtbyen.

• Historien
Broen over åen ved Den Røde Plads er en 
vigtig fortælling for byen.   

• Boliger
Der er et potentiale for at skabe boliger med 
en attraktiv beliggenhed på den nordlige 
side af åen – fx ved området omkring Slots-
gade. 

• Pop-up’s og cafeliv
Der er mulighed for at skabe et mere kom-
mercielt islæt langs med åen. Det vil blandt 
andet give større anledning til at bruge om-
rådet omkring åen, og det vil skabe grundlag 
for nye former for aktivitet.

• Sammenhæng
Åen skal udnyttes som et rekreativt, grønt 
og blåt byrum, der binder oplevelsen af byen 
sammen – både mod nord og syd, samt øst 
og vest.

Ovenstående er ikke bindende og skal ikke opfattes

som konkrete programkrav.

Musikteatret

Færch Torvet

DTA Campus

Balletskolen

Sønderlandscenteret
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Parkeringsplads ved SlotsgadeLeg og aktivitet i det grønne anlæg ved Storå

Brotorvet over Storå
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Sønderland er området syd for Storå omkring Sønder-

landsgade. Sønderlandsgade er den sydligste del af gå-

gaden, men mange butikker står tomme, hvilket gør at 

området opleves dødt og ikke særlig attraktivt. Der er 

ikke noget at komme efter, og mange føler ikke, at områ-

det er en del af midtbyen.

I dag ligger biografen, som fortsat tiltrækker en del be-

søgende til området, i den nordligste del af Sønderland 

ved Sønderlandscenteret, men med planerne om at flyt-

te biografen til Enghaven, vil området samlet set miste 

endnu mere betydning i midtbyen i fremtiden.

Der ses derfor et stort potentiale i at koncentrere detail-

handelen omkring Nørregade nord for Storå, og i stedet 

udvikle Sønderland til et nyt byområde i midtbyen med 

plads til andre typer af byliv.

4. SØNDERLAND

Pointer fra involveringsprocessen

• Manglende sammenhæng
Sønderland hænger ikke sammen med den 
nordlige del af midtbyen nord for Storå. 
Samtidig er forbindelserne på tværs af Ring-
vejen til fx Holstebro Museum og Holstebro 
Kunstmuseum svage.

• Aktiver stueetagerne med andre 
funktioner
Den sydlige del af gågaden har mistet sin 
funktion. Sørg for at aktivere stueetagerne 
med andre funktioner, så området opleves 
mere levende.

• Boliger
Der skal være flere boliger i midtbyen. Når 
biografen flytter ud, kan der fx skabes plads 
til ny byudvikling og mulighed for blandede 
typer af boliger, der kan bidrage til at skabe 
et attraktivt og levende bykvarter.

Ovenstående er ikke bindende og skal ikke opfattes

som konkrete programkrav.

Musikteatret

DTA Campus

Balletskolen

Sønderlandscenteret

Holstebro Museum

Holstebro Kunstmuseum

Tobaksgrunden
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Elever fra Balletskolen øver og leger i gadenEvent på plænen ved Musikteatret

Den Røde Plads med kig mod Sønderlandsgade
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Flere steder i midtbyen opleves sammenhænge mellem 

selve bykernen og den øvrige midtby som svage, og det 

er svært for både fodgængere og cyklister at krydse Ci-

tyringen. Samtidig ligger mange af Holstebros vigtige 

funktioner og destinationer placeret på den ”forkerte” 

side af Cityringen. Det betyder, at de ofte opleves som 

frakoblede fra bykernen, og både de fysiske og mentale 

sammenhænge er svage.

Sammenhænge på tværs af Cityringen handler således 

om meget mere end blot de trafikale løsninger, men i lige 

så høj grad om visuelle sammenhænge, ”heling” af gade-

gennembrud mm.

Der peges blandt andet på følgende steder, som er sær-

ligt vigtige i en midtbysammenhæng:

1. Nørreport
Nørreport er et af byens vigtigste koblingspunkter, 

der binder midtbyen sammen med den sydlige del af 

Holstebro, herunder det nye udviklingsområde ved 

Slagterigrunden. Læs mere på side xx.

2. Enghavevej og Danmarksgade
Der er i dag mulighed for at krydse Enghavevej ved 

Danmarksgade og Nygade, men med udviklingen af 

Sygehusgrunden vil disse punkter i fremtiden blive 

særligt vigtige ankomstpunkter, og det er derfor vig-

tigt at styrke sammenhængen til midtbyen på tværs 

af Cityringen.

3. Sønderbrogade ved Holstebro Kunstmuseum
Syd for Sønderbrogade ligger både Holstebro Kunst-

museum og Holstebro Museum. De museale funkti-

oner har stor betydning for Holstebros identitet, men 

sammenhængene til midtbyen er svage. 

4. Rundkørslen ved Sønderbrogade, 
Sønderlandsgade, Skjernvej og Herningvej
Holstebro Midtby slutter i den sydlige ende af Søn-

derlandsgade ved Sønderbrogade, men forbindel-

sen til den nordlige del af Holstebro By er svag. Mel-

lem Skjernvej og Herningvej ligger ’Tobaksgrunden’ 

og via Tobaksgrunden kan der fx opnås forbindelse 

til en af midtbyens store landskabskiler. Her fungerer 

rundkørslen i to etager ganske fint trafikalt, men der 

mangler god vejvisning.

5. SAMMENHÆNGE PÅ TVÆRS AF CITYRINGEN

5. Sønderbrogade ved Storå
Der er i dag en forbindelse for byens lette trafikanter 

under Sønderbrogade ved Storå. Dog er der alligevel 

mange, der vælger at krydse over vejen dette sted, 

selvom vejen er stærkt trafikeret. Dette er blandt an-

det elever fra DTA Campus, der skal til og fra midtbyen.

6. Bisgårdgade ved Parkeringshuset Skolegade
Nord for jernbanen mod Skjern ligger Skolestien, 

som krydser banen og fortsætter igennem parke-

ringshuset. Der savnes derfor en opgraderet forbin-

delse på tværs af Bisgårdsgade for både gående og 

cyklister.

Pointer fra involveringsprocessen

• Infrastrukturelle forbindelser mellem 
uddannelse, kultur og bymidten skal 
styrkes
Både VIA, DTA Campus og vigtige kulturde-
stinationer ligger i dag i periferien af midtby-
en, men på den ”forkerte” side af Cityringen. 
Nye forbindelser vil styrke sammenhængen 
og give mulighed for mere liv i midtbyen.

• Trygge overgange for gående og 
cyklister
Der mangler sikre overgange og logiske 
forbindelser for gående og cyklister rundt i 
Holstebro. Forslag om en ’highline’ - en cy-
kelhøjbane rundt i og på tværs af byen - for 
bløde trafikanter. 

• Markering af midtbyen
Oplevelsen af, hvornår man er i midtbyen, 
skal være tydeligere. Set fra Cityringen ople-
ves midtbyen flere steder som ”bagside”.

• Mentale forbindelser på tværs
Der skal være mere info om attraktioner i 
midtbyen. Fortæl flere historier – også fysi-
ske, der kan binde byen bedre sammen.

Ovenstående er ikke bindende og skal ikke opfattes

som konkrete programkrav.
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1. NØRREPORT

2. ENGHAVEVEJ VED
DANMARKSGADE

3. SØNDERBROGADE VED
HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM

4. SØNDERBROGADE VED
SØNDERLANDSGADE

5. SØNDERBROGADE
VED STORÅ

5. BISGÅRDGADE VED 
P-HUSET SKOLEGADE
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Konkurrencebetingelser

01. Konkurrenceform
Konkurrencen gennemføres som parallelkonkurrence 

med tre prækvalificerede teams.

02. Deltagere
Følgende rådgivere (teams) er prækvalificeret til parallel-

opdraget:

• Team Vandkunsten
Vandkunsten som hovedrådgiver med Skaarup 

Landskab, Torben Schønherr, ÅF og ICP som under-

rådgivere.

• Team AART
AART som hovedrådgiver med SLA og NIRAS som 

underrådgivere.

• Team Lendager Group
Lendager Group som hovedrådgiver med TRANS-

FORM og Rambøll som underrådgivere.

03. Proces og tidsplan
Processen for konkurrencen gennemføres som en paral-

lelkonkurrence i perioden april-oktober 2019 jf. konkur-

renceprogrammets afsnit om ’Konkurrenceprocessen’, 

side 23-27.

Der lægges ikke op til, at der udskilles konkurrencedel-

tagere gennem konkurrenceprocessen, men udbyder 

fastholder retten hertil efter workshop II, såfremt be-

dømmelsesudvalget vurderer, at et eller flere teams ikke 

leverer til den forventede kvalitet.

Tidsplan
Forventet tidsplan for konkurrencen:

Parallelkonkurrence 

25. april 2019 Udsendelse konkurrencemateriale

29. april 2019 Kickstart: Opstart i Holstebro for teams

20. maj 2019 Sidste frist for spørgsmål til bilag 1,  
’Udkast til kontrakt for færdiggørelse af 
Udviklingsplan for Holstebro Midtby’

28. maj 2019
kl. 12.00

Frist for aflevering af materiale til 
Workshop I

29. maj 2019 Workshop I (Bystrategisk niveau)

Uge 18
(forventet)

Teams modtager feedback og evt. revi-
deret opgavebeskrivelse

26. juni 2019
kl. 12.00

Frist for aflevering af materiale til 
Workshop II

27. juni 2019 Workshop II (Bystrukturelt niveau)

Uge 23
(forventet)

Teams modtager feedback og evt. revi-
deret opgavebeskrivelse

12. august 2019 Sidste frist for spørgsmål

16. august 2019 Sidste supplementsblad med spørgs-
mål og svar udsendes

23. august 2019
kl. 12.00

Aflevering af endelige forslag

2. september 2019 Præsentation af endelige forslag i 
Holstebro

Uge 40
(forventet)

Teams orienteres om valg af vinder

7. oktober 2019 Offentliggørelse af vinder ved borger-
møde i Holstebro

(efter endt Parallelkonkurrence ) Udviklingsplan

Medio december 
2019

Endelig udviklingsplan skal foreligge
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04. Aflevering og præsentation
Det endelige konkurrencemateriale skal både i tegninger 

og tekst redegøre for de byplanmæssige og landskabe-

lige løsninger i konkurrenceforslaget. Konkurrencemate-

rialet, der samlet set beskriver det endelige forslag, skal 

være tydeligt aflæseligt og let kommunikerbart, og skal 

give en klar opfattelse af forslaget.

Konkurrencematerialet skal som minimum indeholde 

følgende:

• En vision for Fremtidens Holstebro Midtby. Visionen 

forventes beskrevet i tekst, dog gerne understøttet 

af diagrammer eller andre illustrationer efter holde-

nes egne valg. 

• Et hovedgreb for udviklingen af Holstebro Midtby, 

der kan fungere som rygraden i midtbyens udvikling.

• Trafikplan, der redegør for, hvordan forskellige trafi-

kantarter færdes inden for konkurrenceområdet.

• Parkeringsstrategi, der viser, hvordan parkering dis-

poneres i midtbyen samt parkeringsredegørelse og 

-regnskab for midtbyen, der efterlever gældende 

parkeringsnorm. 

• Strategier, der kan udstikke retningen for udviklin-

gen af Holstebro Midtby. Der skal være en rød tråd 

mellem valg af strategier og den udarbejdede vision. 

• Helhedsplan (1:2.000), der viser det samlede kon-

kurrenceforslag for Holstebro Midtby og Syge-

husgrunden, jf. den overordnede konkurrenceaf-

grænsning, men som samtidig forholder sig til de 

omkringliggende by- og naturområder.

• Én hovedvisualisering, der formidler forslagets ho-

vedbudskab eller på anden vis visualiserer forslaget.

• Karakteristisk planudsnit (1:500), visualisering og 

tværsnit (1:500) af Nedslag I Sygehusgrunden samt 

etapeplan og parkeringsopgørelse.

• Karakteristisk planudsnit (1:500), visualisering og 

tværsnit (1:500) af yderligere to nedslag som udpe-

ges og præciseres efter workshop II.

• Projektkatalog med beskrivelse af særlige ned-

slagspunkter, projekter eller indsatser (fysiske såvel 

som ikke-fysiske) med strategisk potentiale for ud-

viklingen af Holstebro Midtby. 

• Handlings- og prioriteringsplan med beskrivelse af 

en etapevis realisering af særlige nedslag, projekter 

og indsatser.

• Eventuelt andre relevante tværsnit i passende mål, 

der viser karakteristiske træk ved forslaget og dets 

forhold til omgivelserne.

• Eventuelt andre perspektiver eller rumlige illustrati-

oner, der viser karakteristiske træk ved forslaget.

• Diagrammer og rumlige illustrationer

• Beskrivelser i tekst

Det endelige konkurrencemateriale skal afleveres som 

A3-hæfte i 15 eksemplarer og maks. 4 A0-plancher. 

Plancherne må ikke indeholde information, som ikke 

fremgår af A3-hæfterne. Plancher og hæfter skal afleve-

res i fysisk format og som PDF.
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Udover A3-hæfter og plancher skal der også afleveres en 

afsluttende præsentation af forslaget. Den afsluttende 

præsentation må vare maks. 25 minutter, og skal afle-

veres som formidlingsegnet PowerPoint- eller PDF-præ-

sentation. Præsentationen indleder bedømmelsen af 

forslagene, og der vil være mulighed for, at bedømmel-

sesudvalget stiller opklarende spørgsmål til forslaget.

Konkurrencedeltagerne skal desuden aflevere et 2-si-

ders resumé af forslaget, inklusiv udvalgte visualiserin-

ger af forslaget på stående A4.

Plancher, hæfter og øvrigt materiale kan indgå i en ud-

stilling af forslagene.

Fysiske hæfter og plancher afleveres til:

Holstebro Udvikling
Nupark 51

7500 Holstebro

Att.: Direktør Jesper Larsen

Digitalt materiale afleveres pr. mail til Rasmus Cassøe, 

ras@cfbo.dk. Materiale kan først påregnes afleveret, 

når man har modtaget en kvittering herfor.

Forslaget skal ikke afleveres anonymt.

Fristen for den endelige aflevering, både digitalt og fy-

sisk, er den 23. august 2019 kl. 12.00.

Konkurrencedeltagerne vil få mulighed for at præsente-

re deres materiale over for bedømmelsesudvalget den 

2. september 2019. Nærmere tidspunkt for individuelle 

fremlæggelser vil blive meddelt på et senere tidspunkt.

07. Bedømmelse
Inden bedømmelsen går i gang, bliver alle forslag vur-

deret med henblik på at konstatere, om de er konditi-

onsmæssige. Kun konditionsmæssige forslag tages til 

bedømmelse.

På baggrund af præsentationen og det afleverede kon-

kurrencemateriale vil der blive foretaget en evaluering af 

de tre konkurrenceforslag.

Konkurrencedeltagerne vil blive bedømt på løsningen 

af den stillede konkurrenceopgave og de strategiske og 

byplanmæssige kvaliteter.

I vurderingen af de endelige forslag vil bedømmelsesud-

valget være opmærksomme på at kigge efter løsninger, 

som opfylder krav og ønsker, der formuleres på bag-

grund af erfaringer fra workshop I og II og den involve-

ringsproces, der har været gennemført i forbindelse med 

udarbejdelse af konkurrenceprogrammet.

Konkurrencedeltagerne bedømmes ud fra, hvor overbe-

visende opgaven er løst i forhold til konkurrenceopga-

ven. Vinderforslaget udvælges på baggrund af en samlet 

bedømmelse af kvaliteten af de tre forslagsstilleres kon-

kurrenceforslag og besvarelse af konkurrenceopgaven.

Overordnet vil bedømmelsesudvalget fokusere på, om 

konkurrencedeltagerne har forstået Holstebros DNA 

og evnet at omsatte byens potentiale som ’Købstad og 

Kulturby – med kulturen til forskel’. Derudover vil bedøm-

melsesudvalget have et overordnet fokus på forslagets 

helhedsindtryk, konkurrencedeltagerne forståelse af op-

gavens kompleksitet, og om forslagene præsenterer en 

overbevisende og ambitiøs hovedidé og løsning. Der vil 

også være et særligt fokus på forslagsstillers evne til at 

kommunikere og gøre komplekse problemstillinger for-

ståelige for bedømmelsesudvalget og byens borgere.
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Bedømmelsen vil tage afsæt i: 

(ikke prioriteret rækkefølge)

• Kvaliteten af konkurrencedeltagernes bud på det 

bystrategiske niveau og teamets forslag til udvik-

lingsplan for Holstebro Midtby med særligt fokus på 

vision, helhedsgreb og strategier.

• Kvaliteten og robustheden af konkurrencedeltager-

nes bud på det bystrukturelle niveau og forslag til 

konkrete helhedsplaner og udsnit for Sygehusgrun-

den og øvrige 2 nedslag, som udpeges efter works-

hop II.

Bedømmelsesudvalget foretager den endelige bedøm-

melse af de tre indkomne forslag, og vælger på baggrund 

heraf hvilket vinderforslag, eller dele af vinderforslag, der 

skal bearbejdes til en endelig udviklingsplan for Holste-

bro Midtby. Bedømmelsesudvalget bedømmer forsla-

gene på baggrund af skriftlige vurderinger og mundtlige 

input fra bedømmelsesudvalgets fagdommere og øvrige 

rådgivere. 

Bedømmelsesudvalget forventer at udpege én vinder, 

men forbeholder sig ret til ikke at udpege en vinder eller 

at udpege flere vindere. 

Bedømmelsesudvalget forholder sig retten til at udpege 

delvindere for udvalgte nedslag og projektområder, og 

kan således, udover at stille krav til tilretninger, udvælge 

projekter, indsatser, idéer og andet fra de øvrige forslag 

til indarbejdelse i vinderforslaget. 

Hele eller dele af forslag til udviklingsplanen må ikke tid-

ligere have været offentliggjort. Forslagene skal erklæ-

res konditionsdygtige inden dommerkomitéens bedøm-

melse.

Det forventes, at der vil blive udpeget én vinder af pa-

rallelkonkurrencen, men Holstebro Udvikling forbeholder 

sig retten til at udvælge ingen eller flere vindere.

08. Bedømmelsesudvalg og rådgivere
Konkurrencen bedømmes af en nedsat bedømmelses-

gruppe inklusiv to udvalgte fagdommere.

Bedømmelsesgruppen består af:

Annemette Færch, Bestyrelsesformand i Holstebro Ud-

vikling

• H. C. Østerbye, næstformand i Holstebro Udvikling 

og Borgmester i Holstebro Kommune

• Rasmus Færch, Direktør, Færch af 25. juni 2010 ApS 

og næstformand i Færchfonden

• Jens Christian Hedegaard, Holstebro Byråd

• Lars Autrup, Direktør Arkitektforeningen

• Lisbeth Wolters, Fagdommer

• Jens Christian Pasgaard, Fagdomer

Følgende fagpersoner og rådgivere er tilknyttet til be-

dømmelsesprocessen, men har ikke mulighed for at yde 

indflydelse på bedømmelsen:

• Jesper Larsen, adm. direktør, Holstebro 

Udvikling P/S

• Søren Hemdorff, chefkonsulent, Holstebro 

Kommune

• Hanne Brodersen, projektchef, Færchfonden

• Lars Møller, kommunaldirektør, Holstebro Kommu-

ne

• Thomas Leerberg, planchef, Holstebro Kommune

• Vibeke Holmbo, Holstebro Kommune 

(repræsentant fra Projektgruppen)
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Rasmus Cassøe fra CFBO vil være sekretær for bedøm-

melsesudvalget.

Yderligere rådgivere kan blive inddraget i forbindelse 

med bedømmelsen.

De bydende må ikke før bedømmelsens afslutning rette 

henvendelse vedrørende parallelkonkurrencen til med-

lemmer af bedømmelsesgruppen eller rådgiverne for 

bedømmelsesgruppen.

Yderligere rådgivere kan blive inddraget i forbindelse 

med bedømmelsen.

De bydende må ikke før bedømmelsens afslutning rette 

henvendelse vedrørende parallelkonkurrencen til med-

lemmer af bedømmelsesgruppen eller rådgiverne for 

bedømmelsesgruppen.

07. Sprog
Al kommunikation i konkurrencen og eventuelt efterføl-

gende projektforløb med videre foregår på dansk.

08. Forespørgsler
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med parallelkonkur-

rencen skal sendes skriftligt til konkurrencesekretær, 

Rasmus Cassøe, ras@cfbo.dk.

Spørgsmål vil i videst muligt omfang blive besvaret i 

form af udsendelse af supplementsblade efterhånden 

som spørgsmålene indløber.

Sidste frist for indsendelse af spørgsmål er den 12. 

august 2019.

Sidste frist for indsendelse af spørgsmål til ’Udkast til 

kontrakt for færdiggørelse af Udviklingsplan for Holste-

bro Midtby’ (se bilag 1) er den 20. maj 2019. Holstebro 

Udvikling vil vurdere indkomne spørgsmål vedr. kontrak-

ten og eventuelt indgå i dialog med de tre teams om 

kontraktudkast i forbindelse med Workshop I.

Sidste supplementsblad med spørgsmål og svar vil blive 

udsendt senest den 16. august 2019.

09. Vederlag
Der udbetales et vederlag på i alt kr. 450.000 (ekskl. 

moms) til hvert team for deltagelse i parallelkonkurren-

cen. Vederlaget fordeles med kr. 150.000 (ekskl. moms) 

for deltagelse til og med workshop II og kr. 300.000 (eks-

kl. moms) for færdiggørelse af konkurrenceforslag.

Kun forslag, der er konditionsmæssige, vil modtage ve-

derlag.

Såfremt udbyder vælger, at ikke alle konkurrencedelta-

gere går videre efter workshop II, udbetales alene et ve-

derlag på kr. 150.000 til det eller de konkurrencedeltage-

re, der vurderes ikke at levere til det forventede niveau.

Der udbetales ikke præmie til vinder, og udbyder er ikke 

forpligtiget til at uddele en opfølgende opgave.

10. Forsikring
De modtagne forslag vil ikke blive forsikret.

Forslagsstillerne skal opbevare en original, således at 

der kan rekvireres en ny kopi, såfremt det fremsendte 

materiale beskadiges. Der ydes ikke erstatning for even-

tuel beskadigelse af det indkomne materiale.
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11. Offentliggørelse
Offentliggørelse af dommerbetænkning og forslag vil 

ske efter bedømmelsens afslutning ved et offentligt ar-

rangement den 7. oktober 2019.

12. Rettigheder
Holstebro Udvikling, Færchfonden og Holstebro Kommu-

ne forbeholder sig ret til selv at bearbejde det materiale, 

som prækvalificerede teams honoreres for at udarbejde, 

eller at lade materialet færdiggøre af en anden rådgiver.

Holstebro Udvikling og Holstebro Kommune har således 

brugsretten til det materiale, som teams udarbejder i 

forbindelse med opgavens løsning, herunder retten til at 

lade dette bearbejde enten som en in-house ydelse, ved 

ekstern rådgiver eller ved aftale med et af de i konkur-

rencen deltagende teams.

Teams bevarer med respekt for Holstebro Udvikling og 

Holstebro Kommunes brugsret ophavsretten til materi-

alet.
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Bilagsliste

1. Udkast til kontrakt vedrørende ’Aftale om rådgivning i forbindelse med færdiggørelse af forslag til 
udviklingsplan for Holstebro Midtby og Sygehusgrunden’

Bystrategisk Niveau

2. Kommuneplan Holstebro 2017-2019 
https://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/

3. Kulturen til forskel, Holstebro Kommunes brandingstrategi, juni 2018 (udarbejdet af Clienti)

4. Notat vedr. byliv og handel, marts 2019 - LivingCities

5. Potentialevurdering af Holstebro Kommune, marts 2019 - Exometric

6. Tælling af belægningsprocent på offentlige P-pladser, marts 2017

7. Gældende parkeringsnormer, Holstebro Kommune

Bystrukturelt Niveau

8. Bilag vedr. Sygehusgrunden

a. Overordnede vurderinger af eksisterende bygningsmasse (udarbejdet af COWI)
b. Investorprospekt: Regionshospitalet Holstebro – En bydel i hjertet af Holstebro

9. Bilag vedr. Slagteriet

a. Helhedsplan for en ny bydel på Slagteriet, forslag juni 2016
b. Byrumsprojekt fra konkurrence, Slagteriet – Let’s meet, december 2017
c. Lokalplan nr. 1114, Bydel på Slagteriet i Holstebro

10. Lokalplan nr. 1159, Biograf i Enghaven, Holstebro

11. Vigen – Skitseprojekt af højvandssikring

12. Notat vedr. Færch Torvets potentiale mod Storå

13. Notat vedr. Bevægelseslandskabet, ny aktivitetsplads ved det grønne anlæg syd for Storå

14. Sammenhængskraft, Nøgletal for målinger på personbevægeser, Holstebro Midtby

15. Helhedsplan for Lystanlægget

16. Trafikanalyse Nørreport – Løsningsforslag A og D

17. Vejplan for Museumvej – Omprofilering ved Sønderbrogade

18. Bilag vedr. tilbygningsplaner for Black Box og Musikteatret

a. Black Box og Musikteatret, Beliggenhedsplan
b. Black Box og Musikteatret, Stueplan
c. Black Box og Musikteatret, 1. sals
d. Black Box og Musikteatret, Facade
e. Black Box og Musikteatret, Snit
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Opsamling på gennemførte involveringsaktiviteter

19. Opsamling fra Byforumsmøde I

20. Opsamling fra Byforumsmøde II

21. Opsamling fra Ungeevent

22. Opsamlinng fra Byens Møde

23. Logbog – Henvendelser fra borgere og organisationer

Tegningsgrundlag

24. Grundkort (dwg)

25. Matrikler (dwg)

26. Terræn (dwg)

27. Skov (dwg)

28. 3D-bymodel




