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De landskabelige kvaliteter er uudnyttede/ Ikke steder  bliver  til nye steder/

Lystanlægget

Storå

?

?

?

??

?
Nørreport

Storå

Sønderland

Enghaven

Sygehusgrunden

Storå rummer landskabelige kvaliteter som byen har vendt 
ryggen. Lystanlægget og skovarealerne har potentiale  for 
en større rolle i byen. 

Bagved handelsgaderne opstår der bagsider, fyldt ud af 
parkeringsarealer og ”ikke steder”. Der er et uudnyttet potentiale 
for bebyggelse eller landskabskvaliteter. 

’Vi ser frem til en spændende og diaologbaseret proces, hvor 
vi sammen skal skabe rammerne for fremtidens Holstebro 
Midtby’. Denne programvelkomst ligner den vi ofte møder 
i konkurrencer om byudvikling. Den gode overraskelse 
er at I rent faktisk både mener det og formår at skabe et 
samtalerum hvor vores engagement er vokset støt og 
roligt i takt med dialogen. Jeres intro og de efterfølgende 
workshops på det fine museum, har været fantastisk positive. 
I er dedikerede, åbne (og krævende), og mener det seriøst 
når I siger vi skal udfordre jer på alle niveauer. 
Derudover har afsættet for byudviklingen været  
borgerinddragelse, der i en åben proces reelt har haft 
en afsmittende effekt på det endelige program for 
konkurrencen. Vi har læst det grundigt og i al ydmyghed 

forsøgt at forstå Holstebros DNA som ’Købstad og kulturby, 
med kulturen til forskel’.
Vores team har fra første færd forsøgt at stille skarpt på 
en række konkrete fysiske forhold der blokerer for den 
udvikling I ønsker. Der er efter vores opfattelse tale om 
forhold der er absolut nødvendige at ændre på hvis man 
reelt vil en forandring. Ambitionerne er store og det samme 
er forventningerne – skriver I i indledningen. Det er også det 
vi oplever i samtalen og derfor vi går til opgaven med seriøs 
begejstring og tillader os helt konkret at foreslår markante 
ændringer af byens fysik – som en vigtig forudsætning for at 
et fælles Holstebro kan udfoldes og et reelt samarbejde på 
tværs af interessenter kan lykkes.
Kvickly – vi introducerede flytningen af Kvickly til Enghaven 

som en idé der svarede på flere af de 8 temaer. En styrkelse 
af handelslivet kombineret med en opgradering af et af 
byens primære byrum, sammenholdt med en retablering af 
tidligere tiders blå og grønne kvaliteter – og som sekundær 
gevinst, nye boliger med en fantastisk attraktiv beliggenhed 
direkte ned til den genetablerede slyngning af Store Å. 
Det er et eksempel på vores tænkning – pragmatisk og 
samtidig visionært – og med et klart sigte på at de foreslåede 
løsninger skal skabe merværdi, såvel bymæssigt som 
økonomisk. 
Biler og parkering har fyldt en del i snakken – usikkerhed 
om fremtidens svar på bæredygtig transport spiller en stor 
rolle i moderne byudvikling. I Holstebro fylder bilen en del – 
særligt i form af de meget store p-pladstilbud der er placeret 

Intro / vision

Maleri -  Holstebro 1800
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ØstergadeRingvej som barriere/

Da Ringvejen kom udviskede den forbindelsen til oplandet. 
Bymidten har mistet hierarkiet.

inden for den indre ringvej. Grundlæggende planlagt i en tid 
hvor bilen var symbol på velfærdssamfundets succes – og 
en tid hvor ingen diskuterede CO2 og bæredygtig mobilitet 
som en naturlig del af byudvikling generelt. Rent fysisk var 
konsekvensen at vores byer blev planlagt efter bilens behov, 
ikke menneskets. De kæmpestore p-pladsanlæg må og skal 
derfor reduceres og for en stor dels vedkommende delvis 
omdannes til attraktive byrum, og byrum der kan gøre byen 
endnu mere attraktiv. Holstebro er jo faktisk en særdeles 
velbevaret og fin købstad der rummer rigtig mange basale 
bykvaliteter – bedre afsæt for en positiv byudvikling kan man 
ikke få. 
Ringvejens barrierevirkning skal nedbrydes og der skal 

generelt skabes bedre forbindelser til de omkringliggende 
by- og boligkvarteret – stort set et krav i alle retninger ud af 
byen, og selvfølgelig med særlig opmærksomhed omkring 
forbindelse til det gamle hospitalsområde der kommer til at 
rumme en stor del af byens nye boliger. Det skal være lettere 
at vælge cyklen når man bor mindre end 2km fra centrum. 
Programmets 8 temaer er læst og forstået. Vi bearbejder og 
forholder os til temaerne på kryds og tværs – flere af dem 
hænger sammen indbyrdes og påvirker hinanden i forhold 
til de konkrete løsningsforslag. Vores afsæt er primært at 
dokumentere de fysiske muligheder og konsekvenser af 
de strategiske afsæt, i en forslagsstillelse der afspejler en 
dedikeret indsats fra alle fagspecialister i teamet.

Helhedsplan 1 : 8 000 >
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Hovedgreb / 

Det overordnede fysiske greb er at binde Holstebro 
bedre sammen. Holstebro har et sprudlende kulturliv, 
bynære landskabelige kvaliteter og et aktivt handelsliv. 
Disse kvaliteter skal bevares og blive endnu mere synligt i 
hverdagen. Ringvejen har delt Holstebro i to, bymidten og 
oplandet. Vores hovedgreb er at nedbryde den barriere 
vejen har skabt. Her forslår vi at skabe nye forbindelser 
på tværs af byen, genintroducere naturen i byen, skabe et 
forstærket handelsliv og mere synligt kulturliv.

Naturen genintroduceres til byen
Naturen skal spille en større rolle i bymidten og den skal være 
med til at bryde oplevelsen af ringvejen som en barriere. 
Storå, som byen har vendt ryggen, skal genintroduceres som 
et grønt og blåt parkrum i byen, som forbinder bymidten 
med oplandet. Storå skal være et åndehul i byen der skaber 
kontrast til bymidtens belagte kerne. 
Lystanlægget skal trækkes helt ind på Sygehusgrunden for 
at optimere bokvaliteterne i det nye boligområde. I syd bliver 
museumsområdet hægtet på bymidten via en museumspark 
der strækker sig hele vejen op til Storå og som er med 
til at nedbryde ringvejens barrierevirkning. Herved vil 
Museumsområdet blive bedre hægtet på byen og ringvejen vil 
ikke længere have samme dominerende rolle som trafikåre.

Gode forbindelser
Mobiliteten skal optimeres så der skabes gode forhold for 
cyklister og gående, såvel som for bilister. Langs Ringvejen, 
på kanten af bymidten placeres parkeringen så det er let at 
parkere sin bil og bevæge sig ind i bymidten, på under 200 
meter. Bymidten skal fredeliggøres for biler, med undtagelse 
af ærindekørsel, så det er attraktivt for gående at færdes 
og opholde sig i byen. Ringvejen er i dag en barriere for 
gående og cyklende. Her forslår vi at vejen indsnævres langs 
Sønderbrogade østlige side og Enghavevej. Køresporene 
bibeholdes mens svingbaner og rabatter fjernes, hvor det 
er hensigtsmæssigt. Ved Enghavevej bebygges der langs 
vejen for at skabe en mere bymæssig kant, mens der ved 
Sønderbrogades østlige side skabes en parkrum som vejen 
løber igennem. Ved Nørreport ændres traceet for at styrke 
forbindelsen fra bymidten til Slagterigrunden og stationen. 
Ved Sønderbrogades vestlige trace bibeholdes vejforløbet 
men der beplantes med allé træer langs vejen for at skabe en 
markant ankomst byen.
Holstebro får nye attraktive gang- og cykelforbindelser 
mellem bymidte og opland. Det skal være let at tage 
sin cykel fra de omkringliggende kvarterer og bevæge 
sig ind til bymidten. En supercykelsti skal forbinde 
uddannelsesinstitutioner med bymidten og Slagteri- og 
Sygehusgrunden. Langs ruten placeres attraktioner som 
opfordrer til leg, ophold og sport. 
Storå skærer sig på tværs af bymidten, men står øde og 

glemt hen. Her introducerer vi en grøn parkforbindelse 
hvor man kan gå langs åen, der skal forbinde bymidten med 
Vandkraftssøen, friluftsbadet og Vestre Plantage. 
Et Kulturstrøg skal forbinde de store kulturinstitutioner, heraf 
Balletskolen og Musikteatret med museumsparken i syd og 
det nye fritidshus ved Lilleå. 

Et styrket handelsliv
Holstebro har et godt, men svækket handelsliv,  Sønderland 
i syd er decideret udfordret af butiksdød. Her foreslår vi at 
man ændrer på handelsstrukturen i bymidten.  Vi forslår at 
Kvickly, der ligger i Sønderland, flyttes op til Enghaven, hvor 
den vil indgå i et nyt handelsloop der vil styrke og koncentrere 
Holstebros handelsliv. For os har det været vigtigt at 
butikkerne samles og fortættes i et handelsloop i den centrale 
bykerne. Handelsloopet består af gågader med større 
dagligvarebutikker i kanterne. Dette tror vi på vil styrke byens 
handelslivsprofil.

En tæt by
Holstebro skal være en tættere by, der skal bygges flere 
boliger i og omkring bymidten for at styrke bylivet. 
På sygehusgrunden kommer der et nyt grønt boligkvarter 
på kanten af bymidten og Lystanlægget, med mange 
forskellige boformer. Her vil der både være plads til de unge, 
familierne og seniorerne i attraktive bofællesskaber lige ud til 
Lystanlægget. Ved Storå kommer der sydvendte boliger lige 
ned til åen og det nye parkrum. På den gamle Kvickly grund 
genåbnes åen og her kommer der et nyt boligkvarter, Lilleå, 
med attraktive rækkehusbebyggelser med vand omkring sig. 
Sønderland bliver et boligkvarter omgrænset af kulturliv, på 
grænsen til bymidten.
I bymidten fortættes der med karrebebyggelser der indgår i 
eksisterende strukturer med grønne gårdrum.

Nye byrum
I forbindelse med flytning af Kvickly omdannes Enghaven til 
et nyt og attraktivt byrum – en byens agora. Kirkepladsen 
har et stort uudnyttet potentiale og skal på sigt gives større 
betydning i byens hierarki af smukke byrum. Rådhuset og 
biblioteket tangerer Kirkepladsen og samlet set bør stedet 
være mere synligt i byen.

Kultur på forskellige måder
Kulturen spiller en vigtig rolle i Holstebro, og det skal det 
fortsat være. I Holstebro skal der være kultur på forskellige 
måder. Vi forslår at kulturen skal udvikles i forskellige spor, 
som gør kulturen attraktiv og let tilgængelig for forskellige 
målgrupper. Kulturen skal forbinde Holstebro fysisk, i form af 
nye forbindelser og tilbud, og mentalt ved at skabe en større 
sammenhængskraft i byen. 
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Strategiske hovedgreb/

Strategi 04/ Gode forbindelser
Gode forbindelser for de bløde trafikanter.  

Strategi 06/ Naturen genindtroduceres til byen
Grønne oplevelser tydeliggøres i bymidten og 
bryder oplevelsen af ringvejen. 

Strategi 05/ Kultur på forskellige måder
Byområder for alle. 
Forskellige kulturbånd der mødes i bymidten. 

Strategi 03/ Mobilitet og Parkering
Parkering placeres langs ringvejen på kanten af 
bykernen. 

Strategi 02/ En tæt by - Flere boliger,  mere byliv
Der fortættes så byrum bliver veldefinerede . Der 
bygges flere boliger i byen for at skabe en mere 
balanceret og  levende by.

Strategi 01/ En samlet handelsstrategi
Handel samles, fremfor at spredes ud. 
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Forstærk handelsliv/Handelsloop

Handlen i dag er spredt ud

Handelsliv

Handelsliv, bebyggelse

Fremtidig handelsudstrækning ?

Større dagligvarebutik

Handelsliv

Handelsliv, bebyggelse

Større dagligvarebutik

Holstebro Midtby er velfungerende og er flere gange 
blevet valgt af kunderne til Danmarks Bedste Handelsby.
Byen er et meget betydeligt indkøbssted for forbrugere, 
herunder turister, fra Holstebro by og kommunen i øvrigt 
men også fra især det vestlige og nordvestlige opland mod 
Ringkøbing, Ulfborg, Vemb, Lemvig, Thyholm og Struer. 
Både lokale og turister kommer også for at opleve byens 
og Midtbyens rige, kulturelle liv.

Ændrede indkøbs- og forbrugsmønstre
Holstebro Midtby slås med de samme problemer, der i 
disse år rammer midtbyerne over hele den vestlige verden. 
Bl.a. den øgede e-handel trækker besøgende væk fra 
midtbyerne. 23 % af al handel med udvalgsvarer går gennem 
e-handelskanaler.
De ændrede forbrugsmønstre betyder også, at 
storbutikkerne uden for midtbyerne vinder omsætning 
fra midtbyernes butikker. Desuden rejser forbrugerne 

i stigende omfang og foretager indkøb i verdens 
metropoler og forbrugernes opmærksomhed og forbrug 
er i stigende omfang rettet mod f.eks. sociale medier og 
streamingtjenester.

Færre butikker – flere spisesteder og behandlere
Siden 2017 er antallet af udvalgsvarebutikker i Midtbyen 
faldet med mere end 10 % mens antallet af spisesteder og 
behandlere er steget med omkring 5-10 %. Dette skifte 
har i et vist omfang resulteret i en synlig tomgang – også i 
attraktive beliggenheder i f.eks. Nørregade.
Samtidig er forbrugerne i stigende grad blevet mere 
krævende i forhold til, at handel og byliv skal være 
oplevelsesdrevet, tæt, bæredygtigt og afvekslende.

Stærkere, sjovere og mere koncentreret Midtby
Dette kalder på løsninger, der dels koncentrerer bylivet, 
dels tilfører Midtbyen funktioner, som er behovsorienterede 

og kundestrømsskabende. Her tænkes primært på 
store dagligvarebutikker, men også på funktioner som 
bespisningskoncepter og behandlere.
E-handelen har som nævnt ramt den fysiske 
udvalgsvaredetailhandel, mens den fysiske dagligvarehandel 
stadig står for 97-98 % af omsætningen. Bl.a. derfor er store 
dagligvarebutikker vigtige for Midtbyens kundestrøm og 
trivsel. 
Vi foreslår, at man arbejder på at flytte Kvickly til Enghaven og 
at man planlægningsmæssigt afgrænser Midtbyen nord for 
Storå. Kvickly vil med ca. 3.000 besøgende pr. dag være med 
til at sikre et endnu mere koncentreret og attraktivt by- og 
handelsliv i en koncentreret Holstebro Midtby.
Nord for Storå ligger der i dag tre større dagligvarebutikker. 
Netto i den vestlige del af Vestergade, Fakta for enden af 
Østergade/i Enghaven og Rema 1000 i Nørreport Centret. 
Disse tre dagligvarebutikker er også meget væsentlige i 
sikringen af en konstant og betydelig kundestrøm forbi de 

mindre butikker, hvilket igen er med til at sikre et attraktivt 
byliv og et attraktivt handelsmiljø.
For at sikre, at de kunder, der er kommet til Midtbyen får 
fornemmelsen af det store udbud, defineres der en klarere 
rundgang, således at forbrugerne lettere og ubesværet får 
besøgt hele Midtbyen.
Behovet for koncentration betyder, at området nord for 
Nørreport ikke i første omgang bør inddrages i Midtbyen.

Bæredygtigstankegang skal forankres i Midtbyen
En bæredygtig Midtby favner alle oplandets borgere, ved at 
tilbyde oplevelser, fællesskaber og nytænkning i forhold til 
energi og ressourceoptimering bredt forstået.
Etablering af flere boliger bl.a. på Sygehusgrunden og ved 
Storå vil på lidt længere sigt kunne give store fordele i 
forhold til flere kunder samt nye og innovative trafikløsninger 
i Midtbyen.

Handelsstrategi/ 

Strategi 02/
Vi forslå at Kvickly flyttes til Enghaven. 

Strategi 01/ 
Handelliviet samles og fortættes i et loop. 1:15.000

Eksisterende situation/ 
Handelen er spredt . 1:15.000
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Socioøkonomiske virksomheder evt. kombineret med 
virksomheder inden for cirkulær økonomi skal så vidt muligt 
forankres i Midtbyen. I den forbindelse skal Holstebro 
Kommune tage førertrøjen på og inddrage alle interessenter 
i udviklingen af ”Byen for alle”.
Kunder og brugere i øvrigt, der bor relativt tæt på Midtbyen, 
skal bl.a. gennem en solid planlægning nudges, til at vælge 
cykel frem for bil. De kunder, der vælger bilen, skal f.eks. med 
et p-henvisningssystem effektivt ledes til p-anlæg, der ligger 
i Midtbyen eller i bekvem afstand fra Midtbyen. På den måde 
udnyttes anlæggene effektivt og kunderne oplever, at det er 
let at finde en p-plads. 

Sundbyøster plads. Supermarked 
integreret i bymæssig bebyggelse.
 

 

Supermarkedsfacade Integreret i 
bebyggelsen. 
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Landskabet og naturen 
genintroduceres til byen/ 

Byen i landskabet
Med en placering på det der engang var den jyske 
hedeslette ved Storåens bred, er der ingen tvivl om, 
at Holstebro er en by vokset ud af det omgivende 
naturgrundlag. Den tætte og aktive tilknytning til 
den omgivende natur definerer egnen og det liv som 
ønskes levet her i denne vestjyske by. For en hel dels 
vedkommende er nærheden til den omgivende storslåede 
natur en vigtig grund til, at man er blevet eller har bosat 
sig i Holstebro. Inden for ganske kort transporttid, kan 
man møde naturen rent som skov, enge, hede, fjord og 
hav. Det er unikt og man fornemmer nærheden til naturen 
når man stige til tops på sengeafsnittets tag på Holstebro 
Sygehus – lad os genintroducere bærende landskabelig 
træk igennem byen og med dette også skabe grønne 
forbindelser helt inde fra byen og ud til landskab og natur.

Storåen 
Der er et stort potentiale i at styrke nærværet af det 
blågrønne i og omkring Holstebro Midtby.  Midtbyen læner sit 
ansigt op af de bløde blågrønne strukturer som afgrænser 
byen mod syd og øst.  Som sådan har byen ikke brug for mere 
vild natur. Det er den underliggende ”natur” eller landskabet 
som har skabt, præget og bestemt byens placering som skal 
gøres mere synligt og være nærværende i bybilledet. Storå, 
Vegen Å, Lægaard Bæk gennem anlægget skal gives det rum 
som behøves for at disse forløb kan blive vigtige forbindelser 
ud i landskabet og som opholdssteder og åndehuller for 
mennesker og dyr der lever i Holstebro. Vi anbefaler, at man 
ikke fristes til at urbanisere og ”privatisere” Storås bred. 
Der skal arbejdes for fri bevægelighed og stisystemer der 
styrker forbindelserne indefra og ud til i landskabet og den 
frie natur. Der skal skabes læfyldte grønne opholdssteder, 

hvorfra man kan opleve naturens puls helt inde i byen som 
kontrast til byens belagte rum og gader.

Grønne korridorer 
Som i de fleste mellemstore købssteder i Danmark har 
efterkrigstidens billisme og byplanlægning også i Holstebro 
sløret og næsten udsagt det underliggende landskab. Nu 
handler det om at sætte det frit igen og genintroducere 
de tabte kvaliteter. Der sker mange forandringer i de 
kommende år. Stadig mere avanceret teknik vil sandsynligvis 
styre og ændre den måde vi transporterer os på. Den 
mindre plads som vi bruger på den tunge infrastrukturen 
skal udnyttes til at gøre trafikkorridorerne mere grønne 
og lede trafikanten til grønne ankomstrum i nærheden 
af midtbyen. Grønne stiforbindelser som kan betjenes af 
stadig flere eldrevne cykler skal styrkes, så der i fremtiden 

er nemme og smukke forbindeler mellem midtbyen og de 
omkringliggende byområder i alle retninger

Grøn midtbyen
Der er på alle mulige måder grund til at tænke blødt frem 
for hårdt inde i midtbyens tætte mellemrum, passager 
og baggårde. Det er godt for klimaet – både det globale 
og det helt lokale. Det er godt for menneskenes trivels 
fordi byen bliver mere varieret og attraktiv at opholde sig 
i. Der er ikke vild bynatur vi taler for, men mere klassiske 
grønne tiltag, som plantning af bytræer, etablering grønne 
vertikale flader, etablering af permeable belægninger og 
anlæg af grønne oaser i baggårde og passager. Ud over at 
skabe et bedre micoklima skabes også en mere eventyrlig 
labyrintisk kontrast til byen overordnede logiske og mere 
rationelle struktur. Hvor man kan lade sig lede af skiftende 
indtryk og med vilje mister orienteringen.

Den bløde blå/grønne identitet 
styrkes og gøres nærværende

Grønne trafikkorridorer 
i ankomst til byen

En styrket grøn midtby
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Lystanlægget

Vandkraftsøen

Vestre Plantage

En styrket grøn midtby

13Helhedsplan for Holstebro Midtby



Et sammenhængende Holstebro/ 
Parkering 

Eksisterende trafik flow i søgen 
efter parkerinspladser.

Fremtidig parkering i kanten af 
ringvejen fredeliggør bykernen.

Parkeringsopgørelse

Bymidten       
Eksisterende parkering: 931 pp.
med 80% kapacitet: 745 pp.
Boligtilvækst : 361 pp.
Dagligvarehandel: 80 pp.

Parkeringsbehov i alt: 1.186 pp. 

Nye P-huse: 810 pp.
Flade parkering: 376 pp.
Parkering total: 1186 pp  

For detaljeret parkeringsopgørelse se bilag 1.3

Parkeringsnorm jf. Holsterbro Kommuneplan 2017-2029

Boliger
Rækkehuse / dobbelthuse 2 pp. pr. bolig
Etagebolig: 1pp. pr. bolig
Ungdoms-, studie-, senior- og små boliger:
1/3 pp. pr. bolig. 

Den overordnede strategi for parkering i midtbyen 
er langsomt at flytte terrænparkering til parkering i 
konstruktion på kanten af midtbyen. Herved frigøres der 
plads til boligbyggeri, grønne områder, leg og ophold, 
samt bedre mulighed for bløde trafikanter for at bevæge 
sig igennem de centrale byområder. Der er i dag en 
overkapacitet i parkeringspladser i midtbyen. Der er 
et tydeligt mønster i udnyttelsen, idet trafikanterne 
primær benytter terrænparkeringspladserne nærmest 
gågaden og parkeringspladserne i periferien (terræn og 
konstruktion) er dårligt udnyttet. Der er hermed allerede 
et potentiale i at omdanne de bynære parkeringspladser 
til andre formål fra start af, uden umiddelbar 
parkeringskompensation i konstruktion.  

Det foreslås, at parkeringen håndteres langs Ringgaden 
med udgangspunkt i den allerede eksisterende struktur, 

som i dag består af parkeringshuse og parkering på terræn. 
Forslaget består af en kombination af gadeparkering, 
parkering i mindre lommer, parkeringshuse, samt 
fladeparkering på pladsrum. 

De infrastrukturelle omlægninger i og omkring midtbyen 
har til formål at forbedre forbindelserne til og på tværs af 
midtbyen for cyklister og fodgængere. Hermed skabes der 
grobund for en mere aktiv transportkultur, der samtidigt 
på sigt minimerer behovet for store arealreservationer 
til parkering. Omlægningen af de centrale pladser fra 
parkering til opholdsrum gør midtbyen mere attraktiv 
og vil øge lysten til at gøre ophold og gå/cykle igennem 
byen. Det er samtidigt vigtigt løbende at forbedre 
cykelfaciliteterne i midtbyen med cykelparkering og 
eventuelt cykelreparationsstationer og vandposter. 

Det vil være oplagt at etablere delebilsparkeringspladser 

i nærheden til de nye boliger i midtbyen og på 
sygehusgrunden. Målgruppen for boligerne vurderes i høj 
grad at være personer med et relativt lavt transportbehov, 
som med fordel kan gøre brug af en delebilsordning. Dette 
vil nedbringe parkeringsbehovet og transportarbejdet i 
midtbyen.

Parkeringsstrategien er robust og baseret på 
terrænparkering i de første faser og herunder optimeret 
udnyttelse af eksisterende parkeringsmuligheder. 
Etableringen af parkeringshuse er først planlagt, når et 
delområde er udbygget. De nye parkeringshuse forenes 
altid med en funktion, der aktiverer huset, f.eks. en byhave på 
toppen, en genbrugsstation eller studieboliger på taget.

Parkeringsstrategien har taget udgangspunkt i Holstebro 
kommuneplans gældende parkeringsnorm. De eksisterende 

offentlige parkeringspladser i udviklingsområdet 
bevares i så vidt muligt omfang. Parkeringen er opgjort 
indenfor midtbyen med en optælling af eksisterende 
parkeringspladser, som fjernes og genetableres i 
parkeringshuse eller på terræn. Parkeringsbehovet 
for ny boligtilvækst lægges sammen med eksisterende 
parkeringspladser. Der er i forslaget fravalgt at etablere 
parkering under terræn, da der ikke er økonomisk eller 
bæredygtigt grundlag for dette.

Parkeringsopgørelse for ny bebyggelse er opgjort og 
udspecificeret i bilag 1.3.  
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Genbrugsstation

Boliger på toppen

Leg og bevægelse

Taghave

Liberalt erhverv i stueetage
Gadeparkering (ny)

Terræn parkering (ny)

Parkeringsdæ k

P-hu s

Eksisterende P-hus

Ringvejen

200 m radius

Parkeringsdæk

P-hus
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Et sammenhængende Holstebro/ 
Veje

Viborgvej

Stat ionsvej

Skivevej

Skolegade

Herningvej
Skjernvej

Nørrebrogade

Lægårdsvej

Struervej

Ringvejen

Indfaldsvej e

Fordelingsve j

Lokalvej

Et centralt nedslagspunkt i udviklingsplanen for Holstebro 
midtby er at få nedbrudt den barriere ringvejen udgør og 
hermed få genopkoblet midtbyen på det omkringliggende 
landskab. Det er vigtigt at få minimeret ringvejens 
brede tværprofil så meget som muligt, så de naturlige 
landskabelige passager til midtbyen genskabes og 
der skabes attraktive forbindelser for fodgængere og 
cyklister.

Den vestlige del af ringvejen fungerer i dag som en væsentlig 
færdselsåre mellem den nordlige og sydlige del af Holstebro, 
hvilket forhindrer en væsentlig kapacitetsreduktion af vejen. 

Den østlige del af ringvejen er mindre trafikeret og det 
vurderes, at trafikken vil reduceres væsentligt i forbindelse 
med, at hospitalsfunktionerne udfases. Der er hermed 
god mulighed for at omlægge denne strækning til et 
smallere klassisk bytværprofil med gode forhold for bløde 
trafikanter. Dette giver samtidigt mulighed for bedre at koble 
sygehusgrunden og lystanlægget op på midtbyen. 

Det forslås, at Ringvejen indsnævres langs Sønderbrogades 
østlige side og Enghavevej. Der fastholdes et kørespor i hver 
retning, men midterrabatten nedlægges og der foretages 
en kapacitetsmæssig tilpasning af svingbaner, hvor det 
er hensigtsmæssigt. Ved Enghavevej bebygges der langs 
vejen for at skabe en mere bymæssig kant, mens der ved 
Sønderbrogades østlige side skabes en parkrum som 

vejen løber igennem. Ved Sønderbrogades vestlige trace 
bibeholdes vejforløbet men der beplantes med allé træer 
langs vejen for at skabe en markant ankomst til byen.

Det er intentionen at byudvikle Nørreport-området med 
mindre boliger og erhverv. For at binde området sammen 
med midtbyen omlægges den vestlige ringvej nord om 
Nørreport, langs baneterrænet, hvor den kobles op på 
Stationsvej. Hermed kan vejforbindelsen mellem Nørreport 
og midtbyen nedlægges. Området fredeliggøres hermed 
og der skabes gode muligheder for leg og ophold, samt 
gode forbindelser for bløde trafikanter til midtbyen fra nord. 
Der vil stadig være adgang for ærindekørsel til boliger og 
butikker. 

Endvidere foreslås det at lukke Struervej, nord for 
baneterrænet, og erstatte forbindelsen med en fodgænger-/
cyklistpassage mellem Slagterigrunden og Nørreport, 
med det formål at overflytte trafikken til Nørrebrogade 
og hermed nedbringe den gennemkørende trafik ved 
Slagterigrunden og i midtbyen. Det foreslås desuden at 
skabe en alternativ vejforbindelse mellem Struervej og 
Stationsvej ved VIA University College Campus.

Den foreslåede omlægning af vejforbindelserne og 
opgraderingen af forbindelserne for bløde trafikanter 
omkring Nørreport styrker den landskabelige og bymæssige 
sammenhæng mellem Slagterigrunden, Nørreport og 

midtbyen.  

e

j
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Trafiktællinger der viser potentialet for at indsnævre Ringvejen østlige side 
ved Sønderbrogade og Enghavevej.
 

 

Nørreport fredeliggøres ved at omlægge vejnettet. 
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Et sammenhængende Holstebro/ 
Stier Ringvejen skærer de 

bløde trafikanters 
forbindelser over.

Nye og opgraderede 
forbindelser på tværs 
flettes med byen.
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Holstebro skal ses som en samlet by, med en livlig 
bymidte og et stort opland. Det skal i fremtiden have et 
velforbundet stinetværk der opfordre til bevægelse og 
interaktion mellem opland og bymidte. 

Grundlæggende handler vores strategi om at forbinde 
bymidten med oplandet, så der opstår en større 
sammenhængskraft mellem byens borgere og brugere, og 
mellem byens fyrtårne i bymidten og udenfor Ringvejen. Vi 
foreslår at skabe gode forbindelser for de bløde trafikanter 
i bymidten og på tværs af Holstebro. I dag har Ringvejen 
opdelt og punkteret de cyklende og gåendes vej til og 
fra byen. Vores strategi handler derfor om at opgradere 
og skabe nye forbindelser på tværs af Holstebro, så byen 
flettes bedre sammen. Vi foreslår at de nye stier indgår i 
4 nye forbindelser; Kunst-, Uddannelses- og bevægelse- 
og Naturforbindelsen bundet sammen af bymidten. 

Forbindelserne har til formål at skabe et mere samlet 
Holstebro, men med plads til alle.  

Storå – en rekreativ rute fra øst til vest
Storå skal indgå i Holstebros nye stinetværk. Hvor åen i en 
tid har været glemt af byen, vil byen igen vende sig mod 
åen. Storå bliver en del af en naturforbindelse hvor man 
kan komme helt tæt på åens forløb, en forbindelse der 
ikke er privatiseret, men et sted alle byens brugere kan 
tage del i. Forbindelsen leder en på tværs af Holstebro. 
Fra Venstre Plantage ledes man gennem boligområder 
hen til friluftsbadet, under Ringvejen, hvorefter man når 
til bymidten. Her bliver man mødt et parkstrøg med gode 
muligheder for leg, sport og ophold. Parkstrøget er koblet 
sammen med den nye museumspark og Lilleå, som igen 
leder en videre til Lystanlægget. Hvis man følger Storås nye 
stiforbindelse vil man ende man ved Vandkraftsøen. 

Ny supercykelsti 
En ny supercykelsti skal forbinde uddannelsesinstitutionerne 
i vest med bymidten og Sygehusgrunden, og videre ud til 
sportsbanerne og uddannelses- og kulturinstitutionerne 
i øst. Langs ruten skal der være plads til ophold og fysisk 
udfoldelse, og helt centralt skal det facilitere steder hvor 
unge kan mødes på tværs af uddannelse, alder og køn. 
Supercykelstien skaber en ny forbindelse på tværs af 
Holstebro, her skal den være med til at gøre det ”let at 
bevæge sig” på en ny og spændende måde i byen.

Et nyt bykort
Holstebro bymidte er ikke større end man kan gå på tværs 
af byen på 8 minutter. Dog vælger man at køre rundt frem 
for at gå. Vi har udviklet et metrogangkort for at synliggøre 
afstande og forbindelser mellem byens mange tilbud. Dette 
kan give anledning til at få en ny forståelse af byen, som igen 

Langs større vej ex Døsevej
Der plantes til for at øge biodiversiteten 
og oplevelsen langs ruten

Cykelsti langs jernbane
Lavt lys skaber tryghed langs 
cykelstien ved banen

Gennem bymidten ex Nygade
Lys integreret i belægningen 
antyder stien gennem bykernen

Igennem villakvarter
Farvet belægning markerer stien 
og leder cyklisten på rette vej

kan opfordre til at tage sig en slentretur igennem byen, 
fremfor at tage bilen rundt. Kortet skal også være med til at 
planlægge sin parkering. På kortet kan man orientere sig 
for hvilke parkeringspladser er nærmest de tilbud i byen 
man ønsker at benytte sig af, så man bliver fri for at flytte 
bilen gentagene gange.  Metrogangkortene placeres ved 
parkeringshubss så man let kan orientere sig når man har 
parkeret sin bil. Her er der også placeret lånecykler og 
løbehjul, hvis man har behov for at bevæge sig i på længere 
afstande. 

 I fremtiden kunne det også være fra hubsene at man 
hoppede på en kollektiv shuttle bus som kørte omkring 
bymidten, så man hurtigt kunne hoppe af og på. 

Handelsområde

Uddannelse

Handelsrute

Kultur

Natur

Supercykelsti

Destinationer i bykort

500m

1000m
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Kultur på forskellige måder

Kulturlivet i Holstebro er i dag bredt og mangfoldigt. Det er 
kunst i klassisk forstand i form af den billedkunst, litteratur, 
scenekunst og musik som Holstebro har satset på siden 
1960’erne og som har en vigtig andel i byens udvikling og 
identitet. Det er Holstebros rige sports- og foreningsliv, 
friluftsliv samt byens øvrige fritidstilbud og uformelle 
fællesskaber. 
Holstebros kulturliv skal fortsat være mangfoldigt, da det 
skaber værdi for byens forskellige borgere og et godt 
fundament for en levende bymidte. En bymidte hvor man 
udover at handle kan opleve og leve. 
Med henblik på at styrke udfoldelsen og udviklingen 
af kulturlivet til fordel for Holstebro bymidte bør der 
gennemgående arbejdes der med følgende overordnede 
fokuspunkter:

- Synlig og tilgængelig kultur: Kulturen er synlig og 
tilgængelig. Man er ikke i tvivl om at Holstebro er en kulturby 
og når man bevæger sig rundt i bymidten, oplever man den 
fysisk. Dette gøres ved at byens rum skaber plads til kreativ 
og aktiv udfoldelse, og at kulturen er en del af det fysiske 
bybillede. Kunst i byrummet anvendes fortsat, hvor den 
tænkes sammen med forskellige byrumsfunktioner og nye 
udtryksformer. Den er ikke nødvendigvis permanent. 

- Midlertidig kultur:  Der arbejdes målrettet med midlertidige 
indslag, som også er en måde at synliggøre kulturlivet på. 
Det midlertidige giver plads til at borgere kan møde både 
de lokale aktører såvel som professionelle gæster udefra. 
Det midlertidige format giver plads til eksperimenter og 
samarbejder på tværs af institutioner. Det midlertidige 
kan med fordel udfoldes som årlige genkommende 
begivenheder, f.eks. en årlig festuge, en kulturnat, 
sportsturneringer, et høstmarked, kanoræs på Storåen og 
som midlertidige kulturproduktioner og events i byens rum. 

- Samarbejde om udvikling af kulturen:  Der samarbejdes 
om at skabe synergier mellem byens og kommunens 
eksisterende kulturelle ressourcer med fokus på udvikling 
og synliggørelse af byens kulturliv i bymidten. Dette involver 
kulturelle fyrtårne, virksomheder, foreninger, ildsjæle og 
frivillige samt Cityvækst og Holstebro Handelstandsforening, 
som inviteres til at indgå i netværk med fokus kulturens 
rolle i bymidten. I de enkelte kulturproduktioner tilstræbes 
derudover mulighed for deltagelse og møder mellem byens 
forskellige typer borgere og aktører både i proces og i værk. 

Kunstbåndet Naturbåndet

Uddannelses- og bevægelsesbåndet

Bymidten
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Bymidten
Den inderste bykerne er samlingspunkt for byens forskellige 
typer borgere og besøgende. Her udfoldes kulturlivet 
intenst og man kan henover året opleve forskellige 
kulturarrangementer, så der løbende er noget nyt at 
opleve. Byens fyrtårne møder publikum på gadeplan og 
gæsteudøvere og talenter bruger byens rum til visning af 
deres produktioner og evner. På Enghave Plads bliver der 
særlig mulighed for at anvende de frie arealer til optrædener 
og events, der kræver lys og andre faciliteter. Omkring 
kirkepladsen etableres en kunstlegeplads, hvor man kan 
tage en pause fra handelsgaden. Ved omlægninger af byrum 
tænkes kunstneriske udsmykninger ind som en mulighed.

Kunstbåndet
I kunstsporet, som man finder i området med en høj 
koncentration af finkulturelle institutioner, bliver 
institutionernes rum udvidet til også at involvere 
udendørs arealer omkring bygningerne, facader og andre 
nærtliggende muligheder. Både til permanente indslag såvel 
som midlertidige. Hermed synliggøres institutionernes 
aktiviteter og der lægges op til en mere udadvendt rolle 
for byens fyrtårne, der i højere grad bruger omgivelserne 
som scene og udstillingsvindue. I området omkring 
Holstebro Kunstmuseum smelter natur og kunst sammen 
i en kunstpark, der også kan brede sig op i Lystanlægget. 
Storskærmen på Musikteatret storskærm bruges i højere 
grad til at samle borgere om visninger af sport, film og kunst. 

Uddannelses og bevægelsesbåndet
I bevægelsessporet, der binder uddannelsesområder og 
sygehusgrund sammen, skabes byrum og forbindelser der 
inviterer til bevægelse og fysisk aktivitet. Byrumsdesign 
skaber rum for at man kan være fysisk aktiv, og det skal være 
spændende og trygt at cykle eller gå. Der lokaliseres steder 
og behov sammen med borgere, så de kommende brugerne 
selv er med til at sætte deres aftryk i forhold til både 
anvendelse og udtryk. Det kan ske i form af et samarbejde 
med unge fra Via Campus og gennem fællesskaber fra 
Slagterigrunden, de kommende brugere af Sygehusgrunden 
og eventuelle kunstnere. Det kan f.eks. være om en 
kommende skaterbane på Sygehusgrunden.

Naturbåndet
I Lystanlægget og langs Storåen, der nu lader naturen 
komme til byen igen, skal der være rig mulighed for at nyde 
og opleve naturen med alle sanser og området danner 
ramme om friluftsliv, rekreation og foreningsaktiviteter med 
naturen som omdrejningspunkt. Der arbejdes med fysiske 
indslag i form af kunst og byrumsdesign, der inviterer os til at 
gå opdagelse og bruge området. Der skabes bedre mulighed 
for at opholde sig på og omkring åen f.eks. ved etablering af 
en kanorasteplads og mulighed for at fiske. 
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Flere boliger skaber mere liv. Der har været en 
befolkningstilvækst til Holstebro i de seneste 10 år, men 
boligmarkedet har ikke fulgt med og der har været rift om de 
få lejligheder som ér blevet bygget. Det er enormt vigtigt for 
at en by kan udvikle sig, at der er gode muligheder for at især 
unge kan bosætte sig på den måde de gerne vil. 

Med udgangspunkt i den gode tætte by, 
potentialevurderingen fra Exometric og hvad vi mener 
byen rumligt kan bære, har vi fundet mulighed for at 
fortætte midtbyen og Sygehusgrunden med 1006 boliger. 
Sammen med Slagterigrundens 475 boliger udgør det et 
fortætningspotentiale på 1479 boliger fordelt på hele byen, 
som udbygges etapevist og efter behov. 

Et tæt Holstebro - flere boliger, mere byliv/
Boligkatalog

Boligopgørelse
Boligtyper  antal 

Små lejligheder  659 
Heraf:
   Ungdomsboliger  258
   Seniorboliger  144

Mellemstore 
lejligheder  187

Store lejligheder  66

Rækkehuse  79

Dobbelthuse  15

I alt   1006

En stor del af fortætningen er på den gamle sygehusgrund 
hvor der skabes en ny tæt og grøn bydel med boligkarréer 
som tilpasser sig sygehusets struktur og tillader at der 
kan udbygges fasevist. I midtbyen fortættes der tilpasset 
og med fokus på at definere byrum og mindske store åbne 
flader. Byens eksisterende skala og kontur respekteres, så 
kirkespiret fortsat er dominerende og bygningshøjder følger 
landskabet og omkringliggende bebyggelse. 

Boligtyper og målgruppe er fordelt jævnt over byen, 
med en overvægt at små og mellemstore boliger i by i 
sygehuskvarteret, i midtbyen og i sønderlandet. I villa og 
parkkvarteret ved den gamle sygehusgrund, samt ved 
Lille Å bygges der kvalitative familieboliger i rækkehuse, 
dobbelthuse og store lejligheder. Der anvises også plads til 
seniorbofællesskaber i midtbyen og i parkkvarteret. 

SeniorerFamilier

Par

Studerende Singler

V 2

S 2

SH 3

SH 1 SH 2

NP 1

SH 6
V 3

SH 5

SH4

P2

P3

P 4
P 5

S 4

S 3

S 1

SÅ 6

E 7

E 4

E 6E 5

S 7

S 6
S 8

S 9

E 2
E 1

SÅ 2SÅ 1 SÅ 3

S 10

V 1

P1

SH 7

Å 4
Å 5

H 2

LØ 1

LØ 2

Blandede bol iger

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Forslår til boligfordeling for Holstebro bymidte med 

udgangspunkt Exometric analyse om boligbehov. For mere 

detaljeret boligopgørelse se bilag 1.1

Sammensætning af målgrupper for bymidtens boligtilvækst.
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KONKLUSION

Holstebro Kommune er inde i en gunstig udvikling, hvor kommunens attraktion stiger. Antallet af borgere i kommunen er steget 
over de sidste 10 år, og det forventes, at denne udvikling fortsætter. Søgningen til kommunen i Exometrics undersøgelser er også 
stigende, og man kan derfor formode, at de nuværende fremskrivninger baseret på historisk udvikling ikke er tilstrækkelige.

I Holstebro Kommune er der positive tendenser at spore på boligmarkedet. Boligpriserne stiger, antallet af handler stiger, og 
liggetiderne falder. Samtidig er mange borgere 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 boliger i Holstebro Kommune både nu og i årene 
fremover.

Der kan forventes en del nye borgere udefra, men også internt i kommunen er der en væsentlig efterspørgsel efter nye boliger. 
Ikke mindst bør man være opmærksom på forskellen mellem andelen af lejligheder og interessen for denne specifikke boligform. 
Samtlige resultater på tværs af de interviewede målgrupper indikerer kraftigt, at der vil blive en øget efterspørgsel efter lejligheder 
og rækkehuse. 

Situationen er ikke blevet bedre af, at der kun bygget 135 nye lejligheder i de sidste 10 år, hvilket alt tyder på slet ikke kan dække 
behovet – og slet ikke vil dække 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 søge væk 
fra deres villaer over i mere kompakte boligformer som lejligheder eller mindre rækkehuse. Denne udvikling ses meget tydeligt i 
interviewene, der er gennemført med villaejere i omegnen af Holstebro by, hvor praktisk taget alle vil vælge en anden boligform,  
når de flytter. Udfordringen er, som i mange kommuner, at få afsat de villaer, som de ældre generationer fraflytter. For Holste-
bro Kommune ser det ud til, at dette problem afhjælpes delvist af den positive befolkningsudvikling – også af målgrupper, der 
efterspørger villaer. 

Men 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.

Boligpotentiale på 60 måneders sigt

I nedenstående Tabel 1 ses det, at det primære boligpotentiale for Holstebro Kommune på 60 måneders sigt udgør i alt 
1.840 boliger fordelt på 927 ejerboliger og 913 lejeboliger. Dette er bruttopotentialet for hele kommunen over de næste 
fem år ved disse pris- og lejeniveauer. Inden for disse overordnede rammer fordeles potentialerne i de forskellige udvik-
lingsområder i og omkring Holstebro by.

Boligpotentialet for lejeboliger er opgjort ved et lejeniveau på 1.300 kr./m²/år på tværs af størrelser og typer bolig. Pris-
niveauerne for ejerboligerne er angivet i selve tabellen med niveauer fra 20.000-27.000 kr/m². 

Både blandt ejer- og lejeboliger ses det største potentiale blandt de mindre og mellemstore lejligheder. De store lejligheder 
og parcel/rækkehuse udgør henholdsvis 39% for ejerboliger og kun 5% for lejeboliger. 

TABEL 1 BOLIGPOTENTIALE OG PROCENTFORDELING HOLSTEBRO KOMMUNE

KILDE: EXOBASE

Ejerboliger 
Bruttro

potentiale
% -fordeling

Små lejligheder 50-80 m² (65 m2) 27.000 kr./m² 269 29%

Mellemstore lejligheder 80-110m² (95 m2) 26.000 kr./m² 291 31%

Store lejligheder 110-140 m² (125 m2) 26.000 kr./m² 95 10%

Rækkehuse 100- 130 m² (115 m²) 26.000 kr./m² 86 9%

Villaer 120-160 m² (140 m2) 20.000 kr./m² 187 20%

I alt 927 100%

Lejeboliger 
Brutto

potentiale
% -fordeling

Små lejligheder 50-80 m² (65 m2) 668 73%

Mellemstore lejligheder 80-110m² (95 m2) 195 21%

Store lejligheder 110-140 m² (125 m2) 29 3%

Rækkehuse 100- 130 m² (115 m²) 22 2%

Ialt 913 100%

Ejer og Lejeboliger 
Brutto

potentiale

I alt 1.840

OPSUMMERING

Denne fordeling kan dog være anderledes ved andre prisstrukturer, som det også illustreres i nedenstående Figur 1 og 
Figur 2. Fra et efterspørgselsperspektiv kan det dog bekræftes, at der er en markant efterspørgsel efter disse typer lejlig-
heder i Holstebro Kommune. 

Potentialerne ved andre lejeniveauer kan ses i Figur 1, hvor efterspørgslen ved de forskellige boligstørrelser og lejeniveauer 
er angivet. Potentialerne ved andre ejerniveauer kan ses i Figur 2. 

Seniorbofællesskaber / seniorboliger
Vi anviser plads til seniorbofællesskaber på 4 grunde, i 
Sengebygningen SH2, Parkboligerne P1 og P5 og ved Store Å på SÅ2
Størrelden på seniorbofællesskaberne varierer mellem 15 og 30 
boliger og de er placeret i områder tæt på natur hvor der kan bygges 
fine fællesarealer. Yderligere anvises der seniorboliger på SH6 og P3. 
I alt er der vist 144 seniorboliger i helhedsplanen. Findes der større 
efterspørgsel kan byggefelter med små og mellemboliger justeres til 
seniorboliger

Boligbehovsopgørelse udført af Exometric

 

 

Boligrotation. Exometric

 

 

Etapeplan for udbygning af boliger
Første etape, kvickly flyttes og der bygges boliger på Enghaven og 
Lille Ø
Anden etape. Sygehusgrunden kickstartes med højskole i 
hovedbygningen og ungdomsboliger tilbygget. Sengebygningen 
bliver nyt fyrtårn til området
Tredje etape. Sygehusgrunden bebygges efter efterspørgsel og 
bliver en ny tæt bydel i byen
Fjerde etape. Midtbyen fortættes og huller lukkes
Sidste etape. Eksisterende erhverv i Sønderland flytter og der 
fortættes med boliger

Seniorbofæl lesskab

Seniorbol iger

Blandede seniorbol iger o.a.

Seniorbofæl lesskab

Seniorbol iger

Blandede seniorbol iger o.a.

Blandede seniorbol iger o.a.

Blandede seniorbol iger o.a.

Seniorbofællesskaber

Seniorboliger

Blandede 
seniorboliger o.a.

Første etape

Anden etape

Tredje etape

Fjerde etape

Sidste etape
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Rækkehuse, familie boliger

SygehusgrundenBoligtyper

Lille Ø

Ny karré med blandede boligtyper - 

Afsluttet karré
Etagebyggeri afslutter karré med 
eksisternde bygning. Ny bygning 
tilpasser sig eksisterende bygnings 
materiale og tagform.

Ungdomsboliger 36 stk, 
40-50 m2

Små lejligheder 44 stk, 50 m2

Seniorboliger 23 stk, 50-80 m2

Store familieboliger 11 stk, 
125 m2

Små familieboliger 11 stk, 
105 m2

Mellemstore lejligheder 
18 stk, 100 m2

Mellemstore lejligheder 9 stk, 
100 m2

Store lejligheder 10 stk, 
125 m2

Rækkehuse 5 stk, 115 m2

Rækkehuse 8 stk, 115 m2

Parkboliger,
Seniorbofællesskab, små og mellemstore 
lejligheder med store altaner og gode 
fællearealer

Blandede parkboliger,

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Seniorbol ig

Ungdomsbol ig

Fællesrum

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Seniorbol ig

Ungdomsbol ig

Fællesrum

Lille byhus 12 stk.110 m2 

Ungdomsbolig 20 stk. 50 m2 

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Seniorbol ig

Ungdomsbol ig

Fællesrum

Lille byhus 12 stk.110 m2 

Ungdomsbolig 20 stk. 50 m2 

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Seniorbol ig

Ungdomsbol ig

Fællesrum

Lille byhus 12 stk.110 m2 

Ungdomsbolig 20 stk. 50 m2 

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Seniorbol ig

Ungdomsbol ig

Fællesrum

Lille byhus 12 stk.110 m2 

Ungdomsbolig 20 stk. 50 m2 

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Seniorbol ig

Ungdomsbol ig

Fællesrum

Lille byhus 12 stk.110 m2 

Ungdomsbolig 20 stk. 50 m2 

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Seniorbol ig

Ungdomsbol ig

Fællesrum

Lille byhus 12 stk.110 m2 

Ungdomsbolig 20 stk. 50 m2 

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Seniorbol ig

Ungdomsbol ig

Fællesrum

Lille byhus 12 stk.110 m2 

Ungdomsbolig 20 stk. 50 m2 

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Seniorbol ig

Ungdomsbol ig

Fællesrum

Lille byhus 12 stk.110 m2 

Ungdomsbolig 20 stk. 50 m2 

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Seniorbol ig

Ungdomsbol ig

Fællesrum

Lille byhus 12 stk.110 m2 

Ungdomsbolig 20 stk. 50 m2 

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Seniorbol ig

Ungdomsbol ig

Fællesrum

Lille byhus 12 stk.110 m2 

Ungdomsbolig 20 stk. 50 m2 

Diagrammerne herunder anviser en række 
sammensætninger af boligtypologier og boformer i de 
forskellige områder.  Boligtypologierne er sammensat efter 
den fordeling som er anvist i programmet, men med rig 
mulighed for forandringer efter behov. 

I den nye bydel på sygehusgrunden bygges der karréer 
med variation i etager, boformer og typologier. Hvor ny 
bebyggelse møder eksisterende historiske bygninger 
tilpasses nybyggeriet til konteksten. 

I parkkvarteret bygges der kvalitative parkboliger som dels 
er henvendt til seniorer og børnefamilier, i åbne karréer med 
blandede boligtyper, eller som boligstænger der fortsætter 
den eksisterende bys struktur. 

I midtbyen tilpasses nybyggerierne til den eksisterende 
bymidte og der fortættes med respekt for byens skala. Der 
bygges aldrig højere end kirketårnet. 
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Byhuse tilpasser sig eksisterende karré

Byhuse med små lejligheder mimer 
eksisterende bebyggelse

Store Å

Ny åben karré med seniorbofællesskab 
og mulighed for fællesareal mod åen

Midtbyen

Sønderland

Supermarked med boliger på toppen

Parkeringshus med boliger på toppen

Ungdomsboliger 12 stk, 
40-50 m2

Ungdomsboliger 18 stk, 50 m2

Ungdomsboliger 26 stk, 
50 m2

Små lejligheder 10 stk, 50 m2

Seniorboliger 23 stk, 50-80 m2

Mellemstore lejligheder 
9 stk, 100 m2

Seniorbofællesskab 20 stk 80 m2

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Seniorbol ig

Ungdomsbol ig

Fællesrum

Lille byhus 12 stk.110 m2 

Ungdomsbolig 20 stk. 50 m2 

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Seniorbol ig

Ungdomsbol ig

Fællesrum
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Robust Etapeplan/ 

Holstebro har et stort udviklingspotentiale. 
Slagterigrunden er i fuld gang med at blive udbygget og 
i 2021 står sygehuset, med sine 70.000 etagemeter, tomt. 
Sønderland, Nørreport, Storå og Enghaven skal udvikles til 
nye, spændende by- og landskabsrum i bymidten. 

En stor udbygning som denne kræver en robust og fleksibel 
plan, der kan udvikles i mindre etaper.  

Etape 0 
/2021 afsked med Sygehusgrunden

Etape 1 . Åbningstræk. 
/Kvickly flyttes og byens struktur redefineres.
/Første åbningstræk på sygehusgrunden. 

Etape 2
/Åen genslynges
/Ringvejen indsnævres.
/Ny boligbebyggelse
/Ny Park som forbinder Museum med bymidte og å

Etape 3
/ Sygehusgrunden fortættes
/Lystanlægget trækkes ind

Etape 5
/ I takt med at erhverv flytter fortættes karréer i Sønderland, 
Nørreport og Enghaven

Etape 4
/ Storå får ny position i Holstebro.
/Parkstræde etableres
/ Stier langs Storå

Etape 6
/2100 Ringvejens østlige side lukkes?

Sygehusgrunden

Enghaven

Byrum

Midlertidig lokaler
/ballet / tango / aftenskole

Sengebygningen

Genbyg

Ringvejen indsnævres

Nyt å-forløb  og bebyggelse

Sygehusgrunden

Åens forløb omdannes
Store Å Søndergade nedlægges ?

Enghavevej nedlægges ?

Store Å
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01. Sygehusgrunden

Mange borgere har en relation til Sygehuset enten som ansat, patient 
eller pårørende. Når sygehusgrunden står tom i 2021 vil det være relevant 
at afholde en overgangsbegivenhed. Begivenheden vil både være et farvel 
og startskuddet til en ny tid, hvor området indtages af nye aktiviteter og 
formål. 
Overgangsbegivenheden involverer at bygningerne midlertidigt 
åbnes for borgere. Man kan eventuelt lave en indsamling af borgernes 
oplevelser og historier fra stedet, der omsættes til dans, litteratur, 
musik og kunst af nogle byens udøvende kunstnere og talenter. 
Overgangsbegivenheden kan dermed også være en god lejlighed til 
at opstarte samarbejde på tværs af byens kulturelle fyrtårne. Dele af 
kunstproduktionerne kan tænkes som blivende dele af byrummene i 
området. 
Overgangsbegivenheden efterfølges af et open call, hvor privatpersoner, 
organisationer, foreninger og virksomheder og institutioner kan byde 
ind på leje af lokaler og arealer.  Bygning 26 tages i brug i 2021 som en 
genbrugsstation for Sygehusgrunden bygningsmaterialer. 
Den ældste sygehusbygning omdannes til en højskole, hvor der tilbydes 
linjer inden for bl.a. iværksætteri, ideudvikling og projektledelse. Det kan 
være i forhold til cirkulær økonomi og bæredygtighed med relation til 
genbrugsstationen i området. Linjerne kan kombineres med Holstebros 
allerede eksisterende styrker inden for kunst, sport og friluftsliv. 
Madkultur og gastronomi kunne være et nyt fokusområde. Højskolen kan 
evt. tilbyde arbejdslokaler på sygehusgrunden til længerevarende kurser. 

Kickstartprojekt 02/  Kvickly flyttes til Enghaven Kickstartprojekt 03/Lille Ø, et nyt boligområde 

02. Kvickly flyttes til Enghaven

Vi forslår at Kvickly, der ligger i Sønderland, flyttes op til Enghaven, 
hvor den vil indgå i et nyt handelsloop der vil styrke og koncentrere 
Holstebros handelsliv. Kvickly ved give en ny dynamik til Enghaven 
og resten af byen. 
Enghaven bliver et nyt centralt pladsrum med et stort 
supermarked, biograf og handelsliv helt tæt på.

Ud over at flytte Kvickly til Enghaven ønsker vi at opgradere 
Enghavens pladsrum, som i dag er domineret af parkering.
Pladsrummet skal stadig håndtere parkering på terræn, men vil 
også fungere som byens agora (scene). Pladsen underinddeles i 3 
områder; en landskabstrappe, en vandplads og en eventpladsen. 
Vand- og eventpladsen kan benyttes til parkering, men kan lukkes 
helt eller delvist af for at byens borgere og brugere kan benytte 
det til ophold, leg og kulturtilbud.  Landskabstrappen vil tilføre 
Enghaven et ny grønt havelandskab. 

03. Lille Ø, et nyt boligområde

Når Kvickly lukkes ved Storå skaber det nye muligheder for udvikling. 
Vi forslår at der etableres nye boliger med en fantastisk attraktiv 
beliggenhed direkte ned til Storå. 

Vi foreslår også at man genetablerer StoreÅs slyngede forløb. 
Åens forløb skaber en ø- Lille Ø, hvor den nye rækkehusbebyggelse 
etableres. Her vil de nye beboere have vandudsigt 360 grader. 

På øen ved bredden ud til Storå bliver der placeret et natur og 
fritidscenter med let adgang til åen for én eller en sammenslutning af 
foreninger og interessenter – vandsport, fiskeri, naturformidling  

På den gamle parkeringsplads forvandles til en museumspark 
der spænder over Sønderbrogade. Ned til Storå etableres der et 
fritidscenter, hvor man kan leje kanoer eller måske lære at fiske?

Kickstartprojekt 01/ Syghusgrunden 
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Potentialer for 
Bæredygtighed

Styrket mobilitet
Et godt stinet forbinder bymidten med det øvrige Holstebro 
og gør det attraktivt at vælge cyklen eller gåturen fremfor 
bilen. I bymidten sikres gode parkeringsforhold for cykler og 
mulighed for at komme rundt.
Der skabes  gode parkeringsforhold for bilisterne. Ved 
at strategisk at placere parkeingspladser i nærhed til 
bycenteret, så der aldrig er længere end 200meter.
Vi forslår at der ved parkeringspladser er placeres et 
gangmetrokort, så man let kan finde vej til ens ønskede mål. 
Ved parkeringsHUBS placeres der lånecykler eller løbehjul, så 
man ikke behøver at flytte bilen flere gange. 
En supercykelsti langs uddannelsesbåndet,så kunder og 
brugere som bor relativt tæt på midtbyen, vælger cykel frem 
for bil.

Bæredygtigt handelsliv
I Holstebro bymidte skal der være plads til store 
dagligvarebutikker (+3.000m2)i bymidten, fremfor at de placeres 
udenfor byen. Dette vil styrke byens øvrige handelsliv.

Plads til flere boliger
I og omkring bymidten fortættes der med boliger. 
En levende by er en tæt by. 
Der planlægges seniorboliger i bymidten som kan skabe plads 
til børnefamilierne i villakvarterene. Studie- og ungdomsboliger 
skaber også ny plads til byens unge borgere der vil gøre det 
attraktivt i forhold uddannelsetilbud i byen. Der planlægges efter 
en cirkulær boligøkonomi. 

På sygehusgrunden kommer der en ny Højskole som 
skaber nye arbejdspladser og et styrket kulturelt miljø. 
Sygehusgrunden udvides også med en institution. koblingen 
af kreative fag, erhverv og iværksætteri på sygehusgrunden 
bidrager til nye måder at tænke bæredygtighed på. 

Strategien for at udvikle Holstebro som en bæredygtig by 
er både forsøgt indarbejdet i den fysiske plan samt som 
et bæredygtighedskatalog af fysiske og socioøkonomiske 
tiltag.
 I Holsterbro skal have en kompakt midtby, der har 
koncentreret mange kommercielle, kulturelle og frivillige 
funktioner, så de bedst muligt bidrager med at skabe 
personstrøm forbi hinanden. En by for alle,  og en by 
hvor der ikke er langt mellem hinanden.  En bæredygtig 
midtby der favner alle oplandets borgere, ved at tilbyde 
oplevelser, fællesskaber og nytænkning i forhold til energi 
og ressourceoptimering bredt forstået.

Bæredygtig kultur
Kulturen bidrager til social bæredygtighed og 
sammenhængskraft ved at invitere til øget deltagelse og møder 
på tværs af byens forskellige borgere. 
Kulturarrangementer skal skabe  øget glæde ved og forståelse 
af naturen. Kulturarrangementer skal også øge interessen og 
lysten til at anvende lokalt producerede fødevarer.

Skab flere arbejdspladser og nye 
undervisningstilbud
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For sygehusgrunden forslår vi i så vidt mulig omfang genanvende 
de bygningsmaterialer som vi river ned. Dette kan b.la. ske med 
genanvendte materialer i sengebygningens facade. 

Vi placere en række p-huse omkring bymidten. Men de bære også et 
socioøkonomisk perspektiv. Phusene skal bærer en dobbeltfunktion 
som ud over at dække et behov for parkering også giver noget 
tilbage til byen. F.eks. kan et p-hus indeholde en genbrugsstation, 
en legeplads på taget eller en byhave og udsigtpost der giver nye 
muligheder for møder og interaktion i byen. 

Etablere et samarbejde, der sikrer, at tomme butikslokaler 
så hurtigt som muligt bliver aktiveret, så man sikrer, at 
midtbyen er så levende som muligt – det er væsentligt, at 
ejendomsejerne er aktive medspillere i denne proces.
Man lader butikker og andre kundeorienterede 
servicefunktioner førsøge sig med butiksdrift i begrænsee 
perioder.

Der skal være plads til Socioøkonomiske virksomheder. 
I bymidten og sygehusgrunden skal der skabes plads til 
socioøkonomiske virksomheder. Der kan f.eks. skabes 
arbejdspladser i det nye offentlige spisehus i sengebygningen 
og på genbrugsstationen. Hovedbygningen kan i en 
overgangsperiode udlånes til startups for socioøkonomiske 
virksomheder. Kulturen kan også bidrager til social 
bæredygtighed og sammenhængskraft ved at invitere til øget 
deltagelse og møder på tværs af byens forskellige borgere. 

En grønnere bymidte
Holstebro bymidte skal være mere grøn og mindre belagt .
Langs åen genetableres et grønt byrum. Ved Sygehusgrunden 
opstår der et ny grøn sammenhæng til Lystanlægget .
Ved den gamle Kvicklygrund etableres der et stort parkrum 
og i gårdrummene etableres der hemmelige grønne 
åndehuller med gode boligkvaliteter.

Vi forslår at man anvender bygning 26  som genbrugsstation 
mens sygehusgrunden udvikles. Her kan bygningsmaterialer  fra 
sygehusgrunden med potentiale for genanvendelse i bymidten. 
opbevares, bearbejdes, samt skabe nye arbejdspladser, ejerskab 
og opmærksomhed omkring sygehusgrunden. Genbrugscenteret 
kombineres med et værksted med maskiner hvor private, for-
eninger, organisationer eller virksomheder kan skabe nye 
forretningsmodeller for cirkulær økonomi. Et testlaboratorium for 
cirkulær økonomi. 

Aktive butikker og forsøgsordninger 

Genanvend bygningsmaterialer fra sygehusgrunden

Mere end bare parkeringshuseSocial bæredygtighed

Midlertidig Genbrugsstation på sygehusgrunden
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DELOMRÅDER
°  01 / Sygehusgrunden 
°  02 / Enghaven
°  03 / Lille Ø

31



Delområde 01/
Sygehusgrunden

Sygehusgrunden i dag
Sygehusgrunden er i dag struktureret således at 
bebyggelsen er stærkt fortættet i området vestlige side 
ud mod Enghavevej. Den trafikale adgang sker primært fra 
nord af Lægårdsvej /Spidesdal, hvorimod den bymæssige 
sammenhæng med Holstebro midtby i højere grad er på 
tværs af Enghavevej. Herfra kan man bevæge sig gennem en 
tæt sygehusstruktur ude som inde. I et næsten vandret plan 
forbindes alle sygehusafdelinger med indvendige korridorer. 
En landskabelig slugt løber parallelt med Enghavevej 
ned gennem sygehusstrukturen som tilsammen skaber 

komplekse og uforløste udearealer i flere niveauer. For at 
forbinde sygehusets afdelinger mod øst er der vandrette 
inddækkede brokorridorer som ydermere blokerer 
udsyn og landskabelig sammenhæng. Den vestlige del af 
sygehusgrunden er primært fyldt om med parkeringsflader 
på områder der i fremtiden er oplagte områder for attraktive 
boligbebyggelser. Sygehusets pragtfulde placering ud til 
lystanlægget og bevoksede skråninger er på ingen måde 
godt eller logisk udnyttet. Det må siges at være et resultat af 
ad hoc knopskydning gennem mange år.

Eksisterende bebyggelse Eksisterende terræn Historisk foto af Hovedbygningen

Lystanlægget Sygehusgrunden

Hovedbygningen 1915
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Villakvarteret

Parkkvarteret

Sygehusgrunden

Ringvejen

St i

Indfaldsveje
Fordel ingsvej

Lægårdsvej

Byrum

Sti
Supercykelst i

E
nghavevej

Sygehusgrunden omdannes til et nyt tæt boligområde som 
fortsætter og sammenfletter tre eksisterende boligtyper 
i  det omkringliggende område. Sygehuskvarteret som 
grænser op til midtbyen bliver et tæt, urbant kvarter 
med mange små og mellemstore lejligheder. De bevarede 
bygninger i området indskrives i en karréstruktur som 
taler sammen med midtbyen. Fra nord fortsættes den 
eksisterende villabebyggelse med dobbelt- og rækkehuse, 
mens boligerne i parkkvarteret lægger sig i boligstænger 
på kanten af lystanlægget. Her bygges særlige kvalitative 
boliger til primært familier og seniorer.

Landskabet trækkes ind
Muligheden for at transformere sygehusgrunden til en ny del 
af Holstebro midtbyen medfører en helt særlig mulighed for 
at sammenflettet byen og landskabet i overensstemmelse 
med den grønne strategi om at genintroducere landskabet 
og naturen til byen.
Sygehusgrundens attraktive sydøst-vendte side 
er erosionsdalen hvori Lægård Bæk leder vand fra 
israndslandskabet nord for Holstebro ind gennem byen og 
ud i Storåen. Lægård bæk er således en vigtig landskabelig 
forbindelse gennem den nordøstlige del af Holstebro. Neden 
for Sygehusgrunden er vand fra Lægård Bæk opstemmet 
i små søer og det udgør i dag Lystanlægget, som er 
midtbyens vigtigste rekreative grønne lomme, hvor til er 

knyttede funktioner som friluftsscene, historisk vandmølle, 
spejldamme og beværtning mm. Kirkegåden er en del af 
denne landskabelige sammenhæng.
Fremtidig sammenhæng med byen, bebyggelse og 
landskabet. Der arbejdes i forslaget strukturelt med 
forskellige bebyggelses typologier så alt ny bebyggelse 
nænsomt fletter sig sammen med den eksisterende by og det 
landskabelig forløb langs Lægård bæk og Lysanlægget. 

Tæt på midtbyen
Tættest på byen arbejdes med bebyggelse som danner 
en urban karakter hvor bygninger som bevares og nye 
etagebebyggelser flettes samme til blandet tæt bydel med 
gårdrum, gader og små pladser. Ideen er at væve denne 

del af sygehusgrunden sammen med midtbyen på tvær af 
Enghavevej. Dette understreges yderligere ved at skabe et 
byrum som spænder på tværs af Enghavevej i forlængelse 
af Nygade. Fra denne plads inviteres man ind i det nye tætte 
kvarter. Trafikalt betjenes kvarteret fra Lægårdsvej via 
Spidesdal.

Eksperimentelt byggeri
Bevæger man sig genne denne mest urbane del møder 
den første landskabelig kile som danner en slugt hvor 
Sengebygningen nærmest står som en prop eller en 
dæmning. Sengebygningen bevares men med de nederste 
etager skåret væk vil man opleve et hus på høje søjler 
hvor landskabet flyder igennem. Slugten strækker sig ind 
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Lægårdsvej

Byrum

Sti
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E
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Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder
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P 4
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Kvarterer Vandhåndtering Landskabet trækkes ind

Ny og bevaret bebyggelse Mobilitet Funktioner/boligtyper

Ny bebyggelse anført med sort. Transformeret bebyggelse anført med rød 1:6000 Sygehusgrunden betjenes fra Lægårdsvej. 1:6000 Sygehusgrunden betjenes fra Lægårdsvej. 1:6000

Lystanlægget trækkes ind på sygehusgrunden. 1:6000LAR ledes via slugten ned i bassiner og videre ud 1:6000Tre kvarterer på Sygehusgrunden som indskriver sig eksisterende kontekst.  1:6000

Blandede boliger

Små lejligheder

Mellemstore lejligheder

Store lejligheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

P-hus

Institution
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Mobilitet

i området mod nord for og danner en grøn lomme hvor til 
der er adgang og udsig fra de omkringliggende beboelser. 
Vi forslår at hele den urbane bydels regnvand/LAR føres 
til denne slugt og håndteres så vandet holdes tilbage som 
synligt vand i vandhuller og som præcise spejlbassiner under 
Sengebygningen. Måske kunne dette regnvand indgår som 
genanvendelse af regnvand til sanitære formål i 

Sengebygningen.
Sengebygningens placering med foden i kanten af 
lystanlægget giver også nogle spændende muligheder for 
det forunderlige rum under bygningen næsten bliver en 
pavillon eller folly i overgangen til lysanlægget. Bygningen 
har potentiale til at blive et ikon for den nye bydel og den 

rummer uanede muligheder - byrum under, korridor 
igennem, byterrasse eller -have øverst, alternative 
fællesskaber, nye boformer, åbne værksteder og meget 
mere.

Parkboligerne og ”Genbrugspladsen”
Fra den bymæssige del af Sygehusgrunden kan man bevæge 
sig vandret over slugten via Niveau 3 som bliver et hængsel 
over til de mere landskabelige parkbebyggelser på den 
østlige del af sygehusgrunden. Hvor bygning 26 rives 
ned etableres en plads som vi kalder genbrugspladsen 
som tænkes – Den er formet med faste fragmenter af den 
eksisterende bygning og belagt med genbrugsmaterialer 
– her er grønne sprække og fuger og overgroede 

betonstrukturer. Det er en grøn rustik næsten ruiniøs 
plads som er offentlig men kan benyttes af de kommende 
institutioner i de bevarede bygninger som knyttes sig til 
dette sted.

Ud langs den skovklædte skrænt ned mod Lægård Bæk 
placeres en serie af Parkboliger. Smukke lette 2-3 etagers 
stokbebyggelser med udsigt til skovbryn og til frodige 
grønne omgivelser. Landskabskiler trække ind imellem 
parkbebyggelserne og sikre adgang til naturen for de 
bagvedliggende eksisterende villaområder. Et ny forgrenet 
stisystem knytter nye og eksisterende boligområder 
sammen med hinanden og naturen.

Planudsnit af Sygehusgrunden 1:1000
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Eksisterende bygninsmasse 
Vi anvender fire forskellige metoder til at arbejde med den 
eksisterende bygningsmasse, vurderet efter bygningernes stand, 
omdannelsespotentiale og arkitektoniske værdi.

1. Uændret bygning
De bygninger som er i brug eller hvor der er en nem overgang til en ny 
funktion står uændrede. 

2. Genbrug med ny funktion
Bygninger med høj arkitektonisk og historisk værdi kan genbruges 
med en ny funktion. Det drejer sig om hovedbygningen og bygning 8. 
Disse bygninger har høj kvalitet og er stemningsskabende for området. 
De lægger en tone an for områdets arkitektur og materialevalg, og er 
derfor vigtige ankerpunkter i det nye boligområde. Disse bygninger 
genanvendes med nye funktioner, kontor i byg 8 og højskole i den gamle 
hovedbygning. I tilfælde af dårlig stand renoveres de og isoleres indefra 
for at bevare de karakteristiske facader.

3. Transformation
Bygning 23 og bygning 17 er begge bygninger med facadeudtryk som 
er utidssvarende, men en brugbar og flexibel struktur. Her kan facaden 
skrælles af og bygningen kan gives et mere moderne udtryk samtidig med 
at facaderne kan isoleres op til den påkrævede standart. Sengebygningen 
forklares yderligere senere. 

4. Etapevis nedrivning
De resterende bygninger er af en sådan udformning og kvalitet at de ikke 
vurderes brugbare eller transformerbare. De rives ned etapevist, med 
fokus på genanvendelse af byggematerialer i nye projekter. 

Snit gennem Parkboligerne  1:200
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ophold

ROLIGT BYRUM

    
Boligsammensætning for Sygehusgrunden
Seniorboliger: 104
Ungdomsboliger: 189
Mellemstore lejligheder: 73
Store lejligheder: 44
Rækkehuse: 38
Dobbelthuse: 15

Boliger ialt: 463

Sygehusgrunden
Bebygget: 
Offentlige funktion: 11.000m2: 110pp.
Bolig: 47.450 m2: 315 pp.

Parkeringsbehov i alt: 425 pp. 
Nyt P-hus: 85 pp.
Parkering på terræn: 340 pp.

Se bilag 1 for en detaljeret opgørelse. 

Parkeringsnorm jf. Holsterbro Kommuneplan 2017-2029

Boliger
Rækkehuse / dobbelthuse 2 pp. pr. bolig
Etagebolig: 1pp. pr. bolig
Ungdoms-, studie-, senior- og små boliger:
1/3 pp. pr. bolig. 

Eksisterende bygninger Byggeretter

Byggefelter.  1:6000Se nedenstående tekst for forklaring af eksisterende bygningsmasse  1:6000

Gadeparker ing (ny)

Terræn parker ing (ny)

Parker ingsdæk

P-hus

Eksisterende P-hus

Parkering

Parkeringen løses primært på terræn. Ved Enghavevej opføres der et parkeringshus 1:6000
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Etaper

Eksisterende bygninger genanvendes/omprogrameres

Første etape, for tætning indefra og ud

Anden etape, imødekom p-behov

Tredj ie etape, for tæt

Strategi uden sengebygningen

Hvis Sengebygningen ikke bevares forslår vi at anlægget trækkes ind mellem 
bebyggelsen.  1:6000

Hovedbygningen, Sengebygningen og bygning 26 anvendes til midlertidige 
aktiviteter. i bygning 26 kommer der en Genbyg station for genanvendelse af 
materialer fra sygehuset  1:6000

Udbygningen af sygehuset sker fra Enghavevej. Hovedbygningen og sengebygningen 
transformeres først, hvorefter ny bebyggelse afslutter det bevarede bebyggelse. 
Park- og Villakvarteret kan opføres a hoc når der er interresse. 1:6000
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Snit gennem Sengebygningen 1:500

Midt i slugten, hvor lystanlægget trækker ind i sygehus-
grunden, ligger sengebygningen med sine ni etager som en 
prop i landskabet og rejser sig op over en ellers lav by.

Ved første øjekast er det en grå og trist bygning, med de 
markante altangange i beton og med monotone vinduesbånd.
Den har dog også store kvaliteter som den tids bygninger 
ofte har - en fleksibel, stærk og genanvendelig struktur.
Denne struktur betyder, at man kan strippe bygningen helt 
ned til søjler, dæk, bjælker og trappekerner og kun genbruge
skelettet.

Bygningen ligger med en unik placering ud til det grønne 
lystanlæg og bevæger man sig op på tredje etages 
altangange,

får man det smukkeste kig direkte ind i trækronerne. Herfra 
er der koblinger til de omkringliggende sygehusbygningers
stueetager - et særligt træk som kan udnyttes i 
transformationen af bygningen.
Bevæger man sig op på øverste etage, eller endda op på 
taget har man en flot udsigt over hele Holstebro.

Denne bygning skal med sin prominente placering og kæmpe 
potentiale ikke rives ned, men bruges til at skabe attraktive,
blandede boliger med en fantastisk udsigt over byen. Med en 
aktiv, udadvendt stueetage skal den gøres til et samlende
fyrtårn for den nye bydel, og derved fastholde historien fra 
området og vise den udvikling Sygehuset har gennemgået og
bidraget med til byen. Her kan byens borgere samles på 
tværs af målgrupper, livssituation og indkomst.

Transformationen
Med få store træk ændres bygningen til at kunne huse 
kvalitative fleksible boliger, samtidig med at bydelen får et 
stort åbent fællesområdeog koblingen mellem den nye bydel 
og midtbyen bliver styrket.

Plads til landskabet
Ved at koble bygningens tredje etage med de 
omkringliggende bygninger bliver det muligt at tømme de to 
nederste etager ned til søjler og bjælker. og giver landskabet 
plads til at løbe under bygningen. Rummet kan have områder 
i rå beton til skatere, eller en overdækket legeplads. Med syv 
meter til loftet er der plads og mulighed for fysisk udfoldelse.

Sygehusgrunden/
Sengebygningen

bassin

lysskakt

bolig

fællesetage

landskab

ny facade

fællesrum bolig

eksisterende bygning

højskole

byplads

gangbro

gangbro
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Snit gennem Sengebygningen 1:500

Proppen opløses
Nederste to etager ryddes ned til søjler, 
bjælker og trappekerner og lader naturen 
flyde under. 

Området kobles sammen
Tredje etage ryddes og der skabes en 
fuldt tilgængelig offentlig passage fra 
sygehusgrundens stueetage, igennem 
sengebygningens tredje etage og som 
lander på stueniveau i parkområdet. 

Det nye samlingspunkt
Der skabes et fælles og livligt område 
på bygningens tredje etage som den 
offentlige passage flyder igennem. Her 
findes fællesspisning, arbejdsområde, 
legeområde osv. 

Lyset trækkes ind
Den dybe bygningskrop gør etagerne 
mørke og aflukkede. Derfor skæres der 
en stor lysskakt ud som går hele vejen 
igennem bygningen. Den giver lys og 
skaber kontakt mellem etagerne

Nyt udtryk
Bygningen gives en ny facade som giver 
et nyt varieret udtryk.
Den fælles etage står som et lysende 
bånd som inviterer ind.

Generationshuset
På de øvrige etager indsættes der boliger.  
Attraktive blandede boliger med mulighed 
for bofællesskaber og møder mellem 
generationer. Hver etage har nogle mindre 
fællesområder.

Blandede bol iger

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse
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Fællesetagen
De unge i byen mangler et sted at være og de ældre bliver 
stadigt mere ensomme. Denne fællesetage, som er åben for 
alle, kan blive et bankende hjerte for den nye bydel med plads 
hvor alle kan være. Lysskakten skærer sig ned imellem de fire
områder i fællesetagen: arbejdsområdet, legeområdet, 
spiseområdet og opholdsområdet. Der findes studiepladser 
og gruppeborde samt et lille mødelokale som kan bruges 
frit. Man kan forestille sig en lille kaffevogn som sælger kaffe 
inde i opholdsstuen, hvor det også er oplagt at mødes om 
forskellige aktiviteter og syslerier. Strikkeklub, skakklub, 
knobbinding, brætspilscafé eller livshistorie workshops kan 
udfolde sig i dette område. Legeområdet bag lysskakten 

inviterer de små ind i varmen og er med til at skabe et livligt 
miljø i bygningen.
I et dobbelthøjt område med blikket vendt mod lystanlægget 
er et stort område til fællesspisning. Især fællesspisningen
kan mindske folks følelse af ensomhed ved at man altid har et 
sted, hvor man kan tage hen og dele et måltid med andre
mennesker. Fællesetagen kan blive et nyt indre 
byrum og samlingssted for hele Holstebro. Her kan 
interessefællesskaber opstå på tværs af generationer og 
man kan lade sig inspirere af andre brugere af området.

Boligerne
Ovenfor er illustreret tre forskellige lejlighedstyper som 
umiddelbart kan være i sengebygningen. Den modulære 
struktur inviterer til moduler af 25 m2 og vi har her illustreret 
lejligheder på 25, 50 og 100 m2, men i princippet kan man 
tilføje
moduler og gøre lejlighederne endnu større. Lejlighederne 
kan være studieboliger, parboliger, seniorboliger, 
familieboliger, venneboliger osv. Alt efter behov , 
efterspørgsel og hvornår bygningen transformeres kan der 
indrettes
senioretager og kollegie etager og etagerne kan fungere 
som små bofællesskaber, eller man kan bygge et blandet

boliger

børneområde fællesspisning

lystanlægget

generationshus med unge, ældre og familier boende dør om 
dør.
Bygningens eksisterende etager bar præg af at være 
gangsystemer uden mulighed for at se ud – dette har vi åbnet 
op for ved at skære lysskakt igennem hele bygningen, samt 
at placere åbne fællesområder på hver etage. Fællesområdet 
kan evt. være fællesrum for en studie etage, tv stue eller 
kortspilsstue, hvor etagens beboere kan mødes og slappe af 
om aftenen. 

Blandede bol iger

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Blandede bol iger

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

Oversigt af en boligetage med blandede boliger 
og åbninger til fællesrum

fireværelses olig på 100 m2.

Velegnet til seniorbolig, familiebolig eller vennebolig

Etværelses bolig på 25 m2.

Velegnet til ungdoms og studiebolig

Toværelses bolig på 50 m2.

Velegnet til ungdomsbolig, overgangs-
bolig, parbolig, bolig til enlige.

Generationshus, boligtyper 
blandet på etagerne

Generationshus, boligtyper inddelt 
i etager
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Fællesspisning i Absalonkirken i København
Det har vist sig muligt at gøre til en profitabel 
forretning med fællesspisning hver aften, ikke bare 
i København og Aarhus, men også på et sted som 
Hornbækhus.
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Delområde 02/ Enghaven

Enghaven er i dag et stort udefineret udflydende rum 
eller trafik-ar midt i Holstebro. Det er byens centrale 
parkeringsplads, bagsiden til byens handelsgader og 
alligevel er det for mange mennesker ankomstpladsen 
og det første møde med byen. Hvor er byen? hvilken vej er 
ligger gågaden? Vi har nok alle stået i situationen. Det er 
ikke specielt for Holstebro, for samme problematik har 
næsten alle danske handelsbyer med en central gågade.

Primus motor – mere liv, mere handel
En af hovedideerne i forhold til at udvikle og skabe en ny 
dynamik i Holstebro midtby er at flytte kvickly fra et meget 
landskabelig attraktivt plads i udkanten af midtbyen til central 
plads inde i bymidtens centrale del. En af forslaget strategier 
er at koncentrere handlen i midtbyen nord for åen og lade 
Sønderland blive et attraktivt bynært beboelsesområde. Den 
langstrakte gågadestruktur med døde ender nedbrydes med 

henblik på at skabe netværksstruktur med sidegaderne, hvor 
man i stedet kan bevæge sig mere labyrintisk og rundt i loops. 
På den nuværende placering ligger kvickly med en død 
facade på en at de mest attraktive rekreative og bynære 
beboelsesområder langs Storå. Den udgør den sydlige 
ende af det langstrakte nord-sydgående handelsstrøg, 
men den skaber på sin nuværende placering ikke liv og 
menneskestrøm nok til at den kan holderliv i Sønderlands 
butikker. Derfor må Kvickly anses for nærmest at være en 
satellit i kanten af midtbyen som man køre til og fra uden at 
gå andre ærinder. Ved at flytte kvickly til en central attraktiv 
plads som Enghaven, vil man kunne trække mange handlende 
helt ind i bykernen og skabe synergi med bymidtens ørige 
centrale handelliv. I forhold til udviklingen af Sygehus grunden 
er det også vigtig at skabe at skabe en ny balance og der vil 
en primusmotor som Kvickly sammen med en ny dynamisk og 
moderne pladsdannelse rykke tyngdepunktet en smule i den 

rigtige retning.

En centralt byrum 
Enghaven må betragtes som en oplagt mulighed for at tilføre 
Holstebro noget et helt ny byrum og at tøjle det store rum er 
en vigtig brik i strategien for styrke midtbyen ved at samle og 
koncentrere byliv og handel. Ved Enghaven skal der sættes 
ind med alle virkemidler, for den rumlige skala på Enghaven 
er i dag ude af proportion med resten af byen. Enghaven skal 
nedskaleres og gives en mere klassisk ramme og størrelse 
så den naturligt kan indgå ligeværdigt i byens øvrige netværk 
af pladser og gader. Pladens gøres til et byrum med facader, 
der favner og tager imod, så bagsidestemningen bliver 
vendt til oplevelsen af et attraktiv byrum centralt i byen. 
Med placering af ny biograf og ved at etablere boliger og 
en ny dagligvarebutik som Kvickly på Enghavens nordlige 
halvdel, hvor terrænet næsten springer en etage, er det 

muligt at reducere pladsen i størrelse og samtidig skabe 
en attraktiv solside med en terrasseret have der skjuler 
dagligvarebutikkens ellers døde facader. Den terrasserede 
sydvendte have forbinder terrænforskel i byen på dette sted. 
Haven vil være en del at pladsens nordfacade fra hvis frodige 
terrasser man kan overskue pladsen.

Byens Agora – fleksibel og stadig med mange 
parkeringspladser
Den del af Enghaven som vil være det fremtidige byrums 
gulv tænkes udformet med stor fleksibilitet. I princippet 
er den indrette til at hele fladen kan bruges til parkering, 
men oplægget er at pladsen er opdelt i to, således at den 
kan indtage forskellige funktioner og rumme periodiske 
begivenheder og større events ved at afspærre den daglige 
hverdagsparkering på den ene eller begge halvdele. 
Den østlige halvdel er stor præcis asfalt- eller betonflade 

Mobilitet og parkering Byggefelter Byens pladser og netværk 

96

112

65

Kirkepladsen
et rekreat ivt  rum

Storetorv
handelspladsen

Enghaven
byens Agora

Ringvejen

Fordelingsvej

Lokalvej

Fladeparkering

P-dæk (udnyttelse af eksist. terræn spring)

Cykel og gangbevægelser

Parkeringen håndteres som en blandning af 
fladeparkering og p-dæk hvor terrænspring 
udnyttes. 1:5000

Plads- og gaderum tydeliggøres ved at fortætte i Enghaven. Det er vigtigt at 
Enghaven fortættes, så pladsen for en relation til de øvrige pladsrum.  E1 og 
biografen er det første der bebygges, Den øvrige udbygningstakt er robust.
Delområderne kan udbygges når behovet opstår. 1:5000

Enghaven skal indskrive sig i den øvriges byes pladsrum. Storetorv udgør  byens 
handelshjerte, mens Kirkepladsen skal være byens rekreative rum hvor man kan 
trække sig tilbage fra byens mylder. Her er der plads til ophold, udeservering og 
måske en hemmelig legeplads, som vi kender fra kunstlegepladsen på Nikolaj 
Plads 1:5000

E1
E2

biograf

Muligt byggefelt

E5

E4

E7
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Planudsnit af Enghaven 1:500
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hvorover svæver karakteristiske stålkonstruktioner 
med særlig belysning.  I hverdagen indrammer de den 
underliggende rationelle parkering og belyser fladen om 
aftenen. Ved events kan man fra de samme konstruktioner 
finde udtag med strøm og evt. vand. Konstruktionerne kan ved 
fest, events og markeder mm. bære et ekstra lag dekorativt 
lys, vimpler, sejl, kunst osv.
Den vestlige halvdel er en præcis sænket flade med en flad 
skrå og overkørbar ramme. Denne del af pladsen tænkes i 
perioder at være spærre og ryddet for parkering og indtage 
rollen som byens aktive og dynamiske plads – for eksempel 
henover sommeren. Belægningen er robust raffineret uden at 
være en klassisk belægningstype som granit. Den kunne være 
in situ støbt beton eller endda en stærk asfalt eller densipåhalt. 
På denne plads vil vi gerne se dans, sport, storskærm, uformel 
pop up aktivitet og bevægelse. Den eneste faste installation 
forslår vi er et vandkunstværk hvor man kan blive våd – et grid 
af programmerbare vanddyser som sidder jævnt ud over hele 
fladen.

Den terrasserede have
Den terrasserede have i pladsens nordside vil være en 
solbeskinnet byhave hvor man helt uformelt kan tage ophold 
i frodige og gerne blomstrende omgivelser. Fra haven er der 
tæt visuel kontakt til pladsen og den vil næsten kunne opleves 
som blød tribune i stor kontrast til den åbne dynamiske og 
pulserede plads.

+20.00

+19.00
+19.50

+18.00
+18.50

+17.00
+17.50

+16.00
+16.50

+15.00
+15.50

+14.00
+14.50

+13.50
+13.00

+12.80 +12.80
+13.50

+19.00

+17.50

+16.00

+14.50

+13.00 +13.00 eksisterende
bygning

  

Holstebro badeland

centralt opholdssted

fladen kan bruges til parkering efter behov

vandsjov

SUPERMARKED trappelandskab

vandplads

lysinstallation

studieboliger

mellemstore famileboliger

BYHAVE

SUPERMARKED INDGANG

Identitet Funktioner og indgange

Butikker

Badeland

Biograf

Nyt supermarked

Vandplads

Byhave

Eventplads

Enghaven underinddeles i tre områder; En byhave 
der vokser ned på pladsen, hvor trappelandskabet 
kan bruges som en amfiscene.  En eventplads til 
koncerter, optræden og markeder, og en vandplads 
til leg og optrædener. Pladsen kan opdeles og 
aflukkes i perioder for parkering.  1:4000

Enghaven får et nyt supermarked som skal bringe nyt 
liv til  pladsen. 1:4000

Nyt supermarked (+4000m2)

Butikker

Publikumsorienteret funktion

Boliger

Indgange
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Delområde 03/ Lille Ø

Lille Ø

Studeres historiske kort over Holstebro er det meget 
tankevækkende at Storå og Vegen Å har slået store sving 
i området lige opstrøms Storbro og det vadested som 
oprindeligt har være grunden til at byen er opstået netop 
her. Det opleves i dag, som en særdeles barsk skæbne, dette 
hjørne af Holstebro midtby har lidt, som konsekvens af den 
løbende byudvikling i det forrige århundrede.  
Det er påfaldende lidt, som Storåen fylder i bybilledet i dag 
mellem de to broer hvor Sønderbrogade krydser åen i øst og 
i vest. Storeåens bredder er gennem byen presset, så der kun 
er smalle grønne brinker eller hårde kanter. Sønderbrogade 
er nøgternt rullet ud over åen uden at antyde, at her krydser 
man byens moderstrøm og en af Danmarks bedste lakseåer. 
Byen væsentligste bro Storbro må også siges at være helt 
anderledes sine forgængere. Urbaniseringen af dette sted 
med en etagebygning som spænder på tværs af åen er 

nok ikke det arkitektoniske svar man ville have nået frem 
til i dag hvor klima, natur og miljø bevidsthed spiller en 
væsentlig rolle når vi lader vores bebyggede miljø møde det 
fritstømmende natur. Tiden må vise om man, som på gamle 
smukke historiske fotos, igen kan stå på en smuk regulær bro 
med et fint gelænder til hver side.

Genskabelse af vigtige landskabstræk
Det er nødvendigt at tænke radikalt omkring Storå 
for at styrke nærværet til vandet og dette essentielle 
landskabstræk gennem byen. Grebet øst for Storbro er at 
nedlægge og flytte Kvickly fra sin nuværende position. En 
mulig ny placering kunne være ved Enghaven. Målet med 
dette bylandskabelige greb er genskabe vitale grønne 
omgivelser omkring det sted hvor Vegen Å og Storåen 
engang flettedes sig sammen i store bugtede forløb.

Fra at være et ufølsomt og rodet område med brede 
vejudlæg og en overdimensioneret dagligvare butik som 
nærmest stikker ryggen ud i åen, kan området omdannes til 
et attraktiv offentligt tilgængelig park med åboliger og en tæt 
tilknytning til Holstebro Kunstmuseum og de landskabelige 
forbindelse ud langs både Vegen Å og Storåen.

Lille ø
Vi kalder den nye offentlige park og den integrerede 
parkbebyggelse Lille Ø. Bearbejdningen af området som 
vises er et udsnit af det samlede greb hvor Kvickly flyttes 
og tilhørende parkering fjernes til fordel for at skabe et 
sammenhængende parkområder som knytter Storå, Vegne 
Ås udløb, nye åboliger og Holstebro Kunstmuseet sammen.
Mere grønt og blåt for mindre asfalt på Sønderbrogade.
Ud over de store parkeringsområder som fjernes til fordel 

for park og attraktive boliger ved åen så gør flytningen af 
Kvickly det også muligt at reducere Sønderbrogades store 
og brede tracé. Der vil ikke være brug for midterrabat 
med højre- og venstresvingsbaner, så det vil være muligt 
at reducere Sønderbrogade til et meget smallere tracé og 
samtidig frigøre cykelstien fra vejsiden. På denne måde vi 
vejens aftryk i parken være meget mindre og det vil opleves 
som om vejen løber gennem et blødt grønt ålandskab. 
Det vil også være oplag at arbejde med de broer som 
Sønderbrogade – Burde man ikke opleve krydsningen

Åboliger
Åboligerne er placeret på en ø. Øens form fremkommer af 
de gamle historiske kort som viser at Storåen har slået et 
stort sving der svarer til yderkanten på Kvickly. Inspirationen 
er åers dynamiske bugtning – meandering – hvor de 

p-hus

S 8

S 9

LØ 1

LØ 2

S 7

S 10

Lille Ø betjenes fra Sønderbrogade. Parkering sker i P-hus og på terræn. Byggefelter.  Først udbygges Lille Ø.  Senere kan Sønderland udbygges efterhånden 
som funktioner udfases.  

Lille Ø opstår af Storås genslyngede forløb. Landskabet 
forbinder Museum med Storå og Bymidte. 

Parkering og mobilitet Byggefelter Landskabet
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tilstadighed ”afsnører” sig selv og efterlader små øer i et 
vådt englandskab omkring hovedløbet. Der vil være tæt 
kontakt til vandet både for boligerne og generelt for det 
nye parkområde. Boligerne ligger som sokkelgrunde med 
private terrasser med tæt kontakt til vandet. Bygningerne 
er omgivet af offentlige åbrinker og grønne mellemrum, 
således at øen ikke bliver en privat lukket enklave. Broer 
spænder på tværs flere steder, således at man kan komme 
på kryds og tvær af øen og at den bliver en integreret del af 
det nye parkområde. Der vil ikke være fast parkering på øen. 
Parkering ligger decentral som en grøn parkeringsplads 
ved adgangsvejen, som løber langs øens vestside. 
Denne adgangsvej er en stille vej og fungere desuden 
som stiforbindelse hvorfra der er adgang til rekreative 
siddepladser ved åbrinken. 

Vandsportshuset
På øen ved bredden ud til Storå har vi illustreret muligheden 
for at placeret et natur og fritidscenter med let adgang 
til åen for én eller en sammenslutning af foreninger og 
interessenter – vandsport, fiskeri, naturformidling etc.

Parken
En stor del af det nye grønne område omkring Vegen Å, 
Storåen og åboligerne vil blive en offentlig park med et 
stor naturindhold med vand og åløb til alle sider. Parkens 
hovedrum er en halvø som Vegen Å danne ved at den slår et 
stor bugt. Midt på denne halvø er et stor cirkulært græsrum 
som kan bruges til ophold, aktiviteter, events, Sct. Hans bål, 
kunstinstallationer etc. Der vil fra byen blive en ny grønt 
kultur- og naturarm over Storbro hen langs Storå forbi 
Lille Ø og ned til Holstebro Kunstmuseum, hvorfra der er 
stiforbindelse videre ud langs Vegen Å
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Tværsnit af Storå med ny bebyggelse 1:200
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Det har været en lang rejse – med superspændende 
workshops og efterfølgende diskussioner i teamet. Det 
har været vigtigt for os at forstå jeres ambitionsniveau og 
handlelyst.
Vi synes selv vi har fået Holstebros DNA ind under huden 
og har stor respekt for det drive og den ildhu I har lagt for 
dagen. Opgaven er omfattende og mange af de konkrete 
forslag vi præsenterer, skal opfattes som skitser og idéoplæg 
der selvfølgelig skal viderebearbejdes i tæt dialog med både 
brugere, politikere og kommunen som myndighed. 
Det er essentielt for os at signalere respekt for jeres 
omfattende forarbejde og i al ydmyghed give alt hvad vi 
kan tilbage. Derfor vil vi gerne vurderes på den samlede 
løsningsstrategi og det samlede indhold i forslaget, hellere 
end på de enkelte delelementers konkrete arkitektoniske 
udtryk. 

Det er ikke sikkert I kan finde alle de svar programmet 

efterspørger, men I kan forhåbentlig se potentialet både i det 
store greb om hele byen og i de nedslag vi har bearbejdet 
mere detaljeret.
Kort resumeret har vi samlet vores hovedgreb i 5 strategier:

- Handelslivet skal koncentreres og styrkes gennem et nyt 
handelsloop  
- Byen skal fortættes og flere skal bo tæt på eller i bymidten
- Parkeringstilbud skal fremadrettet konverteres til P-huse 
og p-pladser omdannes til byrum
- Naturen skal helt ind i byen, primært gennem opgradering 
af Store Å
- Kulturlivet skal udfolde sig endnu mere synligt i byen

Helt grundlæggende skal der mennesker til at skabe 
en levende og dynamisk by. Der skal derfor skabes 
boligtilbud der er attraktive for alle samfunds- og 
aldersgrupper for at sikre diversitet på alle planer. 

Sygehusgrunden rummer muligheder for et bredt og 
varieret udbud af forskellige boligtyper, det være sig små 
ungdomsboliger, seniorlejligheder, bofællesskaber m.v. 
Netop Seniorbofællesskaber er ekstremt populære over hele 
Danmark og der bør også være potentiale for et par stykker 
i Holstebro. Kvicklygrunden kan tilbyde attraktive byhuse tæt 
ved natur og alligevel midt i byen. Derudover rummer planen 
en del infilloptioner der kan udvikles i mindre bidder og 
programmeres til såvel lejlighedsbyggeri som byrækkehuse. 
Vi tror det er vigtigt at I som kommune sætter dagsordenen 
for hvordan boligudbuddet skal struktureres, og ikke 
udelukkende overlader det til private udviklere.

Vi kommer gerne tilbage og sam- og viderearbejder hen mod 
en udviklingsplan der kan understøtte fremtidens Holstebro 
som grøn kulturkøbstad – og en købstad med de mest 
interessante boligtilbud i regionen. 

Efterskrift
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