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Fredericias nye bydel
Dette projekt tager udgangspunkt i en igangværende udviklingsproces på Fredericia havn, hvor industrien er lukket ned og gør plads for,
at midtbyen kan udvide ud mod Lillebælt, og havnen igen indlemmes
i byen.
Det overordnede tema for projektet er, hvordan der kan skabes levende byrum i en ny bydel, hvor der ikke kan trækkes på store attraktorer henvendt til turister og opland, men hvor hverdagslivet skal
danne grundlaget for bylivet.
Projektet beskæftiger sig i den forbindelse med to teoretiske lag,
landskabsurbanisme og byrum/bylivs teori. Landskabsurbanisme bruges primært i forbindelse med planlægning af den nye bydel i større
skala, hvor byrum/bylivs teorien primært bruges når de enkelte byrum skal formes. Dog udledes der i begge lag elementer, der kan
bruges i begge skalaer.

rammen for bebyggelsen sådan, at byrummene dikterer bebyggelsen
og ikke omvendt. På den måde kan de enkelte byrum få de specifikke
rammer, de har brug uden at skulle indordne sig en allerede fastlagt
struktur.
De enkelte byrum spiller hver en rolle i den overordnede plan, og
to specifikke rum detaljeres i høj grad som eksempler på, hvordan
byrum kan spille rollen som katalysatorer for hverdagslivet.
Projektet her er lavet i samarbejde med FredericiaC, som er det
udviklingsselskab der står for omdannelsen af Fredericia havn i de
kommende 20-25 år. FredericiaC’s vision er at udvikle den nye bydel
sådan, at byliv kommer før byrum, og byrum kommer før bebyggelse.
På den måde bygger dette projekt videre på de tiltag, der allerede er
i gang i Fredericia, og giver et konkret bud på, hvordan denne visions
andet skridt - byrum før bebyggelse - kan tage sig ud.

På baggrund af det teoretiske grundlag udformes en strukturplan,
hvor byrummene tænkes ind før bebyggelsen. De danner dermed

Vi vil gerne takke medarbejderne fra FredericiaC. Deres kommentarer og information omkring området har bidraget positivt til projektets udvikling. Særligt Helle Neigaard har gjort en stor indsats for
at hjælpe os med alle praktiske ting igennem projektet.
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The new part of Fredericia
This project takes point of departure in a development already in
progress at Fredericia harbor, where a big chemical factory has closed
down, an made room for the city center to expand towards Lillebælt
and that the harbour once again can be a part of the city.
The overall theme of the project is, how to create lively urban spaces
in a new part of town, where it is not possible to have many big attractors addressed for tourists, but where everyday life should constitute the foundation for urban life.
The project works in that perspective with two theoretical layers,
landscape urbanism and urban life/urban space theory. Landscape urbanism is primarily used in connection to planning the site in a larger
scale where urban life/urban space theory primarily is used when the
urban spaces is designed. However in both layer element are drawn
that can be used in both scales.
Based on this theoretical foundation a structural plan is formed of the
project area where the urban spaces are planned before the buildings. By that the urban spaces form the structure of the built area in a

way so the urban spaces dictate the built area and not the other way
around. In that way the urban spaces can have exactly specific setting
they need without having to adapt to a already planned structure.
Each of the urban spaces play a specific part in the overall plan for the
area and two spaces are designed in detail as examples of how urban
spaces can contribute as a generator of everyday life.
This project is made in cooperation with FredericiaC which is the
organization behind the development of Fredericia harbor the next
20-25 years. FredericiaC’s vision is to develop the area in a way so
urban life comes before urban spaces, and urban spaces come before
the buildings. Thereby this project builts upon an ongoing process in
Fredericia and gives a concrete example of how the visions second
step – urban spaces before buildings – can look like.
We want to thank the people from FredericiaC.Their comments and
knowledge about the area have been a valuable contribution to the
development of the project.
Especially Helle Neigaard has made a great effort to help us in all
practical matters throughout the project.
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Omdannelse af havnen
4Fig. 1
Fredericia fra luften med projektområdet markeret med
blåt.

uFig. 2
De midlertidige aktiviteter trækker allerede fredericianerne ned på projektområdet

I de senere år har udviklingen af havneområder i Danmark taget fart.
Industrien, som før dominerede havnene, forsvinder og efterlader
plads til nye rekreative og kommercielle tilbud. Nu vil man indtage
havnen, skabe liv og nye arbejdspladser. Der er mange gode intentioner og lige så mange eksempler på, at intentionerne ikke bliver
virkelighed. Eksempler som Gråsten havn, hvor de industrielle spor
slettes for at gøre plads til de beboere, som køber drømmen om
havneliv og vandudsigt. Og som undres når den aktive havn forsvinder,
som murene rejses.[Slaget om havnen, 2010]
Så hvad skal der til for at udvikle vores havne til levende byområder?
Hvordan undgås en privatisering af havnene, og hvad skal skabe
grundlaget for bylivet i de fremtidige byrum, når de eksisterende
funktioner forsvinder? Det er nogle af de spørgsmål, projektet her vil
forsøge at svare på.
Projektet tager udgangspunkt i et 20 hektar stort tidligere industriområde på Fredericia havn (se Fig. 2). På området lå tidligere den kemiske fabrik Kemira, derudover ligger der i dag Fredericia skibsværft,
som har fået opsagt deres lejekontrakt og i løbet af få år fraflytter
grunden. Området ønskes omdannet til en ny bydel med blandede erhvervs-, bolig-, handels- og kulturtilbud og skal fungere som en bydel,
der er integreret i den eksisterende midtby, og som skal reetablere
byens adgang til Lillebælt. I den forbindelse har Fredericia Kommune
i samarbejde med Realdania Arealudvikling dannet selskabet FredericiaC, der skal varetage opgaven de næste 20-25 år.
Projektet her fokuserer på, hvordan der kan skabes attraktive byrum
i denne nye bydel, og i den forbindelse hentes der inspiration, i nogle
af de tilgange FredericiaC anvender i forbindelse med blandt andet
byliv og byrum.

Mental byomdannelse

I FredericiaC arbejder man ud fra en teori, der hedder byliv før byrum og byrum før bebyggelse. Det går ud på, at der skabes et grundlag for byliv allerede under udviklingsprocessen, ja før den første
streg er tegnet. Via midlertidige aktiviteter undersøges det hvilke aktiviteter, der er grundlag for at planlægge i området, og samtidig bliver
borgerne inddraget i processen, så der allerede i udviklingsprocessen
skabes et tilhørsforhold til projektområdet blandt byens borgere. Og
hvorfor er det så vigtigt?
Det er det fordi, hvis den nye bydel skal kunne fungere som en inte-
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greret del af den eksisterende Fredericia midtby, skal den være forbundet med det øvrige Fredericia, ikke bare fysisk i form af infrastruktur, men også mentalt i borgernes bevidsthed. Det er således vigtigt,
at områdets nye rolle i byen bliver lige så central som den tidligere
industrihavn, og at området bliver en del af mange fredericianeres
hverdags- og fritidsliv.
Her er mental byomdannelse blevet anvendt som redskab til at aktivere projektområdet og skabe rum, inden der er bygget noget. Således
har FredericiaC på baggrund af en åben idékonkurrence blandt byens
borgere skabt rammerne for en række midlertidige aktiviteter på
projektgrunden, der er med til at trække folk ned i området. Desuden
er der blevet etableret løberuter gennem området, og kajen mod Lillebælt er blevet tilgængelig for lystfiskere. (se fig.3)
Processen med at etablere projektområdet på fredericianernes mentale bykort er altså allerede godt i gang.

Byrum før bebyggelse

På baggrund af den allerede igangværende proces med mental byomdannelse, tager projektet her udgangspunkt i næste skridt af processen, byrum før bebyggelse.
Byrum er byens mødesteder, det er her livet udspilles, og borgerne
mødes på tværs af etnisk oprindelse, faglighed, alder og sociale klasse.
Det er her mennesker lærer sig selv at kende i forhold til andre,
det er her tolerance for andre udvikles. Derfor er det vigtigt at tage
byrummet seriøst og finde ud af, hvad der skaber et levende byrum,
hvor folk interagerer på tværs.
Den tyske bysociolog Georg Simmel, som i slutningen af 1800 tallet
forskede i det moderne bymenneskes psykologiske liv, skriver bl.a. om
bylivets indvirkning på den enkelte person:
“Man is a creature, whose existence is depending on differences, i.e.,
his mind is simulated by the differences between present impressions
and those which have proceeded”[Simmel 1971; 31]
Simmel siger dermed, at vi mennesker sammenligner os hver især
med andre mennesker og definerer os selv i forhold til, hvad vi oplever, lærer af det og udvikler os selv som mennesker på den baggrund.

Indledning
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4Fig. 3
Billeder fra fredericia

Det er her byrum kommer ind i billedet. Byrummet er mødestedet,
hvor mange forskellige mennesker kan mødes, opleve forskellighederne og lære af dem.
Byrum skal ligge op til denne interaktion mellem forskellige samfundsgrupper. Hvis byen ikke tilbyder rum for interaktion og læring, går det
ud over den forståelse, vi har for hinanden og i yderste konsekvens
demokratiet, som bysociolog Richard Sennett der forsker i, hvordan
man bryder livsstilsdomæner og ghettoer i byen skriver:
”These jolts (mødestederne) are necessary to a human being to give
him that sense of tentativeness about his own beliefs which every
civilized person must have” [Sennett 1976; 228]
Ifølge Sennett skal den funktionsdelte by brydes op for at skabe mulighed for interaktion og læring. Byrum bør koncentreres i krydsfeltet eller kanten mellem forskellige funktioner for at skabe størst
mulig interaktion. Byrum skal altså placeres i byen, hvor mange forskellige gruppers hverdagsliv krydser hinanden. På den måde skaber
hverdags-livet grundlaget for bylivet.
Gitte Marling som forsker i byrum og byliv har i sin bog Urban Songlines – Hverdagslivets drømmespor, på baggrund af en række udvalgte
cases i Aalborg beskrevet, hvordan indbyggere fra forskellige samfundslag benytter byen. Det viser sig, at alle mennesker har nogle
bestemte ruter, de foretrækker at følge frem for andre, og forskellige steder steder de foretrækker at opholde sig frem for andre. De
foretrukne ruter og steder er bestemt af hver enkelte menneskes
sociale status, arbejdssituation og æstetiske præferencer. Disse ruter
kalder Marling for ”songlines”, og hun definerer begrebet songline på
følgende måde:
“En songline er således den linje eller det spor, som vi hver især
følger i vores daglige færden i byen fra det ene sted af betydning til
det næste; fra boligen til f.eks. foreningen, klubben, kulturstedet eller
arbejdspladsen. Det er til songlines, at vi knytter vores sociale væren
og vores bybilleder – vores oplevelser af byen og dens arkitektur.”
[Marling, G., 2002 ]
I dette projekt vil der blive arbejdet med at skabe rammerne for, at så
mange forskellige indbyggere i Fredericias songlines som muligt kan
krydses, så der vil være mulighed for social udveksling og interaktion
borgerne imellem og dermed sikre levende byrum.

8
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Det fordrer, at der arbejdes med at etablere byrum med et varieret
program, der appellerer bredt til hele Fredericias befolkning. Der vil
også blive arbejdet med at skabe byrum, der appellerer til bestemte
befolkningsgrupper, men etableret på kanten til andre byrum således,
at der stadig vil være mulighed for interaktion og læring.
De nye byrum i projektområdet skal med andre ord fungere som
fredericianernes foretrukne mødesteder i fremtiden.

Byliv i en dansk provinsby

Når man skriver om byens indvirkning på mennesker refereres ofte
til storbyer som New York og Boston eller København i en dansk
kontekst. Det er ofte med afsæt i de store byer teoretikere indenfor
byliv, by- og byrumsdesign som for eksempel, Richard Sennett, Jane
Jacobs og Kevin Lynch har udviklet deres teorier. Men kan man anvende eksempler på byliv og byrum i storbyerne til at diskutere byens
og byrummenes påvirkning på indbyggerne i en mellemstor dansk
provinsby?
Det kan man i det omfang, at teoretikerne forsøger at afdække universelle normer for, hvordan livet leves i byerne og beskæftiger sig
med temaer som social interaktion, orientering og tryghed, der er
lige så vigtige at forholde sig til i småbyer som i storbyer. Det er dog
vigtigt at understrege, at forudsætningerne for byliv og velfungerende
byrum er forskellige i en millionby med et stort opland og et stort
flow af mennesker og en mellemstor dansk provinsby som Fredericia
med et begrænset opland.
I Fredericia er der, ikke desto mindre, repræsenteret mange forskellige kulturer og sociale grupper, som vil kunne drage nytte af hinanden, hvis der arbejdes med mødesteder og offentlige rum på kanten
mellem forskellige bymæssigheder. Men byliv er måske noget andet i
Fredericia end i Storkøbenhavn.
Projektet her vil derfor undersøge, hvad byliv er i Fredericia, hvad
eksisterer der i forvejen, og hvilke programmer kan man aktivere
med en positiv effekt? Hverdagslivet er i fokus som grundstenen til
bylivet i Fredericia, men også fritidslivet ses som en vigtig bidragsyder
til et fremtidigt velfungerende byliv både i den eksisterende midtby
og på projektområdet.

Indledning

28-05-2010 03:05:29

For at kunne arbejde med byrum er det naturligvis vigtigt at se på
den kontekst, som byrummene befinder sig i. Bebyggelsen og byrum
påvirker hinanden. Derfor beskæftiger projektet sig sideløbende med
overordnet planlægning af en byrums- og sturkturplan for projektområdet med udgangspunkt i den landskabsurbanistiske tilgang, hvor
der trækkes på eksisterende potentialer og historiske spor for at
forankre planen i dens bymæssige og landskabelige kontekst.

i hverdagslivet i en dansk provinsby?

Således arbejdes der konkret i dette projekt med byrumsarkitektur i
en urban landskabsplan, hvor byrummene fungerer som katalysatorer
for det fremtidige byliv i den nye bydel. Desuden er det målet, at
aktivere byrummene som bindeleddet mellem det eksisterende Fredericia og projektområdet så de to i fremtiden bliver et samlet hele.
De spørgsmål der søges svar på i projektet er derfor:
Hvordan forbindes projektområdet fysisk og mentalt med Fredericias eksisterende midtby?
Hvordan kan der, ved at arbejde med områdets karakteristiske kendetegn samt et teoretisk grundlag, skabes en ny bydel med levende
byrum?
I den forbindelse, hvordan skabes byrum, som inviterer til aktiv brug

Indledning
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Kontekstanalyse
I det følgende præsenteres resultaterne af de undersøgelser, der danner baggrund for det designforslag, der vil blive
præsenteret i dette projekt.
Målet med analyserne er lære Fredericia og projektområdet at kende samt at udlede konkrete designparametre og design
guidelines, der kan understøtte designprocessen.

3Fig. 4
View fra Volden
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Fredericia
Fredericia er centralt placeret i Danmark og er en del af Trekantsområdet og dermed det østjyske bybånd, der udgør de større provinsbyer i det østlige Jylland fra Randers til Kolding, der er forbundet via
den østjydske motorvej [Landsplanredegørelsen 2006; 54]. Det er en
mellemstor dansk provinsby med ca. 50.000 indbyggere i kommunen.

uFig. 6
Fredericia er centralt placeret i Danmark med max. to
timers kørsel til de største danske byer.

Byen trækker særligt på dens placering både i forhold til dens rolle
som trafikalt knudepunkt, men også i forhold til den herlighedsværdi
som det omgivende Lillebælt tilføjer, med badestrande i cykel og gåafstand overalt i Fredericia by.
Fredericia spiller en stor rolle som trafikalt knudepunkt for både
bane- og motorvejsnetværk og har desuden en af Danmarks største
industrihavne. Med de 4 største byer indenfor to timers kørsel har
byen en attraktiv placering for virksomheder, og i de seneste år har
byen haft stor vækst indenfor erhvervsområdet med etablering af nye
virksomheder og arbejdspladser langs motorvejsnettet. Dette har
dog ikke afspejlet sig i en tilsvarende befolkningsvækst, hvilket derfor
er en af de store udfordringer i fremtiden for Fredericia kommune.
[Kommunestruktur 2009]
En af de afgørende grunde til den manglende befolkningsvækst er, at
byen gennem hele dens eksistens har kæmpet med sin placering mellem de historiske handels- og kulturbyer Kolding og Vejle, som har
været de dominerende byer i trekantsområdet siden deres grundlæggelse. Denne dominans er fortsat op til idag, hvor mortorvejsnettet
gør det nemt og bekvemt at bosætte sig i en af Trekantsområdets
øvrige byer og pendle til arbejde i Fredericia.

2 timer

Århus

1 time

København

Fredericia

Derfor er et af hovedmålene i Fredericias kommunestrukturplan at
tiltrække flere beboere, ved bl.a. at satse på et større udvalgt af boliger,
højere kvalitet af boliger og bedre byrum i forbindelse hermed.
[Kommunestruktur 2009]

3Fig. 5
View fra Volden
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Rammer for projektet
Fakta
Grund størrelse:

20 Ha

Afstande fra FredericiaC
-Gågade				
300 m
-Badestrand			500 m
-Motorvej			
5 km

Som nævnt i indledningen ejes projektområdet af udviklingsselskabet
FredericiaC, som er et partnerskab mellem Fredericia Kommune og
Realdania Arealudvikling, hvor Fredericia Kommune ejer 25% og Realdania Arealudvikling ejer 75%. Selskabet ledes af en bestyrelse med
repræsentanter fra begge parter. Det kan diskuteres, hvorvidt Fredericia Kommune kan komme i klemme i en sådan konstellation, hvor
75% ejes af en udefrakommende privat fond med deres egne mål og
visioner for, hvad der skal ske på området. Intentionerne fra Realdania
Arealudvikling er gode, men kan de gode intentioner komme til at
trække noget ned over hovedet på Fredericias befolkning?
Det at FredericiaC ejer hele udviklingsarealet, og ikke skal skabe
overskud på projektet, giver økonomisk frihed til at gå anderledes til
opgaven. En frihed som kommunen ikke ville have haft uden Realdania
Arealudvikling. Dermed ser vi i projektet her positivt på konstellationen FredericiaC, som med fokus på de mennesker, der skal bo,
arbejde og leve i bydelen har som mål at ville skabe en ny varieret
bydel i Fredericia. Med en række midlertidige aktiviteter er FredericiaC allerede i gang med at sætte den nye bydel på fredericianernes
mentale bykort, som de skriver:
”Vores grundlæggende tilgang handler om at sikre mulighederne for
et godt og inspirerende byliv, før vi skaber byrum – og skabe byrum,
før der bliver bygget huse.”
[FredericiaC.dk]
Det er vigtigt, at dette afgangsprojekt forholder sig til de ønsker og
krav, som FredericiaC har formuleret. Dels er ønskerne og kravene
formuleret på baggrund af dybdegående analyser og et kendskab til
området, dels rummer analyserne værdifulde oplysninger, som kan
have betydning for valget af designparametre senere i projektet.
Derudover er det vigtigt at studere det overordnede plangrundlag
,der gælder for Fredericia som for eksempel lokalplaner, kommuneplanen for Fredericia Kommune og eventuelle regionsplaner, og undersøge hvilken gældende lovgivning, der vil have indflydelse på den
fremtidige indretning af projektområdet.
I de følgende afsnit præsenteres de krav og ønsker FredericiaC har
formuleret for projektområdet, samt det generelle plangrundlag bestemt af Fredericia Kommune samt regions- og landsplaner og i hvilket
omfang disse krav og ønsker vil have indflydelse på dette projekt.
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tFig. 7
Projektområdet er på ca. 20 Ha

Krav og ønsker

FredericiaC har formuleret følgende vision for projektområdet:
”Sammen med borgere, erhvervsliv, kulturliv, organisationer og alle
andre interesserede vil FredericiaC udvikle en ny bydel. En bydel som
giver alle byens borgere fri og direkte adgang til vandet og havnen.
En bydel som tiltrækker mange forskellige slags mennesker, fordi den
rummer mange forskellige slags tilbud.”[Workshopprogram, 2009]
Visionen er bredt formuleret for, som de skriver, er det meningen, at
den nye bydel skal være åben for alle typer mennesker, og at byliv
kommer før mursten. Som et led i processen med at realisere visionen
afholdt FredericiaC en sommerworkshop i 2009. Her inviterede FredericiaC designstuderende fra hele landet til at komme og give deres
bud på den fremtidige bydel. Til trods for, at hæftet henvender sig til
deltagerne i en sommerworkshop, er kravene og ønskerne der formuleres i hæftet – ”...fuldstændig i tråd med programkravene for den
”rigtige” konkurrence der er under planlægning”[Workshopprogram,
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2009; 12].
Programmet indeholder, udover visionen, også en række tekniske
krav samt specifikke ønsker for udformningen af den fremtidige bydel.
Her kan, blandt andet, nævnes tekniske aspekter angående eksempelvis bæredygtighed, samt minimumskrav til den fremtidige bebyggelsesprocent.
Der lægges særligt vægt på følgende temaer:
- Strategitænkning
- Byliv før bebyggelse
- Bæredygtighed
Derudover har de opsat nogle rammevilkår for projektområdets
fremtidige bebyggelse, som skal ses som minimumskrav. Disse omfatter:
- En bebyggelsesprocent på mindst 120 omsat til et etageareal på
mindst 240.000kvm
- 50% boliger
- 40% erhverv
- I erhvervsarealet skal mindst 15.000 kvm indgå som detailhandel
I øvrigt vurderes det, at opfyldelsen af ovennævnte rammevilkår vil
medføre et behov for ca. 2.100-2.400 parkeringspladser.
[Workshopprogram, 2009]

Implementering af krav og ønsker
Byliv før bebyggelse
I forhold til de 3 ovennævnte temaer lægges der i dette projekt særlig
vægt på temaet, der omhandler byliv før bebyggelse.
I løbet af 2009 har der foregået en række aktiviteter på de arealer af
projektområdet, der grænser op mod Lillebælt, hvor FredericiaC har
stillet plads til rådighed i form af en række cirkelslag, hvor midlertidige aktiviteter kan afprøves (se fig. 8). Udover at de midlertidige aktiviteter skal bidrage til at sætte projektområdet på Fredericianernes
mentale bykort, er det meningen at aktiviteterne skal kaste lys over,
hvilken type byliv den fremtidige bydel kan rumme.
I dette projekt tages der udgangspunkt i resultaterne fra denne proces. Således vil diskusionen af bylivet og placeringen af de fremtidige byrum og disses programmering- og design blive bestemt af en
kombination af den viden om hvilke typer aktiviteter, der allerede

fungerer i projektområdet idag, samt egne analyser af hvilke typer
aktiviteter, der ville kunne placeres i projektområdet i fremtiden.
Derudover implementeres kravet om et blandet program af boliger,
erhverv og handel i projektet, og minimumskravene vil blive anvendt
som vejledende designparametre i det omfang, at funktionerne understøtter det ønskede byliv i projektområdet.
Strategitænkning
Strategitænkningen vil især komme til udtryk i form af planlægningen af, hvordan området inddeles i en overordnet strukturplan, der
sikrer sammenhængende kvarterer og byrum, der understøtter det
ønskede byliv.
Det er vigtigt, at området skal kunne planlægges og udbygges over en
periode på mindst 25 år. I den forbindelse vil der i dette projekt også
blive lagt vægt på at tænke en realiseringsplan med i de designforslag,
der udformes for den overordnede strukturplan og de fremtidige byrum, samt hvilke konsekvenser realiseringsplanen vil have for bylivet
i projektområdet.

STRANDEN
DEN GRØNNE BØLGE

”Siden 1970’erne har den primære vision for den bæredygtige byudvikling været at reducere bygningers energiforbrug for derved at
reducere udslippet af drivhusgasser. I dag er langt de fleste arkitekter og ingeniører bevidste om, hvilke faktorer der indvirker på et
bæredygtigt bygningsdesign, men hvad der derimod mangler at blive
sat fokus på, er hvordan bæredygtige designløsninger kan implementeres i en større skala i den eksisterende bystruktur, og i bynære
landskaber.” [workshopprogram 2009]

GADEN

LEGEPLADSEN
SPORTEN
RAMPEN
LEJREN
TORVET

BANEN

VÆRKSTEDET

FYRTÅRNET

Den sydlige del af området

tFig. 8
Oversigtsplan over de midlertidige aktiveteter der er en
del af den mentale byggemodning som FredericiaC er i
gang med
uFig. 9
Særlige indsatsområder indenfor bæredygtighedsprincipper i Fredericia Kommune

Energi

Bæredygtighed
I programmmet for sommerworkshoppen i 2009 indledes afsnittet
om bæredygtighed med følgende udsagn:

Transport
Økonomi
Miljø

Social og sundhed
Affald

Vand

Med denne udtalelse lægges der op til en mere holistisk tilgang til
begrebet bæredygtighed, hvor der skal arbejdes med de tre typiske
overordnede begreber, når der diskuteres bæredygtighed i dag:
- miljømæssig
- social
- økonomisk
I dette projekt vil det være relevant at inddrage alle de ovennævnte
bæredygtighedsproblematikker, men for at gøre principperne operationelle som designparametre er det nødvendigt at udspecificere,
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Cykel og
gang 7 %

Bil
80%

Tog og
bus 12%

Andet 1%

tFig. 10
Transportsammensætningen i Frederecia Kommune i
2007

hvilke aspekter inden for de tre problematikker, der vil blive lagt særlig vægt på.

ning og design af den nye bydel, hvor programmer og designløsninger
understøtter ovennævnte.

Miljø
På det miljømæssige område henviser FredericiaC til, hvordan Fredericia Kommune arbejder med bæredygtige løsninger med særlig
fokus på energi, transport, vand og affald, heraf er emnerne ”transport” og ”vand” særligt interessante at kigge på i forbindelse med
udformningen af byrummene i den nye bydel.

I dette projekt vil der også blive arbejdet med at fremme social interaktion og folkesundhed ved at arbejde med designløsninger i byrum,
der lægger op til aktivt brug.
Derudover vil der blive arbejdet med tæthed i den fremtidige bebyggelse ud fra den betragtning at; for at en ny bydel skal kunne fungere
med shopping, erhverv og kultur er det nødvendigt med et vist befolkningsgrundlag. Dette gælder også i forhold til at sikre liv i de nye
byrum

Hvad angår transportområdet udgør biltransport en stor andel af
den samlede persontransport, og man efterlyser en strategi for, hvordan man kan mindske transportbehovet og få borgerne til at anvende
mere miljøvenlige transportmuligheder såsom cykler eller kollektiv
trafik (se fig. 10).
I den forbindelse arbejder Fredericia Kommune med en cykelhandlingsplan, hvor de løbende udbygger deres gang- og cykelstinetværk.
På vandområdet fokuseres der på, hvordan man i Fredericia kan sikre
en bæredygtig håndtering af spildevand, overfladevand, den generelle
havstigning, og hvordan man sikrer sig mod fremtidens øgede regnintensitet.
Her åbnes der op for nye muligheder, blandt andet for forsinkelse
af regnvand, og man efterlyser eksempler på, hvordan regn- og
spildevandshåndteringen kan implementeres fra begyndelsen af planlægningen og designet af de nye byrum i projektområdet.
[FredericiaC, 2010]
I dette projekt fokuseres der på løsninger af vandproblematikker og
reduktion af CO2-udledning fra privat biltrafik ved at arbejde med
elementer som for eksempel: Løsning af regnvand/overfladevand gennem forsinkning på fladen, grønne tage m.m. Derved vil håndtering
af overfladevand komme til at indgå som et æstetisk element i en
designløsning
Reduktion af CO2-udledning fra privat biltrafik, gennem infrastrukturelle løsninger, der tilgodeser de bløde trafikanters behov, og gør
valg af gang, cykel eller offentlig transport til det nemme valg frem
for bilen.
En levende bydel
Hvad angår den sociale dimension, ønsker man at fremme social interaktion og folkesundhed gennem den sammenhængende planlæg-
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Økonomi
Kravet til omkostningerne ved driften af den nye bydel er, at de skal
ligge på niveau med andre sammenlignelige områder.
Dette projekt vil ikke blive udformet indenfor nogle bestemte økonomiske rammer, men der vil blive redegjort for det økonomisk forsvarlige i de valg, der foretages i forbindelse med det endelige designforslag.

Generelle planer og rammer
Overordnet plangrundlag
Lokalplanerne for de områder, der grænser op til projektområdet
forventes alle at ville blive justeret i forhold til den kommende
strukturplan for området, men der er visse overordnede planforhold,
der kan have indflydelse på den fremtidige strukturplan. [FredericiaC,
2010]
I det følgende opsummeres hvilken overordnet planlægning i Fredericia Kommune, der kan have indflydelse på de valg, der foretages i
dette projekt i forhold til projektområdets fremtidige udformning og
indretning.
Handel
Fredericia Kommune har i de senere år arbejdet bevidst med en byrumsstrategi, hvor de har forskønnet den indre bys pladser og gågader i et forsøg på at tiltrække handlende og nye indbyggere. I den
forbindelse arbejdes der på at trække bylivet og de handlende ned
mod havnen og projektområdet (se fig. 13) [Helhedsplan, 2005]
Desuden muliggør kommuneplanen placering af detailhandel i det
område, der grænser op til projektområdet (se fig. 12)
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Bestemmelserne vedrørende bebyggelseshøjderne vil have indflydelse
på designet af strukturplanen for projektområdet og vil blive anvendt
som vejledende designparameter, idet de angiver hvilke højder, der
kan forventes ved eventuelt nybyggeri i det øvrige Fredericia. Således
kan bestemmelserne anvendes i forbindelse med at indpasse den nye
bydels skyline i den fremtidige bystruktur i Fredericia midtby.
SJÆLLANDSGADE

Kultur og fritid
I investeringsplanen for FredericiaC er der i årene 2011-2013 sat
midler af til nye kulturinvesteringer på projektgrunden. Investeringerne afhænger delvist af, at de financieres af salg af kulturbygninger
andre steder i byen, og hvilke bygninger der sælges afhænger af, hvilke
aktiviteter der flyttes.
Kommunen afventer dog resultaterne af den fremtidige arkitektkonkurrence, før det besluttes, hvilke aktiviteter det drejer sig om.
[FredericiaC]
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- Nord for Oldenborggade 12 meter.
- Syd for Oldenborggade 16 meter, for området nærmest Oldenborggade.
- Området ned mod havnen 25 - 35 meter.
[FredericiaC, 2010]

PRANGERVEJ

Investeringsplanerne vedrørende kultur angiver, at der er en vilje
i Fredericia til at investere i kultur i projektområdet, men de angiver samtidig, at kulturelle institutioner ikke ses som de primære
drivkræfter, der skal trække mennesker og aktiviteter ned i projektområdet i fremtiden.
I dette projekt vil der dog blive arbejdet med at udpege strategiske
steder i projektområdet, hvor til én eller flere eksisterende kulturinstitutioner i byen med fordel kan relokeres.
Desuden vil der blive arbejdet med at styrke de eksisterende kulturelle aktiviteter og funktioner, der grænser op til projektområdet
i dag således, at de eksisterende institutioner og funktioner bliver
inddraget og aktiveret som katalysatorer for byliv i den nye bydel.
Derudover vil der blive arbejdet med at placere institutioner og fritidsaktiviteter i projektområdet, der kan tiltrække mennesker og liv
til området, dog med det forbehold at den øvrige by ikke bliver tømt
for funktioner.
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Maksimale bebyggelseshøjder
I kommuneplanen er der fastlagt nogle maksimale bebyggelseshøjder
for ny bebyggelse:

Disse tiltag inden for detailhandelsområdet i Fredericia vil gøre det
muligt at tænke en forlængelse af Fredericias centrale handelsstrøg
ned i projektområdet, og bidrage til at orientere byen mere mod
Lillebælt.
Denne mulighed udnyttes i dette projekt, hvor der vil blive arbejdet
med en strategisk placering af handelsfunktioner, der kan bidrage til
at trække flere handlende fra midtbyen ind i projektområdet.
Hvad angår byrumsstrategien og de nye pladser i Fredericia midtby,
vil der blive arbejdet med at skabe en forbindelse mellem disse og de
nye byrum i projektområdet.
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[Kommunestruktur, 2009]
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Fredericia Kommunes byrumsplan
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I det markedere område muliggør kommunen placering af detailhandel
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Midlertidige aktiviteter
Som en del af en mental byggemodning af projektområdet har FredericiaC gennemført en række midlertidige aktiviteter
i løbet af 2009. På den måde er det målet både at sætte området på borgernes mentale kort og samtidig afprøve, hvilke
programmer der muligvis kunne blive en fast del af den nye bydel.
Aktiviteterne er udvalgt på baggrund af indkomne forslag fra borgerne i forbindelse med en konkurrence samt en række
borgermøder, for på den måde at inddrage borgerne i at definere, hvad byliv er i Fredericia.
FredericiaC har efterfølgende evalueret på aktiviteterne via en vox-pop gennemført i efteråret 2009, både for at få et statusbillede af områdets brugere og for at få feedback omkring brugen af de midlertidige aktiviteter.
Her konkluderes det, at der allerede på dette tidspunkt findes faste brugere af området, over 50% af de adspurgte havde
besøgt området flere end 10 gange. Den største attraktion på området er placeringen ved vandet og mange brugere kommer på området for at gå tur, fiske og nyde udsigten.
De fleste adspurgte brugere fokuserer på potentialerne og fremhæver bl.a. områdets udsigt og beliggenhed, samt mulighederne for på længere sigt at tiltrække liv og handel til området, mens enkelte føler et tab af den historiske identitet, som
den erhvervsaktive havn gav til byen.
Undersøgelsen vidste også at særligt børnefamilier og unge tiltrækkes af de midlertidige aktiviteter, hvorimod øvrige aldersgrupper primært kommer for at følge med, nyde udsigten, gå tur eller fiske.
Samlet set er billedet af projektområdet stadig præget af nedbrydnings- og udviklingsprocessen, og flere påpeger at
området virker tomt og stort, samt manglende praktiske installationer som skraldespande, toiletter og belysning.
[FredericiaC, 2010]

Følgende aktiviteter er gennemført:
1) Legebro mellem tro
2) Redningsudstyr langs havnefronten
3) Koncert for alle
4) Plancher med historiske kort og billeder
5) Teateroplevelse på kajen
6) Læsteder med borde, bænke og grill
7) Bulet græsmark
8) Iskiosk
9) Skateboardrampe
10) Mobile træningsbaser
11) Dykkerkonkurrence
12) Kunstudstilling – Minefelt 7000
13) Gæstesejlere i Gl. Havn
14) Byvandring på Sønderstrand
15) TV2 vejret
16) Den tværfaglige sommerworkshop
17) Lego – byg din drømmeby

uFig. 14
Borgermøde omkring Fredericias nye bydel ved havnen
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Vi kommer sammen med børnene og løber op og ned af
bak-kerne og leger fangeleg. Og
børnene ruller ned af bakkerne.

Det er et område i udvikling. Jeg
synes faktisk, at det er hyggeligt at gå
ned til kajen nede ved enden og kigge
ud over vandet.

Jeg kommer for at fiske og sludre med gamle venner.
Vi står her nogle gange 12-14 stykker om aftenen i
sommerhalvåret og sludrer om gamle dage

Det er blevet meget åbent og pænt
hernede. Den gamle fabrik var ikke køn
at se på. Det er rigtig godt, at her er blevet åbnet op for adgang ned til vandet.

Jeg kommer for at nyde udsigten. Jeg
nyder at følge fremskridtet hernede
og glæder mig til at se, hvad det udvikler sig til.

Jeg synes ikke, at her er så
godt som førhen. Der var
da i det mindste noget liv!
Det ligner jo lidt en øde
byggeplads.
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Den offentlige debat
For at danne et overblik over de holdninger og følelser der relaterer sig til byudviklingsprojektet på projektområdet, opridses i det
følgende, hvilke temaer der har været dominerende i den offentlige
debat, der har foregået i lokale og landsdækkende aviser. Den offentlige debat afspejler fredericianernes syn på havnen, og hvilken
kultur der hører havnen til og kan bruges som afsæt til at fastlægge,
hvilke temaer der er vigtige at arbejde med i byomdannelsen i et
designmæssigt perspektiv.
Lige siden det blev offentliggjort i juni 2008 at Kemiragrunden og
grunden under Fredericia Skibsværft var blevet solgt til Realdania
med byomdannelse for øje, og at skibsværftets lejekontrakt ikke ville
blive forlænget efter år 2016, har projektområdet været centrum for
en voldsom offentlig debat.
Debatten har især foregået via den lokale presse i Fredericia Dagblad,
men den har også bredt sig, og byomdannelsesprojektet på havnen
i Fredericia er således blevet nævnt og diskuteret i flere landsdækkende og lokale aviser, lige fra Nordjyske Stiftstidende til Bornholms
Tidende:
”Uffe Steiner Jensen er havnet i stormvejr, fordi han som borgmester
i Fredericia sammen med byrådet har besluttet at flytte det lokale
skibsværft.”
[Nordjyske Stiftstidende 2008]
”Bred opbakning til Fredericia Skibsværft
Det lukningstruede Fredericia Skibsværft — der ofte er blevet benyttet af Bornholmstrafikken — får opbakning fra flere sider, efter
at kommunen har krævet værftet lukket, skriver dagbladet Børsen.”
[Bornholms Tidende 2008]
Som det fremgår af de to ovennævnte citater, er det især den kontroversielle beslutning om at smide den velfungerende virksomhed
Fredericia Skibsværft, som for mange er selve indbegrebet af en havnerelateret virksomhed, på porten der har vagt harme.
Beslutningen blev vedtaget enstemmigt af Byrådet i Fredericia, og den
er blevet et symbol på debatten og kampen om, hvem der har retten
til de danske havne. Er havne beregnet til luksusboliger og caféer
eller industrielle erhverv, der er direkte afhængige af at have havet
som nærmeste nabo, og er det muligt at disse kan leve side om side?
Således skrev Børsen d. 2 september 2008 under overskriften ”Når
der ikke går Fredericia i den ...”:
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”I mange danske havne er der ikke problemer med at udvikle både byog havneområder. Det er der i Fredericia , hvor Fredericia Skibsværft
er blevet opsagt af kommunen. Både i København, Århus og Kolding
er byudvidelser i havnen foregået næsten gnidningsfrit.”
[Børsen 2008]
Også på det lokale plan i Fredericia har debatten om lukningen af
skibsværftet domineret, og den har overskygget debatten om, hvad
der iøvrigt skal ske på den gamle Kemiragrund. Flere gange er der
blevet stillet spørgsmåltegn ved, hvilken kultur der hører havnen til og
boligbyggeri, som mange forbinder med privatisering, er ofte blevet
direkte sidestillet med negativ udvikling.
”Hvad er årsagen til, at man vil lukke Fredericia Skibsværft? Hvis
planen om boliger på Kemiragrunden bliver realiseret, vil indflyttere
vel være folk som er tiltrukket af havnemiljøet. Hvis vi fjerner al dynamik fra havnen, ender den med at blive ligeså død som Københavns
havn.”
[Fredericia Dagblad 2008 a]
”Jeg undrer mig over, at næstformanden for havneudvalget ser det
som sit livs opgave at lave havneområdet om til et boligområde, en
plan han allerede offentliggjorde storsmilende for åben skærm foran
den gamle hovedport på Kemira, mens mange ansatte gik grædende
ud af bagdøren.”
[Fredericia Dagblad 2008 b]
Sideløbende med de negative skriverier er der dog blevet noteret
en hvis udvikling på kemiragrunden, hvor der er blevet idégenereret,
holdt inspirationsmøder med byens borgere og der løbende har foregået diverse midlertidige aktiviteter. Navnligt de unge og motionisterne er begyndt at indtage de frigivne arealer.
”Fredericianere ønsker fyrtårne og frirum på Kemira-areal
(...) Ideerne til, hvad Kemiragrunden skal udvikle sig til bobler under
overfladen blandt fredericianerne, viste debatmødet onsdag aften i
byrådssalen.”
[Fredericia Dagblad 2008 c]
”Unge får robust sted på havnen
Kemiragrunden har været genstand for meget debat den seneste tid.
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Fortalerne mener, at det vil være en bonus for byen. Modstandere
derimod mener, at FredericiaC er dømt til at mislykkes, og at der
aldrig vil blive bygget boliger.
Men mens debatten raser, morer byens unge sig på grunden.”
[Fredericia Dagblad 2009 a]
Desuden er der flere der har tilkendegivet at de ser byomdannelsen
af den gamle Kemiragrund som en positiv udvikling for byen.
”Vi har nu - tidligere end ventet - fået muligheden for at skabe et helt
unikt miljø på havnefronten med butikker, boliger, servicevirksomheder og nye erhverv. Alt dette vil give Fredericia helt fantastiske
muligheder i stil med andre danske byer, som har udnyttet gamle
industriarealer på innovative måder.”
[Fredericia Dagblad 2009 b]
I maj 2009 bekendtgjorde værftet, at det flytter til Lindø på Fyn senest i år 2012, hvorefter der er dukket flere artikler og debatoplæg
op med ønsker for den fremtidige udvikling på Kemiragrunden. For
eksempel har flere kulturelle aktører i Fredericia udtrykt ønske om
et nyt musikteater på grunden og en projektgruppe arbejder aktivt
for etableringen af et museum, der relaterer sig til byens militærstrategiske historie. Fra politisk side er der i aviserne navnligt blevet
udtrykt et ønske om en miljømæssig bæredygtig bydel, der kan være
med til at brande Fredericia som en grøn by.

til der er værd at hæfte sig ved i dette projekt. Hvad er en havn, og
hvilket liv skal der været på en moderne havn?
Her er det vigtigt at studere byens erindringsrum – det vil sige de
rum og objekter, der har været- og er med til, at forme byens kollektive hukommelse. For projektområdet vil det blandt andet sige byens
renæssance historie men også den industrielle historie, så man på den
måde bygger på flere forskellige historiske lag.
Samtidigt er det vigtigt at lytte til debatten, både for og imod, for på
den måde at blive inspireret til den fremtidige udformning og programmering af projektområdet.
Store dele af Fredericia havn vil også i fremtiden være præget af industri og en udfordring i projektet er, hvordan den nye bydel og den
nye type af liv på havnen i projektområdet kan eksistere side og side
med den tilbageblevne erhvervshavn.

”Bred enighed om et fæstningscenter
(...) Byrådsmedlem for de konservative, John Bader, ønsker en kombination af et fæstningscenter og et nyt kunstmuseum på FredericiaC
–grunden”
[Fredericia Dagblad 2009 c]
”Politikere var i det grønne hjørne
(…) Niels Henry Andersen valgte imidlertid at fokusere på Fredericia
C, der efter hans mening kan blive et udstillingsvindue for et moderne og miljøvenligt byggeri”
[Fredericia Dagblad 2009 d]
De mange skriverier, der har været i pressen, vidner om at FredericiaC er et emne, der ligger fredericianerne meget på sinde og meningerne er delte. Set ud fra et byudviklingsmæssigt perspektiv er det
især debatten om hvilken kultur og hvilket byliv, der hører havnen
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Befolkning
I Fredericia Kommune er der stor fokus på befolkningstilvækst idet
flere borgere giver et økonomisk grundlag for et bedre service niveau.
Som tidligere nævnt har Fredericia oplevet en betydelig vækst på erhvervsområdet, men denne vækst afspejles ikke i befolkningstallet.
Egeskov, Bøgeskov, Trelde

Hvis Fredericia forsætter samme kurs som nu, vil befolkningstilvæksten som set i fig.16 være lille de kommende år. Kommunen sætter
derfor fokus på hvilke virkemidler, der kan sættets i spil som både
påvirker indbyggertallet og samtidig kan have en positiv effekt på livet
i byen.

Herslev, Pjedsted, Bredstrup
Taulov
Skærbæk

For at kunne skabe den livlige by, som kommunestrukturen ligger op
til, påpeger kommunen, at en befolkningsvækst særligt i midtbyen er
påkrævet. Hvis flere mennesker bosætter sig i midtbyen, kan deres
hverdagsliv skabe grundlaget for en levende bymidte med gode handelsmuligheder og kulturtilbud.
Her er særligt familier i søgelyset. Som det kan ses i fig. 15 bor hovedparten af fredericianerne, ca. 30.000 i villakvarterer udenfor bymidten. Kommunen påpeger, at manglen på nye bomuligheder her spiller
en rolle.

Erritsø/Snoghøj
Fredericia Vest
Fredericia Nord
Midtbyen
10.000

”De rigtige varer på hylden er en forudsætning for at øge befolkningen”[Kommunestruktur 2009; 18]
Derfor planlægger kommunen at bygge flere boliger end befolkningsprognosen påkræver for på den måde at øge befolkningstallet.
[Kommunestruktur 2009]
Dette er selvfølgelig en satsning fra kommmunens side idet, de vil
kunne komme til at stå med mange tomme boliger. Dog er der mangel på familieboliger i midtbyen [Kommunestruktur 2009] og hvis
hovedparten af de nye boliger bliver af en type, som ikke er at finde i
Fredericia i forvejen, vil strategien muligvis vise sig at være helt rigtig
for at vende den igangværende udvikling.

3Fig. 15
Befolkningens geografiske fordeling i kommunen [Kommunestruktur 2010]
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3Fig. 16
Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper [Kommunestruktur 2010]
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Fredericia - Inden for voldene
4Fig. 17
I dag udgør voldene et flot grønt parkanlæg der omkranser hele Fredericia midtby

For at danne et overblik over den kontekst projektområdet befinder sig i, præsenteres i det følgende et historisk oprids af Fredericias
grundlæggelse, udvikling og befolkning samt, hvilke spor af byens historie, både fysiske og mentale, der kan aflæses i dag.
Derudover præsenteres en mapping og undersøgelse af de eksisterende og historiske strukturer og forhold omkring Fredericia. Her
er det valgt overvejende at holde mappingen inden for voldene der
omgiver den indre by. Voldene udgør en grænse ikke bare mellem den
gamle og den nye by, men også mellem renæssance- og industribyen
og forstæderne, og det designforslag der sigtes mod vil overvejende
forholde sig til de to førstnævnte bytyper.

Historisk oprids

Fæstningsbyen Fredericia er navngivet efter Frederik d. 3. der grundlagde byen i 1650. Byen var tænkt som kongens by i Jylland og et
centralt forsvarsværk for Jylland.
Fredericia blev grundlagt på en lille halvø kaldet Bersodde. Tre landsbyer i området omkring Bersodde måtte vige pladsen af militærstrategiske årsager, de blev revet ned og deres indbyggere blev de første
borgere i Fredericia og sammen med tvangsudskrevne bønder fra
resten af Jylland byggede de voldene omkring byen.
uFig. 18
Dette kort over Fredericia fra 1677 viser byen som den
var tænkt af dens grundlæggere. En velfungerende og fuldt
udbygget forsvars og handelsby, med en stor kanalhavn
der strækker sig helt ind til byens centrale plads. Kanalhavnen blev aldrig til noget.

I de første mange år af dens eksistens havde Fredericia et dårligt
rygte, blandt andet grundet tvangsarbejdet og svenskernes besættelse
og udplyndring af byen i 1657, men også byens ringe placering hvad
angår handel bidrog til dette Fredericia har frem til i dag kæmpet
med et meget lille opland idet, den ligger mellem to historiske hovedbyer – Vejle og Kolding.
For at lokke nye borgere til byen blev der udstedt en række særlige
privilegier. Således lokkedes der med: Gratis jord, ingen skat i 20-50
år, amnesti for forbrydere og fallenter i op til 10 år. Desuden blev
Fredericia udnævnt til fristad for forfulgte religioner såsom: Jøder, reformerte og katolikker.
Byen kom altså til at bestå af en bredt sammensat befolkningsgruppe
af soldater, bønder, forbrydere og religiøse flygtninge der alle skulle
leve sammen inden for voldene. Dette miks af forskellige kulturer
samt den store gruppe af millitære enheder har sat sit præg på byen
frem til i dag, hvor især de mange forskellige kirker og de to kaser-
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ner fortæller historien om de forskellige befolkningsgrupper, der har
formet byen og bylivet i Fredericia gennem tiden. [Lundberg s. et al.
1987]
Under industrialiseringen af Danmark kom Fredericia til at spille en
central rolle grundet byens placering centralt på jernbanenettet og
med en stor industrihavn. Således var byen fra 1850’erne og frem
til 1980’erne kendetegnet ved de mange rygende skorstene og i en
periode var Fredericia Jyllands næststørste industriby målt på antallet af arbejdere. Den store fremgang for byens industri var i mange
år byens største aktiv og stolthed, og det har haft stor betydning for
de politiske beslutningsprocesser, hvilket har sat sit præg på byudviklingen, især på havnen, hvor bastioner, strandbred og lystanlæg har
måttet vige pladsen for blandt andet kajanlæg og Dansk svovlsyre og
fosfat fabrik. Sidstnævnte er i dag nedrevet for at gøre plads til den
nye bydel FredericiaC. [FredericiaC, 2010]

Traditioner

Fredericia emmer af historie og har dannet ramme om flere militærhistoriske begivenheder. Særligt slaget ved Fredericia d. 6. Juli 1869
huskes stadig af fredericianerne og begivenheden fejres hvert år med
musik og millitæroptog.
I det hele taget er militærets tilstedeværelse og historiske betydning
for Fredericia meget tydeligt i byen, der foruden de store anlæg –
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voldene, bastionerne og de gamle militære administrationsbygninger,
også rummer et væld af militærhistoriske monumenter og statuer. Og
går man en tur i byen ses det, hvordan soldater med ærinder i byen
stadig præger gadebilledet den dag i dag.
Historien om Fredericias udvikling er unik i en dansk kontekst. Den
militærstrategiske betydning byen har haft for danmarkshistorien, den
mangfoldige sammensætning af indbyggere og de mange industriarbejdspladser og virksomheder der har formet byudviklingen fornemmes
tydeligt, når man færdes i byen.
Ligeledes mærkes det, at fredericianerne er stolte af deres by og deres historie.
I dag står Fredericia igen overfor en omstillingsproces, som så mange
andre byer i den den vestlige verden, hvor industrien har spillet en
betydningsfuld rolle. Industriproduktionen er på tilbagetog, store centralt placerede arealer i byen er blevet forladt og står i dag overfor en
bytransformation, hvor man arbejder på at genopfinde byen i oplevelsesøkonomiens tidsalder.

Renæssancebyen Fredericia

Fredericia blev designet som en forsvarsby efter renæssancesbyidealet med et geometrisk gadenet og jordvolde, der beskytter byen
mod fjender fra land mod syd, vest og nord og med Lillebælt som
byens afgrænsning mod øst.

uFig. 19
Et eksempel på en ideel renæssancebyplan hvor hele byen
er underlagt en streng geometrisk orden, med snorlige
gader og en central plads, hvorfra man har overblik over
hele byen. Der er ingen blinde vinkler, hvilket gør den
ideel som forsvarsby.
[dac.dk 2009]

I de oprindelige planer over Fredericia var det meningen, at der
skulle anlægges en kanalhavn (se fig 18), der kunne beskytte skibe
mod den stærke strøm i Lillebælt, men planerne blev aldrig til noget,
og byen måtte vente 150 år, før der blev anlagt en havn i begyndelsen
af 1800tallet
Fredericias status som fæstning ophørte i 1909, hvorefter byen
sprængte sine rammer og begyndte at brede sig udenfor voldene.
Det geometriske netværk af gader inden for voldene er dog bevaret
,og voldanlægget er relativt intakt og fremstår således i dag som et af
de bedst bevarede renæssanceanlæg i Nordeuropa. [Schelde-Jensen,
1994 p6] [Lundberg s. et al. 1987]
I dag udgør voldene et flot grønt parkanlæg der omkranser hele
Fredericia midtby og sikrer alle borgerne i Fredericia
let adgang til byens rekreative grønne rum.

3Fig. 20
Fejring af 6.juli i Fredericia.
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Bebyggelse 1:20000
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Infrastruktur 1:20000
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Gadestruktur
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Fredericia indenfor voldene er kendetegnet ved den meget stramme
byplan etableret efter renæssancens idealer med rette linier og vinkler. Denne byplan beriger i dag bybilledet med kig til Lillebælt og
voldanlæg overalt i den indre by.

1:10000
200m

1:20000

Gadebredder

I den oprindelige byplan for Fredericia var Oldenborggade og Kongensgade, der grænser op til projektområdet, udlagt som hovedgader,
dette afspejles i bybilledet i dag, hvor Kongensgade er den bredeste
gade inden for voldene på 19m. I krydset hvor de mødes, var der
planlagt en plads, der imidlertid aldrig blev til noget.
[Fredericia Kommuneatlas,1995]

tFig. 23
Byplanen beriger bybilledet med kig til volden.
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Arkitektur og skala

Arkitekturen varierer meget i alder, stilarter og skala, og bybilledet
indenfor voldene er kendetegnet ved, at det ændrer sig drastisk indenfor relativt korte afstande, hvor etagehøjderne varierer fra 1 til
6 etager.
Baggårdene er for de flestes vedkomne enten opdelt i mindre private
haver eller i større mere anonyme græs- og parkeringsarealer.

3tFig. 24
Arkitekturen i Fredericia
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33Fig. 26
Bebyggelsen 1:20000
3Fig. 27
Pladser og gågader 1:20000

Landsoldaten

Rådhuspladsen
Ryes plads

Axeltorv
Gasværksgrunden

Borgmesterens plads

1:20000

Bebyggelse

Umiddelbart uden for voldene bærer bebyggelsens placering præg
af, at byggelinjerne er defineret af det gamle forsvarsanlæg. Således
spreder bebyggelsen sig i et zigzag mønster fra bastionerne og ud i
det omkringliggende landskab.
Inden for voldene er bebyggelsen organiseret i et karakteristisk retvinklet netværk af karréer, hvor byggelinjerne, der definerer karrérne
mod gaderne, er meget skarpe, hvorimod bebyggelsen i selve karrérne sagtens kan være opløst.
Nærmest havnen bliver det skarpt definerede bebyggelsesmønster og
den generelle bebyggelsesvolumen brudt af den traditionelle industris
mere spredte bebyggelse og store volumener.

1:10000
200m

1:20000

Pladser og gågader

Det er kendetegnene for samtlige pladser i Fredericia at de er underordnet Karrémønstret. Gågadesystemet følger gadenettet og
forbinder flere af pladserne med hinanden.

tFig. 28
Fredericias klassiske byrum, Axeltorv, Landsoldatpladsen
og gågaden

3Fig. 25
Frederica gågade ved rådhuspladsen

Kontekstanalyse

100525_rapport_kl.indd 29

29

28-05-2010 03:06:40

N
LLÉE

LIVE

J

THORSVEJ

EGESKOVVEJ

NØRREBROGADE

HANS
TAUSENS
VEJ

PORT

J

MOLT

KESVE

KONGENS

MOLT

LUTHERSVEJ

LUTHERSVEJ

KESVE

INDRE RINGVEJ

J

NØRRE

FALKEVEJ

VEJ

6.JULI

NØRRE

NØRRE VOLDGADE

VEJ

PORT

ANSGARS

PORT

VEJ

VOSSVEJ

KOVV

CALVINSVE

J

EGES

EJ

FASANVEJ

KOVV

BROGA

E VOLD

NØRR

ØSTER VOLDGADE

KONGENSSTRÆDE

KONGENSGADE

DRONNINGENSGADE

NØRRE

DRONNINGENSGADE

KONGENSGADE

ØSTER VOLDGADE

GADE

VESTERBROGADE

FREDERIK 3.S PLADS

BJERGEGADE

E VOLD

NØRR

KONGENSSTRÆDE

DALEGADE

KØBMAGERGADE

GADE

VESTERBROGADE

BJERGEGADE

NØRRE

DE

BROGA

DE

J

EGES

KØBMAGERGADE

CALVINSVE

EJ

FASANVEJ

DALEGADE

VEJ

VEJ

6.JULI

KONGENS

TAUSENS

PORT

MEZ

EJ

CHRISTIANSBERG

ØRNEVEJ
CHRISTIANSBERG

HANS

VOSSVEJ

6.JU

J
LIVE
6.JU

EGESKOVVEJ

NØRREBROGADE

EJ
GSV

DE

J

ØRNEVEJ

DIN
LUN

S VEJ
EJ

ASV

CALVINSVE

J

ANSGARS

NØRRE VOLDGADE

SSEN

CALVINSVE

INDRE RINGVEJ

VEJ

6.JULI

BÜLOWSVEJ

6.JULIV

ANEMONEVEJ

GLENTEVEJ
VEJ

6.JULI

FALKEVEJ

GSA
TNIN

FÆS

THIE

HØGEVEJ

MEZ

EJ

MAT

S VEJ

BREGNEVEJ

EJ

ASV

DE
6.JULIV

ANEMONEVEJ

GLENTEVEJ

44Fig. 30
Vigtige kig 1:20000
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Busruter 1:20000
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uFig. 31
Fredericias kollektive trafiksystem består af busruter
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uFig. 32
Kig fra Volden gennem Prinsessegade
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Kollektiv trafik

1:20000

Fredericia har som de fleste andre provinsbyer et kollektivt trafiksystem bestående af busruter, som alle fører til banegården. Herfra afgår
der tog til det meste af landet.
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Vigtige kig

Fredericias gadestruktur giver mange kig til både vandet og volden.
Disse unikke kig ønskes bevaret, og den nye bydel FredericiaC må
struktureres derefter.
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33Fig. 33
Rekreative områder 1:20000
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Grundvand 1:20000
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uFig. 35
Fra volden er der udsigt til Lillebælt og Fyn, da
terrænet falder ned mod bæltet.
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uuFig. 36
Kanalhavnen blev aldrig til virkelighed, i dag er det kun
Gammelhavn, der fortæller historien om de gamle planer.
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Rekreative områder

1:20000

Det velbevarede voldanlæg, der omkranser hele den indre by, danner
et stort attraktivt grønt parkbånd, der står i kontrast til den tætte
midtby. Mod Lillebælt langs voldenes østlige kant findes Fredericias
mest brugte badestrand Østerstrand.

1:10000
200m

1:20000

Grundvandsforhold

Byen er anlagt på et let skrånende terræn med en lavning i midten,
der strækker sig langt ind i midtbyen, og hvor grundvandet ligger
relativt højt. I byens tidlige historie var dette store sumpede og ubebyggede områder, og det var her, at der oprindeligt var planlagt en
kanalhavn, man nåede dog aldrig længere, end hvad i dag er kendt som
Gammelhavn. [Fredericia Kommuneatlas, 1995]
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Kultur og sportsinstitutioner 1:20000
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Fredericia har et aktivt idræts- og foreningsliv. Langs Lillebælt findes
mange sportsklubber med tilknytning til vandet, og på skolerne i kommunen udnyttes faciliteterne til idræt i eftermiddags- og aftentimerne.
Desuden findes der et rigt kulturliv med både professionelle og amatører. I gåafstand fra projektområdet findes flere kulturinstitutioner.
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tFig. 39
Ungdommenshus danner ramme omkring mange unges
musiske liv i Fredericia.
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Sport

tFig. 40
Den kreative skole har mange elever tilknyttet.

Kultur

uFig. 41
Kulturlivet i Fredericia spænder vidt fra jazz over gardermusik til lokalhistorie.

3Fig. 37
Fredericia Roklub
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uFig. 42
Den midlertidlige brug sætter sine spor også i vinterhalvåret

Stemningen ved havnen

Projektområdet ligger skønt med udsigt til Lillebælt og Fyn. Her er en
frisk vind, og på de gode dage får solen lov til at skinne ud over hele
det sydvendte areal.
Det er tydeligt, at selvom området står nærmest tomt, er her stadig
liv. Fredericianerne indtager lige så stille havnen igen. Selv på en kold
vinterdag kommer her folk i bil for at nyde udsigten eller se på de
store skibe, der ligger til reparation i skibsvæftets tørdock. Nogle enkelte har også bevæget sig ud på den nyanlagte løberute langs vandet.
De midlertidige aktiviteter trækker sommeren igennem folk ned på
havnen til grill aften, skating eller solbadning.

uFig. 43
Fredericia skibsvæft, der stadig er i brug, sætter sit præg
på stemningen i området.

Sporene af den tidligere industri er snart skyllet bort og kun enkelte
spor af bla. banetrafikken er tilbage, men med Shells omskibningsterminal i baggrunden og skibsvæftet langs gammelhavn fornemmer man
stadig, hvilket driftigt sted dette var for få år siden.

4Fig. 44
De midlertidige aktiviteter får i sommerhalvåret fredericianerne ned på havnen.
44Fig. 45
Fra havnen er der udsigt til Strib fyr og Lillebæltsbroen
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Industrien i området tæller Shells omskibningshavn, der ligger lige op
ad projektområdet og som ikke agter at lukke ned foreløbigt, hvilket
giver nogle begrænsninger i forhold til udviklingen af området samt
Fredericia skibsvæft, der stadig er fungerende, men er planlagt til at
flytte i 2012 og dermed ikke har direkte indflydelse på udviklingen.
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Projektområdet ligger i udkanten af Fredericia handelscentrum med
3 min gang til gågadesystemet. I umiddelbar nærhed af området ligger der i dag bl.a. Mucical akademiet, Den kreative skole og Tøjhuset
som større undervisnings- og kulturinstitutioner. Desuden er der i
nærområdet enkelte hoteller - sømandhjemmet og postgården.
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I Tøjhuset afholde forskellige kulturelle arrangementer fra
teater og musik til ferniseringer.
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Funktioner i nærområdet 1:10000
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nuværende industrier, og det er begrænset med udadvendte funktioner.
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Ungdomshuset tilbyder spillelokaler og kreativt miljø til
de fredericianske unge.
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4Fig. 49
Kreative børn og unge bruger tiden på den kreative skole,
og på musicalakademiet er der sang, dans og musik 24
timer i døgnet.
44Fig. 50
Den Kreative skole

444Fig. 51
Udeservering ved pølsevognen ved Gammelhavn
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Vindforhold på grunden
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Solforhold på grunden
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Med en placering i det sydlige Fredericia er der sol på grunden fra
vandsiden hele dagen. Da grunden i dag står tom, er det den nye bebyggelses plan, der kommer til at påvirke solforholdene i byrummene.
Det er derfor vigtigt at indtænke solens bane, når bebyggelseshøjder
og gadebredder fastlægges.
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Procent
> 11,0 m/s
5,0 - 11.0 m/s
0,2 - 0,5 m/s

1:10000

Vindforhold

Som det forholder sig generelt i Danmark, blæser det også i Fredericia primært fra vest. Vindrosen her er fra Kolding lufthavn, som
ligger lidt inde i landet, og der skal derfor tages forbehold for, at det
sandsynligvis blæser mere på havnearealet FredericiaC.
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Forurening 1:10000
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Eksplosionsfarezonen 1:10000
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Forurening

En konsekvens af lange tiders industriel aktivitet på projektområdet
er at store dele af jorden stærkt forurenet. Ved fremtidig disponering af projektområdet kan jordforureningen håndteres på forskellige
vis. Ved forurening med kontaktrisiko kan det løses ved at etablere
fast belægning. Ved afdampning af forurening som kan skade udeluft
og indeklima, kan jorden flyttes væk, eller der kan lave byggetekniske
foranstaltninger til sikring af indeklimaet.

1:10000

Byggelinier

Grundet eksplosionsfare fra Shells omskibningsterminal kan der ikke
bygges boliger i en radius af 300 m fra terminalen.

Derudover kan der igangsættes alternative oprensningsmetoder som
eksempelvis in-situ oprensning.
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Stoflighed og erindringsrum
Umiddelbart er projektområdet i dag ryddet for spor af, hvad der har
været lige med undtagelse af skibsvæftgrunden, hvor værket stadig er
fungerende. Alligevel er følelsen af industri ikke langt væk. Projektområdet har en rå, barsk og vindblæst atmosfære og stoflighed. De store
pullerter ved havnefronten, efterladte jernbaneskinner og værftets
aktivitet skaber en mærkbar erindring om, hvad der engang var.

3Fig. 56
Projektområdet

I en fremtidig bydel er det vigtigt at huske på, hvordan stemningen
er og har været på området. Her kan elementer og materialer skabe
referencer til fortiden enten ved direkte at bevare enkelte elementer
eller ved at iscenesætte lignende oplevelser i de kommende byrum.
På den måde kan de nye byrum allerede fra starten have en historie,
en kollektiv hukommelse.
uFig. 57
Stofligheder i projektområdet
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Projektområdets kant er varierende i udtryk og stemning. Mod nord
er kanten mod den eksisterende by som i mange år har været bagside mod industriområdet med åbne parkeringsarealer, byggepladser
og fabriksbygninger. Mod øst findes spredt bebyggelse på vejen mod
shellterminalen og kastellet. Mod syd og Lillebælt findes de åbne vider,
her holder fiskerne og udsigtparkerende i dag til hvor der før var
lastning og losning af store fragtskibe. Skalaen er stor.
Mod vest findes Fredericia skibsvæft og Gammelhavn, og her er
skalaen i bebyggelsen nede i to til tre etager. Skibsværftet består af
mange sammensatte bygninger og skurer med materialer og strukturer, mens Gammelhavn minder om et lille stykke Nyhavn placeret
uden for sin normale kontekst.
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4Fig. 59
Billeder fra områdets kant
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Fra analyse til design
Projektområdet er beliggende i Fredericia, som ligger midt i landet og
både er opkoblet på motervejnetværk og banenetværk. Derfor burde
Fredericia i princippet kunne tiltrække mange borgere pga. de korte
afstande til mange store arbejdspladser og ved at satse på et større
udvalg af boliger af høj kvalitet og bedre byrum, kan dette muligvis
lykkes. Særligt er der brug for familieboliger i midtbyen, da næsten alle
familier bor i villakvarterene udenfor bymidten. Det er altså vigtigt, at
en fremtidig strukturplan gør plads til forskellige boformer særligt til
familier og fokuserer på at skabe levende og brugbare byrum.
FredericiaC følger en udviklingsstrategi, der lyder; byliv før byrum, og
byrum før bebyggelse. Denne strategi ligger dette projekt sig i tråd
med ved, at arbejde videre ud fra den mentale byomdannelse som
FredericiaC allerede har startet. Dermed tages der her udgangspunkt
i visionen om byrum før bebyggelse. Fra de midlertidige aktiviteter,
som FredericiaC har etableret på projektområdet, kan trækkes programmer, som vil kunne fungere i en fremtidig bydel, det være sig
skating, lystfiskeri, løberuter, grillområder og legeområder.
FredericiaC ønsker en ny bæredygtig bydel på projektområdet. I
projektet her arbejdes der primært med 2 miljømæssige aspekter
– minimering af CO2 ved større tæthed og gode forhold for grøn
trafik (gående, cyklende) samt at løse regnvand lokalt ved etablering
af grønne tage og forsinke regnvandet på fladen. Derudover vil der i
projektet være fokus på at fremme social interaktion ved at programmere byrum for aktiv brug.
I udformningen af strukturplanen tages der udgangspunkt i de eksisterende programmer i nærområdet, da det ønskes, at bydelen skal
være en del af den eksisterende by. Derudover vil der blive arbejdet
med at udpege strategiske steder på projektområdet, hvor en eller
flere eksisterende kulturinstitutioner i byen med fordel for bylivet
kan relokeres. Det er dog vigtigt at have for øje, at dette kun kan ske
uden, at den øvrige by lider tab af byliv.
Der har været og er en livlig debat i Fredericia omkring planlægningen af projektområdet, hvilket vidner om, at det ligger mange fredericianere på sinde, hvad der kommer til at ske på området. Mange
er bange for, hvad udviklingen af havnen betyder, og det er derfor
vigtigt, at vi som urbane designere studerer historien og tager den
med videre i en form af erindringsrum. Dermed ikke sagt, at havnen
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skal være et museum for byens historie, men det nye design skal understøtte den kollektive hukommelse af, hvad der var engang, både i
industriens tid og i renæssancen.
Debatten kan desuden give inspiration til den fremtidige programmering og udformning af området. Store dele af Fredericia havn vil
også i fremtiden være præget af industri og en udfordring i projektet
er, hvordan den nye bydel og den nye type af liv på havnen i projektområdet kan eksistere side om side med den tilbageblevne erhvervshavn.
Fredericia byplan og arkitektur har nogle historiske kendetegn, som
kan tages med videre i den nye bydel. De lange nord/syd-gående kig
bør bevares i strukturplanen og de karakteriske spring i bebyggelseshøjden i den indre by kan føres med videre i arkitekturen i den nye
bydel, hvor det kan give mulighed for taghaver og varieret arkitektur.
At grundvandet står højt i store dele af projektområdet giver mulighed for etablering af bassiner med permanent vandspejl. Denne
mulighed kan kombineres med forsinkelse af regnvand og udnyttes
som æstetisk element i byrum.
Projektområdet er mærket af den tidligere og eksisterende industri,
som ligger visse begræsninger på den nye bydels udvikling. Eksplosionsfaren fra Shell samt den forurenede jord skal tænkes med i en
fremtidig planlægning af området.
Selve projektområdet er i dag tilnærmelsesvist en bar mark. Der er
dog enkelte spor fra industriens tid, som kan tages med i designprocessen.Ved at arbejde med materialer, elementer og rumligheder som
findes eller har eksisteret på grunden, kan det være med til at skabe
erindringen omkring, hvad der har været. Det er vigtigt at bevare
stedets ånd, og der kan brug af genkendelige materialer, elementer og
rumligheder være et redskab.
Det fremtidige design skal dermed følgende:
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På strukturplansniveau:

På byrumsniveau:

Tage stilling til hvad der skal ske med
den forurenede jord.

Tage udgangspunkt i eksisterende
program når byrum designes.

Bygge i forhold til eksplosionszonen.

Bruge erfaringerne fra midlertidige
aktiviteter aktivt.

Forholde sig til og tage inspiration i
den offentlige debat.

Skabe erindringsrum ved at bruge referencer til historien via materialevalg,
rumlighed eller disponering.

Understøtte bæredygtighedsvisionen.

Gøre plads til nye boformer og
familieboliger.

Kontekstanalyse
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Teoretisk grundlag
I det følgende diskuteres den teori, der danner grundlag for projektet. Her rejses først en diskusion af landskabsurbanisme.
Landskabsurbanisme er en nyere strømning indenfor urban planlægning og er ofte brugt i forbindelse med brownfieldprojekter, og derfor er det interessant i forhold til projektområdet, som i dag står tomt. Desuden ønskes det undersøgt,
hvorvidt de begreber og redskaber som landskabsurbanisme opsætter, kan skaleres ned og bruges i design af byrum. Er der
overlap mellem, hvad man skal være opmærksom på i den store skala og lille skala?
Efterfølgende diskuteres forskellige byrum/bylivsteorier ud fra begreberne interaktion, aktivitet og oplevelse. Her ses overordnet på, hvad der skaber levende byrum, og på hvilke virkemidler, både i form af materiale, rumlighed og program, der
kan påvirke den sociale interaktion og aktivitetsniveauet i byens rum.
Det er målet med denne teoretiske diskussion at uddrage nogle redskaber, der kan bruges i den videre designproces og
samtidigt at kunne bruge det teoretiske grundlag i en diskussion af det endelige design i forhold til generelle strømninger
indenfor urban design.

4Fig. 59
Projektgrunden fra Lillebælt Sommeren 2009
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Landskabsurbanisme – struktur og byrum
Ordet ”landskabsurbanisme” er en sammenskrivning af ordene
”Landskab” og ”Urbanisme”, der bruges til at betegne en tilgang til
byanalyse og urban design, der tager afsæt i landskab frem for arkitektur som en strukturerende faktor i forbindelse med bydesign.
[Waldheim 2006;11]
Hvor man i den modernistiske bybygningstradition skelner klart
mellem typologier og funktioner og opdeler områder i skarpt adskilte zoner, betragter man i den landskabsurbanistiske tradition
alle byggede, kultiverede og ikke kultiverede flader og deres foranderlighed over tid under ét. Man analyserer disses sammenhæng og
forsøger på den baggrund at skabe nye sammenhænge og design.
Landskabsurbanismetilgangen har vundet frem og været under udvikling siden sidste halvdel af det tyvende århundrede. Således skriver
Charles Waldheim – professor og leder af afdelingen for landskabsarkitektur ved Toronto University:
”For many, across a range of disciplines, landscape has become both
the lens through which the contemporary city is represented and the
medium through which it is constructed.”
[Waldheim 2006;15]
Det er her i projektet valgt at arbejde med landskabsurbanisme
fordi, der i denne tilgang findes et sprog og nogle redskaber, der kan
anvendes til at udfordre eksisterende strukturer samt traditionelle
måder at anskue landskab og urbanitet. Landskabsurbanismetilgangen kan bruges til at analysere sammenhængen mellem bebyggede
områder og kultiverede landskaber samt ”brownfields” som projektområdet, hvor det meste af området er ryddet for bygninger og de
tidligere industrielle funktioner.
Således kan en landskabsurbanistisk analyse ses som en mere holistisk tilgang til at identificere sammenhænge i byen, der ellers er skjult,
når den betragtes i øjenhøjde.
Udover at anvende landskabsurbanisme som en metodisk tilgang til
den overordnede analyse og strategiske planlægning, ønskes det at
undersøge, om metoden kan skaleres og anvendes konkret i designet
af byrum.

Hvad er landskabsurbanisme?

En af de byteoretikere der arbejder med og forsøger at definere begrebet ”landskabsurbanisme”, er den amerikanske landskabsarkitekt
og teoretiker James Corner. Det er hans definition og tilgang til landskabsurbanisme, der danner udgangspunktet for den landskabsurbanistiske tilgang i dette projekt.
Corner baserer sin opfattelse af landskabsurbanisme på de tyske ord
og begreber ”landschaft” og ”gemeinschaft” i deres oprindelige betydninger. [Corner 1999]
Ordet ”landschaft” (dansk: landskab) indbefatter i dets oprindelige
betydning mere end det romantiske billede af den af mennesker uberørte natur. Det beskriver også kulturelle menneskeskabte landskaber, såsom; bebyggede miljøer, marker og enge, og hvordan alle disse
landskablige elementer påvirker hinanden. [Corner 1999]
Ordet ”gemeinschaft” (dansk: samfund/fælleskab) dækker over de
elementer, der strukturerer samfundet såsom; kalendertid, politiske
ideologier og processer.
”In other words, the meaning of landschaft comprises a deep and
intimate mode of relationship not only among buildings and fields,
but also among patterns of occupation, activity, and space, each often
bound into calendrical time. In this sense, landschaft is related to the
German gemeinschaft, which refers to those forms and ideas that
structure society in general.”
[Corner 1999;154]
Med denne brede definition lægger han op til, at ”natur” og ”by” bør
ses i sammenhæng, da de begge er en del af det samme overordnede
økosystem. Landskab skal derfor mere ses som én samlet overflade,
hvor menneskeskabte- og ikke menneskeskabte objekter og rum interagerer med hinanden i dynamiske processer.
Set i det lys kan byen betragtes som en biotop – en rumligt afgrænset del af et overordnet system, der er påvirket af udefrakommende
faktorer såsom: klimatiske-, infrastrukturelle, politiske- og sociale
forhold m.m.
Landskabsurbanismetilgangen dækker altså ikke over en romantisk
idé om at designe parker, der kopierer naturen. Det handler om
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at skabe miljøer, hvor menneskelig aktivitet og naturen indgår i en
bæredygtig synergi.
Corner foreslår 4 temaer, som filosofien bag landskabsurbanisme bør
baseres på: ”process over time, the staging of surfaces, the operational or working method and the imaginary.” [Corner 2006; 28]
Med ”process over time” menes et givent steds foranderlighed over
tid. Når man som designer analyserer og mapper et projektområde,
bør stedets historie studeres, samt hvilke processer der har gjort, at
sitet tager sig ud, som det gør. På den måde bliver designeren bedre
rustet til at sætte gang i nye processer og forme nye designs, der er
forankrede i en given kontekst og historie.
Samtidigt åbnes der op for, gennem design, at arbejde mere bevidst
med at åbenbare et steds foranderlighed. Det vil sige en mere procesuel tilgang til selve designet, der udvikles over tid.
”Staging of surfaces” refererer til, at der bør arbejdes med landskab
som én samlet overflade, hvor alle elementer ses i sammenhæng, og
hvor der tænkes lige så meget i proces og strategi for, hvordan et
givent sted skal kunne udvikle sig, som i færdigt design.
For at kunne anvende landskabsurbanisme praktisk og bevare fokus i
forbindelse med designprocessen pointerer Corner, at det er vigtigt,
at der vælges en designstrategi og præsentationsstrategi i forhold til,
hvordan man vælger at præsentere sine idéer.
I den forbindelse lægger han særligt vægt på ”the imaginary” dvs.
præsentation af billeder af den nye virkelighed. Han påpeger at ligegyldig, hvor objektivt eller beskrivende et billede er tænkt, vil det altid
være et udtryk for designerens personlige holdninger og idéer. [Corner 1999; 160] Derfor ligger der en udfordring i at finde en måde
at præsentere sine idéer så åbent som muligt, så billederne tillader
beskueren at komme med sine egne fortolkninger:
”In other words, perhaps a key to understand eidetic imaging in design is found in a kind of thinking that is neither instrumental nor
representational but simultaneously both.”
[Corner 1999; 164]

erlighed. Men samtidigt er det vigtigt som designere at skabe billeder
af den nye virkelighed, som ønskes på et givent projektområde og
derved fastlåse én bestemt forestilling om et nyt design.
På den anden side, ved at arbejde metodisk med design ud fra landskabsurbanismetilgangen, der i sin grundfilosofi er åben for foranderlighed, kan de billeder vi som designere skaber lige så meget ses som
et oplæg til diskussion og ikke bare en romantisk præsentation af en
anden virkelighed. Billederne bliver til muligheder og ikke en fastlåst
fremtid.

Landskabsurbanisme og design af byrum

Den landskabsurbanistiske tilgang er blevet kritiseret for, at den
måske er praktisk anvendelig til at analysere sammenhænge og problematikker i stor skala i en given kontekst, men er svær at bruge som
formgivningsmetode. Blandt andet skriver David Graham Shane - urban design teoretiker og professor ved Columbia University:
”Landscape urbanists are just beginning to battle with the thorny issue of how dense urban forms emerge from landscape and how urban ecologies support performance spaces”
[Waldheim 2006; 63]
I forhold til at oversætte landskabsurbanisme til en praktisk anvendelig designstrategi er det, som Corner påpeger, vigtigt at være sig
bevidst om hvilke temaer, der tages udgangspunkt i for at bevare
fokus i projektet. Dog har mange brugt tilgangen med succes. Særligt
i storskalaprojekter som eksempelvis Parc de la Villette i Paris har
tilgangen været anvendelig.

tFig. 61
Projekt af Hargreaves - Discovery Green, Houston, Texas

Det amerikanske landskabsarkitektfirma Hargreaves Associates er
også et godt eksempel på en tegnestue, der har benyttet den landskabsurbanistiske tilgang til at definere en designstrategi og har anvendt den i praksis.
Hargreaves Associetes projekter tager overvejende udgangspunkt
i ”brownfields”, hvor de arbejder med en nyfortolkning af park og
landskab som katalysatorer for byudvikling. I bogen ”Hargreaves: The
Alchemy of Landscape Architecture” præsenteres en række af tegnestuens projekter, og den metodiske tilgang til projekterne forklares.
tFig. 62
Projekt af Hargreaves - Shaw Center for the Arts,
Baton Rouge, Louisiana

Der kan være en vis selvmodsigelse i, at der i landskabsurbanismetilgangen er stort fokus på hele tiden at have øjnene åbne for forand-
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tFig. 60
Parc de la Vilette - Paris
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Tegnestuen arbejder ud fra 3 overordnede principper:
Forbindelser
Det er vigtigt for Hargreaves, at der tages stilling til hvilke funktioner
og attraktorer, der er i umiddelbar nærhed af et udviklingsområde.
Hvad er det parken eller landskabet skal forbinde eller adskille? De
ser ofte deres projekter som et redskab til at binde byen sammen i
et fint net af forbindelser både trafikmæssige, som veje og stier, og
naturlige som flow af regnvand.
Brug
Samtidigt fokuserer Hargreaves på brugen af den fremtidige park eller
byrum og hvilke funktioner, der skal indpasses i området. Her er det
dog vigtigt for dem, at programmet ikke er enebestemmende for designet af parken, og at designet er fleksibelt i forhold til fremtidige
funktioner. Fokus er på at fremme den sociale interaktion både i nutid
og fremtid, og derfor er det vigtigt at arbejde med foranderlighed og
fleksibilitet. Hargreaves pointerer, at der kan være aktiviteter, som

kun opstår ved ikke at programmere en flade, og disse kan være lige
så værdifulde som de på forhånd programmerede aktiviteter.
Identitet
Den tredje og sidste af Hargreaves overordnede principper er et
fokus på den enkelte parks eller byrums identitet. Hvad er det, der
adskiller oplevelsen af det ene sted fra det andet sted, og hvad er
det der giver rummets karakter både nu og over tid. Her arbejder
de med 3 lag, først selve formen på rummet – organisering, form og
størrelse, så kontekstens forhold til området både fysisk og mentalt,
og til sidst forholdet mellem midlertidige og permanente aktiviteter
på området.
Ved brug af disse grundprincipper trækker Hargreaves på de eksisterende forhold og behov som grundpille i deres design af parker,
landskaber og byrum. Og på den måde ligger de sig tæt op ad den
landskabsurbanistiske tilgang. [Hargreaves 2009]

uFig. 63
Projekt af Hargreaves - University of Cincinnati: Library
Square, Cincinnati, Ohio
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B
A

Fra teori til design

På strukturplansniveau:

I projektet her bruges landskabsurbanisme som et redskab i den
indledende analysefase, hvor de fysiske og administrative forhold er
blevet kortlagt. Desuden er historiske forhold og den offentlige debat blevet analyseret i et forsøg på at danne et overblik over, hvilken
rolle projektområdet spiller- og har spillet for fredericianernes kollektive hukommelse og opfattelse af deres by. Med det grundlag er det
mulig at afdække og kortlægge stedet og påpege interessante sammenhænge, som en fremtidig strukturplan og fremtidige byrum kan
trække på.
Udover de analytiske redskaber som den landskabsurbanistiske tilgang giver til projektet, vil tilgangen blive anvendt som grundlag til
at definere designparametre for projektets designfase, både på det
overordnede strukturplansniveau og på byrumsniveau.
Ligesom Hargreaves Associates betragter vi ”forbindelser”, ”brug” og
”identitet” som vigtige parametre, dog skal de gøres mere konkrete
og målrettes projektområdet. Det gøres de ved
? at sammenholde dem
med konklusionerne på den foregåendeA analyse afB Fredericia og projektområdet.

På byrumniveau:

Definere forbindelser, byrum og
byggefelter

B
A

B
A

Overordnet?områdeidentitet definerer projektområdet som en
A
B
sammenhængende ny bydel i
Fredericia
A

B

A

B

A

?
A

B

Foranderlighed – årstiders skiften,
fremtidige funktionsbehov osv.

Erindringsrum - dele af den nye
bydels struktur refererer til fortiden
og borgernes kollektive erindring.
B

A

A

?
?

A

Strategitænkning - plan over hvordan projektområdet udvikles over de
næste 20-25år.

B
B

?

B
A

?
A

?

B
A

A

B
A

B

Kropslig påvirkning og urbane naturoplevelser – opmærksomhed på
omgivelserne, sanseoplevelser

Erindringsrum – historien bliver en
del af det nye.

B
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Miljømæssig forankring – vandstigninger og regnvandhåndtering – CO2
forbrug

B

Med udgangspunkt i James Corners 4 temaer og Hargreaves Associates principper defineres den landskabsurbanistiske designtilgang på
følgende måde:

A

Landskablig bearbejdning af et givent
byrum -hvad kan naturelementerne,
hvad kan de urbane flader. Og hvad
kan de sammen.
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Byrumsteori
- Interaktion, Aktivitet og Oplevelse
uFig. 64
Sønderboulevard København

For at kunne designe en levende bydel, med byrum som inviterer til
aktiv brug, diskuteres byrum/bylivs teori ud fra tre begreber.
Interaktion – Den nye bydel skal være for alle borgere, og en af de
offentlige rums store opgaver er at rumme mange forskellige grupper
af mennesker og i bedste fald gøre os som mennesker mere tolerante
overfor hinanden. Ved at fremme mulighed for interaktion, fremmer
vi samtidigt muligheden for at lære af hinanden og dermed sænke
intolerance og diskrimination.
Aktivitet – I den nye bydel ønskes et aktivt byliv, hvor særligt hverdagslivet skal danne grundlaget, men hvilke rammer kan understøtte
denne vision? Kan byrum opfordre til aktivitet i deres rumlige opbygning, ved materialer eller program?

uFig. 65
Schouwburgplein

Oplevelse – Hvordan rum opleves, påvirker brugen af det og derfor
ses også nærmere på dette begreb. Hvad er en oplevelse, og hvordan
kan en oplevelse i et byrum forstærke både aktivitetsniveauet og interaktionen mellem borgerne?
I det følgende afsnit gennemgås forskellige teoretiske tanker omkring
de 3 begreber, først hvordan begreberne opfattes og derefter, hvordan der kan inviteres til interaktion og aktivitet via design af rum,
samt hvordan forskellige oplevelser kan understøtte dette.

Interaktion

Når interaktion er vigtigt, er det fordi interaktion er grundstenen for
et offentligt domæne eller et public domain, som forskerne Hajer og
Reijndorp taler om i bogen ”In Search of New Public Domain”, og
som både i det enkelte byrum og i et større samfundsmæssigt perspektiv tilføjer nogle værdier, som er vigtige for projektet her.
Hajer og Reijndorp definerer public domain således:
“…those places where an exchange between different social groups
is possible and also actually do happen.”[Reijndorp, 2001: 11]
Et public domain er dermed ikke bare et offentligt sted, det er et sted,
der fremmer interaktion mellem forskellige grupper af mennesker.
Interaktion mellem mennesker kan ske på forskellige niveauer det
direkte møde eller den indirekte udveksling. Når man taler om public
domain, er det primært den indirekte udveksling, der er i fokus. Det
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at opleve, se og høre andre mennesker påvirker den måde, vi opfatter os selv på selv uden, at der nødvendigvis sker et direkte møde.Vi
lærer af hinanden i et public domain og udvikler vores syn på verden,
på os selv og andre sociale grupper.
Et public domain er for eksempel Schouwburgplein (se case s.XX)
Her er der gjort plads til, at mange forskellige brugergrupper kan
befinde sig i det samme rum på samme tid. Her kan man holde pause
på shoppingturen, krydse på vej til biografen eller teateret, eller simpelthen komme for at opleve bylivet, se på andre mennesker eller
blive set.
Hajer og Reijndorp mener, i tråd med Richard Sennett’s ide omkring
”jolts”(se indledning), at public domains skal findes imellem eller på
kanten af byens mange kulturelle eller sociale enklaver. Man skal ikke
bryde eksisterende områder direkte op, men nærmere samle det offentlige liv på kanten som public domains, der udfordrer enklavens
indadvendthed og skaber grundlag for interaktion enklaverne imellem.
[Reijndorp, 2001]
Public domains er altså punkter i byen, der på en eller anden måde
skaber sammenhæng og inviterer til brug af forskellige grupper af
mennesker.
Et eksempel på hvordan man kan arbejde med et public domain til at
udfordre kanten af byens enklaver er Sønderboulevard i København.
Her er der mellem to større veje etableret et langstrakt parkforløb.
Ved at arbejde med flader, materialer, niveauer og program er her skabt et varieret forløb, der henvender sig til mange forskellige grupper
af mennesker. Her kan man spille bold, nyde solen, lege med børnene
eller gå tur med hunden samtidig med, at man møder andre mennesker på sin vej og på den måde skabes interaktion mellem forskellige enklaver.

Aktivitet og Program

Men hvad er det så, der skaber et public domain? For at mennesker
skal kunne interagere, kræves der naturligvis et vist niveau af aktivitet.
I den forbindelse er det vigtigt at se på hverdagslivets aktivitetsniveau
i byens rum. Hverdagslivet skal skabe grundlag for de levende byrum
og public domains.
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Hverdagsliv opfattes, her i projektet, som de aktiviteter, der foretages
som en naturlig del af hverdagen både arbejde, skole og fritidsaktiviteter. Det vil sige, at hverdagslivet ikke kun er transit fra A til B, men
at det også kan være gåturen med hunden, leg med vennerne efter
skole, foreningslivet i roklubben eller løbeturen efter arbejde.
Vigtigheden af et velfungerende hverdagsliv skrev journalisten Jane
Jacobs bl.a. om i bogen ”The Death and Life of Great American Cities”, hvor hun argumenterede for, hvordan planlægning af rum påvirker opfattelsen af rummet og dermed brugen. Hun argumenterede
derfor for en by med stor tæthed og høj diversitet i bebyggelse og
program. I en tæt by presses bylivet sammen i mindre rum, som giver
et mere levende bybillede. Med en høj diversitet af bebyggelse er der
mulighed for at etablere mange forskellige funktioner med forskellige
krav til de fysiske rammer og ved at blande funktioner som beboelse,
erhverv og leisure sikres en vis mængde af liv i byrummene og et vist
markedsgrundlag dagen og ugen igennem. Samtidigt sikrer en blanding af funktioner i et byområde en større brug af området og dermed
flere øjne på gaden, som ifølge Jane Jacobs er det, der er med til at
skabe et trygt byområde. [Jacobs, 1961]
Et klassisk eksempel på hvordan programmering af bebyggelsen påvirker bylivet er Nytorv i Aalborg. Med en blandet programpakke
bestående af butikker, spisesteder, boliger, kontorer, små erhverv og
institutioner er der liv i byrummet gennem hele dagen og aftenen.
Her er selve byrummet i høj grad uprogrammeret og kantens program tiltrækker i stedet forskellige grupper af mennesker, i stil med
hvad Jane Jacobs er talskvinde for.

Men Jane Jacob levede i en anden tid og i en storby (New York) med et
stort kundegrundlag for både cigarmageren, delikatesseforretningen
og andre mindre erhverv, som nemt kan mikses med andre programmer. Men hvilke funktioner kan skabe et velfungerende og blandet byliv i en middelstor dansk provinsby, der ikke har befolkningsgrundlag
til at understøtte disse funktioner i sammen udstrækning som storbyen, og er det muligvis selve byrummets program, der skal udfordres?
Dansk Idrætsforbund har i samarbejde med Indenrigs- og socialministeriet i bogen ” Aktiverende arkitektur og byplanlægning” haft fokus
på, hvordan man ved hjælp af planlægning kan skabe aktiverende byrum. De skriver blandt andet:
”Aktivitetsmuligheder (idræt) i byrummene har en social samlende
effekt. Her opstår tilfældige møder, selvtilliden opbygges, og der skabes et liv i området.”[Aktiverende arkitektur, 2009]
I Rotterdam er den centrale indfaldsvejs midterrabat eksempelvis
blevet transformeret fra alene at fungere som et trafikadskillende element til et aktivt og attraktivt byrum. Her er der lagt en langstrakt
skaterpark, som henvender sig til skaterkulturen samtidig med at
skaternes stunts og tricks fungerer som en seværdighed. Byrummets
programmering skaber byliv, hvor der før var øde og forladt.
[Juul 2009; 79-82]
Idrætsaktiviteter kan altså være med til at skabe liv i byens rum og
dermed få flere øjne på gaden, og hvis byrum kan opfordre til idrætsaktiviteter på et uformelt plan, kan disse aktiviteter understøtte tanken om public domain. Men hvordan opfordres til aktivitet? Der kan
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tFig. 66
Nytorv Aalborg

tFig. 67
West Blaak skaterpark

uFig. 68
Eksempler på hvorden byrum kan programmeres til
idrætsaktiviteter
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uFig. 69
SLA briuger forskellige elementer til at fremme sanselighed af byrum. Her ses et udvalg fra Frederiksberg bymidte.

blandt andet arbejdes med forskellige materialer, niveauer, bemaling
af flader, som alt sammen passer til forskellige faste programmer, men
som også kan bruges til tilfældigt opståede aktiviteter. På den måde
kan der programmeres fleksibelt.
Det er vigtigt at se programmeringen af byrummet som et supplement
til programmering af den omgivende bebyggelse. Også i en middelstor
provinsby kan der ved at blande funktioner som bolig, kontorerhverv
og mindre butikker, offentlige destination og leisureaktiviteter dannes
et grundlag af daglige brugere af området.

Oplevelse og performative byrum

Hvordan byens rum opleves er endnu et lag, der kan være medbestemmende i forhold til, hvor velfungerende bylivet i et område er.
Oplevelse er en bred vifte af elementer lige fra kulturorienterede
begivenheder, der foregår i eller i forbindelse med byrummet, til beplantningen, lyssætningen, rumlighederne eller niveauerne i et byrum.
En oplevelse er, når man bliver opmærksom på sig selv og sine omgivelser på den ene eller den anden måde.
Mange kommuner arbejder i disse år med, hvad der kaldes det performative byrum. Det er byrum der karakteriseres “ved scener for
optræden, for læring og for oplevelse.” [Marling 2009; 13] Det performative byrum kan altså tilhøre flere kategorier;
Læringsrum – hvor byrummet formidler eksempelvis historie, højner
social udveksling eller kulturel integration.

Bevægelse/deltagelsesrum – hvor byrummet opfordrer til aktiv brug.
Rum for sanserne – hvor der arbejdes med lys, lyd og materialebrug.
[Marling 2009]
Stig Lennert Anderson, der står bag tegnestuen SLA, arbejder med
det performative byrum, og hvordan sanserne kan påvirkes på en
måde, så mennesker bliver mere opmærksomme på hinanden og byen
som helhed. Han arbejder ud fra en strategi om, at der skal være en ligevægtighed mellem landskab og bebyggelse, så man ikke skiller de to
ad, men tager noget af naturens foranderlighed og stoflighed med ind
i byens rum i en ny fortolkning. Ved at arbejde med foranderligheden
i en urban kontekst skabes muligheden for at overraske brugeren.
Hvad der var i går, er der muligvis ikke i dag. Hvad jeg hører, er muligvis ikke at se.Ved at fremhæve foranderligheden skabes forundring,
opmærksomheden højnes hos de mennesker, der bruger byens rum,
både opmærksomheden på byen, på andre mennesker og på dem selv.
Samtidig arbejder SLA med ideen om byens rum som åbne værker.
Stig L. Anderson udtaler: ”the city should be like the open box”. Med
det hentyder han til, at man aldrig skal kunne vide sig sikker på, hvad
der er i boksen eller byrummet, det er åbent for fortolkning, åbent
for overraskelser, åbent for at man selv kan tilføre alle ens fantasier
og ideer om, hvad byrummet skal kunne. Foranderligheden skal være
til stede, både døgnets, årets og årtiets gang skal afspejles i byrummet.
[SLA.dk 2008 a]
Byrummet skal altså efter SLA’s mening kunne tilpasse sig den enkelte
brugers behov, fantasi eller ideer. På samme måde taler Umberto Eco
om det åbne værk. I 1960erne ser han en ny tendens i kunsten, hvor
nogle værker går fra at have klare entydige budskaber til at være
åbne for forskellige fortolkninger og viderebearbejdelser. Disse åbne
værker skifter altså karakter, udtryk og betydning alt efter, hvem der
beskuer og fortolker dem.
Ser man Umberto Eco’s tanker i forbindelse med byrum, må det
moderne byrum rumme nogle af de samme kvaliteter. Det skal være
tilpasningsdygtigt og åbent i forhold til både klima, brugere og aktiviteter, men samtidigt må der være en grundessens af rummet, som
bevares. [Juul, 2009; 42-43]
I en anden sammenhæng er oplevelsen og brug af byrum også noget,
Jan Gehl beskæftiger sig med. I bogen ”livet mellem husene” skriver
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han, blandt andet, om hvilke rumlige virkemidler, der kan tages i brug
for at forstærke livet i byens rum.
”Mennesker og menneskelig aktivitet tiltrækker andre mennesker.”
[Gehl 1971; 21] Dette er grundlæggende for Gehl’s syn på byliv. Mennesker vælger at være, hvor andre mennesker er, og han argumenterer derfor for at placere elementer som siddepladser, ståpladser
og generelle opholdsmuligheder nær forskellige former for aktivitet.
”Hvor der skabes bedre fysiske muligheder, vil udeaktiviteterne have
en tendens til at vokse i antal, varighed og mangfoldighed.”[Gehl
1971; 33] Hvad menes med bedre fysiske muligheder? Her taler Gehl
specifikt om livet til fods.Ved at forbedre mulighederne for at bevæge
sig igennem byen til fods kan man nå at opleve byrummene undervejs.
Forholder byrummene sig samtidig til den menneskelige skala ved
mindre rumligheder og høj detaljering i øjenhøjde, vil dette højne
kvaliteten af oplevelsen af rummet.
Desuden pointerer Gehl, at byliv er selvforstærkende, dvs. hvis der
inviteres til aktiv brug i byrum, og det lykkes at få enkelte til aktivt at
bruge byrummet, vil dette tiltrække flere brugere, som enten selv vil
deltage eller bare vil opleve aktiviteten. [Gehl 1971; 69]
Ved at gøre brug af oplevelser i byrum kan det muligvis lykkes at gøre
de forbipasserende opmærksomme på rummet. Hvis der samtidigt
opfordres til en aktivitet i forbindelse med oplevelsen, kan det resultere i aktiv brug af rummet og ses dette i Gehls perspektiv vil den
aktive brug kunne tiltrække endnu flere brugere. Det er altså vigtigt,
at oplevelser kobles med en invitation til aktivt at tage byrummet i

brug i stedet for bare at passere gennem det.
I det følgende gives eksempler på rumlige virkemidler, der kan bruges
i foranderlige og tilpasningsdygtige byrum, og hvor elementer kan give
forskellige oplevelser at byrum og endda invitere til aktiv brug.
Stadtlounge– materialebrug og stoflighed
Ved brug af et materiale har man i St.Gallen i Schweiz skabt en lounge
i byen. Et rødt tæppe er bredt ud over byens gulv og binder hele
området sammen. Den særlige stoflighed skaber opmærksomhed på
byrummet og opfordrer med sin stærke røde farve og sin bløde tekstur til leg og afslapning.
Bo01 – varieret forløb og foranderlighed
I Malmö har man lavet et tæt boligprojekt kaldet Bo01, hvor man har
arbejdet med spændende gadeforløb og skift i karakter og skala fra
rum til rum. Samtidigt er der her arbejdet med regnvandshåndtering
som et æstetisk element, som viser foranderligheden året igennem.
Havnepladsen Odense – det åbne byrum
Havnepladsen er etableret mellem byen og havnen i Odense. Pladsen er åben for mange slags brug, her er plads til boldspil, skating,
gåture og byfester. Fladen er bemalet med forskellige boldbaner og
andre mønstre, der lægger op til kreativitet i brugen af pladsen, og et
trædæk med en blødere stoflighed fører ned til vandet og opfordrer
til midlertidigt ophold og solbadning. [Juul 2009; 67-70]
ArenA og Rambla del mar - rumskabende elementer
Flere forskellige steder arbejdes med rumskabende elementer i
større byrum. I Amsterdam ved ArenA er skalaen på shoppingstrøget
høj, og derfor er her placeret nogle megamøbler. Disse giver både
skala til rummet samtidig med, at de fremmer social interaktion, ved
at mange forskellige grupper kan sidde på møblet samtidigt.
På Barcelonas havnefront finder man Rambla del mar. Her er lavet
rum i promenaderummet ved at opsætte læskærme i glas. Disse
skærme giver mulighed for ophold samtidig med, at de skaber mere
intime rum i et rum, som eller har en meget stor skala.
I begge tilfælde påvirker de rumskabende elementer oplevelsen af
rummet på en måde, der indbyder til ophold.[Juul 2009; 95-98 og
60-66]
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uFig. 70
Eksempler på rumlige virkemidler fre Odense havn, Bo01,
ArenA samt Rambla del mar

3Fig. 71
Stadtlounge
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Fra teori til design

Med hjælp fra forskellige teoretikere, praktikere og cases er de tre
nøgleord i forhold til levende byrum, interaktion, aktivitet og oplevelse blevet diskuteret, og flere forskellige emner kan tages med i
overvejelserne i designprocessen både i forhold til design af strukturplan og byrum.
At designe byrum så de opnår en status af public domain vil være i
fokus gennem designprocessen. Her vil konkrete rumlige virkemidler
fra byrumseksemplerne blive brugt, så de offentlige rum inviterer til
ophold og aktiv brug og dermed kan øge interaktionen mellem brugerne.
Derudover vil der med inspiration i SLA’s tilgang til byrum blive arbejdet med oplevelser og foranderlighed som et virkemiddel til at øge
opmærksomheden fra brugerne.

På struktursplansniveau:
Høj tæthed kan skabe grundlag for en levende
bydel. Jo flere daglige brugere jo mere levende
byrum, jo større interaktion.

Blandede funktioner kan skabe grundlag for en
levende bydel døgnet igennem.

Byrum/bylivs teorien vil blive brugt i designprocessen på følgende
måde:
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På byrumsniveau:
Interaktion sker i public domains. Her lærer vi
som mennesker at tolerere og acceptere hinanden.

Programmering af byrum skal være fleksibel nok
til at kunne ændre formål med tiden, på den
måde kan aktivitetsniveauet sikres.

Aktiviteter skal samles ikke spredes da mennsker
tiltrækker flere mennesker.

Oplevelser i byrum skal både gøre brugeren
opmærksom på rummet og de andre brugere.
Kan oplevelsen samtidig opfordre til aktiv brug
af byrummet, kan dette have en forstærkende
virkning på bylivet.

Oplevelsen af og opmærksomheden på det enkelte byrum kan øges ved brug af materialer og
niveauforskelle. På den måde kan interaktionen
mellem brugerne forbedres.

Brug af lyssætning, beplantning og regnvand kan
vise foranderlighed dagen og året igennem og
dermed tilføre en naturoplevelse til byrummet.
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Udover Hargreaves Associates, der overvejende beskæftiger sig med park og landskabsarkitektur, er der flere tegnestuer
verden over, der anvender den landskabsurbanistiske tankegang som afsæt for designstrategier. Og i de senere år er der
blevet designet flere bydele, byrum og parker med udgangspunkt eller inspiration i den landskabsurbanistiske tilgang i kombination med byrums og bylivs teori. I det følgende ses på 3 udvalgte eksempler på bydels- og byrumsdesign, hvor der på
forskellig vis er blevet arbejdet med historiske lag, foranderlighed og landskab i en bymæssig kontekst.
Eksemplerne er både konkrete bud på, hvordan den landskabsurbanistiske tilgang kan skaleres til byrumsdesign også i
mindre skala og bud på, hvilke virkemidler der generelt kan tages i brug til design af byrum, der kan fremme interaktion og
aktivitet, samt inviterer til kortere eller længere ophold.
Først ses på Hafencity som et eksempel på, hvordan en helt ny bydel kan gribes an, og hvordan byrumsdesign kan prioteres
i udviklingsprocessen.
Derefter ses på Frederiksberg bymidte, som er et eksempel på, hvordan natur og by kan arbejde sammen i et byrum.
Til sidst ses på Schouwburgplein, hvor der trækkes på historiske træk og byens flader til at skabe et public domain.

3Fig. 72
Hafencity
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Hafen City, Hamburg
Fakta
År: under udvikling
Land: Tyskland
Masterplan arkitekter: Kees Christiaanse /
ASTOC (konkurrencevindere) og Hafencity
Hamburg
Byrums Arkitekter: EMBT architects, BB og
GG architects.
Areal: 157 Ha i bymidten.

uFig. 73
Byrummet indbyder til ophold med trædæk og fremspring.
4Fig. 74
Ved hjælp af skulpturelle stålkonstruktioner billedligøres
historien omkring industiren, som før huserede på området.
44Fig. 75
Niveauforskelle udnyttes gennem hele Hafencity til at lave
sekundære siddepladser og andre opholdsmuligheder.

Opbygning og formål

Hafencity er et stort byudviklingsprojekt midt i Hamburg bymidte.
Her er dele af den gamle industrihavn nu i forandring, en forandring
der kommer til at gøre Hamburg bymidte 40 procent større end før.
For at imødekomme en forventet vandstigning i fremtiden er hele
området hævet til 7,5-8 m over niveau, og der er derefter indrettet
p-kældre under.
Dette fungerer fint i gaderummene, men ved havnepromenaderne er
der dog problemer, da disse ikke er hævet, og der derved er 3 meter
høje døde facader ud mod disse byrum.
Det store areal ejes af Hamburg Kommune, som har valgt at køre en
stram udviklingspolitik, hvor byrum og byliv bliver prioriteret højt.
Det er bl.a. målet, at 20 procent af arealet skal udvikles til åbne offentlige byrum og at 20 procent derudover skal være offentligt tilgængelige arealer.
To områder i den nye plan er allerede bygget eller vedtaget, og her
har to landskabstegnestuer fra Barcelona designet de offentlige byrum.

Program og rumlige virkemidler

Området er programmeret ud fra mix-use filosofien hvor boliger,
småerhverv, leisure og kultur og vidensinstitutioner er blandet igennem hele området. Dette giver et flow i bydelen gennem hele døgnet
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og året, hvilket resulterer i levende byrum.
Desuden er den store andel af bydelen, som er offentlige byrum
programmeret sådan, at de indbyder til ophold eller forskellige former for aktivitet. Nogle steder findes streetbasket og andre funktioner, der opfordrer til aktiv brug, andre steder ligger rummene op
til ophold med fremspring og flader, hvor man kan nyde solen en
sommerdag. Gennemgående i Hafencitys byrum arbejdes der meget
med nye former for urbane møbler. Siddepladser er ikke nødvendigvis
bænke men oftere fremspring, flader eller kanter. På den måde bliver
de urbane møbler en del af rummets udtryk og spiller sammen med
den landskabelige bearbejdning.

Foranderlighed og landskabsurbanisme

I Hafencity ses by og natur som en samlet enhed, der påvirker og er
afhængige af hinanden. Det ses bl.a ved at byrum og parker i bydelen
alle tager høje for, at Elben skal kunne gå over sine bredder. Mange
steder ned mod floden er byrum bygget op af niveauer sådan, at vandet ikke oversvømmer hele rummet på en gang, men tager et niveau
af gangen. På den måde kan et byrum forandre udtryk over tid fra
tørt til oversvømmet, uden at det nødvendigvis har en negativ effekt
på brugen af rummet - naturen og det urbane går nærmest i synergi
med hinanden.
Man har desuden forsøgt at værne om erindringen om, hvad området
før har været brugt til. I materialevalg, belysning og skulpturer refereres til den tidligere havneindustri. På den måde bygges der videre
på områdets eksisterende identitet, og den kollektive hukommelse
omkring området styrkes. [Hafencity.com 2010]
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Frederiksberg ny bymidte
Fakta:
År: 2005
Pris: 80 mio. kr
Arkitekt: SLA
Land: Danmark
Areal: 18.000 m2

Opbygning og formål

Frederiksberg bymidte består af 5 koblede byrum med hver deres
funktion og æstetiske udtryk, beliggende mellem flere forskellige og
indadvendte funktioner. Byrummene udgør på den måde et bindeled
mellem funktionerne. Det er et transitrum, hvor folk normalt bevæger sig med stor hast fra A til B, derfor er der arbejdet med forskellige oplevelser og sanseindtryk, der kan påvirke og måske endda tage
lidt af farten hos de forbipasserende så de bliver opmærksomme på
både deres opgivelser og hinanden.

Program og rumlige virkemidler

uFig. 76
Pinetet lokker skoleeleverne ud i sommerperioden

Samlet set er der ikke meget fast program eller byinventar i byrummene, her er primært gjort plads til passage. Derimod er der arbejdet med alternative siddemuligheder i form af kanter og udspring
i forbindelse med terrænspring og niveauer. På den måde indbyder
rummet til mange former for aktivitet og brug, og henvender sig
dermed til mange forskellige brugergrupper.

Foranderlighed og landskabsurbanisme

Ved at arbejde med materialevalg, beplantning, lys, vand og lyd forsøger
SLA at skabe en urban naturoplevelse. Dermed trækker de naturen
ind i byen og gør de to til et samlet hele.
Man hører vandet risle på vandvæggen, en frø kvækker midt på
Frederiksberg gennem højtalerne, vanddis svæver over pladsen og
giver associationer til mosekonen, der brygger ude i markerne. Har
det regnet står der vand i de cirkelslag, der er skåret i belægningen som danner små geometriske vandpytter og giver pladsen et nyt
æstetisk udtryk.
Lyssætningen omdanner rumoplevelsen om natten ved at iscenesætte
forskellige områder. Blandt andet pinetet , et området med forskellige
nåletræer, bliver oplyst om natten.
Rummet forandrer sig i løbet af året, men ifølge arkitekten giver det
en oplevelse til alle tider. Det er ikke meningen, at man skal se rummet på et bestemt tidspunkt. I solskin er der en oplevelse, i regnvejr
en anden, men ikke nødvendigvis ringere oplevelse.
[cphx.dk 2010][Marling 2009]

4Fig. 77 og 78
Pladserne skifter karakter i nattetimerne med en eksperimenterende lyssætning.
44Fig. 79
Mosekonen brygger over pladsen.
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Schouwburgplein
Fakta
År: 1997
Arkitekt: West8
Land: Holland
Areal: 12.250m2

uFig. 80
Belægningen består af mange forskellige materialer med
forskellige stofligheder.

Opbygning og formål

Schouwburgplein er en centralt placeret plads i Rotterdam, flankeret
af butikker, biografer, byens hovedteater og koncertsal. Pladsen er opført på et tidligere ubebygget areal et såkaldt ”SLOAP” (Space Left
Over After Planning). Den fungerer i dag både som et tag over en
større parkeringskælder, et bindeled mellem de omgivende byfunktioner og en scene i byen, hvor lokale og turister kommer for at
betragte og tage del i bylivet.

tivt stor og anonym flade, et indtryk der står endnu klarere frem
efter mørkets frembrud, hvor lyssætningen bidrager til at understrege pladsens komplekse sammensætning. Sammenspillet mellem
den hårdt programmerede kant og den bearbejdede flade udmønter
sig i et offentligt rum, hvor der er plads til mange forskellige grupper
af mennesker. Her kan man holde pause på shoppingturen, krydse på
vej til biografen eller teateret, eller simpelthen komme for at opleve
bylivet, se på andre mennesker eller blive set.

Program og rumlige virkemidler

Byens flader og landskabsurbanisme

Hele pladsen er hævet ca. 35 cm i forhold til den omgivende by, og
langs den østlige kant er der placeret et bælte af bænke, der er orienteret mod pladsen og vender ryggen til en bagvedliggende vej. Dette
er med til at underbygge indtrykket af Schouwburgplein som byens
scene. Selve pladsen har ikke ét bestemt program. Ud over nogle markante hydrauliske og delvist brugerstyrede røde lysarmaturer og nogle 15 meter høje ventilationstårne til parkeringskælderen, er der relativt få 3dimensionelle elementer, der bryder pladsens dominerende
horisontale flade. Fladen er til gengæld indrettet med flere forskellige
typer belægning, der er arrangeret i forhold til den forventede brug af
pladsen på forskellige tidspunkter af dagen og solens bane på himlen. I
fladen er der, enkelte steder, desuden arbejdet med et vandelement i
form af et springvand, der springer op med jævne mellemrum.
De forskellige belægninger, deres overgange og programmering i
forhold til lys og vand, er med til at skabe variation på en ellers rela-

På Schouwburplein skinner det tydeligt igennem, at Rotterdams
historie som én af verdens førende havnebyer har været et vigtigt
designparameter. Både de røde lysarmaturer, der i deres form og
store skala i forhold til pladsen trækker tydelige paralleller til industrihavnens markante kraner, men også materialerne der er anvendt
på pladsens flader er nogle, man typisk finder på et industrielt havneområde.
Det at belægningsmaterialernes placering er bestemt efter solens
bevægelser viser, at der er blevet arbejdet bevidst med, at pladsen
skal reflektere en synergieffekt mellem de, af mennesker, arrangerede
og kultiverede materialer og overflader og naturen. På den måde har
man opnået en plads, der er lokalt forankret i Rotterdams historie og
som fremstår meget kultiveret og urban samtidig med, at byens rolle
som en del af et større økosystem understreges.
[Mimoa.eu 2010][West8.nl]

4Fig. 81
Om natten bidrager lyssætningen til at understrege pladsens komplekse sammensætning.
44Fig. 82
De forskellige belægninger opfordre til forskellig brug.
444Fig. 83
De store kraner henviser til Rotterdams industrihistorie
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Vision
De indledende analyser og teoretiske diskussioner har lagt grundlaget for design af strukturplan og byrum. På det grundlag fremsættes
følgende vision for strukturplanen og byrummene.

Planen for den nye bydel i Fredericia skal struktureres på en måde, så der skabes FORBINDELSER
til den eksisterende by, og midtbyen opfattes som et samlet hele.

BYRUMMENE skal være de primære KATALYSATORER for BYLIVET i den nye bydel.
Ved hjælp af rumlige og programmatiske virkemidler skal byrummene skabe OPLEVELSER af forskellig art via PERFORMATIVE
deltagelse).
Dette skal højne
gerne.

BYRUM (rum for sanserne, rum for læring eller rum for bevægelse/

AKTIVITETEN i byrummene og dermed INTERAKTIONEN mellem bru-

Alt i alt skal disse tiltag skabe en ny LEVENDE
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Overordnet koncept
På baggrund af kontekstanalysen og det teoretiske grundlag fremsættes et overordnet koncept for projektområdet.
Den rekreative ring som volden danner omkring Fredericia indre by
sluttes gennem projektområdet for på den måde at gøre projektområdet til en del af Fredericia midtby.

uFig. 84
Koncept

Koncept
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Det nye Fredericia
En attraktiv bydel er en bydel, hvor du føler dig velkommen og tryg, og hvor alt er lige rundt om hjørnet. En bydel som føles
som en del af byen. En levende bydel hvor der sker noget dagen igennem. Det er, hvad projektet her tilbyder.
En samlet midtby
Projektområdet udvider Fredericia midtbys areal med 20%, men det er ikke en bydel for sig. Det er en udvidelse af midtbyen. Derfor har området heller ikke sit eget navn, men indgår som en del af midtbyen.
En ideel placering
Hvor vil du helst bo, arbejde og leve dit liv? Tæt på vandet? På naturen? Eller på byen? I Fredericia behøver du ikke at vælge.
Projektområdet, der ligger midt i Fredericias midtby, trækker og bygger videre på alle de kvaliteter, der i forvejen findes
her. Samtidig er man tæt på Lillebælt med udsigt til Fyn og broerne og voldanlægget 2 min. væk udgør en stor park med
mulighed for at komme helt væk fra byens tætte atmosfære.
Bor du i kvarteret, er det desuden nemt at ordne dagligdags gøremål, som at hente børnene og købe ind, til fod eller på
cykel. Samtidig er der ikke langt til hverken bus, tog eller motorvej og dermed resten af landet. Når du er i den nye del af
Fredericia, er du tæt på alting.
En bydel for alle
I den nye del af Fredericia er der plads til alle. Med mange forskellige byrum findes der muligheder for mange forskellige
aktiviteter. Her er plads til både leg og aktivitet, eller kultur og reflektion. Her er noget, der vil fange de fleste.
En del af historien
Fredericia er en historisk by, og den nye del af byen agter ikke at glemme hvad der har været. Forskellige epoker har haft
betydning for byen, og projektområdet er blevet påvirket af både renæssance- og industrihistorien. Derfor er der også
hentet inspiration i begge perioder til designet af bydelen, så erindringen om hvad der var engang ikke går tabt.
3Fig. 85
Oldenborgparken
Præsentation
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Koncept

tFig. 86
Lillebælt trækkes ind.

tFig. 87
Volden trækkes ind

Konceptet for struktureringen af området trækker på de omkringliggende landskabelige træk.
Vandet bringes ind i planen via den eksisterende Gammel Havn, og en
kanal graves, og værftsøen dannes. Samtidig trækkes vandet ind mod
vest. Her er det med til at danne en blød overgang mellem eksisterende og ny by.
Derefter trækkes volden ind i området i form af tre større bakker.
Disse forbinder området til volden og samtidig dannes en barriere
mod eksplosionsfaren fra Shell.

tFig.88
Havnekanten bearbejdes

skydes ind og ud langs havnekajen for at opnå et mere varieret forløb.
De tidligere jernbanespor på grunden tolkes som nye rekreative stier
gennem området og forbinder dermed direkte voldens to ender.
En række byrum pinpointes i området som katalysatorer for bylivet.
Her er særligt kanten af området taget i brug for at bløde overgangen
op mellem ny og eksisterende by.
Endeligt trækkes renæssancens lige gader ned over området, så de
lange kig fra Voldens nordlige ende og gennem hele byen bevares.

Havnekanten bearbejdes sådan, at Værftsøens tange udvides og land
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tFig. 89
De tidligere jernbanespor transformeres til rekreative stier

tFig. 90
En række byrum pinpointes som
katalysatorer for byliv.

tFig. 92
Resterende areal kan bebygges

tFig. 91
Renæssancens lige gader trækkes ned.
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J.B.NIELSENS PLADS

OLDENBORGGADE
OLDENBORGPARKEN

GAMMEL HAVN

VENDERSGADE

SPORTSPLA

KØBMAGERGADE
SYRESPORET
HAVNEBADET DOKKEN

BOLIGMIDTEN

MARINA

FREDERICIA
BIBLIOTEK OG TEATER

BOULEVARDEN

PROMENADEN

HOTEL LILLEBÆLT
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Fig. 93
Strukturplan 1:2000

SPORTSPLADSEN

KONGENSGADE

Strukturplanen
FRIRUMMET

FÆSTNINGSCENTER

Historiske linier

I strukturplanens design findes flere lag af projektområdets historiske identitet, som del af en renæssanceby og en tidligere aktiv del af
industrihavnen, bevaret. Man genkender de bugtede sporlinjer fra industriens tid, som er bevaret i det overordnede infrastrukturnet. De
rette linjer fra rennæssancebyplanen er fortsat fra den eksisterende
midtby ned i området, nogle steder som en del af infrastrukturen andre steder som en del af sigtelinjer der strækker sig fra volden mod
nord og helt ned til Lillebælt og Fyn mod syd. På den måde er kontakten mellem byen og bæltet, som tidligere var skjult bag Kemiras
bygninger, genetableret.

Fra fare til tryghed

Strukturplanen løser desuden to store knuder i projektområdet –
Eksplosionsfaren fra Shells omskibningsterminal og jordforureningen.
Fredericias historiske voldanlæg trækkes ind på projektområdet i
form af 3 større bakker, der indtager voldens oprindelige funktion, at
beskytte byen mod farer. Bakkerne er desuden fuldt integreret i projektområdets program både i relation til bylivet, som dele af byrum
og som æstetiske landmarks.
Jordforureningen er løst ved at jorden enten er fjernet eller indkapslet, for på den måde at frigøre området til bebyggelse indenfor en overskuelig fremtid. På det forurenede område af planen er
der derudover bygget særlig tæt ud fra en betragtning om at opveje
den forholdsvis store investering, som oprensningen vil være. Den

anderledes bebyggelse i det forurenede område viderefører desuden
et historisk aftryk fra den tidligere industri som et æstetisk træk i
strukturplanen og giver en erindring om, hvad her var en gang.

Parat til klimaforandringer

Generelle havstigninger og øget regnvandsintensitet er, blandt andet,
hvad klimaforandringerne vil betyde for Danmark. Derfor er projektområdet i det bebyggede område hævet 1,5m over niveauet i dag,
hvilket medfører at bebyggelsen placeres i alt 3,5 m over havniveau.
Derudover arbejder strukturplanen med lokal regnvandshåndtering
ved forsinkelse af regnvandet på fladen ved bassiner, grønne tage og
arealer med porøs belægning som græs og grus. På den måde er regnvandshåndteringen en integreret del af områdets design.

En tæt og bæredygtig bydel

Strukturplanens tætte bebyggelse og blandede programmering skaber grund for mere transport til fods og cykel og mindre bilkørsel.
Dermed kan hverdagslivets CO2 forbrug mindskes i bydelen. Desuden rummer planen et vigtigt socialt bæredygtigt aspekt, idet at tæt
bebyggelse og program sikrer at mange mennesker har deres daglige
gang i projektområdet. Der vil være øjne på gaden, og bydelen vil
føles tryg. Dette vil bidrage til, at projektområdet udvikler sig til et
levende og attraktivt sted at bosætte sig, etablere virksomhed eller
opsøge som turist – et stærkt supplement til den eksisterende Fredericia midtby.
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Snit gennem strukturplanen
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A

B

B

A
tFig. 94
Snit AA

tFig. 95
Snit BB
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Gammel Havn

Oldenborgparken

Syresporet

Værftsøen
Boligmidten

Boulevarden

Promenaden
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Fig. 96
Hovedgreb 1:2000

Sportspladsen

Hovedgreb
Frirummet

Byliv og byrum kan fungere som katalysatorer for udviklingen af nye
byer, det afspejles i dette projekt.
Hovedgrebet består af 9 byrum:
VÆRFTSØEN - GAMMEL HAVN - OLDENBORGPARKEN
SPORTSPLADSEN - FRIRUMMET - PROMENADEN
SYRESPORET - BOLIGMIDTEN - BOULEVARDEN
Disse 9 rum fungerer som omdrejningspunktet for det byliv projektområdet vil tilbyde beboere og besøgende i området i fremtiden.
Rummene har alle deres helt egen identitet, programmering og æstetiske udtryk, og de vil således tiltrække folk i alle aldre og samfundslag
til projektområdet.
Rummene er placeret i tæt forbindelse med hinanden og på en måde
så der er rig mulighed for at folk på tværs af samfundslag, fritidsinteresser og kulturer kan mødes og interagere med hinanden.
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Planens strukturerende elementer
444Fig. 97
Veje

44Fig. 98
Parkering

4Fig. 99
Private og offentlige rum

Veje og sivegader

Den nye del af Fredericia bindes op på 3 eksisterende gader - Kongensgade, Købmagergade og Vendersgade. Overordet danner forlængelsen af Kongensgade og Købmagergade sammen med Boulevarden
en løkke ind i området for al trafik. Her kobles området også på
Fredericias bybussystem. Vendersgade forlænges ned over værftsøen
og kobler på den måde øen til det overordnede vejsystem.
Underordnet genetableres Kastelsvej, som før har eksisteret på området som en 30 km/t vej, som løber langs Promenaden. Kørsel derudover sker i sivegader med “shared space”-princippet[Sharedspace
2005]

Stier

For at fremme de grønne transportformer (gang og cykling) er der i
projektområdet et finmasket net af stier. På den måde er det hurtigt
og nemt at gå eller cykle gennem området.

Parkering
444Fig. 100
Stier

Projektområdet vil primært have plads til parkering i p-kældre. Meget
forurenet jord skal graves væk, og i den forbindelse etableres kældrene. På den må frigøres byrummene til andre aktiviteter.

Grønne områder

Med det store voldanlæg, som tilbyder den store romantiske park,
fungerer planens offentlige grønne områder mere som mindre åndehuller end storslåede parkanlæg. Desuden er der, primært i den tætte
midte, fokuseret på at anlægge private haver, både i grundniveau og
som taghaver. På den måde tilføres disse boliger en merværdi og gør
at områdets tilbud kan konkurrere med parcelhuskvarterene.

Private og offentlige rum

Overordnet er det i projektområdet kanten, der er den fuldt offentlige og midten den mere private. Mellem disse to yderpunkter
har det været vigtigt at lave bløde overgange, så der skabes grobund
for halvprivate aktiviteter i byrummene i midten og halvoffentlige aktiviteter ud mod kanten. På den måde trækkes flere aktiviteter ud i
byrummene.

Bebyggelse

Det før ubebyggede område er i projektet bebygget med 128%
bebyggelse svarende til 256930m2. Dette tilføjer bland andet bymidten ca. 900 nye boliger.

44Fig. 101
Grønne områder

4Fig. 102
Bebyggelse
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Bebyggelsestypologier
Skala og arkitektonisk udtryk

I den eksisterende midtby er der stor diversitet i bebyggelsen. Skalaen og de arkitektoniske udtryk varierer fra gade til gade, og tilsammen gør de det til en spændende
oplevelse at bevæge sig gennem byen.
I projektområdet skifter skalaen og arkitekturen også karakter gennem hele planen,
hvilket både skaber sammenhæng mellem det eksisterende og det nye bylandskab, og
bidrager til den samlede oplevelse ved at bevæge sig gennem projektområdet. Variationen i projektområdets bygningstypologier er valgt på en måde, så typologierne, deres programmer og de arkitektoniske udtryk understøtter det ønskede byliv.
Ligesom de forskellige byrum tilbyder flere forskellige opholdsmuligheder og danner
rum for en masse forskellige aktiviteter, er det vigtigt, at der er variation i de bebyggede
elementer, for at tiltrække så bred en brugergruppe som muligt. På den måde sikres
det befolkningsgrundlag, der skal gøre projektområdet til en levende og pulserende del
af Fredericia midtby.

Bygningshøjder

Langs Gammel Havn og Oldenborgparken varierer bygningshøjderne mellem 3 og 5
etager og er på den måde tilpasset de generelle bygningshøjder i Fredericias centrale
handelsgader, som grænser op til projektområdet og fortsætter ned i Gammel Havn.
I Boligmidten er bygningshøjden generelt mindre og varierer mellem 2-4 etager og er
tilpasset skalaen i de mindre og mere intime rum mellem bebyggelsen. Syd for Boligmidten og boulevarden stiger bygningshøjden igen og varierer her mellem 3-6 etager.
De 2 bygninger som huser Hotel Lillebælt og Musikteatret er henholdsvis 10 og 15
etager høje, og står som Fredericias nye landmarks ved Lillebælt. Den høje bebyggelse
ved havnefronten er inspireret af den tidligere industris store volumener og tilpasset
det storslåede rum ved Lillebælt og Promenaden. På Værftsøen er bygningshøjderne
tilpasset højderne på den eksisterende erhvervs- og industrihavn den grænser op til og
varierer her mellem 1-4 etager.

Arkitektonisk diversitet

Udover variation i skala og volumen er der skabt arkitektonisk diversitet i projektområdet ved hjælp af forskudte volumener. Eksempelvis på Værftsøen hvor bygningsvolumenerne er vinkelret forskudt i forhold til hinanden og i deres form og højde
minder om stablede containere, der venter på at blive udskibet. Eller i Boligmidten,
hvor bygningerne ligger med forskellige vinkler i forhold til hinanden og med deres varierede højder og tagkonstruktioner minder om bebyggelsestyper, man typisk
kender fra landsbyer eller parcelhuskvarterer. I bebyggelsen nærmest den eksisterende
midtby og langs Promenaden er volumenerne blevet forskudt i højden for på den måde
at skabe arkitektonisk variation og forskellige indretningsmuligheder.
Facaderne i projektområdet er et andet element der bidrager til at skabe stor æstetisk

og arkitektonisk variation i projektområdet. Hver bygning har sit eget unikke særpræg
og tilsammen understøtter facadeudsmykningen indtrykket af den nye bydel som et
levende og spændende sted.

Typologier

Grundlæggende findes der variationer inden for 4 forskellige bygningstypologier i projektområdet, der i skala og volumen giver forskelige bymæssige indtryk og er målrettet
flere forskellige typer af anvendelse:

Karréen
Stokken
Punkthus/klyngen
Stribestrukturen
De 3 førstnævnte typologier er alle velkendte typologier i det danske bylandskab.
Langs Gammel Havn og Oldenborgparken er planen overvejende indrettet med karrébebyggelse, der relaterer sig til den velkendte bystruktur i den øvrige midtby. Karréen
er velegnet til både boliger og serviceerhverv, da den både tilbyder lange offentlige
facader mod byen og mere private indre gårdrum.
Bebyggelsen på Værftsøen har karakter af stok bebyggelse, en typologi der er ideel til
boliger, med lys og luft til begge sider, men som også kan rumme erhverv. Boligmidten
er indrettet med en blanding af punkt- og klyngehuse, i en lille skala, der er særligt
velegnet til familieboliger.
Bygningerne på havnefronten, mellem Boulevarden og Promenaden, hører under kategorien Stribestruktur, som er en relativt ukendt typologi i det danske bylandskab og
derfor kræver en nærmere definition:
”Stribestrukturen giver entydige, offentlige passager i bebyggelsens længderetning,
mens gennemgangsmulighederne på tværs har en mere springende karakter. De opstår
ved lokale åbninger, der udspringer af den enkelte bygnings struktur og geometri og
skaber uformelle gennemgangsmuligheder.” [Pedersen 2009; 70]
På Fredericias nye havnefront bliver typologien anvendt til at skabe store volumener,
som flere steder er forbundne med broer i forskellige niveauer. De enkelte bygningers
udformning varierer over de forskellige etager, hvilket tillader en fleksibel programmering, og bygningerne kan derfor, blandt andet, målrettes boliger, service- og kontorerhverv.

3Fig. 103
reference på stribestruturen
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tFig. 106
Eksempel på Karréen

tFig. 104
Eksempler på Karréens arkitektur

tFig. 105
Eksempler på Stribestrukturens arkitektur
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tFig. 107
Eksempel på Stribestruturen
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tFig. 108
Eksempel på Stokken

tFig. 109
Eksempel på Klyngen/Punkthuset

tFig. 110
Eksempler på Stokkens arkitektur

tFig. 111
Eksempler på Klyngen/Punkthusets arkitektur
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Programmering
Den nye del af midtbyen har et blandet program, der bidrager til et
flow af mennesker gennem bydelen hele dagen. Der er folk på gaden.
Det er en tryg bydel.

samt kontor- og serviceerhverv i kanten og boliger i midten. Det har
i den forbindelse været særligt vigtigt ikke at privatisere havnefronten,
og her er derfor en høj blanding af program i bebyggelsen.

Kontorerhverv
Overordnet
understøtter bydelens funktioner ideen om den offentlige
Kontorerhverv
kant
og
den
mere private midte med primært offentlige bygninger
Værksteder
Værksteder
Serviceerhverv
Serviceerhverv
Boliger
Boliger
Kultur
Kultur
Institution/offentlig bygning
Institution/offentlig bygning

tFig. 115
Program 4. etage

tFig. 112
Program 1. etage

tFig. 113
Program 2. etage

tFig. 114
Program 3. etage

tFig. 116
Program 5. etage

tFig. 117
Program 6. etage

tFig. 118
Program 7. etage og op
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Kontorerhverv
Værksteder
Serviceerhverv
Boliger
Kultur
Institution/offentlig bygning

4Fig. 119
Programmering af bebyggelse
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35A
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Værftsøen
Boligmidten

Boulevarden
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99

Sportspladsen

200

210

Fig. 120
Byrumsplan 1:2000

Byrumsplan
Frirummet

De 9 nye byrum er katalysatorer for bylivet i den nye del af Fredericia. De er programmeret, så de tager fat i eksisterende potentialer
i konteksten og bidrager dermed positivt til både den nye og den
eksisterende by.
Alle skal føle sig velkomne i Fredericia og med de følgende byrum
skabes rammerne for mange forskellige brugergruppers byliv.
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Promenaden
Mod syd ligger Promenaden. Et storslået rum med en betagende udsigt over Lillebælt og til Fyn. Det er et åbent langstrakt rum med plads
til, at mange forskellige aktiviteter kan foregå simultant.
Landskabet, som er hævet på størstedelen af projektområdet, er
bearbejdet i niveauer ned mod vandet sådan, at der findes mange
kanter, trapper og fremspring, der indbyder til ophold af kortere eller
længere varighed.

Her er plads til, at lystfiskerne kommer kørende og stiger ud lige ved
Lillebælt. Her er plads til at nyde solen i frokostpausen, gå en lang tur
på en fridag eller bare sidde og kigge ud over Lillebælt eller på de
andre brugere.

TEATER OG BIBLIOTEK
BOLIGER PÅ TOPPEN

TEATERPLADSEN

TRÆDÆK

UDSIGTSPARKERING
KONTOR OG BUTIKSERHVERV
BOLIGER PÅ TOPPEN

tFig. 121
Promenaden varierer i rumligheder og program

tFig. 122
Rejst udsnit af Promenaden
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4Fig. 123
Promenaden
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Byliv og flow
4Fig. 124
Flow på Promenaden

Forbindelser
Shared Space
Blød trafik
Hård trafik

uFig. 125
Byliv på Promenaden

KULTUR

Mange grupper i byen, unge og gamle, de rige og de skæve, skal have
gøremål på havnen og adgang til Lillebælt. Funktionerne, der er placeret på Promenaden, henvender sig derfor til mange forskellige grupper.
Det gør byrummene også. Promenaden er inddelt i forskellige zoner
af aktivitet. Dermed skabes der flere mindre rum i det store rum.
Ved variation af rumoplevelsen skabes der opmærksomhed på rummet og dermed på den menneskelige aktivitet. På den måde højnes
interaktionen mellem brugerne. Samtidig varieres programmet langs
forløbet, så der skabes muligheder for mange forskellige aktiviteter.
Her kan målet for besøget være alt fra en teatertur til en tur i udsigtstårnet.

REKREATIVT PARKLIV
CAFÉLIV
FISKERLIV
RESTAURANT OG
HOTELLIV
UNGDOMSLIV

Helt tæt på havnekanten er det fodgængernes domæne hvor niveauforskellene skaber mange forskellige opholdsmuligheder. Niveauaet
over er indrettet som shared space, her har den hårde trafik adgang,
men på de bløde trafikanters præmisser. På øverste niveau finder
man den genetablerede Kastelsvej, som løber skiftevis med udsigt til
Lillebælt og mellem bygningsvolumnerne. På den måde skabes en reference til de kringlede industriveje, som tidligere fandtes på området.

4Fig. 126
Promenaden 1:500
uFig. 127
Muligt byliv på Promenaden
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halvprivate gårdrum
halvprivate gårdrum

Taghave

halvprivate gårdrum
Taghave

Opgang fra p-kælder
Udsigtsparkering
Trapper som siddemulighed

TEATER OG BIBLIOTEK

TEATERPLADSEN

Lys i belægning
Springvand
Beton
Opgang fra p-kælder

Læskærme
Niveauer med græs

Trædæk
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Materialer, møbler og beplantning

Materialevalget for Promenaden er i stor udstrækning valgt med reference til vandet og det maritime kombineret med industrien. Derfor finder man materialer som skibsplanker, trædæk, beton, asfalt og
jernsveller. Disse materialer er i nogle tilfælde brudt af flader med
granit eller græs for på den måde at øge kontrasten mellem de stofligheder, der opleves langs Promanaden.
De gamle pullerter er genbrugt på den nye promenade og fungerer
som pullerter, hvis mindre både ligger til for en dag, eller som siddemuligheder for blandt andet lystfiskerne.
På grund af den store skala på Promenaden er der flere steder placeret megamøbler i form af store hævede træflader med beplantning
i midten. Disse møbler bryder det store havnerum op, og gør skalaen

mere menneskelig, og desuden kan mange mennesker bruge møblet
samtidigt. Der kan dermed foregå interaktion på mange niveauer på
et enkelt møbel.
Promenaden ligger ud til det til tider vindblæste Lillebælt. Derfor er
der flere steder opstillet læskærme i forbindelse med niveauforskelle.
Dermed er det muligt at opholde sig på Promenaden en større del
af året. Samtidig danner læskærmene mindre rum på Promenaden og
bidrager dermed også til at skabe en mere menneskelig skala i det
store havnerum.
Beplantningen på Promenaden består af græsflader, større træer op
mod byen og ved megamøblerne samt langt græs og siv visse steder
langs forløbet. Beplantningen fungerer som grønne punkter og visualiserer samtidig foranderligheden i vejret og årstiden, når sivene
blæser i vinden, eller bladene falder af træerne.
4Fig. 129
Planudsnit af Promenaden 1:200

t4Fig. 128
Referencer på materialer, møbler og beplantning
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Bro mellem bygningerne
Asfalt
Udsigtsparkering
Cykelparkering

Taghave

Trin med træbelægning
Skibsplanker

Beton
Udeservering

Læskærm

Cortin stålsveller i belægning
Lysspor i belægningen
Spor med siv

Trædæk
Græsflade
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Belysning

Promenaden er et trygt sted at færdes alle døgnets timer. Med lysmaster langs hele havnekanten skabes en jævn grundbelysning, som
skaber overblik, og i belægningen er nedlagt lysstriber, der fungerer
som ledelinjer.
Enkelte steder anvendes effektbelysning som ved springvandet på
Teaterpladsen, hvor LEDlys i belægningen lyser vandet op. Desuden
oplyses træerne stemningsfuldt nedefra. Dermed forandres udtrykket af Promenaden fra dag til nat og om natten træder andre elementer frem i oplevelsesbilledet.

4Fig. 134
Snit gennem Promenaden 1:200

tFig. 130
Lysmasterne i cortin stål refererer til industritiden

3Fig. 131
Træerne lyses op om aftenen

3Fig. 132
Striber i belægningen binder hele Promenaden sammen i nattetimerne og fungerer som ledelinier

3Fig. 133
LEDlys i belægningen bruges til at oplyse springvand
på Teaterpladsen
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tFig. 135
Belysningsdiagram
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Oldenborgparken
Oldenborgparken markerer overgangen mellem den gamle Fredericia
midtby og dens forlængelse ned på havnen. Denne langstrakte park
der følger Oldenborggade fra Gammel Havn og J.B. Nielsens Plads til
Kongensgade tilbyder et patchwork af forskellige sanse- og farveindtryk fra de mange plante- og blomsterbede. Her er der både plads
til fordybelse på en af parkens bænke, hygge på græsplænen i det
nedsænkede rum eller boldspil med vennerne. Mod Kongensgade er

der desuden skabt mulighed for, at skaterne kan udfordre hinanden på
ramperne og lade sig beundre af nysgerrige tilskuere.
Parkens æstetiske udtryk er domineret af retvinklede linjer, inspireret
af renæssancebyens retvinklede gadenet. Mod syd brydes de rette
linjer af en bølget søbred, der markerer overgangen til den mere
private boligbebyggelse.

SÆNKET RUM
FORSINKELSESBASSIN
BOLIGER
BLOMSTERBEDE
EKSISTERENDE BOLIGER
BOLDBUR

3Fig. 136
Eksempler på aktiviteter i Oldenborgparken
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tFig. 137
Rejst udsnit af Oldenborgparken

4Fig. 138
Oldenborgparken
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Byliv og flow

Oldenborgparken er et rekreativt og æstetisk åndehul på grænsen
mellem den nye og den ældre del af bymidten. Den fungerer som et
transitrum for de fastboende og besøgende med ærinde i projektområdet og er forbundet med projektområdet via 2 broer. Én ved
trafikåren Købmagergade, og én ved Vadestedet – som er en del af
den rekreative sti, der følger industriens oprindelige jernbanespor og
forbinder de to ender af Volden.
Mod øst og vest er parken direkte forbundet med Gammel Havn og
Sportspladsen.
Bylivet i parken er påvirket af de programmer, der findes ved Gammel
Havn og Sportspladsen. Livet og aktiviteterne i parken skifter således

karakter efterhånden, som man bevæger sig gennem den. Mod øst
fremstår den som en præsentabel bypark, hvor de handlende kan tage
sig en pause på deres shoppingtur, betragte livet i parken og ved Gammel Havn og nyde en hurtig frokost fra pølsevognens udeservering.
Efterhånden som man bevæger sig mod vest skifter parken karakter
og tilbyder mulighed for ophold af længerevarende karakter, et sænket rum der tilbyder læ til de solbadende, og de der ønsker at grille
i det fri. Fra Vadestedet til sportspladsen tilbydes der også rum og
plads til længerevarende ophold samt rum til sportslige aktiviteter. På
grænsen til Sportspladsen transformeres parken til et skaterlandskab.
HÅRD TRAFIK
BLØD TRAFIK

tFig. 140
Flow gennem Oldenborgparken
UDESERVERING

tFig. 139
Muligt byliv i Oldenborgparken

BOLDSPIL

REKREATIVT PARKLIV

SKATERPARK

tFig. 141
Byliv i Oldenborgparken
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tFig. 142
Beplantning
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Materialer, møbler og beplantning

Parken fremstår i dens helhed som et patchwork af bede, stier og
flader. For at understrege denne idé består parkens belægning af flere
forskellige slags materialer, der er valgt dels med reference til klassiske urbane parkmaterialer og dels med reference til industriens og
havnens materialer. Stier og flader med hårde belægninger er således
indrettet med, blandt andet, stabilgrus, granit, træ og det historiske
industrielle jernbanespor er markeret med de originale sveller. Ved
skaterlandskabet er der valgt asfalt som grundmateriale, og den
øvrige parks patchworkmønster er viderført som grafiske mønstre
på fladen. Skaterramperne består af henholdsvis beton og træ.
Trædestenene ved Vadestedet består dels af en jævn sammenhængende flade, der fungerer som en bro for bløde trafikanter og dels af
flere forskellige flader i forskudte niveauer, som skal fremhæve idéen
om broen som et vadested. Stenene i Vadestedet består af henhold-

svis asfalt, behandlet træ og forskellige typer beton – materialer som
er kendt fra det industrielle havnelandskab.
Parkens bænke er udformet og placeret på en måde, så de understreger parkens retvinklede linjer. Nogle steder er bedene hævet
op i siddehøjde og deres kanter udformet, så de kan fungere som
sekundære siddepladser, desuden fungerer stenene ved Vadestedet
som sekundære siddepladser.
Oldenborgparkens kanter er markeret af en række træer langs Oldenborggade og siv langs søens kant.
På parkens større flader består beplantningen af græs, og i bedende
er der en varieret beplantning af stauder, buske, sivarter og blomster.
Beplantningen sikrer, at Oldenborgparken skifter karakter året igennem og fremstår som en symfoni af forskellige farveindtryk og dufte.

4Fig. 144
Udsnit af Kantparken 1:200

t4Fig. 143
Referencer på beplantning og materialer
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Oldenborggade

Cykelparkering

Cykelparkering
Stauder

Sivarter

Boldbur

Grus

Bænk med beplantning

Stabilgrus
Jernsveller i belægningen
Græs

Privat te
Sivarter

Vadestedet

Privat terrasse

Solceller

Syrestien
Snit
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Belysning
4Fig. 145
Snit gennem Oldenborgparken

Belysningen i Oldenborgparken opdeles i to typer. En belysning der
følger parkens overordnede linier langs Oldenborggade og Købmagergade, og en anden type belysning der iscenesætter parkens forskellige elementer. Langs banesporet og ved skaterlandskabet er der
lagt LED-lys der fremhæver sporene og landskabet om natten. Udvalgte staudebede og Vadestedet oplyses af ”lyssiv”, og boldbanen er
oplyst af projektører.

På denne måde bliver parkens hovedlinier synlige, den træder i karakter og fremstår som et æstetisk element i bylandskabet og et trygt
sted at færdes – også efter mørkets frembrud.

4Fig. 146
Belysningsplan

uFig. 147
Lodrette lyssøjler danner parkens grundbelysning

uFig. 148
Striber af lys understreger de tidligere jernbanespor og skaterlandskabet
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uFig. 149
Mellem parkens siv står lysstrå, der i nattetimerne
lyser op.

uFig. 150
Boldbanen bliver oplyst effektfuldt af farvet lys i
nattetimerne
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Gammel Havn
Som et vigtigt bindeled til Fredericias gågader ligger Gammel Havn.
Her hersker en afslappet havnestemning med isvafler, hotdogs, cafébesøg, shopping og gæstesejlere. Havnekanten er bearbejdet med
trapper til vandet og J.B.Nielsens plads, som før stod tom og ubenyttet, er nu lille og intim takket være den visuelle forlængelse af
Gammel Havn op på pladsen som et lavt vandbassin, hvor børnene
kan lege, og fødderne kan svales efter shoppingturen.

TRAPPER TIL VANDET

KONTOR- OG BUTIKSERHVERV

4Fig. 152
Gammel Havn

BUTIKSERHVERV
BOLIGER PÅ TOPPEN

REGNVANDSSPEJL

EKSISTERENDE BOLIGER

tFig. 151
Muligt byliv på Gammel Havn

tFig. 153
Rejst udsnit af Gammel Havn
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Byliv

Gammel Havn bærer præg af den kommercielle programmering med
caféer og shoppingmuligheder. Samtidig skiller stedet sig ud fra resten
af gågadesystemet, med den afslappede havnestemning vandet og
gæstesejlerne bibringer. Her er rum for pauser og hygge.
Gammel Havn er også et gennemgangsrum og et knudepunkt. Her
passerer gående og løbere forbi på vej volden rundt. Her kommer
folk fra gågaderne, som skal videre ned til teateret eller biblioteket.

CAFÉLIV

SHOPPINGLIV

3Fig. 154
Muligt byliv i Gammel Havn
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tFig. 155
Byliv på Gammel Havn
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Materialer, møbler og beplantning

Materialevalget for Gammelhavn er traditionelt maritimt med trædæk
langs hele havnekanten. Trædækket brydes af asfalt, hvor bilkørsel er
tilladt, og i bassinet på J.B.Nielsens plads er det tidligere jernbanespor
markeret med et vadested med sten af granit i forskellige nuancer.
Beplantningen består på J.B.Nielsens Plads af blomsterkrukker og
kasser med højt græs. Længere ned langs Gammel Havns kanal understreges længden af rummet af store træer, der i sommerheden
giver svalende skygge for cafégæsterne og de shoppende.

Prinsessegade
J.B.Nielsens plads
Gothersgade

Oldenborggade

3Fig. 156
Materialer og beplantning
på Gammel Havn

4Fig. 157
Gammel Havn 1:1000
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Værftsøen
På Værftsøen leves det maritime liv. Øen afskæres fra resten af byen
med en ny kanal og forbindes med 4 broer. Når man bevæger sig over
broerne, træder man ind i en anden verden, en verden af vandsprøjt,
linolie og sejlliner der klaprer. Den tidligere tørdok på Fredericia
Skibsværft er transformeret til svømmebassin i Havnebadet Dokken,
og mod syd er tangen udvidet og Marinaen etableret.
Det er en blandet skare, der færdes på Værftøen. Her er plads til både
sjov og ballade for de unge ved Havnebadet Dokken, hygge på båden
ved Marinaen og fest i festlokalerne med udsigt over Lillebælt yderst
på tangen.

ERHVERV
LYSTBÅDEHAVN

HAVNEBADET DOKKEN

BOLIGER
MARITIME ERHVERV

3Fig. 158
Muligt byliv på Værftsøen
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tFig. 159
Rejst udsnit af Værftsøen

4Fig. 161
Værftsøen
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Byliv

Ungdomslivet blomster side om side med sejlerlivet på Værftsøen.
Havnebadet Dokken er i sommerhalvåret åben alle ugens dage, og
kun selve Dokken er lukket af i aften- og nattetimerne. Ved siden af
Dokken er hævede trædæk og græskasser til ophold. Her
hygges der med picnic og solbadning. Lige nord for Havnebadet Dokken løber de tidligere jernbanespor nu som rekreativ sti og fører
direkte til voldens vestlige ende. Her er der mulighed for at tage en
pause og nyde havnestemningen.
Ude på tangen tager sejlerlivet over, og her er plads til at båden kan
repareres eller aftenen nydes ombord på båden. Her er grillpladser
mellem bygningerne og fiskerestauranten kan besøges hele året. Ind
imellem ligger mindre arbejdende værksteder som møbelsnedkeren
og glaspusteren.

REKREATIVT PARKLIV

UNGDOMSLIV

MARITIMT LIV

3Fig. 162
Marinaen og Havnebadet Dokken er et aktivt og levende område af byen
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3Fig. 163
Byliv på Værftsøen
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Materialer, møbler og beplantning

Ved Havnebadet Dokken er belægningen et lyst trædæk med reference til det maritime, mens selve Dokken er udført i beton som den
gamle tørdok. Møblerne ved havnebadet består af større kasser i
siddehøjde henholdsvis græs og træ med kanter og fremspring til at
læne sig opad.

Havnebadet Dokken

Ved Marinaen hæves bebyggelsen lidt op fra det område, hvor bilkørsels er tilladt, og her er belægningen træ. På vejen ligger asfalt, så det
er let at køre til og fra lystbådehavnen med både.
Beplantningen på Værftsøen består af større enkeltstående træer af
forskellige art. Desuden er mange af tagene grønne.

uFig. 164
Materialer og beplantning

4Fig. 165
Udsnit af Væftsøen 1:1000

Marinaen
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Sportspladsen
På sportspladsen er der fart over feltet! Byens nye overdækkede
sportsanlæg tilbyder Fredericias indbyggere plads og mulighed for
sportslige aktiviteter som, for eksempel, boldspil, kampsport og dans
på alle tider af året og i al slags vejr. Pladsens overdækning og store
grundflade kan også anvendes til andre aktiviteter eller arrangementer, hvis det skulle være nødvendigt at flytte dem på grund af dårligt
vejr. Med andre ord - nu findes der ikke længere nogen undskyldning
for at holde sig indendøre!

EKSISTERENDE SKATERRAMPE

Med sin placering mellem Oldenborgparkens skaterlandskab mod
nord og Frirummet bare et stenkast væk mod syd, befinder Sportspladsen sig i centrum af Fredericias nye eksperimenterende og kreative
område.

OVERDÆKKET SPORTSBANE
BOLIGER

SKATERLANDSKAB

BØRNEHAVE

3Fig. 166
Mulige aktiviteter på sportspladsen
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tFig. 167
Rejst plan Sportspladsen

4Fig. 168
Sportspladsen
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Indretning og byliv

Sportspladsen er indrettet fleksibelt med en let programmering, hvor
landskabets naturlige niveauforskelle mod vest er udnyttet til tribuner
og et udsigtsplateau, der danner tag på omklædnings- og opbevaringsfaciliteter på pladsens grundniveau. Bygningen med omklædningsfaciliteter samt en række squashbaner danner væg mod pladsens sydside,
udover disse elementer er pladsen sparsomt møbleret, hvor overdækningens bærende betonsøjler udgør de eneste større elementer
i rummet. Det er på pladsens store grundflade, i squashburene og på
tribunerne aktiviteterne og bylivet foregår, her er der mulighed for at
udfolde sig fysisk eller at lade sig underholde som tilskuer.

SKATERLIV

SPORTSLIV

3Fig. 169
Mulige aktiviteter på sportspladsen
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4Fig. 170
Byliv
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Materialer og beplantning

Sportspladsen er indrettet med simple, robuste og slidstærke materialer. Tribuner, omklædningsfaciliteter og squashbaner er udformet i
beton og grundfladen, hvor hovedparten af aktiviteterne finder sted,
består af grønt indfarvet asfalt, hvor boldbaner er blevet stribet op
som grafiske mønstre på fladen. Beplantningen er begrænset til siv,
der markerer kanten mellem sportspladsen og søerne ved Oldenborgparken, da grundfladen er forbeholdt aktiviteter og arrangementer.

Oldenborgparken

Skaterlandskab

Sportspladsen

3Fig. 171
Sportspladsen 1:1000

tFig. 172
Belægning på sportspladsen består af asfalt
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Syresporet
Naboskab, leg og urbane naturoplevelser er hvad man finder på
Syresporet. Det tidligere jernbanespor er her transformeret til en
rekreativ kvarterssti. Dermed er Syresporet et led i kæden der skal
slutte den rekreative ring og forbinde voldanlæggets to ender.
Det er en rute for de bløde trafikanter, dem på cykel, løberne, de
gående og dem på rulleskøjter eller skateboard.

Har det regnet opstår små søer af vand gennem rummet, som langsomt ledes eller damper væk i løbet af de følgende dage.
Derudover er der i græsarealerne plantet løgplanter - vintergækker,
krokus og tulipaner der effektfuldt viser årets gang sammen med
træernes farveskift.

Det er et foranderligt rum. Fra dag til nat giver effektbelysningen
rummet et karakterskift. Om natten står langt græs og svajer med
lysende kugler, og træernes skygger er pludselig lyset.

PRIVAT HAVE
BOLIGER
KONTORERHVERV
REGNVANDSBASSIN
HALVPRIVAT GÅRDRUM

3Fig. 173
På syresporet er der plads til leg, og løgplanter visualiserer året gang.
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tFig. 174
Rejst udsnit af Syrestien

4Fig. 175
Syrestien i nattetimerne
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Byliv og indretning

Syresporet er et rekreativt transitrum med plads til pauser, leg og
naboskab. Her kan vennerne mødes på tværs af den nye bydel, lege på
legepladsen, plaske i regnvandspytterne, når det lige har regnet, eller
lege kronegemme mellem møbler, træer og den tætte bebyggelse i
kanten af rummet.
Den røde cirkel er brugt som en grafisk identitet, der binder det
varierende rum sammen til ét hele. Her er cirklen både et mønster
i belægningen, hævede flader i siddehøje, runde røde bænke med beplantning i midten, skamler eller områder der afgrænser leg, beplantning eller regnvandsbassiner.

Materialer

Da Syresporet er et transitrum, er asfalt grundbelægningen. De øvrige
materialer til brug ved skamler, bænke og andre møbler holdes i en
afslappet og sjov æstetik. Eksempelvis er bænkene lavet i plastic og
understøtter den bløde og inviterende atmosfære på Syresporet.

REKREATIV TRANSIT

tFig. 176
Byliv
3Fig. 177
Mulige aktiviteter på Syresporet
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3Fig. 178
Materialer

Halvoffentligt gårdrum
Halvoffentligt gårdrum
Legeplads

Privat have

SYRESTIEN

Privat have

Halvoffentligt gårdrum

Højt græs

Sanselegeplads

Halvoffentligt gårdrum

Blandede træsorter

Trædæk

Lunden

Regnvandsbassin

Privat have

Halvoffentligt gårdrum

Regnvandsbassin

4Fig. 179
Udsnit af Syresporet 1:1000
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Frirummet
Der er leg og kreativitet i frirummet, hvor der er skabt mulighed
for udendørs optræden og udstillinger. Som et amfiteater udnytter
rummet de naturlige niveauforskelle og bruger dem aktivt i rumdannelsen. Trapperne bliver tilskuerpladser til friscenen.
Som ryg for scenen er der værksteder til fri afbenyttelse både for
den kreative skole, når der laves store kunstprojekter, eller når byens
unge skal reparere knallerten eller lappe cyklen.

FRISCENEN

Ud til pladsen ligger også det nye fæstningscenter. Et center for
voldanlægget og Fredericias mangeårige militære historie som vil
trække både lokale besøgende og turister.
På den måde blandes brugergrupperne i Frirummet, byrummet bliver
et sted, hvor man kan få øjne op for kulturen i Fredericia på mange
niveauer.

MUSICALAKADEMIET

BOLIGER
VÆRKSTEDER

DEN KREATIVE SKOLE

FÆSTNINGSCENTER

3Fig. 180
Fæstningscenterets tag udgør en rekreativ flade
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tFig. 181
Rejst plan Frirummet

4Fig. 182
Frirummet
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Byliv

Bylivet i Frirummet er ikke afhængig af optræden eller af at fæstningscenteret er åbent. Rummet fungerer også som transitrum for gående
og cykler, der skal videre ad Syresporet op i byen eller til den anden
ende af volden. Samtidig er trapperne placeret mod nord og danner
en fin solskinsplads, som kan benyttes i pauserne af studerende på
Musicalakademiet eller af eleverne på den Kreative skole.

Materialer, møbler og beplantning

Materialerne er hårde og urbane i deres udtryk i Frirummet. Kongensgade, der kører langs pladsen, er belagt med asfalt, og selve pladsen er belagt med granit.
De røde cirkler der karakteriserer Syresporet fortsættes ud i Frirummet og ender i scenen midt på pladsen. Ligeså findes de runde
røde bænke og skamler også i Frirummet. De sidste er frie til at blive
flyttet rundt efter aktuelle behov.
Beplantningen findes i de runde bænkes midte som langt græs og
forskellige sivarter.

KREATIVT LIV

t4Fig. 183
På pladsen kan billedskolen rykke udenfor og lave kunstinstallationer og i værkstederne kan byens unge ordne
bilen og knallerten.

tFig. 184
Byliv
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3Fig. 185
Materialer

Amfitrapper

Scene
Værksteder

Kongensgade

Fæstningscenter og
rekreativ bakke
4Fig. 186
Frirummet 1:1000
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Boligmidten
Boligmidten er Fredericias svar på et centralt beliggende børnevenligt kvarter, som rummer de bedste kvaliteter fra midtbyen, med få
minutters gang til alle byens tilbud. De små intime rum mellem familieboligerne i Boligmidten danner rammen om et pulserende børneliv.
Her er der aldrig langt til den nærmeste legekammerat, og rummene
er indrettet med rigelige muligheder for leg, boldspil eller stille fordybelse over en god bog eller tegneserie.

BOLDSPILSPLADS

Det er også i Boligmidtens rum, at større gadefester på tværs af de
enkelte husklynger finder sted, og venskaber knyttes på tværs af naboskel. Trænger man til en pause fra livet mellem husene, kan man
trække sig tilbage til freden i sin egen have eller på terrassen.

LUNDEN
LEGEPLADS

PLADS TIL FRI LEG

PRIVAT HAVE

HÆVET HALVPRIVAT GÅRDRUM

3Fig. 187
Muligt byliv i Boligmidten
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tFig. 188
Rejst udsnit af Boligmidten

4Fig. 189
Boligmidten
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Indretning og byliv

Boligmidten er indrettet med klyngehuse og punkthuse, der mellem
sig danner en række ”lommer” som danner rammen om boligområdets børneliv og fællesarrangementer. De enkelte rum er programmerede med en blanding af hårde og bløde flader. I nogle rum er der
eksperimenteret med grafik på fladen der inviterer til rulleskøjteløb,
boldspilsaktiviter, menneskeskak og hinkeleg. Et rum er indrettet som
legeplads, og et andet er indrettet med en græsplæne og afskærmende træer, hvor der er mere ro til fordybelse.

LEG OG SPIL
HYGGE OG NABOSKAB

REKREATIVT LIV

BOLDSPIL OG BØRNELIV

NABOSKAB

3Fig. 190
Muligt byliv i Boligmidten
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tFig. 191
Byliv
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Materialer og beplantning

Materialerne i Boligmidten varierer mellem græs, grus, sand, asfalt og
gummiflader. I de rum hvor der er indrettet med grafik på fladen,
består belægningen overvejende af forskellige variationer af indfarvet
asfalt med grafiske mønstre. På legepladsen består underlaget grundlæggende af gummi og forsænkede sandkasser. Rummene er forbundet via grusbelagte eller asfalterede flader, der flere steder bliver
brudt af græsbelagte flader eller huller med træer.

De forskellige mindre rum mellem husene og den varierede brug af
hårde og bløde materialer og beplantning danner tilsammen en række
varierede og oplevelsesrige forløb gennem boligmidten, og et godt
alternativ til projektområdets øvrige vej- og stiforløb.

3Fig. 192
Udsnit af Boligmidten 1:1000
Syresporet
Sanselegeplads

Boldbaner og niveauer

Halvprivat gårdrum

Birkelund

Hævet gårdrum

Privat have
Asfalteret flade med grafik
4Fig. 193
Materialer og beplantning
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Boulevarden
Boulevarden er ligeså meget et rekreativt byrum, som det er en
forbindelse. Den er med til at forbinde de to ender af volden som en
del af de oprindelige jernbanespor gennem området, den formidler
overgangen mellem den lave boligbebyggelse mod nord og havnefrontens store bygningsvolumener mod syd. Den fungerer som en del af
hovedfærdselsåren gennem området, men på samme tid udgør den
projektområdets grønne lunge, et fleksibelt og æstetisk pauserum og
en eftertragtet del af løberuten rundt om Volden.

NEDSÆNKET RUM

tFig. 196
Boulevarden

KLATREVÆGGE
LEGETÅRNE
TRÆDÆK

PRIVAT TAGHAVE

BUTIKSERHVERV

FISKERNES PLADS

3Fig. 194
Muligt byliv på Boulevarden
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tFig. 195
Rejst udsnit af Boulevarden
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Indretning og byliv

Boulevarden er indrettet som en lang stribe af varierede, mindre rum
i et bælte i midten af den færdselsåre, hvor den kollektive trafik og
hovedparten af biltrafikken passerer igennem dagligt. Langs facaderne
i rummets kanter er rummet indrettet som en klassisk allé med fortorv, cykelsti og træer, der understreger vejens forløb.
Opholdsrummene og de forskellige elementer i boulevardens midte
er arrangeret langs med- og som en del af en sti der spænder hele
boulevardens længde og udgør en del af den populære løberute rundt
om Volden.

Programmet varierer fra Gammel Havn mod øst til Fæstningscentret
mod vest. Mod øst, nær Gammel Havn og Musikteatret findes flere
hævede og sænkede rum der inviterer til ophold, og objekter der
inviterer til leg, som for eksempel klatretrekanterne og legeborgen
der er populære blandt børn. Mod vest skifter Boulevarden gradvist
karakter og fremstår mere som et æstetisk parkrum og et rekreativt
stiforløb.

REKREATIVT PARKLIV

3Fig. 198
Byliv
REKREATIVT PARKLIV

REKREATIVT PARKLIV

3Fig. 197
referencer på rumligheder på Boulevarden
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Materialer og beplantning

Boulevardens midte er indrettet med en grundlæggende belægning af stabilgrus og græs. Langs stiforløbet findes der flere hævede
plantekasser i beton, med en kant træ der gør dem velegnede som
sekundære siddepladser. Beplantningen i plantekasserne varierer mellem stauder, løgblomster og buske, der blomstrer på forskellige tidspunkter af året. I enkelte af plantekasserne er der desuden indrettet
urtebede, som forsyner alle projektområdets beboere med friske
krydderurter. Enkelte steder langs stiforløbet findes mindre grupper
af træer.

tFig. 199
Beplantning og materialer

Sansehave
Halvprivat gårdrum

Legetårne

Halvprivat gårdrum
BOULEVARDEN

Klatretrekanter

Halvprivat gårdrum

Nedsænket parkrum

Grønne bede og græsflader
Nedsænket parkrum
Fiskernes Plads

Små træer
Stauder
3Fig. 200
Udsnit af Boulevarden 1:1000
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Bæredygtighedsprincipper
At den nye bydel skal være miljømæssig bæredygtig er både et ønske
fra FredericiaC og projektet her. Grundet de forventede klimaændringer bør alle nye anlægsprojekter tage højde for, hvordan de påvirker både nærmiljøet og det globale CO2 udslip.
I projektet er der brugt en række planlægningsprincipper, der fremmer den miljømæssige bæredygtighed af bydelen. I det følgende vil
disse principper blive gennemgået, og de bæredygtige fordele blive
beskrevet.

Lokal regnvandshåndtering

Projektet har under bæredygtighed arbejdet med at håndtere regnvand lokalt. Dette gøres ved 1) at arbejde med grønne tage 2) at
bearbejde de forskellige byrum på en måde så regnvandet håndteres
i byrummet.
Grønne tage har mange fordele. Der er et æstetisk og oplevelsesmæssig aspekt med beplantning på tagene, som får taget til at skille sig ud
som en dynamisk flade, der forandrer sig året igennem og giver byrummet et nyt lag. Desuden kan der indrettes private haver, som kan
tilføre boligen nogle af de kvaliteter, som parcelhuset er elsket for.
Derudover er der en række miljømæssige fordele. Jord og plantelaget
kan fungere som ekstra isolering og bidrage til at holde bygninger
kolde om sommeren og holde på varmen om vinteren. Beplantningen
kan desuden binde støv og forurenende partikler og dermed bidrage

tFig. 203

Eksempel på forsinkelsesbassin i byrum.
til renere luft i byen. Grønne tage kan desuden forsinke og optage
regnvand. Forskning har vist at et grønt tag med bare 5 cm jordlag kan
forsinke regnvand og har kunnet optage op til 50 procent af den årlige
regn og fordampe det. Grønne tage kan altså medvirke til at det lokale kloaksystem ikke oversvømmes, hvilket i en dansk kontekst, hvor
vi i fremtiden kan forvente mere ekstreme episoder med regn grundet klimaforandringerne, vil være til stor fordel. [greenroof.se 2010]
Desuden kan regnvandet forsinkes på fladen. Dette kan gøres ved enten at arbejde med gennemtrængelige belægninger eller forsinkelsesbassiner. Disse kan indarbejdes i byplanen og er ikke nødvendigvis et
bassin med vand, men kan også være sænket område med beplantning
der kan tåle meget vand.

CO2 reduktion

tFig. 201

At mindske udslippet af CO2 fra vores byer er nødvendigt, hvis vi skal
begrænse de klimaforandringer, som allerede er i gang. 25 procent af
det CO2 der slippes ud i atmosfæren stammer fra bilkørsel og her
udgør bilkørsel i byer 40 procent. [COWI, Plan09 Byernes rolle i klimastrategien (2009) (not published)] [uitp.org 2009]
Derfor arbejder dette projektet med følgende simple planlægningsstrategier, der kan hjælpe til at nedsætte brugen af bil til daglige

Et grønt tag kan være alt fra en regulær have
på taget til et tyndt lag jord med forskellige
mosarter.
4Fig. 202

Eksempel på forsinkelsesbassin i byrum.
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ærinder. 1) høj bebyggelsestæthed 2) blandede funktioner 3) stor
gennemtrængelighed for blød trafik 4) begrænsninger for hård trafik.
En høj bebyggelsestæthed og blandede funktioner betyder større
mængde af daglige brugere af bydelen. Det har som tidligere nævnt
mange fordele i forhold til levende byrum, men også på CO2-regnskabet kan høj tæthed og blandede funktioner være et plus. Høj bebyggelsestæthed og blandede funktioner kan betyde, at der bliver
kortere afstande mellem funktioner såsom arbejdspladser, boliger, og
servicefunktioner, hvilket igen betyder, at det bliver lettere at nå disse
funktioner til fods eller på cykel. På den måde kan brugen af bil mindskes og dermed CO2 udslippet fra bydelen.
[Urbandesigncompendium.co.uk b-p94]
Stor gennemtrængelighed for blød trafik og begrænsning på færdsel
i bil kan påvirke brugernes valg af transportform. Hvis det er lettere
besværligt at køre i bil i området, og parkeringsmulighederne er begrænsede, vil brugerne muligvis begynde at tænke på andre former
for transport. Er mulighederne for at cykle eller gå samtidig gjort
attraktive med mange offentlige stier og attraktive byrum, vil denne
mulighed stå frem som et bedre alternativ. På den måde kan de CO2venlige transportformer promoveres.

tFig. 204

Eksempel på boligområde med blandet pogram
HØJ BEBYGGELSESTÆTHED

GODE FORBINDELSER FOR BLØD TRAFIK
BLANDET PROGRAM

REGNVANDSBASSIN

Ved at arbejde med disse enkle principper begrænses den nye bydels
belastning på miljøet uden direkte brugerinddragelse. Her er det ikke
et valg, den enkelte skal tænke over men en del af dagligdagen. Det
bliver dermed lettere at forbedre CO2-regnskabet.

GÅRDRUM MED
HALVOFFENTLIG STI

tFig. 205
Eksempel fra strukturplanen
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Projektudvikling
Omdannelsen af et 20 hektar stort, forladt industriområde til en fuldt
funktionsdygtig og integreret del af den eksisterende Fredericia midtby kræver tid og planlægning.
I det følgende diskuteres, hvordan dette projekt kan udvikles og anvendes som planlægningsmetode for omdannelsen af projektområdet.
Som nævnt i indledningen (s.6) skal byomdannelsen finde sted over
en periode på 25-30 år. Det er derfor vigtigt, at der udvikles en plan
for området, hvor projektets hovedgreb bevares gennem hele udviklingsperioden, men som samtidig er fleksibel nok til at kunne tilpasses de skiftende politiske værdisæt og samfundsændringer.
Derudover skal planen kunne tilpasses de øvrige fortætnings- og
byomdannelsesprojekter i Fredericia midtby, der må formodes at
finde sted i samme tidsperiode, som byomdannelsen af projektområdet forventes realiseret.
Set i lyset af projektets relativt lange udviklingsperspektiv, er det svært
at argumentere for, at de eksempler på designede byrum der præsenteres i dette projekt illustrerer, hvordan de fremtidige byrum rent
faktisk kommer til at tage sig ud. De skal ses som designguidelines og
visioner for det fremtidige byliv i det fuldt udbyggede projektområde.
Strukturplanens hovedlinjer, byrummenes navne, programmering
og afgrænsning kan derimod anvendes allerede fra byomdannelsens
begyndelse som et strukturerende planlægningsredskab og som en
masterplan for midlertidige aktiviteter. En masterplan der gradvis kan
implementeres direkte i den endelige plan, efterhånden som projektområdet udbygges. Ved at arbejde med en byudviklingsstrategi, hvor

bylivet og byrummene i praksis kommer før bygninger og asfalterede
veje, sikrer man, at det nye byområde allerede fra byomdannelsens
tidligste fase bliver en del af fredericianernes mentale bykort.
Samtidig forebygger man fremtidige problematikker med en uønsket
privatisering af de nye rekreative rum på havnen ved på forhånd at
definere de kommende byrum.
Byrummene kan etableres som en videreudvikling af de rum for
midlertidige aktiviteter, der allerede findes i projektområdet i dag.
Således kan de fungere som bylivseksperimentarium og rum for borgerinddragelsesprocesser og events samtidig med, at det nye byområde udvikles rundt om dem.
Dette projekts titel ”Byliv på kanten” lægger op til, at man koncentrerer byliv som dynamo for byudvikling på kanten – eller grænsefladerne mellem områder. Dette har særlig relevans i forbindelse
med den mentale byomdannelse af projektområdet. Kantbyrummene
fungerer som kontaktflade mellem projektområdet og den eksisterende bymidte, industrihavnen og Lillebælt, det er de første og sidste
rum, man oplever, når man færdes til og fra projektområdet. Kantbyrummene kommer således til at fungere som et udstillingsvindue for,
hvad det fremtidige fuldt udbyggede projektområde kan udvikle sig til.
Diagrammet på næste side illustrerer et muligt scenarie for, hvordan
projektetområdet kan udvikles med udgangspunkt i dette projekt.

3Fig. 206
Projektområdet i dag.
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Byrummene ved Gl. Havn,Værftsøen Oldenborgparken og Sportspladsen udgør de rum der markerer
overgangen mellem Projektområdet, Fredericia midtby og industrihavnen. De markerer samtidig de
dele af planen der udbygges først, da det er vigtigt at projektområdet så hurtigt som muligt bliver fysisk
forbundet med den eksisterende by.

4Fig. 207
Udviklingsplan

Arkitektkonkurrence for
Byggefelter ved Gammel Havn,Værfts- bibliotek og musikteater
øen og Oldenborgparken udstykkes

BYLIV

MIDLERTIDIGE AKTIVITETER

BORGERINDDRAGELSE
Arkitektkonkurrence for
Fæstningscentret

UDVIKLINGSFASE

2010

OVERORDNET LANDSKABSBEARBEJDNING

Strukturplanen realiseres som masterplan for
midlertidige aktiviteter
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BYRUM
Byggefelter ved Promenaden
udstykkes

2020

Byrummene på kanten etableres
som rum for midlertidige aktiviteter

FÆSTNINGSCENTER ÅBNER

Kanten mod byen og Værftsøen er bebygget
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leret

Promenaden endelig færdig. Fæstningscentret
og den øvrige bebyggelse langs frirummet er
opført.

I år 2040 er projektområdet fuldt udbygget og Syresporet, Boulevarden
og rummene i Boligmidten er blevet etableret.

BOLIGMIDTEN VINDER PRIS
for bedste eksempel på bynære familieboliger.

HAVNEBADET DOKKEN INDVIES

ER

HOTEL LILLEBÆLT INDVIES

BEBYGGELSE
Projektområdets sidste byggegrunde i
Boligmidten udstykkes

2030

Byggefelterne der definerer Boligmidtens afgrænsning langs Boulevarden udstykkes

Kanten af den nye bydel står bebygget med det
forurenede jord som en grøn pileshov i midten

2040

UM

ARKITEKTKONKURRENCER

BIBLIOTEK OG TEATER ÅBNER

Den nye del af Fredericia er fuldt udbygget.
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Byliv på Kanten
Udgangspunktet for dette afgangsprojekt var spørgsmålene:
Hvordan forbindes projektområdet fysisk og mentalt med Fredericias
eksisterende midtby?
Hvordan kan der, ved at arbejde med områdets karakteristiske kendetegn samt et teoretisk grundlag, skabes en ny bydel med levende
byrum?
I den forbindelse, hvordan skabes byrum, som inviterer til aktiv brug i
hverdagslivet i en dansk provinsby?
Disse spørgsmål undersøgtes i kontekstanalysen og ved forskellige
teoretiske tilgange, hvilket ledte til en overordnet vision for projektet.
Planen for den nye bydel i Fredericia skal struktureres på en måde, så
der skabes forbindelser til den eksisterende by og midtbyen opfattes
som et samlet hele.
Byrummene skal være de primære katalysatorer for bylivet i den nye
bydel.
Ved hjælp af rumlige og programmatiske virkemidler skal byrummene
skabe oplevelser af forskellig art via performative byrum (rum for
sanserne, rum for læring eller rum for bevægelse/deltagelse). Dette
skal højne aktiviteten i byrummene og dermed interaktionen mellem
brugerne.
Alt i alt skal disse tiltag skabe en ny levende bydel i Fredericia midtby.
Visionen er besvaret i et designforslag på to niveauer. 1 – En samlet
strukturplan for projektområdet der fastlægger de overordnede linjer og forbindelser og placerer byrum og bebyggelse. 2 – En række
byrumsløsninger der på hver sin måde påvirker bylivet ved at invitere
til forskellig brug og byde på forskellige oplevelser.
I dette afsnit diskuteres løsningsforslaget i forhold til de indledende
spørgsmål samt visionen. Desuden diskuteres projektets relevans i
forhold til byrumsdesign i en dansk provinsby anno 2010.
Kontekstanalysen samt det teoretiske grundlag frembragte en række
designparametre for projektet, men hvordan er disse parametre inkorporeret i projektet?

Én samlet midtby

For at sikre at den nye bydel bliver en integreret del af Fredericia
midtby, er der i projektet, på baggrund af både kontekstuelle og teoretiske analyser, lagt vægt på at bearbejde kanten mellem det nye og
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det eksisterende og bruge byrum som attraktorer i den nye bydel. På
J.B.Nielsens plads som leder op mod gågadesystemet er Gl. Havns
kanal fortsat visuelt op på pladsen i form af et vandspejl. På den måde
trækkes havnen tættere på byen samtidig med at pladsen, der før
fremstod stor og mennesketom gøres mindre og mere intim. Funktioner som cafeer, mindre erhverv, butikker og kulturinstitutionen
tøjhuset er her med til at trække folk til. På den måde danner pladsen
et link mellem nyt og eksisterende.
Derudover er der ved anlægget af Oldenborgparken skabt et offentligt rum uden direkte tilhørsforhold til hverken den eksisterende
by eller den nye bydel. Dermed er parken åben og let tilgængelig og
danner en blød rekreativ overgang mellem eksisterende og nyt.
Fredericias karakteristiske gadestrukturs lange kig videreføres i den
nye bydel. På den måde fortsætter eksisterende gader som Købmagergade og Kongesgade ind i bydelen og binder fysisk de to dele sammen. De eksisterende busruter kan desuden udvides ind gennem området, hvilket også vil sætte området på mange fredericianeres indre
bykort.
At flytte biblioteket og teateret er endnu en ting der vil sikre flow
gennem den nye bydel. Dette er funktioner som mange forskellige
målgrupper benytter sig af og vil derfor trække en mangfoldig brugergruppe ind i den nye bydel, som på den måde bliver en integreret
del af Fredericia midtby. Det kan her diskuteres, hvorvidt en sådan
relokering kan skade bylivet i den eksisterende bymidte, men eftersom biblioteket og teateret i dag er beliggende mellem mange andre
funktioner, som tiltrækker liv, vurderes det, at tabet af byliv vil være
begrænset og langt opvejes af den positive effekt, som relokeringen
vil have i den nye bydel.
Byrummene spiller en afgørende rolle i forhold til opfattelsen af Fredericia midtby som et samlet hele. Udover at kanten mod byen er
programmeret med uformelt inviterende rum, er byrummene i den
nye bydel programmeret og organiseret på en måde, så der er aktiviteter for mange forskellige grupper af mennesker. På den måde er de
offentlige rum i bydelen ikke forbeholdt dem som bor eller arbejder
i området, men henvender sig bredt til fredericianerne. Byrummene
spiller dermed en stor rolle i den mentale sammenhæng i midtbyen.
Ved desuden at arbejde med erindring og historie i designet af den
nye bydel skabes der mentale link til det eksisterende og det forhenværende, som kan være med til at forbinde midtbyen.

Byrum på Kanten
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Levende byrum

Der er i projektet arbejdet med en høj bebyggelsestæthed og samtidig med en stor blanding af funktioner. Dette sikrer grundlaget for en
levende bydel, idet mange forskellige grupper af mennesker dermed
vil færdes i bydelen, på forskellige tidspunkter, med forskellige formål.
Samtidig henvender den varierede programmering og organisering af
byrummene sig til mange forskellige brugergrupper, og derved er der
større sandsynlighed for, at flere vil bruge bydelens tilbud.
Ved at arbejde med at koncentrere de offentlige aktiviteter i kanten
af bydelen gøres bylivet samtidig mere synligt. En synliggørelse kan
medføre endnu mere liv, da menneskelig aktivitet trækker mere menneskelig aktivitet[Gehl 1971]

Aktiv brug af byrum

Projektet har undersøgt, hvordan byrum kan bruges aktivt, og hvordan der kan opfordres til både ophold og aktiv brug ved hjælp af
forskellige virkemidler. På den baggrund er der i de forskellige byrum
arbejdet med elementer som lys, vand, materiale og stoflighed samt
niveauskift og beplantning. Disse virkemidler er brugt for at højne
brugernes opmærksomhed, så de opdager de rum, de færdes i, og de
mennesker de færdes sammen med, for på den måde at skabe interaktion og dermed public domains. Samtidig har programmeringen af
byrummene og den nære kontekst omkring været vigtig for på den
måde at højne aktivitetsniveauet. Nogle byrum er specifikt programmeret, mens andre er holdt fri for program for at gøre rummene
fleksible og tilpasningsdygtige overfor eksempelvis tilfældigt opståede
aktiviteter.
I en by af Fredericias størrelse er det vigtigt at vurdere, hvilket byliv
der er potentiale for. Her trækkes ikke store mængder af turister
til fra nær og fjern, og derfor skal byrummene bruges i hverdagen.
Således er der programmeret for leg, gå- og løbeture, picnics og lystfiskning, snarere end der er gjort plads til store koncerter eller anlagt
lange handelsstrøg.

Byrum før, nu og i fremtiden

Byrum har gennem historien haft stor omend forskellig betydning for
byer.Tilbage i historien før forrige århundrede var byrum steder, hvor
man købte ind, det var her, man hørte nyheder, her store begivenheder afholdtes, og her lov og ret udøvedes til skræk og advarsel. Byrummene var en stor del af alle borgeres daglige gøren og laden, især

fordi al trafik primært foregik til fods. Denne faktor gjorde også, at
byerne havde en høj bebyggelsesprocent, det var simpelthen begrænset, hvor meget byen kunne brede sig, da det meste af menneskelig
bevægelse foregik til fods.
Omkring 1900 ændredes dette billede. Med industrialiseringen blev
byen spredt ud over store arealer og med den store udflytning fra
midtbyen, blev der rum for byfornyelsesprojekter, hvor man tyndede
ud i de tætte karrérer, så man også i byerne kunne bo med luft og
lys. Levestandardten hævedes kraftigt i disse år, men samtidig begyndte flere byrum at ligge øde hen, efterhånden som de mistede deres
oprindelige funktion. Grundene til at færdes i byens rum tyndede ud,
samtidig med at befolkningen blev spredt over større afstande ud i
forstæderne.
I dag er udviklingen vendt. Nu er fortætning igen på dagsordenen.
Det er både miljømæssigt og socialt bæredygtigt og kan desuden give
grobund for både et godt handelsliv og en levende by. Karakteren af
byrummene har desuden ændret sig. Fra at være nødvendige handelsog mødesteder, som torvet og tinge, har byrummene fået en mere
rekreativ karakter. Nu er det et valg, at man hellere vil nyde en tur
på markedspladsen end at handle i supermarkedet, eller at man tager
på shopping i gågaden i stedet for at bruge et par klik på den rigtige
hjemmeside. Når der designes byrum i dag, bør de derfor indrettes
med en rekreativ karakter, således at de tilbyder mere end lys og luft,
og muligheden for at bevæge sig fra punkt A til punkt B. Muligheder
for ophold og aktiviteter af forskellige art er nøglen til det gode byliv.
Derfor er byrummene i dette projekt også indrettet, så de inviterer
til ophold og rekreative aktiviteter.
Fokus har været rettet på vigtigheden af levende byrum, også i nybyggede dele af byen, og tilgangen byrum før bebyggelse har været
styrende for dette projekt. Det har det, fordi god arkitektur ikke
alene kan gøre det attraktivt at bo eller arbejde i en bydel, og hvordan
byrummene bruges i høj grad påvirker opfattelsen af hele bydelen.
Ved at planlægge byrum før og i forbindelse med bebyggelse i en ny
bydel, og ikke som ”de rum der blev til overs”, kan de optimale rammer sikres fra starten af projektet, samtidig med at forholdet mellem
bebyggelse, infrastruktur og byrum kan bearbejdes sideløbende. På
den måde kan det resultere både i bedre byrum og bedre boliger,
kontorer osv.

Byrum på Kanten
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Appendix - Proces
I det følgende beskrives kort designprocessen for projektet. Det har været vigtigt i projektet, at byrummene var bestemmende for udviklingen af strukturplanen, derfor er strategien byrum før bebyggelse gennemgående i processen. Flere af
de skitser og modeller der er blevet udarbejdet i forbindelse med designprocessen er fortolkninger på idéer og temaer,
der har været gennemgående i projektet, og som følge heraf minder flere af skitserne om hinanden rent udtryksmæssigt. I
afsnittet er det således valgt ikke at præsentere samtlige skitser og modeller, der er blevet udarbejdet under projektforløbet, men at fremhæve udvalgte skitser og modeller der er repræsentative for de dele af designprocessen, de har indgået i.
Derved illustrerer processafsnittet dels projektets designmæssige udvikling og dels hvilke designmetodiske redskaber, der
er blevet anvendt gennem projektet.
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Indledende konceptudvikling
Udgangspunktet for designprocessen var en indledende workshop i
forlængelse af kontektsanalysen. Her skitseredes overordnede ideer
ned og de store linier blev trukket op.
Fra kontekstanalysen var eksplosionsgrænsen, den forurenede jord,
de tidligere jernbanespor samt byens stærke grid de mest fremtrædende parametre, der blev arbejdet med.

tFig. 208
Tanker om at binde volden sammen via projektområdet, samt områdets overordnede strukturering

Idéen om at forbinde de to ender af volden var grundlæggende fra
starten. Og tanken om at rense den forurenede jord op i forbindelse
med anlæggelsen af et større parkanlæg var på banen. Samtidig blev
der arbejdet med overgangen mellem den eksisterende by og den nye
bydel. Hvordan kunne denne enten markeres eller udviskes. Her blev
vandet trukket ind som et landskabeligt element. Endelig arbejdedes
med, hvordan byrum kunne placeres som ankre, og hvilken karakter
disse skulle have.
Af workshoppen udledtes et koncept for, hvordan planen skulle organiseres, og hvilke byrum der skulle placeres som ankre i bydelen.

tFig. 212

De tiloversblevne jernbanespor fra industrien, eksplosionsgrænsen samt et forurenet område der ville kunne udnyttes
til park.

Havnepladsen

tFig. 209
Muligt tema for projektområdets overordnede inddeling.

Byrum på kanten

Marinaen

tFig. 210

tFig. 211

tFig. 213

Byrum som katalysatorer der skal trække
mennesker ned i den nye bydel.

Området inddeles efter de oprindelige jernbanespor, vandet samt
en central park på det forurenede område.

Vandet trækkes ind i byen, følger linjerne fra den oprindeligt
planlagte kanalhavn og deler projektområdet op.
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3Fig. 214
Diagrammet sammenfatter de overordnede
tanker omkring de byrum, der fra projektets
begyndelse skulle fungere som katylsatorer
for den nye bydel.

Havneplads med spisesteder, kultur og opholdsmuligheder.
Her holder man pause efter dagens shopping, går på café
eller går forbi på vej til tøjhusets koncerter og udstillinger.

Havnepladsen
Byrum på kanten

Marinaen summer af det blå liv
med lystbådehavn, havnebad og
sportklubber med tilknytnings
til vandet.

Marinaen

Havneparken
Havneparken er bydelens grønne
hjerte med forbindelse til volden.
Her plukkes blomster, kvarterets
børn leger gemmeleg og familien
holder picnic.

Nær den kreative skole og musical akademiet findes byrum med
mulighed for udstillinger, her er
friluftscene og udendørs værksteder

På promenaden kan man mærke blæsten fra Lillebælt, nyde udsigten til Fyn
og gå tur langs vandet.
Den er en del af de nye løberuter, og
det er her lystfiskerne trives når sild og
hornfisk stimmer sammen
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Byrum

Havnepladsen

Havnepladsen
Byrum på kanten

Byrum på kanten

Marinaen

Havneparken

Kreativitetens Plads

Leg

Historiske træk

Kreativitet

Musical

Havnepladsen

Værkstedsliv

Havnepladsen
Byrum på kanten

Marinaen

Marinaen

Havneparken

Lystbådehavn

Havnepladsen
Havnestemning

Havnepladsen

Havneparken

Gæstesejlere

Havnebad

Byrum på kanten

Vandsport

Marinaen

Kolde is

Havnepladsen

Byrum på kanten

Marinaen

Skating

Frisk fra havet

Frokost

Leg

3Fig. 215

Gåture
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Kanten

Solnedgang

Havneparken

Byhave

Lystfiskeri

Havneparken

Sport og spil

Plads til pause

Byrum på kanten

Marinaen

Udsigt

Promenaden

Her arbejdedes desuden stadig med en stor grøn midte i form af
parkrum mellem spredt bebyggelse. På den måde ville midten af
planen blive den mindst offentlige.

Musik

Grønne byrum

Aktivitet

Halvoffentlig

Havneparken

Det var vigtigt at aktivere kanten af området for at bruge denne som
bindeled mellem ny og eksisterende by. Derfor blev det offentlige
program koncenteret langs kanten af området med promenade,
marina, havneplads, kantpark og kreativitetsplads som alle greb fat i
eksisterende potentialer lige fra musikskole til Lillebælt.

Havneparken

Cafébesøg

Marinaen

Ud fra det indledende koncept præciseredes kvaliteterne i de enkelte byrum. Hvilket program der var at finde de forskellige steder, og
hvilken stemning der ønskedes.
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Modelbygning - typologier/bebyggelsesprocent
På baggrund af byrumsankrene sattes en modelworkshop i gang. Her
skitseredes med udgangspunkt i en bebyggelsesgrad på 120%. Målet
var at få overblik over, hvor meget bebyggelse det svarede til, og
hvilke typologier der kunne arbejdes med.
I løbet af workshoppen blev ideen om at løse forureningsproblematikken med et grønt centrum ændret til det diamentralt modsatte
sådan, at det forurenede område nu skulle bebygges tæt. Dette kom

sig af, at Fredericia i forvejen har store parkarealer tilgængeligt i form
af volden, og at det desuden ikke kunne påvises, at jorden kunne
renses ved beplantning. Hvis jorden alligevel skulle graves væk eller
indkapsles blev ideen, at de dyre kvadratmetre skulle udnyttes mest
muligt, og dermed skulle der bygges tæt i midten af projektområdet.
Dette ville samtidig, sikre mere plads til boliger og på den måde et
større befolkningsgrundlag til at sikre liv i den nye bydel.

3Fig. 216
På disse to modeller arbejdedes der stadig med et større
parkagtigt byrum mellem bebyggelsen i projektområdets
midte. Parken var dog ikke så stor som i de oprindelige
skitser

3Fig. 217
Idéen om en større park i projektområdet midte blev
opgivet til fordel for en tættere bebyggelse med mindre
rumdannelser imellem sig.
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Første strukturplan
På baggrund af den indledende konceptudvikling og modelworkshoppen,
udarbejdedes den første iteration af strukturplanen, som blev præsenteret på en pinup hos FredericiaC. I denne plan var endnu et byrum kommet til i form af Boulevarden, som var en fortolkning af ét af de tidligere
jernbanespor, der løb gennem området.
Denne plan var et godt udgangspunkt for struktureringen af bebyggelsen
mellem byrummene. Mod nord var karréstrukturen trukket ned fra den
eksisterende by. I midten byggedes mere tæt med punkthuse, tæt-lav-bebyggelse og stokke. Mod Lillebælt brugtes større typologier til at understrege det storslåede og åbne ned mod vandet. Og endelig var bebyggelsen på marinaøen smal og tæt. På den måde skabtes flere områder i
planen med forskellige muligheder for program og æstetisk karakter, som
kunne understrege de enkelte områders egen identitet.

tFig. 218

Overordnet programmering

Ved udarbejdelse af snit gennem flere af byrummene stod det dog klart,
at skalaen på rummene måtte justeres ned, så ønsket om mennskelig skala
og sanselighed kunne imødegås. Særligt kanalen mod byen og de store
volumner ved promenaden virkede voldsomme.
Desuden skulle der i det videre arbejde fokuseres på bebyggelses-højder
og typologier, så ønsket om forskellige boformer og formål generelt kunne
opfyldes.

LEG
tFig. 219

Snit Boulevarden 1:1000

BASKET KLUB
BASKET KLUB
tFig. 220

Kantparken 1:1000

tFig. 221

Promenaden 1:1000

tFig. 222
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tFig. 223
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Detaljering på bebyggelse og rum
I denne fase blev der arbejdet sideløbende med skitsering i hånden,
analoge modeller og 3D-skitsering på computer. Ligesom ved udarbejdselsen af den første strukturplan, blev byrummenes skala undersøgt ved hjælp af udvalgte snit.
De forskellige byrum blev justeret til passende størrelse, de største
og mest offentlige rum i kanten af planen, de mindre og mere private
i midten.
Bebyggelsen mod promenaden justeredes i højde og blev indrettet
som længer med halvprivate eller halvoffentlige gårdrum imellem.
Også havnepromenadens skala blev justeret og niveauet på grunden
generelt hævet sådan at der kunne arbejdes med forskellige niveauer
ned mod vandet og dermed bryde det store rum op i mindre rum.
Forløbet gennem rummene blev også diskuteret, og en varieret oplevelse gennem rummene var et ønske. Derfor varieredes bygningshøjden gennem bebyggelsen og 3 bygninger teater/bibliotek, hotel og
fæstningscenter skulle fungere som landmarks.

tFig. 228
3 landmarks skal bidrage til at markere den nye bydel i Fredericia

tFig. 225
Skitsering og modellering af byrum og bebyggelsesvolumener ved hjælp af håndtegning og blåt skum
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tFig. 226
Præcisering af plan, bebyggelsesvolumener og byrum ved hjælp af 3D-modellering

tFig. 227
Volumenstudie i 3D
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uFig. 229
Udvalgte snit

Appendix

100525_rapport_kl.indd 149

149

28-05-2010 03:19:35

Anden strukturplan
Til pinup to udarbejdedes anden strukturplan for området. Bebyggelsen var nu blevet tættere, byrummene mere detaljerede og tilpasset en mere menneskelig skala, og der var gjort overvejelser omkring
arkitekturen i området.
Den tætte midte manglede dog stadig en smule struktur og rummene
et hierarki mellem privat og offenligt.

35A

I denne anden strukturplan var samtlige byrum desuden ikke endeligt
defineret, som de 9 byrum der er blevet præsenteret i rapporten.

3Fig. 230
uFig. 231
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Den tætte midte
Næste skridt blev at detaljere yderligere i den tætte midte. For at få
et hieraki mellem rummene samledes mindre klynger af bygninger
om halvprivate rum, omgivet af halvoffentlige rum med forskellige
funktioner som legepladser, gårdhaver og boldspilsområder.

uFig. 233
Principper for indretning af rummene i den tætte midte med, blandt andet, programmerede
tagflader, niveauforskelle, grafik på fladen samt mindre rumindhak mellem bygninger

uFig. 232
Skitsen viser principper for, hvordan den tætte midte kan programmeres med private,
halvprivate og offentlige rum i form af private haver, gårdrum mellem bebyggelsesklynger samt offentlige pladser i forbindelse med stiforløb mellem husene.
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Detaljering af byrum
uFig. 234

Niveauforskellene på promenaden blev bearbejdet i 3D og tilpasset i forhold til skitserne

Som afslutning på designprocessen detaljeredes byrummene ydereligere, og deres afgrænsninger og overgangene mellem dem blev endeligt defineret. Rammerne for de enkelte byrum var lagt tidligt i
processen med program og rumlighed, men nu skulle oplevelsen og
fornemmelsen af stofligheden i rummene detaljeres. Desuden var det
i denne fase, at navngivningen af byrummene blev fastlagt.

Promenaden
Ved promenaden er der i skitseringen blevet lagt særlig vægt på at
iscenesætte det storslåede havnerum ved Lillebælt, samt at skabe
mindre rum i det store havnerum ved hjælp af niveauforskelle og skift
i belægning både i forskellige niveauer og i samme plan.

Langstrakte rum som Promenaden, Oldenborgparken og Boulevarden blev brudt ned i mindre delområder ved hjælp af niveauforskelle,
beplantning og materialeskift, hvilket gav en mere varieret oplevelse
gennem disse.
I rum som Frirummet, Sportspladsen og Havnebadet Dokken detaljeredes primært på de større elementer, som definerer rummene,
scenen i Frirummet, tagkonstruktionen på Sportspladsen og selve
bassinet i Havnebadet Dokken.
På Syresporet fastlægges en grafisk identitet, der binder rummet sammen så det fremstår som en rekreativ samlet sti, selvom rummet
varierer i bredde gennem hele forløbet

4Fig. 235

I skitserne blev forskellige niveauer, grafiske
mønstre i belægningen og forskellige stofligheder diskuteret.
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Oldenborgparken
I detaljeringen af Oldenborgparken blev der lagt særlig fokus på at
understrege overgangene mellem det nye byområde og den eksisterende Fredericia midtby. Desuden blev det undersøgt, hvordan parkens
langstrakte hovedstruktur kunne deles op i mindre afgrænsede områder ved hjælp af niveauforskelle, objekter i rummet som f.eks pavillioner og indhegnede sportsbaner samt variation i materialer og
beplantning.
3Fig. 236
Skitse af overgangen mellem Oldenborgparken og Syresporet, der samtidig markerer et skift i fortolkningen af
de oprindelige jernbanespor.

uFig. 237
3D modellering blev anvendt til at bearbejde niveauforskelle og placere objekter i rummet.
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Havnebadet Dokken
Ved Marinaøen blev hovedfokus i skitseringsfasen lagt på Havnebadet
Dokken, og hvordan man kunne skabe et rekreativt havnerum, med
forskellige stofligheder der indbyder til ophold. Samtidig var det ønsket, at rummet æstetisk skulle formidle overgangen fra traditionel
havneindustri til en ny rekreativ bydel.

tFig. 238

tFig. 239

Fredericia Skibsværfts gamle tørdok er fra
starten blevet tænkt med som et af de elementer, der burde bevares som en reference
til områdets tidligere funktion.

Dokken blev bearbejdet og detaljeret i 3D

Frirummet
Ved frirummet har det været ønsket, at pladsen skulle relateres til de
kulturelle aktiviteter, der foregår i forbindelse med byens musikskole
og musicalakademi, men også som et supplement til byens frie værksteder. Derudover har det været et formparameter, at pladsen ligger
på en skrånende flade i terrænet. I skitsefasen har der været fokus på
at undersøge, hvordan pladsen både kan rumme niveauforskelle samt
et større objekt, samtidig med at pladsen skal fremstå som én plads
med en samlet identitet.

tFig. 240

Sammenhængende identitet i rummet forsøges skabt gennem samlende grafisk identitet,
der markerer scenen/værkstedet som pladsens centrale element.

tFig. 241

Scenen/værkstedet og niveauforskellen blev bearbejdet i 3D
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Boulevarden
Boulevarden har gennem projektet været tænkt som et rum, der
både skal markere overgangen fra et type byområde til et andet, fra
den tætte lave boligmidte til området ved Promenaden med et mere
varieret program og bebyggelse i større skala. Samtidig har det været
ønsket, at den skulle have en egen identitet som et rekreativt grønt
byrum, der ikke nødvendigvis opfordrer til en høj intensitet af byliv.
Således har fokus i skitseringen været rettet på at udforme boulevarden som et stiforløb med en samlende æstetisk identitet, hvor der
tilbydes forskellige opholdsmuligheder

tFig. 242

tFig. 243

Forskellige grafiske grundmønstre prøves af

Objekter og niveauforskelle afprøves i 3D

uFig. 244

Ensartet stiforløb med varierede sidde og
opholdmuligheder.
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Sportspladsen
Ved Sportspladsen er der gennem projektet blevet arbejdet med at
anvende terrænets naturlige niveauforskelle, sikre en flydende overgang og sammenhæng med Oldenborgparken. Desuden er der blevet arbejdet med, at sportspladsens overdækning skulle understrege
niveauforskellene. I skitsefasen er der, udover niveauforskelle, blevet
arbejdet med grafik på fladen og at fremhæve, hvordan objekter med
hård belægning og varierede hældninger kan indbyde til fysiske aktiviteter.
3Fig. 245

Den overdækkede plads, niveauforskellene og overgangen mellem
Sportspladsen og Oldenborgparken.
33Fig. 246

Niveauforskelle og sportspladsens overdækning bearbejdes i 3D

Gl. Havn
Gl. Havns rolle som Fredericias gågaders naturlige forlængelse ned
i projektområdet har været et vigtigt designparameter. Således er
der ikke blevet arbejdet med flere variationer af niveauforskelle og
belægninger. Der er overvejende blevet fokuseret på at skabe et byrum med en kontinuerlig flade i samme niveau som den den eksisterende Fredericia midtby, hvor variationen i byrummet skabes i kanten
af rummet mod butikkerne og caféernes facader og havnekajen.

tFig. 247

tFig. 248

Variationen i Gl. Havns program opstår i byrummets kanter langs butikkerne udstillingsarealer og havnekajen.

Byrummet Gl. Havn møder Boulevarden, Promenaden og broen der
forbinder Marinaøen med det øvrige projektområde.
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Syresporet
Syresporet er blevet anvendt som en øvelse i og et eksempel på,
hvordan man ved hjælp af en overordnet grafisk identitet på fladen
og objekter i rummet kan skabe sammenhæng i et byrum med flere
variationer af rumligheder.
Cirklen har været et gennemgående tema i skitseringen, da cirklen
udgør et stærkt geometrisk mønster, der i sin lukkede form er ideel
til at skabe rum i rummet. Samtidig står cirklens rene form i kontrast
til Syresporets kantede vægge der dannes af den omgivende bebyggelse og de tilstødende stier, hvilket er med til at fremhæve cirklen
som et identitetsgivende element.

tFig. 249

tFig. 250

Cirklen som som et æstetisk element i planen.

Cirklen som kombineret bænk og plantekasse

tFig. 251

Ved hjælp af den cirkulære form skabes et
varieret program gennem Syresporet
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Leg på hvide forhøjninger: [Aktiverende arkitektur 2009]
Læser: http://www.signemiranda.dk/Gynge%2003fil.jpg
http://www.vikaborettslag.no/gallery/2007bo2/bo17.jpg
http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/07AB278A-94DB-45D1-A8B5D0BA3300FA5B/0/birk1.JPG
[Aktiverende arkitektur 2009]
www.sla.dk
New York High line: http://theartblog.org/blog/wp-content/uploaded/prom
enade-on-high-line.jpg
www.greenroof.se
http://www.treehugger.com/Toronto-Green-Roof.jpg
www.greenroof.se
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