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Læsevejledning
Projektet er opdelt i 2 dele; Del 1 – Baggrund og Del 2
– Design. De to dele er indbyrdes forbundne, men kan
også læses uafhængigt af hinanden. I Del 1 – Baggrund
findes en stedsanalyse samt en teoretisk diskussion af
begrebet natursyn. Baggrundsdelen etablerer et forståelsesmæssigt fundament for designet, hvortil analysens fokus og konklusioner danner baggrund. I Del 2
– Design gennemgås projektets koncept samt designforslag. I Designdelen findes desuden en samlet refleksion
over projektet. Det anbefales i kraft af denne opdeling, at
Del 1 – Baggrund læses før Del 2 – Design.
Kilde- samt illustrationsliste er placeret bagerst i begge
rapporter.

SYNOPSIS
Dette projekt bruger Hobro som en case i forhold til den
generelle problematik, der omhandler hvad provinsbyers rolle skal være i fremtiden. Dette er et spørgsmål, som
er relevant for mange danske byer. Et tema herunder
er, hvordan stilstand eller nedadgående udvikling kan
vendes i en positiv retning. Casen omkring Hobro vil
både komme til udtryk via en vision og helhedsplan,
samt nedslag i helhedsplanen, hvor konceptet eksemplificeres i konkret bydesign. Projektets fokus vil være på
byens potentialer, der i høj grad udgøres af den omgivende natur.
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KONCEPT
6

INDHOLD
Afsnittet kortlægger indledningsvist forskellige problemer og potentialer i Hobro. Med udgangspunkt heri
beskrives visioner for, hvordan Hobro med fordel kan
udvikle sig i fremtiden. Desuden vises også nogle overordnede principper for implementering af visionen i Hobro.
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UNDER 0%

Den gode beliggenhed
Danmark var engang en jordbrugs-, fiskeri- og søfartsnation. Sådan er det ikke
længere. I dag er det byerne, der genererer økonomien. I et nationalt perspektiv
finder den betydeligste byudvikling således sted i tilknytning til de største byer, og
Århus og København tegner sig som centre for to store vækstområder. Udviklingen knytter sig i høj grad til hovedinfrastrukturen i Danmark, nemlig ”H-byen”, defineret af motorvejsnettet [Transform 2008]. I takt med denne udvikling, må provinsbyerne redefinere sig selv i forhold til disse byområders dominans. I spørgsmålet
om, hvorledes provinsbyerne forholder sig til vækstområderne og agerer opland
til disse, er beliggenhed et essentielt tema. Om en by er attraktiv som arbejds- og
bosætningssted afgøres i høj grad af en god beliggenhed, i forhold til de større vækstområder. En følgevirkning af denne centrering har ligeledes været stigende ejendomspriser, særligt i vækstområderne. Dette har igen medvirket til en kraftig stigning i antallet af pendlere. Hobro er placeret langs E-45, som udgør det venstre ”ben”
i H’et. Fra Hobro kan man indenfor 20-45 minutters kørsel i bil komme til Århus, Randers, Viborg og Aalborg. Ligeledes gennemskæres Hobro af den nationale jernbane,
som kører imellem Aalborg og København via Århus. Disse beliggenhedsmæssige
og infrastrukturelle faktorer er store aktiver for byen. Set ud fra denne betragtning
burde byen være attraktiv som bosætningssted. Det burde gå godt. Ifølge statistikkerne er dette blot ikke tilfældet, og Hobro oplever minimal vækst, stigende
gennemsnitsalder for indbyggerne, negativ flyttebalance, ringe befolkningstilvækst
samt minimal stigning i antallet af arbejdspladser (Se illustrationen til venstre) [Statistikbanken 2008] og [Hobro Kommune 2006]. Kort sagt, byens udvikling er gået i
stå, mens mange andre danske provinsbyer overhaler Hobro indenom.

Hobro -en hovedby i kommunen
Efter kommunalreformen i 2007 blev Hobro Kommune sammen med Arden -, Hadsund - og Mariager kommune, samlet under ét i den nye Mariagerfjord Kommune.
Sammenlægningen betyder, at byerne i den nye kommune må se sig selv og hinanden i et andet perspektiv end tidligere. Fra at være konkurrenter, er de nu medspillere,
Byerne må og skal derfor betragtes, som dele i en større sammenhæng. I den forbindelse er det vigtigt, at byerne imellem finder en meningsfuld rollefordeling. Den nye
kommune har udnævnt Hobro, som er den største by i kommunen, til hovedby med
fokus på erhverv [Mariagerfjord Kommune 2008]. I regional skala har byen således
en anden og langt væsentligere rolle at spille end i den nationale skala. Hvad det
fysisk, økonomisk, beskæftigelses- og bosætningsmæssigt kommer til at betyde for
Hobro at være hovedby vil vise sig i fremtiden. Men i stedet for at vente passivt på
udfaldet, er der et vitalt behov for, at Hobro tager aktivt stilling ved at finde frem
til sine kernekompetencer og herigennem tydeliggør sin profil i en klar byidentitet. I forbindelse med definitionen af en byidentitet, er det væsentligt at formulere
en række konkrete mål for byens fremtidige udvikling, samt undersøge og vurdere
BEFOLKNINGSVÆKST 1995-2006 hvilke måder, der er til at nå disse mål.
DANMARK: 4,1%
OVER 5%
2 TIL 5%
0 TIL 2%
UNDER 0%
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HOBRO - FORTID OG FREMTID
Et mangfoldigt byliv
En god by skabes ikke alene via en god beliggenhed.
Byens liv og muligheder spiller også ind i afvejningen af
dens kvalitet som arbejds- og bosætningssted. Hobro er
en aktiv by med mange aktiviteter relateret til især handel, uddannelse og fritidsforeninger. Men mangfoldigheden af aktiviteter er ikke synlig i byens rum. Bilerne har
til gengæld i alt for mange år været det toneangivende
element for Hobros udvikling, og udbygningen af byen
er typisk sket i forhold til bilerne. Et eksempel herpå er
Brogade, den stærkt trafikerede nord-sydgående forbindelse, som gennemskærer byen. Denne vej forhindrer
enhver sammenhæng imellem gågaden, som i dag
udgør byens kerne, og havnen, som både har landskabelige kvaliteter og rummer flere kulturelle funktioner. Det
er nu på tide, at denne bil-orienterede udvikling vendes
til fordel for et mangfoldigt og oplevelsesrigt byliv på
de gåendes præmisser. For at realisere dette, er det nødvendigt med en hvis tæthed af mennesker. Derfor er det
vitalt, at byspredningen med dens enorme ressourceforbrug standses. En fremtidig udbygning af byen må
primært foregå ved tilføjelser indenfor de eksisterende
afgrænsninger, hvor der i forvejen er store ubenyttede arealer til rådighed. Udover større bymæssig tæthed vil et
konglomerat af overlappende funktioner ligeledes være
med til at skabe grobund for et mangfoldigt byliv. Der
er brug for funktioner i bymidten, der tiltrækker mange
mennesker på forskellige tider af døgnet, da mennesker
tiltrækker mennesker.
Den fantastiske udsigt ud over Mariager Fjord.

Brogade, en rundkørsel, en lastbil og en bygning.
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Udsigt udover byen fra Nettos parkeringsplads.

Arealkonsumerende parkeringsflader i midtbyen.

Ærgelige facader i en mennesketom gågade.

Et helhedsgreb skal til

Havnens industri og parcelhusene i baggrunden.

En brakmark i Hobros centrum - en mulig oase?

motivere til at bruge byen og det omgivende landskab.
Resultatet heraf vil være højnet livskvalitet og større
tilfredshed med byen som bosted.

hedsgreb bør tage udgangspunkt i de særlige karakteristika, som kendetegner Hobro, nemlig naturen. Hvis byen
skal markere sig som en attraktiv by for virksomheder og
indbyggere, skal der ske en udvikling af bymidten og
naturen skal bruges aktivt i udviklingen af denne. Dette
betyder et større fokus på rekreative værdier, samt natur
værdier.

I transformationen af byen til et aktivt center er der brug
for en ny optik for at begribe byen som en helhed. For
at vende den negative udviklingsspiral, skal det være
slut med lappeløsninger og kortsigtede målsætninger.
Hobro må genformulere sig selv. Hobro skal igen blive
attraktiv for bosætning, tilflytning af erhverv og borgere,
der kan bidrage til økonomisk vækst for byen. Samtidig
med at appellere til kommende tilflyttere, har projektet i
mindst lige så høj grad et indadvendt sigte. I forhold til
byens nuværende beboere er hensigten af skærpe bevidstheden om Hobros kvaliteter og dermed i højere grad

På trods af den nedadgående udvikling er Hobro en
by med store uudnyttede potentialer. Disse potentialer
findes foruden i den infrastrukturelle placering også
i den landskabelige placering af byen. Landskabeligt
ligger Hobro i en skål. Bebyggelsen, som oprindeligt lå
placeret i det flade dalområde, er for længst vokset op
ad skrænterne. Fra disse er der vid udsigt til søen, fjorden
og de omgivende skove og engdrag. Naturen udgør et
vigtigt element i byens selvforståelse. Et samlende hel-

På Skivevej er der ingen plads til fodgængere.

Åen og de 7 blå broer af.

Sigtelinie direkte fra banegården til havnesiloen.
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NATUR FOR ALLE

Der findes et sted at gå på opdagelse - et sted til fordybelse
- et sted med plads til store og små tanker

Den fantastiske natur
Naturen er mangfoldig, dynamisk og foranderlig. Naturen er varieret og kraftfuld. Ingen steder opleves årstidernes skiften bedre end i naturen. Vigtigst af alt, i Hobro kan
naturen opleves.
Byen er smukt indrammet af et bredt udvalg af forskellige naturtyper; fjord, sø, skov,
eng, mose og overdrev, som de mest markante. Denne mangfoldige konstellation af
naturtyper er sjælden at finde, og netop derfor udgør landskabet en essentiel del i
Hobros selvbevidsthed og identitet. Naturområderne findes både i periferien og i

12

bymidten. Naturen skal således ikke blot betragtes som den vilde skov eller den frodige eng udenfor byen, men naturen er – kultiveret i større eller mindre grad – en del
af byens rum. Mariager Fjord, som strækker sig helt ud til Kattegat, har rod i Hobro. Fjorden er med sine 42 km. den længste af de østjyske fjorde, og i folkemunde er den også
den smukkeste. Vesterfjord er en ferskvandssø med frodig flora og fauna. Desuden har
flere åer deres udløb ved søen og fjorden tæt på eller i selve byen. Byen folder sig omkring fjorden og søen i dalen mod vest samt op over de stejle skrænter mod nord og
syd. Bebyggelsen på skrænterne muliggør, at nærmest alle indbyggere har udsigt.

- et sted at være alene - et sted at være sammen
- et sted med tankerum og himmelrum.

Uudnyttede potentialer
”Landskabet har det iboende potentiale - i forhold til arkitekturen – at et landskab
kan accentuere en given kontekst og indlejre dens kræfter og transformation i tid.”
[Rasmussen 2006: 140]. Alligevel har naturen på nuværende tidspunkt ikke vist sig
tilstrækkelig til alene at vende Hobros økonomiske og befolkningsmæssige udvikling i
en positiv retning. I den aktuelle situation ligger desuden store, centrale byområder hen
som fuldstændig oversete og glemte brakmarker og befæstede arealer med tilfældig
bevoksning. Det skal være slut med ligegyldigheden overfor naturen og overfor byen.
Bevidstheden omkring naturens kvaliteter skal højnes, og de uudnyttede potentialer

skal bringes i spil. Naturen og landskabet anvendes som optik og middel til at sikre
fremgang for Hobro. Hermed bliver Hobros fantastiske natur karakterdannende og betydningsbærende for en samlet identitet for byen. I fremtiden skal landskabet og den
fantastiske beliggenhed således smelte helt ind i hjertet af byen og dens indbyggere.
Naturen skal være til hverdags- og fritidsbrug. Den skal være til ”hverdag og til fest”,
hvor ingen begivenheder er hverken for små eller for store. Naturen skal være for alle
til alle tider.
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FORTÆTNING OG FORGRØNNING
Klimaet er under forandring
Kloden over observeres ændringer i klimaet. Det er blevet
varmere og samtidig falder mere og kraftigere regn [DMI
2008 a] [Melgård 2004]. Byerne rammes hårdere af disse
klimaforandringer, end landområderne gør. En primær
årsag hertil er, at byens klima allerede i dag ”afviger markant fra det omgivende landskab, og bufferkapaciteten
overfor forandringer er nedsat” [Pauleit & Jensen 2007:
166]. Klimaforandringerne udfordrer byernes landskaber,
og netop derfor er forebyggelse og tilpasning nøgleord.
Dette er en højaktuel problematik, som ikke blot er aktuel for de store millionbyer. Også Hobro skal forebygge
og tilpasse sig for at være på forkant med fremtidens klimaændringer.

Forgrønning
Natur i byen er først og fremmest vigtig for vores oplevelse af en by, som et sundt og godt sted at være [Hansen
og Nielsen 2005]. Men ikke blot har grønne strukturer
betydning for vores sanselige oplevelse af byen. Planter
optager kuldioxid, og danner ved fotosyntese ilt. Derved
kan planter være med til at mindske drivhuseffekten.
Samtidig har planter en evne til at opfange støvpartikler
og er derfor med til at rense luften, og derved bidrage
til en væsentlig forbedring af byens mikroklima [Olsen
1999: 8]. Andelen af planter har desuden indvirkning
på byernes overfladetemperatur, idet planter nedsætter sommertemperaturen ved skyggedannelse og fordampning af vand. I et typisk parcelhuskvarter udgør de
grønne flader en langt højere andel end i bycentre og
erhvervsområder. Følgelig er temperaturen i et parcelhusområde markant lavere end i bycentrum [Pauleit &
Jensen 2007: 167]. Allerede i dag kan temperaturstigningerne måles, og i en rapport fra FN’s klimapanel IPCC
påvises det, at den gennemsnitlige globale temperatur
siden 1906 er steget med 0,74 °C [DMI 2008 b] Denne
stigning er kraftigere, end hvad man kan forklare ud fra
de naturlige svingninger i klimaet. Samtidig forudser DMI
temperaturstigninger på 0,6 - 4,7 °C frem til 2100 [Paulait
& Jensen 2007: 166]. Beplantning i byerne kan således
blive en vigtig modvægt til de kraftige temperaturstigninger, som forudses. Dog kan vækstbetingelserne for
træer i byen, og særligt i gader og på pladser, være problematisk, idet jordkomprimering og deraf følgende ofte
dårlig rodvækst, resulterer i ringe vandoptagelse. Det er
derfor vigtigt, at træerne sikres gode vækstvilkår [Paulait
& Jensen 2007: 168].
Stigende mængder nedbør er heller ikke et fjernt fremtidsperspektiv. Alene i 2007 oplevede mange danske
byer flere intense 10-minutters regnskyl. Statistisk set bør
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sådanne regnhændelser ellers kun optræde én gang på
50 år. De danske kloakker er ikke dimensioneret til disse
nedbørsforhold, og resultatet blev derfor ukontrollerede oversvømmelser af veje og kældre [Paulait & Jensen
2007: 168]. Igen er forebyggelse og tilpasning nøgleord,
hvis vi ønsker at foregribe en gentagelse. De voldsomme
regnskyl kan bl.a. afhjælpes med forsinkelsesbassiner og
afvanding. ”Ved at tilbageholde regnafstrømningen tæt
på det afstrømningsgivende areal, enten på terrænet, eller underjordisk i faskiner, kan vandet med forsinkelse eller reduceret hastighed sendes i kloakken, eller nedsive
i jordvolumenet” [Paulait & Jensen 2007: 168]. Synliggørelsen af den tekniske afvanding på overfladen igennem attraktive vandelementer, kan ligeledes skabe en
æstetisk merværdi for byen.
Ikke blot kan naturen medvirke til et bedre klima i byen.
Naturen beriger byen oplevelsesmæssigt, og spiller desuden en vital rolle i menneskers trivsel og velbefindende.
I flere undersøgelser påvises det, at tilstedeværelsen af
grønne områder har positiv indvirkning på menneskers
helbred og humør [Olsen 1999: 6] [Hansen og Nielsen
2005: 3]. Ligeledes er der registreret en sammenhæng
imellem grønne områder og forekomsten af stress.
Jo tættere på et grønt område, folk bor, desto mindre
stressede er de [Hansen og Nielsen 2005: 3]. Forgrønning
af byen sigter dels imod at forberede Hobro på fremtidens klimaændringer, og dels vil det virke positivt for
Hobrogensernes velbefindende.

Fortætning
Hobro skal ikke blot blive grønnere, den skal også blive
tættere. Frem for at indvinde flere perifere arealer til
nye bolig- og erhvervsområder i Hobro skal bymidten
fortættes. Set ud fra en klimamæssig optik vil en
fortætning, sammen med et veludbygget offentlig transportnet, medvirke til et minimeret ressourceforbrug
samt mindskelse af trafikken. Der skal dog ikke dannes
monofunktionelle enklaver, men i stedet skal handel, erhverv, institutioner og boliger sammenblandes. Dels vil
dette mindske trafikken og dels bidrage til spændende
og levende byområder. Udover at forholde sig til klimaforandringerne, har fortætningen også et andet sigte,
nemlig ønsket om en mangfoldig og levende by. I dag er
bymidten i Hobro ”halvdød”, og store dele af den udgøres
af kæmpemæssige arealkonsumerende parkeringsflader.
Et rigt handelsliv skabes ikke i halvtomme gader, og hvis
Hobro skal fungere som en hovedby for det nærmeste
opland, skal der mennesker til, og uden funktioner – ingen mennesker. Det bymæssige rum må tilbageerobres
som et socialt rum, og naturen og menneskene sættes
højest i hierarkiet, hvorfor mangfoldighed i funktioner
må tilstræbes. Denne fortætning af både bebyggelse og

funktioner, vil medføre at der vil være flere mennesker
og større aktivitet i bymidten. Byliv og aktivitet er sammen med de landskabelige kvaliteter det, der skal gøre
Hobro til en attraktiv by at bo i, besøge og arbejde i.

Forberedelser til fremtiden
At tilpasse byen til fremtidens klimaforandringer er en
lang proces. Derfor bør den igangsættes nu. Målet er
at opnå en fornuftig og meningsfuld balance imellem
fortætning og forgrønning, der kan sikre et behageligt
mikroklima i byen, samt økonomisk bæredygtighed og
et godt byliv. Fortætning og forgrønning er ikke modsætninger, men kan i et samspil, være med til at give en
merværdi og en øget effekt i forhold til velfærd og klimaforbedringer. For at signalere overfor borgerne, at byen
forbereder og tilpasser sig fremtidens klimaændringer,
og dermed tager ansvar for de kommende generationer,
er det vigtigt, at processen er synlig fra start. Dermed er
der også mulighed for at skabe lokalt engagement og
forståelse overfor nye tiltag. De løsninger, som foreslås
skal fungere teknisk, og samtidig bidrage positivt til byens æstetiske, sociale og økologiske funktioner.

I DAG

Bilerne er stærkt dominerende i bylandskabet, som derudover udgøres af parkeringsflader og spredt bebyggelse.

EFTER

Ved at inkorporere fortætning- og forgrønningsprincipper i byen. opnås en grønnere, livligere og mere mangfoldig by til fordel for de bløde trafikanter.
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PROBLEMFORMULERING

Hvordan kan naturen som
ressource aktiveres,
således at Hobros
økonomiske situation
forbedres og borgernes
livskvalitet øges

?

VISION
Et nyt helhedssyn på
byen
Alt for længe har planlægningen i Hobro været styret af
vejanlæg og andre infrastrukturelle elementer. Da enhver
planlægning er et indgreb i en fysisk, funktionel og social,
kulturel sammenhæng, bør disse aspekter spille en større
rolle i planlægningen af Hobro. Bylivet har i dag ringe
vilkår, og byens fysiske tilstand, særligt i centrum, bærer
tydeligt præg af lappeløsninger. Hvis den nedadgående
udviklingskurve skal knækkes, og Hobro skal have en
chance for at overleve, skal der et helhedssyn til. Byen skal

generobres af menneskerne, mens den gennemkørende
trafik må finde andre veje. Det er i alles interesse, at Hobro skal blive et bedre sted at bo og arbejde i, samt et
smukkere sted at besøge og opleve. Hobro skal være et
sted, borgerne føler tilknytning til. Byen skal igen udgøre
de fysiske rammer for liv, hvor overraskelser, oplevelser
og opdagelser finder plads, og hvor der skabes gode, offentlige rum til formelle og uformelle møder. Dette paradigmeskift i tilgangen til byen manifesteres konkret ved

at introducere et helhedsgreb, ”Sløjfen”, der føjer sig efter
byens landskabelige træk. Dette forløb skal dermed blive
det styrende element for Hobros fremtidige udvikling.
Sløjfen accentuerer herlighedsværdierne i Hobros landskab, og fremhæver derved det unikke i det eksisterende.
Sløjfen selv er styret af landskabet, hvilket gør, at byen får
en ny rekreativ øst-vestgående retning, som modsvarer
de eksisterende nord-sydgående hovedinfrastrukturer.

Sløjfen er et ikon for en ny måde at beskue byen.

Som perler på en snor knytter landskabelige og urbane udviklingsområder sig til sløjfens forløb.
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Midtby og periferi sammenbindes af sløjfen.

En kobling af midtby og
periferi
Sløjfen krydser i sin øst-vestgående bevægelse flere forskellige områder i Hobro. Dvs. at sløjfen krydser både
periferien, med store erhvervs og boligområder, samt
centrum. Hermed bindes hele byen sammen med naturen til en integreret enhed bestående af havn og fjord,
sø og skov, midtby samt bolig og erhvervsområderne i
Hobro.

Sløjfen hægter sig på eksisterende og planlagte stiforbindelser langs Mariager fjord.

Fjordforløbet

Udviklingsprincipper

Sløjfen er et bredt bånd, der konkret udlægges som ét
sammenhængende stiforløb, med forskellige funktioner
tilknyttet. Sløjfens stiforløb hægter sig på de eksisterende
og planlagte stier langs Mariager Fjord. Dermed vil forløbet knytte Hobro, fjordens hovedstad, sammen med de
øvrige fjordbyer og på sigt nå helt ud til Kattegats kyst.

Langs sløjfen udpeges landskabelige og urbane områder, som hermed får nye udviklingsmuligheder. Det
er disse nye udviklingsmuligheder, der, som en del af et
samlet forløb, vil kickstarte en positiv udvikling for Hobro. Som parametre for denne udvikling er fortætning
og forgrønning – to overordnede, styrende principper,
der sætter rammerne for områdernes udvikling. Disse
to principper udfolder sig fra blot at være begreber til at
blive egentligt fysisk design. Hobro skal, med sløjfen som
helhedsgreb, udvikle sig til at blive en grøn, tæt, levende
og mangfoldig by, med rekreation og bæredygtighed i
højsædet. Den, i dag fragmenterede by, bindes sammen
både fysisk og mentalt med det konkrete forløb, som et
tydeligt signal på forandring.

OPRÅB!
Dette projekt skal ses som et opråb til byen. Fra nu af skal helhedsindtrykket af
Hobro være i fokus via langsigtede løsninger og ikke lappeløsninger. Projektet manifesterer sig i et konkret eksempel på, hvorledes man gentænker byen i et helhedsgreb, som har rodfæste i den helt stedsspecifikke iboende kvalitet, som netop Hobro
besidder, nemlig naturens mangfoldighed. Med denne dagsorden skal Hobro ikke længere
være i baggrunden, men i stedet være frontløber for en ny måde at begribe og transformere en dansk provinsby.
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DESIGN
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INDHOLD
Designafsnittet skal ses som starten på en proces, der
vil fortsætte indtil aflevering af den endelige rapport.
Afsnittet indeholder en brainstorm over alternative
måder at tænke Hobros fremtid på. Dette er et forsøg
på at tænke større og mere visionært, og dermed gøre
op med ”hverdagsvisionerne”. Desuden findes dele af et
designkatalog, som indeholder første iteration med idéer
til konkrete løsningsforslag.
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SLØJFEN I LANDSKABET
Sløjfen er et forløb, der følger det markante dallandskab,
hvor dalen først udgøres af fjorden, dernæst af byen,
søen og vådområdet. Sløjfen er et forløb, der griber fat
omkring fjorden og søen. Forløbet lægger sig på kanten
af fjorden og søen, tæt på vandet. Ved fjordens munding i midtbyen krydser forløbet sig selv og der markeres
herved et centerpunkt. Fra dette krydspunkt er der fire
mulige retninger i hvilke man vil kunne følge forløbet ud
til naturområderne i periferien af byen.
Sløjfen forholder sig til områdets topografi og de to
dominerende vandelementer, Vesterfjord og Mariager
Fjord, som forløbet omkranser. Sløjfen lukker sig omkring
søen og åbner op omkring fjorden, hvor den potentielt
kan fortsætte helt ud til fjordens munding ved Als Odde.
Fortsættelsen kan ske via eksisterende og planlagte stiforløb og igennem natur- og byområder.
Landskabssløjfen bliver et samlende element for byen.
Den forbinder både byens periferi og dens center med
naturen ved at skabe en fysisk stiforbindelse, men også
ved at bringe naturen ind i byen.
Illustrationen til venstre viser, hvordan sløjfen lægger sig
i forhold til landskabet i Hobro. Det fremgår tydeligt at
forløbet følger dalens bevægelse.

Dette diagram viser, hvordan sløjfen i midtbyen er med til at ændre byens
retning. Fra tidligere at have rettet sig efter den nord-sydgående infrastruktur er det nu landskabets øst-vest-retning, der bliver markeret. Dette
vil gøre, at adgangen til og synligheden af vandet på begge sider af byen
forstærkes.
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VALG AF TRE ZOOMS
Forløbet forbinder en række steder i byen. Ved at udvælge væsentlige nedslag, vil vi vise, hvordan sløjfen
skaber muligheder for en sammenhængende udvikling
på tværs af byen. Denne udvikling tager udgangspunkt
i principperne om fortætning og forgrønning, som er
beskrevet tidligere og resultatet bliver et forløb, der har
fokus på rekreation både til hverdag og i fritiden.
Når forløbet møder en specifik lokalitet sker der en reaktion. Langs hele forløbet er der derfor potentiale for nye
initiativer. Vi har udvalgt tre steder langs forløbet, hvor
vi ved at zoome ind eksemplificerer en mulig fremtidsvision for, hvordan området kan ændres, når det knyttes
sammen med sløjfen og bliver en del af et sammenhængende forløb. For disse tre sites præsenteres dermed
forslag for fremtidig udvikling.

NAT

UR

Det første site er midtbyen ved havnen, idet vi finder,
at det er et sted, der rummer store kvaliteter og potentialer for udvikling, som vi også vil komme nærmere ind
på senere. De to andre zooms har begge mere perifere
placeringer i forhold til byen, og viser herved overgangen mellem byfunktionerne og de omkringliggende naturområder. Begge disse områder besidder allerede i dag
rekreative kvaliteter, men disse kan dog forstærkes. Alle
tre områder ligger i overgangszoner, såsom mellem by,
havn og fjord; boligområde, fjord og overdrev; sø, mose,
overdrev og turisme.

By-natur
Dette område er essentielt for byen og for forløbet. I dag
er det byens centrum for handel og trafik, og med sløjfen
bliver det også knudepunktet for hele forløbet. Derfor er
det klart et sted, hvor der skal ske noget i fremtiden og
derfor et oplagt sted at slå ned på. Desuden er det her at
byens retning skal vendes, og derfor giver vi et konkret
bud på, hvordan det tager sig ud. Stedet er i dag præget
af nord-sydgående infrastrukturanlæg, der dominerer
byen. Derfor er dette også stedet, hvor vi mener, at de
største ændringer skal ske.
Da det er centeret i byen er det også her, at der skal ske
en fortætning af både bebyggelse og funktioner. Det er
et sted, hvor der skal være tæt af mennesker, hvor man
oplever at være i en BY. Oplevelsen af byen kan yderligere forstærkes via kontrasten mellem byen og den åbne
fjord. Desuden bør vandet, som et naturelement, også
integreres i byen.
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Fjord-natur
Dette sted er placeret for enden af en blind vej, hvor byens
bebyggelse stopper, og hvor Hobro Sejlklub har til huse.
Det er et sted, hvor fritidsaktivitet er i centrum, både ved
sejlklubben og ved de rekreative muligheder for vandreture mv. i det fredede Hegedal-område. Dette nedslag er
valgt som et sted, der repræsenterer den flydende overgang mellem by og natur. Dette møde sker imellem fire
forskelligartede områder, nemlig et parcelhusområde,
sejlklubben, Mariager Fjord samt Hegedal. Stedet er let
tilgængeligt fra byen og rummer et stort potentiale som
fritidsområde. Det er samtidig i dette nedslag, at sløjfen
går over til at blive et forløb, der ikke blot relaterer sig
til Hobro, men også til hele Mariager Fjords landskab og
derfra fortsætter mod Als Odde.

Sø-natur
Dette nedslag er placeret ved den vestligste del af forløbet, hvor man drejer og vender retningen tilbage mod
Mariager Fjord og byen. Det er også et eksempel på et
møde, hvor byen møder et naturområde. Her er byen
repræsenteret ved de perifere funktioner, der er camping og industri. Fokus for dette nedslag vil være baseret
på campingpladsen, med naturområdets potentialer for
oplevelser og rekreation.

MID

TBY

FRI

TID
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BY-NATUR STEDSANALYSE
park

Store Torv

rutebilstation

Brogade

Kanalen (å)

industrihavn

kran

Vesterfjord (sø)

Adelgade, gågade

Kirkepladsen
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tom silo

restaurerede pakhuse

Infrastrukur

Hobro Ro- og Kajakklub

Mariager Fjord

Dette område er i dag præget af den nord-sydgående
trafikale forbindelse, Brogade, og den nord-sydgående
gågade, Adelgade. Brogade er stærkt trafikeret, da det
er den eneste nord-sydgående forbindelse for biler
igennem hele byen. Der er desuden meget lastbiltrafik.
Dette gør Brogade til en stor barriere for fodgængere
og cyklister, og desuden er den med sit støjniveau en
gene. Trafikkens fart dæmpes dog ved flere tætplacerede
rundkørsler.

indtil slutningen af oktober og der foregår møder hver
uge. Ligeledes er der også aktiviteter udenfor sæsonen
i vinterhalvåret, såsom træning på romaskiner og svømning m.m. [Hobro Ro- og Kajakklub, 2008]
Umiddelbart vest for industrihavnen, ved havnens munding, ligger kommunekontoret i en ældre, bevaringsværdig bygning, og bagved dette er der store parkeringsarealer.

Gågaden mod vest er beliggende på byens oprindelige
hovedgade, hvorimod Brogade, som er den nuværende
hovedfærdselsåre er placeret på inddæmmet land.
Gågaden er i den nordlige del forholdsvis velfungerende, mens der syd for kirken er færre butikker og gågaden ændrer karakter til at være en sivegade. I området
er der flere store parkeringsarealer placeret ved havnen
og på bagsiderne af gågaden. Det samlede antal parkeringspladser for parkeringsarealerne ved havnen, ved
Føtex samt imellem rutebilstation og gågade er ca. 400
pladser.

Området omkring gågaden
Området omkring gågaden er det ældste og tættest bebyggede område i byen. Øst for gågaden mod havnen
bliver bystrukturen mere fragmenteret og er domineret
af mange store åbne tomme rum, såsom parkeringspladser, veje og overskudsarealer. Øst for Brogade ligger
havnen, der er præget af pakhuse og af den stadigt aktive industrihavn. Sydkajen er blevet byfornyet og her
er de gamle bevaringsværdige pakhuse omdannet til
blandt andet museum, kontor og spillested. Adgangen
til havnen er dog besværet af Brogade, som udgør en
kaotiske infrastrukturzone imellem midtby og havn.

Nordkajen
Ved havnen er der en fin kontrast fra midtbyens tætte
miljø til det horisontale og åbne udsyn over fjorden.
Havnen åbner sig op i en spids vinkel, hvorfra blikket
kan fortsætte mange kilometer ud af fjorden, indtil den
drejer.

træskibsværft

På nordkajen ligger industrihavnen, hvor der udover
nogle få kontorer er lagerhaller og fritliggende lagre
af grus m.m. Nordkajen er formet som en tange, der er
afgrænset af fjorden mod syd og af en kanal mod nord.
Med en fantastisk udsigt ligger Hobro Ro- og Kajakklub
på spidsen af denne tange. En sportsgren, der tilbyder
naturoplevelser og motion for folk i alle aldre. Ro- og Kajakklubbens sæson starter i slutningen af marts og løber
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SITUATIONSPLAN

På planen ses løsningsforslaget for nedslaget i midtbyen
og ved havnen. Planen er præget af et flertal af offentlige
funktioner, der vil gøre området åbent for alle borgere.
En af de væsentligste parametre for denne plan er, at
arealet fra fjordens munding og til gågaden er friholdt
for trafik, og der skabes i stedet et nyt stort center for
byen med direkte kontakt til havnen og Mariager Fjord.
Friholdelsen af disse arealer sker via en radikal ændring
i infrastrukturen, som gennemgås på side XX-XX. Denne
friholdelse for trafik ad Havnegade, skaber i sammenhæng med havnepromenaderne et nyt rekreativt strøg
i byen. Dette strøg følger sløjfens forløb og dermed etableres den ønskede øst-vestgående forbindelse, der
relaterer sig til dallandskabet. Sløjfens krydser sig selv på
den store plads, der skabes ved fjordens munding og ved
det nye kommunecenter. Dette er en befæstet rektangulær plads, der er defineret ved sin belægning og ved
de omgivende bygningers facader.

Plan 1:10.000
Her ses området, for hvilket bebyggelsesprocenten er beregnet.

Bebyggelsen er placeret med hensyn til de pågældende
funktioners krav i forhold til sollys, udsigt og nærhed til
vand.

Fortætning
I dette område nedrives flere eksisterende lagerbygninger, og dette muliggør bymæssig fortætning med en
øget bebyggelsesprocent. Indenfor det i diagrammet
markerede område er bebyggelsesprocenten i dag på
14 %, mens den med denne løsning stiger til 77 %. Over
hele planen foreslås over 63.000 m2 nyt etageareal. Udover den øgede bebyggelsesprocent, øges også arealerne
med grønne overflader betydeligt, og endelig øges også
vandarealet.

1:1000
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SNIT AA
Bebyggelsen til højre i snittet, er beliggende som en østvestgående stang mellem havnen og midtbyen med gågaden. Den stang er en fortsættelse af en eksisterende
bebyggelse beliggende mellem to veje. Bebyggelsen er
vendt mod syd og har en opbrudt facade, der danner flere
mindre tilbagetrukne rum. Disse rum kan bl.a. benyttes
til udeservering og til små grønne pauser i byen, hvor
man kan trække sig tilbage fra menneskestrømmen og
betragte livet på gaden. I bebyggelsens øverste etager
er der boliger af varierende størrelser. En af de store kvaliteter ved disse boliger er deres centrale beliggenhed
ved et sted med liv.

1:500
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Dette snit viser desuden hvordan Brogade bliver lagt ned
i en tunnel under området. Dermed frigøres arealer til
bebyggelse og pladser. Højden på tunnelen tillader ikke
lastbiler at benytte denne vej, hvorfor det vil medvirke til
at mindske den tunge trafik i byen.
Til højre i snittet gennemskæres det nye kommunecenter. Kommunecenteret vil som en karrébebyggelse
skabe rum for et grønt gårdmiljø, der kan fungere som
opholdssted både for offentligheden og for medarbejderne.
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SNIT BB
Dette snit viser, hvordan der i planen skabes tre sydvendte kyster. Der er nu etableret en ny kanal, som
trækker vandet ind på området og deler området imellem gymnasium og handelsskole. Denne del af planen vil
blive et institutions- og kulturcentrum for både byen og
regionen. Uddannelsesinstitutionerne vil blive havnens
generatorer, der med over 1000 unge mennesker hver
dag er med til at skabe liv på scenen, på promenaden og
i byen. Studenterhuset og musikskolen ved Scenen er et
mødested for de unge, hvor der er udsyn og stemning.
Omkring den eksisterende og den nye kanal vil der blive
et mere nært miljø, mens der på promenaden ud mod
fjorden er et større rum, med udsigt både mod by og
ud af fjorden. Ind mod byen ses byens nye hovedplads,
Fjordtorvet, og trappen, der i fjordens munding danner
overgang mellem land og vand.

1:500
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mod Skive

mod Fyrkat

mod Randers og
Århus

INFRASTRUKTUR
Da der i dag er en enorm trafikmængde igennem Hobros
midtby ad Brogade, som er hovedgade i byen, er det med
den nuværende situation vanskeligt at skabe en løsning,
der vil kunne sikre bedre adgang for fodgængere mellem midtby og havn. Desuden ville byrummene med
stor sandsynlighed lide under støjpåvirkningerne. Derfor
foreslås her en radikal, men nødvendig løsning, der vil
sikre muligheden for en rekreativ øst-vestgående forbindelse mellem midtby og havn. Konkret foreslås det, at
Brogade nedgraves i en strækning på 240 m. For dels at
forhindre gennemkørende lastbiler i at passere og dels
at minimere anlægsudgifterne skal tunnellens højde
kun tillade passage for personbiler. Lastbiler har derimod
stadig mulighed for at bruge den nærtliggende motorvej. Desuden foreslås også anlæggelse af en omfartsvej,
der vil kunne aflaste byen for en del af trafikken, som
ofte er rettet mod erhvervsområder i periferien. Denne
omfartsvej placeres vest for byen og søen. Omfartsvejen skal være med til at forhindre flaskehalssituationer i
midtbyen.

Med hensyn til parkering er det vigtigt, at en passende
mængde parkeringspladser i midtbyen sikres, for at
byen stadig vil være tilgængelig for folk, der kommer fra
oplandet, samt for pendlere, der ikke benytter offentlig
transport. Derfor placeres flere parkeringshuse samt
parkeringskældre i midtbyen. Disse parkeringsfaciliteter
vil være tilgængelige fra sidegader til hovedgaden samt
fra Nedre Strandvej ved den nye jollehavn. I dag er der
ca. 400 parkeringspladser fordelt på fire større p-pladser
indenfor midtby- og havneområdet, og ved en realisering af den foreslåede byudvikling vurderes behovet til
at ville stige. De foreslåede parkeringshuse og -kældre er
placeret, så det for mange brugere af området vil være
nødvendigt at bevæge sig til fods det sidste stykke vej til
sin bolig og sit arbejds- eller uddannelsessted. Dette er
gjort bevist med henblik på sundhed og på kvaliteterne
i byrummene, der vil blive forstærket, hvis mange mennesker dagligt har sin færden i dem.

jernbane
primærvej
sekundærvej

Dette diagram viser princippet om hvordan arealerne i midtbyen friholdes
for trafik, mens der stadig adgang til stedet for bilister. Der vil blive placeret
parkering ved de forskellige veje, der grænser op til området.

lokalvej
ny omfartsvej
gågade
gåsti
plads
parkering
undergravning af vej

mod Mariager
1:10.000
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Hobro Ro- og Kajakklub
Rutebilstation
Kunstetagerne

Hobro Gymnasium og HFkusus, samt VUC
Han
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Den Selvejende Institution
Hobro Musikskole

FORTÆTNING

Nye funktioner:
Kommunecenter
Boliger
Hotel
Kulturhus
Ungdomshus
Erhverv
Handel
Restaurant og café

Fortætning i bymidten sker ved brug af to metoder. Udover at bevare enkelte eksisterende funktioner tilføres helt
nye funktioner, såsom nye boligtypologier, nye rekreative
faciliteter og nye muligheder for erhvervsudvikling. Foruden disse helt nye funktioner flyttes også offentlige funktioner fra periferien til midtbyen, hvormed der skabes
større fortætning i bymidten både i forhold til bygningsmasse, men også i forhold til menneskemængden.
Desuden vil flytningen af disse offentlige funktioner give
mulighed for, at naturen kan sprede sig og overtage flere
områder i bygrænsen, hvor funktionerne oprindeligt lå.
Ved at flytte disse funktioner ind i centrum af byen øges
potentialet for liv i byen markant. Ved flytningen af Hobro Gymnasium og HF vil ca. 530 studerende og ca. 80
ansatte få deres daglige gang i centrum af Hobro. For
Handelsskolen Minerva drejer det sig om ca. 775 elever
og ca. 80 ansatte [Handelsskolen Minerva 2008]. For Mariagerfjord Kommunecenter drejer det sig ifølge kommunens personalekontor, om ca. 400 ansatte. Alt i alt vil
ca. 1865 personer, som før har befundet sig i periferien
af byen eller spredt ud i kommunen, med denne plan
have deres daglige gang i Hobro bymidte. Det vil styrke
byens gågade og de handlende generelt i byen. Samtidig vil det øgede liv i gaderne i sig selv være med til
at tiltrække mennesker og gøre det mere interessant at
færdes i byen.

ndelsskolen Minerva

1:10.000
Her ses princip for fortætning. Det kan ses hvilke funktioner, der flyttes til
midtbyen fra andre steder i byen, hvilke eksisterende funktioner, der bevares og hvilke nye funktioner, der kan komme til udefra.
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FUNKTIONER
På diagrammet nedenfor ses fordelingen af funktioner
i områdets foreslåede bebyggelse. Målene og forudsætningerne for fordelingen af funktionerne har haft forskellige sigter.
Et mål har været at skabe liv i byrummene, ved at få folk
til at bevæge sig mellem forskellige funktioner. Vi mener
dermed, at mennesker i området gerne må tvinges til at
skulle ud i byrummet for at bevæge sig imellem forskellige funktioner. Derfor er ikke alle funktioner, der relaterer til hinanden, placeret tæt på hinanden. Det drejer
sig eksempelvis om kulturhuset, der både relaterer til
kommunecentret, uddannelsesinstitutionerne og hotellet. I stedet for at placere kulturhuset imellem disse, er
det placeret på spidsen af havnens tange, hvormed folk
tvinges til at følge promenaden og sløjfen for at komme
derud. Et andet eksempel er placeringen af rutebilstationen i forhold til uddannelsesinstitutionerne, hvor elever
og lærere, der ankommer med bus nødvendigvis må
bevæge sig til fods langs sløjfen over Fjordtorvets, før de
ankommer til henholdsvis handelsskolen og gymnasiet.

Handels- og erhvervsfunktionerne er placeret i forlængelse af det eksisterende handelsområde omkring gågaden, sådan at det nye område og den eksisterende gågade kan forstærke hinanden. Områderne med handel
vil også tiltrække mange af eleverne på uddannelsesinstitutioner, som derfor vil gå langs forløbet imellem uddannelsesinstitutionerne og gågaden.
Boligerne i området er dels placeret sammen med handel og erhverv, der i mange tilfælde ikke vil benytte de
øverste etager, hvor boligerne dermed vil få lejligheder
af varierende størrelse. Desuden placeres et område med
rækkehuse omkring den eksisterende og den nye kanal.
Her er der mulighed for at mange boliger vil få direkte
kontakt med og udsigt til vandet. Samtidig er området
her mere intimt og tæt, sådan er der mulighed for at
skabe et nærmiljø og en naboskabsfølelse omkring boligerne. Vandet har her været den afgørende faktor for
placeringen af boligerne.

bolig
hotel og konference
kultur og musik
bl. bolig, erhver og handel
kommunecenter
uddannelsesinstitutioner
studenterhus
rutebilstation
søsportsforeninger
parkering
underjordisk parkering

1:4000
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BYRUM
Langs sløjfen er placeret en perlerække af byrum med
forskellige funktioner og karakterer. Byrummene varierer
også i grad af offentlighed. Nogle af disse pladser ligger
direkte på sløjfen, mens andre lægger sig ved siden af. De
pladser, der ligger tilbagetrukket fra sløjfen er dem, der
er halvprivate eller halvoffentlige.

Ved Kulturhuset
Følges sløjfen fra nord-øst ind mod centrum, vil den
første plads, man møder, være den, der ligger ved kulturhuset. Ved Kulturhuset vil der være en forplads ved indgangspartiet. På denne plads står en overdækning, som
kan danne ramme om udendørsaktiviteter, der kan finde
sted i sammenhæng med kulturhuset. Pladsen består
derudover bl.a. af et trædæk, der fortsætter langs kulturhusets syd- og østvendte side. På dækket vil der være
mulighed for at nyde udsigten både ind mod Hobro og
ud af fjorden.

Scenen

Haverne

Videre langs sløjfen ligger Scenen, som er en stor plads
imellem hotellet, studenterhuset og handelsskolen.
Denne plads lægger sig på tværs af den stringente og
lineære kajkant og pladsen skyder sig med en spids ud
over fjorden. På denne plads vil der være en del gående
trafik tværs over den langs sløjfen og desuden kan hotellet og studenterhuset bruge pladsen til udeservering, koncerter m.m. Centralt på pladsen står den gamle
kulkran, som vi ønsker at bevare, som et symbol på havnens tid som industrihavn. Stativet til kranen er i rå beton
og giver pladsen et karakteristisk særpræg. Desuden giver dette stativ nogle spændende sceniske muligheder
i forhold til ophængning af scener eller kunst ved specielle events på pladsen.

Videre langs sløjfen mod centrum passeres handelsskolens gårdhaver, der åbner op imod syd og dermed
mod promenaden og sløjfen. Denne type haver findes
ligeledes på øen ved gymnasiet. Hver gårdhave kan have
vidt forskellige karakterer, men fortrinsvis vil det dog
være grønne rum med beplantning. Endvidere findes
også en offentlig gårdhave ved Kommunecentret, som
vil bestå af en Ellesump. Denne gårdhave vil blive beskrevet senere i under Kommunecentret.

Ved Kulturhuset

Scenen
Haverne
Ellesumpen

Havnegade
Bypladsen

Fjordtorvet

For enden af fjorden, hvor sløjfen har sin knude, ligger byens nye store plads, Fjordtorvet. Dette kommer til at være
byens nye officielle plads med det nye kommunecenter/
rådhus, der udgør den ene af pladsens vægge. Pladsen er
rektangulær, og de lange sider er klart definerede af bygninger, mens de korte sider åbner op henholdsvis mod
Havnegade (byen) og Mariager Fjord (naturen). Langs
pladsens vægge vil der være bænke. Den centrale del
af pladsen er markeret med en smal rende af vand, der
starter ved en vandkunst i pladsens vestlige ende og slutter i fjorden. Ved fjorden går en trappe af forskudte flader
i forskellige højder ned til vandkanten. På de mange siddeflader er der god mulighed for ophold, hvor man kan
nyde udsigten. Sløjfens forløb krydser pladsen diagonalt,
og skaber et flowrum. Brugen af pladsen vil variere fra
bl.a. markedsplads, til scene for musik og teater, til demonstrationer og landskamp på storskærm.

Legepladsen

Haverne

Legepladsen

Fjordtorvet

Videre fra Fjordtorvet mod nord forbi rutebilstationen
ligger Legepladsen. Legepladsen er en stor befæstet multiflade med termoplastbelægninger. Her er der terræn til
skatere og der er baner, der kan benyttes til streetbasket
m.m. Denne plads vil især være attraktiv for mange af
byens unge i fritiden, men vil kunne benyttes i idrætsundervisningen på uddannelsesinstitutionerne.

Havnegade
I forlængelse af Fjordtorvet ligger Havnegade. Havnegade vil fungere som en slags grønt fodgængerstrøg
imellem Fjordtorvet og gågaden. I krydset ved gågaden
etableres en lille plads med form som et kryds, der
forbinder Havnegade og Adelgade.
Alle pladserne placeres sig som pauser på sløjfens forløb.
Steder, hvor der skabes mulighed for at opholde sig og
være aktiv i længere tid, i stedet for blot at passere forbi.

1:4000
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VAND
På planen findes forskellige manifestationer af vand. Vandet har en klar forbindelse til områdets natur både via
fjord, sø og åer. For det første flytter vi fjordens munding,
og idet arealet for den oprindelige kaj var påfyldt, var der
ingen særlig grund til at bevare denne grænse, hvorfor
fjorden i stedet trækkes endnu længere ind mod byen.
Danmarks længste fjord [Nielsen (red.) 2007: 6] bliver
dermed endnu længere. På Fjordtorvet bringes vandet
endnu længere ind i byen. For enden af pladsen placeres
en vandkunst, der, som et vandfald, markerer pladsens
start eller slutning. Denne vandkunst vil også være synlig
fra byens gågade. Fra denne løber vandet ud i en rende,
der fortsætter helt ud i fjorden.

1:2000
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Flere af de øvrige pladser i området udnytter ligeledes
vandet. Det drejer sig om pladsen ved kulturcenteret,
der følger bygningen som en platform ud i fjorden. Det
samme sker på Scenen, der også som en platform skyder sit ene hjørne ud over kajen. På hjørnet af pladsen
ud over fjorden er der endnu et vandelement, idet der
her er placeret en gruppe vanddyser, der sprøjter vand
op i luften i forskellige højder og - tidspunkter. Udover
vanddyserne er der også dyser, hvorfra damp siver ud i
rummet. Disse elementer lægger alle sammen op til leg
og vil fungere som stemningsskabere.

En anden væsentlig ændring af kanten mod vandet
er ved Kanalen, der ligger på nordsiden af havnen. Her
graves endnu en kanal ud, sådan at der dannes en ø, og
dermed skabes endnu en sydvendt vandkant. Den nye
kanal giver også mulighed for at en større del af den nye
bebyggelse vil få direkte adgang til vand. I forbindelse
med udgravningen til den nye kanal, udføres også en
jollehavn. Her får ejere af kanoer, joller og andre småbåde
mulighed for at sætte deres både i vandet på et sted med
læ, i modsætning til Mariager Fjord. Denne lagune vil
også blive benyttet af byens søsportsforeninger.

UDDANNELSESINSTITUTIONERNE

Handelsskole

Gymnasium

1:1000 principsnit igennem uddannelseinstitutionernes haver. Begge uddannelses institutioner har vand på
begge sider i form af kanaler og fjord.

De to uddannelsesinstitutioner er placeret centralt i
forhold til vandforbindelserne. Gymnasiet ligger dermed
imellem to kanaler, og Handelsskolen imellem en kanal
og Mariager Fjord. Handelsskolen åbner endvidere op
imod promenaden ved Nordre Havnekaj, hvor sløjfen
løber forbi.
Bygningsstrukturerne består af L-formede bygninger,
der er vinklet mod syd-vest, sådan at der skabes forskellige åbne gårdrum imellem bygningerne, der har sol det
meste af dagen. Desuden gør denne vinkel på bygningerne også, at der i de nord-sydgående bygninger er
minimalt direkte sollys, hvilket gør disse bygninger velegnede til klasselokaler.

1:2000 principplan over uddannelsesinstitutionerne.

Gårdrummene, der skabes i tilknytning til institutionerne, vil kunne indeholde forskellige funktioner og
stemninger og dermed skabe alternative rum for elever,
lærere og besøgende at færdes i. De mulige funktioner
kan være biologi-have, skov, udendørs-klasselokaler eller
auditorium, spiselig have, æblelund, arboret, sportsbane,
udendørs kantine m.m.
Gymnasium:
grundareal = 2280 m2
etageareal = 7610 m2
Handelsskolen
grundareal = 2120 m2
etageareal = 7270 m2
Frederiksberg Gymnasium af Henning Larsen er et fint eksempel på byggeri af en uddannelsesinstitution ved en offentlig plads. Bygningen åbener
sig op mod pladsen med sin store åbne facade.
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KOMMUNECENTRET

1:2000 principplan over Kommunecentret

1:500 principsnit, der viser Kommunecentrets gårdrum og udhængene fra
bygningerne imod gårdrummet.

Kommunecentret er placeret centralt på planen, lige
foran den nye store byplads og sløjfens krydspunkt.
Denne placering er ideel for en offentlig bygning, da Fjordtorvet er oplagt til at rumme offentlige begivenheder,
og samtidig er det er sted, hvor den kommunale administration bliver synliggjort. Bygningen kan her blive et
ikon og landmark. Som center for den nye storkommune
Mariagerfjord kan en bedre placering end ved fjordens
munding ikke forestilles.

Den karrélignende struktur, der dannes af kommunecentret hænger sammen med den eksisterende bevaringsværdige bygning. I kommunecentrets indre gårdrum,
som defineres af den eksisterende samt de nye bebyggelser, foreslås etablering af en ellesump, der relaterer til
kommunens vådområder. Kommunens medarbejdere
vil indefra bygningerne have udsigt til ellesumpen, men
den vil også være et offentligt rum og en pause i byen,
som man kan færdes i via nogle stier, der løber igennem
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sumpen. Midt i byen vil man få en anderledes naturoplevelse, der ikke i forvejen findes i denne bymæssige kontekst.
Bygningerne har imod gårdrummet flere udhæng, der
kan fungere som mødelokaler. Disse vil være med til at
bryde gårdrummet op, samt skabe en visuel effekt der
opbryder grænsen mellem inde og ude, og dermed også
imellem beskueren inde i bygningen og naturen udenfor.

Perspektivskitse over Kommunecentret. Her ses udhængene imod gårrummet og stiforløbet, der går igennem gårdrummet. I forgrunden ses den eksisterende bevaringsværdige bygning, der integreres i planen.

Atrium i IT-Universitetet i København. Her ses et eksempel på udgæng i stil
med dem, der foreslås på Kommunecentrets bygning. Her er udhængene
imod et atrium. Gårdrummet mellem Kommunecentrets bygninger kan
også ses som en slags atrium der trækker lys ind til bygningerne.

Urban Oasis, Court Aquare Press Building, Boston USA fra 2004 af Landworks Studio og Office dA (lobby) Er et eksempel på et gårdmiljø i stil med
det, der foreslås ved Kommunecentret.

grundareal = 2600 m2
etageareal = 7600 m2
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STORKARRÉERNE

FØR 1:2000
Principplan over den nordlige karré som den ser ud i dag

Bebyggelsen ved gågaden består af karreér, der klart definerer gaderummet. I dag går disse karréer i opløsning
mod havnen i øst, og de store huller i karrérne udgøres
primært af parkeringsarealer. Vi forslår, at karréerne udfyldes med bebyggelse, hvormed gaderummet klarere
defineres og oplevelsen ved at færdes i byen gøres mere
overskuelig. Ved at afslutte karréerne, får gaderummet
ved for eksempel H. I. Bies Gade en klar afgrænsning. I de
nye bebyggelser foreslås blandet bolig og erhverv.
For at erstatte de parkeringspladser, der inddrages til
fordel for den nye bebyggelse, etableres i stedet parke-

Infill byggeri af CF Møller 2006 på Østerbro i København er et eksempel på
en karrébebyggelse, der afsluttes af en ny bygning.
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EFTER 1:2000
Principplan for den nordlige karrés struktur ved gennemførelsen af dette projekt.

ringshuse i baggårdene. Det giver også mulighed for at
øge antallet af parkeringspladser, som kan betjene en
stor del af området. Disse parkeringshuse kan udformes
med beplantning på facaderne, så de ikke er skæmmende for karréens beboere, og desuden vil de bidrage
til forgrønningen af bymidten. Et parkeringshus er dog
en ”død” bygning, hvor folk kun opholder sig i meget korte perioder af gangen, og derfor er det vigtig at få dem
væk fra gademiljøet, hvor de kan virke ødelæggende på
byens dynamik og på gaderummet. Dog skal tilgængeligheden til parkeringshusene være stor og letopfattelig,
så en stor mængde søgende trafik undgås.

Le Museé Quai Branly. Denne bygningsfacade er et eksempel på en grøn
facade , som også kunne bruges på et parkeringshus, så det ikke skæmmer
sine omgivelser

Karré mod nord:
grundareal = 1740 m2
etageareal = 4640 m2
heraf erhverv = 1740 m2 og bolig = 2900 m2
Karré mod syd:
grundareal = 1140 m2
etageareal = 3430 m2
heraf erhverv = 1140 m2 og bolig = 2290 m2

STANGEN

Perspektivskitse, der viser det kileformede forløb fra Fjordtorvet mod gågaden.

1:2000 Principplan, der viser bygningsstrukturen i Stangen og det fodgængerstrøget foran.

Denne bebyggelse ligger som en øst-vestvendt stang,
og er en fortsættelse af den eksisterende bebyggelse
ved gågaden. På bagsiden af bebyggelsen løber en lille
vej, der fungerer som tilkørselsvej til gågaden, men også
som servicevej til den foreslåede bebyggelse. På forsiden af bebyggelsen, som vender mod syd, bliver Havnegade omdannet til en kombineret gågade og plads.
Mod Havnegade brydes facaderne op og der dannes
små tilbagetrukne, sydvendte rum i og imellem bebyggelserne. Enkelte steder skyder hævede flader sig ud i
gaderummet. Disse områder kan indtages af de handlende, erhvervsdrivende eller foreninger, der er placeret

i bebyggelsernes stueetager. I de øvrige etager vil der
være boliger og kontorer. Bebyggelsen vil variere mellem 2 og 3½ etager, men i gennemsnit være tre etager, så
den følger skalaen fra midtbyen.

Frederiksberg bymidte af SLA , belægningen her består af beton dæk, med
cirkulære huller, med beplantningen. Denne type design kunne benyttes
på Havnegade ved Stangen.

Bolig i Amsterdam, Holland, Denne facade er opbrudt på samme måde
som bygningerne i Stangen kan være det.

grundareal = 2200 m2
etageareal = 6600 m2

Forløbet, der skabes ved Havnegade og ned mod fjorden
mimer dallandskabet, da det følger dalens retning. Her
er det dog bygningerne, der udgør dalens skråninger og
byrummet, som er selve dalen. Området vil blive brudt af
”huller” i belægningen, som vil være beplantet med forskellige græsser, blomster og træer.
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Å-BOLIGERNE
Å-boligerne er placeret, sådan at de alle har kontakt til
vand. Alle boligerne er placeret ved en af kanalerne, hvor
der vil blive et mere privat miljø end ved promenaden
langs fjorden. Et kriterium for boligerne har været, at de
alle skal have et udendørsareal i form af enten en have,
en tagterrasse, et fællesareal eller en altan. Lejlighederne
vil få en størrelse, der gør dem attraktive for mindre familier og ældre. Solens orientering har også været en vigtig
faktor i forhold til placering af boligerne og deres udearealer. Boligerne på øen er derfor alle rettet imod syd og
det samme er deres udearealer. Boligerne beliggende
på vestsiden af den nye kanal vil ikke få den samme
mængde syd-vestvendte sollys som de øvrige boliger,
men har dog morgensol samt direkte kontakt med vandet via deres tagterrasser.

1:500 Principsnit, der viser forholdet mellem terrassehusene, kanalen og boligerne på den modsatte side af kanalen.

Med disse å-boliger introduceres en ny boligtypologi i
Hobro, og med deres centrale placering vil de være attraktive for en type borgere, der ikke ønsker det arbejde,
der kræves af en typisk parcelhushave, men som efterspørger plads, komfort og luksus, som heller ikke nødvendigvis findes i de gamle bylejligheder.
Boliger ved kanalerne:
grundareal = 2940 m2
etageareal = 8750 m2
heraf erhverv = 940 m2 og bolig = 7810 m2

Hald Ege ved Viborg af Årstiderne Arkitekter er et eksempel på stilen for de
boliger, der foreslås på syd-vest siden af øen.
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1:500 Principsnit, der viser forholdet mellem terrassehusene og blokken med blandet bolig og erhverv.

Høje Hasseris terrassehuse, Aalborg af Kjaer & Richter er et eksempel på
terrassehuse i stil med dem, der foreslås på vestsiden af den nye kanal.

1:2000 Principplan for placeringen af boliger. De er placeret i forhold til
kanalen.

FORENINGER OG KULTUR

1:2000 Principplan for Kulturstrøget. Det kan ses hvordan de to af kysterne
har retning mod syd, hvilket bygningerne også retter sig ind efter.

På den attraktive beliggenhed yderst ved Nordre
Havnekaj ligger en række programmer, som alle relaterer
sig til kultur.
Søsportsforeningerne er placeret nord for kanalen, hvor
der er skabt en lagune for joller. Her vil mange mennesker opholde sig, og da facaden og jollehavnen er rettet
mod syd, vil der være sol det meste af dagen, til glæde for
klubbernes medlemmer og for nysgerrige besøgende i
området. Foreningerne er placeret på denne side af
kanalen dels på grund af solen, dels fordi foreningerne
her vil få større privathed og dels fordi der herfra vil være
let adgang for biler, hvilket er vigtigt i de tilfælde, hvor
folk kommer kørende med deres egen jolle eller kajak.
Hotellet er placeret centralt på nordkajen, ved Scenen,
hvor der er mulighed for at indtage en del af pladsen til
udeservering. Hotellet er i 6 etager, hvoraf grundfladen
på de øverste fire etager er forskudt i forhold til bygningens to nederste etager, og derfor vil facaden ud mod
Scenen ikke virke for markant. Hotellet vil dog alligevel

1:1000 Principsnit, der viser et snit igennem jollehavnen. og kulturstrøget. På den sydvendte
promenade, vil funktionerne i bygningerne benytte og indtage promenadens areal.

fremstå som et landmark, der stikker frem i byens skyline.
På taget af de første to etager, vil der være en tagterrasse,
hvorfra der vil være en fantastisk udsigt. Ligeledes vil der
på taget være en swimmingpool og et café/bar-område
til hotellets gæster. Hotellet vil blandt andet indeholde
konferencefaciliteter, hvorfor der vil være basis for virksomheden året rundt, idet hotellet tiltrækker folk til byen
hele året. Der er også mulighed for interaktion imellem
konferencevirksomheden og andre attraktioner i byen.
Ved Scenen, modsat hotellet, ligger studenterhuset. Studenterhuset er et samlingssted med café for eleverne
på handelsskolen og gymnasiet. Desuden kan de øverste etager benyttes til musikøvelokaler og musikskole.
Med en placering af musikskolen her, vil der blive stor
mulighed for de udøvende musikere at interagere med
byen, og afholde udendørskoncerter eller spille i studenterhusets café eller ved større arrangementer i kulturhuset. Herigennem vil der også være en mulighed for
at gøre musikskolen til et socialt sted, i stedet for blot et
undervisningssted.

Kulturhuset vil være en central bygning for byen, for eksempel indeholdende en sal, der både kan benyttes til
byrådsmøder, koncerter, foredrag, konferencer og andre
arrangementer. Bygningen tænkes som et fyrtårn, der på
spidsen af havnens tange rækker ud i fjorden og med en
transparent facade vil lyse op om aftenen, som et vartegn for byen.
Kulturhuset vil være et multihus, der kan benyttes af byens foreninger, kommunen, hotellet og uddannelsesinstitutionerne.
På strækningen langs promenaden imellem hotellet og
kulturhuset opføres en række af moderne pakhuse. Disse
pakhuse vil være i en højde svarende til to etager, men
bygges kun i et plan, sådan at der skabes rum med højt til
loftet. Disse pakhuse vil indeholde bl.a. ”Kunstetagerne”,
som er en lokal samling af moderne kunst. Derudover vil
der være plads til specialbutikker og gallerier.
Foreninger:
grundareal = 500 m2
etageareal = 100 m2
Kulturhus:
grundareal = 300 m2
etageareal = 900 m2
Kulturstrøg:
grundareal = 1680 m2
etageareal = 1680 m2
Hotel:
grundareal = 510 m2
etageareal = 2350 m2

Thames Barrier Park, London af Group Signes/Patel Tayler 2000 Denne
overdækning er placeret på en offentlig plads, der danner rum og ly.

Laban Dance Centre, London af Herzog og de Meuron i 1997 er en bygning,
der kan fungere som fyrtårn. Den transparente facede lyser op om natten.

Studenterhus og øvelokaler:
grundareal = 160 m2
etageareal = 490 m2
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Dette område indeholder mange forskellige funktioner
og derfor vil der også være aktivitet på mange tidspunkter af døgnet. Diagrammet her viser dog kun døgnrytmen til hverdag. I weekenderne vil døgnrytmen variere i
forhold til årstid og i forhold til hvilke event og specielle
aktiviteter, der finder sted i den pågældende weekend.
Er det kunstfestival vil der måske aktiviteter hele dagen,
mens afholdelse af kapsejlads i roklubben kun vil foregå
om eftermiddagen. Hotel og bolig er de funktioner, der
vil være aktive i længst tid, da de også indbefatter overnatninger. Derefter kommer kulturprogrammerne samt
restauranter og caféer. Det skyldes at eksempelvis kulturhuset i forbindelse med konferencer vil være aktivt fra
morgenstunden og til ud på aftenen. Det samme gælder
restauranter og café, som også inkluderer bagere, der
sælger morgenmad og frokost samt aftenrestauranterne.
Herefter kommer arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne, som er aktive i dagstimerne. Desuden er rutebilstationen en funktion, som er aktiv det meste af dagen,
dog med perioder, der er mere intense end andre.
Diagrammet nedenfor viser et udpluk af nogle af de
events, der med udgangspunkt i årstidenes skiften og
de heraf givne omstændigheder, kan finde sted i løbet
af året.
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julebelysning
kunsthåndværk
julehandel
fernisering

vinter

forår
30 maj Open by Night
bådene klargøres
øko-marked
gåture
Forskningens døgn
Himmerlands Teater

1 december juletræet tændes
rokonkurrence
efterårsudsalg

gåture

sommer

studenterkørsel

markedsdag
kunstfestival

efterår
14 september Fjordens Dag
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gåture

cafétur
sidste skoledag
jollesejlads
ølfest

juni sommerfest

FJORDTORVET
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UDSIGT FRA SILO
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SØ-NATUR STEDSANALYSE
Dette område er beliggende vest for Hobro midtby på
den vestlige bred af Vesterfjord. Det er et naturområde
bestående af mose, overdrev og sø, som er omfattede
af Naturbeskyttelseslovens §3 [Miljøportalen 2008].
Naturbeskyttelsesloven Lovbekendtgørelse nr. 749 af
21. juni 2007 om naturbeskyttelse kap.2 §3 omhandler
naturarealer, for hvilke der ikke må foretages ændringer
[Naturbeskyttelsesloven 2007]. Søen er lavbundet og
bliver afvandet via kanalen, der løber igennem Hobro
midtby. Vandet til søen kommer blandt andet fra Onsild
Å, der fortsætter sit løb i Onsild Ådal syd-vest for byen.
Mosen er meget bred og består blandt andet af høje tagrør, padderokker og pilekrat. Overdrevet rejser sig på en
skråning ved mosens grænse. På overdrevet ligger en
offentlig sti, hvorfra der er udsigt over mosen, søen og
Hobro by, der træder frem med sin skyline.
I Vesterfjord er der et rigt fugleliv, med blandt andet ynglende blishøns, grønbenet rørhøne, grå-, krik-, trold- og
hvinænder, knopsvaner samt fiskehejrer [Fog 1976: 2930].
På toppen af bakken med overdrev ligger Hobro Camping Gattenborg. Gattenborg er navnet på den gård, der
tidligere hørte til stedet. Campingpladsen er kommunalt
ejet og forpagtes ud. I dag er der i en gammel stald indrettet reception og butik, hvorfra campingpladsen bestyres.
Hovedbygningen benyttes som bolig for campingpladsens forpagter. Campistpladserne er beliggende på sydvendte terrasser, der følger terrænet. På campingpladsens
område er der kun adgang for gæster, da der tidligere
har været problemer med tyveri fra campingvognene.
Campingpladsen er i øvrigt meget velbesøgt også om
foråret, hvor der for eksempel i pinsen oftest er helt
booket op og folk derfor må afvises. I foråret kommer
mange af gæsterne fra regionen, men om sommeren derimod er gæsterne fra hele landet, og derudover gæstes
pladsen af nordmænd, hollændere, tyskere og svenskere
ifølge campingpladsens forpagter Poul Erik Pedersen.
Nordmændene står for det største antal gæster, og de
kommer primært for at opleve fred og ro. Desuden kommer en del cykelturister, som enten overnatter i telt eller i en af de 8 campinghytter. Cykelturisterne kommer
ofte via den nationale cykelrute nr. 3, der løber vest for
campingpladsen. Ruten strækker sig mellem Viborg og
Padborg, men kobler sig også på andre nationale og
internationale cykelruter. En anden type gæster er folk,
der kommer til Hobro for at deltage i festlige lejligheder,
såsom konfirmationer eller bryllupper. Disse gæster har
oftest en enkelt overnatning i en af campinghytterne, før
de rejser hjem igen.
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Onsild Ådal
AMB

Hobro Mejeri
overdrev, §3 område

jernbanen
Skivevej

Gattenborg Camping

Vesterfjord (sø)
Adelgade, gågade
BU-parken
Onsild Å

mose, §3 område
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SITUATIONSPLAN
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et overdrev
Stedet ved søen rummer mange naturkvaliteter. Derfor
har det været vigtigt at lave et minimalt indgreb for at
beskytte dyre- og plantelivet i området og for at bevare
oplevelsen af ”det vilde natur” så tæt på bymidten. Målet
med denne plan er at skabe mulighed for andre typer
af naturoplevelser i området og samtidig pleje naturen,
samt at skabe en forbindelse mellem campingpladsen
og naturområdet.

en kysse

parkering

I dag er det muligt at gå på stien på overdrevet og denne
sti bevares og bliver en del af sløjfens forløb. Ved denne
sti etableres en udsigtspost, hvorfra man gennem en
kikkert på stedet vil kunne betragte fuglelivet i området. Men udover oplevelsen af fra overdrevet at kigge
ud over mosen og søen, skal folk også have mulighed for
at være i mosen og på søen, for at opnå en anden type
oplevelse af naturen i området. Derfor etableres en sti,
der går igennem mosen. Stien anlægges som en træbro,
så vegetationen skånes. Langs begge stier, bliver der små
pauser, hvor der står en bænk, som indbyder til ophold.
Fra denne træbro vil der også være en afstikker, der går
ud i søen, som en bådebro. Herfra vil man kunne sætte
kanoer og kajakker i vandet. Der vil også være mulighed
for at campingpladsen kan udleje både kanoer, kajakker,
robåde og pedalbåde til sine gæster og til andre interesserede.

shelters på pæle
reception, iskiosk og
bådudlejning

Sløj

For at skabe kontakt mellem stierne og campingpladsen,
anlægges en sti, der forbinder forløbet med campingpladsens butik, hvor der lejes både og købes is. En anden
måde at binde naturområdet og campingpladsen sammen på, er ved at etablere en række shelters, der ligger
hævet på skrænten ved sløjfen. Her vil der skabes en ny
overnatningsform, der giver en anderledes naturoplevelse. Det vil være oplevelsen af at vågne op til lyden af
fuglesang. Og når man slår øjnene op vil udsigten over
Vesterfjord og byen med Mariager Fjord i baggrunden
være det første man ser.

GA

TT

EN

campinghytterne

BO

GATTENBORG
CAMPING

Både overdrev og mose kræver naturpleje og i den
forbindelse kan græssende dyr være vigtige. Derfor
foreslår vi, at man igen lader får græsse på overdrevet
og kanten af mosen, for at pleje vegetationen. Fårene vil
også bidrage til oplevelsen af området, som et sted med
liv. Et sted, man går ud for at se fårene, opleve naturen og
høre ænderne skræppe.

campingpladsen
legepl

teltpladsen

1:1000
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RG

et sted at se på
fårene og på fuglene

et bænkested
bænk
VESTERFJORD

fårehusene
den tætte sivskov

se på vandet og sejl
en lille tur

pilekrat
mosekonen brygger

jfen

en udsigtsplatform

G
et overdrev

et bænkested

AMBU-parken
adsen
en stenlegeplads

Sløjfen
stien, hvor
du kommer
tæt på mosen
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STIFORLØB

Dette principsnit viser, hvordan den rumlige fornemmelse af stien i mosen vil være. I mosen er man omsluttet
af de høje siv og er derfor i et tæt rum. Denne oplevelse
står i stor kontrast til den rumlige oplevelse, man får ved
at følge stien på skrænten. Her er der helt åbent mod øst,
hvorfor ens blik ofte vil rettes den vej. På skrænten ser
man ud på naturen, hvor man i mosen i højere grad er i
naturen.

Castle Park, Wolfsburg fra 2004, tegnet af Topotek 1. Her ses en sti i form
af træbro, i samme stil, som den der ønskes implementeret i mosen ved
Vesterfjord.

1:200 Principsnit af den nye stis udformning. Stien lægger sig hen over terrænnet som et trædæk og beskytter dermed vegetationen.

1:1000 Principsnit der viser forholdet imellem de to stier, der løber igennem
området. Fra den vestlige sti på overdrevet er der udsyn og , mens den nederste sti befinder sig i mosen.
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Her ses et andet eksempel på en sti type, der vil kunne fungere i mosen. Denne type sti, der består af genbrugte betonflader, der ligger som
trædesten foreslås benyttet til en lille afstikker fra stien i mosen, Stenlegepladsen.

SHELTERS

Shelterne ligger hævet på pæle over jorden, for på den
måde ikke at berøre vegetationen. Hver shelter har en
stige op til et lille plateau, hvorfra man vil kunne nyde
udsigten over landskabet og byen, samt se solen stå op
om morgenen. Åbningen til hver shelter er også placeret
i denne retning.
For at komme frem til en enhed må man gå ad stien mellem sløjfen og campingpladsen og fra den skråne ind
over overdrevet.
Rækken af shelters bør bygges i træ på samme måde
som sommerhuset på billederne nedenfor. Træet har
en varm farve og vil passe godt ind på skrænten. Med
den relativt lille størrelse og træ som facade vil shelterne
være diskrete elementer på skrænten.

Denne principskitse viser hvordan en de foreslåede shelters hæver sig op
over terrænnet.

Summer House, Hardanger Fjord, Norge af Todd Saunders & Tommie Wilhelmsen. Her ses en hytte i stil med de shelters, der etableres på skråningen
ved Campingpladsen. Dog bør de være en smule mindre end dette eksempel.

Summer House, Hardanger Fjord, Norge af Todd Saunders & Tommie Wilhelmsen. Her ses hyttens lille terasse, der lige som plateauet på de foreslåede shelters, er et sted hvorfra udsigten over landskabet kan nydes.
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DØGN- OG ÅRSRYTME
Dette område har kun ganske få funktioner, som det
også ses på døgnrytmediagrammet. Til gengæld er der
ved funktionen som campingplads stort potentiale for
masser af aktiviteter i sæsonen. Generelt vil dette sted
dog mere fungere som et natursted, der besøges i forbindelse med motion og et sted, der vil blive opsøgt, når folk
søger efter fred og ro.
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Årsrytmen vil i høj grad være præget af årstidernes
naturlige rytme. Det vil være oplevelsen af søen, der
fryser til, af fuglene, der tager på træk og af frøerne, der
kvækker, som vil have betydning for oplevelsen af stedet. Ellers vil det også i høj grad være campingsæsonen
og de deraf medfølgende aktiviteter og events, der vil
præge området i sommerhalvåret.

bå
du c
gå d
t

12

haletudser
skøjteløb

forår

kælkebakke

20 marts campingpladsen åbner
campingfest

fyrværkerishow
vågn op med solen

jogging

gåture
sivene høstes

vinter

gåture

februar fastelavnsfest
dyrskue

sommer

picnic

koncert
børneteater

badning i søen
cirkusforestilling

efterårsløv
september AMBU-dagene

gåture

efterår
20 september camping lukker

60

kano

BBQ
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pedalbåde
frøkiggeri

juni sommerfest
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FJORD-NATUR STEDSANALYSE
parcelhusområ

Hobro Sejlklub
På fundamentet af en gammel badeanstalt blev Hobro Sejlklub anlagt i 1935.
Klubbens nuværende klubhus blev dog
først indviet i 1980. Dette klubhus ligger
placeret i den nordlige skrænt, mens det
oprindelige klubhus lå på det flade areal
direkte ud til vandet. Klubhuset fra 1980
blev etableret ved et privat initiativ og
med private midler. Det er en klub, som
drives af frivillig arbejdskraft, og de mange
engagerede medlemmer udgør et stort
aktiv i den populære sejlklub. [Melin 1985]
Der er i dag venteliste på at få en bådplads
[www.hobrosejlklub.dk 2008].

Hegedal
Umiddelbart nord for sejlklubben ligger
Hegedal, som er et fredet skræntlandskab
bestående af skov og overdrev. Beplantningen udgøres af bl.a. græsser, enebærkrat
og solitære træer. En vandresti fra lystbådehavnen fører fra Hegedal videre til
en række afmærkede stier i de andre fredede naturområder; Bramslev Bakker og
Valsgård Bæk. Tilsammen udgør disse
områder ca. 300 ha. Som led i naturplejen
afgræsses store arealer af kreaturer, får og
heste [Bramslev Bakker 2008a] og [Bramslev Bakker 2008b].

Sildehagen
Sildehagen er det flade naturområde
umiddelbart øst for lystbådehavnen og
syd for Hegedal. Hvert år afholdes i den
først weekend i august et vikingemarked
med besøgende fra både ind- og udland.
250-300 udklædte vikinger indtager Sildehagen weekenden over, hvor de overnatter i kopier af telte fra vikingetiden. Større
vikingeskibe lægger desuden til ved Sildehagen. Der er mange besøgende på markedet, hvor det bl.a. er muligt at få en sejltur
i et af vikingeskibene eller købe forskellige
former for vikingemad i de opstillede boder [Vikingemarked i Hobro 2008].
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Nedre Strandvej

de
parkering
trappe til stisystem

Hegedal, fredet overdrev

Hobro Sejlklubs klubhus
ophalingssted

Sildehagen

masteskur
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SITUATIONSPLAN
I dag er området en rekreativ, bynær oase, men med den
foreslåede omdannelse bliver denne karakter forstærket
yderligere og området gøres tilgængeligt og attraktivt
for flere mennesker. Områdets grønne landskab danner rammen for et mangfoldigt og afvekslende friluftsliv, hvor sundhed, motion, aktiviteter og oplevelser er
nøgleord. Ved at lade forløbet bevæge sig igennem
dette område og dermed blive en del af dette, er vores
mål at bevidstheden omkring stedets særlige naturkvaliteter højnes. Omdannelsen sker derfor med respekt for
naturområderne og de landskabelige værdier.
Området som helhed vil fortsat være et hverdagssted
for dem, som bor i umiddelbar nærhed. Samtidig vil
sløjfen forstærke området, så det i højere grad vil blive
et udflugtsmål for Hobros indbyggere og øvrige opland.
Denne forstærkning sker dels ved, at det gamle klubhus
nedrives, og erstattes med en ny bygning, som kombinerer faciliteter til sejlerne med en restaurant. I sammenhæng hermed etableres en ny bådebro ligeledes,
og dermed vil de nuværende og kommende behov for
bådepladser i lystbådehavnen kunne imødekommes.

eksisteren
nedrives

parkering
et

FYR

Det nye byggeri gemmes ikke væk i skråningen, men i
stedet foreslås en placering på vandet, hvorved vand og
land fysisk og visuelt bindes sammen. Fjordens og det
flade forareals horisontale bevægelse understreges af
bygningens relativt lave højde.

BAK

KEN

parkering og
bådoplag

Forløbet leder direkte videre fra sejlklubben til Sildehagen. Årlige begivenheder ved Sildehagen er i dag med
til at trække folk fra ind- og udland dertil, men med etablering af sløjfens sammenhængende stiforløb øges bevidstheden om dette rekreative grønne areal med skov,
overdrev og badestrand.

en legepl

forplads
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1:1000

bådplads deluxe
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tagterrasse
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HEGEDAL

en vandresti

et overdrev

de klubhus

masteskur
en grillhytte

en badestrand for vandhunde
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ådophaling

lads

ophaling

ny bådebro anlægges

SILDEHAGEN

KLUBHUS OG BÅDEBRO

restaurant
Hobro Sejlklub

1:1000 principsnit af det nye klubhus og restaurant. Restauranten er beliggende på 1.sal, hvor den kan udnytte tagterrassen. Hobro Sejlklub, derimod vil udnytte stuetagen, hvor de er helt på bådebroen. Ved Indgangen
til bygningen, kan gæster til restauranten gå op på 1. sal, mens der er lukket
for offentligheden i sejlklubbens lokaler

1:1000 Her ses det nye klubhus og restaurants placering i forhold til solen.
På broen og tagterrassen vil der være sol både morgen, middag og aften.

1:4000 principplan. Her ses den nye bådebro. Der giver mulighed for at flere
kan lægge til i havnen.

Forslaget giver sejlklubben et nyt klubhus, som rummer
offentlige toiletfaciliteter samt faciliteter for medlemmer såvel som gæstesejlere, der lejlighedsvis lægger
til ved Hobro sejlklub. Derudover introduceres også
en restaurant i samme bygning som klubhuset. Det vil
være en restaurant, som henvender sig til sejlklubbens
brugere, såvel som Hobros indbyggere og opland. Det
er tanken, at restaurantens spændende kulinariske udbud tager udgangspunkt i stedets kvaliteter og derfor
vil bruge lokale ingredienser såsom friske fisk fra fjorden
og dermed blive kunne tilbyde en helt speciel smagsog stedsoplevelse. Sejlklubbens mødelokaler, omklædningsrum og toiletfaciliteter placeres nederst i bygningen, mens restauranten råder over første sal, hvor der er
en stor tagterrasse til udendørsservering.

Bygningen placeres på pæle i vandet og omgives på alle
sider af et sammenhængende trædæk. Dette er samtidig
adgangsvejen til den nye bådebro. Udformningen af den
nye bygning sikrer, at der altid findes en plads med læ og
udsigt til vandet, landskabet og aktiviteterne på vandet.

For at imødekomme efterspørgslen på bådpladser
anlægges en ny bådebro. Hermed sikres ligeledes, at
kommende tilflyttere til Hobro får mulighed for at leje
en bådeplads - en mulighed, som ikke er til stede i dag.
Vi ønsker ikke at forandre lystbådehavnens maritime
miljø, men derimod at forstærke det, og en udvidelse af
havnearealet vil medvirke til, at flere sejlere får sin gang i
området. Den nye bådebro mimer i formsprog og materialer de eksisterende broer, og passer sig på den måde
ind i konteksten, som havde den altid været der.

Her ses forpladsen til klubhus og restaurant i forhold til stiens forløb. Flagstangen flager med Sejlklubbens flag.

Villa Fairfax, ONV Arkitekter, Denne bygning er et eksempel på en stil som
klubhus og restaurant kunne opføres i.
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På den store flade foran den nye sejlklub og restaurant
etableres kombineret parkeringsplads og bådoplag. Om
vinteren anvendes området dermed til oplag af både,
mens det om sommeren, når bådede er søsat, vil kunne
benyttes som parkeringsplads for områdets besøgende.
Området kan belægges med græsarmering, for at der
visuelt er et grønt areal og ikke en asfaltflade i de timer parkeringspladserne ikke benyttes. De eksisterende
parkeringspladser bevares desuden. På sejlklubbens
gamle placering etableres beplantning.

Karakteristisk for denne strækning er, at sløjfens sammenhængende stiforløb så vidt muligt placeres i grænsefladen, hvor land og vand mødes. På sløjfens forløb igennem
området støder den ind i steder med meget forskellige
karaktertræk.

STIENS FORLØB

1:2000 Principsnit, der viser forholdet imellem den nye bebyggelse og terrænnet.

Ankomsten til området sker fra Nedre Strandvej. Fra
midtbyen og til sejlklubben er sløjfens forløb anlagt
langs vandkanten. Ved at indsnævre det relativt brede
vejareal skabes et fortov ved vandkanten. I dag er der
kun et fortov på modsatte side, altså væk fra vandet, men
ved at etablere det nye forløb skabes passage der, hvor
folk helst vil gå, nemlig tættest på vandet.
Sløjfens forløb leder direkte videre langs lystbådehavnens kajer til Sildehagen. Vi anser det for vigtigt, at stien
er netop der, hvor man helst vil færdes – i dette tilfælde
med direkte udsigt til sejlbådene og det maritime liv, som
udspiller sig i havnen. Sløjfens forløb krydser dermed ind
imellem selve lystbådehavnen og det tilhørende grønne
areal, som anvendes af sejlerne.

Til forløbet kobler sig ligeledes en natursti i det fredede
naturområde, Hegedal, som igen kobler sig på en række
andre naturstier. Bevægelse langs stierne på skrænten og
fladen giver to meget forskellige måder at opleve området på. Fra naturstien på skrænten opnås en enestående
udsigt ud over lystbådehavnen og fjorden. Der er
dermed stor forskel på at færdes på det flade areal og
på skrænterne. Denne sti er en vigtig afstikker i sløjfens
hovedforløb, og for at øge bevidstheden omkring den,
og dermed lede flere ad denne rute, er det af stor betydning at sløjfen visuelt kobler sig på det eksisterende
stiforløb. Eksempelvis kan skiltning eller en synlig markering i belægningen medvirke til dette.

låge i et hegn, idet der på området går græssende får.
Om sommeren afholdes den årlige Sankt Hans fest på
Sildehagen. Stedet er desuden et velbesøgt udflugtsmål
for badegæster. Vi mener dog, at der er grundlag for, at
området i fremtiden i langt højere grad vil blive anvendt
som rekreativ fritidsoase til ophold og leg, og særligt vil
elever fra handelsskolen og gymnasiet, efter skoletid,
samt nye beboere i byen bidrage til dette.

Sløjfen følger fra lystbådehavnen til Sildehagen. For at
komme ind i selve området, må man gå igennem en

FØR

EFTER
1:4000 Principplan, der viser forholdet imellem Sløjfens forløb og de eksisterende stiforløb i området. Det er vigtigt at der sker en kobling imellem
dem.

Her ses situationen langs Nedre Strandvej, hvor der etableres et nyt fortov
mellem vejen og vandkanten.
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DØGN- OG ÅRSRYTME
Kalenderen anviser en års- og døgnrytme af tilbagevendende events, kapsejladser, markeder og fester, som
sikrer en kontinuerlig strøm af besøgende året rundt.
Forår, sommer, efterår og vinter tages området i brug.
Også i løbet af dagen er området genstand for mangfoldig brug. Det være sig de faste sejlere, motionisten på
joggingtur, pensionisten, som går en tur fra sit parcelhus
og rundt i skoven og overdrevet og endelig de besøgende til restauranten.
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Målet er at skabe et sted, som ikke blot kommer de besøgende til områdets største begivenheder til gode. Det
er i lige så høj grad et sted, som indbyder til stavgang, at
flyve med drage, at holde picnic på varme sommerdage
eller at nyde en varm kop kaffe i restauranten en kold novemberdag, dvs. fritidsbrug og naturoplevelser. Sejlklubben er stærkt medvirkende til, at der er liv året rundt, og
særligt om aftenen og i weekenderne bidrager sejlklubbens medlemmer til liv i området.

t

12

fugletur
kælkebakke
fugleophold
julefrokost
vinterbadning
gåture

vinter
december julefest

forår
3-4 marts forårsfest
bådene klargøres
yachtclub galla
gåture
træerne springer ud

marts bådene sættes i vandet

picnic

sommer

september Regatta

den sidste svømmetur
badning
picnic
gåture
sejlerskole
fiskekonkurrence
bærplukning
picnic
gåture
sejlerskole

efterår
15 oktober bådene lægges på land
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kapsejlads

2-3 august Vikingefest
23 juni Sankt Hans fest

jogging
16 august Fjorden Rundt kapsejlads

FORPLADSEN
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INDHOLD
I dette afsnit gennemgås projektets mål, og der reflekteres over hvorvidt de opfyldes.
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REFLEKSION
At stille en diagnose
Opgaven for dette projekt har ikke blot været at finde en
designløsning på et problem, men også at stille en diagnose for en mindre provinsby og specifikt for Hobro, som
svares på i et konkret designforslag. For at gøre dette
har vi taget udgangspunkt i en analyse, hvorigennem vi
har fået en grundig indføring i byen. Igennem analysen
har vi ikke blot søgt at finde problemer, men har i lige så
høj grad fokuseret på byens potentialer. Analysens metoder er dels baseret på empiriske data omhandlende
bl.a. demografi samt fænomenologiske registreringer
og samtaler med relevante personer. Analysens og teoriens viden har vi brugt som grundlag for konceptet, hvor
vi har peget på en måde at udnytte byens potentialer.
Følgelig kan man stille spørgsmålet, om denne måde at
gribe en opgave an på, er den rette. I forhold til projektets
metode finder vi, at man igennem grundig stedsanalyse
kan diagnosticere problemer såvel som potentialer for et
sted, og dermed formulere en relevant problemstilling.
Vigtigheden af denne baggrundsanalyse, der fokuserer
på både det positive og negative, mener vi, kan være en
måde at bringe helhedssyn og nytænkning ind i planlægningen. Vi lægger dermed stor vægt på vigtigheden
og virkningen af at arbejde med byen som en helhed.
Ved at arbejde med helheden, tror vi også, at risikoen
for kortsigtede lappeløsninger mindskes. Desuden er
chancen for at undgå projekter, som ingen relation har
til den kontekst, de bliver en del af. Særligt førstnævnte
er et stort kritikpunkt til den måde, vi finder, at planlægningen i Hobro har været hidtil.

Projektets mål
Det har fra starten været et af læringsmålene for projektet at undersøge tilstanden i en mindre dansk provinsby,
og derigennem komme med et bud på, hvorledes eventuelle problemer kan løses. At arbejde med en provinsbyproblematik har dermed været lagt fast fra starten,
mens den konkrete problemstilling først blev formuleret
igennem arbejdet med analysen, teorien og konceptet.
Selvom projektet tog udgangspunkt i Hobro, mener vi, at
problematikken omhandlende stagnerede provinsbyer
er af en mere generel karakter. I Danmark findes mange
byer af Hobros størrelse, der på samme måde oplever en
stagnation i udviklingen. Projektet prøver her at give et
bud på en måde at behandle disse byer på. For Hobros
vedkommende mener vi, at det er på tide at gøre sig det
klart, hvad byens fremtid skal være, og visionerne og ønskerne for byen skal således formuleres, da der uden visioner ikke vil ske nogen udvikling.
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Den specifikke problemstilling for projektet handler om
at skabe grobund for udvikling i Hobro med basis i de
potentialer, der igennem analysen er blevet udpeget.
Naturen og Hobros placering landskabeligt og i forhold
til infrastrukturen, som var de potentialer, vi udpegede,
har haft stor betydning for, hvordan projektet har formet
sig. At tage udgangspunkt i potentialerne har været en
måde at binde projektet til stedet. Det vil sige, at på trods
af at projektets udgangspunkt var et meget generelt
spørgsmål, er det endt med at blive meget stedsspecifikt.
Derfor mener vi, at det specifikke løsningsforslag ikke direkte kan overføres på en anden by, men at projektets
metode og overordnede synspunkter kan være til inspiration for andre byer i en lignende situation som Hobro.

Økonomisk vækst og øget
livskvalitet
Projektets problemformulering lød: Hvordan kan naturen som ressource aktiveres, således at Hobros økonomiske situation forbedres og borgernes livskvalitet øges?
Sløjfen og de tre zooms er tilsammen det løsningsforslag,
der søger at svare på problemformuleringen, og hertil er
det relevant at diskutere, om de så opfylder denne. Bliver
naturen i og omkring Hobro udnyttet som en ressource?
Og kan Sløjfen og de tre zooms være med til at skabe
økonomisk vækst i Hobro og forbedre livskvaliteten?
I forhold til økonomien er det på nuværende tidspunkt
svært at give et præcist svar idet, der er mange usikre
faktorer omkring fremtidsudviklingen i Hobro. Vil der
i fremtiden være efterspørgsel på boliger? Vil der være
grundlag for at etablere nye erhverv i Hobro midtby?
Hvis dette projekt kan tiltrække nye borgere og erhverv,
mener vi, at det vil medvirke til en forbedring af byens
økonomiske grundlag.
Ud fra de givne omstændigheder for projektet i dag, er
der med Hobros gunstige infrastrukturelle placering, potentiale for, at byen bliver attraktiv som bosætningssted,
hvilket vil påvirke grundpriser m.m. Dette er en mulighed at bo i Hobro og arbejde i flere omkringliggende
større byer. Samtidig er der et overskud af arbejdspladser
i byen og derfor burde der være et potentiale i at gøre
tilflytning attraktiv, for de mennesker, der arbejder i Hobro, men i dag pendler dertil. En god infrastrukturel placering er dog ikke nok, for så ville vi allerede i dag kunne
observere stor tilflytning, hvilket ikke er tilfældet. Hobro
skal nødvendigvis tilbyde andet og mere til disse potentielle tilflyttere. Derfor foreslås nye boligtyper, der kan
tiltrække mennesker, der ellers ikke ville flytte til Hobro,
med byens nuværende boligtilbud. Desuden er der i projektet stor fokus på at forbedre bylivet, da et aktivt og

dynamisk byliv kan være en generator for nye initiativer,
og ligeledes udgøre et aktiv i forhold til bosætning.
Udover nye borgere kan nye erhverv også bidrage til en
økonomisk vækst. For at tiltrække erhverv er den gunstige infrastruktur igen af væsentlig betydning. En anden
faktor er potentialet for at finde kvalificeret arbejdskraft i
byen, hvorfor tiltagene i forhold til bosætning også spiller en rolle i forhold til at tiltrække erhverv. Nye erhverv
tiltrækkes i projektet primært ved at tilbyde lokaler med
en central og attraktiv placering, der har udsigt mod naturen og en stærk karakter. På den måde ser vi også mulighed for at tiltrække andre typer af erhverv end dem,
der allerede i dag er placeret i Hobros erhvervsområder
nord og syd for byen.
Udover økonomisk vækst er større livskvalitet for byens
borgere også et mål. Livskvalitet er en individuel faktor,
som er vanskelig at måle. Dog er der nogle parametre for
livskvalitet, som kan bruges som indikatorer på, om projektet vil forbedre livskvaliteten. Livskvalitet kan handle
om tilfredsstillelsen af en række af behov, såsom mad,
sex, personlig udvikling, rekreation, sundhed etc. I dette
projekt har vi fokuseret på livskvalitet igennem rekreation og nærhed til natur. Dette skyldes dels de uudnyttede potentialer, der er i Hobro, for at bruge naturen mere
aktivt, men også de undersøgelser, som blandt andet
nævnes i teorien, der viser, at naturområder kan en positiv effekt på menneskets sundhed. Dette gælder både i
forhold til forebyggelse af stress og andre sygdomme, og
også via motion i naturen. Samtidig kan naturen opfylde
behov for oplevelse, behov for socialt samvær eller være
et frirum til at være alene.

Sløjfen som helhedsgreb
Vi laver ikke blot et omdannelsesprojekt, men søger, ved
at introducere sløjfen i Hobro, at binde byen sammen i
en øst-vestgående akse, som følger tunneldalens forløb.
Sløjfen definerer en fleksibel ramme i form af en rekreativ struktur, der kan skabe sammenhæng for fremtidige
tiltag. Sammenhængen opnås ikke blot igennem det
samme materiale eller formsprog. Derimod ligger det i
forløbets natur at lede videre fra noget til noget andet, og
dermed ledes de gående fra sted til sted, hvormed byen
bindes sammen på tværs. Ved etablering af sløjfen skabes
der i løsningsforslaget mere fokus på naturen i og omkring byen. Sløjfens sammenhængende stiforløb vil først
og fremmest øge tilgængeligheden til naturområderne.
Dernæst vil forløbet sammenbinde forskelligartede områder, og derigennem lukke nogle af de ”missing links”,
der findes i byen i dag, eksempelvis langs Skivevej. De
forskellige initiativer og udviklingsområder vil, som perler på en snor, knytte sig til sløjfen. I den forbindelse er et

relevant spørgsmål, hvordan sikrer man, at initiativerne
i disse områder markerer byen tydeligere, frem for blot
at bidrage til byens rodede og diffuse karakter? Derfor lægger dette forslag vægt på at ny bebyggelse skal
forholde sig bevidst til landskabet. Desuden forsøger vi
med sløjfen og med by-natur-nedslaget at vende byens
retning, fra at dreje sig om de nord-sydgående veje til at
følge det øst-vestgående dallandskab.

Realisering
I forhold til en realisering af projektet er vi bevidste om,
at den foreslåede løsning vil kræve en økonomisk investering i en størrelsesorden, som Hobro ikke har set før,
men vi mener samtidig, at denne investering på lang sigt
vil kunne betale sig.
Infrastrukturløsningen, som inkluderer nedlæggelse af
industrihavnen, undergravning af en del af Brogade samt
etablering af en omfartsvej, vil frigøre meget attraktive
arealer i bymidten til ny bebyggelse og pladser. Samtidig
vil det blive nemmere for bilister at komme igennem Hobro, idet omfartsvejen bliver et alternativ, der kan aflaste
bymidten for den tunge trafik. Ved dette forslag vil der
være nogle miljømæssige og økonomiske konsekvenser,
der bør undersøges nærmere ved en realisering.

i fremtiden skal være vækst eller stilstand er Hobro selv
medbestemmende. Vækst kræver dog visioner, viljestyrke og politisk opbakning! Men med disse forudsætninger opfyldt kan Hobro gå en lysende fremtid i møde!
Dette projekt skal ses som et oplæg til debat omkring
Hobros fremtid. Vi ser projektet som en saltvandsindsprøjtning til dem, som beskæftiger sig med Hobros
fremtid. Det være sig politikere og planlæggere såvel
som erhvervsdrivende og indbyggerne i Hobro. Konkret
giver projektet en vision for byens fremtid, som kan skabe
debat om, hvad byen skal kunne i fremtiden og hvordan
den skal se ud. Samtidig åbnes der også op for en diskussion af, hvad der skal til for at opnå målene for byen på
sigt. Vi mener, at det er nødvendigt at tænke langsigtet
og helhedsorienteret. Derfor siger vi nej tak til flere lappeløsninger og halvhjertede omdannelser. I stedet siger
vi velkommen til ”Hjortebrøl og Villavej” i Hobro.

Forslaget om at flytte væsentlige funktioner fra periferien til bymidten, vil ligeledes kræve en stor investering,
men det liv, som disse funktioner vil medføre i bymidten,
vil kunne tiltrække investorer og besøgende, og dermed
gøre Hobro bymidte til at aktivt sted. Ved etablering bør
en afvejning af miljømæssige, sociale og økonomiske
konsekvenser foretages.
Forslaget om at etablere Sløjfen vil være et stort tiltag
i byen, men væsentligt lettere at etablere både økonomisk og praktisk i forhold til andre af projektets idéer.
Der kan dog også her være miljømæssige overvejelser,
der vil være væsentlige i forbindelse med etableringen
af den, specielt de steder, hvor sløjfen møder beskyttet
natur. Her handler det om tilgængelighed uden at gå på
kompromis med naturplejen.

Visioner for fremtiden
Selvom vi i mange dele af Danmark oplever enorm vækst,
er der områder, som geografisk ligger langt væk fra disse
vækstområder. Ligeledes er der byer, som lægger sig i
grænsefladen imellem vækst og stilstand/tilbagegang.
Hobro er en af disse byer. Vi mener, at Hobro fortjener
en bedre fremtid! Hobro er en by, der, når man kigger
ind under overfladen har store kvaliteter, som dog ikke
udnyttes. Men når det kommer til spørgsmålet om der
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