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”Holstebro skaber plads til borgere – nye som eksisterende – og 
inviterer besøgende indenfor i en levende og dynamisk by, hvor kultur, 
detailhandel, erhvervsliv og uddannelser samskaber en by i konstant 
forandring, hvor en bred tilgang til bæredygtighed omsættes til 
handling og konstant udvikling på en måde som tiltrækker sig positiv 
opmærksomhed langt uden for landets grænser.” 



VISION

Indledning
Med Holstebro Udviklingsselskabs parallelopdrag 
for Udvikling af Holstebro Midtby er der skabt 
mulighed for at formulere en strategisk retning 
for byens fremtidige identitet og visioner. Med 
Team AART’s forslag ønsker vi at åbne for nye 
veje for fremtidens Holstebro, med respekt 
for byens historie og igennem nye former for 
samarbejde, skabe grundlag for en identitet som 
nysgerrig, åben og nytænkende by, hvor de unge, 
de midlertidige løsninger og eksperimenterne 
bliver drivkraft for byens udvikling. Visionen 
for Holstebros fremtid skal være bæredygtig, 
helhedstænkende og robust. Det skal blive et 
enkelt arbejdsredskab for byens udvikling, der kan 
og fastholde fokus på de mest værdifulde træk for 
byen over tid og under nye dagsordner. Holstebro 
ønsker at skabe plads til, og transformere sig til, at 
blive Nordeuropas mest omstillingsparate by. En 
åben by med plads – fysisk som menneskeligt - til 
konstant forandring.
 
Vi vil udfordre byens selvopfattelse og struktur og 
med et stærkt greb for organisation, omdannelse 
og udbygning, skubbe Holstebro mod at blive en 
langt mere sammenhængende og mangfoldig by 
for generationer, for fællesskab, for uddannelse, 
for talenter, for familier, for iværksættere, for 
købmænd, for nyskabelse, for det skæve, for 
sammenhold, for leg og læring, for liv. En god by 
at bo i. HolsteBO.

Ambitionen og målsætningen for Holstebros 
skal være, at forstærke de særegne kvaliteter 
i midtbyen og skabe rammer for et aktivt 
uddannelses-, familie & arbejdsliv i Holstebro. 
De nye greb og rammer skal fremtidssikre, 
udvikle og udfordre byens rum og handelsliv, 
til glæde og gavn for lokale borgere, tiltrække 
flere uddannelser, nye talenter, nye projekter, nye 
indbyggere og turister.

Den kommende udvikling af Fremtidens Holstebro 
skal forankres i et bredt, lokalt og visionært 
samarbejde, i byens stærke kulturmodel, i handels- 
og industribyens historie, og i det landskab hvor 
byen er opstået; I vadestedet mellem hedeslette 
og morænebakkerne. Byens landskabelige træk vil 
blive et stort, rekreativt tilskud til livet i midtbyen, 
med nye muligheder for at opleve den grønne 
sammenhæng mellem midtby og de omgivende 
landskabstræk, som skaber nye naturrum til 
fællesskab, leg og træning.

Holstebro skal være byen med det trygge 
og inspirerende børneliv, med frie rammer 
og udfordringer for de unge, solidt afsæt for 
verdensborgere, og det bedste sted at vende 
tilbage med din familie.

Baggrund
En vigtig del af byens identitet har igennem årtier 
været købstadens aktive og attraktive handelsliv 
for både byens borgere og opland. Handelslivet 
har på mange måder formet byen og især siden 
60-erne påvirket byens udvikling med fokus 
på biltrafik, butikscentre, nye destinationer i 
midtbyen og let adgang til parkeringspladser. 
Holstebro i 2019 bærer præg af et behov for 
større fysisk sammenhæng i midtbyen, for nyt 
indhold til byrum, og forslag til ny programmering 
af butiksgaderne og større fokus på midtbyens 
landskabelige kvaliteter. Desuden betyder 
udviklingen af Slagteriet og Regionshospital 
Holstebro at midtbyens nuværende afgrænsning 
ikke længere er tidssvarende og at byen har behov 
for nye hængsler og forbindelser.

Holstebro Kommune har siden 1960’erne haft en 
stærk national kulturprofil. Holstebro Kommune 
har brugt kulturen som løftestang til byens 
udvikling, hvor en lang række spændende og 
forskellige kulturinstitutioner tiltrækker både 
lokale og nationale gæster. Byens kulturprofil 
tager afsæt i skabende miljøer som Odin Teatret, 
Dansk Talentakademi, Black Box Dance Company 
og Slagteriet. 

Flere og flere uddannelser har fundet vej til byen, 
talentmiljøet blomstrer på både det sportslige 
og det kunstneriske område, vækstmålene er 
ambitiøse og udviklingspotentialet stort. Der er 
et momentum for at tænke i nye løsninger, som 
kan udnyttes og forstærkes i nært samarbejde 
med kommunens institutioner, lokale og nationale 
aktører, fonde m.fl.
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HOVEDGREB



HOVEDGREB

Hovedgreb
Det overordnede greb for Holstebro Midtby 
består af nye kvartersdannelser, der giver plads 
til større mangfoldighed og diversitet i midtbyen. 
De enkle kvarterer defineres gennem få, enkle 
strategier, som tilsammen skal fremhæve byens 
mange, eksisterende styrker og værdier og 
afskrive de elementer som vi ser som udlevede og 
i modsætning til Visionen. Det er købstadsterapi 
og vores bud på hvordan en historisk kultur- og 
handelsby kan gentænkes og over tid skabe en 
midtbyen der vil tiltrække børn- og unge, og som 
skal fungere på de bløde trafikanters præmisser; 
Hvor der er plads til byliv, bynatur og naboskab.

En række ændringer for trafik og parkering 
skal give midtbyen mindre biltrafik og bedre 
sammenhænge fra midtby over ringvejen til de 
nye kvarterer, Slagteriet og Sygehuset, samt 
eksisterende boligområder. Det bløde, grønne 
ålandskabet får plads i midtbyen som en stor 
landskabsattraktion med nye naturoplevelser midt 
i hjertet af byen. 
 

Holstebro har brug for naturen
Fremtidens midtby skal både kunne tilgodese 
menneskers behov for byliv, handel og 
kulturoplevelser og behovet for nærhed til naturen.
Mange mennesker i Holstebro lever en stor del af 
deres liv i byen – og hvis vi fortætter midtbyen vil 
det i fremtiden blive endnu flere. Det stiller store 
krav til byens indretning. Byen skal give mening 
både følelsesmæssigt og praktisk, vi skal kunne 
komme let omkring, føle os trygge, arbejde, gå i 
skole, handle – og vi skal bare være og have det 
rart. For at det sidste kan lade sig gøre, har vi brug 
for bynatur.

Bynatur er ikke bare natur i byen. Det er ikke 
en begrønning af byens rum eller natur på 
det byggede miljøs præmisser. Bynatur er et 
greb, der giver livet i byen en helt ny mening: 
Hvor mennesker oplever, at byen fungerer 
bedre i praksis samtidig med, at de mærker 
den æstetiske naturfølelse, som vi mennesker 
mistede forbindelsen til, dengang vi flyttede 
fra landet til byen. I takt med at byen fortættes 
yderligere, tilbyder den æstetiske naturfølelse en 
fundamental forbedring af livskvaliteten. Naturen 
gør os fysisk sundere, den renser sindet og gør 
os gladere. Den tilbyder sanselige oplevelser, 

Mod syd Storå og landskabstrækket fra 
Lystanlægget, langs vandet fra vandkraftssøen i 
øst og fra Vegen Å i syd, får plads igennem byen 
og udvides med bløde, grønne åbredder, hvor 
nye rekreative rum opstår i centrum af byen. Den 
lukkede bebyggelse på broen over Storå, ser vi 
fjernet på sigt, så den visuelle linje med åløbet får 
lov til at løbe ubrudt igennem Holstebro

Nørregade kvarteret defineres af Nørregade som 
handels- og bylivsnerve, fra Nørreport til Storå, 
med fastholdelse af byliv og destinationer igennem 
f.eks. kunst- og kulturprojekter i byens passager, 
transformation af butikslejemål og udvikling af nye 
overnatningsmuligheder, i samarbejde med en ny 
lokal organisation, der sikrer helhed i midtbyens 
udvikling og involvering på tværs af de lokale 
interessenter og ildsjæle. Mod syd får kvarteret 
en meget større kontaktflade til den nye natur 
omkring Storåen.

Sønderland kvarteret bliver i højere grad sin egen 
enhed syd for Storå med en stor tilknytning til 
Storå og engen ved Vegen Å mod syd og øst, og 
overvejende som en bydel med boliger med rum 
for sammenhæng og mangfoldighed. Kvicklys 
nuværende bygning foreslås nedrevet og grunden 
inddrages delvist til nyt byggeri og en del overgår 
til ny natur – en større eng omkring Vegen Å. 

Sygehuset kvarteret bliver en ny del af midtbyen 
med nye boliger og en nysgerrig, åben og 
nytænkende omdannelse af eksisterende 
bygninger til blandt andet kultur, iværksætteri, 
events og klub til de unge. Sygehusets område 
fungerer som hængsel mellem midtbyen skala og 
villakvarteret mod nordøst, og forbindes med stier 
mod nord til stationsområdet og mod syd ned 
mod Lystanlægget og Lægård Bæk.
 
Enghave kvarteret er familiernes Holstebo. Det 
er her fremtidens familier kan finde boliger, der 
på en gang kan danne rammen om det trygge 
og inspirerende børneliv, og på den anden 
side placere beboerne i midten af den levende 
bymidte… Mod øst grænser kvarteret op til 
handelslivet i Nørrgade kvt. og mod syd og 
øst møder kvarteret naturen omkring Storå og 
Lystanlægget omkring Lægård Bæk.

som øger vores kreativitet og giver os lyst til at 
skabe noget sammen med andre mennesker. 
Den giver os et stærkt tilhørsforhold til særlige 
steder i byen og skaber et nyt stærkt bånd mellem 
holstebrogenserne og deres by. Den stimulerer 
vores evne til at lære nyt. Herudover minder den 
os om, at naturen er vores eksistensgrundlag, idet 
vi føler, at vi er del af en større sammenhæng. 

Holstebro opstår som et vadested ved Storåen, 
hvor bebyggelse på bebyggelse langsomt 
adderes og byen vokser. Men i de første mange 
hundreder af år er det stadig en meget lille og 
kompakt by omkring åen og med den vidtstrakte 
natur udenom. Først i 1900-tallet ændres dette 
forhold dramatisk og den gamle by bliver gradvist 
transformeret til en bymidte i en efterhånden 
vidtstrakt bolig- og erhvervsbebyggelse. Den 
gamle by omkranses af nye infrastruktur og 
parkeringspladser for det stigen antal biler lægger 
over tid beslag på stadig større arealer på kanten 
af den gamle by. Det fører til en gradvis mere og 
mere diffus relation mellem de gamle kvarterer, 
der er nu er forvandlet til en bymidte og naturen, 
der efterhånden er helt underlagt byens logik. 
Vandløbene yder længe stærk modstand, men 
også de bliver til sidst omlagt og reguleret, så hele 
deltaet indsnævres til et smalt spor. 

Der er derfor brug for at gentænke hele 
relationen mellem midtbyen og naturen. Midtbyen 
har en størrelse så der stadig er korte afstande 
overalt, så potentialet er stort og ligger lige 
for. Vi skaber mere plads til bynatur omkring 
vandløbene, der skærer sig ind igennem midtbyen 
– og først og fremmest skaber vi en ny situation 
hvor vi ikke længere arbejder med begrønning 
på det byggede miljøs og infrastrukturens 
betingelser, men skaber bynatur, der har plads til 
at leve og gro i egen kraft. 

Holstebro har brug for forskellige kvarterer
Midtbyen forstås som sammensat af følgende 
kvarterer: Nørregadekvarteret, Enghavekvarteret, 
Sønderlandkvarteret og Sygehuskvarteret. I 
overgangene mellem og på kanterne af disse 
kvarterer skabes plads til at naturen omkring 
vandløbene kan brede sig og få mere rum. Hvert 
kvarter får sin egen kvartersplads, der er knyttet 
til en lokal aktør i hverdagen, men indrettet så den 
kan ’lånes’ ud til midlertidige programmer.

PRINCIP KVARTERER PRINCIP BYNATUR
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KIG TIL NYE BY-FUNKTIONER I NØRREGADE
Omdannelse - Byens rum som lobby til B&B og nabocafé
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Pladser skal have en tydelig aktør med tilknytning & ejerskab

Pladserne skal være multifunktionelle

Pladserne skal være lettilgængelige vha. ”plug’n’play”

STRATEGISKE PRINCIPPER

Bevægelse og adgang langs åen

4 minutters gang fra parkering til midtby

4 min.

Pladser skal have en tydelig aktør med tilknytning & ejerskab

Pladserne skal være multifunktionelle

Pladserne skal være lettilgængelige vha. ”plug’n’play”

STRATEGISKE PRINCIPPER

Bevægelse og adgang langs åen

4 minutters gang fra parkering til midtby

4 min.

STRATEGIER

Fire minutters gang fra parkering til midtby

STRATEGISKE PRINCIPPER

4 m
in.

Naturen ændrer karakter fra midtby til byens periferi

Naturen forstærkes langs åen

Diversitet langs vandet - forskellige rummelige oplevelser

4 minutters gang fra midtby til natur

Geopark Vestjylland

“The great outdoors”Motion

Bynatur

STRATEGISKE PRINCIPPER

4 m
in.

Naturen ændrer karakter fra midtby til byens periferi

Naturen forstærkes langs åen

Diversitet langs vandet - forskellige rummelige oplevelser

4 minutters gang fra midtby til natur

Geopark Vestjylland

“The great outdoors”Motion

Bynatur

Fire minutters gang fra midtby til natur naturen ændrer karakter fra midtby til periferi

#2 PRIORITER ADGANG TIL NATUREN
Hver gang der arbejdes med omdannelser i midtbyen (byggeri, veje etc.) skal man stille spørgsmålet: Hvor-
dan øger vi adgangen til naturen der skærer sig ind i byen og de større naturområder på kanten af byen.

#3 SKAB FORSKELLIGE KVARTERER
Hver gang der arbejdes med omdannelser i midtbyen (byggeri, veje etc.) skal man stille spørgsmålet: 
HvorDer er brug for at underbygge og udvikle den kvartersidentitet, der allerede findes. Hvert kvarter har 
sin egen logik og det skal forstærkes i den fortsatte udvikling af midtbyen. Omdannelser og nybygning 
skal derfor altid ske med afsæt i de enkelte kvarterer, så programmer og funktioner placeres rigtigt og den 
fysiske udformning understøtter identiteten.

#5 SKAB NYT HANDELSLOOP       
Nørregade styrkes som handelsgade ved nyt loop igennem bystrukturen, der leder de besøgende tilbage 
mod Nørreport fra Store Torv. Nye og eksisterende passager bearbejdes som beskrevet i projektkatalog.

#6 ÅBNE SYGEHUSGRUNDEN
I omdannelse af sygehuset åbnes den nye bydel mod Enghavevej hvor der etableres hængler og naturlige 
overgange mellem det nye bykvarter og midtbyen.

#7 PRIORITER DE BLØDE TRAFIKANTER
En ”blødere by” hvor det bliver ligetil at tage cyklen eller at gå ind til midtbyen, vil gøre det tryggere og 
mere attraktivt at bevæge sig igennem midtbyen. Fremkommelighed for bløde trafikanter skal prioriteres i 
alle omdannelser af midtbyen, så byens borgere får en sundere, mere bæredygtig og sikker måde at kom-
me rundt i byen på. P-huse inden for ringvejen give korte gåafstande til destinationer i midtbyen.

#8 BILFRI MIDTBY
Der skal indføres lokale dæmpninger på ringvejen, så færdslen på tværs for bløde trafikanter forbedres. 
I takt med den teknologiske udvikling af transportmidler begrænses biltrafikken i midtbyen gradvist. Der 
skal etableres nye p-huse på kanten af midtbyen, så bymidtens gader og pladser forbeholdes gående og 
cyklister.

Pladser skal have en tydelig aktør med tilknytning & ejerskab

Pladserne skal være multifunktionelle

Pladserne skal være lettilgængelige vha. ”plug’n’play”

STRATEGISKE PRINCIPPER

Bevægelse og adgang langs åen

4 minutters gang fra parkering til midtby

4 min.

Pladser skal have en tydelig aktør med tilknytning & ejerskab

Pladserne skal være multifunktionelle

Pladserne skal være lettilgængelige vha. ”plug’n’play”

STRATEGISKE PRINCIPPER

Bevægelse og adgang langs åen

4 minutters gang fra parkering til midtby

4 min.

Pladser skal have en tydelig aktør
 med tilknytning og ejerskab Pladserne skal være lettilgængelige vha. ”plug'n'play”

#4 SKAB KVARTERSPLADSER
Hver kvarter skal have sin egen plads, der til hverdag er knyttet til en lokal aktør, men som kan ’lånes’ ud til 
events eller midlertidige programmer.

STRATEGISKE PRINCIPPER

4 m
in.

Naturen ændrer karakter fra midtby til byens periferi

Naturen forstærkes langs åen

Diversitet langs vandet - forskellige rummelige oplevelser

4 minutters gang fra midtby til natur

Geopark Vestjylland

“The great outdoors”Motion

Bynatur

Pladser skal have en tydelig aktør med tilknytning & ejerskab

Pladserne skal være multifunktionelle

Pladserne skal være lettilgængelige vha. ”plug’n’play”

STRATEGISKE PRINCIPPER

Bevægelse og adgang langs åen

4 minutters gang fra parkering til midtby

4 min.

Diversitet langs vandet 
- forskellige rumlige oplevelser

#1 UDVID ÅEN
Vandløbene er igennem mange år gradvist blevet underlagt byens logik. Der er brug for en ny retning, 
hvor Storådeltaet og de tilstødende vandløb igen får meget mere plads. Den nye natur skaber sam-
menhæng på tværs af bykvarterer og tilbyder sanselige oplevelser, der er afgørende nødvendige for 
livskvaliteten. Mere bynatur omkring vandløbene er således forudsætningen for en tættere midtby. 

Bevægelse og adgang langs åen
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STRATEGIER

OVERORDNEDE STRATEGIER
Byorganisation
Udviklingen af Holstebro kræver ressourcer og 
kompetencer dedikeret til formålet, og at man 
tør satse på en åben proces hvor borgere og 
interessenter i byen tør og kan engagere sig i 
ejerskabet af byens nye vision. Vi ser Holstebro 
Udviklingsselskab som en driver i denne 
forbindelse og som et naturligt samlingspunkt, 
hvor et bredt, lokalt og visionært samarbejde for 
byens generelle udvikling kan opstå.
Holstebro Udvikling kan som ny byorganisation 
engagere sig bredt i udviklingen af den samlede 
”destination” og åbne for den fremtidige 
arbejdsproces med etablering af et advisory 
board bestående af udvalgte lokale, nationale 
og internationale nøgleaktører. Således knyttes 
udvalgte interessenter tæt til udviklingen af byen 
og der skabes grobund for de partnerskaber og 
samarbejder, der skal fremtidssikre Holstebro de 
næste mange generationer. 

At skabe rammer for boliger 
og byliv for unge i Midtbyen
Holstebro skal tilbyde billige ungdomsboliger, 
fleksibilitet i lejemål og muligheder for 
bofællesskaber, alt sammen i midtbyen, hvor de 
unge som en del af deres husleje har mulighed 
for at betale med timer og involvering i nye 

bylivsprojekter for Holstebros udviklingsselskab: 
Timer i nabokiosken, arbejdskraft i pop-up 
butikken med lokale produkter, eller i de små 
B&B i Nørregade som bidrager til nye typer af 
overnatningsmuligheder i byen.

Samskabelse
I Holstebro er der muligheder for som borger 
at engagere sig i byens kulturliv, og deltage i 
afprøvning af nye samarbejder mellem foreninger, 
institutioner, erhverv, industri og myndigheder. Vi 
tror på at vi alle efterspørger forskellige grader af 
deltagelse i bylivets fællesskab og at der igennem 
samskabelse kan opstå nye destinationer og 
nye oplevelser i midtbyen. I Holstebro vil særligt 
udviklingen af sygehuskvarteret give mulighed 
for eksperimenter, men rammer til midlertidige 
eksperimenter i midtbyen, på sygehuset og 
Sønderland vil alle kunne skabe ny dialog og 
muligheder for synlighed for byens interessenter 
og brugere. Vi tænker f.eks på at der kunne 
åbnes lokaler for en byttebørs for fritidsudstyr, 
midlertidige lokaler til legestue for mødregrupper 
eller til et særligt samarbejde mellem erhverv 
og uddannelse, åbne rammer for bilentusiaster, 
værktøjsudlån, nabokaffe eller fællesspisning.

DIALOG STIER MED OPLEVELSER

Vision og hovedgreb 
tager afsæt i en stærk 
byorganisation og en 
række klare strategier 
som vil understøtte 
Fremtidens Holstebro.
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Nørreport
ca 19.000 m2

Sygehuset
ca 13.000 m2

Ved Vegen Å
ca 6000 m2

Færch Torv og Enghaven
ca 2500 m2

Sønderbrogade
ca 11.500 m2

HELHEDSPLAN

Helhedsplan
I helhedsplanen tegnes mulighed for 900 nye 
boliger, dels som nyt byggeri og dels som 
ombygning af eksisterende bygninger. Boligerne 
består af etageboliger, private og almene, længer 
med små enheder til bofællesskaber, rækkehuse 
og ungdomsboliger. Vægten er lagt på at bygge 
små- og mellemstore lejligheder. Etageboligerne 
består af opgangslejligheder på ca 60 og 35 m², 
med mulighed for sammenlægning til en større 
enhed. Rækkehusene er på 112m² i to etager. 
En anden typologi er Talent-boligen, som vi har 
beskrevet som princip. Vi forestiller os at talent-
boligerne kunne ligge i Midtbykvarteret, eventuelt 
i om- eller tilbyggede butikslejemål. Boligen 
tilbydes gratis til besøgende talenter indenfor 
kultur: Sports-, musik-, danse-, iværksætter- eller 
laksefisketalenter, som bliver synlige i bylivet og 
som til gengæld indgår i træning og samarbejde 
med Holstebros kulturliv. Vi forestiller os de 
dygtigste bordtennisspillere fra Kina bor en måned 
i Nørregade, mens de træner med byens bedste 
hold, eller en førende detailhandels-iværksætter 
som bor gratis på Store Torv samarbejder 
med sygehusets iværksættermiljø og byens 
erhvervsnetværk.

Mod Nørreport, i overgangen mellem midtby 
og Slagteriets nye boliger, bygges en åben 
karréstruktur som hængsel og markør af den 
nordlige ankomst til midtbyen. Bebyggelsen er 
højest mod station og baneterræn, fire og fem 
etager, og trapper ned i to etager mod Nørreport, 
hvor en ny plads markerer mødet mellem ny 
stiforbindelse langs jernbanens østside, hovedstien 
fra Slagteriet og ankomsten ved Nørreport. 

Sønderlandkvarteret
Sønderland får fokus på boliger og kultur. 
Her fortættes bygningsstrukturen med nyt 
boligbyggeri mod sydvest og mod øst, samt 
nyt p-hus syd for Musikteatrets plads. Området 
centreres omkring den Røde Plads hvor åbningen 
af broen skaber større nærhed til Storå. I 
Sønderlandcentret forestiller vi os mulighed 
for nye åbne funktioner i stueetagen og på 
Sønderlandskarréens hjørne mod Musikteatret 
kunne den tidligere biograf, Scala, som nu afløses 
af et nyt biografbyggeri på Enghaven, rumme 
lokaletilskud til Balletskolen.

Sygehusekvarteret 
Den nye bydel i midtbyen hægter sig på 
midtbyen over Enghavevej mod Parkeringshuset 
i Nørreportcentret, med nye forbindelser 
via Nygade og Danmarksgade og det nye 
grønne område over nyt parkeringshus mod 
Enghavevej mellem Nygade og Danmarksgade, til 
ungdomshuset forhave. Bydelen tænkes forbundet 
med midtbyen gennem åbning af rækken af 
bebyggelse mod Nygade, ved nedrivning af 
bygning 17 og 18, og igennem det grønne træk fra 
sygehusets område og Lystanlægget. 

Mod sydvest fortættes den vestlige bebyggelse 
i Sønderland med en boligkarré mod sydvest, 
som opstrammer kanten mod Sønderbrogade 
og gadeforløbet i Toftegade, på fladen der i dag 
benyttes til parkering. På Kvicklys nuværende 
placering bygges etageboliger i den vestlige 
side af en åben karrestruktur, og en lavere og 
mere åben struktur mod øst, hvor der er tænkt 
muligheden for at etablere seniorbofællesskaber 
tæt på det østlige englandskab og Storå.

På sygehuset bygges nye etageboliger og 
rækkehuse, og i eksisterende bygning 20 og 9 
renoveres klubværelser og ungdomsboliger, i 
bygning 5 og 6 renoveres til nye etageboliger.

Kvartererne
Midtbykvarteret
Midtbyen fortættet indenfor Ringvejen, så 
Købstadens struktur og skala fastholdes 
som kontrast til de åbne og lave omgivende 
boligkvarterer. Nørregade er byens rygrad og 
den vigtige nord-syd gående forbindelse mellem 
Nørreport og Store Torv. I den kommende 
udvikling bør der arbejdes på at Nørregades 
karakter bevares og videreføres som handelsgade, 
men med mulighed for at tænke nyt indhold i de 
detail-lejemål, som ikke trives, med nye funktioner 
der understøtte et attraktivt byliv og som gør det 
overskueligt og sjovt at indtræde i aktive borger- 
og naboskaber

DIAGRAM / VOLUMEN NYBYGGERI
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SYGEHUSET

Sygehusgrunden
Planen for sygehuskvarteret er tænkt som et 
fleksibelt redskab, der skal give mulighed for 
at undersøge mulighederne i de eksisterende 
bygninger og gentænke takt, volumen og 
boligformer. I en bæredygtig omdannelse forsøges 
at genanvende flest mulige bygninger, og opnå 
den mest anvendelige og sammenhængende 
plan. Vi forsøger at beskrive udviklingen i 
selvstændige og afsluttede etaper, hvor nedrivning 
og renovering så vidt muligt ikke går i vejen for 
udvikling af nye bygninger, hvor området hurtigt 
forankres hos byens unge, og konstant igennem 
udviklingsperioden vil have et landskabeligt og 
rekreativt rum som byen kan benytte. Vi beskriver 
en bebyggelse med en stærk landskabelig 
karakter der knytter an til Lystanlægget og 
prioriterer forbindelserne til, og synligheden mod 
Midtbykvarteret højt. Samtidigt vil vi forsøge 
hurtigt at åbne området og fjerne de dele af 
bygningerne som ikke i disponering eller kvalitet 
vurderes at bidrage til kvarterets udvikling.

At man skal arbejde med muligheden for 
at transformere bygninger og genanvende 
materialer ser vi som nødvendigt og indforstået 
i bæredygtigt byggeri. En udbygningstakt der 
giver mulighed for ”tænkepauser” og tilpasninger 
af volumen vil underbygge en bæredygtig 
udviklingsstrategi. Desuden indeholder sygehusets 
bygninger en historie om byen og om rigtig 
mange af byens indbyggere, som kan blive en 
stor værdiskabelse for Holstebro. Vi forslår derfor 
etaper med afprøvning af midlertidige aktiviteter 
i eksisterende bygninger, parallelt med udvikling 
af byggeretter i en traditionel finansiering af 
sygehuskvarteret. Dette kan suppleres med 
særlige projekter, hvor eksperimenter med 
bæredygtig byggeteknik afprøves med alternativ 
finansiering af fra fondsmidler. Et oplagt projekt 

kunne være transformationen af sengebygning 
23 eller renovering af bygning 26 til nyt sport-, 
aktivitets, eller dansecenter.

Sygehuskvarterets skala forholder sig fint til 
midtbyens kompakte volumen mod Enghavevej, 
og falder i aftryk og højder mod de tilstødende 
boligområder mod nord. Mod øst stiger 
nybyggeriet i etager op mod det større rum 
og landskab ved Sportsvej og den tidligere 
helikopterlandingsbane. 
I kanten mod Enghavevej genanvendes 
og renoveres eksisterende bygninger til 
ungdomsboliger, ungdomshus og to nye byrum 
med plads til aktiviteter. I den nordligste bygning, 
bygning 22, tænkes indrettet hotel eller hostel 
ved regionens fraflytning. Regionens lave bygning 
ved Danmarksgade tænkes nedrevet, så der gives 
plads til ny sammenhæng mellem Lystanlæg, 
sygehus og midtby. 

Nyt byggeri placeres rundt på kanten af områdets 
dramatiske koter og kant mod Lystanlægget 
for at sikre tilgængelighed og ubesværet 
tilkørsel til nyt byggeri. Terrænet i sygehusets 
centrale område omdannes til park, med kun lidt 
programmering, som kontrast til Lystanlæggets 
helhedsplan med aktiviteter og som et tilbud om 
et sted med plads til fordybelse og stilhed, som 
nævnes i Holstebros dialogproces med de unge. 
Den nuværende stiforbindelse fra sygehusets 
laveste kote ved bygning 26 bevares som adgang 
fra sygehuset til Lystanlægget. Det er også i 
det centrale parkrum at regnvand opsamles i de 
laveste koter og forsinkes før det nedsiver i grønne 
regnvandsbassiner. Ved ed nye boliger opsamles 
regnvand i åben, bløde vandrender i græsfladerne, 
som ender i grønne opsamlingsbassinger der 

beplantes med arter der trives i både våde og 
tørre perioder.

De nye boligbebyggelser indpasses de 
overordnede linjer i de eksisterende villakvarterer 
og de rumlige forløb i de eksisterende 
bebyggelser. 

Mod øst og nord bygges rækkehuse i to etager 
mod villavejene og mod de eksisterende 
bygninger, længere mod øst, bygges etageboliger 
i op til 4 etager. De øst-vest-orienterede 
etageboliger forskyder sig i bygningskroppene for 
at sikre lys og udsigt mod sydvest. Rækkehusene 
følger retningerne i villavejene med haver mod syd 
og ankomst mod nord. 

I alt udløses en parkeringskrav på 280 p-pladser. 
Ved de nye etageboliger placeres al parkering i 
terræn ved boligerne. Hoveddelen af parkering på 
nye, grønne p-flader ved husene og en mindre del 
langs vejen. Ved rækkehusene placeres parkering 
på nye p-områder langs vejen. For bebyggelserne 
mod Enghavevej etableres en ny flade til parkering 
på østsiden af bygning 20, hvor den eksisterende 
p-kælder også kan benyttes. På terræn placeres 
cykel-p og bilparkering generelt på øst- og 
nordsider af bebyggelserne for at sikre de bedste 
muligheder for sol og ophold i uderum.

Sygehuskvarterets nye bebyggelser forholder 
sig i materialer og skala til sygehusets ældste 
bygninger i tegl, som igen tydeligt forholder sig til 
midtbyens købstadsarkitektur i rød tegl. De ældre 
teglbygningerne i sygehuskvarteret hænger godt 
sammen med det yngre byggeri på sygehusets 
område i tegl og beton og samlet vil den røde tegl 
give et sammenhængende arkitektonisk udtryk, 
som opleves når man færdes igennem området.  

FORBINDELSE OVER ENGHAVEVEJ TIL UNGDOMSHUS I SYGEHUSKVARTERET
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SYGEHUS / SNIT / UDEN SENGEBYGNING / NYBYGGERI 1:500

KIG IGENNEM SYGEHUSGRUNDES PARK MOD NORD

REFERENCER / NY ARKITEKTUR I TEGL 

SYGEHUSET
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Etapeplan

Etape 1
Sygehuskvarteret åbnes mod Enghavevej mod 
vest ved nedrivning af bygning 3, 16, 17 og 18, og 
det centrale område ryddes for bygning 14,15 og 
30, så de fine bygninger 5, 6 og 23/25 fritlægges 
til anvendelse og renovering. Mod øst udvikles 
parkeringspladsen og helikopterlandingspladsen 
og med ca 70 nye etageboliger i 2, 3 og 4 etager 
med udsigtsrum i tagetagen, altaner og terrasser 
mod sydvest. Det nordlige parkeringsområde 
mod Vej F. Welschs Vej udnyttes midlertidigt til 
kørebane for løbehjul, rulleskøjter og skatere. 
Parkeringsområdet mod Schaumburgvej åbnes for 
midlertidige anvendelse som tilknyttes det grønne 
centrale område f.eks. byhaver. De enkeltstående 
villaer frasælges til erhverv eller boliger.
Mod midtbyen indrettes forskellige funktioner 
henvendt til de unger: I bygningerne 1 og 2 
indrettes ungdomshus med klub og værksteder 

for unge; maker-space, musiklokaler, fælleskøkken, 
lektielæsning etc, og i bygning 20 renoveres 
billige ungdomsboliger. I bygningerne 25,23,26,32 
og 33 mod syd afprøves midlertidige kultur- 
og rekreative funktioner der understøtter 
strategien om at skabe rammer for de unge i 
midtbyen: teater, fitness og sport, dans, starts-
ups, midlertidige projektlokaler etc. Mod nord 
i bygningerne 8,9,10,19 og 31 udlejes arealer til 
erhverv og tilbydes til byens unge foreningsliv.

Etape 2
I næste trin bygges rækkehuse langs Vej F. 
Welschs Vej, i det nordlige område ved Lægårdvej 
nedrives bygning 8, 10 og 9. Ny tilkørsel med 
ankomst og parkering til bygning 20, 5 og 
6 etableres, så den eksisterende p-kælder i 
bygning 20 fortsat kan benyttes. I bygning 5 og 6 
ombygges til nye etageboliger, så det fine gårdrum 
mod bygning 1 og 2 kommer i spil. 

Etape 3
Bygning 32 og 33 nedrives, så der gives mulighed 
for en ny ankomstplads der løber frem til kanten 
af terrænspringet mod syd. Regionens bygning 21 
nedrives og der etableres ny have foran bygning 
1 og 2 med direkte sammenhæng til terræn på 
Enghavevej med forbindelse videre mod midtbyen 
mod vest. Mod parkrummet bygges endnu en 
stribe med 10 rækkehuse langs Schaumburgvej.

Etape 4
I sidste trin træffes beslutning om Bygning 23’s 
fremtid. Bygningen er med sin højde, udsigt og 
store volumen oplagt at genanvende, og samtidigt 
en udfordring at udnytte på grund af den store 
dybde i bygningsmassen. Nedrivning af bygning 
23 vil betyde større sammenhæng mellem 
sygehuskvarteret og Lystanlægget og giver plads 
til at bygge 60 etageboliger i 4 længer langs 
parkrummets koter. 

ETAPEDIAGRAM / 1

ETAPEDIAGRAM / 4

ETAPEDIAGRAM / 2 ETAPEDIAGRAM / 3

1

4

2 3
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SYGEHUSET

REFERENCER /OMDANNELSE BYGN. 23
Rekreativ tagflade Offentlig tilgængeligt niveau ”Plaza” Rå rammer til start-ups

SYGEHUS / SNIT / SENGEBYGNING 1:500

KIG FRA SENGEBYGNINGENS FÆLLES TAGTERRASSE MOD LYSTANLÆGGET
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SYGEHUSET

Udsigt fra sengebygning

Sengebygning 23 
I scenariet for omdannelse af sengebygningen 
foreslår vi et sammensat snit, hvor flere forskellige 
funktioner ”stakkes” op igennem bygningen. I 
huset indre zone åbnes et atrium der trækker 
lys ned gennem etagerne og giver kig imellem 
etagerne. Bygningen fritligges, så terræn og 
landskab kommer op mod facaden, bygning 25 og 
broforbindelsen mod øst forsvinder. De nederste 
etager, niveau 0 og 1, benyttes til funktioner 
der ikke kræver dagslys: Depoter for erhverv og 
boliger, cykelparkering, teknik mm. På niveau 2, 
som ligger i terræn mod øst og nord, skabes et 
offentligt tilgængeligt ankomstrum hvor der kunne 
placeres fitness, kaffebar, kantine, vaskeri og andre 
fællesfunktioner for husets brugere og beboere.
På niveauerne 3-5 indrette forskellige former for 
kontorfællesskaber til erhverv, til start-ups og 

større rum til samling, undervisning mm. Facaden 
rykkes tilbage så der opstår terrasser ved særlige 
samlingssteder. 
På niveauerne 6-9 ombygges etagerne til 
boliger med fordelingsgang omkring atrium. 
Altangangene inddrages til altaner eller 
vinterhaver. Boligerne bliver ikke gennemlyste, 
men ligger højt med god udsigt og lydforhold og 
med glasfacader fra gulv til loft.
På taget placeres udnyttes den fantastisk udsigt 
på kanten af skrænten til Lystanlægget til fælles 
terrasse, minigolf, bar eller lignende.

PRINCIPPLAN FOR OMDANNELSE AF SENGEBYGNING 1:500
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STORÅ - VEST

LANDSKABET
Mod syd - Storå og landskabstrækket fra 
Lystanlægget, langs vandet fra vandkraftssøen i 
øst og fra Vegen Å i syd, får plads igennem byen 
og udvides med bløde, grønne åbredder, hvor nye 
rekreative rum opstår i centrum af byen.

Den lukkede bebyggelse på broen over Storå, ser 
vi fjernet på sigt, så den visuelle linje med åløbet 
får lov til at løbe ubrudt igennem Holstebro

REFERENCER / ÅLANDSKAB

KIG FRA SØNDERBOGRADE MOD ØST OVER NY ÅBRED

Nye rekreative rum opstår i centrum af byen
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VUE OVER NYT ENGOMRÅDE VED VEGEN Å

REFERENCER / ÅLANDSKAB 

STORÅ - ØST

SØNDERLAND KVARTERET 
Sønderland kvarteret bliver i højere grad sin egen 
enhed syd for Storå med en stor tilknytning til 
Storå og engen ved Vegen Å mod syd og øst, og 
overvejende som en bydel med boliger med rum 
for sammenhæng og mangfoldighed. Kvicklys 
nuværende bygning foreslås nedrevet og grunden 
inddrages delvist til nyt byggeri og en del overgår 
til ny natur – en større eng omkring Vegen Å.

Sønderland kvarteret bliver i højere grad sin egen enhed
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PROJEKTKATALOG

PRINCIPSNIT - OMDANNELSE AF BUTIKSLOKALER NØRREGADE 19 OG 22-24
Eksempel på omdannelse er butikslejemål til talent-boliger, til lokaler for kultur og sport. 

PRINCIPSNIT - OMDANNELSE AF BUTIKSLOKALER NØRREGADE 35 OG 36
Omdannelse til fleksible byhoteller, som bruger Nørregades butikker og cafeer som 
morgensmadsrestaurant, reception og bagageopbevaring

PRINCIPSNIT - OMDANNELSE AF SØNDERLANDSGADE 11 OG 18
Kollektivhus med fællesfaciliteter eller foreningslokaler i stueetagen. Der kan f.eks. indrettes nabokøkken,  
byttebørs, lokaler til folkedans eller bordtennis. 

PASSAGE FRA STORE TORV TIL DET NYE ÅLANDSKAB VED SLOTSGADE
Passager i byen som motiv og byfortælling

OMDANNELSE AF BUTIKSLOKALER
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PROJEKTKATALOG

I projektkataloget beskriver vi principper for 
små nedslag i byen, der bidrager til helhedsplan 
og strategi.

I Nørregade vises principiel omdannelse 
af butikslejemål til nye former for 
overnatningsmuligheder, hvor hele Nørregade er 
hotellets lobby: Med overnatning i en ejendom, 
reception og morgenmad i en anden. Et andet 
eksempel kunne være at der åbnes lejemål til 
byens uddannelsesinstitutioner, som kan få en 
synlig satellit i Midtbyen med studiepladser eller et 
tidsbegrænset handelsprojekt. Andre steder kan 
der opstå pop-up butikker med lokale produkter, 
midlertidige talent-boliger, nabokiosk, byttebørs 
eller mere synlige lokaler til foreningslivet. 

I Sønderlandcentret forestiller vi os mulighed 
for at indrette de nederste dybe etager til 
fleksible foreningslokaler til f.eks. skytteforening, 
bordtennis eller folkedansere og i de modstående 
ejendomme mulighed for nye udadvendte 
funktioner i butikslejemål, som henvender sig til de 
lokale naboer og foreninger. 

En anden mulighed kunne være at boligerne over 
Sønderlandcentret omdannes til bofællesskab med 
plads til fællesfunktioner, depot og vaskerum i 
stueetagen, med kontakt til gaderummet.

De eksisterende passager mellem byens for- og 
bagsider indtænkes i den nye bystruktur som 
et særligt motiv. Vi beskriver i projektkataloget 
muligheden for i passagerne at arbejde med 
belægning og lys og gøre passagerne til en 
del af fortællingen om byens kulturliv igennem 
programmérbare lys- og lydinstallationer, som 
kunne udarbejdes i samarbejde mellem byens 
kulturinstitutioner og udstille de unge, kreative 
miljøer i byen. Det vil fungere som et lokalt 
kulturmedie, som tryghedsskabende tiltag i byen 
om aften og natten, og kunne have skiftende 
kuratorer eller kunstnere fra byens skoler, 
lokalhistorie, foreninger eller lignende.

KIG TIL NYE BY-FUNKTIONER I NØRREGADE
Byens rum som lobby til B&B og nabocafé
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Vej med 
barrieree�ekt

Super-
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Gang- og 
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Parkeringsregnskab for Holstebro midtby P-pladser
Behov
Eksisterende parkeringspladser i midtbyen 2.285
Parkeringsbehov til nyt bruttoetageareal ekskl. sygehusgrunden 517
Parkeringsbehov for midtbyen inkl. fremtidigt nybyggeri 2.802

Udbud
Eksisterende pladser i dag 2.285
Eksisterende pladser der fjernes som følgende af udvikling -814
Nye pladser i p-kælder som etableres i forbindelse med nybyggeri 250
Nye pladser i 3 parkeringshuse - 2 parkeringshuse i 6 etager og 1 i 4 etager 1.120
Parkeringsudbud i alt inkl. nybyggeri omfattet af udviklingsplanen 2.841

Difference* 39

Optimeret parkeringsregnskab for Holstebro midtby P-pladser
Behov

Eksisterende parkeringspladser i midtbyen med højeste gennemsnitlige belægningsgrad på 55,9% 2.285
Maksimalt antal benyttede parkeringspladser, beregnet 1.277

Reelt beregnet parkeringsbehov svarende til ca. 90% i belægningsgrad af faktisk udnyttet 1.419
Parkeringsbehov til nyt bruttoetageareal ekskl. sygehusgrunden 517
Optimeret parkerringsbehov for midtbyen inkl. fremtidigt nybyggeri 1.936

Udbud
Parkeringsudbud i alt inkl. nybyggeri omfattet af udviklingsplanen 2.841

Difference* 905

*parkeringsregnskabet viser, at der er en overkapacitet af parkering i intervallet 39-905 pladser. 

1 / 1

TRAFIK OG PARKERING

Trafik og parkering
Infrastrukturen omkring Holstebro er i dag 
opbygget omkring en ydre ringvej samt en indre 
ringvej. Indfaldsvejene servicerer oplandene 
fra syd, vest, nord og øst. Strukturen virker 
logisk og sammenhængende og medfører en 
passende vægtning mellem fremkommelighed og 
tilgængelighed.    

Infrastrukturen i dag
Den indre ringvej varierer i dag fra 2 til 4 spor. 
På flere delstrækninger er der etableret en 
midterhelle med beplantning og krydsninger 
styres primært med signalanlæg. I de 
signalregulerede kryds har lette trafikanter 
mulighed for at krydse, men ellers opleves den 
indre ringvej generelt som en barriere mellem 
midtbyen og den ydre by. Barriereeffekten varierer 
dog for de forskellige delstrækninger. Konkret 
opleves krydsning af strækningen ved museet og 
det grønne område mod Storeå som en større 
barriere. 

Nord for midtbyen ved slagterigrunden og 
Nørreport er jernbanen er en absolut barriere, 
som skiller slagterigrunden, tog/bus terminalen og 
Nørreport med hinanden. Nørreport er et centralt 
trafikalt knudepunkt og samtidigt et markant 
byrum. Byrummet funktion er bl.a. at forbinde 
slagterigrunden, bus/togterminalen og midtbyen 
med hinanden. I spidsbelastninger vil de mange 
bløde trafikanter, som skal passere, opleve en 
større barriereeffekt i byrummet.   

Sygehusgrunden adskilles fysisk og mentalt fra 
midtbyen af Enghavevej. Enghavevej opleves 
i nogen grad som en barriere på denne del af 
strækningen.

Flere af signalanlæggene på den indre ringvej 
opleves som gamle og virker ikke til at være 
samordnet og trafikstyret, hvilket påvirker 
trafikken negativt.

Parkering i dag
Holstebro midtby er i dag kendetegnet ved et stort 
antal centralt beliggende terrænparkeringspladser. 
Det giver bilisterne meget gode muligheder for 
at parkere meget tæt på deres destination. De 
store terrænparkeringspladser optager samtidigt 
attraktive pladser i midtbyen, som potentielt kunne 
udnyttes til mere byliv.  

Parkeringspladsen ved Enghaven kan fremhæves 
som en meget centralt beliggende plads med 
utrolige gode forhold for bilisterne men uden 
byliv og charme. Parkeringspladsen ved Slotsgade 
nord for Storeå er som Enghaven meget centralt 
placeret, men virker lidt slidt og vindblæst uden 
byliv. Placeringen tæt ved Storeå giver pladsen 
potentiale til byrum med byliv og en attraktiv 
forbindelse til Storeå. 

Syd for Storeåen i Sønderlandsområde 
findes flere store terrænparkeringspladser 
som dækker parkeringsbehov fra beboere, 
butikker og kulturelle arrangementer. Flere af 
parkeringspladserne virker slidte og som tidligere 
nævnt skabes der ingen byliv. Belægningsgraden 
for flere af pladser er relativ lav, hvilket indikerer 
en overkapacitet.  

Det nyere parkeringshus ved Skolegade forbindes 
med midtbyen via en tunnel under den indre 
ringvej. Forbindelsen mellem parkeringshuset 
og midtbyen virker ikke særlig attraktiv og det 
opleves som en lang vej, selvom det fysisk ikke er 
mere en 200-300m. Ramperne i parkeringshuset 
kan opleves som snævre og vil for nogen give en 
forringet komfort. En tese er, at det kan være en 
af årsagerne til, at kapaciteten i parkeringshuset i 
dag ikke er benyttet. 

Der er generelt udmærket forbindelse fra indre 
ringvej til parkeringsarealerne. 

ETAPEDIAGRAM / 3
Lang sigt - forbud mod benzin- og dieselbiler

PARKERINGSREGNSKAB

DIAGRAM
Behovspyramide - Mobilitet

3

Vision og hovedgreb
Det er afgørende at se infrastrukturen og 
mobiliteten som en integreret del af den 
overordnede vision for bymidten. For at 
understøtte visionen, foreslår vi, at midtbyen 
prioriteres for den bæredygtige mobilitet. 
Formålet er at integrere byliv og mobilitet, 
således at både trafikken og de parkerede biler 
ikke opleves som generende i forhold til støj, 
emissioner, barriere, tryghed, sikkerhed og æstetik.  
Hovedgrebet er at arbejde hen mod en bilfri 
midtby. Der vil stadigvæk være mulighed for vare-, 
ærinde og taxi kørsel, men størstedelen af bilerne 
vil være væk fra parkeringspladserne og gaderne 
i midtbyen. Parkering skal foregå i umiddelbar 
nærhed til den indre ringvej og parkeringsanlæg 
skal placeres, så der maksimalt er 4 min. gang til 
byliv og handel. Samtidigt forbedres forholdene 
for de lette trafikanter med stærke forbindelser for 
cykler, gående og mikromobilitet.

Handlinger: 
Kort sigt: tænk mobilitetens behovspyramide, Plan 
for ellader infrastrukturen, forbedre forbindelse til 
skolegade p-hus.

Mellem sigt: Sikre bedre forbindelser på 
tværs af ringen, Nørreport opdateres, P-hus 
løsninger med dobbelt funktion og høj komfort, 
incitamenstordninger for decentrale pladser, 
fordele for el-køretøjer, p-hus og Å-park etableres.

Lang sigt: Forbud mod benzin/diesel (miljøzone) 
varedistributionscentral på ringen- fra centrale 
lagre køres varene ud med små el-enheder.
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HANDLINGS- OG PRIORITERINGSPLAN

DE GRUNDLÆGGENDE OG HURTIGE RYK
- Organisation for midlertidige tiltag og udvikling.
- Nye stier til midtbyen fra den omgivende by.
- Udleje mikromobilitet i midtbyen, måske ikke løbehjul.

OM TO ÅR
- Forbindelse mellem Midtby og Sygehus, etape 1. Åbning af     
  ungdomshus og ungdomsboliger markeres med åben event for  
  unge. 
- Dæmpe trafik på Ringvej ved hængsler og vigtige forbindelser og  
  reducere barriere effekt.
- Plan for ellader-infrastruktur til el-biler.
- Bygge åbad i den vestlige del af Storå med ny cykelforbindelse over  
  åen + nyt p-hus.
- Handlemulighed i byorganisation til omdannelse af tomme lejemål  
  til Nørregade-B&B, Talentboliger samt andre nye funktioner fra  
  projektkatalog.

OM FEM ÅR
- Boliger på Nørreport og ny stiforbindelse fra stationen.
- Etape 2 på sygehuset.
- Nye p-huse bygges inden for p-ringen og p-pladser nedlægges  
  tilsvarende i midtbyen.
- Tidsbegrænsning på parkering i midtby.
- El-delebiler i Holstebro.

OM TI ÅR
- Kvickly nedrives.
- Østlig åbred og eng med nyt løb for Vegen Å etableres.
- Nye boliger mod Sønderbrogade .
- Forbud mod diesel/benzinbiler i midtby.
- Etape 3 på sygehuset.

OM 15 ÅR
- Bilfri midtby.
- Etape 4 på sygehuset.

31Udviklingsplan for Holstebro Midtby / Team AART / August 2019



AART architects - SLA - NIRAS - T.Jakobsen - P.Sand


