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Vi står nu med Byens Plan i hånden, og det er et stærkt fundament 

for at bygge fremtidens Holstebro Midtby. Byens Plan er både et 

idékatalog og en ramme for, hvordan vi gerne vil have,

at byen videreudvikler sig i det kommende årti. En plan, som  

kommende generationer også kan se klare spor efter om 100 år.

Vores mål er helt overordnet at skabe en endnu mere spændende 

midtby og dermed at sikre, at Holstebro manifesterer sig som den 

centrale motor i Nordvestjylland.

INVOLVERING FOR FREMTIDEN

Byens Plan er vigtig for fremtiden. Hele byen har involveret sig i 

tilblivelsen. Vi har åbnet maksimalt for involvering ud fra betragtnin-

gen: Hvem ved bedre end byens borgere og øvrige aktører, hvordan 

byen gerne skal udvikle sig i fremtiden? 

Det er derfor, den har fået navnet ’Byens Plan’.

I Holstebro har vi skabt en kultur for byudvikling, hvor tusindvis af 

borgere, virksomheder og andre organisationer har budt ind med 

1000 forslag og ideer gennem borgermøder, workshops, unge-

events og medierne.

De mange forslag blev samlet i en logbog og videregivet til de tre 

arkitektteams, der først gav deres bud på en plan for byens udvik-

ling. Og i slutspurten har det vindende Team Vandkunsten indarbej-

det de stærkeste forslag fra alle tre teams i den endelige udviklings-

plan. Uanset, hvor man slår op i Byens Plan, er det 

tydeligt, at der er blevet lyttet til de mange gode forslag.

Det er vigtigt at understrege, at involveringen ikke er slut. Den 

fortsætter. Fremad er der tale om involvering i de enkelte områder i 

byen, og i Holstebro Udvikling vil vi understøtte arbejdet.

START OG SLUT?

Hvor skal vi starte, og hvor skal vi slutte? Det er et af de naturlige 

spørgsmål, der følger med en udviklingsplan. Vi kan jo ikke gøre alt 

på én gang. Holstebro Kommune skal nu behandle planen og priori-

tere indsatsen.

Der er i Byens Plan forskellige forslag til kickstart af projekter: 

etablering af Enghaven, plant 1000 træer osv. Alle forslag, som kan 

medvirke til at tænke en ny og bedre sammenhæng ind i byen, vil 

være et indsatsområde, som har stor betydning for byen. 

Sygehusgrunden kan vi begynde udviklingen af  i 2021. Sygehus-

grunden rummer et stort potentiale for at gøre den by, vi allerede 

holder meget af, til en endnu mere levende og dejlig by at bo og 

opholde sig i. Udviklingen af grunden har meget stor betydning for 

Holstebro - også om 100 år. Byens Plan har, i sit bud på fremtidens 

anvendelse af Sygehusgrunden, mange spændende elementer.  

Et særligt element i forslaget for grunden er et stort fokus på bære-

dygtighed og genanvendelse. Et eksempel er arkitekternes forslag 

om at arbejde med bevaring af sengetårnet. Ambitionen er, at syge-

husgrunden bliver en ny og mangfoldig bydel, der er tænkt naturligt 

sammen med resten af midtbyen. 

Med Byens Plan i hånden har vi alle muligheder for at skabe en 

fremtidens midtby, hvor mange gerne vil bo, handle og hygge sig. 

Vi har vist, at vi ikke er bange for at involvere byen og tænke store 

tanker. Nu skal vi i Holstebro vise, at vi også kan føre dem ud i livet.

Sammen udvikler vi Holstebro by.

Holstebro, den 31. marts 2020

Bestyrelsen for Holstebro Udvikling P/S

Annemette Færch  H.C. Østerby

formand   næstformand

Lars Autrup              Jens Kristian Hedegaard              Rasmus Færch

Forord

4 HOLSTEBRO UDVIKLINGSPLAN



Midtbyen

Sønderland

Sygehusgrunden

Nørreport

HOLSTEBRO UDVIKLINGSPLAN 5

Område afgrænsning fra konkurrencen



HVORFOR UDVIKLINGSPLAN? 

Holstebro Midtby står overfor store omvæltninger i den umiddel-

bare fremtid med den forestående lukning af Regionshospitalet 

Holstebro. Det store område hospitalet efterlader, har potentiale 

for udvikling af nye boligområder tæt på bymidten samt en styr-

kelse af sammenhængen på tværs af byen. 

I denne forbindelse er det vigtigt, at udviklingen af sygehusgrun-

den tænkes ind i en samlet udvikling af bymidten, så potentialer 

og svagheder adresseres samlet.

Ud over konkrete forslag til fysisk udvikling af fire områder i byen, 

indeholder udviklingsplanen også strategier for at styrke og udvik-

le byen med base i seks visioner:

- Plads til flere beboere

- Styrke byens natur

- En mere levende bymidte

- Forbindelser på tværs

- Ændret parkeringsstrategi

- Kulturen som dynamo for byens udvikling

Udviklingsplanen sætter billeder på visionen for byens fremtid, og 

den retning byen skal i. Det er derfor ikke udtryk for ændringer, der 

sker fra dag til dag, men en vision om at have et samlet billede af 

den retning byen skal i på den lange bane. 

Den endelige udformning og arkitektur fastlægges med inddra-

gelse af både investorer, interessenter og borgere i det videre 

arbejde.

Visionen
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Plads til flere beboere
En tættere midtby skaber mere byliv og 

understøtter handelslivet.

Forbindelser på tværs
Med nye bevægelsesmønstre forvand-

les ringgaden fra en trafikal barriere til 

et sammenbindende byrum.

Styrke byens natur
En grønnere midtby giver flere oplevelser, og gør det attraktivt at 

bosætte sig i midtbyen.

Ændret parkeringsstrategi
Nye aktive p-huse understøtter bylivet og frigør plads til byggeri i 

bymidten.

En mere levende bymidte
Koncentration af dagligvarebutikker på Enghaven giver mere liv til 

bymidten.

Kulturen som dynamo for byens udvikling
Et styrket fokus på udvikling af talent- og partnerskabskultur.

6 overordnede visioner for omdannelse af Holstebro til en moderne kulturkøbstad.
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Det overordnede fysiske greb er at binde Holstebro bedre 
sammen. Holstebro har et sprudlende kulturliv, bynære 
landskabelige kvaliteter og et aktivt handelsliv. Dis-
se kvaliteter skal bevares og blive endnu mere synlige i 
hverdagen. Ringgaden har delt Holstebro i to; bymidten 
og de omkringliggende kvarterer. Team Vandkunstens ho-
vedgreb er at nedbryde den barriere, vejen har skabt. De 
foreslår, at man skaber nye forbindelser på tværs af byen, 
genintroducerer naturen i byen, skaber et forstærket han-
delsliv og et 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 ringgaden 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 mu-

seumsområdet hægtet på bymidten via en museumspark, der 

strækker sig hele vejen op til Storå, og som er med til at nedbryde 

ringgadens barrierevirkning. Herved vil museumsområdet blive 

bedre hægtet på byen, og ringgaden vil ikke længere have samme 

dominerende rolle som trafikåre.

GODE FORBINDELSER

Mobiliteten skal optimeres, så der skabes gode forhold for cykli-

ster og gående såvel som for bilister. Langs ringgaden, på kanten 

af bymidten, placeres parkeringen, så det er let at parkere sin bil 

og bevæge sig ind i bymidten på mindre end 200 meter. Bymidt-

en skal fredeliggøres for biler, med undtagelse af ærindekørsel, 

så det er attraktivt for gående at færdes og opholde sig i byen. 

Ringgaden er i dag en barriere for gående og cyklende. 

Her foreslår Team Vandkunsten, at vejen indsnævres langs Søn-

derbrogades østlige side og Enghavevej. Køresporene bibeholdes, 

mens svingbaner og rabatter fjernes, hvor det er hensigtsmæs-

sigt. 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 æn-

dres tracéet (vejforløbet) 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 til 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 su-

percykelsti 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 bliver en grøn parkforbindelse introduceret, 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 Team Vandkun-

sten, at man ændrer på handelsstrukturen i bymidten. Kvickly, der 

ligger på Sønderland, flyttes op til Enghaven, hvor den vil indgå i et 

nyt handelsloop, der vil styrke og koncentrere Holstebros handels-

liv. 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 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 rækkehus-

bebyggelser med vand omkring sig. Sønderland bliver et bolig-

kvarter omgrænset af kulturliv på grænsen til bymidten.

I bymidten fortættes der med karrébebyggelser, der indgår i 

eksisterende strukturer med grønne gårdrum.

NYE BYRUM

I forbindelse med flytningen 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 Kirke-

pladsen, og samlet set bør stedet være mere synligt i byen.

KULTUR

Kulturen spiller en vigtig rolle i Holstebro, og det skal den fortsat 

gøre. I Holstebro skal der være kultur på forskellige måder. Kultu-

ren skal udvikles med fokus på fire områder. Partnerskabskultur, 

som skal fremme erhvervsliv, samarbejde og innovation. Naturen, 

som skal fremme et aktivt og grønt kulturliv. Bæredygtigt byggeri 

og byudvikling samt et rigt byliv med fokus på talentudvikling.

Den fysiske plan
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Helhedsplan 1:7000
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6 strategiske hovedgreb
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Strategi 03/ Gode forbindelser

Gode forbindelser for de bløde trafikanter.  

Strategi 02/ Mobilitet og Parkering

Parkering placeres langs ringgaden på kanten 

af bykernen. 

1:20.000 1:20.000

Strategi 01/ En samlet handelsstrategi

Handel samles fremfor at være spredt ud. 

1:20.000
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Strategi 06/ Naturen genindtroduceres til 

byen. Grønne oplevelser tydeliggøres i bymid-

ten og bryder oplevelsen af ringgaden. 

Strategi 05/ Et nyt kulturbegreb

Partnerskabskultur og talentudvikling
Strategi 04/ En tæt by - Flere boliger, mere 

byliv. Der fortættes, så byrum bliver veldefinere-

de. Der bygges flere boliger i byen for at skabe 

en mere balanceret og levende by.

1:20.000 1:20.000 1:20.000
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Holstebro Midtby er velfungerende og er flere gange blevet valgt 

af kunderne til Danmarks Bedste Handelsby.

Byen er et meget betydeligt indkøbssted for forbrugere fra Hol-

stebro by og kommunen i øvrigt, herunder turister, 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 han-

del 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 stream-

ingtjenester.

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 re-

sulteret i en synlig tomgang – også i attraktive beliggenheder, f.eks. i 

Nørregade.

Samtidig er forbrugerne i stigende grad blevet mere krævende i for-

hold til, at handel og byliv skal være oplevelsesdrevet, tæt, bæredyg-

tigt og afvekslende.

STÆRKERE, SJOVERE OG MERE 

KONCENTRERET MIDTBY

Dette kalder på løsninger, der dels koncentrerer bylivet, dels tilfører 

midtbyen funktioner, som er behovsorienterede og kundestrømsska-

bende. 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 

Strategi for handelsliv
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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

Strategi 02/
Vi forslå at Kvickly flyttes til Enghaven. 

Strategi 01/ 

Handelslivet styrkes indefra før det strækkes videre ud

1:20.000

Eksisterende situation/ 
Handelen er spredt . 1:20.000
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fysiske dagligvarehandel stadig står for 97-98 % af omsætningen. 

Bl.a. derfor er store dagligvarebutikker vigtige for midtbyens kun-

destrøm og trivsel. 

Team Vandkunsten 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 dagligva-

rebutikker 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 fornem-

melsen af det store udbud, defineres der en klarere rundgang, så 

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.

BÆREDYGTIGHEDSTANKEGANG SKAL 

FORANKRES I MIDTBYEN

En bæredygtig midtby favner alle oplandets borgere ved at tilbyde 

oplevelser, fællesskaber og nytænkning i forhold til energi og res-

sourceoptimering 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.

Socioøkonomiske virksomheder, evt. kombineret med virksom-

heder inden for cirkulær økonomi, skal så vidt muligt forankres i 

midtbyen. I den forbindelse skal Holstebro Kommune tage fører-

trøjen 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-henvis-

ningssystem, 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. 
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KULTUR FOR ALLE

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 

sammen med talentudvikling og fokus på uddannelse har en 

vigtig andel i byens udvikling og identitet. Det er Holstebros rige 

sports- og foreningsliv, friluftsliv og byens øvrige fritidstilbud og 

uformelle fællesskaber. Sidst er det en stærk kultur for driftigt 

erhvervsliv, nytænkende virksomheder og innovation.

Alle dele af Holstebros kulturliv og -forståelse skal understøttes 

og gives de bedste muligheder for udvikling, så byens potentiale 

kommer til sin ret.

Strategi for kultur og byliv

14

PARTNERSKABSKULTUR

Som overordnet tema i byen skal Holstebros driftige erhvervsliv og 

nytænkende virksomheder understøttes.  

Dette kan gøres med konkrete tiltag som oprettelse af en højskole 

med fokus på innovation og erhvervsliv i den gamle hovedbyg-

ning på sygehuset. Her kan man fremvise og facilitere innovation i 

byen og skabe en platform for velfærdsinnovation, som kan styrke 

det igangværende arbejde i byen. Et bofællesskab for ’expats’ kan 

tiltrække uddannet udenlandsk arbejdskraft.

1:16.000

Som overordnet og gennemgående tema skal byen på alle niveauer 

understøtte og styrke virksomheder og innovation
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TALENTKULTUR

På Sønderland bliver de eksisterende kulturinstitutioner understøt-

tet og styrket med et øget fokus på talentudvikling og større synlig-

hed af institutionernes arbejde.

De eksisterende institutionernes rum udvides til også at involvere 

udendørs arealer omkring bygningerne, facader og andre nærtlig-

gende muligheder. Områderne kan bruges til permanente indslag 

såvel som midlertidige. I området omkring Holstebro Kunstmuseum 

smelter natur og kunst sammen i en kunstpark, der også kan brede 

sig op i Lystanlægget. 

Sammenhængen mellem kulturinstitutionerne styrkes ved, at bal-

letskolen flytter ind i stueetagen af et nyt p-hus på den vestlige side 

af Sønderlandet. Udvid talentmassen med flere talentfokuserede 

uddannelser og i takt med at butikker og erhverv flytter nord for åen, 

tages lokalerne langs Sønderlandsgade i brug til talentboliger.

NATUREN IND I BYEN

I Lystanlægget og langs Storåen, der nu lader naturen komme til 

byen igen, skal der være rig mulighed for at nyde og opleve natu-

ren med alle sanser, hvor området danner ramme om friluftsliv, 

rekreation og foreningsaktiviteter med naturen som omdrej-

ningspunkt. Der skabes bedre mulighed for at opholde sig på 

og omkring åen, f.eks. ved etableringen af en kanorasteplads og 

muligheder for at fiske.

1:25.0001:25.0001:25.000

Leg og aktivitet i naturen Tiltræk og fasthold talenter med talentboligBymidten skal være samlingspunkt for byens kultu-

relle aktiviteter

BYMIDTENS KUNST STYRKES

Den inderste bykerne er samlingspunkt for byens forskellige typer 

borgere og besøgende. Her udfoldes kulturlivet intenst, og man 

kan hen over 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 kirkeplad-

sen etableres en kunstlegeplads, hvor man kan tage en pause fra 

handelsgaden. Ved omlægninger af byrum tænkes kunstneriske 

udsmykninger ind som en mulighed.

Den bevarede sengebygning på sygehusgrunden kan være en ’HUB’ 

for samarbejde og kreativitet.

HOLSTEBRO UDVIKLINGSPLAN



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, der er 

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 vedkom-

mende 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 nærhe-

den til naturen, når man stiger til tops på sengeafsnittets tag på 

Holstebro Sygehus – lad os genintroducere de bærende land-

skabelige træk igennem byen og med dette også skabe grønne 

forbindelser helt inde fra byen og ud til landskab og natur.

De overordnede temaer for landskabet i denne udviklingsplan er 

opdelt i tre kategorier; det store landskabstræk med en bearbejd-

ning af Storå og tilstødende vandløb, genintroduktionen af grønne 

korridorer i byen og en grøn midtby som et opgør med den hårde 

belagte by i form af en generel begrønning af byens rum og gårde.

Strategi for byens landskab,  
natur og vand
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Vestre Plantage

Enghaven

Bibloteks-
haven

Slagteri-
parken

Museumsparken

Kirkegården

Lystsanlægget

Vandkraftssøen
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DET STORE LANDSKABSTRÆK  

Der er et stort potentiale i at styrke nærværet af det blå og grønne 

i og omkring Holstebro Midtby. Midtbyen læner sit ansigt op af de 

bløde blå og grønne 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 og de tilstødende vandløb, både 

nye og eksisterende, skal i fremtiden spille en central rolle i byen, 

og gives det rum, der behøves for at blive vigtige sammenhæn-

gende blågrønne forbindelser. Der behøves et sammenhængende 

landskabstræk, der knytter Lystanlægget med de rekreative area-

ler omkring Storå, og skaber opholdssteder og åndehuller for både 

mennesker og dyr, som lever i Holstebro. Team Vandkunsten an-

befaler, 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 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 belag-

te rum og gader.

GRØNNE KORRIDORER 

Som i de fleste mellemstore købssteder i Danmark har efterkrigsti-

dens bilisme og byplanlægning også i Holstebro sløret og næsten 

undsagt 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 infrastruktur, skal 

udnyttes til at gøre trafikkorridorerne mere grønne og lede trafi-

kanten 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 forbindelser 

mellem midtbyen og de omkringliggende områder i alle retninger.

GRØN MIDTBY 

Der er på alle mulige måder grund til at tænke blødt og grønt, frem 

for hårdt og gråt, 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 trivsel, fordi byen bliver mere 

varieret og attraktiv at opholde sig i. Det er ikke vild bynatur, der 

menes, men mere klassiske grønne tiltag som plantning af bytræ-

er, etablering af grønne, vertikale flader, etablering af permeable 

belægninger, LAR-løsninger og anlæg af grønne oaser i baggårde 

og passager. Ud over at skabe et bedre by- og mikroklima, skabes 

også en mere eventyrlig labyrintisk kontrast til byens overordnede 

logiske og mere rationelle struktur, hvor man kan lade sig lede af 

skiftende indtryk og med vilje miste orienteringen.

18
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KIG TIL GRØNNE GÅRDRUM 

Kig gennem porte til grønne baggårde og 

passager lokker og tilbyder alternative og 

kontrastfulde steder og forløb i byen. 

Årstidernes og vejrets dynamiske processer 

skal være mere synlige i byen.

LOKAL NEDSIVNING

Vandet fra byens tagflader kan med fordel 

nedsives eller forsænkes lokalt. Det skaber 

oplevelser, er grundlag for mere biodiversitet og 

hjælper med til at håndtere klimaforandringernes 

negative konsekvenser.

UDNYTTELSE AF P-AREALER

Der skal være færre hårde parkeringsarealer. 

De parkeringsarealer, som er nødvendige, 

kan udformes med blødere belægninger, 

som er permeable og måske i let forsænkede 

terrænniveauer, så de kan være buffer for 

overfladevand. Der bør også tænkes i, at p-arealer 

kan være aktivitetsflader, når der ikke holder biler.

SYNLIG VANDAFLEDNING

Der kan anlægges rare og funktionelle grønne rum 

og baggårde, hvor regnvandet fra belægninger 

og tagoverflade udnyttes og synliggøres gennem 

nedsivningsbede. Herved skabes en rekreativ 

merværdi og livskvalitet for mennesker, men 

også for flora og fauna. Byens regnvandssystem 

skånes, og man modvirker oversvømmelse ved 

ekstremregn.
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Viborgvej

Stat ionsvej

Skivevej

Skolegade

Herningvej
Skjernvej

Nørrebrogade

Lægårdvej

Frøjkvej

Struervej

1:10.000

Et centralt nedslagspunkt i udviklingspla-
nen for Holstebro Midtby er at få nedbrudt 
den barriere ringgaden udgør og hermed få 
genopkoblet midtbyen på det omkringlig-
gende landskab. Det er vigtigt, at få mini-
meret ringgadens brede tværprofil så meget 
som muligt, så de naturlige, landskabelige 
passager til midtbyen genskabes, og der 
skabes attraktive forbindelser for fodgæn-
gere og cyklister.

Det er intentionen at byudvikle Nørreport-området 

som en forlængelse af midtbyens gadeforløb med 

mindre boliger og erhverv. Dette skal koble midt-

byen bedre sammen med stationen. For at binde 

området sammen med midtbyen anlægges et 

stort felt over Lægårdvej, som markerer pladsen 

for de bløde trafikanter. 

Området fredeliggøres hermed, og vejen omdefi-

neres til at være på de gåendes præmisser. På sigt 

kan vejen helt lukkes for gennemkørende biler, så 

Nørreport kan indgå som en del af middelalderby-

ens kerne. Der vil stadig være adgang for ærinde-

kørsel til boliger og butikker. 

Den foreslåede omlægning af vejforbindelserne og 

opgraderingen af forbindelserne for bløde trafikan-

ter omkring Nørreport styrker den landskabelige 

og bymæssige sammenhæng mellem Slagte-

rigrunden, Nørreport og midtbyen.  

Den vestlige del af ringgaden fungerer i dag som 

en væsentlig færdselsåre mellem den nordlige og 

sydlige del af Holstebro, hvilket i dag forhindrer en 

væsentlig kapacitetsreduktion af vejen.

Strategi for mobilitet
Vejnettet
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Nørregades krogede vejforløb forlænges med ny 

bebyggelse på Nørreport. Dermed kobles bymidten 

tættere sammen med stationen. 

Nørregade

Nørregade forlænges 

for bløde trafikanter

Nørreport

Station
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VEJEN BEGRØNNES 

På sigt arbejdes der på at nedbringe trafikmængden, og tracéet 

kan derfor indsnævres til to baner med delt svingbane og midter-

helle. Der plantes allé træer og gøres plads til bløde trafikanter. 

Den østlige del af ringgaden er mindre trafikeret, og det vurderes, 

at trafikken vil reduceres i forbindelse med, at hospitalsfunktioner-

ne udfases. Der er hermed god mulighed for at omlægge denne 

strækning til et smallere klassisk by-tværprofil med gode forhold 

for bløde trafikanter. Dette giver samtidig mulighed for bedre at 

koble sygehusgrunden og Lystanlægget op på midtbyen. 

Team Vandkunsten foreslår, at ringgaden 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 Sønderbro-

gades østlige side skabes et 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.

Enghavevej

1:250

Sønderbrogade vest

1:250
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Sønderbrogade øst, nord for Storå

1:250

Sønderbrogade øst, syd for Storå

1:250
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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 velforbun-
det stinetværk, der opfordrer til bevægelse og interaktion 
mellem opland og bymidte. Her er cykelstiforbindelserne 
defineret som et særligt indsatsområde.

Grundlæggende handler strategien 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 ringgaden. Team Vandkunsten foreslår at skabe gode 

forbindelser for de bløde trafikanter i bymidten og på tværs af 

Holstebro. I dag har ringgaden opdelt og punkteret de cyklende 

og gåendes vej til og fra byen. Strategien handler derfor om at op-

gradere og skabe nye forbindelser på tværs af Holstebro, så byen 

flettes bedre sammen. De nye stier indgår i fire nye forbindelser; 

Kunst-, Uddannelses-, Bevægelses- og Naturforbindelsen bundet 

sammen af bymidten. Forbindelserne har til formål at skabe et 

mere samlet Holstebro 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 Vestre Plantage ledes man gennem boligområder 

hen til friluftsbadet, under ringgaden, hvorefter man når til bymid-

ten. Her bliver man mødt af 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 ved Vand-

kraftsøen. 

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 otte minutter. Dog vælger man at køre rundt frem for at gå. 

Team Vandkunsten 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 kan op-

fordre til at tage sig en slentretur igennem byen fremfor at tage bi-

len rundt. Kortet skal også være med til, at man kan planlægge sin 

parkering. På kortet kan man orientere sig efter, hvilke parkerings-

pladser er nærmest de tilbud i byen, man ønsker at benytte sig af, 

så man bliver fri for at flytte bilen gentagne gange.  Metrogangkor-

tene placeres ved parkerings-’hubs’, 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 over længere 

afstande. 

I fremtiden kunne det også være fra ’hubsene’, man hoppede på en 

kollektiv shuttle-bus, som kørte omkring bymidten, så man hurtigt 

kunne hoppe af og på. 

Strategi for bløde trafikanter
Stinettet

24

Langs større vej ex 

Døsevej

Der plantes til for at øge 
biodiversiteten og oplevel-
sen langs ruten

Cykelsti langs jernbane

Lavt lys skaber tryghed 
langs cykelstien ved banen

Igennem villakvarter

Farvet belægning markerer 
stien og leder cyklisten på 
rette vej

Ringgaden skærer de bløde 

trafikanters forbindelser 

over.

Nye og opgraderede forbindel-

ser på tværs flettes med byen.
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X m / X min      

Handelsområde

Afstande

Gangforbindelse

Handelsrute

Kulturrute

Naturrute

Tunnel

Supercykelsti

Supermarked

P1

P2

P7

P8

P6

P5

P4

P3

Nørreport, Nørreportcenteret, Rema, 
Kultur- & Frivillighuset, Højskolen

Ungdomsskolen, Badeland, Bio, 
Enghaven, Fakta, Kvickly

Enghaven, Badeland, Bio, Fakta, 
Kvickly, Storetorv

Holstebro Kunstmuseum, Holstebro Museum, 
Fritidshuset, Den røde plads

Åben Scene, Musikteater, Sønderlands-
centeret, Den Røde Plads, DTA, Friluftsbad

Storetorv, Netto, DTA, Musikteateret, Åben 
Scene, Balletskolen, Kirkepladsen

Kirkepladsen, Rådhuset, Bibliotek, Netto, 

Kirkepladsen, Rådhuset, Bibliotek

Under 250 m fra P-anlægget finder du:

1:32.000

HOLSTEBRO UDVIKLINGSPLAN



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

Team Vandkunsten foreslår, at parkeringen håndteres langs 

ringgaden med udgangspunkt i den allerede eksisterende struk-

tur, 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 det 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 cykelreparationsstatio-

ner og vandposter. 

Det vil være oplagt at etablere delebilsparkeringspladser i nærhe-

den af de nye boliger i midtbyen og på sygehusgrunden. Målgrup-

pen 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 trans-

portarbejdet 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 Kommu-

nes 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 parkerings-

pladser. Der er i forslaget fravalgt at etablere parkering under ter-

ræn, da der ikke er økonomisk eller bæredygtigt grundlag for dette.

Strategi for parkering
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Eksisterende trafik 

flow i søgen efter 

parkerinspladser.

Fremtidig parkering i 

kanten af ringgaden 

fredeliggør bykernen.

HOLSTEBRO UDVIKLINGSPLAN



Gadeparkering (ny)

Terræn parkering (ny)

Parkeringsdæ k

P-hu s

Eksisterende P-hus

Ringvejen

200 m radius

Parkeringsdæk

P-hus
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Genbrugsstation

Boliger på toppen

Leg og bevægelse

Taghave

1:10.000
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SeniorerFamilier

Par

Studerende
Singler

Seniorbofællesskaber

Seniorboliger

Blandede seniorboliger 

o.a.

Første etape

Anden etape

Tredje etape

Fjerde etape

Sidste etape

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. 

SENIORBOFÆLLESSKABER / 

SENIORBOLIGER

Team Vandkunsten anviser plads til seniorbofællesskaber på fire 

grunde: i sengebygningen SH2, Parkboligerne P1 og P5 og ved 

Storå på SÅ2

Størrelsen på seniorbofællesskaberne varierer mellem 15 og 30 

boliger, og de er placeret i områder tæt på natur, hvor der kan byg-

ges 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

ETAPEPLAN FOR UDBYGNING AF BOLIGER

Første etape. Sygehusgrunden kickstartes med ombygning af 

sengebygningen, som bliver nyt fyrtårn til området. Plads på Eng-

haven anlægges.

Anden etape. Sygehusgrunden udvides med højskole i 

hovedbygningen og ungdomsboliger tilbygget. 

Kvickly flyttes til Enghaven.

Tredje etape. Sygehusgrunden bebygges efter efterspørgsel  

og bliver en ny tæt bydel i byen.

Fjerde etape. Midtbyen fortættes og huller lukkes.  

Lille Ø anlægges.

Sidste etape. Eksisterende erhverv på Sønderland flytter og der 

fortættes med boliger.

Strategi for boliger
Et tæt Holstebro
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1:20.000

1:20.000

Sammensætning af målgrupper for bymidtens boligtilvækst.
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S 2

SH 3

SH 1 SH 2

NP 1

H 1

SH 6

V 3

V 4

SH 5

SH4

P2

P3

P 4
P 5

S 3

S 1

SÅ 6

E 7

E 4

E 6E 5

S 5

S 6

S 4 S 7

E 2
E 1

SÅ 2SÅ 1
SÅ 3

S 8

S 9

V 1

P1

SH 7
SH 8

SÅ 4

SÅ 5

H 2

Blandede bol iger

Små lej l igheder

Mel lemstore le j l igheder

Store le j l igheder

Rækkehuse

Dobbelthuse
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1:10.000
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Diagrammerne herunder anviser en række sammensætninger af 

boligtypologier og boformer i de forskellige områder.  Boligtypolo-

gierne er sammensat efter den fordeling, som er anvist i program-

met, men med rig mulighed for forandringer efter behov. 

I den nye bydel på sygehusgrunden bygges der karréer med vari-

ation i etager, boformer og typologier. Hvor ny bebyggelse møder 

eksisterende historiske bygninger, tilpasses nybyggeriet til kontek-

sten. 

I parkkvarteret bygges der kvalitative parkboliger, som dels er 

henvendt til seniorer og børnefamilier, i åbne karréer med blande-

de boligtyper, eller som boligstænger, der fortsætter den eksiste-

rende bys struktur. 

I midtbyen tilpasses nybyggerierne til den eksisterende bymidte, 

og der fortættes med respekt for byens skala. Tomme butiks-

lokaler og erhvervslokaler udenfor handelsstrategiens område 

omdannes til boliger. På Sønderland omdannes tomme kontor og 

butikslokaler langs Sønderlandsgade til talentboliger

Boligtyper Sygehusgrunden

30

Ny karré med blandede boligtyper 

Afsluttet karré

Etagebyggeri afslutter karré med eksisternde bygning. 

Ny bygning tilpasser sig eksisterende bygnings materia-

le og tagform.

Ungdomsboliger 36 stk, 40-50 m2

Små lejligheder 44 stk, 50 m2

Seniorboliger 23 stk, 50-80 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
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Sønderland

Midtbyen

Lille Ø

Rækkehuse, familie boliger

Store familieboliger 11 

stk, 125 m2

Små familieboliger 11 

stk, 105 m2

Byhuse tilpasser sig eksisterende karré

Byhuse med små lejligheder mimer eksisteren-

de bebyggelse

Store Å

Ny åben karré med seniorbofællesskab og mu-

lighed for fællesareal mod åen

Supermarked med boliger på toppen

Ungdomsboliger 12 stk, 

40-50 m2

Ungdomsboliger 18 stk, 50 m2

Små lejligheder 10 stk, 50 m2

Seniorboliger 23 stk, 50-80 m2

Mellemstore lejligheder 

9 stk, 100 m2
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Strategi for bæredygtighed
Social, økonomisk og materiel

I Udviklingsplanen for Holstebro arbejdes der med bæredygtighed 

på tre niveauer. Social, økonomisk og materiel. De er alle tre vigti-

ge for god byudvikling.

SOCIAL BÆREDYGTIGHED OG STÆRK 

ØKONOMI

Med social bæredygtighed menes der udvikling af byen, så den 

virker attraktiv for nuværende og kommende beboere. Ved at have 

dette fokus sikrer man en by, som fortsat vokser og udvikler sig. 

Med få punkter, som har bund i fysiske rammer, sikres en bære-

dygtig byudvikling: 

•   En tættere by med flere blandede kvalitative boliger. 

•   En livlig by med et koncentreret handelsliv.

•   En by som fremmer og understøtter nye virksomheder 

 og samarbejder.

•   En kulturel by med stærkt foreningsliv og aktiviteter for alle

 aldersgrupper.

•  En god grobund for uddannelse og talentudvikling.

•  Fælles opholdsarealer, hvor folk mødes på tværs af alder 

 og erhverv.

MATERIEL BÆREDYGTIGHED

I udviklingsplanen lægges der fokus på at bevare, hvor det er mu-

ligt. Især sygehusgrunden er præget af et stort sammenbygget og 

højt specialiseret bygningskompleks, hvor det er forsøgt at bevare 

så meget som muligt, men også Nørreport rummer bygninger, 

som kan få nyt liv.

Der anvendes fire forskellige metoder til at arbejde med den ek-

sisterende bygningsmasse, som er vurderet efter bygningernes 

stand, omdannelsespotentiale og arkitektoniske værdi.

1. Bevaret med ny facade
Bygninger, som er i brug, eller hvor der er 

en nem overgang til en ny funktion, kan bru-

ges, som de er, enten helt uændrede eller 

med facaderenovering. Det drejer sig om 

bygninger, som allerede er i brug som kon-

tor eller bolig, og kan fortsætte på samme 

måde. 

2. Genbrug med ny funktion
Bygninger med høj arkitektonisk og histo-

risk værdi kan genbruges med en ny funk-

tion. 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 anker-

punkter i det nye boligområde. Disse byg-

ninger genanvendes med nye funktioner; 

kontor i bygning 8 og højskole i den gamle 

hovedbygning. I tilfælde af dårlig stand re-

noveres de og isoleres indefra for 

at bevare de karakteristiske facader.

3. Transformation
Bygning 23 og bygning 17 er begge byg-

ninger med facadeudtryk, som er utidssva-

rende, men med en brugbar og fleksibel 

struktur. Her kan facaden skrælles af, og 

bygningen kan gives et mere moderne 

udtryk, samtidig med at facaderne kan iso-

leres op til den påkrævede standard. Sen-

gebygningen forklares yderligere senere. 

Det gamle postkontor på Nørreport foreslås 

transformeret til studieboliger.

1

2

3

4

Mulighed for at genanvende 

bygninger

Nedrevet og materialer genbrugt

1. Uændret bygning

2. Genbrug med ny funktion

3. Transformation
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4. Upcycling
De resterende bygninger, som ikke kan genanvendes, 

hverken i nuværende form, eller i en transformeret 

udgave, rives nænsomt ned. Materialerne undersøges, 

kortlægges og opmagasineres, f.eks. i en genbrugs-

central på pladsen til senere upcycling. 

Nedrivningen og transformationen af sygehuset er en 

oplagt mulighed for at genanvende store mængder 

materialer og dermed spare rigtig mange ressourcer. 

Det drejer sig især om mursten, beton, konstrukti-

onstræ og gamle bygningsdele som vinduer og døre. 

Mursten, som kan renses som enkelte sten og mures 

op på ny, eller skæres ud i felter og sættes sammen på 

en ny måde. 

Teglsten kan bruges som en ny type facade, mens be-

ton kan knuses og støbes ind i ny beton. Konstruktions-

træ kan skæres op og genbruges til facadebeklædning 

eller konstruktion af mindre bygninger såsom skure. 

Genbrug af materialer til især facader giver de nye 

boliger en tydelig stoflighed og historie; en karakter af 

noget ’levet’ fra allerførste indflytningsdag.
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SYGEHUSGRUNDEN I DAG

Sygehusgrunden er i dag struktureret således, at bebyggelsen 

er stærkt fortættet i områdets vestlige side, ud mod Enghavevej. 

Den trafikale adgang sker primært fra nord af Lægårdvej /Spi-

desdal, 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 sygehusafdelingerne med ind-

vendige korridorer. En landskabelig slugt løber parallelt med Eng-

havevej 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 sam-

menhæng. Den vestlige del af sygehusgrunden er primært fyldt 

op 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.

Delområde 01/ Sygehusgrunden
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store familieboliger / række huse
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NØRREPORT
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Ankomstplads
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Sygehusgrunden omdannes til et nyt tæt boligområde, som fort-
sætter og sammenfletter tre eksisterende boligtyper i det omkring-
liggende område. Sygehuskvarteret, som grænser op til midtbyen, 
bliver et tæt, urbant kvarter med mange små og mellemstore lejlig-
heder. De bevarede bygninger i området indskrives i en karréstruktur, 
som taler sammen med midtbyen. Fra nord fortsættes den eksiste-
rende 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 Midtby medfører en helt særlig mulighed for at sammenflette byen 

og landskabet i overensstemmelse med den grønne strategi om at genintrodu-

cere 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 der er tilknyttede funkti-

oner som friluftsscene, historisk vandmølle, spejldamme og beværtning mm. 

Kirkegården 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 sammen til en 

blandet tæt bydel med gårdrum, gader og små pladser. Ideen er at væve denne 

del af sygehusgrunden sammen med midtbyen på tværs af Enghavevej. Dette 

understreges yderligere ved at skabe et byrum, som spænder på tværs af Eng-

havevej i forlængelse af Nygade. Fra denne plads inviteres man ind i det nye 

tætte kvarter. Trafikalt betjenes kvarteret fra Lægårdvej via Spidesdal.

Sygehusgrunden

Villakvarteret

Parkkvarteret

KVARTERER

VANDHÅNDTERING

LANDSKABET TRÆKKES IND

NY OG BEVARET BEBYGGELSE

Ny bebyggelse anført med sort. Uændret bebyggelse anført med grå. 

Transformeret bebyggelse anført med rød.  1:9.000

Lystanlægget trækkes ind på sygehusgrunden, fortsættes op og kolber til 

Nørreport. Bygning 9 kan, på sigt, rives ned for at give plads til den grønne 

forbindelse. 1:9.000

LAR ledes via slugten ned i bassiner og videre ud. 1:9.000

Tre kvarterer på Sygehusgrunden som indskriver sig i eksisterende 

kontekst.  1:9.000

36 HOLSTEBRO UDVIKLINGSPLAN



37HOLSTEBRO UDVIKLINGSPLAN



Læ
gå
rd
sv
ej

E
n
g
h
a
v
e
v
e
j

V 2

SH 3

SH 1
SH 2

SH 6

V 3

V 4

SH 5

SH4

P2
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P 4

P 5V 1

P1

SH 7

SH 8

MOBILITET FUNKTIONER/BOLIGTYPER

Sygehusgrunden betjenes fra Lægårdsvej. 1:10.000 Sygehusgrunden betjenes fra Lægårdsvej. 1:10.000

Blandede boliger

Små lejligheder

Mellemstore lejligheder

Store lejligheder

Rækkehuse

Dobbelthuse

P-hus

Institution

EKSISTERENDE BYGNINGER

Ringvejen

St i

Indfaldsveje

Fordel ingsvej

Byrum

Sti

Supercykelst i
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Mulighed for at genanvende 

bygninger. 1:10.000

1

2

3

4Nedrevet og materialer genbrugt

1. Uændret bygning

2. Genbrug med ny funktion

3. Transformation
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Eksperimentelt byggeri

Bevæger man sig gennem denne mest urbane del, møder man 

den første landskabelig kile, som danner en slugt. Heri står sen-

gebygningen nærmest som en prop eller en dæmning. Senge-

bygningen bevares, men med de nederste etager skåret væk vil 

man opleve et hus på høje søjler, hvor landskabet flyder igennem. 

Slugten strækker sig ind i området mod nord, helt op til Nørreport, 

og danner en grøn lomme, hvortil der er adgang og udsigt fra de 

omkringliggende beboelser. Team Vandkunsten foreslår, at hele 

den urbane bydels regnvand/LAR føres til denne slugt, og hånd-

teres så vandet holdes tilbage som synligt vand i vandhuller og 

som præcise spejlbassiner under sengebygningen. Måske kunne 

dette regnvand indgå som genanvendelse af regnvand til sanitære 

formål i den omkringliggende bebyggelse.

SENGEBYGNINGEN

Sengebygningens placering med foden i kanten af Lystanlægget 

giver også nogle spændende muligheder for, at det forunderlige 

rum under bygningen næsten bliver en pavillon eller ’folly’ i over-

gangen til Lystanlægget. 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

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 syge-

husgrunden. De ligger som stænger med tæt relation til Lystan-

lægget. Her kan der bygges fællesrum i spidsen af stængerne med 

fantastisk udsigt direkte ud i Lystanlæggets trækroner.

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 frodige grønne omgivelser. Landskabs-

kiler trækkes ind imellem parkbebyggelserne og sikrer adgang til 

naturen for de bagvedliggende eksisterende villaområder. Et nyt 

forgrenet stisystem knytter nye og eksisterende boligområder 

sammen med hinanden og naturen.

Bygningerne på P2 omdannes på sigt til en institution. Viser det 

sig, at bygningen ikke egnes til dette, nedrives den og en ny insti-

tution bygges på byggefeltet.
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V 4

V 3
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BYGGEFELTER

Byggefelter.  1:10.000

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. 1:10.000

FÆLLESRUM 

Lystanlægget

ophold

ROLIGT BYRUM

port

Snit gennem Parkboligerne  1:200
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Udviklingen af sygehusgrunden sker over en længere årrække og kan 

starte forskellige steder alt efter behov og efterspørgsel. 

Sygehusgrunden er delt op i mindre byggefelter, som tager højde for 

det eksisterende bygningsaftryk, da vi ikke kender sygehusets endeli-

ge udflytningstakt.  Dette forenkler udviklingen af sygehuset, så man 

kan udvikle byområdet i mindre etaper afhængigt af udflytningstak-

ten.

KICKSTART SYGEHUSET

Udbygningen af sygehuset sker fra den nye ankomstplads, som ska-

ber overgang mellem det nye bykvarter og midtbyen. 

Sengebygningen transformeres først, samtidig med at ankomstplad-

sen anlægges. Pladsen åbner op mellem sygehusgrunden og midtby-

en og definerer områdets ankomst. 

Derefter transformeres hovedbygningen, og parken anlægges, hvor-

efter ny bebyggelse igangsættes byggefelt for byggefelt i takt med, at 

sygehusets funktioner flytter. 

UDVIKLING AF OMRÅDET

Park- og Vvillakvarteret kan etableres uafhængigt af Ssygehuskvarte-

rets udvikling, da byggefelterne er placeret på eksisterende parke-

ringspladser fremfor eksisterende bebyggelse. Parkeringspladserne 

nedlægges i 2021, når sygehusets funktioner er blevet nedlagt. 

Med afsæt i udviklingsplanen laves der prospekter for de tre områder, 

når der opstår interesse og behov. Prospekterne skal især sikre en 

sammenhængende udbygning af områderne, en sammenhængende 

skala og arkitektur, og at der ikke opstår store huller i området.

Bygning 18 fjernes

Plads etableres

Sengebygningen 

transformeres

Bygning 14,25,30 fjernes

Midlertidig genbrugsstation

OFFENTLIGGØRELSE AF VISION 

FOR SYGEHUSGRUNDEN

I løbet af 2021 står sygehusets 70.000 etagemeter 

tomme tilbage. Som afslutningen på sygehusets 

historie i Holstebro afholdes der en event, hvor 

byens borgere får anledning til at tage afsked med 

hospitalet og se planerne for det nye kvarter. Her 

fremlægges både strategi for midlertidigt brug af 

grunden og den blivende struktur. Eventen skaber 

også mulighed for at kultur- og kunstinitiativer kan 

benytte Sygehusgrundens tomme lokaler.

ÅBNINGSTRÆK

Bygning 18 fjernes, så der kommer en tydelig an-

komstplads til sygehuset, som danner overgang 

mellem midtby og sygehus. Sengebygningen 

transformeres til boligtårn med åben fællesetage. 

Hovedbygningen anvendes til midlertidige aktivi-

teter som aftenskole, foreningsformål, øvelokaler. 

Bygning 26 kan bruges som genbrugsstation for 

genanvendelse af materialer fra sygehusgrunden.

Udvikling af sygehusgrunden
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Hovedbygningen transformeres

til Kulturhus/ højskole og boliger

Parkeringsplads nedlægges

Parken igangsættes 

Villakvarteret Parkkvarteret

Sygehuskvarteret

VIDERE UDVIKLING AF 

SYGEHUSGRUNDEN

Der udarbejdes et prospekt for hvert kvarter 

på sygehusgrunden, så der sikres en sammen-

hæng. 

I prospekterne præciseres størrelse for bygge-

felter, rækkefølge af udbygning, volumener og 

arkitektur med udgangspunkt i udviklingspla-

nen.

SYGEHUSGRUNDEN 

TRANSFORMERES.

Udviklingen af sygehuset sker fra den nye 

ankomstplads. Efter sengebygningen trans-

formeres hovedbygningen, og der bygges 

boliger, som danner gårdrum med hoved-

bygningen samt afslutter ankomstpladsen.

Parkeringspladsen ved sengebygningen 

nedlægges til fordel for opstarten af den nye 

park.
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bassin

lysskakt

bolig

fællesetage

landskab

ny facade

fællesrum bolig

eksisterende bygning

højskole

byplads

gangbro

gangbroSnit sengebygningen. 1:350

Midt i slugten, hvor lystanlægget trækker ind i sygehusgrunden, 

ligger sengebygningen, der med sine ni etager er som en prop i 

landskabet, hvor den 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 sine monotone vinduesbånd. Den har 

dog også store kvaliteter, som den tids bygninger ofte har, f.eks. 

med en fleksibel, stærk og genanvendelig struktur. Denne struktur 

betyder, at man kan strippe bygningen helt ned til søjler, dæk, bjæl-

ker 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 po-

tentiale, 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 fællesom-

råde, og 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, hvilket 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 mu-

lighed for fysisk udfoldelse.

Sengebygningen
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Snit igennem Sengebygning.1:350

Landskabet trækkes under 

bygning

Nederste to etager ryddes ned til 

søjler, bjælker og trappekerner.

Området kobles sammen

Der skabes en offentlig passage 

fra sygehusgrundens stueetage, 

igennem sengebygningens tredje 

etage og som lander på stueniveau i 

parkområdet. 

Det nye samlingspunkt

Et fælles og livligt offentligt 

område på bygningens tredje 

etage med en offentlige passage 

igennem. 

Lyset trækkes ind

Der skæres en stor lysskakt ud 

som går hele vejen igennem byg-

ningen. 

Nyt udtryk

Bygningen gives en ny facade som 

giver et nyt varieret udtryk.

Generationshuset

På de øvrige etager indsættes der 

attraktive blandede boliger.  
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BOLIGERNE

Ovenfor er illustreret tre forskellige lejlighedstyper, som umiddelbart 

kan være i sengebygningen. Den modulære struktur inviterer til moduler 

af 25 m2. Her er illustrationer af 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, familie-

boliger, venneboliger osv. Alt efter behov, efterspørgsel og hvornår byg-

ningen transformeres, kan der indrettes senioretager og kollegieetager, 

og etagerne kan fungere som små bofællesskaber, eller man kan bygge 

et blandet generationshus med unge, ældre og familier boende dør om 

dør.

Bygningens eksisterende etager bærer præg af at være gangsystemer 

uden mulighed for at se ud – dette bliver åbnet op ved at skære en lys-

skakt igennem hele bygningen og ved at placere åbne fællesområder på 

hver etage. Fællesområdet kan evt. være fællesrum for en studieetage, 

tv-stue eller kortspilsstue, hvor etagens beboere kan mødes og slappe 

af om aftenen.

Fireværelsesbolig på 100 m2.

Velegnet til seniorbolig, familiebolig eller 
vennebolig.

Plan 1:250

Etværelses bolig på 25 m2.

Velegnet til ungdoms og 

studiebolig.

Plan 1:250

Toværelses bolig på 50 m2.

Velegnet til ungdomsbolig, 

overgangs-bolig, parbolig, 

bolig til enlige.

Plan 1:250

Oversigt af en boligetage med 

blandede boliger og åbninger til 

fællesrum
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Fællesspisning i Absalonkirken i 

København

Det har vist sig muligt at gøre 

dettil en profitabel forretning med 

fællesspisning hver aften, ikke bare i 

København og Aarhus, men også på 

et sted som Hornbækhus.

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, spiseom-

rådet 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 forskel-

lige 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.
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boliger

børneområde fællesspisning

lystanlægget

LYSSKAKT

Der skæres en lysskakt ud i bygningens kerne, som skal skabe luft og 

kontakt på tværs af etagerne. 

Lysskakten skal ikke bidrage med lys til boligerne, da boligerne, med 

rette udformning, kan få nok lys fra facaderne. Den skal give luft og 

lys til fordelingsarealer og fællesrum på etagerne. Lysskakten kan få 

liv med plantekasser ved etageskellene.
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KOBLING

Hvis sengebygningen ikke bevares, foreslår Team Vandkunsten, at 

anlægget trækkes ind mellem bebyggelsen. Der etableres stifor-

bindelser for gående igennem slugten. 1:10.000

Sengebygningens volumen er helt særlig i Holstebros kontekst. 

Både højde, fodaftryk og placering strider imod, hvad man ville 

bygge i dag. Placeringen midt i den grønne slugt og ud til Lystan-

lægget giver en fantastisk kvalitet til bygningen, men rives den 

ned, skal landskabet styrkes. Slugtens kuperede terræn vanske-

liggør bebyggelse langs landskabets kant. Derfor kan der ikke 

bebygges igen i slugten, hvis sengebygningen rives ned. Konse-

kvensen ved at rive bygningen ned er, at man mister 7.000 m2 

bolig, store kvaliteter for både byen og boliger, samt en stor del af 

den identitet sygehuset har givet til området. 

Variation uden 
sengebygning
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Sygehusgrund unden Sengebygning 1:1000
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Delområde 02/ Enghaven

MOBILITET OG PARKERING BYGGEFELTER BYENS PLADSER OG NETVÆRK 

96

112

65

Kirkepladsen

et rekreat ivt  rum

Storetorv

handelspladsen

Enghaven

byens Agora

Parkeringen håndteres som en blandning af fladeparkering og p-dæk 

hvor terrænspring udnyttes. 1:6000

Plads- og gaderum tydeliggøres ved at fortætte i Enghaven. Det er vigtigt at 

Enghaven fortættes, så pladsen får 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. 1:6000

Enghaven skal indskrive sig i den øvriges byens pladsrum. Store Torv 

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. 1:6000

E1

E2

biograf

Muligt byggefelt

E5

E4

E7

Ringgaden

Fordelingsvej

Lokalvej

Fladeparkering

P-dæk (udnyttelse af eksist. terrænspring)

Cykel og gangbevægelser

Planudsnit af Enghaven 1:750 >

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 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 en meget landskabe-

lig attraktiv plads i udkanten af midtbyen til central plads inde i 

bymidtens centrale del. En af forslagets strategier er at koncen-

trere handlen i midtbyen nord for åen og lade Sønderland blive et 

attraktivt bynært beboelsesområde. Den langstrakte gågadestruk-

tur med døde ender nedbrydes med henblik på at skabe netværks-

struktur 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 af de mest attraktive rekreative og bynære beboelsesom-

råder 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 holde liv 

i Sønderlands butikker. Derfor må Kvickly anses for nærmest at 

være en satellit i kanten af midtbyen, som man kører til og fra uden 

at gå andre ærinder. Ved at flytte Kvickly til en central og attraktiv 

plads som Enghaven, vil man kunne trække mange handlende 

helt ind i bykernen og skabe synergi med bymidtens ørige centrale 

handelsliv. I forhold til udviklingen af sygehusgrunden er det også 

vigtigt at skabe en ny balance, og der vil en primus motor som 

Kvickly, sammen med en ny dynamisk og moderne pladsdannelse, 

rykke tyngdepunktet en smule i den rigtige retning.

ET CENTRALT BYRUM 

Enghaven må betragtes som en oplagt mulighed for at tilføre 

Holstebro et helt nyt byrum. 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 klas-

sisk ramme og størrelse, så den naturligt kan indgå ligeværdigt 

i byens øvrige netværk af pladser og gader. Pladen gøres til et 

byrum med facader, der favner og tager imod, så bagsidestemnin-

gen bliver vendt til oplevelsen af et attraktivt byrum centralt i byen. 

Med placering af en ny biograf og ved at etablere boliger og en 

ny dagligvarebutik, f.eks. 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 fa-

cader. Den terrasserede sydvendte have forbinder terrænforskel i 

byen på dette sted. Haven vil være en del af pladsens nordfacade, 

fra hvis frodige terrasser man kan overskue pladsen.
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+19.00

+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

+19.00

+17.50

+16.00

+14.50

+13.00 +13.00

  

Holstebro badeland

centralt opholdssted

fladen kan bruges til parkering efter behov

vandsjov

SUPERMARKED trappelandskab

vandplads

lysinstallation

studieboliger

mellemstore famileboliger

BYHAVE

SUPERMARKED INDGANG

IDENTITETBYENS AGORA

– fleksibel og stadig med mange parkeringspladser.

FUNKTIONER OG INDGANGE

Butikker

Badeland

Biograf

Nyt supermarked

Vandplads

Byhave

Eventplads

Enghaven underinddeles i tre 

områder; En byhave der vokser 

ned på pladsen, hvor trappe-

landskabet kan bruges som en 

amfiscene.  En eventplads til 

koncerter, optræden og mar-

keder, og en vandplads til leg 

og optrædener. Pladsen kan 

opdeles og aflukkes i perioder 

for parkering.  1:4000

Enghaven får et nyt supermar-

ked som skal bringe nyt liv til  

pladsen. 1:4000

Den del af Enghaven, som vil være det fremtidige byrums gulv, tænkes udformet med stor fleksibilitet. I princip-

pet er den indrettet 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. 

Indgange

Nyt supermarked (+4000m2)

Butikker

Publikumsorienteret funktion 

Boliger
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Plads anlægges, inkl. 161 pp

Der plantes trærækker

Enghaven lukkes for gennemkørsel,

men holdes åben for adgang til parkering

Eksist. parkering bevares 19pp

Parkeringspladser på Enghaven:

304pp

Flexibelt felt til midlertidige aktiviteter, i samme 

fodaftryk som det kommende supermarked. 

Midlertidig parkering opstribes, 124pp

Parkeringspladser på Enghaven:

305pp

P-hus E5 etableres i eksisterende terræn. 

2 etager parkering + 1 etage sammen med E6, 

+ 14 på taget 126pp 

123 parkeringspladser fjernes, 18 bevares 

Bygning E6 etableres, 1 etage parkering, 

3 etager små- og mellemstore boliger

Terrænparkering fjernes, 

(udenfor enghaven regnskab), 36pp

Gadeparkering etableres som erstatning for 

terrænparkering på E5 og E6, 32pp+16pp nord for området.

(udenfor Enghaven regnskab)

Etapeplan for Enghaven

ETAPE 1 

ETABLERING AF ENGHAVEPLADS

Som kickstart af området etableres byens nye 

plads, byens agora. For at bryde den store plads 

ned til en mindre, mere intim plads, kan den sydli-

ge del af arealet til supermarkedet bebygges med 

en midlertidig struktur til madmarked, loppemar-

ked eller andet. Alternativt kan arealet bruges til 

sportsaktiviteter eller byhaver. Der plantes træræk-

ker på hver side af den nye plads.

Den resterende plads bruges på parkeringsareal. 

Enghaven lukkes for gennemkørsel.

ETAPE 2

ETABLERING AF P-HUS

For at frigøre areal til et nyt supermarked bygges et 

p-hus med boliger ovenpå ud mod Enghave vejen.  

Derudover etableres kantstensparkering langs 

Enghavevejen.

Enghaven er en vigtig del af byudviklin-

gen i Holstebro i kraft af dens centrale 

placering, store åbne udformning og 

store parkeringskapacitet.

Udviklingen af dette område kommer 

til at foregå over en årrække og med en 

del forskellige aktører. Derfor kræver det 

en robust plan for etapedeling og akti-

vering af pladsen under udviklingen. 

Etapeplanen for Enghaven er baseret 

på en beslutning om at fastholde 300 

parkeringspladser på Enghaven. Det 

resterende behov for parkering indgår i 

det samlede regnskab for bymidten. 

KICKSTART ENGHAVEN

Enghaven kickstartes med at anlægge 

pladsen samt en definition af et område 

til midlertidige aktiviteter. Aktivite-

terne skal vise afgrænsningen af den 

nye plads og sikre, at pladsen bliver et 

attraktivt opholdssted. Den øvrige plads 

bruges til midlertidige parkeringsplad-

ser.

Parkering etableres i p-huse på E5 

og E6, og sammen med parkering på 

pladsens Agora skal det fremover være 

de primære parkeringspladser på Eng-

haven

Herefter kan supermarked og boligbe-

byggelser opføres uafhængigt af hin-

anden. Boligerne tilfører dog et ekstra 

behov for parkering, som skal løses 

sammen med den øvrige parkering i 

midtbyen (se Strategi for Mobilitet - 

Parkering)
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Parkeringspladser på Enghaven:

299pp

Der etableres stor fælles have på taget af dagligvare-

butiken, med landskabelig trappe ned til Enghaven 

På taget af Dagligvare butikken bygges 

små og mellemstore boliger, 2000m2

Dagligvarebutik bygges, 4000m2

De 28pp reduceres til 11pp på terræn 

frigiver plads til varelevering

Parkeringspladser på Enghaven:
299pp

Bygning E7 etableres, 800m2
behov for 8pp

Bygning E4 etableres, 2200m2
behov for 22pp

Bygning E2 etableres, 1250m2
behov for 15pp

Parkering reduceres fra 80 til 44pp
(udenfor Enghaven regnskab)

Forøget behov for 81 pp indgår i det overordnede 
parkeringsregnskab for midtbyen og etableres i phus SÅ6

ETAPE 3

ET NYT SUPERMARKED PÅ ENGHAVEN

Der bygges supermarked på 4.000 m2, som indordner sig i 

områdets terræn. På taget bygges boliger, og der dannes en 

stor byhave med en landskabelig trappe ned mod Enghave-

pladsen. Denne trappe kan bruges som amfiscene, event-

plads til koncerter osv.

ETAPE X

ETABLERING AF P-HUS

Efter etablering af p-hus på SÅ6 kan der frit bygges på de tre 

byggefelter. De kan evt. også bebygges inden supermarke-

det alt efter behov og interesse. 

Regnskabet for parkering i midtbyen opgøres samlet, og 

derfor skal nye parkeringspladser for byggefelterne placeres 

i p-huset på SÅ6.
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Planudsnit af Enghaven. 1:1000
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Midlertidigt brug af Enghaven
FORSKELLIGE FORSLAG ALT EFTER ØKONOMI OG TIDSRAMME

Som led i åbningstrækket af udviklingsplanen skal ombyg-

ningen og omprioriteringen af Enghaven påbegyndes. Det 

er oplagt at starte udviklingen i byens kerne og som led i 

aktivering og samling af livet i bymidten. 

Det primære tiltag på pladsen er etablering af byens Agora 

som umiddelbart kan anlægges uden større konsekvens for 

området. Det andet er tilflytning af et supermarked, som 

ikke kan realiseres som første træk. 

For at markere skalaen på den kommende plads, og gøre 

den mere intim udpeges den sydlige del af supermarkedets 

kommende fodaftryk til et flexibelt felt til midlertidige akti-

viteter. Nord for feltet placeres de nødvendige parkerings-

pladser indtil der bygges p-hus på E5 og E6. 

Det flexible felt skal bruges til aktiviteter, faste eller under 

ændring, som kan markere pladsen rumligt og vise størrel-

sen på byens nye plads. 

Forslag til aktiviteter kan være; madmarked og loppemar-

ked, sportsaktiviter eller legeplads, byhaver med træer og 

planter som kan omplantes i den nye have ovenpå  super-

markedet, byrumsmøbler eller kulturelle aktiviteter som 

udendørs biograf eller koncerter. 

BADELAND18pp

30pp

96pp

8pp

BIOGRAF

BYENS AGORA

111 pp �ernes

Flexibelt felt til midlertidige 

aktiviteter

ENGHAVEPLADS
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MARKEDSPLADS

OPHOLDSSTED

SPORT/LEG

Semi-permanent eller midlertidig mar-

kedsplads fx. faste båse som udlejes 

til forskellige events, eller

et fast ugentligt torv eller loppemarked 

med flytbare boder 

Her: En markedsplads i Avignon

Offentlige byhaver hvor beboerne kan plante grønt-

sager og krydderurter. Evt med årlig madfestival og 

udekøkken.

For at få det til at fylde rummet ud fysisk kan der 

plantes træer, buske og planter som efterfølgende kan 

flyttes op i byhaven 

Her: Grow your city i Fredericia

Midlertidige udendørs koncerter, byfestival eller  

udendørs biograf

Her: Odin Teatret, Holstebro

Byrumsmøbler som afgrænser et område

Her: Musicon i Roskilde.

MIDLERTIDIG INSTALLATION

KULTURELT ARRANGEMENT

Midlertidig legeplads eller sportsbane

Her: Etape 0, Køge Kyst

Bogl

FÆLLESHAVER

LÆNGEREVARENDE STRUKTURER KORTEREVARENDE STRUKTURER

Her: Udsigten, Køge Kyst



Delområde 03/ Nørreport

Planudsnit af Nørreport. 1:1000 >
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Nørreport har tidligere, som navnet antyder, været porten mellem 

midtbyen og industriområdet, men det er ikke tilfældet i dag. Om-

rådet virker som en barriere imellem vigtige byområder; midtbyen, 

slagterigrunden og sygehusgrunden.

Det er vigtigt at få et velfungerende hængsel, som styrker bløde 

trafikanters færd mellem midtbyen og station og busterminal. 

Dette vil også fremme koblingen til slagterigrunden og sygehus-

kvarteret.

Forbindelsen til stationen tydeliggøres med ny bebyggelse nord 

for Lægårdvej. En karré mod øst og en stangbebyggelse som 

forlængelse af det eksisterende postkontor mod vest. Forløbet 

udformes som en fortsættelse af middelalderbyens gadeforløb. 

Karréen skal bestå af erhverv mod syd og derudover blandede 

boliger. Det gamle postkontor transformeres til studieboliger med 

en tilføjelse ovenpå i den nordlige ende. Mod syd placeres erhverv 

samt udadvendt erhverv i stueetagen. 

Koblingen mellem sygehusgrunden og Nørreport forstærkes med 

et langt grønt træk på tværs af de to områder.  På sygehusgrund-

en trækkes landskabet ind fra Lystanlægget, under sengebyg-

ningen og op gennem slugten. Den gennemskæres af Lægårdvej, 

men fortsætter på den anden side som parkareal og grøn parke-

ringsplads. Midtbyens gadeforløb forlænges
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parkeringsplads

el. p-hus



Vejføringen omkring Nørreport bibeholdes som hidtil bortset fra 

en hævet overgang over Lægårdvej, som markerer kobling for 

bløde trafikanter.

På sigt kan der arbejdes på at etablere ’shared space’ på hele 

strækningen mellem Stationsvej og Struervej for på den måde at 

binde Nørreport og stationen helt sammen med midtbyen.

Kobling for de bløde trafikanter styrkes. Langs Lægårdvej etable-

res supercykelsti, som kobler midtbyen med de omkringliggende 

uddannelsesinstitutioner og nedbryder ringgaden som barriere for 

bløde trafikanter

Forløbet langs Nørregade forlænges op mod stationen.

Et grønt parkbælte trækkes fra Lystanlægget frem til Nørreport. 

P

 
P

 

Banelegme

Indfaldsvej

Fordel ingsvej

Busvendeplads

Sivegade

Hævet overkørsel

Banelegme

Stat ionsplads

Gågade

Primær st i

Broforbindelse

Supercykelst i

St i

1:5.0001:5.0001:5.000

MOBILITET MOBILITET/BLØDE TRAFIKANTER LANDSKABET TRÆKKES IND
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FUNKTIONER
Det eksisterende postkontor transformeres til studieboliger med 

mulighed for at bygge flere kvadratmeter til ovenpå. 

Øvrigt bygges der boliger og erhverv i op til 3,5 etager. 

Parkering skal løses på egen matrikel med kombination af p-hus 

og p-dæk. I den østlige karré er der terræn, som tillader et halvt 

nedgravet parkeringsdæk, som kan give 80 parkeringspladser.
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Delområde 04/ Sønderland

LANDSKABET TRÆKKES IND ÅEN GENSLYNGES

60

Studeres historiske kort over Holstebro er det meget tankevæk-

kende, at Storå og Vegen Å har slået store sving i området lige 

opstrøms Storbro og det vadested, som oprindeligt har været 

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 århundre-

de.  

Det er påfaldende lidt Storåen fylder i bybilledet i dag mellem de 

to broer, hvor Sønderbrogade krydser åen i øst og i vest. Storåens 

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 for sine forgængere. Urbanise-

ringen 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 miljøbevidsthed spiller en væsentlig 

rolle, når vi lader vores bebyggede miljø møde den 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 om Storå for at styrke nær-

været 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 Eng-

haven. Målet med dette by-landskabelige 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 dagligvarebutik, som nærmest stikker 

ryggen ud i åen, kan området omdannes til en attraktiv offentligt 

tilgængelig park med å-boliger og en tæt tilknytning til Holstebro 

Kunstmuseum og de landskabelige forbindelser ud langs både 

Vegen Å og Storåen. 

LILLE Ø

Team Vandkunsten kalder den nye offentlige park og den integre-

rede parkbebyggelse Lille Ø. Bearbejdningen af området, som 

vises, er et udsnit af det samlede greb, hvor Kvickly flyttes og tilhø-

rende parkering fjernes til fordel for at skabe et sammenhængende 

parkområde, som knytter Storå, Vegen Ås udløb, nye å-boliger og 

Holstebro Kunstmuseum sammen.
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SØNDERLAND

Sønderland er i dag et område, som befinder sig et sted imellem 

handel, kultur og bolig. Da handelslivet koncentreres nord for 

Storå, skal Sønderland bevæge sig mod at blive et rent bolig- og 

kulturområde. 

I takt med at handelen bliver flyttet, kan tomme butikslokaler bru-

ges til talentboliger eller foreningsliv. 

For at skabe en sammenhængende bydel fortættes frie grunde og 

parkeringsflader med forskellige boliger. 

Syd for Musikteateret bygges et parkeringshus, hvor Balletskolen 

får stueetagen og bidrager til områdets eksisterende kulturinstitu-

tioner.

MERE GRØNT OG BLÅT, MINDRE 

ASFALT PÅ SØNDERBROGADE.

Ud over de store parkeringsområder, som fjernes til fordel for park 

og attraktive boliger ved åen, gør flytningen af Kvickly det også 

muligt at reducere Sønderbrogades 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 vil vejens 

aftryk i parken være meget mindre, og det vil opleves som om 

vejen løber gennem et blødt grønt ålandskab.
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landgangsbro

+10.00

+9.50

+9.00

05.8+

+8.00 +8.00

+8.50

+9.00

+9.50
+10.00

mellem/edag

00.01+

landgangsbro

KANO HUS

Stor Å gangsti

tagterrasse

have
forzone

bolig stræde

sydvendt terrasse

kano sejlads

forzone

Byggefelter.  Først udbygges Lille Ø.  Senere kan Sønderland udbygges efterhån-

den som funktioner udfases.  

Sønderland fokuseres på talentudvikling og kultur. Balletskole tilføjes til eksisteren-

de kulturelle institutioner. Langs Sønderlandsgade konverteres tomme butikker og 

kontorer til talentboliger. 

BYGGEFELTERKULTUR OG TALENTUDVIKLING

S 7

S 8
S 5

S 6

S 4

S 3

S 2

S 1

SÅ 1

SÅ 6   

SÅ 2

SÅ 3
SÅ 4

SÅ 5

S 9

Kultur inst i tut ion

Uddannelse

På sigtomdannelse t i l

kontorer og talentbol iger

Akt iv stueetage/ mot ions funkt ion 

der bidrager t i l  kul tur l ivet

Fremtidige bol iger

Lille Ø betjenes fra Sønderbrogade. Parkering sker i P-hus og på terræn.

PARKERING OG MOBILITETBOLIGTYPER

S 7

S 8
S 5

S 6

S 4

S 3

S 2

S 1

SÅ 1

SÅ 6   

SÅ 2
SÅ 3 SÅ 4

SÅ 5

S 9

Blandede bol iger
Små lej l igheder
Mel lemstore le j l igheder
Parker ingshus
Store le j l igheder
Rækkehuse

Snit Lille Ø 1:400
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S 9



punktvise trin /

siddeelementer

Bro

Natursti langs å-løb

Hovedsti til kunstmuseum 

- med fast belægning

Visuel kontakt til vandet

Punktvise trin/ 

siddeelementer
Punktvise trin/ 

siddeelementer

Visuel kontakt til vand

Tæt fysisk kontakt til å

Grøn flade af klippet græs

Bro

LILLE Ø

På øens nordligste del kobles den på Sønderland 

med et offentligt stiforløb, som løber langs Storå 

og åbner en forbindelse langs åen ned mod den 

nye park. Her skabes en offentlig, grøn skråning 

ned mod Storå til ophold for alle og en træbro med 

kanostop. Syd for skråningen placeres et vandkul-

turscenter med let adgang til åen for én eller en 

sammenslutning af foreninger og interessenter – 

vandsport, fiskeri, naturformidling etc.

VANDET I VEGEN Å 

OG ÅBRINKER

Ved etablering af et nyt vandløb omkring Lille Ø, 

skal der tages højde for en løsning, hvor man ikke 

risikerer at få stillestående vand og dertilhørende 

gener. Generelt er der i Storå en kraftig strøm og 

stor vandmængde, og de udsving, der naturligt 

er i åens vandstand i forbindelse med regnvejrs-

hændelser henover hele året, vil skabe en naturlig 

udskiftning af vandet. Et tiltag for at opnå en bed-

re vandgennemstrømning eller udskiftning i slyng-

ningen kunne være helt eller delvist at tilføre vand 

fra Vegen Å, f.eks. via et simpelt overløbssystem 

med tilbageløbsventil under terræn. Bundkvoten 

ved indløbet fra Vegen Å midtvejs i slyngningen 

omkring Lille Ø, kan evt. hæves så udløbet til 

Storå deles i to modsatrettede forløb. Derved kan 

gennemsnitsfaldet og vandgennemstrømningen 

øges. 

TVÆRSNIT AF LILLE Å 

I Storå er der et udsving i vandstanden fra kt. 7.3 

ved lavvande til kt. 10 i oversvømmelsessituati-

oner og med en normal vandstand på kt. 7.9. Det 

store udsving gør, at åens brinker skal bearbejdes 

på en måde, så man ved lav vandstand i åen, sta-

dig kan opleve en tæt relation til vandet – visuel 

såvel som fysisk. Som en gennemsnitsprofil bør 

der arbejdes med en 1:2 skråning, hvor der 

Snit Lille Å 1:200

Snit Lille Å 1:200
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Tværsnit Storå 1:400

Skråningsprofil 1:2 og 1:5 mod Lille Ø

punktvis indarbejdes trin og siddekanter til ophold. På udvalgte 

strækninger, primært på østlige skråninger mod lille Å, skabes der 

et stiforløb i form af grønne naturstier, etableret på et lavere ter-

ræn, så nærheden til vandet sikres, også når vandstanden i åen er 

lav. 

TVÆRSNIT AF STORÅ

For at styrke den offentlige adgang langs byens blå åre, ligger 

der med genslyngningen af Storå, en mulighed for at forbedre 

de offentligt tilgængelige passager, som i dag ikke er til stede, da 

privatejede matrikler ligger helt ud til åen. Team Vandkunsten fore-

slår derfor, at Storås profil på strækningen ud for Lille Ø forskydes 

ganske lidt mod syd, så der skabes et sammenhængende offentligt 

forløb på både nord- og sydsiden af åbrinken. Dette tiltag skal ses i 

sammenhæng med etablering af Lille ø og dertil hørende nyt vand-

forløb.
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Boligbebyggelsen på Lille Ø er 2-3 etagers 

rækkehuse organiseret i to karréer med 

private gårde men med offentlige forbin-

delser og grønne mellemrum imellem. 

Således sikres det, at øen ikke bliver en 

privat og lukket enklave. Broer spænder på 

tværs flere steder, så 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, men 

der vil være mulighed for af- og påsætning 

på handicappladser. Parkering ligger de-

central som en lomme i karrébebyggelsen 

vest for Lille Ø med en lille adgangsvej til 

øen.
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For at igangsætte byens udvikling er her et katalog med seks 
forskellige opstartsprojekter. Projekterne er uafhængige af 
hinanden og kan sættes i gang, når de er relevante.

De tager fat i seks forskellige områder af planen og strategi-
erne. Sygehusgrunden, Enghaven og Sønderland. Strategi for 
byens natur, strategi for kultur og en generel organisering af 
byens frivillige kræfter. 

01/ ENGHAVEPLADSEN ETABLERES

Som Kickstart til byens udvikling anlægges pladsen på Enghaven. 

Pladsen opstarter udviklingen i midtbyen og gør området omkring 

biografen mere attraktivt både for eventuelt kommende super-

marked og bygherrer til byggegrundene omkring. 

Der anvises plads til 300 parkeringspladser på grunden, men 

der gøres plads til aktiviteter, som kan befolke pladsen yderlige-

re.  Disse aktiviteter kan være madmarked, torveplads, fælles 

byhaver, midlertidigt sportsanlæg, anlæg til opførelse af udendørs 

teater, biograf eller koncert.

02/ PLANT 1000 TRÆER

Strategien for byens landskab og natur kickstartes med, at der 

plantes 1000 nye træer i Holstebro Midtby. I forbindelse med 

etablering af Enghaven plantes træer både midlertidigt, som kan 

flyttes til Byhaven, når den etableres, og på blivende positioner. 

Dette kan gøres som en event for byens beboere.

Der plantes træer som del af projekter i byens gårde, ringgaden 

og som del i udviklingen af sygehusgrunden.

03/ PLADSAKTØRER

Processen bag Udviklingsplanen for Holstebro har vist et stort 

engagement fra byens borgere. Hundredvis af beboere er kommet 

med deres bud på et styrket Holstebro, og dette engagement skal 

understøttes og have plads til at gro. 

Med Holstebro Udvikling P/S som samlingspunkt udvælges et 

netværk af lokale ’pladsaktører’, som til hverdag er knyttet til en 

plads i byen, men som kan lånes ud til events eller midlertidige 

programmer.

Kickstart projekter
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04/ VISIONEN FOR SYGEHUSGRUNDEN 

PRÆSENTERES

Mange borgere har en relation til sygehuset, enten som ansat, pa-

tient eller pårørende. Når sygehusgrunden står tom i 2021, vil det 

være relevant at afholde en overgangsbegivenhed. Begivenheden 

vil både være et farvel og et startskud til en ny tid, hvor området 

indtages af nye aktiviteter og formål. Overgangsbegivenheden 

involverer, at udvalgte bygninger midlertidigt åbnes for borgere. 

Der laves en indsamling af borgernes oplevelser og historier fra 

stedet, der kan omsættes til dans, litteratur, musik og kunst af 

nogle byens udøvende kunstnere og talenter. Dele af kunstproduk-

tionerne kan tænkes som blivende dele af byrummene i området. 

Derudover præsenterer Holstebro Udvikling planerne for udviklin-

gen af sygehusgrunden.

06/ BALLETSKOLEN + P-HUS BYGGES

Som led i den nye parkeringsstrategi skal der bygges et p-hus på 

byggefelt S2 på Sønderland. Ved at starte med etablering af dette 

p-hus kan eksisterende terrænparkering i midtbyen frigøres, og 

fortætningen af byen kan påbegyndes. 

I p-husets stueetage skal der være plads til den nye balletskole, 

som kan tilføjes til og styrke Sønderlands kulturelle program.
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05/TALENTBOLIGER

Sønderland skal på sigt primært være bolig og kulturområde. 

Handelen koncentreres langs Nørregade og omkring Enghaven. 

I takt med at butikker løbende flytter nord for Storå, kan butikker 

og andre lokaler, som står tomme syd for Storå, omdannes til ta-

lentboliger og byhotel. 

Dette styrker definitionen på begge områder samt befolker tomme 

gadeforløb.



holstebroudvikling.dk


