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Synopsis
Dette projekt giver et forslag til et overordnet koncept for Randers havnepier og et byrumsdesign på pieren. Fokus i projektet
er byrumsdesignet, der skaber sanselige oplevelser baseret på
stedets egne fortællinger om ådalen og havnen. Stedets egne
fortællinger udnyttes som udgangspunkt for byrumsdesignet for
at skabe en stedsspecifik identitet. Stedets atmosfære opleves
af personen på stedet og ved at skabe sanselige oplevelser i
byrummet, forstærkes relationen mellem person og sted. I udviklingen af stedets sanselige oplevelser og fortællinger anvendes
virkemidlerne beplantning, vand, materialer, belysning og mødet
imellem dem samt den foranderlighed tiden og vejret bidrager
med.
Rapporten begynder med en opridsning af kommunens planer
for området, og der argumenteres for projektets stillingtagen
hertil. For at definere projektets brug af begreberne omkring
sted, indledes med et teoretisk afsnit om identitet, sted og
atmosfære. Herefter findes registreringen af området, hvor
stedets struktur, identitet og sanseoplevelser analyseres. Ud fra
de identificerede kvaliteter udledes problemformuleringen. Der
inddrages enkelte designteorier inden analysen af fire cases,
der undersøger hvordan byrumsdesign kan have indflydelse
på stedets identitet, samt hvordan fortællinger, atmosfære og
sanselige oplevelser kan opstå gennem byrumsdesign. På baggrund af teori om identitet og sted og caseanalyserne opstilles
virkemidler for identitet, fortællinger og sanseoplevelser, og til
sidst udledes designprincipperne, der ligger til grund for projektets koncept og design. I præsentationsafsnittet beskrives først
konceptplanen for pieren, derefter byrumsplanen og til sidst
hvert af de fem byrum.

Preface
This project puts forward a concept for Randers harbour pier
and an urban space design on the pier. The design of the urban
space is the focus of this project which generates sensuous experiences based on the stories of the place of the river valley and
the harbour. By exploiting the stories of the place itself as point
of departure of the urban space design, an identity specific to the
place is created. The atmosphere of the place is experienced by
the person at the place, and by creating sensuous experiences
in the urban space, the relation between person and place is
emphasized. Greenery, water, materials, lighting and the relation
between these plus the changeability which time and weather
contribute, are used as tools to develop the sensuous experiences and stories of the place.
The project report starts with outlining the plans for the area of
the municipality and the decision of how to relate to this in this
project. In order to define the use of the terms relating to place,
a theoretical chapter about identity, place and atmosphere is
started with. Afterwards, the mapping of the area is put forward,
where the structure, identity and sensuous experiences of the
place are analysed. From the defined qualities, the research
question is defined. A few design theories are included before an
analysis of four cases which explores how urban space design
influences on place identity plus how stories, atmosphere and
sensuous experiences can occur through urban space design.
On the foundation of theory of place identity and the case analysis
tools for creating identity, stories and sensuous experiences are
put forward, and in the end the design principles which underlie
the concept and design of the project are presented. In the chapter presenting the design, firstly the concept plan of the pier is
described, then the plan for the urban space and in the end each
of the five urban spaces.
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Indledning

Randers er vokset op omkring Gudenåen, men med industrialiseringen er byen blevet afskåret fra vandet og fjorden af industriaktiviteter på havnen og en barriere af infrastruktur langs byens
sydlige kant. Mange danske havnefronter er i en proces med
omdannelse fra havneformål til byformål, grundet konkurrencen
fra Østeuropa og Asien (erhvervsbladet.dk). I Randers udbygges
havnen for at følge med konkurrencen, og om 4 år åbner første
del af ny Randers Havn øst for byen. I 2036 vil den nye havn stå
færdig. Industrien på den nuværende havn vil løbende flytte til den
nye havn, og der åbner sig nye muligheder, for at Gudenåen igen
kan blive forbundet til byen, og for at vandet kan få ny betydning
for byen.
I dette projekt arbejdes med et koncept for omdannelse af pieren
og med et forslag til et byrumsdesign, hvor fokus i projektet er
på byrumsdesignet. På illustrationen til højre er byen, pieren og
projektområdet for byrumsdesignet markeret. Omdannelsen af
pieren er en vigtig brik i udviklingen af byens identitet, da udviklingen ses tydeligt her: Industrien flytter ud, og den nye by flytter ind.
I følge professor R. Bruttomesso, der arbejder med havnefrontudvikling, er det vigtigt at havnen opretholder sin karakter som
en særlig zone mellem byen og vandet (Bruttomesso, 2007).
Udviklingen af områdets identitet og fokus på stedets særlige
atmosfære og fortællinger anvendes som middel til at stedet
opretholder sin særegenhed under byudviklingen.
Person og sted er stærkt forbundne og atmosfære opleves af
personen på stedet, som det beskrives i dette uddrag af J. Raban
i “Soft City”. Fortælleren træder ud af et kebab-house. Han er
pludselig forvirret, har glemt hvem han er, og vender sig mod
byen for at få hjælp : “For at moments like this, the city goes soft;
it awaits the imprint of an identity. For better or worse, it invites
you to remake it, to consolidate it into a shape you can live in.
You, too. Decide who you are and the city will again assume a

4

fixed form around you. Decide what it is, and your own identity will
be revealed’” (Raban, 1971).
Et steds atmosfære er vanskelig at indfange, registrere og designe, da den i følge G. Böhme opstår i personens møde med stedet. Stedet opleves derfor også forskelligt alt efter den enkeltes
personlighed, præferencer og baggrund. Følgende metode anvendes til at forsøge at registrere og designe med udgangspunkt
i identitet og atmosfære. Projektets sted registreres ud fra ord
og billeder, der beskriver dets strukturelle lag, dets identitet og
fortællinger, samt forsøger at gengive oplevelsen af stedet og
dets sanseoplevelser. I teoriafsnittet “Identitet og Sted” belyses
identitet- og atmosfærebegreberne, og i afsnittet “caseanalyser”
gives fysiske eksempler på, hvad der har betydning for disse
specifikke steders identitet og atmosfære. Ved sammenligning
af cases opstilles retningslinjer for identitet og atmosfære, og
der defineres designparametre, som danner udgangspunkt for
konceptet for pieren og for byrumsdesignet.
Projektet opstiller ikke en færdigtegnet masterplan men en konceptuel plan for pieren. Eksempelvis skal planens bebyggelsestypologier ses som et eksempel på hvilken typologi delområdet
kunne bebygges med, og de er hentet fra eksisterende byggerier.
Stier, vand samt grønne og grå områder viser det overordnede
princip med sammenkobling af de rekreative rum over pieren og
vekslingen mellem graderne af grønt og gråt. De sanselige oplevelser kommer først rigtigt til udtryk i den mindre skala, hvorfor
byrumsdesignet har fokus i dette projekt. Således vises planen
for pieren på et konceptuelt niveau, hvor byrumsplanen viser et
detaljeret billede af, hvordan der ser ud på netop dette sted.

1000 m
Randers by med centrum af Randers markeret med en hvid linje.
Havnepieren i Randers er markeret med hvidt, og området for projektets byrumsplan er markeret på pieren med gråt.

Fig. 1

Projektområdet på Randers havnepier er her markeret med en
hvid linje. Området fungerer nu som industrihavn, men på sigt vil
industrien flytte til den nye havn og gøre plads til byudvikling.

Fig. 2
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Kommunens Planer

Havneområdet udlejes af Randers Kommune til Randers Havn.
Af Kommuneplan 2009 fremgår kommunens planer for området. I dette afsnit fremlægges planerne, samt hvordan dette
projekt forholder sig dertil.
BOLVÆRKSLINIEN
Bolværkslinien er planlagt forbindelse over fjorden, der skal
aflaste Randers Bro og trafikbetjene en del af centrum, østbyen
samt oplandet. Med Bolværkslinien kan Havnegade lukkes, og
dermed forsvinder den infrastrukturelle barriere mellem byen og
havnepieren. Der er sat penge af i kommunens budget til påbegyndelse af første fase af byggeriet fra 2012, og det forventes, at
hele Bolværkslinien står færdigt tidligst i 2014-2015 (nemweb.
randers.dk). Den nye linjeføring af vejen vil dog betyde, at barrieren til havnen blot flyttes, og vil blive en ny barriere mellem
byen og den ydre del af pieren, som på sigt vil blive omdannet til
byformål. Derfor forudsættes i dette projekt, at Bolværkslinien
lægges i rør, hvorved forbindelsen mellem by og pier opretholdes.

BYEN TIL VANDET
Det beskrives i Kommuneplan 2009, at bykernen er det vigtigste
mødested i byen (kp rammer, 2009: 36). Beliggenheden ved vandet beskrives som en stor attraktion (kp rammer, 2009: 38), og
kommunen ønsker at udnytte denne kvalitet i langt højere grad
end i dag. Princippet for opfyldelse af dette mål skitseres med
en forlængelse af den nyrenoverede Østervold ned over havnebassinet med cafémiljø omkring vandet. Østervold skal være en
nord-sydgående akse der forbinder det nye område Thors bakke,
der huser biograf og ældreboliger, med vandet.
Østervold er dog ikke blevet det velfungerende strøg, som
Kommunen havde planlagt, og det primære byliv foregår stadig
inde i gågaderne. Arkitekt Lars Gemzøe siger om gaden: ”Uendeligt store pladser, som Østervold, inviterer ikke til ophold.”
Han mener, at byliv genererer mere byliv, og at det er nødvendigt at begrænse biltrafikken yderligere for at gøre Østervold
vellykket. (Tv2, 2008). Da Østervold ikke fungerer i sig selv, vil
en videreførelse af Østervold ikke være tilstrækkeligt til at føre
mennesker og bylivet ned mod vandet. Selvom området ved
Havnegade er en vigtig brik i styrkelsen af forbindelsen mellem
havnen og byen, behandles problemet omkring Østervolds møde
med vandet kun på et overordnet plan, idet fokus i projektet er
byrumsdesign.
Kommunen ønsker også at opnå en tydelig adskillelse mellem
ådal og by. Dette gøres ved at udfylde huller i facaderækken langs
Havnegade og Tørvebryggen, så byen opleves som en skarp
grænse mod syd ved ankomsten over Randers Bro. Eksempelvis
foreslås en bebyggelse på tankstationens område, der kan afslutte byen visuelt. Med udbygningen af byen ud på pieren vil det
derimod være hensigtsmæssigt, at byen fortsætter i et flydende
forløb fremfor at opretholde en skarp facaderække, da by og
pieren vil fremstå bedre sammenkoblet. Projektdesignet tager
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ikke udgangspunkt i en adskillelse mellem by og ådal, idet ådalens
kvaliteter også kan blive en stor kvalitet i en ny bydel.
DEN INDERSTE DEL AF PIEREN
Den første udvikling af havnepieren vil ifølge kommunen være
området vest for Bolværkslinien, der ligger tættest på centrum,
og på sigt også resten af pieren, efterhånden som havnes
aktiviteter flytter ud til den nye havn øst for byen (kp,, 2009: 46).
Der planlægges nyt byggeri til eksempelvis offentlige og private
serviceerhverv. “Bebyggelsen skal være med til at ”trække” byen
tættere til vandet og sammen med eksisterende pakhuse skabe
et nyt og spændende bymiljø ved åen.” (kp, 2009: 48). Derudover skal havnebassinet åbnes op med en kanal, så der opnås
gennemstrømning og mulighed for et havnebad. Det foreslås at
bygge et ikonbyggeri i form af en kulturel institution på 10 etager
beliggende vest for Østervold, og som derved ses ved ankomsten
Der er tale om en løs skitse, der skal ses som inspiration for
interessanter, der vil udvikle og investere i området. Planen er
tegnet med udgangspunkt i opførelsen af Bolværkslinien som en
bro, hvor resten af pieren sammenkobles til byen. Dele af planen
anvendes dog i designet så som åbningen af bassinet med en
kanal.
HAVNEN
I dag er havnen aktiv med forskellige havnerelaterede industrier.
I Randers er godstransporten ved havnen i vækst og behøver
mere areal, derfor planlægges en ny havn øst for byen. Den nye
havn vil desuden have bedre tilslutning til vejnettet inklusiv motorvejen i modsætning til den nuværende havn, der trafikbetjenes
af den overbelastede Randers Bro. Udbygningen forventes
at foregå i 4-5 etaper, hvor den første vil kunne tages i brug i
2015, og hele projektet vil være færdigt i 2035. (randers.dk, nov.
2009).
De fleste af havnens aktiviteter vurderes at kunne flytte væk i
løbet at de næste 5-10 år (Møde Randers, 2011). På pieren,
udmiddelbart op ad projektområdet, ligger Krafvarmeværket.
Krafvarmeværket leverer fjernvarme til Randers og opland og
har ligget på området siden 1982 (verdo.dk). Det har kontrakt
på grunden til år 2036. Der beskrives i Kommuneplan 2009,
at der ønskes flere boliger i byen, men pga. nærheden til krafvarmeværket, kan der ikke bygges boliger på projektområdet,
mens værket er aktivt. Det er dog sandsynligt, at udviklingen
indenfor miljøvenlige tiltag vil gøre det forældet før kontraktens
udløb og vil lukke, eller at fjernvarmeforsyningen lægges sammen
med Studstrupværket nord for Århus (Møde Randers, 2011).
I projektet gives et forslag til i hvilken rækkefølge pieren kan
udvikles gennem opstilling af et opsat scenarie for udflytningen
af havneaktiviteterne med udgangspunkt i ovenstående tidshorisont.
ANDRE BYGGEPROJEKTER
Kommunen har planer om flere tiltag, der kan styrke Randers

som en moderne by i udvikling. I februar 2009 vandt 3xnielsen
den internationale arkitektkonkurrence om et nyt kunstmuseum
ved Brotoften (building-supply.dk). Ifølge kommunen er planerne
sat i bero pga. finanskrisen, der også påvirker fondene (Møde
Randers, 2011). Det er planen, at Randers Kunstmuseum skal
flytte fra det gamle Kulturhus og dermed give mere plads til
biblioteket, der også findes i bygningen. Øst for Kulturhuset er
byggeriet af et hus til VIA University College, en Netto og en stor
parkeringskælder undervejs, der forventes at kunne være med til
at brande Randers som uddannelsesby (viauc.dk). Byggeriet forventes at stå færdig i august 2011 (viauc.dk 2) og medtages derfor i projektets plan. Fra 2013 er der afsat penge til bygningen af
en afløser for den nedslidte svømmehal, Kærsmindebadet, som
med fordel kunne placeres på projektområdet, hvorved det ville få
en central placering. Der ville også opstå en mulighed for at koble
det sammen med et udendørs havnebad. Et mere løst forslag er
rutebilstationen umiddelbart nord for projektområdet, hvor idéen
er at omrokere funktionerne og etablere et shoppingcenter på
området, mens funktionen som rutebilstation bibeholdes. Der er
dog ikke nogle faste planer for rutebilstationen, derfor ses i dette
projekt bort for dette forslag.
Dette projekt tager udgangspunkt i Bolværksliniens linjeføring,
men lægger vejen i rør for at undgå en ny barriere mellem by
og pier. Problemstillingen omkring Østervold behandles ikke i
detaljer, men der tegnes i stedet på at skabe byrum, der kan
tiltrække mennesker fra byen og ned på pieren. Projektet anvender ikke idéen om en adskillelse mellem by og ådal, idet ådalen
kan blive en kvalitet i byen, og der tages kun enkelte punkter
fra den løse skitse over den inderste del af pieren med videre
i projektet. Åbningen af den nye Randers Havn er essentiel for
projektet og der udarbejdes en tidsplan for byudviklingen baseret
på et opsat scenarie for udflyttelse af havneaktiviteterne. Byens
mange planer omkring svømmehal, kunstmuseum og University
College ses som tegn på at byen er ved at udvikle sig fra havneby
til en by der også har fokus på viden, kultur og fritid, og de færdige bebyggelser indtegnes i planen.

På kortet over Randers er kommunens
planer markeret.

Kommende
Svømmehal

Fig. 4

Skitse af Kommunens visioner for havnen (Arkitekturpolitik, 2010)
Kommunens skitse over den inderste del af havnepieren.

Fig. 3

Fig. 5

Her er markeret de vejnavne, der refereres til i rapporten.

Thors
Bakke

VIA University
Collgege
Eksisterende
Industrihavn
Rutebilstation

Ny Randers Havn
Kraftvarmeværk

Bolværkslinien

Kommende
Kunstmuseum
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teorier om identitet og sted
I dette projekt arbejdes med byrumsdesign, der baserer sig på
stedets kvaliteter og fokuserer på sansningen af stedet. Derfor
undersøges her gennem teoretiske tekster hvad et sted og
dets identitet består af, og de begreber, som anvendes gennem
projektet, defineres.

OPLEVELSEN AF STEDET
I bogen ”Soft City” beskrives det flydende forhold mellem et sted
og en person:
“For at moments like this, the city goes soft; it awaits the imprint
of an identity. For better or worse, it invites you to remake it, to
consolidate it into a shape you can live in. You, too. Decide who
you are and the city will again assume a fixed form around you.
Decide what it is, and your own identity will be revealed’” (Raban,
1971).
Byen er plastisk. Stedes identitet ændrer sig efter hvem du er,
og stedet influerer samtidig på din egen identitet. Denne sammenhæng mellem sted og person genkender også Lynch: ”Place
identity is closely linked to personal identity. ”I am here “ supports
“I am” (Lynch, 1981; 132). Dette forhold mellem person og sted
er komplekst, idet personens oplevelse afhænger af personlige,
sociale og kulturelle faktorer, og af stedets fysiske og rumlige
karaktertræk (Twaites, 2007; 39). Den personlige oplevelse varierer og kan derfor ikke styres eller planlægges. Den personlige
oplevelse kan ses som det ”filter”, som stedet opleves igennem.
Vigtigst for oplevelsen af stedet og for at det ikke bliver ligegyldigt
for alle, er stedets særlige identitet (Københavnerlivsformer,
2004; 10). Dette underbygger Relph:”…uniqueness and the
individuality of identity are the only important facts in our experiences of places” (Relph, 1976; 106). Men hvad er identitet og
sted, og hvad består det af?
STEDETS KONSTRUKTION
I hæftet ”Kortlægning af hverdagslandskaber” opstilles tre termer, der tilsammen konstruerer stedet.
” Et sted betragtes her som noget, der består af det, man bruger
det til (praksis), de historier, det indeholder (fortællinger) og den
måde, det ser ud (fysik).” (Metopos, 2009; 60).
I Metopos’ beskrivelse sidestilles begrebet fortællinger med
identitet.
Geografen E. Relph, der beskæftiger sig med steders betydning,
skriver at identiteten afhænger af alle tre dele, som han kalder
“observable activities and functions”, “meanings or symbols” og
“physical features or appearance”. Relph beskriver, at selvom
stedets betydning har rod i fysik og praksis, er den personlige
oplevelse af særlig vigtighed for stedets betydning. ”The meanings of places may be rooted in the physical settings and objects
and activities, but they are not a property of them – rather they
are a property of human intentions and experiences” (Relph,
8

STEDSKONSTRUKTION
Praksis

DEN PERSONLIGE OPLEVELSE

STEDSIDENTITET

Fortællinger

Figuren til venstre: Stedets identitet er konstrureret af fysik,
fortællinger og praksis, og den oplevelse personen får på stedet
og som varierer fra person til person. Fortællinger er stærkt
forbundet til den personlige oplevelse.

Fysik
Fig. 6

1976; 105).
De tre termer er afhængige af hinanden, eksempelvis har stedets praksis og brug betydning for de minder folk har af et sted.
(Metopos, 2009; 61). Relph skriver, at der er mere til identitet
end de tre begreber: Han taler om ”sense of place”, der referer
til oplevelsen eller følelsen af stedet, og ”genius loci”, der refererer til stedets særlige historie, karakter eller stemning (Relph,
1976; 106)(ordbogen.com). I ovenstående sæt af termer har
”sense of place” at gøre med den personlige oplevelse af stedet,
mens ”genius loci” ligger implicit i begrebet ”fortællinger”. Stedets fortælllinger er altså stærkt forbundet til den personlige
oplevelse og selve stedets identitet.
AT ”DESIGNE” IDENTITET
Her undersøges, hvad der mere konkret har betydning for stedsidentitet samt udviklingen heraf, opdelt i de tre termer praksis,
fortælling og fysik. Afsnittet er baseret på teori af Lynch, Relph,
Twaites og Metopos.
Praksis
Praksis handler om den måde, vi bruger stedet på, dets funktioner og aktiviteter, og hvordan vi bevæger os i rummet. Herunder
findes også de sociale netværk og tilhørsforhold til stedet (Metopos, 2009).
Relph skriver, at de aktiviteter man kan observere, samt funktionerne, har betydning for et steds identitet, og Lynch beskriver
vigtigheden af, at der er sammenhæng (congruence) mellem de
fysiske strukturer og de ikke-fysiske strukturer, så som funktioner. Twaites griber identitetsdiskussionen an ved at opstille
forskellige temaer og elementer, der er vigtige for de steder, vi
færdes i til hverdag. Et steds sociale mening er vigtig, idet den
relaterer sig til social kontakt og mødesteder, og her kan stedets
funktion have betydning. F.eks. kan legepladsen blive et mødested
for både børn og forældre.
Et sted får større betydning ved brug over tid, hvilket styrker
tilhørsforholdet og dermed stedets identitet i personens bevidsthed (Twaites, 2007). Et sted kan folde sig ud, og nye betydninger opstå (Lynch, 1981).

Fortællinger
Termen ”fortællinger” dækker over de forandringer, som et sted
konstant er under i folks bevidsthed. I termen ligger også, at stedet opstår gennem sanselige oplevelser, personens erindringer
om stedet, og fortællinger om stedet.
Oplevelsen gennem sanserne, f.eks. en særlig lugt eller et
visuelt indtryk kan være en fortælling, som stedet bidrager med.
Personens egne minder og erfaringer spiller en stor rolle, for
hvordan oplevelsen bliver, eller for om stedet har nogen betydning. (Twaites, 2007). Et steds betydning kan forstærkes ved
”transparency”, f.eks. ved at vise processer som flow af penge,
mennesker og informationer, idet det kan bidrage til liv på stedet.
”Legibility” handler om hvordan folk kan kommunikere vha. graffiti,
symboler og tegn, hvilket kan give fortællinger til et sted. (Lynch,
1981).
Fysik
Fysik er stedets fysiske træk som gader, pladser og bygninger.
Det fysiske er stærkt forbundet til dimensionen ”fortællinger”,
idet et sted ikke bare er en fysisk form, men rummer fortællinger,
følelser og betydninger (Metopos, 2009).
Arrangeringen af de fysiske elementer har betydning for bevægelsen gennem et sted, og dermed den oplevelse personen
får. Stemning og atmosfære samt rumlige forandringer skærper
personens opmærksomhed på stedet, f.eks. niveauforskelle og
ændring af retning. Et område kan adskille sig fra andre områder
gennem det fysiske design, materialer o.l. Orientering skabes
med udsigter og landmarks. Stedets rekreative egenskaber kan
skabes med fysisk design, f.eks. tilstedeværelsen af grønt er
vigtigt (Twaites, 2007).
ANVENDELSE
Fysik, praksis og fortællinger har alle betydning for stedets
identitet, og menneskets oplevelse er stærkt forbundet til stedets
fortællinger. Stedets fortællinger kan derfor ses som bindeleddet mellem den ubestemmelige personlige oplevelse og fysik og
praksis. I dette projekt sættes stedets fortællinger, det sanselige
og oplevelsen i fokus, da det er gennem fortællingerne, at stedets
opleves og identitet udfoldes.

Fig. 7

En funktion der får social betydning. Eksempelvis kan man falde i
snak mens man venter på metroen.

Fig. 8

Fortællinger i byen gennem symboler. Berlinmuren står tilbage
som et symbol på krigen. Derudover har kunstnere dekoreret
muren hvorved også personlige fortællinger formidles.

Fig. 9

Fysiske, rumlige foranderinger i byen. Jeppe Heins skulptur
“Appearing Rooms” skaber midlertidige rum og skærper folks
opmærksomhed på stedet.

TEORI

teorier om atmosfaere
Et steds identitet kan beskrives som sammensat af dets
fortællinger, dets praksis og dets fysik, men menneskers forskellige præferencer og baggrund betyder, at et sted ikke opfattes
ens af alle. I forsøget på at indkredse denne reaktion fra personen i mødet stedet, der kan beskrives som stedets atmosfære, undersøges dette begreb. Det beskrives desuden hvordan projektet
forholder sig til atmosfærebegrebet.
ATMOSFÆREBEGREBET
Oplevelsen af stedet kan uddybes gennem atmosfære-begrebet,
idet det beskriver sammenhængen mellem person og sted.
Begrebet atmosfære stammer fra meteorologi og refererer til
det luftige, det uklare og svævende, og er således noget næsten
udefinerbart - en stemning. (Böhme, 1998). Filosoffen G. Böhme
skriver i ”Atmosphere as an Aesthetic Concept”, at atmosfæren
er den stemning, der udstråler fra objektet eller stedet, og som
opleves som en følelsesmæssig reaktion af subjektet, når det er
til stede sammen med objektet. Böhme nævner flere begreber,
der er vigtige for en definition af atmosfærebegrebet. Rum er et
vigtigt begreb, da objektets og subjektets tilstedeværelse sker
i rummet. Tilstedeværelse er nødvendigt, da atmosfæren kun
eksisterer inden for personens oplevelsessfære. Lokalitet er
ligeledes vigtigt i definitionen, da atmosfæren eksisterer på det
givne sted.
”But what they [atmospheres] are, their character, must
always be felt: by exposing oneself to them, one experiences the
impression that they make. Atmospheres are in fact characteristic manifestations of the co-presence of subject and object.”
(Böhme, 1998; 114).
Den virkelige karakter af atmosfæren kan kun opleves. Da atmosfære er noget der opleves eller perciperes, sker det gennem
sanseindtryk. (Böhme, 1998). I Byens Rum 1 defineres ordet
atmosfære således: ”Atmosfæren udgøres af de elementer eller
lag, der er på stedet på det konkrete tidspunkt. Således kan et
sted have vidt forskellige atmosfærer på forskellige tidspunkter
af dagen. Atmosfære er fx et steds sanselige kvaliteter som lyd,
lys og dufte, men atmosfære er også en kvalitet, der lægger sig
til byens midlertidige rum og overgange. Eksempelvis har havnen,
parken, pladsen, gaden, metrostationen og shopping centret
forskellige atmosfærer.” (Juul/Frost 1, 2008: 158). Atmosfære
opleves gennem sanserne (lyd, lys, duft mm.) og kan ændre
karakter i løbet af dagen.
Böhme medtager i “Atmosphere as an Aesthetic Concept”
fotoeksempler af rum taget på forskellige tidspunkter. Rummene
har forskellige programmer og er beliggende på forskellige
geografiske steder. Alligevel har rummene samme stemning.
Tilstedeværelsen af en bestemt atmosfære kan altså være
uafhængig af funktion, placering og tid, og som følge heraf kan
disse ændres uden nødvendigvis at have indflydelse på stedets
atmosfære. Hvad der derimod har indflydelse på atmosfæren

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Atmosfære handler om fysisk tilstedeværelse og lokalitet, idet
atmosfæren opleves af subjektet som den følelsesmæssige
tilstedeværelse af objektet.

To af Böhmes fotoeksempler. De to rum har forskellige funktioner, men atmosfæren er sammenlignelige. Spisesal Kfar Shaul psychiatric ward, jerusalem 1994 og Evangelical College, Berlin 1996.

kan ses ved en sammenligning af rummets elementer, materialer, formsprog, farverne, lysindfald, skala osv., som er fælles for
de to rum.

plevelser i byrum. Sanseoplevelser i byrum har i dette projekt
den betydning, at stedet fortæller en poetisk historie gennem
indtryk til de fire nævnte sanser. Gennem duften af vand på sten,
bladenes susen i vinden og de rå materialers stoflighed, fortæller
rummet en historie, mens personen bevæger sig igennem det.
Stedet er foranderligt, og oplevelsen ændres efter årstiden og tid
på dagen. Stedet tilbyder en særlig oplevelse til personen ved at
sanserne skærpes, og personen bliver opmærksom på stedet og
dets atmosfære.

SANSELIGE OPLEVELSER
Set gennem Böhmes definition af atmosfære-begrebet er det
gennem oplevelse og sanseindtryk, at et steds atmosfære
opleves, eller, som nævnt i Byens Rum 1, via dets sanselige
kvaliteter som lyd, lys og dufte (Juul/Frost 1, 2008: 158). Mennesket oplever sanseindtryk gennem de sensoriske sanser; den
taktile sanse, den visuelle sans, den auditive sans samt lugte- og
smagssansen. Den visuelle sans opfatter visuelle elementer, lys
og farver. Smagssansen behandles ikke i dette projekt, da den er
stærkt forbundet til lugtesansen og ikke relevant i forhold til dette
byrumsdesign. Lugtesansen er stærkest af alle sanseindtryk til
at genvække minder og stærke følelser, da næsens nerver løber
direkte til det område i hjernen, der har at gøre med de basale
drifter og hukommelsen. Den auditive sans opfatter lydstyrker og
toner. Den taktile sans mærker det, der er i kontakt med kroppen, som tryk, stræk, bevægelse, temperatur og smerteindtryk.
(illvid, 2010).

ANVENDELSE
Atmosfære er noget luftigt og udefinerbart, der opfattes gennem
sanserne, og det er, når mennesker bruger og dermed oplever
stedet, at det får betydning. Derfor sættes i dette projektdesign
fokus på oplevelse, stemning og atmosfære gennem sanseo-

REGISTRERING AF IDENTITET OG ATMOSFÆRE
Begreberne identitet og atmosfære kan anvendes til at beskrive
de forskellige lag, et sted er sammensat af. Dette projekt
anvender tre lag. Steder har et fysisk og strukturelt lag, der er
synligt og anvendes i orientering på stedet, samt giver faktuel
information. Identiteten, her med vægt på fortælllingerne, giver
stedet betydning, adskiller det fra andre steder og giver en
dybere forståelse af det. Stedets atmosfære, sansningen og
oplevelsen handler om personens møde med stedet, og rummer fortællinger om foranderlighed, når vejret og tiden møder
materialer og planter.
I det kommende afsnit registreres området ud fra de tre lag,
det fysiske og strukturelle, identiteten og fortællingerne samt
sanselige oplevelser og atmosfære.
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stedets struktur
REGISSTRERING AF VISUELLE, STRUKTURELLE OG BETYDNINGSMÆSSIGE ELEMENTER

Byen er en kompleks struktur sammensat af lag af både
infrastruktur, bebyggelse, funktioner, rekreative stier,
grønne områder og landmarks. Lagene er synlige og rummer forskellige betydninger som er værdifulde til orientering i byens komplekse struktur.

Fig. 13
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REGISTRERINGER

Klima
Vejret har stor betydning for, hvor meget vi færdes ude. I hæftet
”Natur og grønne områder forebygger stress”, der er baseret
på 1200 spørgeskemaer, er den hyppigst angivne hindring for
ophold i grønne områder ”dårligt vejr”, angivet af 43 pct. (Skov
og landskab, 2005). Det er derfor nødvendigt at tage hensyn til
det danske klima i design af byområder og byrum.
Det blæser ofte i Danmark, i gennemsnit 5,8 m/s på landsplan,
hvilket svarer til jævn brise. Dette ses på vindrosen for Tirstrup.
Her ses også, at den kraftigere vind oftest kommer fra vest og
nordvest, men også fra sydøst (dmi.dk_1). I Østjylland blæser det
oftest fra vest (dmi.dk_2). Omtrent en tredjedel af årets dage er
nedbørsdage, med gennemsnitligt 123 nedbørsdage om året
(dage hvor der falder mindst en mm nedbør). Der er gennemsnitligt 1506 solskinstimer om året og flest i maj måned (www.
dmi.dk_3).
DESIGNPARAMETRE: KLIMA
Projektområdets placering ved fjordens åbne rum giver i øjeblikket ingen hindringer for den kraftige vind fra øst og vest, derfor
skal designforslaget skabe gode læforhold, f.eks. ved hjælp af
beplantning, og undgå vindtunneler i især øst/vestlige retning.
Dette vil gøre uderummene mere behagelige at færdes i de kolde
og vindblæste måneder.
Da temperaturerne i Danmark sjældent kræver områder med
skygge, tilstræbes det at byrummene får glæde af de få solskinstimer. Bebyggelsernes syd og vest for byrummene skal
tilpasses så de byrum, der kræver det i forhold til deres funktion,
vil være i sol om eftermiddagen og aftenen. Formiddagssol i
byrummene kan opnås ved at tilpasse bebyggelsen øst og syd for
byrummene.
Danmarks mange nedbørsdage lægger ikke op til udendørsophold. Overdækninger kan være en fordel på dage med meget
nedbør, men skærmer for solen på solskinsdage. Under bygningsudhæng eller træer er der små rum, der giver mulighed for at
søge ly under de korte og kraftige regnskyl om sommeren. Let
regn over flere timer opleves ikke så voldsomt, hvis vindforholdene i byområdet er behagelige.

ÅRSTIDERNES VEJR
Forår:
Vind: primært fra øst.
Regn: Færrest antal nedbørsdage og lavest mængde nedbør.
Sol: Mange solskinstimer.
Sommer:
Vind: årstid med gennemsnitligt laveste middel-vindstyrker.
Regn: 2. vådeste årstid og forholdsvis få nedbørsdage.
Sol: Højt på himlen og korte skygger. Mange solskinstimer.
Efterår:
Vind: Årstid med gennemsnitlig højeste middel-vindstyrker, og kraftige vindstød.
Regn: Årstid med mest nedbør og flest antal nedbørsdage.
Sol: Få solskinstimer.
Vinter:
Vind: Kraftige vindstød.
Regn: Februar er årets tørreste måned, mens december og januar hører til de
mere våde.
Sol: Sol lavt på himlen, lange skygger. Få solskinstimer.
(dmi.dk_3)

Fig. 14
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havnens zoner

g

g g

OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE FUNKTIONER

Pieren er opdelt i forskellige zoner, der er defineret af programmer, opdelt af veje og har forskellig grad af tilgængelighed for
offentligheden.
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Fiskerestaurant Pakhuset
Pølsevogn, vinterlukket og til salg
Fisken: Fiskehandler, flytter til centrum
Parkering

DEN ÅBNE DEL AF PIEREN
Den inderste del af pieren, der ligger tættest på byens centrum
(markeret med sort stiplet linie), har enkelte funktioner, der henvender sig til byens borgere, herunder restauranten Pakhuset
og parkeringspladsen, som dagligt benyttes af borgerne. Der er
kun få muligheder for ophold i de vindblæste uderum, hvorfor
området kun benyttes til ophold af enkelte lystfiskere. Cykel- og
fodgængerbroen over fjorden munder ud på dette område, og
derfor passerer en del cyklister og fodgængere igennem denne
del af pieren hver dag. Disse faktorer betyder af den inderste del
af pieren har en rolle som gennemfarts-rum eller trafikrum, og
er derfor et kendt område for mange borgere. Området benyttes
pga. dets funktioner, men bærer ikke præg af at være et særligt
eller interessant sted i borgernes bevidsthed.

Opholdsarealer

Verdo: Tidligere Energi Randers: El, vand, varme

Langs havnekanterne findes langstrakte
rum med udsigt over fjorden.
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Lemminkäinen A/S: Produktion af asfalt

9

Greenii Hovedkontor: Træbriketter
Kraftværk

Fig. 14

Holvrieka: Produktion af ståltanke

1

Stena: Metal genanvendelse

Kort over havnens lukkede dele (mørk grå) og åbne dele (lys
grå). De hvide områder er områder der ikke hører til havnen.
1:20000

7
8

2

3

Havnekontor

4

Cykel- og gangbro

Adolph Andersens Eftf.: Shipping
Skiltning: Adgang forbudt for udvedkommende

1

2

Fig. 16

Dette område er indhegnet og er derfor
et af de eneste områder, hvor man
kan færdes til fods uden at blive berørt
af trafikken til pieren. En rund cirkel
af buske danner rammen om det ofte
tomme rum.

Fig. 21

Store arealer på pieren er dækket af
bjerge af råmaterialer, her til asfaltfremstilling.

En stor åben plads foran fabrikken
Greenii danner grænsen til det lukkede
område.
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Fig. 22

Parkeringspladsen er en af de mest
brugte funktioner for byens borgere,
da den ligger tæt på centrum. Denne
funktion bidrager til stedets primære
funktion som gennemfarts-rum.

4

3

Langs den brede vej der trafikbetjener
pieren ligger en af de finere bygninger
på havnen, der huser havnefunktioner.

9

Fig. 23

Enkelte steder på havnen er der rum,
der er blevet tilovers mellem cykelstier og veje. Her er der lagt en anden
belægning, brosten, og plantet træer.
Disse zoner bidrager til at give området
i tomt og forladt udtryk.

Fig. 19

Fig. 18

Fig. 17

Opbevaring af kul, flis, træstammer, sten eller
skrotmetal.

Fig. 15

1:10000 Zoner og programmer på pieren
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Fig. 20

Zoner
defineret
af industri og havnefunktioner
INDUSTRIOG HAVNEFUNKTIONER

6

DEN LUKKEDE DEL AF PIEREN
Pieren indeholder primært havne- og industrifunktioner, der ikke
henvender sig til offentligheden, og det meste af pieren er yderligere lukket gennem skiltningen “adgang forbudt for udvedkommende”. Dette resulterer i, at borgerne stort set aldrig færdes
på denne del.
Zonerne adskilles af trafikårer. Øst-vest gennem hele pieren
løber en 8 meter bred vej, der fungerer som pierens primære
trafikåre, og er derfor præget af tung trafik. Pieren benyttes generelt ikke af offentligheden og er derfor ikke et velkendt område
som resten af byen.

5

5

Beplantning/stier

Et gammelt pakhus er omdannet til
restaurant. I restaurantens udendørs
zone er kun parkering. I baggrunden
ses kraftværket.
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Fig. 24

Kraftvarmeværkets skorsten er et
landmark i byen og oplyses om aftenen
med farvet lys. De mange metalstrukturer løber på kryds og tværs i luften
og indhegner de store åbne rum.

Fig. 25

Spidsen er meget grøn sammenlignet
med resten og pieren og udsigten ud
af fjorden herfra ydnyttes ikke, da området benyttes til opbevaring af skråt
og ståltanke.

REGISTRERINGER

Programmer mellem bygningerne

Programmer i bygningerne
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Fig. 26

Bolig
Områder er meget varieret i forhold til funktioner.
Kontorer (indadvendt funktion)
Selve havnepierens funktioner er industri, pånær en fiskerestauKontorer (udadvendt funktion: f.eks. bank, kommune)
rant beliggende i et gammelt pakhus.
Blandet bolig og kontor (udadvendt funktion)
Både havnebassinets nordlige bred samt åens sydlige bred har
Handel (f.eks. detailhandel, restaurant, byggemarked)
industriformål på en stor del af den strækning, der ligger overfor
Blandet bolig og handel
pieren.
Kultur
Øst for industrien på havnebassinets nordlige kant, bliver skalaen
Industri
pludselig lille og kanten grøn. Her findes forskellige sejlsportsklubAndet
ber og flere lystbådehavne. Midt i dette er et nyt boligområde
med ejerboliger ud til en lille kanal blevet bygget.
Området bagved industrien er handel med mere pladskrævende
varer end bymidtens handel, og herfra breder boligbebyggelsen
sig mod nord.
Syd for den inderste del af pieren er nye kontorbyggerier med
indadvendte funktioner skudt op på en åben plæne.
Trædækket ned til vandet er ikke nok til at undgå at området ofte
ligger ubenyttet hen.
10 Østervold blev renoveret i 2006 og er nu et 400 meter langt
og 30 m bredt byrum, hvor blandingen af kontorer, handel og
Nord for pieren er byens sydlige afgrænsning tegnet skarpt med
boliger ikke er nok til at generere byliv.
bygningsfacader. Denne bygningskant er oftest meget lukket,
11 Hvor gågadernes bygninger har handel i stueetagen med mange
især omkring Randers Bro, hvor de mange kontorer og få indindgange og åbne og inviterende facader, har Østervold mange
gange giver en lukket kant.
kontorer i stueetagen med afvisende facader og få indgange.
Rutebilstationen genererer derimod meget liv, men selve staDette betyder at de mange mennesker der shopper, går tur og
tionen vender sig mod nord mens bussernes vendeareal vender
spiser frokost i gågaderne aldrig kommer ud på Østervold.
mod Havnegade og pieren.
12 Som byen breder sig udad, bliver bymidtens gågader med en
Kombineret med tankstationens åbne struktur, går kanten her
blanding af handel og boliger, afløst af rene boligbebyggelser.
helt i opløsning.

Fig. 27

Udover de grønne rum langs fjorden, samt enkelte overskudsarealer bevokset med græs, er der kun få grønne arealer i Randers bymidte. Mod nord omkring bymidten findes der dog flere
grønne parker (se afsnit “grønne områder”). Byrummene har
enkelte træer, men er ellers urbane i deres karakter med hård
belægning og bænke. De mindre pladser er de mest besøgte,
f.eks. Rådhustorvet og Slotspladsen. En stor del af arealerne
langs Tørvebryggen/Havnegade/Rosenørnsgade er henlagt
til parkering, hvilket resulterer i en meget åben struktur langs
gaden og en oplevelse af, at gaden er øde, når det kommer til
byliv, og domineret af biler. De fleste rum langs kanten af pieren
nærmest byen er infrastruktur, parkering, vendearealer og den
ofte udbenyttede, sydlige ende af Østervold.

Byrum
Grønne rum
Vendeareal, busser
Parkering
Industri

1
2
3
4
5
6

Rådhustorvet
Slotspladsen
Tørvebryggen
Havnegade
Rosenørnsgade
Østervold
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Trafik

Vartegn

1

1

Gågade
Shared Space

2
2
Industibygninger
Kraftvarmeværkets skorsten
Herfra ses vartegnene

1

Fra pierens nordlige kant og ved ankomst til byen fra nord ad
Rosenørnsvej ses de karakteristiske siloer på den nordlige side
af havnebassinet. Da de står på kanten af bassinet, træder deres
høje og enkle form tydeligt frem, og fremstår som et vartegn for
havnen.

2

Kraftvarmeværkets skorsten ses tydeligt flere steder i byen,
blandt andet ved ankomsten over Randers Bro. De seneste år
er oplevelsen af skorstenens værdi som vartegn og pejlemærke i
byen blevet fremmet med belysning om natten i forskellige farver.

Fig. 30

Kun hård trafik

Fig. 28

På og omkring pieren findes enkelte landmarks. De farvede øjne
markerer hvorfra de to vartegn ses.

Fig. 31

Til venstre: Kraftvarmeværkets skorsten oplyses om natten med
forskelligt farvet lys.
Til højre: Siloerne nord for havnebassinet spejler sig i vandet.

Adskilt trafik (fortov, cykelsti, biltrafik):
Hård trafik dominerer
Blød trafik dominerer
Separat cykelsti

På kortet er de mest befærdede veje markeret. På havnen er
trafikken domineret af hård trafik i form af lastbiler, mens byens
centrum flere steder er forbeholdt fodgængerne. I centrum er
flere gader dog ikke lukket af for biler og cyklister, men belægningen og vejbredden betyder, at bilerne ikke dominerer gaderne.
Også på Østervold er der shared space, men her får biltrafikken mere magt på grund vejbredden og den relativt beskedne
mængde fodgængere. Omkring Rådhustorvet, der opfattes som
centrum i byen (reu.dk), samt i gaderne syd herfor er mængden
af fodgængere størst (markeret med bred linie). På Randers Bro
samt Tørvebryggen/Havnegade/Rosenørnsgade, der danner
byens grænse mod syd, er den hårde trafik dominerende og
vejen er stærkt trafikbelastet (markeret med bred linie). Denne
situation skaber en barriere mellem byen og vandet.

Fig. 29

Fig. 32

1 Gågaden mindre skala og prioritering af fodgængerne står i
tydelig kontrast til Østervolds store åbne rum hvor bilerne stadig
har magten trods en reducering af biltrafikken.

Fig. 33

2 Trafik, hegn og lysreguleringer. Infrastruktur adskilller byen og
vandet
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Gronne omrader

GRØNNE OMRÅDERS POSITIVE VIRKNING
Grønne områder i byen har stor betydning for borgernes velbefindende. Udover at muligheden for at bevæge sig, eksempelvis
på stier i grønne områder, resulterer i, at flere faktisk bevæger
sig, er der også en sammenhæng mellem nærheden til grønt fra
boligen og menneskers stress niveau (sund-by.dk). Publikationen
”Natur og grønne områder forebygger stress” udgivet af Skov og
Landskab redegør for de positive effekter ved nærhed til grønne
områder, og undersøgelsen er baseret på ca. 1200 besvarede
spørgeskemaer (Skov og landskab, 2005).
Af undersøgelsen fremgår det, at afstanden til grønne områder har en vigtig indflydelse på, hvor tit områderne bruges. Er
der mere end 300-400 meter til et grønt område fra boligen
besøges det gennemsnitligt 5-6 gange om ugen, mens det kun
besøges 3-4 gange om ugen ved en afstand på en til to km.
Hyppigheden af besøg i grønne områder er en vigtig faktor for

VESTPARKEN

menneskers stressniveau. Ved besøg i grønne områder mellem
1-4 gange om ugen reduceres stressniveauet blandt de besøgende, herefter aftager effekten. (se bilag “sammenhæng mellem
afstand til natur og grønne områder”). Et grønt miljø omkring boligen har stor betydning, da bare udsigten til grønt har en positiv
effekt på mindskning af stress.
De største hindringer for at opholde sig i grønne områder er
dårligt vejr og mørke, primært i vinterhalvåret, samt arbejde og
manglende tid. Det er derfor nødvendigt, at grønne områder har
et behageligt vindmiljø og opleves sikkert, også i mørke, ved hjælp
af belysning og relationen mellem bygninger og byrum. Det er det
nære boligmiljø, der oftest benyttes om vinteren, men derudover er mindre parker og mindre grønne områder de vigtigste
udendørs arealer.
I følge undersøgelsen skal et godt grønt område indeholde et
naturligt plante- og dyreliv, udsigter og mange træer. Det er selve

oplevelsen og det at sanse naturen, der er argumentet for at
besøge stederne, hvilket oftest foregår ved aktiviteter som gå- og
cykelture og ophold i haver og parker.
BYENS GRØNNE OMRÅDER
Randers midtby er omkranset af grønne områder mod nord,
og af fjorden og de grønne stier langs Gudenåen mod syd. På
havneområderne afbrydes denne ring af grønne områder i byen,
og adgangen til fjorden øst for Randers Bro, tæt på bykernen,
er ikke mulig. På illustrationen er en afstand på 300 meter
omkring byens grønne områder markeret som den afstand en
grønt område “afdækker” som værende tæt på boligen. Med et
grønt område på projektområdet vil den grønne ring omkring
bykernen blive sluttet, og området tilbyder nærhed til grønt for en
stor del af pierens nye beboere. De ønsker til grønne områder,
der fremgår af undersøgelsen, indarbejdes i projektdesignet.

HISTORISKE GRØNNE STIER
Derudover løber to grønne stier med en historisk fortælling ind til
midtbyen. Lodsstien løber 31 km mellem Udbyhøj og Randers og
kobler sig i Udbyhøj til Nordsøruten. Lodsstien blev brugt af lodserne, når de skulle tilbage til deres lodsstationen efter at have
sejlet med skib gennem fjorden. Selvom ruten ikke løber præcist
i lodsernes fodspor, fortæller ruten en historie. Den bruges i
dag til vandreture og er markeret med små skilte og informationstavler. Den anden sti, Trækstien løber fra Randers og langs
Gudenåen til Silkeborg og blev anvendt af pramdragerne, når de
trak deres pramme op af åen (Lodsstien (2006). I dag afbrydes
de to stier når de møder centrum af Randers, da der ikke er
nogen rekreative områder at forbinde naturstierne over. I dette
projekt kan pieren blive den grønne forbindelse, der kan koble de
to stier langs Gudenåen sammen.

GETHERS ANLÆG
FABERS ANLÆG
SKOVBAKKEN

VESTRE ALTANANLÆG

ØSTRE KIRKEGÅRD

TØJHUSHAVEN

LODSSTIEN
TIL UDBYHØJ

STI TIL GUDENÅEN

GRØNT OMRÅDE
PÅ PROJEKTOMRÅDET
STI TIL GUDENÅEN
TRÆKSTIEN
TIL SILKEBORG
STI LANGS
GUDENÅEN

SOLDÆK

Fig. 34
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Kanttyper

1

Gudenåens forløb gennem byen giver to typer af kanter langs
vandet. Pierens havnekant er lige og hård med beton eller asfalt
på fladen, hvor der kan ligge skibe til. Den anden type kant har
en grøn karakter, enten med bevoksning på fladen og helt ud i
vandet, eller med en grøn og flade og en kant ophamret med
pæle. På pieren har den grønne kant ingen funktion dog fungerer
den som læhegn. Nord og syd for pieren tilbyder den grønne kant
rekreative funktioner som rekreative stier eller lystbådehavne.
Denne vekslen af kanter giver en variation af visuelle oplevelser
og kan danne udgangspunkt for kanttyper, rum og funktioner i udviklingen af pieren. Variationen giver desuden forskellige udsigter
fra pieren mod de omgivende kanter.

2

3
4
Blød og grøn kant.
Hård og grå kant

Fig. 36

1 Den bløde grønne kant i forgrunden med lystbådehavnen.
Her er skalaen menneskelig og kanten til vandet opløses af det
grønne. Bagerst til højre ses pierens østlige ende der ligeledes
har en grøn karakter.
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Fig. 37

2 Den hårde kant i forgrunden på pieren. Kanten er lige og uafbrudt og giver langt udsyn over fjorden og en følelse af åbne vidder. Den modsatte bred har en mere grøn og rekreativ karakter.

Fig. 38

3 Et bælte af grønt gemmer industribygninger væk for udsyn
fra den nordlige kant og fungerer som læhegn. Her er skalaen
stor og kanten høj.

Fig. 35

Fig. 39

4

Havnekanten har ét sted, omkring cykel- og gangbroen over
fjorden, en anden bearbejdning med trapper ned til vandet og
brosten som belægning fremfor asfalt.

REGISTRERINGER

stedets identitet
REGISTRERING AF STEDETS SYNLIGE OG GEMTE FORTÆLLINGER

Steder rummer fortællinger. De kan komme til udtryk
gennem elementer, der bliver symboler på nutidens brug,
eller som rester fra fortiden. Steder kan også gemme
skjulte fortællinger fra fortiden, som nu er blevet slettet
fra stedets fysiske udtryk.

Fig. 40

17

Randers år 1900

Randers for og nu

I dette afsnit redegøres kort fra Randers’ udvikling gennem tiden,
primært byen, åen og havnen, da disse områder er relevante for
projektet.
BYENS OPRINDELSE
Gudenåen løber 160 km fra sit udspring i Tinnet Krat mod
nordøst til det sted, hvor Randers opstod omkring år 1080
(naturstyrelsen.dk ). Her var Gudenåen smallest, og en ø midt i
åen gjorde overfarten lettere. Den østlige handelsrute gennem
Jylland løb herigennem, og stedet fungerede som handelsplads
på grund af mødet mellem landeveje og vandvej (museumoj.randers.dk). Denne rute gennem byen hed Kongens Hærstræde, og
gadeforløbet kendes i dag ved vejstrækningen fra Søndergade til
Torvegade. Nem adgang over åen var vigtigt, og fra beskrivelser
er det kendt, at der allerede i år 1157 fandtes en bro over åen.
(randrusium.dk)
RANDERS MIDTBY
Byen havde sin storhedstid i 1500-1600-tallet, og de store
bindingsværksgårde rundt omkring i byen fortæller om købmændenes rigdom (randrusium.dk). I anden halvdel af 1500-tallet fandtes en bymur omkring byen, hvor voldgraven lå placeret
i den østlige side af det nuværende Østervold (Randers.dk 1).
Muren blev dog revet ned, og i 1900 fandtes her Carolinegade
og Frederiksplads. Først i 1950-60’erne, hvor store dele af byen
blev saneret, fik Østervold sin fulde bredde og længde. På denne
tid havde biltrafikken nem adgang til bymidten, idet bilister kunne
fortsætte over Randers bro og lige ud ad Søndergade og ind i
byen. Østervolds rolle blev at betjene biltrafikken gennem byen,
hvorved Søndergade kunne lukkes. (historisk-randers.dk.).

Ridehus

Markedsplads

Bryggeriet Thor
Fattiggård
Banegård

Latinskole
Hospital
Gasværk

Rådhus
Museum
Teknisk Skole
Sct. Mortens Kirke
Hoteller, Apotek, Bank mv.

Spritfabrik

Telegrafstation

Svineslagteri
100 m
Badeanstalt
Jernstøberi
500 m

1 km
GUDENÅEN OG HAVNEN
Byens oprindelige navn Randaros (Rand: Bakkekant. Aros:
åmunding) kan læses som ”Byen på bakken ved åmundingen”
(randrusium.dk). Åen og vandet har fra starten haft stor betydning for byens udvikling først gennem handel og senere med
havnen i forhold til udviklingen af byens industri. I anden halvdel
af 1800-tallet udviklede byen sig til industriby indenfor især jernog metalindustri, næringsmiddelindustri og tekstilindustri, og
mange arbejdspladser opstod på fabrikkerne med fremstilling af
togvogne for Scandia og landbrugsmaskiner for Dronningborg
Maskinfabrik. Havnen blev udbygget, og åens forløb blev i tidens
løb bearbejdet, hvor den første store udgravning af sejlrenden
skete i 1793 for at forbedre adgangen til havnen. I 1850 overtog
havnen Tyveholmen, en lille del af den nuværende pier, der kom
til at fungere som kullager, skibsbyggeri og anlægsplads for
dampere, og adgangen hertil foregik over en bro på nordsiden af
øen (linksbuketten.dk). I 1930’erne blev pieren etableret ovenpå
Tyveholmen og gjort landfast ved opfyldning i den vestlige ende
(amtsavisen.dk).
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1,5 km

Fig. 41

2 km
Kort over Randers år 1900 og kort modstående side over Randers år 2011
I de sidste hundrede år har Randers udbygget havnen, og byen er vokset både nord og syd for fjorden. Området omkring fjorden var i år1900, bortset fra badeanstalten, forbeholdt industri. I 2011 flytter industrien fra den centrale
placering, og byen kan tage over. Centrum af byen har stadig forskellige handelsfunktioner, selvom bymidten i dag
oplever konkurrence fra aflastningscentrene uden for byen. Flere bygninger på kortet fra år 1900 findes stadig i dag,
f.eks. er den tekniske skole blevet en del af Kulturhuset, og Ridehuset er omdannet til koncert- og kongrescenter.

Randers år 2011

På billederne til venstre ses udviklingen over tid på to centrale
steder i byen: Randers Bro og Frederiksplads, som senere blev
til Østervold. Randers Bro blev udbygget i 1962 og tilpasset
bilerne og det højere tempo. Frederiks Plads var markedsplads
og dermed et fodgængerområde. Senere fik bilerne adgang
til stedet, og nu forsøges det igen at begænse biltrafikken i
midtbyen. Tiltagene er dog forsigtige, og ingen af stederne er
tilpasset fodgængerne i samme grad som på de hundrede år
gamle billeder. Med udflytningen af havneaktiviteterne gives der
dog mulighed for udviklingen af en bydel, der prioriterer den bløde
trafik og bylivet.
Fig. 42

Randers Bro ca. 1900

Projektområdet er et resultat af byens opblomstring og industri,
idet området var et ålandskab før opfyldningen af havnepieren.
Åen har med byens tilstedeværelse primært haft en praktisk og
økonomisk betydning udnyttet til funktionerne handel og senere
industri. Med udflytningen af industrien gives der nu mulighed for
at åen kan få en rekreativ betydning for byens borgere.

Sygehus

Stadion

Værket og Ridehuset
(kongres og kulturcenter)

Randershallen

Thors Bakke

Banegård

VIA University College

Rådhus

Kulturhuset
Sct. Mortens Kirke

Gågader

Østervold

Rutebilstation
Kraftvarmeværkets skorsten

Kommune

Fig. 43

Projektområdet
Randers Regnskov
100 m

Randers Bro 2011

500 m

1 km

Fig. 44

Frederiksplads 1891
1,5 km

2 km

nyt foto

Fig. 46

Fig. 45

Østervold 2011
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Fra a til havn

Før byen kom til flød vandet frit igennem ålandskabet. Byen
opstod her på grund af åen, og som byen udviklede sig blev
ålandskabet tilpasset byens krav. Her ses denne forandring over
tid i plantegninger baseret på tegninger fra “Randers Købstads
Historie” (Spreckelsen, 1952: 291).
Landskabet har forandret sig fra at indeholde små øer og
dermed mange forgreninger af vandets forløb, et flydende formsprog, en blød kant til vandet og meget vegetation, til at indeholde et hoved-åløb og et havnebassin, et stringent formsprog,
mange hårde kanter til vandet og kun lidt vegetation. Netop
uden for byen findes natur, der forsøger at genskabe ådalens
natur, vest for Randers ved Vorup Enge, eller som er rester af
det oprindelige ålandskab, øst for Randers ved Dronningborg
Bredning. Kontrasten mellem by og ålandskab findes dermed
både i et historisk perspektiv på stedet og i et nutidigt topografisk
perspektiv mellem stedet og konteksten. Denne fortælling om
foranderlighed, om ådal og by er bundet til dette specifikke sted
med dette forløb. Fortællingen om ålandskab og by ses som kontrasten mellem natur og kultur, mellem det hårde og det bløde,
mellem fast belægning og vegetation og mellem det stringente
og det flydende. Disse begreber defineres i afsnittet “Ålandskabet
møder havnen” i præsentationsdelen.

1755
Det antages, at der også fandtes de mange små øer, der ses på
de senere tegninger, hvorfor tegningen må forventes at være
forenklet. Åen har stort set sit naturlige forløb. Den sidste rest af
voldgraven løber ind i byen. Kajen ligger tæt op ad husrækken og
er ca. 150 meter lang (markeret med gråt).

1840
Her ses de mange små øer, der engang fandtes ud for Randers.
Den lille holm syd for byen er her inddraget til havnekaj.

1880
Tyveholmen er nu forbundet til fastlandet mod nord med en lille
bro og den nordlige side af øen er inddraget til havneformål.

1920
Kajen er af flere omgange blevet udbygget mod øst.

1940
Den store ombygning i starten af 30’erne er færdig, og åen er
helt transformeret. Det gamle åløb er blevet lukket med tilblivelsen af pieren og havnebassinet. Det nye åløb er udgravet af
engene mod syd, og alle de små øer er forsvundet.
(Spreckelsen, 1952: 291).
Fig. 47
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Luftfoto af Vorup Enge. Et vådområde vest for Randers der i
1952 blev indvundet til landbrugsjord, men i 2003 blev pumperne stoppet og åen får nu igen lov at gå over sine bredder med
forbedring af vilkårne for dyre- og planteliv til følge. Desuden reduces kvælstoftilførslen til fjorden, og der opstår et nyt rekreativt
område (kulturplakaten.dk)

Fig. 48

Luftfoto af Dronningborg Bredning. Mellem stier, det kultiverede
landsbrugslandskab og den tilpassede sejlrende, findes rester af
ålandskabet.

Fig. 49
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Kanten til vandet

Her angives de potentialer som den eksisterende kant til vandet
tilbyder, som udsigter, genanvendelse af strukturer og forbedring
af adgangen til vandet

Kornsiloerne på den modsatte bred står som et
vartegn for havnens industri, og på sigt kan siloerne få nye funktioner, eksempelvis udstillingsrum
eller biograf.

DEN NORDLIGE KANT

Der er visuel forbindele mellem Østervold og ned
over det her 70 m bredde havnebassin.

DEN SYDLIGE KANT

22

Udsigten til den modsatte bred varierer fra nedslidte lagerhaller, over nye kontordomiciler til en
lang række træer.

Fjorden er syd for pieren 60 meter bred, og på
denne strækning findes en lille bugt, hvor åen bliver
160 meter bred.

REGISTRERINGER

Den nordlige kant

Den sydlige kant

100 m
Metalstrukturerne kan forblive på pieren efter
industrien er flyttet og kan fortælle historien om
industrihavnen.

Kanten skifter fra hård til blød med piletræer langs
vejen. Bag det grønne gemmes nu pierens industri.
På denne strækning udvides havnebassinets
bredde til 180 meter inden det for enden af pieren
indskrænkes til 80 meter.

Fig. 50

På kortet ses hvor rækken af billeder er taget. Billederne er lagt over hinanden og skubbet sammen flere steder, derfor er ikke alt
på strækningen vist i billederækken. Et indtryk af afstandene gives af den sorte linie med inddelinger for hver 100 meter, der er
lagt over fotorækkerne og korresponderer med kortet.
Mellem træerne er der udsigt til lystbådehavnens grønne rum.

Den lige, høje kant øger afstanden til vandet,
men ét enkelt sted, omkring gang- og cykelbroen, er kanten sænket, og her er mulighed
for at komme ned til vandet og fiske eller
hoppe ombord på en lille båd.

Fig. 51
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Bevaringsvaerdige strukturer

På havneområdet findes flere bevaringsværdige bygninger og strukturer. Bevaringsværdigheden er her vurderet ud fra
deres æstetiske udtryk, om de fortæller
en historie samt muligheden for genanvendelse i en ny sammenhæng. Ved at bevare
elementer fra pierens tid som havneområde, bruges stedets egne fortællinger
i udviklingen. Industrielementerne kan
overlejres med nye elementer og på den
måde, med udgangspunkt i stedet, bidrage
til stedets nye fortællinger.

Bevaringsværdige strukturer
Jernbaneskinner
Bevaringsværdige bygninger
Eksisterende bygninger
Blivende bygninger
Fig. 52

Fig. 53

Fig. 54

Fra nordsiden af pieren er der udsigt til
siloerne nord for havnebassinet. Siloerne
spejler sig i vandet og står som et landmark
i byen.
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Fig. 55

Restauranten indrettet i det gamle pakhus
samt den røde murstensbygning, der
nu huser et shippingfirma, er de eneste
bevaringsværdige bygninger på pieren.
Kraftvarmeværkets skorsten anses for
bevaringsværdig på grund af sin status
som landmark i byen.

Fig. 56

Fig. 57

Den struktur der løber til Kraftvarmeværket er omkring 6 meter høj og understreger med sit massive formsprog havnens store skala. Samtidig synliggøres en af
stedets funktionen gennem strukturen, der
bringer vand til og fra værket.

Eksempel på bevaringsværdige strukturer.
Ved at fortælle om stedets funktion, der
kræver, at der transporteres materialer
rundt på grunden og ud på skibene, bidrager de mange lodrette og vandrette metalstrukturer til havnestemningen og tegner
interessante labyrintiske forløb i luften.

Fig. 58

Siloerne er 15 og 20 meter høje og kan
anvendes i en ny sammenhæng.

Fig. 59

På selve projektområdet for byrummet står
en struktur af siloer og rør, der anvendes
til asfaltproduktion. Strukturen er sammensat af mange komplekse elementer, og vil
være et interessant element i en fremtidig
park, der refererer til stedets tidligere brug.
Strukturen ses fra en anden vinkel herover.

REGISTRERINGER

stedets sanseoplevelser
GENGIVELSE AF STEDETS ATMOSFÆRE OG KARAKTER

Atmosfære og stemning er et lag, der kun findes når personen møder stedet. Oplevelsen af et sted er forskellig fra
person til person. I dette afsnit afdækkes stedet kun ud fra
én personlig oplevelse men afdækning af steder gennem
fotos kan delvist genskabe et steds atmosfære for
læseren. Stedet sanses gennem menneskets sanseapparat og kan derfor til en hvis grad registreres gennem ord
og billeder, der forklarer oplevelserne til høre-, føle-, lugteog synssansen. I byrummene kommer sanseoplevelserne
fra det, som rummet fysisk består af, og virkemidlernes
møde med tid og vejr. Ved registering af sanseoplevelser
tages udgangspunkt i beplantning, belægning/materialer
og vand, da disse tre afdækker de fysiske lag på stedet. I
designet anvendes en fjerde kategori, belysning, som kan
anvendes til at skabe stemning i mørke, når det overlejres
de tre andre lag.

Fig. 60
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sanseoplevelser i byen
Byen er et væld af forskellige belægninger så som asfalt, granit,
brosten og betonfliser. Materialerne på husfacader, lygtepæle,
reklameskilte, cykelstativer og bænke giver stor variation i tekstur
og farver. Beplantning findes i form af træer langs vejene og som
vedbend og roser i bedene. Billederne er taget langs tre veje,
fra midtbyen og ned til vandet. Kontrasten mellem by og havn er
tydelig, idet byen har en større detaljeringsgrad af bygningsfacader og byrumselementer, samt varieret farveholdning og miks
af materialer. Udtrykket er lidt mere groft og brugt i den gamle
Storegade, mens det er mere findpudset og glat i den nyrenoverede gade Østervold.
Det er tydeligt at havnen og byen er to forskellige størrelser, og
de har udviklet sig på baggrund af vidt forskellige funktioner. Ved
en omdannelsen af havnen til byformål vil der, med udgangspunkt
for designet i havnens stemning, muliggøres en fastholdelse af
stedets særegenhed.
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Kort 1:5000
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sanseOplevelser pa havnen
Havnen tilbyder allerede oplevelser til sanserne. Vandet er tilstede overalt og er en stor kvalitet i forhold til sanseoplevelser, dog
er adgangen og kontakten til vandet ikke muligt grundet den høje
kant. Beplantning er der kun langs enkelte kanter. Langs den ene
halvdel af pierens nordlige kant står en lang række af piletræer
og skærmer for vinden. Inddragning af mere beplantning i udviklingen af pieren vil kunne bidrage med mere varierede sanseoplevelser. Materialerne på havnen er, bortset fra de grønne
kanter, hård bestående af asfalt, beton eller metal.

Lyden af vandets klukken
Se bevægelsen og lysreflektioner
Vandet er langt nede og kan ikke føles
Lugten af vand og vind

Høre bladenes susen i vinden
Se kronernes bevægelse og farverne
Føle græs under fødderne
Lugten af blad og græs

Lyden af hårde flader under fødderne
Se de ru flader og små detaljer
De små sten mærkes under fødderne
Lugten af våd asfalt

Fig. 62

sanseOplevelser i adalen
Ådalen tilbyder sanseoplevelser, hvor vandets nærværelse som
på havnen har stor betydning. Her er alle flader grønne med
mange forskellige kantplanter, flydebladsplanter og enkelte
træer. Sanseoplevelserne adskiller sig fra havnens ved at tilbyde
flere indtryk fra beplantning på grund af de større mængder og
varianter af planter. Vandet adskiller sig ved mødet med kanten,
der er mindre stejl og lavere end havnens kant.

I byrumsdesignet bygges videre på de sanselige kvaliteter pieren
allerede har og overlejres med ådalens kvaliteter så flere og
mere varierede sanseoplevelser kan opstå.
Lyden af vandets klukken
Se bevægelsen og lysreflektioner
Vandet fortsætter til horisonten
Lugten af vand og vind

Høre græssernes knitren under fødderne
Se planterne ændre farve og form
Føle dunhammernes bløde hoveder
Lugte græsser og blomster

Lyden af fuglenes sang fra træerne
Se blomsternes små farvede hoveder
Mærke den bløde jord under fødderne
Dufte alle planterne

Fig. 63
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Havneatmosfaere

På pieren findes forskellige elementer, grafik, belægninger o.l.
der understreger havnens karakter. Atmosfæren er rå. Den lave
detaljeringsgrad i bearbejdning af alle rummets flader og det
funktionelle udgangspunkt gør udtrykket simpelt, hvilket giver stedet en stemning af at være ukompliceret og let at relatere sig til.
I kontrast hertil står metalstrukturerne, der er detaljerede i form
og komplicerede i forløb, hvilket giver spænding til rummet. Ved
at biholde elemeter fra havnen som siloer og metalstrukturer
samt anvende materialer med råt udtryk i havnens grå nuancer,
kan denne kontrastfulde atmosfære bibeholdes i det kommende
byrum.

Materialer som asfalt og metal dominerer på havnen. Grå
nuancer og rustfarver dominerer. Overfladerne er oftest ru på
belægningsfladerne, men glatte på de forarbejdede elementer
som fortøjningsringene og jernbaneskinnerne.

Fig. 64
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På havnen findes dog også enkelte farvestrålende elementer,
primært anvendt til markeringer som pakhusnumre eller på
bøjerne. Metal er det foretruktne materiale til bygningerne på
pieren, og vinduerne er få. Bygningerne er derfor ikke af en
kvalitet så de kan omdannes til byfunktioner som boliger eller
kontorer. Rundt omkring på pieren opbevares råmaterialer
i store dynger, hvor træet giver duft til området. På havnen
findes også enkelte små vogne og beholdere i stærke farver.

Fig. 65
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konklusion pa registreringer
Byen og havnens forskellige strukurelle lag, deres identitet og
fortællinger samt oplevelsen af stederne giver et billede af to
meget forskellige miljøer.
Programmer, vejforløb, adgang for offentligheden samt
mængden af grønt er nogle af de strukturelle lag der adskiller de
to steder. Med omlæggelsen af vejen og udflytningen af havnen
gives nu mulighed for at binde by og havn sammen, samtidig med
at havnepieren kan rumme dets egne fortællinger.

En af fortællingerne, der fremstilles i afsnittet, er fortællingen om
ådalen. Det drejer sig om historiske fortællinger om åens betydning for byen gennem tiden, men også om en formmæssig forandring fra ålandskab til havnepier. Deri ligger også fortællingen om
ådalens foranderlighed og vandet, der søger nye veje.
Fortællingen om ådalen kan kobles sammen med idéen om at
forbinde de grønne rum omkring midtbyen og Gudenådalens
grønne rum og stier henover pieren. De varierede kanter til van-

det kan bruges i projektdesignet og skaber desuden interessante
kig fra pieren til de modsatte breder.
Den anden fortælling, som er synlig på stedet nu, er fortællingen
om havnen. Havnens atmosfære er rå, hvilket opleves i materialer, farver, formsprog osv. Havnen rummer potentialer i form
af komplekse strukturer og siloer, råhed i udtrykket, nærheden
til vandet og byen og udsigten ud over fjorden. Derudover giver
havnen sanseoplevelser fra vand, beplantning og materialer, som
kan styrkes og suppleret i designet for at skabe flere varierede
sanseoplevelser.
I dette projekt vil konceptet for pieren og byrumsdesignet
tage udgangspunkt i stedets egne fortællinger; havnen og
ådalen. Byrumsdesignet vil anvende sanseoplevelser til at give
fortællingerne liv og fremhæve stedets atmosfære.

problemformulering

HVORDAN KAN STEDETS EGNE FORTÆLLINGER OM ÅDALEN OG INDUSTRIEN DANNE UDGANGSPUNKT FOR BYRUMSDESIGN,
OG DER IGENNEM GØRE STEDETS IDENTITET STEDSSPECIFIK?
HVORDAN KAN STEDET GIVE SANSELIGE OPLEVELSER GENNEM VAND, BEPLANTNING OG MATERIALER?
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designteori om inviterende byrum
Som baggrund for designet opstilles her parametre for inviterende byrum baseret på strategier af Gehl architects.
Det offentlige rum er stedet, hvor vi må forholde os til andre, der
er forskellige fra os selv, hvilket er vigtigt for udviklingen af vores
samfund. Hajer og Reindorf definerer de offentlige rum, hvor der
sker en udveksling mellem forskellige samfundsgrupper som et
”Public Domain”. Gennem nye oplevelser opnås en bevidsthed
om egne værdier og om muligheden for at ændre sit perspektiv.
(Hajer, Reijndorp, 2002; 12).
Gehl og Andersson skriver i Bedre Byrum, at ”Byrummenes
fornemmeste opgaver er at styrke byernes liv ved at lade
rummene være formidlere af mødet mellem byens forskellige
aktører i byens fælles rum. Formen er rammen.” (Andersson,
Gehl, 2003).
Denne udveksling sker altså med byens rum som ramme herom.
Rummene kan give mulighed for at tilvælge eller fravælge denne

udveksling:

”Individet kan således groft sagt vælge at iagttage, ignorere eller interagere med rummet, med livsformningen og med byen.
Denne frihed stiller krav til rummet og byen om at facilitere disse
ret forskellige handlinger.” (Juul/Frost 1; 103).
Disse “inviterende byrum” giver mulighed for, at folk kan iagttage og interagere med hinanden og byen, og der inviteres til
udveksling mellem byens aktører. Dette betyder for projektet en
ændring af stedets praksis og brug gennem forskellige tiltag til
udvikling af inviterende byrum.
STRATEGIER FOR INVITERENDE BYRUM
Gehl architects arbejder med strategier og design der har
til formål at skabe inviterende byrum. Strategierne fokuserer
på at invitere byens forskellige brugergrupper, at skabe gode

forhold for fodgængere og deres ophold i byen, at planlægge
for faste og flygtige og forskelligartede aktiviteter og at udvikle mangfoldige herlighedsværdier. I “Bryghusgrunden:
>Analyse>Strategi>Idékatalog” beskrives en strategi gennem
12 punkter for udvikling af en levende by på Bryghusgrunden
i København (Gehl, 2005). Strategien er interessant for dette
projekt, da den indeholder overvejelser omkring midlertidighed,
forbindelse mellem by og vand samt rum der inviterer fodgængere. I Doncaster Public Space Spirit beskriver Gehl Architects
12 kvalitetskriterier og 5 vigtige tiltag for et velfungerende og
behageligt fodgængermiljø (Gehl, 2005). De seks designparametre herunder er baseret på ovenstående strategier og anvendes
i dette projekts byrumsdesign til udviklingen af inviterende
byrum.

SEKS DESIGNPARAMETRE FOR INVITERENDE BYRUM

Fig. 67

FORSKELLIGE BRUGERGRUPPER.
Forskellige brugergrupper inviteres
gennem forskellige bebyggelsestypologier der henveder sig til forskellige
grupper, samt forskellige jobmuligheder
og byrum med rekreative funktioner, der
også henvender sig til folk, der ikke bor
eller arbejder på pieren.

NYE FORBINDELSER
Der skabes nye forbindelser for blød
trafik over pieren, som sammenkobler de
grønne rum i konteksten, samt forbinder
pieren til byen.
På dette stisystem defineres en rute,
ådalsstien, der sammenkobler pierens
byrum, og forbinder til ådalens rekreative rum. Det grønne strøg, belysning
af ådalsstien samt sammenhæng i
materialer over pieren fungerer som
sammenkoblende elementer. Byrummet
indeholder flere rum der flyder over i
hinanden hvilket giver integrering af rum.

BEHAGELIGE FODGÆNGERFORHOLD
Blød trafik prioriteres gennem mange
stiforbindelser uden hård trafik og
parkering primært under gadeniveu. I
byrummet gives rig mulighed for at gå,
stå, side, se, sanse og lege, samt for
rekreation og interaktion. Byrummets
funktioner lægger op til brug både sommer og vinter, og der skabes læ for vind
og mulighed for at nyde godt vejr.

PROGRAMMER
Programmer for det faste, flygtige og
foranderlige gennem byrum der giver
plads og mulighed til forskellig brug, og
under udviklingen af bydelen anvendes
stedet til midlertidige funktioner.
Tryghed findes gennem liv på gaden og
passiv overvågning fra de omkringliggende bygninger.

SANSELIGHED
Byrummene tilbyder sanseoplevelser
gennem materialer, beplantning, lys og
vand der taler til sanserne. Der er oplevelser dag og nat, sommer og vinter.

AKTIVER VAND OG KANTER
Bygningsfacader aktiveres gennem åbne
facadero og udadvendte funktioner i underetagen langs bilvejen gennem pieren.
Altaner og haver aktiverer ligeledes
facaden og giver passiv overvågning.
Der gives mulighed for forskellige måder
at opleve og opholde sig ved vandet på
gennem vekslen i bearbejdning og karakter af kanten.
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designteori om Midlertidighed og mental byomdannelse
Som baggrund for designet opstilles her forslag til midlertidige
funktioner inspireret af afsnittets to cases.

BYOMDANNELSE PÅ TRE PLANER
Ved flere havneomdannelser er udviklingen sket hurtigt med
fokus på den fysiske udvikling, hvilket har resulteret i mennesketomme havnefronter. Det eksisterende er blevet fjernet
og erstattet af den nye by. Midlertidig arealanvendelse er en
metode, der kan sætte farten på udviklingen lidt ned og give
stedet mulighed for at udvikle sin identitet gennem borgernes
brug af området. På denne måde vil det midlertidige brug lægge
sig ovenpå det eksisterende, og den nye by udvikles herfra. For
at sikre bylivet må byudviklingen ske på alle tre planer, så både
stedets praksis, det fysiske og dets fortællinger udvikles. (Metopos 2, 2009; 78)
Byen udvikler sig hele tiden, praksis ændres, og fortællingerne
skal have tid og mulighed for at udvikle sig. Eksempelvis kan bygningerne være fleksible nok i deres form til at kunne omdannes til
andre formål, eller der kan anlægges byparker, som kan afvente
at finansieringen kommer på plads og først senere kan området
inddrages til boligbyggeri, hvis udviklingen går den vej. Midlertidig
arealanvendelse kan åbne området op for byens borgere under
den langvarige byudviklingsproces, og området kan påbegynde
sin udvikling af byliv og bykultur og medvirke til udviklingen af byen.
Ved på denne måde at starte med bylivet og byrummene før
bygningerne, skabes muligheder for velfungerende byrum (Gehl,
J, 2006).

AKTØRERNE
I hæftet ”Mental byomdannelse” udgivet af Indenrigs- og socialministeriet i 2009 og udarbejdet af Metopos, opstilles de tre aktører, Grundejeren, Myndighederne og Byrumspironererne, der
arbejder sammen omkring anvendelse af områder til midlertidigt
brug (Metopos 2, 2009).
Grundejeren udlåner eller udlejer sin grund for at øge stedets
økonomiske værdi gennem udvikling at stedets identitet, da
sådanne steder er attraktive. Han har ansvaret for lejemålene.
Myndighederne har ansvar for bygningernes og områdets sikkerhed og leverer støtte, enten økonomisk eller gennem mandskab.
Deres interesse er at gøre områderne attraktive.
Byrumspironerne brænder for at udføre idéer og er drevet af
nydelsen ved at skabe, nogle har også kommercielle ambitioner.
Deres ofte lille budget gør dem afhængige af billige eller gratis lejemål, men for mange krav og for meget styring kvæler
spontaniteten og byrumspironerenes lyst til at investere kræfter i
området. (Metopos 2, 2009; 16).

FredericiaC
På en tidligere industrigrund i Fredericia ud til Lillebælt, skal et
nyt byområde opføres i løbet af de næste 30 år. Her har man set
fordelen i at få gang i udviklingen af området og ikke mindst udnytte det store bynære areal til rekreative aktiviteter. Tegnestuen
SLA står for planen for den midlertidige anvendelse af arealerne.
Idéen med området er enkle og rå elementer, hvilket understøtter, at funktionerne fjernes igen i takt med at byen udvikles. Der
er ikke en plan om at funktionerne skal videreudvikles til mere
permanente tiltag, men at de kan ”med- og modspil til den kommende byudvikling” (SLA.dk/fredericia). Designet tager udgangspunkt i temaet ”sundhed og bevægelse” og består af belægninger som fliser, der definerer stier, asfaltflader, græsflader og
strandskaller, der giver mulighed for forskellige aktiviteter som
leg, ophold, boldspil osv. De rumlige elementer, så som grønne
bakker til leg og ophold, skaterbane, belysning og træstammer,
indbyder ligeledes til forskellige aktiviteter (SLA.dk/fredericia).
Med relativt få midler viser designet nye muligheder for borgernes brug af området, som bliver et interessant og anderledes
sted med andre typer af aktiviteter end dem, der foregår i den
eksisterende by. Funktionerne forsøger ikke at aktivere vandet,
selvom nærheden til vandet er en stor kvalitet for området.

MENTAL BYOMDANNELSE OG IDENTITETSUDVIKLING
Midlertidig arealanvendelse er en måde at starte en mental
byomdannelse på. Man kan sige, at midlertidig arealanvendelse
er ”… screens onto which something is projected” (Temporary
Urban Spaces, 2006, i Metopos 2, 2009; 8)
59). Midlertidigheden lægger sig som et nyt lag ovenpå det nuværende, og tilsammen i overlejringen sker der noget nyt. Næste
skridt er, at midlertidigheden kan kaste mere permanente funktioner og brug af sig, hvorved stedets identitet udvikles flydende
med udgangspunkt i det, der allerede er til stede.

Fig. 68
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TILGANG TIL MIDLERTIDIG AREALANVENDELSE
Projekområdet ligger fysisk tæt på byen, men på grund af sin
nuværende funktion har det i borgernes bevidsthed karakter af
at ligge udenfor byen. (Metopos 2, 2009; 8). Midlertidig arealanvendelse kan påbegynde en proces, hvor området inddrages i
byen, og muligheder for funktioner og aktiviteter viser nye måder
at bruge området på og udfordre borgernes forestillinger om
stedet. (Metopos 2, 2009; 34).
I projektet vil midlertidig arealanvendelse blive benyttet som
et middel til stedets identitetsudvikling. Området vil give nye
muligheder for aktiviteter, der ikke tilbydes i bymidten, og give
plads til at borgerne kan sætte deres aftryk på stedets gennem
aktiviteterne. Derudover vil der i projektet blive vurderet, hvordan
de midlertidige aktiviteter kan skabe basis for mere permanente
aktiviteter. Konceptplanen for pieren og byrumsdesignet tegnes
som et scenarie, hvor alle al industri er flyttet ud og byrum og
mulige typologier opført. Der opstilles desuden et scenarie over
udviklingen over tid, der viser, hvordan en mulig udbygning af
bydelen og inddragning af midlertidge funktioner kan foregå.,
Der vil i projektet ikke blive arbejdet med de forskellige aktørers
roller, da projektet er et idéforslag. Hvis de midlertidge funktioner
skal udføres i virkeligheden, er det nødvendigt at kommunen ind-

drages som tovholder og økonomisk støtte. Randers Havn er en
kommunal selvstyrehavn hvilket betyder, at de forskellige virksomheder har lejet sig ind, og at grunden ejes af Randers Kommune
(nemweb.dk_havn), som derfor har mulighed for at låne områder
ud til midlertidige funktioner efterhånden som virksomhederne
flytter, eller sælge byggeplots hvor den nye grundejer kan leje
eller udlåne grunden, indtil byggeprocessen starter. De midlertidige funktioner er afhængige af Byrumspironeres engagement,
og de kan forventes at blive tiltrukket af havnens muligheder og
billige faciliteter.
MIDLERTIDIGE AKTIVITETER PÅ PROJEKTOMRÅDET
I de to eksempler, Mikadoplads og FredericiaC, er der foretaget
borgerinddragelse ved at undersøge potentielle brugeres ønsker
og idéer til stedet, hvilket har haft betydning for valg af midlertidige funktioner. På grund af dette projekts tidsmæssige begrænsning foretages ikke brugerundersøgelser, i stedet opstilles idéer
til midlertidige aktiviteter på projektområdet i Randers baseret
på en registrering af byens manglende funktioner samt områdets særlige potentialer og med inspiration fra de to cases. Forslagene henvender sig til forskellige typer af brugere. Projektets
tilgang til midlertidige aktiviteter er, at enkle elementer kan vise
borgerne nye måder at bruge stedet på. Desuden vil et råt udtryk
for de midlertidige aktiviteter understøtte stedets rå karakter.

IDÉER TIL MIDLERTIDIGE AKTIVITETER PÅ PROJEKTOMRÅDET

Mikadoplads
Tegnestuen Mutopia har stået for udviklingen af det nu nedlagte midlertidige byrum i Ørestad Nord, Mikadoplads. Pladsens
design er baseret på borgernes ønsker, ved at søjlediagrammet
over ønskerne er omdannet til mikadopinde med de tilsvarende
funktioner, som så er lagt ned over pladsen i form af forskellige
belægninger. Pladsen var interaktiv i den betydning, at den var
tilknyttet en hjemmeside, hvor brugerne kunne komme med forslag til nye aktiviteter. (Kottas, 2007; 66). Pladsen er en af flere
midlertidige pladser, som opstår og forsvinder efterhånden som
byudvikling tager fat. Idéen er at skabe ”instant byliv” i Ørestaden,
hvor der ellers er mangel herpå (DAC.dk). Denne mangel på byliv
kan skyldes, at byudviklingen er startet med bygningerne, mens
byrum og byliv er kommet i anden række. Her har de midlertidige
funktioner ikke haft betydning for stedets nuværende brug som
kontordomicil, hvilket kunne have været interessant for en fortsat
udvikling af bylivet på stedet.

Værksteder og rum til kreativ udfoldelse og eksperimenter til Byrumspironererne, lignende Platform 4´s
projekt på Aalborg Havn, hvor byrumspironerere har fået stillet lokaler til rådighed i gamle industribygninger til
udfoldelse af forskellige projekter indenfor kunst og digitale medier. Der kan også være mere spontane aktiviteter som vægge til graffitimaling og maleriudstillinger. Byrumspironererne bidrager med at gøre området til
et interessant sted fyldt med idéer og anderledes oplevelser, som borgerne kan se på.
Rekreative hverdagsrum ved vandet til alle borgerne: En strandbar som Luftkastellet i København og en
strandlegeplads til børn. Dette tiltrækker de unge, børnene, børnefamilierne.
Aktive rekreative aktiviteter i form af urbane sportsgrene. Da byens rum normalt bruges til disse sportsgrene,
vil de på sigt kunne inddrages i byen eller nedskaleres. Projektområdet tilbyder god plads og forskellige overflader til formålet. Funktionerne kan være skating, streethockey, basket eller parcour. Her tiltrækkes de unge
og motionisterne.
Løbe-, gå- og cykelstier ved vandet og gennem det midlertidige område. Mindre broer til blød trafik kan anlægges, og så det bliver naturligt at bevæge sig over pieren.
Alternative handelsaktiviteter som tilbyder noget andet end bymidten, f.eks. loppemarked, dyrskue eller bazar,
der kan tiltrække shopperne og børnefamilierne.
Små “frimærkehaver” til byens borgere, arealer til dyrkning af grøntsager, kaninbure og lignende vil give tilhørsforhold til område og tiltrække de ældre, børn og børnefamilier. Man kan få et lille jordareal tildelt for en fastlagt
periode.

Fig. 69

Grønne parker kan anlægges fra begyndelsen, så begrønnelsen af området sker sammen med byudviklingen.
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Caseanalyser identitet og atmosfaere
CASEANALYSER
Projektet formål er at udvikle et sted med en stedsspecifik
identitet og en karakteristisk atmosfære baseret på sanseoplevelser. I afsnittet “Identitet og sted” blev det belyst, hvad der giver
et sted identitet, hvad atmosfære er, og hvad der har betydning
for et steds atmosfære. Ved at inddrage cases gives nu specifikke eksempler på de termer, der blev beskrevet og diskuteret i
afsnittet. Det undersøges, hvordan byrumsdesign kan have indflydelse på stedets identitet, samt hvordan fortællinger, atmosfære
og sanselige oplevelser kan opstå gennem byrumsdesign.
Følgende cases er valgt, da de henter fortællinger på forskellig
måde til brug i designet og giver stedet en særlig identitet. Derudover har stedet en særlig atmosfære og sanselige kvaliteter.
Hver case har en særlig relevans i forhold til projektet, hvorved
de på hver sine måde relaterer til projektets temaer:
Bächle i Freiburg relaterer til fortællingen om ålandskabet som
inspiration for designet.
Emscher Park relaterer til mødet mellem det grønne og industrien.
Schouwburgplein arbejder med havnereferencer i byrummet.
Frederiksberg Bymidte har fokus på sanseoplevelser i byrum og
foranderlighed.
De termer, der blev beskrevet og undersøgt i afsnittet “identitet
og sted” anvendes nu i analysen af de fire cases:
“Fortællinger”, “Praksis” og “Fysik”, som har betydning for
“Identiteten”.
“Sanseoplevelser” som har betydning for “Atmosfæren”.
I slutningen af afsnittet opstilles designparametre for identitet og
atmosfære baseret på caseanalyser og teori.
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Bachle i Freiburg
STED: Freiburg, Tyskland.

OPFØRELSESÅR: 1200-tallet og renoveret efter 1944
PRINCIP FOR FORTÆLLING: At trække en fortælling frem fra
stedets historie.
BAGGRUND: Freiburg ligger ved floden Dreisam og siden
1200-tallet har Freiburg været gennemstrømmet af små bække,
Bächle. I 1944 blev byen bombet, og under genopbyggelsen blev
de mange bække renoveret og de tildækkede bække blev genåbnet. Bækkene, der er 20-50 cm brede og 5-10 cm dybe, flyder i
stort set alle gader i den gamle bykerne. (Gehl, 2000).
RELATION TIL PROJEKTET: At hente historien om Bächle ind igen
i genopbygningen af byen svarer til at inddrage ålandskabet i
projektets nye bydel. Derudover viser projektet vandets betydning
for byen og vandets rekreative værdi.

Fig. 71

Fortællingen om vandet er tilstede overalt, idet bækkene findes på næsten alle
veje i den gamle bydel.
Fig. 70

Plan over Freiburgs gamle bydel, hvor bækkene er indtegnet med blåt. Nederst i billedet ses floden Dreisam.

FORTÆLLING: Fortællingen om hvordan bækkene oprindeligt blev
brugt som vandforsyning og afløb gør, at stedet relaterer til sin
egen historie og sætter tanker i gang omkring byens udvikling og
borgernes liv i fortiden. Bækkene ses overalt i bykernen, hvorfor
fortællingen er meget tydelig i byen.
PRAKSIS: Vandet opfordrer til leg, giver noget at se på, og har
en funktionel betydning, idet de adskiller fortov fra sporvognenes
baner.
FYSIK: Fodgængernes rum defineres ved hjælp af niveauforskellen.
IDENTITET: Fortællingen tager udgangspunkt i en funktion der
er stedsbetinget grundet byens placering ved floden og det
skrånende terræn. Identiteten er derfor meget stedsspecifik, og
fortællingen bliver vedkommende og ægte.
SANSEINDTRYK: Bækkene har en stor herlighedsværdi, idet de
giver bevægelse og lyd til gaderummene, samt indbyder børnene
til leg med vandet.
ATMOSFÆRE: Tilstedeværelsen og lyden af vand i byen samt den
lille skala har en stemningsskabende effekt, der virker beroligende og behagelig.

Fig. 72

Bækkene opfordrer til leg i byen

Fig. 73

Renderne har også en funktionel betydning i adskillelsen mellem fortov og sporvognens bane.

Fig. 74

Bækkene har en rekreativ værdi. Her kan
man sidde og se på vandet, der flyder
forbi.

Fig. 75
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Emscher Park duisburg nord
STED: Duisburg, Tyskland
OPFØRELSESÅR: 1990-2002
ARKITEKT: Latz + Partner

PRINCIP FOR FORTÆLLING: At referere til en fortælling samt
skabe en ny fortælling ved at tilføre et nyt lag til det eksisterende.
BAGGRUND: Området, der er over 200 hektar, blev lukket for
industri i 1985 og er over 12 år blevet transformeret til en
landskabspark. I stedet for at forsøge at slette fortiden, udnytter
designet potentialet i de eksisterende industri-strukturer. Vegetation overtager stedet med både et visuelt men også et funktionelt
formål, da phytoremediering anvendes til oprensning af den
forurenede jord (Reed, 2005).
RELATION TIL PROJEKTET: Dette afgangsprojekt lader sig inspirere af Emscher Parks fortælling om naturens generobring af stedet og kontrasten mellem grønt og industri, da dette er en måde,
hvorpå det grønnes tilbagevenden på pieren kan vises. Desuden
er der en æstetisk værdi i kontrasten mellem industri og grønt.
FORTÆLLING: Stedets fortid fremvises, men ved at tilføre
naturen som et nyt lag opstår også en ny poetisk fortælling om
naturen, der vinder ind og tager stedet tilbage.
PRAKSIS: Stedets brug ændres fra industri til en kombination
af rekreativ park og museum. Selvom funktionsændringen har
muliggjort designet, er det ikke funktionsændringen der stærkest
viser stedets fortælling om forfald og forandring over tid, det er
indførelsen af naturen i industriparken på grund af den stærke
kontrast.

Fig. 76

Plan over landskabparken.

Fig. 77

Fig. 78

Naturens overtagelse af industrien foregår gennem kultiveret
natur men også natur der har
karakter af “vild” natur.

Industristrukturernes skala og
karakteriske formsprog kombineret med placeringen i den nye
grønne kontekst betyder, at de
enkeltstående elementer står som
skulpturer i landskabet.

Fig. 79

Her ses fortællingen om beplantningen der vokser ind og er ved at
overtage industrien.

FYSIK: De rustne og afskallede materialer er med til at understrege stedets forfald. At bibeholde elementer og bruge dem i
en ny sammenhæng kan give et stærkt udtryk og reference til en
fortælling. Her er vegetationens overtagelse af industristrukturerne de fysiske tiltag, der tydeligt viser fortællingen.
IDENTITET: Fortællingen er stedsbetinget, selvom princippet kan
indføres på andre forladte industriområder, men dette er et
storskalaprojekt. Industristrukturer er forskellige fra sted til sted,
og måden hvorpå det grønne implementeres kan også varieres,
hvorved vidt forskellige udtryk kan opstå. Parken kan ses som et
symbol på industriens afvikling og samfundets udvikling.
SANSEINDTRYK: Den allestedsnærværende vegetation betyder,
at oplevelse af stedet forandres gennem årstiderne, og stedet
vil vokse mere til gennem tiden. Det grønne giver dufte, lyde af
bladenes raslen i vinden og forskellige farver i løbet af året.
ATMOSFÆRE: Oplevelsen af stedet byder på stærke associationer og følelser grundet den overvældende kontrast mellem den
menneskeskabte industri og naturen.
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Fig. 80

DESIGNTEORIER OG ANALYSER

Schouwburgplein
STED: Rotterdam, Holland

OPFØRELSESÅR: 1991-1996
ARKITEKT: West 8.
PRINCIP FOR FORTÆLLING: At bruge byens fortælling som baggrund for stedets nye fortælling.
BAGGRUND: Den store plads er opført foran teatret Schouwburg. Den er designet for forskelligt brug og midlertidige aktiviteter og har karakter af at være en stor scene for brugerne.
Rotterdams havn, Europort, er en af verdens største, og arkitekterne har ladet sig inspirere af denne for byen vigtige fortælling i
designet af pladsen (Reed, 2005).
RELATION TIL PROJEKTET: Pladsen benytter sig af forskellige
virkemidler til at skabe en havnestemning i byen, hvilket er interessant for dette projekt, da det ønskes at bibeholde havnens rå
atmosfære i designet.

Pladsens gulv består af flader
af perforeret metal, træ, samt
epoxy belægning med indlagt
mønster af ahornblade .
Fig. 83

Plantegning. Her ses skiftet i belægninsflader.

FORTÆLLING: At tage fortællingen fra havnen og vise den inde i
byen. De symbolske elementer i form af store røde kranlignende
lamper, der desuden kan styres af brugerne, er en måde hvorpå
fortællingen tydeliggøres.
PRAKSIS: Belægningen er varieret, og de forskellige flader lægger op til forskellige aktiviteter og brug. Denne bearbejdning af
fladen betyder, at pladsen hverken visuelt eller funktionsmæssigt
behøver mange møbler eller mange vertikale elementer.
FYSIK: Belysningen om natten er stemningsskabende, og forandrer pladsens udtryk fra dag til nat.

Fig. 84

Pladsens giver med sine forskellige belægninger og elementer
mulighed for forskellige midlertidige aktiviteter.

IDENTITET: De kranlignende symbolske elementer bliver et billede
på pladsen i folks bevidsthed, og temaets fundering i byens
identitet giver selve pladsen en stærk identitet. Omvendt kan
pladsen være med til at styrke Rotterdams identitet som havneby
i folks bevidsthed.
SANSEINDTRYK: De forskellige materialer giver forskellige taktile
oplevelser samtidig med, at de giver en netop mærkbar rumopdeling af pladsen.
ATMOSFÆRE: Den store skala, de ubrudte flader, som kendes
fra havnen, og de kranlignende elementer er tiltag, der betyder at
pladsens stemning relaterer til havnens stemning, men er blevet
oversat til den bymæssige kontekst, stedet befinder sig i.
Fig. 81

Fig. 82

Konceptuel belysningsplan for pladsen.

Fig. 85

De kranlignende elementer giver associationer til havnen og
bliver et symbol for pladsen.
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Frederiksberg Bymidte
STED: København, Danmark

Vand og damp inviterer til leg og henvender sig til både
føle, høre- og synssansen.

OPFØRELSESÅR: 2002-2005
ARKITEKT: SLA

Lydbrønde afspiller lyde fra
naturen som kvækkende frøer
og kvidrende fugle.

PRINCIP FOR FORTÆLLING: At tilføre stedet en helt ny fortælling
baseret på en fortælling, der er gyldig alle steder, nemlig foranderlighed.
BAGGRUND: Projektet består af fem rum og giver ny betydning
til rummene, som før havde karakter af restareal mellem bygningerne. Temaer som sanselighed, foranderlighed, årstider, vejr
og overraskelse er gældende for rummene.
RELATION TIL PROJEKTET: De 5 rum har ikke en stedsspecifik
fortælling som ovenstående cases, men arbejder til gengæld
bevidst med oplevelse, foranderlighed og sanselighed, som er en
fortælling, der relaterer sig til alle byens rum.
FORTÆLLING: Fortællingen er gyldig alle steder, da den handler
om de forandringer, der sker over tid og ved forskellige vejrforhold.
PRAKSIS: Rummene er både gennemfartsrum for fodgængere
og cyklister, men også opholdsrum for brugerne af de tilstødende
funktioner.
FYSIK: Der er arbejdet med retningsskift i koblingen mellem de
forskellige rum. Hvert rum ligger sig i forlængelse af hinanden
og derfor skifter oplevelsen og rummenes karakter i takt med, at
man bevæger sig fra rum til rum.
IDENTITET: Da fortællingen om foranderlighed er gyldig alle
steder giver fortællingen mening på stedet, men er ikke i sig
selv stedsspecifik. Det stedsspecifikke opstår ved implementeringen af de stemningsskabende elementer, der relaterer sig til
rummets afgrænsning, til verdenshjørnerne, til flowet gennem
rummene mv. Pladsens stemninger betyder, at byrummene er
velbesøgte, og de er med til at påvirke bydelens identitet i en
positiv retning.

Fig. 86

Langs denne sti vokser beplantningen
pletvist op gennem den hårde belægning og fremhæver kontrasten mellem
natur og by. Beplantningen er forskellige
græsser, hvilket giver et råt udtryk, og
pletterne dukker uventet op, som man
bevæger sig af stien. Dette er en visuel
oplevelse, men græsserne kan høres, når
de suser i vinden, eller føles ved at stryge
hænderne igennem planterne.

Fig. 89

Pladsens stemningen forandrer sig i løbet af døgnet.

Beplantning af træer langs cykelparkeringsrækken gør oplevelsen behagelig, for
træerne tilfører farve og noget at se på.
Når det blæser, suser bladene i vinden. I
mørke belyses strækningen med goboer,
der efterligner bladstrukturer. Den eventyrlige belysning betyder, at strækningen
opleves som mere tryg at færdes på.

Fig. 90

Fig. 87

Om dagen spiller solstrålerne svagt i vanddråberne, og om natten belyses vandet, og
dråberne reflekterer lyset helt skarpt. Vandfaldet ses på stor afstand i mørke.

SANSEINDTRYK: Rummene taler til alle sanser med forskellige
belægningstyper, vegetation, vand, belysning og lydbrønde. Materialerne ændrer karakter efter vejrforholdene, og vegetation og
vand giver liv og foranderlighed til rummene over året og døgnet.
ATMOSFÆRE: Atmosfæren er forskellig i de fem rum. Pladsen
med vanddamp, vandfald og pytter har en drømmeagtig stemning, mens forløbet med hård belægning afbrudt af bede med
høje græsser har en anden stemning, hvor blæsten høres i græsserne som kontrast til hårde fodtrin på belægningen. Derudover
har rummene et andet udtryk om natten, hvor belysning af
græsser og træer fremhæver nye sider af rummene.
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Fig. 91
Fig. 88

Om dagen ses bladene og blomsterne i dagslysets naturlige farver og bliver en grøn plet på
pladsen. Om natten belyses træerne hvorved de træder frem på pladsen, og stemningen
bliver eventyrlig.

DESIGNTEORIER OG ANALYSER

konklusion caseanalyser
Her opstilles retningslinjer for identitet og atmosfære baseret på
sammenligning af de fire cases.
PRINCIP FOR FORTÆLLINGER
I analysen er udvalgt fire cases, der anvender fire forskellige metoder til inddragelse af en fortælling for at skabe en stedsspecifik
identitet. Projektet anvender alle fire metoder i forskellig grad.
- At trække en fortælling frem fra stedets historie: Der trækkes
i projektet en fortælling frem fra historien om det ålandskab,
der var engang. Dette gøres for at skabe en klar fortælling
for det nye område med udgangspunkt i stedets egne gemte
fortællinger.
- At referere til en fortælling samt skabe en ny fortælling ved at
tilføre et nyt lag til det eksisterende: Denne type er beslægtet
med ovenstående metode, idet en fortolkning af den historiske
fortælling betyder, at der tilføres et nyt lag til stedet samtidig
med, at der refereres til en tidligere historie. I projektet betyder
fortolkningen af ålandskabsfortællingen, at stedet tilføres et nyt
lag i form af de blå/grønne/grå lag, hvorved noget nyt opstår
samtidig med, at der refereres til fortællingen om ålandskabet.
Fortolkningen anvendes for at tilpasse fortællingen til den nye
bymæssige kontekst, den skal fungere i.
- At bruge byens fortælling som baggrund for stedets nye
fortælling. Denne metode anvendes i en lignende form i projektet.
En fortælling hentes ind fra konteksten, idet ådalen stadig findes
udenfor byen. Ådalen trækkes således ind fra konteksten for at
skabe en grøn forbindelse gennem byen.
- At tilføre stedet en helt ny fortælling baseret på en fortælling
der er gyldig alle steder, nemlig foranderlighed. Den sidste form
for fortælling, der anvendes på stedet, knytter sig særligt til byrumsdesignet, hvorimod de tre andre principper også knytter sig
til det overordnede koncept for pieren. Denne fortælling inddrages da sanselige oplevelser kan gøre opmærksom på forbindelsen
mellem person og sted, og dermed på stedets atmosfære.
IDENTITET
De fire typer af fortællinger relaterer til det givne sted på forskellige måder. For Freiburg gælder, at fortællingen relaterer
til stedets historie og bidrager til en særegen og stedsspecifik identitet. Bækkene i byen har betydning for alle tre dele af
identiteten, idet de har en praktisk betydning, en fysisk eller
æstetisk betydning, og fortællingen har også betydning for
identiteten.
Emscher Park fortæller to historier: Historien om den industri
der var, og en ny fortælling om det grønne der overtager stedet,
hvor industristrukturerne bliver ikoner for den forgangne industri.
Det, at der findes flere lag i fortælligen, giver dybde til stedets
fortælling. Emcher Park er en form for museum, hvorfor praksis
eller funktionen ikke er vigtig for sammenhængen i fortællingen,
mens det fysiske har stor betydning. Funktionen hænger dog
godt sammen med fortællingen om det forgangne, som folk kan

tage ud og opleve.

dtryk, efter det har regnet.

Schouwburgpleins fortælling om havnen overføres til en bymæssig kontekst, hvorfor der ikke er tale om en ren havneatmosfære,
men snarere referencer til havnen, der kan sætte tanker igang.
Havnen er også en vigtig del af byens identitet, hvorfor pladsens
og byens identitet styrker hinanden.

Belægninger og andre materialer
Visuelle sans: Forskellige materialer kaster lyset tilbage på
forskellige måder. Beton kan eksempelvis have blanke overflader,
som reflekterer lyset som et spejl, eller det kan have en grov og
ru overflade, som giver et mat udtryk.
Høresansen: Når man går henover en flade opstår forskellige
lyde. Hule lyde, hårde lyde eller næsten ingen lyd. Regnens trummen på belægningen giver også lyd til rummet.
Følesans: Materialer henvender sig ikke kun til hænder, men handler også om den fornemmelse det giver at gå på dem eller ligge
på dem. Gummi kan være blødt og nubret, og asfalt kan føles
blødt på en sommerdag og hårdt på en vinterdag. Gummibelægninger indbyder til leg og løb, mens asfalt er godt til eksempelvis
boldspil og rulleskøjteløb.
Lugtesansen: Nogle materialer afgiver meget duft, som træflis
eller varm asfalt. Stenmaterialer kan især duftes, når de er våde.

Frederiksberg Bymidte fortæller en fortælling, der kan foregå
overalt baseret på foranderlighed og oplevelse gennem sanserne, hvorfor fortællingen i sig selv ikke er stedsspecifik,
men handler om udførelsen i forhold til stedet. De tre dele af
identiteten er meget sammenhængende og har alle tre betydning for identiteten.
Af ovenstående konkluderes at:
- En fortælling med fundering i stedets egen historie kan give en
stedsspecifik identitet.
- Flere lag i fortællingen kan give stedets fortælling dybde.
- Hvis stedets fortælling underbygger et tema, der er vigtig for
byens identitet, kan byens og stedets identitet styrke hinanden.
- Sanselige oplevelser kan bidrage med nye fortællinger til et sted.
- Hvis både praksis og fysik understøtter fortællingen, bliver den
lettere at aflæse for brugerne, og stedet giver mening.
SANSEOPLEVELSER OG ATMOSFÆRE
I Freiburg sørger vandet og de varierede stenbelægninger for, at
der er både lyde, materialitet og visuelle indtryk. I Emscher Park
giver de slidte industrielementer både taktile og visuelle indtryk,
mens vegetation sørger for lyd, taktilitet, bevægelse, dufte og
foranderlighed gennem året. Schouwburgpleins mange forskellige belægninger giver forskellige taktile oplevelser, samtidig
med at de lægger op til forskelligt brug. Skalaen er stor som på
havnen på den store ubrudte flade, og de forskellige belægningstyper skaber en svag definering af rum. I Frederiksberg Bymidte
tales til alle sanser gennem forskellige belægningstyper, vegetation, vand, belysning og lydbrønde, og pladsen ændrer karakter
efter årstid og tid på døgnet.
På baggrund af caseanalyserne opstilles virkemidler, der henvender sig til sanserne og derfor kan være medvirkende til at
skabe sanseoplevelser i byrum og således skabe en karakteristisk atmosfære:

Vegetation
Visuelle sans: Blomsternes farvespil, bladenes mange former, og
træstammernes nuanceforskelle giver mange forskellige indtryk
til øjet både med hensyn til farve, form og rumdannelser.
Høresansen: Græssernes susen i vinden, eller de visne blades
raslen på jorden om efteråret, giver forskellige små lydoplevelser.
Følesansen: Træstammer kan være ru eller glatte, og man kan
også klatre i træerne. Et underlag af blødt græs er rart at ligge
på.
Lugtesansen: Blomsterne kan duftes, mens bær og frugter også
henvender sig til smagssansen.
Belysning
Visuelle sans: Belysning henvender sig kun til den visuelle sans,
men kan være stemningsskabende i samspil med de andre
elementer. Et sted kan føles trygt om natten med den rigtige
belysning, og stedet kan vise en ny side frem om natten.

Vand
Visuelle sans: Lysrefleksioner, spejlinger og bølger betyder at
vand giver bevægelse og liv til et byrum og noget at se på. Vand
kan også være damp eller forstøvet vand, som har noget blødt og
drømmeagtigt over sig.
Høresansen: Vandets klukken og skvulp har en rolig og behagelig
lyd.
Følesansen: Vandet kan føles med hænder og fødder og indbyder
børn til leg.
Lugtesansen: Sammen med belægninger kan vand give duftin39

designparametre

DESIGNPARAMETRE FOR IDENTITET OG FORTÆLLINGER
Fortællinger, praksis og fysik har alle betydning for et steds
identiet, hvorfor projekts byrum designes med udgangspunkt i
de tre begreber. Eksempelvis skal de fysiske tiltag blandt andet
forbedre adgangen til vandet. Praksis kan ændres ved hjælp
af inviterende byrum, mental byomdannelse og programmering, hvilket behandles i præsentationsafsnittet, og stedets
fortællinger om ådal og industri danner udgangspunkt for
designet.
FORTÆLLINGER
Stedets identitet er bundet op på stedets fortællinger, som
fortolkes i et byrumsdesign. Da der ønskes en stedsspecifik
atmosfære, tages der udgangspunkt i to fortællinger, der
er bundet til stedet: Havnen, som findes på stedet nu, og
som giver stedet en rå atmosfære. Ådalen, der trækker en
fortælling frem fra historien, og derved synliggør en skjult
fortælling. Ved overlejring af de to fortællinger, opstår et nyt
lag, der relaterer sig til dette sted. Her beskrives, hvordan
projektdesignet fortolker fortællingen om ådalen og relaterer
den til havnefortællingen.

DESIGNPARAMETRE FOR SANSEOPLEVELSER
ATMOSFÆRE
Ifølge Böhme er det muligt at skabe atmosfære og dermed
også udvikle stedets identitet. Praksis har betydning for
stedets identitet men ikke nødvendigvis for atmosfæren, der
knytter sig til mere fysiske forhold i rummet som materialer,
formsprog, farver, lys og skala. Derfor er det muligt at ændre
stedets funktion, og samtidig opretholde dets særlige atmosfære. I dette projekt udgøres stedets atmosfære af industriens
rå stemning, men ådalens underliggende lag trækkes frem
og blander sig med havneatmosfæren. Atmosfæren i byrummet knytter sig således til stedet og tager udgangspunkt i
dets fortællinger. Da de fysiske elementer, farver, formsprog
osv. har indflydelse på atmosfæren, skal det nye design søge
at genfinde stedets særegenhed i de nye tiltag, der tilføres
stedet.
Atmosfæren vil blive oplevet forskelligt fra person til person. Stedet rummer dog kvaliteter som nærhed til vand og
grønt, hvilket anses som kvaliteter for mange mennesker. De
sanselige oplevelser kan derudover blive en kvalitet for mange
mennesker og andre vil sætte pris på de fortællinger stedet
har. Stedet tilbyder forskellige oplevelser, som kan få værdi på
forskellig måde for brugerne.
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SANSELIGE OPLEVELSER
Set gennem Böhmes definition af atmosfære-begrebet er det
gennem oplevelse og sanseindtryk, at et steds atmosfære
opleves, eller, som nævnt i Byens Rum 1, via dets sanselige
kvaliteter som lyd, lys og dufte (Juul/Frost 1, 2008: 158).
Atmosfære opleves gennem sanserne, og det er når mennesker bruger og dermed oplever stedet, at det får betydning.
Derfor sættes i dette projektdesign fokus på oplevelse, stemning og atmosfære gennem sanseoplevelser i byrum. Stedet
tilbyder en særlig oplevelse til personen ved at sanserne
skærpes, og denne bliver opmærksom på stedet og dets
atmosfære.
Der arbejdes med at skabe en karakteristisk atmosfære
gennem sanseoplevelser i byrum. Herunder beskrives
hvordan sanselige oplevelser relaterer til fortællingerne om
havn og ådal.

FORTÆLLINGER OM ÅDAL OG HAVNEINDUSTRI

FORTOLKNING AF FORTÆLLINGERNE

Det grønne fra konteksten trækkes ind over pieren
og møder havnen. De grønne områder omkring
pieren forbindes.

Det grønne lag tilpasses den nye bymæssige kontekst og overlejres med fortællingen
om havnen ved at arbejde med det grønne i mere eller mindre kultiveret form. Nogle
steder er det grønne dominerende, andre steder er havnens hårde overflader dominerende. Fortællingen om det grønne, der flyder ind over pieren, ses eksempelvis hvor
vegetationen vokser op omkring de eksisterende industristrukturer.

Ådalens vegetation benyttes til beplantning.

Vegetationen tilpasses havnefortællingen ved at indpasse vegetationen i en mere
stringent form, som rektangulære kantplantebede og flydeplantebassiner. Træer der
anvendes i projektet, findes langs Gudenåen og placeres i et gridsystem, hvilket understreger det kultiverede.

Hårde materialer og industrirester refererer til
havnen.

Hårde og rå materialer refererer til havnen og bidrager til en rå atmosfære. Rester af
siloer og industristrukturer overlejres med beplantning og fortæller dermed historien
om ådalens møde med havnen.

Det oprindelige ålandskabs form, der på stedet
bestod af øer af forskellige størrelse, anvendes i
designet.

Pieren gennemskæres af kanaler, hvorved der opstår nye øer, som sammen med forskellige bebyggelsestypologier definerer pierens delområder, samt forlænger kanten til
vandet.

Der gøres brug af fortællingen om den foranderlige
ådal i designet. I den naturlige ådal ændres forløbet
og landskabets form over tid både i løbet af døgnet
men også på længere sigt. Vandet flyder nye veje
og nogle steder oversvømmes ved højvande.

Terrænet tilpasses så dele af engene oversvømmes, og tidevandspladsen tager vand
ind ved højvande. Stedet ændrer udtryk, og der opstår nye måder at bruge stedet
på. Historien om den foranderlige ådal fortælles desuden på tidevandspladsen, hvor
halvtransparente skærme med påtrykte vandstrukturer viser vandets forløb på stedet
på forskellige tider i historien.

Ådalens kant er grøn og med forskellige profiler.
Nogle steder er kanten lige, andre steder skråner
den ned til vandet, og giver god forbindelse mellem
land og vand.

Der tages udgangspunkt i pierens eksisterende kant, som både er lige med hård
belægning og blød og grøn. De eksisterende kanter er stejle, og derfor er der ikke mulighed for at komme tæt på vandet. Derfor bearbejdes kanten for at forbedre adgangen til vandet, samt for at skabe en variation af kanter.

STEDETS ATMOSFÆRE

SANSELIGE OPLEVELSER

Sanselige oplevelser bruges i byrummet til at skabe
en karakteristisk atmosfære, da sanseoplevelser
gør opmærksom på relationen mellem person og
sted.

Interaktionen mellem rum og person bliver tydelig, når byrummet taler til sanserne på
en måde, så sanserne skærpes.

De sanselige oplevelser tager udgangspunkt i de
to fortællinger om havnen og ådalen. De to lag i
fortællingen overlejrer hinanden og skaber en særlig stemning, der har rod i selve stedet.

Vand, belægninger og materialer, vegetation og belysning anvendes til at skabe sanselige oplevelser og associerer til de to fortællinger, havnen og ådalen:
Vand associerer til både havn og ådal alt efter konteksten og kantbearbejdningen.
Belægninger og materialer associerer til havnen med grove og stoflige overflader.
Vegetationen associerer til ådalen, men placeres i forskellige kontekster fra blød og
grøn til gråt og hårdt.
Belysning anvendes til at fremhæve elementer, der refererer til ådal såvel som havn.

DESIGNPARAMETRE OG KONCEPT

typer af fortaellinger
Ådalen trækkes frem fra historien for at skabe en stedsspecifik
identitet.
Ådals-fortællingen lægges ned over havnepieren og industriresterne. Der opstår kanaler og grønne rum, hvor industriresterne
står som skupturelle elementer, og en ny fortællinger opstår i
mødet mellem ådal og havn.
Ved at ådalen bringes ind over pieren skabes en sammenhæng
til konteksten. Herved får fortælllingen flere lag.

Fig. 92

Oprindeligt ålandskab

Havn

Havnefunktioner flytter væk

Ålandskab bringes tilbage til havnen

Herunder: Fortællingen om den foranderlige ådal, om vandet der flyder nye veje, indarbejdes i byrumsdesignet med tidevandets stigning og tilbagetrækning.

Ålandskab

Industri og urbanisering forandrer ålandskab

1840

Industrien overtager ålandskab

1920

Ålandskabet møder industrien

2011

XXXX
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virkemidler for sanseoplevelser
Der arbejdes i projektet med vand, belægninger og materialer,
vegetation og belysning, da de enkeltvis eller i samspil henvender
sig til alle sanser og således kan give sanselige oplevelser i byrum. Sanseoplevelserne skal søge at fremhæve den atmosfære,
der opstår mellem den rå havnestemning ådalens overlejring.
Her ses eksempler på hvordan de forskellige virkemidler henvender sig til de forskellige sanser, samt hvordan belysning
kan bruges stemningsskabende sammen med de tre andre
virkemidler.

VAND
Associerer til havnen og ådalen

BELÆGNING OG MATERIALER
Associerer til havnen og det rå udtryk

VEGETATION
Associerer til ådalen og det bløde udtryk

VISUELLE SANS

HØRESANS
STEDET/OBJEKTET

SUBJEKTET

ATMOSFÆREN

Fig. 94

FØLESANS
Sanselige oplevelser anvendes i byrummet, da de kan
skabe en karakteristisk atmosfære og gør opmærksom på forbindelsen mellem person og sted.

LUGTESANS

BELYSNING: VISUELLE SANS
Fremhæver elementer fra
havnen og ådalen
Fig. 95
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DESIGNPARAMETRE OG KONCEPT

Designprincipper

Byudviklingen af pieren er baseret på, at byrummene kan skabe
værdi for pieren ved at tilbyde sanselige oplevelser baseret på
fortællinger, der tager udgangspunkt i stedet. Fortællinger og
sanselige oplevelser bidrager til styrkelsen af stedets særlige
identitet.
Projektets design er baseret på fortællingerne om ådal og
industri, på at udnyttte kvaliteten af vandets nærhed, på at tilbyde
sanselige oplevelser og foranderlige rum der kan forstærke relationen mellem person og sted.

INDUSTRIFORTÆLLINGEN
Tilføre materialer med havnens rå karakter
og bevare industristrukturer og siloer.

ÅDALSFORTÆLLINGEN
Forbinde ådalen over pieren gennem en grøn
struktur af ådalsvegetation og rekreative
stier.
VIRKEMIDLER TIL IDENTITETSDANNELSE

Praksis

Stedsbaserede fortællinger

VANDETS BETYDNING
Trække vandet ind på pieren gennem kanaler
og adgangen til vandet forbedres med forskellige kanter.

Fysik
Sanselige oplevelser

SANSEOPLEVELSER
Der gives sanselige oplevelser gennem vand,
beplantning og materialer.

Fortællinger
Fig. 96

Stedet og dets identitet består af praksis, fysik og fortællinger.
De stedsbaserede fortællinger og sanselige oplevelser bidrager
begge til ændring af praksis, til nye fysiske tiltag og til at skabe
nye fortællinger.

FORANDERLIGHED
Foranderlighed og sanseoplevelser er sammenhængende. Årstider, tid på døgnet, vejr
og lysforhold og deres møde med beplantning,
materialer og vand bidrager til forskellige
sanseoplevelser.

Fig. 97
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koncept

Landskabet og åens forløb har ændret sig og er blevet ændret
i takt med byens udvikling. Øer er blevet lagt sammen, land inddæmmet og ny havn udgravet, og på den måde har ålandskabet
på dette sted udviklet sig til en havn. Både øst og vest for byen
er landskabet mere uforandret og grønt, selvom der er sket
udretninger af åen for at undgå oversvømmelser og det naturlige
ålandskab har måttet vige lidt tilbage for landbrugets dyrkning af
jorden op til åen. Det grønne strøg langs åen ses således udenfor
Randers, men afbrydes brat af havnepieren. En videreførelse af
det grønne ålandskab giver rekreative muligheder for byens beboere og en bedre forståelse af byens placering i Gudenådalen.
Vandet nærhed og de kommende grønne rum er ligeledes
en kvalitet, både for pierens kommende beboere og for byens
borgere. Vandet får betydning for byen på en ny måde med en ny
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Fig. 98

rekreative værdi, og vandets udformning følger byens udvikling,
hvor rekreative arealer i byen har stor betydning for byens image og borgernes velbefindende.
Stedets atmosfære er rå og forbundet til havnens forskellige
elementer og deres arrangering, formsproget, overfladerne,
farver, teksturerne, duftene osv. I projektet arbejdes med at
opretholde en rå atmosfære, samtidig med at fortællingen om
ålandskabet får betydning for stedet.
Denne rå havnestemning er karakteristisk for området, som
det ser ud nu. Stedet har gennemgået store forandringer.
Industrihistorien er således kun et lille kapitel i stedets historie.
Den videreudvikling af stedet, som sker gennem dette projekt,

lægger sig som et lag over det eksisterende og inddrager de
mere usynlige dele af stedets historie. Således fremhæves to
perioder, tiden som industrihavn og tiden som ålandskab.
Historien om det ålandskab, der engang fandtes på stedet er
interessant, da det står i stor kontrast til stedets nuværende
brug som industrihavn, ligesom de grønne rum vil bringe rekreative værdier til området. Dele af industriens elementer inddrages,
da disse allerede findes på stedet, og kan bruges til at tydeliggøre idéen om det grønne, der løber ind og blander sig med
havneindustrien lag. Her er naturen kultiveret, nogle steder i
mere stringent form og andre steder i en mere blød form. Dette
giver forskellige typer af rum, brugsmuligheder og oplevelser. I
overlejringen af de to lag opstår en ny fortælling om ålandskabets
møde med havnen.

DESIGNPARAMETRE OG KONCEPT
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konceptplan for pieren

Fig. 99

Konceptplan pier 1:3000
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PRÆSENTATION AF KONCEPT FOR PIEREN
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alandskabet moder havnen
NATURSYN
I dette projekt anvendes udtrykkene “det grønne” og “det grå”,
som relaterer sig til begreberne natur og kultur. Ønsket om at
videreføre ådalen over havnen handler om kontrasten mellem
natur og kultur. I bogen Naturens Værdi opstiller Fink syv naturbegreber, som her anvendes til at præcisere betydningen af
ovenstående begreber. To af de syv natursyn er særligt relevante
for den sammenhæng begreberne anvendes i gennem dette
projekt. Det drejer sig om begreberne “Den vilde natur” og “den
grønne natur”.

I projektet omtales kontrasten mellem det grønne og det grå
og det at bringe ådalen (naturen) ind på havnen (kulturen). I
dette konceptuelle greb kan naturen ses som den ”vilde natur”
i modsætning til det, der kontrolleres af mennesker, og der
skelnes mellem det udyrkede og det dyrkede land. I projektet ses
åen og den udyrkede kant som natur overfor det bagvedliggende
landsbrugsland. Denne anskuelse er ikke altid helt præcis, da åen
flere steder er udrettet og derfor ikke er ”vild natur”. Alligevel anvendes denne definition for at simplificere omstændighederne, og
dermed muliggøre en adskillelse af ådalen og dens forløb overfor
by, landbrugsland og havn. I projektet bringes også beplantning
fra ådalen ind på havnen, hvorfor natursynet her er ”den grønne
natur”. Her ses natur som det levende, organiske og lavteknologiske frem for det mekaniske, organiske og højteknologiske. Med
dette natursyn kan natur være planter, der vokser op gennem
fliserne og byens grønne parker. Dette betyder at naturen kan
findes i det bymæssige miljø.

blandes op med både beplantning og hårde materialer.
I byrummet møder naturen det kultiverede. Naturen trækkes
i form af vegetation ind over det kultiverede i form af industrirester og hårde materialer. I mødet med det kultiverede styres
naturen og begynder selv at blive kultiveret. Den indhegnes i bede
eller plantes i gridsystem og forholder sig på den måde til den
kontekst den vokser ind over.
I bogen Taking Measures Across the American Landscape viser
Corner og Maclean eksempler på sammenstødet mellem natur
og kultur. Her er dele af det naturlige landskab elimineret med
udbredelsen af det kultiverede, og det kultiverede landskab og
naturen står i skarpt kontrast til hinanden, som de eksisterer
side om side. I modsætning dertil er det i projektet naturen, der
flyder ind over det kultiverede og tilpasser sig, hvorfor natur og
kultur skiftevis danner kontraster og opløses i mødet. Det er ikke
en hurtig invadering men en flydende forandring, hvor det grønne
over tid vokser sig ind over det kultiverede og får mere magt på
området, efterhånden som beplantningen vokser til. I overlejringen mødes kultur og natur og indvirker på hinanden over tid.

HÅRDE
MATERIALER

BEPLANTNING

Tidevandspladsen

Trapperummet

Vertikal park

Siloskoven

Engene

STRINGENT
FORMSPROG

BLØDT
FORMSPROG

Trapperummet

Vertikal park

Siloskoven

Engene

Tidevandspladsen
Fig. 100

Her er illustreret hvordan de hårde materialer og de
grønne flader blandes med det stringente og det bløde
formsprog i de enkelte byrum.
Eksempelvis har tidevandpladsen hårde materialer i
et blødt formsprog, mens siloskoven har mange bløde
flader. Blandingen af siloer og træer i gridsystem
resulterer i et formsprog sammensat af både bløde og
stringente former.

Heraf ses at begreberne ”det grønne” og ”det grå” anvendes
med udgangspunkt i, at naturen står i kontrast til det land, der
kontrolleres af mennesker, og til byen, herunder havnen. Det
grønne er symbol på naturen og det grå på det kultiverede, og
anvendes i konceptet hvor ådalen trækkes ind over havnen, med
udgangspunkt i natursynet ”vild natur”. Begrebet ”det grønne”
anvendes også til at beskrive indholdet af det grønne strøg
over pien, dvs. beplantningen, mens ”det grå” refererer til hård
belægning og symboliserer havnen. I denne sidste anskuelse
tages udgangspunkt i begrebet ”den grønne natur”. (Fink, 2002).

MØDET MELLEM GRÅT OG GRØNT
I ålandskabets møde med havnen sker mødet mellem blødt og
hårdt og mellem beplantning og hårde materialer. Måden hvorpå
mødet sker, varierer i de enkelte byrum, og sammensætningen
af rummene resulterer i at formsprog og materialer blandes på
forskellige måder. Beplantning består i vegetation, der findes i
ådalen, mens de hårde materialer er inspireret af havnens rå og
slidte overflader. Ofte ses hvordan det bløde formsprog genfindes
i åen flydende forløb og græsserne bløde former, mens det stringente kan genfindes i havnens rationelle struktur og lige kanter til
vandet. I byrumsdesignet arbejdes med at ådal og havn begynder
at flyde sammen og både det bløde og det stringente formsprog
48

Fig. 101

Havnens lige kant til
vandet med hårde og rå
materialer symboliserer
det kultiverede.

Fig. 102

Gudenådalens grønne rum
ned til vandet symboliserer
naturen.

Fig. 103

Bordeaux Botanical Garden
er et eksempel på mødet
mellem natur og kultur,
mellem bløde og stringente
former og mellem hårde
materialer og beplantning.

Fig. 104

Kontrasten mellem det kultiverede og det naturlige
landskab.
“Wheat Strips on Plateau”. (Corner 1996).

Fig. 105

Her er forholdet mellem natur og kultur mere uklart.
Her kan planterne i det kunstigt vandede cirkler ses
som natur, men selve vegetationens placering i landskabet er et billede på det kultiverede.
“Circles of Green”, Farmington, New Mexico. (Corner,
1996).

PRÆSENTATION AF KONCEPT FOR PIEREN

konceptplanens lag

Konceptet for pieren består af fire lag, der ses til højre. Derudover kommer industristrukturerne, som ikke medtages her, men ses under præsentationen af byrumsdesignet, og
eksempler på bygningstypolgier, der beskrives i det kommende afsnit.
DET BLÅ LAG
Vandet skærer sig ind i pieren og opdeler den i mindre øer. Øerne symboliserer de mange
øer, som det tidligere ålandskab indeholdt. Linieføringen af kanalerne syr pieren sammen og
skaber et forløb henover pieren. Kanalerne bidrager desuden til at forlænge kanten til vandet og trække det helt ind i bydelen. Kanalerne er mellem 3 og 8 meter brede og er dermed
smallere og tilbyder en mindre skala end det omkringliggende havnebassin og Gudenåen.
Vandet trækkes via kanalerne gennem byrummet, og kanten giver bedre adgang til vandet.
Havnekajen, der er et miks af grå og lige samt grønne kanter bearbejdes kun udenfor byrummet ved indskæring af kanaler samt udlægning af små flydebroer, der kan fungere som udsigtspladser ud over fjorden. På denne måde opretholdes de lange udsigter og lige kajforløb,
der er karakteristisk for havnen, mens adgangen til vandet skærpes i byrummene.

Plan over pierens blå lag 1:10000

DET GRÅ LAG
Det grå lag viser de arealer der har overvægt af befæstede arealer. Belægninger som asfalt
og beton dominerer og står således i kontrast til Gudenåens og pieren grønne rum.
DET GRØNNE LAG
Det grønne strøg fortsættes over pieren og forbinder Gudenåens grønne rum. Det tager fat
i de eksisterende grønne kanter og trækker sig ellers ind på pieren, hvor det bliver til grønne
byrum, gårdrum og haver. Det grønne lag er de rum, der har overvægt af grønne flader
fremfor befæstede arealer. Vegetationen er hentet fra ådalen, hvor fladen primært er høje
og lave græsser, og træerne er birk, rødel og pil, som beskrevet under præsentationen af
byrummet.
STIER
Gennem pieren løber én smal vej til hård trafik med forbindelse til parkeringskældre og
bygninger. Parkering er beskrevet nærmere i bilag. Langs bilvejen er der plads til blød trafik.
Mulighederne for at bevæge sig rundt i bil er holdt til et minimum, for at give de bedste
betingelser for rekreative byrum, der prioriteter fodgængere og cyklister, hvilket også har
sundhedsmæssige og miljø-mæssige fordele. Bygningerne er trukket tilbage fra havnekanten
og gør plads til stier langs kajen, resulterende i at udsigten over vandet kan nydes overalt
af offentligheden. Ved byrummet østlige kant trækkes stien lidt ind og leder fodgængerne
gennem byrummet. For at forbinde bydelen rekreative rum til Gudenåstien vest for pieren
og stien langs de grønne rum i øst, trækkes en sammenhængende sti over pieren, kaldet
Ådalsstien. Stien markeres med vandreskilte og synliggøres om natten med små lysdioder i
belægningen (jf. afsnit “belysning”). Stien kaldes ådalsstien og løber gennem pierens rekreative rum. Den følger den gamle træksti fra Gudenådalen og kobles sig på jernbanesporene
over Randers Bro og ned over pierens sydlige kant. Her er der udsigt over åen og den
modsatte grønne bugt. Herefter drejer stien og følger en kanal over pierens midte, hvor den
samtidig følger Kraftvarmeværkets vandrør, og forbi skorstenen der om natten er oplyst og
står som et vartegn for byen. Her følger stien bilvejen, og drejer så af og møder den nordlige
havnekant. Herfra er der fri udsigt ud over fjorden. Stien løber igen mod syd og ind over de
forskellige typer af byrum til den møder den sydlige havnekaj, hvorfra den drejer ind i den
grønne park, hvor træer og siloer står side om side. Herfra følger stien den eksisterende
grønne kant langs med de høje piletræer ud til spidsen af pieren, hvor et lille parkrum ligger. Stien løber over en høj og smal fodgængerbro, som bliver en udsigtspost over vandet.
Ådalsstien forbindes til slut til den gamle Lodssti, der bevæger sig gennem rummene langs
lystbådehavnene og fortsætter ud langs fjorden. Ådalsstien kobler to historiske stier, Trækstien og Lodsstien, sammen og skaber en samlet stiforbindelse fra Silkeborg til Udbyhøj.

Plan over pierens grå lag 1:10000

Plan over pierens grønne lag 1:10000

Plan over pierens lag af stier 1:10000

Fig. 106
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typologier og brugergrupper
Et steds identitet og dens brugere er to sammenhængende størrelser. Stedet indvirker på brugerens egen identitet. Samtidig er
byen plastisk og kan ændre sin identitet alt efter den, der oplever
stedet. (Raban, 1974). I hæftet ”Københavnerlivsformer” skriver
Thorkild Ærø, seniorforsker ved SBI, at de kvaliteter nogle mennesker har øje for, når det kommer til byområdernes særegenhed, kan være usynlige for andre (Københavnerlivsformer, 2003;
18).
MANGFOLDIGHED OG SÆREGENHED
Carlberg udtrykker i ovennævnte hæfte et ønske om at skabe en
mangfoldig by, hvor forskellige mennesker kan mødes, da dette
skaber grundlaget for en tolerant by: ” Mangfoldighed og diversitet bør være idealer for planlægningen, og det er afgørende,
at en flerhed af livsformer er udgangspunkt for udformningen
af offentligt byrum”. (...) ”Planlægges (der) kun for én livsform vil
helheden miste sin livskraft” Carlberg, (Københavnerlivsformer,
2003; 24).

resultere i en sted uden særpræg, idet alle vil have svært ved at
værdsætte det. (s. 10 københavnerlivsformer). Stedet skal have
en særlig karakter for ikke at blive ligegyldig, også selvom denne
særegenhed kan være usynlig for nogle grupper, og samtidig må
der planlægges for flere brugergrupper.
BRUGERGRUPPER
I projektet inviteres forskellige brugergrupper ved at blande boligernes ejerforhold, størrelsen på lejlighederne, deres karakter
og typologier. Baseret på tal fra Dansk Statistik er det muligt at
skabe et meget simplificeret billede af den generelle tendens af
sammenhængen mellem brugergrupper og typologier. En anden
metode til at blande brugergrupper er at skabe arbejdspladser i
bydelen, som også tiltrækker mennesker, der ikke bor i bydelen.
En tredje mulighed er at skabe offentlige byrum, der kan benyttes
af hele byen i fritiden. Dermed bliver området også et tilgængeligt
sted for dem, der hverken bor eller arbejder på området.

TYPOLOGIER
Områdets typologier skal udelukkende ses som eksempler på
hvilken type bebyggelse, der kan placeres på grunden. Typologierne er opførte eksempler og placeret på området i et løst
foreslag. Bebyggelserne er adskilt af kanalerne med én typologi
på hver ø, hvorved området opnår en vekslen mellem typologierne. Pierens grundniveau ligger oprindeligt i kote 1, men
grundet havvandsstigninger hæves boliger, kontorer, handel mv.
til kote 2,4. Dette kan forventes at sikre mod oversvømmelser
100 år frem i tiden (klimatilpasning.dk). Parkering placeres
under gadeniveau i kote 0. Overskudsjorden bruges til at hæve
områderne til kote 2,4 overalt i de bebyggede områder. Byrummet for projektets designforslag og parken med siloerne mod
øst bibeholdes i deres oprindelige niveau i kote 1 for at bibeholde
industrirester og havnekanternes materialer og beplantninger.
Alle havnekanter biholder deres udtryk og dermed også deres
niveau i kote 1.

OMRÅDE C: KARRÉBEBYGGELSE I TRE OG FIRE ETAGER

Fig. 108

Den tætte typologi med smalle facader, der findes langs
Amsterdams kanaler er inspiration for typologien på område
B. Bygningerne skubbes frem og tilbage og trækker lys ind fra
siden og giver plads til små haver i mellemrummene. I henhold
til SBI’s undersøgelse tiltrækker rækkehuse i Danmark primært
enlige med og uden børn i alle aldersgrupper. Typologien er
kompakt i sit udtryk og varieret i facaden. Parkering for denne
typologi foregår i én central parkering under niveau på den
vestlige del af området.
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Fig. 107

Området nærmest byen kan eksempelvis være karrébebyggelse, der fortsætte byens linjer og leder mod vandet. Med
en åben underetage med handelsfunktioner, videreføres handelsfunktionen syd om bykernen.

Mangfoldighed og planlægning for flere livsformer må dog ikke

OMRÅDE B: RÆKKEHUSE/BYHUSE I FIRE ETAGER

OMRÅDE A: KARRÉER NÆRMEST BYEN

OMRÅDE D, STOKKE I TRE OG FIRE ETAGER

Fig. 109

Karréen tilbyder lejligheder i forskellige størrelser og prisniveauer. Den åbne karré er hævet op og adskiller dermed det
semiprivate gårdrum fra havnekantens offentlige strøg. Det
store gårdrum deles af alle i karréen og tilbyder en grad af
fællesskab. I henhold til SBI’s undersøgelse tiltrækker karéer og
stokke primært enlige uden børn og par uden børn i 20-30 årsalderen. Da der her kan findes store lejligheder og store semiprivate gårdrum vurderes at typologien også vil tiltrække enlige
og par med børn i alle aldersklasser og med større økonomiske
muligheder. Parkering forgår i det centrale parkeringsområde
under gadeniveau i område A.

OMRÅDE E, PUNKTBEBYGGELSE I FEM ETAGER

Fig. 110

Fig. 111

Stokkene i tre og fire etager har haver mod syd og mod byrummet og parken med siloerne øst for området. På denne måde
opstår åbne og aktive kanter i afgrænsningen af byrummet og
grænsen mellem privat og offentligt udviskes. I hver stok findes
ni lejligheder opdelt i tre enheder. I en enhed findes i bygningens
kote 1 tre parkeringspladser, hvorfra der også er adgang til
haverne. To af lejlighederne ligger på 1. og 2. sal, mens den
sidste lejlighed fylder grundplanet på 3. sal. De sydligst placerede karréer er lidt større og indeholder 12 lejligheder i hver
bygning. Brugergruppen forventes at være som beskrevet
under område C.

Punktbebyggelsen giver plads til landskabet omkring bygningerne og egner sig derfor til placeringen i det grønne på
pierens spids. Bebyggelsen tilbyder udsigt og store private
altaner. Alle bygninger er som nævnt hævet til niveau 2,4, mens
parkering placeres i niveau 0 under bebyggelsen og under de
grønne rum mellem bygningerne.

PRÆSENTATION AF KONCEPT FOR PIEREN

programmering

Nedenfor ses et forslag til programmering af pierens bebyggelse.
En stor del af bebyggelsen er beboelse, hvilket bringer liv til byen
om eftermiddagen og aftenen.
Der kan placeres erhverv med udadvendte funktioner enkelte
steder for at bringe liv til byen og dagen. Eksempler på udadvendt
erhver kan være tandlæge, bank, ejendomsmægler, tegnestue,
frisør osv.
Langs bilvejen placeres handel i underetagen som supermarked,
grønthandel, kiosk og bager, mens handelsfunktionerne i område
A tæt på byen kan være skobutikker, tøjbutikker, fitnesscenter
og isenkræmmer. En anden mulighed er at placere den kommende svømmehal på dette område og skabe forbindelse til et
udendørs havnebad. På pieren placeres desuden en børnehave
med udearelaer omkring en eksisterende silo samt værksteder
i underetagen i karréen ud mod byrummet. Her er plads til at
værkstedets brugere kan trække deres aktiviteter ud på området
foran karréen og på den måde aktivere byrummets kant. I byrummet østlige kant kan placeres en restaurant, der kan udnytte det
solrige område foran bebyggelsen til udeservering.

Handel stueetage. Bolig 1-3. sal.
Restaurant
Erhverv
Børnehave
Værksteder stueetage. bolig 1-2. sal.
Restaurant stueetage. bolig 1-3. sal.
Bolig

Fig. 112

Programmering af pieren 1:5000
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principper for kanter til vandet
Nærheden til vandet udnyttes ved at forbedre adgangen til vandet. På snit herunder ses hvordan den eksisterende havnekant
består af både bløde og grønne kanter samt lige og hårde kanter.
Havnekanten bearbejdes primært ved indskæringer til kanaler,
ellers opretholdes de lige forløb, der kendetegner havnen. Der
gives bedre adgang til vandet med flydebroer og små pontoner
der giver mulighed for at komme ned til vandoverfladen og nyde
udsigten over fjorden og åen. I byrummene opstår nye kanter der
ellers ikke findes på området. De nye kanter tager udgangspunkt
i havnens og ådalens lige og hårde samt bløde og grønne kanter,
der bearbejdes på forskellige måde for at forbedre forbindelsen
til vandet og tilbyde nye sanselige oplevelser. Disse kanter ses på
snit til højre. I billedeteksten refereres til de enkelte byrum, som
vil blive nærmere beskrevet i præsentationen af byrummene.

Kanter varierende fra hård til blød

Havnens hårde kant

Eksisterende på området

Eksisterende på området
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Ny kant

Ny kant

Gudenåens bløde kant

I Engene opløses havnekanten ved
højvande og vandet løber ind over
græsserne. Fra metalbroer kan
man bevæge sig tørskoet over
vandoverfladen.

Ny kant

Flydeplantebassinerne i Trapperummet står i forskellige niveauer
og skaber en visuel forbindelse
mellem bedenes vandspejle og
det store vandspejl foran den
vertikale park.

Ny kant

I Trapperumment er der mulighed for at gå på trinene helt
ned til vandet ved både høj- og
lavvande.

Ny kant

På tidevandspladsen skyller vandet ind over pladsen efterhånden
som vandniveauet stiger, og det
trækker sig tilbage ved lavvande,
hvorved der opstår små pytter
og søer.

Ny kant

På den østlige kant ved Siloskoven
skæres i den eksisterende lige
og hårde havnekaj, for at flette
det grønne ind i kajen. Her trækkes vandet ind i store bede med
Gudenåens høje kantplanter.

Ny kant

Kanalen i den nordlige del af
byrummet har en lige kant med
plads til kanoer, men et sted
blødes kanten op i en grøn skråning ned til vandet.

Ny kant

Fig. 113
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udviklingsscenarie og midlertidighed
ETAPER UDVIKLINGSPLAN
Der anvendes følgende scenarie for at give et eksempel på en
udviklingsplan.
Udflytningsrækkefølge for industrier:
2011-2020: asfaltindustri og kornindustri (område C/D),
2020-2025: Skrotvirksomhed (område E),
2025- 2030: Kraftvarmeværk (område C). Produktion af metaltanke (område D).
Princippet for udviklingsplanen er at bygherren for hvert område forpligter sig til at anlægge dele af uderum. Hver gang der
sættes gang i opførelsen af en ny bebyggelse, anlægges også
nye dele af uderummene. Under udviklingen indpasses forskellige
midlertidige aktivteter for at påbegynde udviklingen af byliv og
åbningen af området i folks bevidsthed.
ETAPE 1: 2011-2020
Etape 1 starter med det samme med det formål at påbegynde
inddragelsen af pieren i byen i folks bevidsthed. I starten er få
eller ingen grunde solgt, og derfor begyndes med de billigere
og enkle tiltag men som alligevel gør en forskel for åbningen
af pieren. Dog udgraves pierens kanaler, med undtagelse af
kanalen mellem område B og C, da disse er vigtige for også de
midlertidige funktioner. Konceptet med videreførelsen af det
rekreative forløb over pieren og adgangen til pieren forbedres
ved anlæggelse af de stier, det er mulige i forhold til den industri,
der stadig findes på pieren. Det første stisystem der anlægges
løber langs den sydlige kant fra byen til byrummet, da industrien
ikke benytter denne kant i samme grad som den nordlige, der

ETAPE 1
- Ådalsstien
- Beplantning siloskoven
- Kanal byrum
- Midlertidig strandpark
- Anlægning af boldbaner/materialeflader
- Midlertidige urtehaver, kaninbure, gedefolde.
- Toiletbygningen, vandmulighed og haltag.
- Anlæggelse af bebyggelse og uderum område A

må holdes lukket i denne etape. I byrummet anlægges de faste
stier ved siloskoven og gangbroerne ved de oversvømmede enge.
Resten af ådalsstien i byrummet opføres i første etape som en
asfaltsti med samme placering som den kommende sti. Øst for
byrummet anlægges en sti langs den eksisterende grønne kant
mod nord. Der opføres et hegn på pierens spids som adskiller
stien fra arbejdet på skrotfabrikken, hvormed der gives mulighed
for at forbinde pieren til fastlandet og de grønne rum ved lystbådehavn nord for pieren med en permanent gangbro.
Dele af byrummet anlægges. Siloskoven skal bruge tid til at
vokse til og anlægges derfor først. Dette rum kan fungere uden
bebyggelse omkring, da det ikke er afhængig af mange besøgende for at fungere, og derudover kan være interessant at tage
ud og se, for byens borgere. Boldbanerne og materiale fladerne i
byrummet lægges, da området kan være interessant at færdes i
for byens unge, da det er et ukendt sted med en anden karakter
end byens velkendte områder.
Midlertidige funktioner: Trapperummet lægger op til brug i
hverdagen for de kommende beboere på pieren, og anlægges
derfor først i forbindelse med den omkringliggende bebyggelse.
Dette område dækkes i første omgang med sand og fungerer
midlertidigt som strandpark. Derudover plantes træerne og stien
anlægges omkring siloerne i den pierens østlige park. Området,
der senere skal blive til tidevandspladsen, anvendes som små
urtehaver, kaninbure eller gedefolde til glæde for byens borgere.
Området vest for byrummet hvor karréen mod syd, der grænser
op til byrummet, kommer til at ligge, er frit i denne fase. Dette
kan bruges til for eksempel dyrskue, loppemarked eller bazar om
søndagen.

ETAPE 2
- Udgravning og beplantning Engene
- Vertikal park i byrummet
- Anlæggelse af område E, punktbebyggelse og park på pierens spids.

I denne fase antages også at Bolværkslinien anlægges. Som
tidligere beskrevet vil en anlæggelse af denne vej i gadeniveau
i løbet af få år være en ny barriere, der adskiller pieren fra
byen. Derfor udvikles dette projekt ud fra en forventning om at
forbindelsen lægges i rør. Når Bolværkslinien åbner påbegyndes
opførelsen af område A.

ETAPE 2: 2020-2025
Ved udflytningen af skrotvirksomheden til den nye havn øst for
byen, kan område E etableres. Hermed kan hegnet til ådalsstien
på denne strækning fjernes, og der kan etableres en lille park der
fungerer som udsigtsrum ud ad fjorden.
I denne etape udgraves området med de oversvømmede enge
i byrummet. Da opførelsen af bebyggelse på pieren nu er under
udviklingen opføres endnu en del af byrummet, nemlig den
vertikale park. Denne del kan som siloskoven stå alene som et
selvstændigt rum og vil betyde en forskønnelse af byrummet.

ETAPE 3: 2025-2035
Ved udflytning af pierens sidste industrier kan de tre sidste
bebyggelsesplaner etableres for område B, C og D. Salget af
grunde betyder kapital til færdiggørelse af byrummene, samt
beboere og liv på pieren. Derfor anlægges sidste del af byrummet: De store bede i de oversvømmede enge, tidevandspladsen,
samt trapperummet.

ETAPE 3
Resten af byrummet:
- Store bede i Engene
- Tidevandspladsen
- Trapperummet.

Fig. 114

Strandbar, eksempel på midlertidig funktion

Fig. 115

Plantning af træer og anden vegetation i starten af processen giver områderne mulighed for at vokse til mens
resten af bydelen anlægges.

Fig. 116

Gedefolde, eksempel på midlertidig funktion

- Område B, C og D.

Midlertidige funktioner

2011

2015

2018
2020
Bolværkslinien færdig Havneaktiviteter på pier flyttet

< 2036
Kraftvarmeværk nedlagt
Fig. 117
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Byrumsplan
TIDEVANDSPLADSEN
SILOSKOVEN

Byrumsplan 1:1000. Vedlagt bagest i rapporten i 1:500.
Det store byrum indeholder 5 rum: Engene, Den vertikale
park, Trapperummet, Tidevandspladsen og Siloskoven.
Rummene beskrives sidst i rapportens præsentationsafsnit.
Her blander virkemidlerne beplantning, materialer og vand
sig med bløde og stringente linjer. En kanal løber gennem
hele byrummet og ændrer karakter og forløb i mødet med de
forskellige flader og formsprog. Her overlejres fortællingerne
om ådal og havneindustri og giver sanselige oplevelser
gennem virkemidlernes møde med hinanden, årstiderne,
vejret og nat og dag.

DESIGNPRINCIPPER FOR HÅRDT OG BLØDT
Blødt formsprog

Stringent formsprog
Hård belægning

Grøn flade

Hård belægning

Grøn flade

Hård belægning

Vand

Hård belægning

Vand

Grøn flade

Vand

Grøn flade

Vand

Fig. 119

Hård belægning, grønne flader og vand mødes i alle kombinationer med stringent og blødt formsprog. Dette skaber variation
i rummene og giver mange forskellige karakterer af kanter til
vandet.
Herunder: 3D-visualisering af byrummet set fra nordvest.

TRAPPERUMMET

DEN VERTIKALE PARK

ENGENE

Fig. 118
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Fig. 120

PRÆSENTATION AF BYRUMSDESIGN

sanseoplevelser i byrum
Anna Klingmann skriver i “Brandscapes” om vigtigheden af at
arkitekturen giver oplevelser på grund af dens betydning for
personlig udvikling. “Architecture is unique in its potential to
help accomplice this transformation, because it can affect our
moods and feelings in the most profound way (p. 47) (Klingmann,
2007; 47). På grund af denne relation mellem person og sted,
som også Relph og Lynch giver udtryk for, mener Klingmann, at
arkitekturen skal tilbyde oplevelser. Klingman beskriver de oplevelser, som arkitekturen kan give, gennem fem moduler:
SENSE giver sanselige oplevelser gennem føle-, syns-, lugt- og
høresansen.
FEEL giver følelsesmæssige oplevelser gennem stemningsskabende omgivelser.
THINK giver intellektuelle oplevelser og kreative udfordringer
gennem overraskelse, nysgerrighed og provokation.
ACT giver kropslige oplevelser gennem kroppens interaktion med
rummet, og påvirker livsstil og bidrager til interaktion.
RELATE indeholder de fire ovenstående begreber og forbinder
den enkelte til gruppen, f.eks. gennem symbolsk arkitektur.

Byrummets særlige atmosfære opstår i mødet mellem
fortællingerne om ådalen og havnen, og bidrager til oplevelser i
rummet. Vand, planter og forskellige materialer bruges i byrummet til at give oplevelser til både føle-, høre-, syns- og lugtesansen.
På tidevandspladsen kan man eksempelvis tage skoene af og
stikke fødderne i det lave vand eller lytte til vandet, der drypper ned i kanalen for enden af pladsen, når vandet trækker sig
tilbage. I siloskoven kan man dufte de mange birketræer og se
dem forsvinde ind i de åbne siloer eller fornemme kontrasten
mellem de hvide stammer og de mørke siloer. Siddende i trapperummet ses solens spil på vandoverfladen i bassinerne med
flydebladsplanter og i den store vandflade foran den vertikale
park. Hvis man bevæger sig herop ses de mange forskellige
kantplanter, der kendes fra Gudenåen, i en helt ny ramme. Bag
trapperummet føles de mange forskellige belægninger under fødderne og inviterer til leg og sport. I Engene duftes blomsterne og
græsserne, og hvis man træder ud på den lille bro, der skærer
gennem de store bede, kan man lade fingrene glide gennem den
tætte skov af høje tagrør.

I dette byrumsdesign er fokus på oplevelsestyperne SENSE og
FEEL gennem sanselige oplevelser og atmosfære, der har at
gøre med den følelsesmæssige reaktion på at være til stede i
rummet. Der er dog også læreelementer i form af tidevandsstigninger, der opleves tydeligt i byrummet. Det kan sætte tankerne
igang omkring fysik, astronomi og geografi, og har at gøre med
modulet THINK. ACT er findes i den kroplige relation til stedet.
Der indbydes til at plaske i tidevandspladsens vand, bevæge sig
op i den vertikale park, gå en tur på ådalsstien eller spille bold på
de forskellige aktivitetsbaner. RELATE handler om den relation
mellem mennesker, der kan forstærkes gennem arkitektur.
De fire første moduler omhandler relationen mellem personen og
sted, mens RELATE handler om den enkeltes forhold til gruppen,
der kan forstærkes gennem arkitektur. I dette projekt er de fire
første moduler derfor mest relevante. Byrummet fungerer som
et mødested og kan derfor få social betydning ved at lægge op til
uofficielle møder mellem mennesker. (Klingmann, 2007).

Disse sanselige oplevelser skaber en relation mellem person og
sted. Her kan man opleve stedet og nuet og være til stede i rummet. Time for time sker små forandringer i vejr, farver, i forholdet
mellem vand og land, og sådan bidrager stedet med nye oplevelser hver gang man færdes der.

Fig. 121

Ikonerne peger på steder, hvor der gives oplevelser til de forskellige sanser.
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materialeplan byrum
I byrummet findes flere flader med hård belægning. Overfladerne
er grove og uensartede i tekstur og nuancer for at opnå samme
stoflighed som findes i havnens rå materialer. Den nordlige kant
er bevaret med den eksisterende lyse og slidte asfaltbelægning.
Stier og veje er riflet beton. Dette gør stierne skridsikre, men giver samtidig dybde til belægningen. Når det har regnet vil vandet
samle sig i de små riller før det løber af og reflekteres i sollyset.
Til tidevandspladsen er valgt mørk asfalt. Materialet er velkendt
fra byens og havnens veje men indgår her i en anden sammenhæng. Materialet kan flydende bugte sig og skabe rum for små
pytter. Alle plantebede er halvt-rustet metal, der vil ændre farve
i løbet af årene. Gangbroerne over vandet er metalgitter, som
industriens gangbroer. Gitteret er skridsikkert og det er muligt
at se igennem det og ned på vandet. Sammen med resterne af
industristrukturer og siloer giver materialerne en rå atmosfære
med referencer til havnen.

MATERIALER
DESIGNPRINCIPPER

Stringent møde mellem
forskellige hårde materialer
Grønne flader vokser ind
over hård belægning

Indhegning af grønt på
hårde flader

Valg af materialer

Rå materialer fra havnen:
Beton

Rå materialer fra havnen:
Asfalt

Rå materialer fra havnen:
Sand
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Fig. 122

Materialeplan for byrum 1:1000

Fig. 123
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BEplantningsplan byrum
Byrummet har mange grønne flader og beplantning, hvilket understreger det grønne strøgs forløb gennem byrummet.
Al vegetation er inspireret af ådalens vegetation fra træer over
kantplanter til flydeplanter og refererer herigennem til ådalsfortællingen. Ved beplantningens møde med havnen begynder
den at tilpasse sig havnens systematiske princip. Flydeplanter
lukkes inde i bassiner, kantplanter indrammes i bede og træer
opstilles i gridsystem. Det grønne lag opretholder således den rå
atmosfære, samtidig med at de enkelte byrum giver forskellige
sanseoplevelser.

BEPLANTNING
DESIGNPRINCIPPER

p
g
Designparametre

Placering af
træer i grid

Grønne flader vokser ind
over hård belægning

Indhegning af grønt på
grønne flader

Valg af beplantning

Ådalens træer

Ådalens kantplanter

Ådalens flydeplanter

Fig. 124

Fig. 125

Beplantningsplan for byrum 1:1000
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beplantning sommer

Beplantningens udtryk om sommeren
.

58

Vandpileurt

Gul Iris

Kalmus

Lancetbladet ærenpris

Lådden dueurt

Brudelys

Dunhanmer
Engforglemmigej
Hvidpil

Gul Åkande
Tagrør
Vandpeberrod
Dunbirk

Frøbid

Diverse græsser

På åens overflade findes også vegetation. Flydeplanterne er
enten fæstnet med jordstængel eller flyder frit på vandoverfladen
(Vegetationen i Gudenåen, 2002). Til byrummet er planterne
udvalgt på baggrund af deres former og blomster og at de kan
vokse i flydeplantebassinernes mere stillestående vand. Frøbid
og vandpileurt blomster fra juli til august, og gul åkande fra juni til
august. (fugleognatur.dk)

Natskyggebittersød

Pindsvineknop

Langs Gudenåens bred og på lavvandede områder vokser forskellige kantplanter. I byrummet anvendes planterne i bede, der
enten oversvømmes ved højvande eller altid står under vand. Arterne er udvalgt ud fra at være hyppigt forekommende, baseret
på en optælling foretaget i 2001 (vegetationen i Gudenåen,
2002). Derudover er de udvalg efter tilsammen at give forskellig farvede blomster og varierede højder og former. Planter er
på området opdelt i lave kantplanter, som anvendes i våde bede
i den vertikal park, og høje kantplanter, der anvendes i de store
bede i engene. Forskellige græsser anvendes på engens grønne
flade (Vegetationen i Gudenåen, 2002).

Rødel

Der anvendes i byrummet tre træsorter. Træerne findes i ådale
og våde enge, de trives med fugtig jordbund og kan tåle at rødderne oversvømmes. Dunbirk (Betula Pubescens) vokser vildt
i fugtige engområder i Danmark. Birken stamme er slank og
kronen er åben og lukker lyset ned på jorden. Stammernes stoflighed og farvespillet mellem hvidgul og sortbrun bidrager med
mange forskellige sanseindtryk. Rødel (Alnus glutinosa) kan tåle
at stå i stillestående vand og vokser langs åer i Danmark. Barken
ændrer i løbet af årene farve fra violetbrun over gråbrun til grå.
Raklerne er rødlige og ses på hannerne fra efteråret op på hunnerne fra foråret indtil løvspring. Løvet er mørkegrønt og træet
bliver op til 10-25 højt.
Hvidpil (salix alba) findes allerede på grunden langs den nordlige
kant og udbredes yderligere på grunden. Pil elsker fugtig jord og
vokser vildt langs åer og vandløb. Barken er gulgrøn og glat og
bliver senere grålig, Bladene er grønne på oversiden og gråhvide på undersiden. De tre træer giver forskellige farver, former
og stofligheder og medvirker til at rummet forandres med
årstiderne, hvorfor de bidrager til forskellige sanseoplevelser.
(skovinfo.dk).

Dyndpadderokke

Vegetationen på området er hentet fra ådalen. I Randers møder
fjorden åen, derfor er vandet stadig meget tæt på at være ferskt,
hvorfor planterne fra ådalen kan indføres på området (randershavn.dk).

Fig. 126
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Vandpileurt

Om vinteren skifter farverne. Træerne er løvfældende, så om
vinteren står barken tydeligt frem. De nøgne grene danner
krogede silhuetter, når solen står lavt. De høje kantplanter står
tilbage med deres brune, visnede stængler. Mange af de lave
kantplanter går ud om vinteren, mens andre står tilbage og får
nye former, når der falder rim og sne, mens natskyggebittersød
får knaldrøde bær midt i de umættede farver. Flydeplanterne
blomstrer ikke om vinteren, men åkanderne får efterårsfarver,
mens isen fryser flydeplantebassinerne til.

Gul Iris

Kalmus

Lancetbladet ærenpris

Lådden dueurt

Brudelys

Dunhanmer
Engforglemmigej
Hvidpil

Gul Åkande
Tagrør
Vandpeberrod
Diverse græsser

Dunbirk

Frøbid
Dyndpadderokke
Natskyggebittersød
Rødel

Pindsvineknop

beplantning vinter

Fig. 127

Beplantningens udtryk om vinteren
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Belysning

Belysningplan 1:1000
Oplevelsen af byrummet skifter fra dag til nat. Mørket giver
mulighed for at fremhæve de høje kantplanters strukturer og
birkenes grønne blade om sommeren og grenene om vinteren.
Materialer og vandoverflader fremhæves med lysreflektioner, og
skærmene på tidevandspladsen lyses let op. Den vertikale parks
siloer oplyses og står som en skulptur i vandet. Ådalsstiens forløb
tegnes med små lysdioder i belægningen som små lysende sten
der leder vejen. Denne effektbelysning, der har til formål at fremhæve stedets virkemidler supplerer den generelle belysning, der
oplyser veje og stier. Kanalen oplyses derudover fra kajen og ud
på vandoverfladen og fungerer som sikkerhedsbelysning. Til sammen bidrager de tre belysningsmetoder til at skabe tryghed, og
der skabes en drømmeagtig atmosfære, idet opmærksomheden
ledes hen på de enkelte detaljer. (Gehl, 2005; 29).

BELYSNING
DESIGNPRINCIPPER

Special belysning
Bidrager også til generel belysning

Generel belysning
Oplysning af
enkelte træer

Markering af
ådalsstiens forløb

Oplysning af veje
og stier.
Fungerer også
som sikkerhedsbelysning.

Lysreflektioner på
vandoverfladerr og
belægning
Lysreflektioner på
vandoverflader og
flydeplanter

Sikkerhedsbelysning

Markering af
kanten til vandet

Markering af
industristrukturer

Fig. 130

Generel belysning
Vej- og parklampe

Sikkerhedsbelysning
Markering af kanten til vandet
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Special belysning
Siloer og industristrukturer

Fig. 129

Fig. 131

Fig. 133
Fig. 128

Lys på kantplanter

Fig. 134

Special belysning
Vandoverflader

Fig. 132

Special belysning
Markering af ådalsstiens forløb

Fig. 136

Fig. 135

Special belysning
Græsser

Special belysning
Træer
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foranderlighed

En vigtig del af sanseoplevelserne i byrummene har at gøre med
foranderlighed. De anvendte principper for foranderlighed relaterer sig til virkemidlerne vand, grønt, materialer og belysning.
Vandet bevæger sig frem og tilbage med tidevandets bevægelser
og forandrer rummenes form og kanten til vandet. Beplantningen
ændrer farve og form over årstiderne og vokser og forandres
gennem årene. De hårde materialer har rå overflader som med
tiden vil få yderligere patina i mødet med vind og vejr. De forandres også i samspil med grønt og vand som når træerne taber
bladene på asfaltens vandpytter. Belysning anvendes til at skabe
en mættet atmosfære om natten, hvor vandspejle, trækroner og
overflader fremhæves og hvorved byrummets enkelte detaljer
fremstår.

FORANDERLIGHED
Årstider, dag og nat, vejr, tidevand, lysforhold
Vand

Grønt

Materialer

Belysning

Fig. 137
Fig. 138

Principper for foranderlighed

Vejrets indvirken på karakter
af de hårde materialer
Vandets foranderlighed opleves på Tidevandspladen. Pladsens
form er inspireret af ådalens forløb på stedet før omdannelse
til havn, og refererer dermed også til fortællingen om ådalens
foranderlighed og vandet, der løber nye veje. I Randers er
normalt lavvande kote -0,5 mens normalt højvande er kote 0,66
(Århus amt, vandstanden i Randers fjord). Vandet løber ind på
pladsen ved en vandstand i kote 0 og til højvande, hvorefter det
trækker sig tilbage igen. Pladsen ændrer form med vandets
bevægelser. Opfyldningen og tilbagetrækningen af vandet tager
ca. 6 timer i alt og falder på forskellige tidspunkter af døgnet hver
dag i måneden. For enden af pladsen løber vandet sammen med
kanalens vand, inden vandstanden igen falder.

Fig. 139

Årstidernes indvirken på
stemningen i siloskoven er her
illustreret med et eksempel fra
en birkeskov.

Fig. 140

Dag og nats indvirken på
farvespil og lysforhold i
rummene.

TIDEVANDET
Fig. 141

Vandniveau i kote - 0,2

Vandniveau i kote 0,0

Vandniveau i kote -0,2

Vandniveau i kote 0,4

Vandniveau i kote 0,6

Vandniveau i kote 0,8
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Engene

Engene er det af de fem byrum hvor ådalsfortællingen er mest
dominerende. Ved højvande skyller vandet ind, som vist på planen
med lys blå, og oversvømmer dele af engfladen og de store bede
med høje kantplanter. På kanten af bedene er der plads til at
tage et hvil, og en lille bro fører igennem bedet. Ådalsstien leder
gennem Engene og herfra kan man dreje af og ind imellem det
store bed med kantplanter, som med tiden vil vokse op over
hovedhøjde. Bedene, der er 20 x 20 meter, er så store at man
ikke kan se ud, når man bevæger mellem planterne. Man kan
høre tagrørenes susen i vinden og lade fingrene glide over de
bløde dunhammere. For at tilpasse sig den eksisterende kontekst, havnens system, er kantplanterne indrammet med bede.
Oplevelsen af at færdes her bliver på den måde en anden end at
færdes i ådalen. Træerne er ligeledes sat i system og skaber læ
for vinden fra sydvest. Ådalsstien fører gennem de våde områder
på en metalbro. Herfra kan man tørskoet se ned i vandet og udover engene. Atmosfæren her er sammesat af de grønne nuancer
og blomsternes farver, af vandet der skyller ind og forandrer
området, af de rette linjer der styrer beplantning og stier og af de
rå materialer på betonbede og metalbroer.

Fig. 145

Fig. 143

Den grønne flade: Græser og engblomster
som høj sødgræs og engforglemmigej.

Fig. 144

Fig. 146

Materialer:
Bede af lys, ru beton.
Gangbroer over enge af metalgitter.

Træer
Rødel og hvidpil i bede.
Beplantning med
høje kantplanter i de
tre store bede.
Sydllige bed: Tagrør
(phragmites australis) bliver fra 2 til 6 m
høj i op til 1 m dybt
vand.

Collage

Fig. 147

Vestlige bed: Bredbladet dunhammer
(typha latifolia) vokser ca. 1 meter op
over vandoverfladen
og vokser i op til 80
cm dybt vand.

Snit A

Fig. 148

Østlige bed: Dyndpadderok (Equisetum
fluviatile) bliver fra
30 til 100 cm, vokser i lavt vand.

Plan over engene 1:500
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Fig. 142

Fig. 149

PRÆSENTATION AF BYRUMSDESIGN

Fig. 151

Illustration af metalbroernes forløb over
engene.

Fig. 152

Fig. 150

I engene kan man tage et hvil på bedenes
kant eller gå en tur mellem de høje kantplanter.

Fig. 153

Snit A gennem engene og et af de store bede med høje kantplanter. 1:100

Om natten oplyses bedenes kantplanter
nede fra og lyset skifter når planterne
bevæger sig i vinden.
Plan1:500

den vertikale park

Fig. 154

Beplantningen i den vertikal park består af lave kantplanter.
Herover: På hver silos top i 10-20 cm dybe vandbassiner: Brudelys, dueurt, gul iris, kalmus, ærenpris,
natskyggebittersød og pindsvineknop.
Herunder: På den flade bygnings tag i bede, lave
blomster: Engforglemmigej og vandpeberrod på skift.
Nederst: Gangbroer af metal ophængt på siloerne.

Collage

Snit B

Fig. 155

Fig. 156

Plan af den vertikale park 1:500
Snit B gennem den vertikale park 1:200
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Fig. 157

Den vertikale park er bygget op omkring en eksisterende industristruktur, anvendt til asfaltproduktion. I byrummet får strukturen nu ny værdi. Gangbroer af metalgitter hægtes på siloerne
og ådalens kantplanter trækkes op på toppen af siloerne, mens
forskellige græsser vokser vildt på metalbroernes niveauer.
Strukturen er bygget på kote 1. Der udgraves mellem pillerne,
som bærer de 7 grågrønne siloer, så vandet løber mellem
pillerne. Strukturen står som en skulptur og spejler sig i vandet
og får ny æstetisk værdi, imens den formidler havneindustrifortællingen. Metalbroen fra Engene fører forbi vindeltrappen op
til gangbroerne, der hænger i fire og otte meters højde. Her kan
man bevæge sig mellem planterne, der vokser op over strukturen, og se ud over hele rummet og ud til bygningerne på den
anden bred. Her bærer atmosfæren præg af den forladte asfaltstruktur der står alene i vandet, mens det grønne vokser op ad
den. Illustrationen på denne side viser denne stemning på en grå
sommeraften. Luften er tæt og varm og snart vil regnen skylle
ned over siloer og planter og tromme på vandoverfladen.

Fig. 158
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TRapperummet

Trapperummets formål er at skabe mulighed for ophold med
nær forbindelse til vandet. Her flyder vand og land sammen ved
at trinene trækkes ned i vandet, mens vandet trækkes ind på
land i lukkede flydeplantebassiner. Der opstår en visuel sammenhæng mellem vandspejlene, som fremhæver forbindelsen.
I Trapperummet er skalaen stor, for at fornemmelsen af åbne
rum og udsigter, som kendes fra havnen, opretholdes. Trinene
er så brede, at den offentlige afstand, der naturligt holdes til
andre mennesker, kan opretholdes mellem hvert trin. Samtidig
giver de brede trin flere siddemuligheder, idet der er plads til
at sidde med strakte ben med det øvre trin som ryglæn eller at
sidde yderst på trinet som på en stol. Trinenes højde på 40 cm
er passende som siddehøjde med fødderne hvilende på jorden
eller som ryglæn. Mellem de store trin i kanten af trappen er
indsat ekstra trin på 20 cm i højden, der er passende til at gå på,
og de gående ledes samtidig til kanten og udenom de siddende
på vej op og ned ad trapperne. Trapperne er orienteret mod
eftermiddags- og aftensolen og med udsigt til den vertikale park,
der står som en skulptur i vandet. Trapperummets niveauer er
opbygget over et forløb, hvor flydeplantebassinerne ligger sig i
forskellige højder, og de små træbroer skaber forbindelse mellem de enkelte trappeudsnit. Forløbet kan følges over trapper og
broer gennem rummet. Når man står på en af de små træbroer
over de store bassiner er det muligt at komme ud på bassinerne
og se ned i vandet til åkander og vandpileurt, eller endda stikke
hånden ned til blomsterne. Betonens rå overflade betyder at
trapperne ikke blive glatte, når de er våde, og giver et råt modspil
til de små flydebladsplanter. Atmosfæren er her rå og stringent
men opblødes af planterne og vandet, der ses overalt hvor man
vender sig hen i rummet.

Fig. 159

Udsyn over trapper og flydeplantebassiner

Fig. 160

Snit C af trapperummet 1:100
6
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Flydebladsplanter i bassinerne:
Vandpileurt, gul åkande og frøbid
Øst for trapperummet findes forskellige
materialerflader, der inviterer til forskelligt brug. Belægningerne ses til højre på
planen. Her gives eksempler på brug af
banerne. Fra oven:
Sand til beachvolley.
Græs til at ligge på.
Hårdt sand til petanque.
Mørkeblåt asfalt til rulleskøjter og leg.
Lys asfalt og sand til længdespring.
Asfalt med thermosplasttryk til leg.

Collage

Snit C

Fig. 161

Plan over Trapperummet 1:500

Fig. 162

Fig. 163

Materialer:
Trapper af lys, ru beton.
Plantebassiner af halv-rustent metal.
Træplanker som små broer over bassinerne.

Fig. 164

Om natten oplyses vandspejlet på bassinerne og
lyset glimter i vandoverfladen, blade og blomster.
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tidevandspladsen

På Tidevandspladsen opleves vandets bevægelse over tid. Pladsen er sænket, så vandet flyder ind over pladsen ved højvande
og trækker sig tilbage igen i løbet af seks timer. I den tid forandres pladsens form af vandets forløb, og herefter ligger små
pytter tilbage på asfalten som spejler himlen, omgivelserne og
menneskene. Der er rig mulighed for interaktion med rummet
gennem pjasken i vandet eller ved en gåtur uden sko. Atmosfæren er rå og uhøjtidelig og skaber associationer til de slidte
flader på havnen. Asfalten og vandet smelter sammen og fremstår helt upoleret. Illustrationen på den modstående side viser
Tidevandspladsen set fra syd mod den nordlige havnekant. En
efterårsdag hvor himlen er grå viser byrummet sin mørke og rå
side frem, det regner og vandet står højt på pladsen.

På Tidevandspladsen er skærme i et gennemsigtigt plastmateriale opstillet med påtrykte
vandstrukturer. De formidler fortællingen om den
foranderlige ådal ved at vise forskellige faser i
åens forløb fra ådal til havn. Her ses hvordan en
skærm, alt efter vejret og lyset retning og styrke,
ændrer farvemæthed og kontrast og forandrer
billederne.

Fig. 165

Snit D gennem tidevandspladsen 1:100

Fig. 166

Fig. 167
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tidevandspladsen
Snit E

Snit D

Fig. 169

Herover: Tidevandspladsen er inspireret af den
stemning, der opstår efter et regnvejr når vandet
ligger sig i pytter og den tunge duft af asfalt står
tydeligt frem.

Collage

Collage
Fig. 168

Snit E gennem tidevandstrappen 1:100

Fig. 170

Yderst til venstre: Plan Tidevandsplads og Tidevandstrappe 1:500.
Til venstre: Udsnit af trapperummet om natten. Belysningen fremhæver skærmene og skaber reflektioner
rundt omkring på asfalt- og vandoverflader.
Til højre: Tidevandspladsen i snevejr.

Fig. 171

Fig. 172
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siloskoven

I siloskoven vokser birketræer side om side med høje siloer, der
er en rest fra industrihavnen. I byrummet er siloernes toppe
skåret af og en del af den ene silos side. Dette giver indtryk af at
træerne har bredt sig og vokset ind i siloerne, og på den måde
mødes de to fortællinger om ådal og havn. De to andre siloer har
fået skåret små åbninger på størrelse med døråbninger, hvor
ådalsstien løber igennem den ene. Der sker noget uventet, når
man bevæger sig ind i siloen, for her vokser birkeskoven også.
Birken er valgt på grund af sine stoflige stammer, der med sine
hvidgule og sortbrune farver står i kontrast til siloerne hårde
metal og betonoverflader. Siloernes højder på 15 og 20 meter
samt placering betyder af en del af siloskoven ligger i skygge i
løbet af dagen. Solen filtreres af de luftige kroner, hvilket betyder
at der stadig kommer lys ned jorden. I siloskoven er træerne
opstillet i gridsystem og tilpasser sig sådan havnens stringente
system. Atmosfæren afspejler mødet mellem beplantning og
siloer; Siloerne lukker træerne ind, som bringer farve og duften af
skov til rummet. Her kan man gå en tur og høre vinden der rasler
i bladene. Inde i siloerne kan man i siloens indramning se skyerne
passere forbi mellem trætoppene. Går man en tur gennem
siloskoven efter mørket er faldet på vil oplyste træer træde frem
på skiftevis tæt på og langt fra stien. Bladenes grønne nuancer
lyser op i rummet og om vinteren fremhæves de nøgne grenes
former.

Snit gennem siloskoven 1:200. Træerne er Dunbirk, der kan
blive op til 20 meter høje og begynde at stikke toppen ud af den
mindste silo.

Fig. 173
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Siloskovens foranderlighed
er her illustreret med et
fotos af birkeskove om
vinteren og om sommeren.
Om vinteren står stammernes stoflighed og kontraster frem. Om sommeren lyser bladenes farver op
mellem de hvide stammer.

Fig. 175

Fig. 176

Plan over siloskoven 1:500

Snit F

Udsnit af belysningsplan 1:200.
Om natten oplyses enkelte træer og fremhæver træernes grønne kroner i mørket. Ådalsstien løber her gennem siloen og optegnes i mørke med små lysdioder.

Fig. 179

Stierne er beton fliser med en riflet
overflade. De er sammensat flere
ad gangen til en stor flade, der er
skæres over med uregelmæssige
mellemrum for at opløse stien som
den løber ind i skoven.

Collage
Fig. 178

Fig. 174

Fig. 177

På den østlige havnekant er
indskåret skrå bede i kanten af
halvrustens metal, der bryder med
den hårde kant. Bedenes bund
oversvømmes ved højvande og er
beplantet med høje kantplanter
som bredbladet dunhammer,
tagrør, dyndpadderok, høj sødgræs
og kogleaks.
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refleksion

Udgangspunktet for dette projekt var problemformuleringen:
HVORDAN KAN STEDETS EGNE FORTÆLLINGER OM ÅDALEN OG
INDUSTRIEN DANNE UDGANGSPUNKT FOR BYRUMSDESIGN, OG
DER IGENNEM GØRE STEDETS IDENTITET STEDSSPECIFIK?
HVORDAN KAN STEDET GIVE SANSELIGE OPLEVELSER GENNEM
VAND, BEPLANTNING OG MATERIALER?

FORTÆLLINGER OG IDENTITET
Den første del af problemformuleringen, at lade stedets
fortællinger danne udgangspunkt for byrumsdesignet, opfyldes
ved at inddrage elementer i rummet, der associerer til eller symboliserer havnen eller ådalen. Overlejringerne af de to
fortællinger ses eksempelvis i den vertikale park hvor ådalsvegetationen vokser op omkring industristrukturerne eller på
Tidevandspladsen hvor linierne fra det ålandskab, der tidligere
var på stedet, former den grove asfalt. Betyder inddragningen
af fortællingerne at identitet bliver stedsspecifik? Situationen
hvor et ålandskab omdannes til havn med fjord- og ålandskaber
omkring byen, ses flere steder i landet, idet mange byer er anlagt
ud fra samme principper som Randers. Eksempelvis Vejle og
Kolding har en lignende struktur hvor fjorden løber ind i landet,
bliver omdannet til havn i mødet med byen, løber videre som en
udrettet å og slynger sig længere inde i landet igen i et naturligt
forløb. Det, der adskiller havnen i Randers fra de andre byer, er
havnepierens form og dens smalle forbindelse til byen. Pieren
ligger som en stor ø i fjorden, omkranset af vand på alle sider,
og får på den måde tilhørsforhold til åen med karakter af at ligge
i Gudenåens forløb, frem for at være en udløber af byen. Dette
giver helt særlige betingelser for at forstærke forløbet og pierens
placering i Gudenåen ved at trække Gudenåens vegetation ind og
indskære kanaler i pieren. Denne omstændighed gør anvendes af
fortællingen i designet unik for byen. Denne fortælling overlejres
med de bevarede industristrukturer, der i sig selv er unikke for
Randers, eksempelvis strukturerne omkring kraftvarmeværket
og dets skorsten samt de unikke sammensætninger af siloer i
asfaltstrukturen. Identiteten bliver således stedsspecifik i mødet
mellem de to fortællinger.

de ligger uden for de fem rum, kunne der også arbejdes med
en yderligere bearbejdning. Eksempelvis kunne mødet mellem
havn og ådal fremhæves i formen på træernes bede. Princippet
er træerne vokser op gennem et hul i betonen, men billedet ville
blive tydeligere hvis bedet i stedet blev formet som en stor revne
i betonen.

Mødet mellem havn og ådal på pieren kan diskuteres. Er det et
ligeværdigt møde, eller hvem har magten og i hvilke situationer?
En yderligere opløsning af pieren ved at anlægge flere kanaler
og skabe flere øer af forskellige størrelse ville betyde at ålandskabet ville træde tydeligere frem. På den anden side ville denne
opløsning kunne betyde en for stor opløsning af havnekajen og
fortællingen om havnen ville blive sat i baggrunden. I konceptplanen ses referencerne tydeligst til havnen langs havnekanterne, mens referencerne til ådalen se tydeligst i det grønne
strøg og langs kanalerne. I en videre bearbejdning af konceptplanen kunne der arbejdes med mødet mellem fortællingerne.
Nogle steder, eksempelvis i det grønne område på pierens spids,
kunne kanalerne få mere ådalskarakter og opløse pieren mere,
eller der kunne arbejdes med hvordan en blød og grøn kanal
møder en hård og stringent havnekant. I de rum i byrumsplanen,

SANSELIGE OPLEVELSER
Anden del af problemformuleringen besvares gennem
virkemidlernes foranderlighed, stoflighed, farvespil og arrangering.
Foranderlighed over året opleves i beplantningens forandring
og vandets tilfrysning. Foranderlighed over døgnet ses i tidevandets stigning og fald og i belysningen om natten hvor stedet får
en drømmeagtig karakter. Der bruges også sanseoplevelser
når adgangen til vandet styrkes. Der kan plaskes i vandet på
tidevandspladsen og lysets spil på vandoverfladerne forstærker
den visuelle sammenhæng mellem flydeplantebassiner og vandet
foran Trapperummet. Foranderlighed og stoflighed opleves i
nærheden til det grønne, hvor birkestammerne danner rum af
lange hvide stammer der vokser sig ind i siloerne, eller ved at gå
i de våde enge eller fra gangbroerne kigge ned på strående der
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stikker op af vandet. Sanseoplevelserne anvender således vand,
beplantning, materialer og belysning til at skabe oplevelserne og
sanserne skærpes desuden med rummene forandring over tid.
RELATIONEN MELLEM PERSON OG STED
Hvordan inkorporerer designet registreringer og teorier? Registreringerne peger på fortællingerne og deres kvaliteter, som danner udgangspunkt for designet. Teorierne handler om identitet
og sted og om atmosfære. At opretholde en stedsspecifik
identitet i udviklingen af stedet opretholdes ved at basere udviklingen på stedets fortællinger. Relationen mellem person og sted
har betydning for identiteten, idet stedet opleves og opfattes af
den enkelte person på stedet. Så hvordan forstærkes relationen
mellem person og sted i byrumsdesignet? Der skabes forskellige
typer af oplevelser, defineret ud fra Klingmanns moduler, der har
til formål at give oplevelser gennem sanserne ved virkemidlernes
indbyrdes forhold og mødet med årstider, vejr og lysforhold. For
eksempel fornemmer man stammernes stoflighed og dufter
træernes blade. Der opstår følelsesmæssige oplevelser gennem
stedets særlige atmosfære, der opstår i mødet mellem havn og
ådal. Man oplever stedets særlige atmosfære som en overlejring af de rå lag og de bløde former, af det grove, stringente

og i måden rummene afløser hinanden på. Især for børn kan
tidevandets forandring af byrummet være en oplevelse der giver
ny viden. De kropslige oplevelser sker ved at man kan røre ved
vandet og træerne, gå gennem kantplanterne og således opstår
oplevelserne gennem kroppens interaktion med rummet. Ved at
tilbyde disse oplevelser kan stedet påvirke personens humør og
følelser, og dermed opstår en forbindelse mellem person og sted.
BYDELEN OG BRUGERNE
Udgangspunktet for udviklingen af bydelen er, at byrum, der
tilfører herlighedsværdier til området, vil være en attraktion for
området og højne værdien af hele området. At arealerne vil blive
attraktive skyldes placeringen midt i Gudenåen med nærheden til
vand og grønt, der desuden fremhæves i dette projekts byrum.
Pierens rekreative værdier er åbne for hele byens borgere og
ikke kun dem, der har råd til at bo på grunden. Der foreslås
i projektet at blande ejerforhold og lejlighedsstørrelse for at
undgå at boligerne kun henvender sig til dem med økonomisk
kapital, hvilket ellers er en risiko med den attraktive placering.
Det ønskes at pieren bliver en bydel, der henvender sig til alle
aldersgrupper, samfundslag og kulturer, så byrummene lægger
op til interaktion mellem mennesker, og dermed udbredes større
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social forståelse. Denne problemstilling bliver indirekte opfyldt
gennem opfyldelsen af projektets mål om at skabe relation mellem person og sted gennem sanselige oplevelser, samt ved at
skabe et sted der får betydning gennem dets egne fortællinger.
Når et sted får betydning og tilbyder herlighedsværdier vil det
også være et sted mennesker har lyst at opholde sig og færdes.
Der lægges ikke op til specifikke aktiviteter, der henvender sig
til bestemte målgrupper eller aldersgrupper, i stedet er byrummenes muligheder åbne. Det er helt basale muligheder som
at gå en tur eller sidde og nyde solen. I byrummets østlige side
er lagt forskellige materialer og opsat net og kurve. Dette viser
muligheder for forskellige sportsgrene, selvom basketball banen
er lige så god at løbe på rulleskøjter eller spille streethockey på.
Denne form for åben programmering har den fordel at stedet
ikke bliver låst fast til en enkelt funktion, og derfor kan anvendes
af den enkelte på den måde som personen har lyst til. Dette betyder at stedet tager udgangspunkt i at hver person oplever stedet
forskelligt alt efter baggrund og præferencer og dermed også
kan anvende det efter eget ønske. De midlertidige aktiviteter
er også åbne i deres muligheder. Der kunne i projektet være
arbejdet yderligere med de midlertidige aktiviteters overgang til
mere permanente funktioner. I stedet er arbejdet med en gradvis

afvikling af de midlertidige funktioner, efterhånden som pieren
udvikles. På denne måde opstår en flydende overgang mellem
midlertidige og mere permanente funktioner i byrummene.
ATMOSFÆRE
Det forsøges i projektet at designe byrummet med udgangspunkt
i den eksisterende havne-atmosfære og at bibeholde den i overlejringen af havne- og ådalsfortælling.
I henhold til teoriafsnittet ”atmosfære” afhænger stedets
atmosfære af farverne, lysindfaldet, arrangering af rummets
elementer, materialerne, formsproget samt lyde og dufte. Ved
udarbejdelsen af byrumsdesignet er flere af ovennævnte dele
blevet indarbejdet med udgangspunkt i havnens udtryk. Ådalsfortællingen har dog også haft indflydelse på designet og dermed
på atmosfæren. De grå og brune nuancer er blevet suppleret
med vegetationens farver, da beplantningen er blevet mere udbredt, end den normalt er på en havn. Også dufte og lyde vil blive
forandret som følge heraf. I mødet mellem de to fortællinger, retter ådalsfortællingen sig ind efter havnen, idet den struktureres
og ordnes, hvorved formsprog og arrangering af elementer ligger sig i spændingsfeltet mellem havnens og ådalens. Set ud fra
dette, kan der argumenteres for at stedets oprindelige atmos-

fære står stærkere frem i nogle rum end i andre. Det er således
et modsætningsforhold i ønsket om at bevare stedets atmosfære, samtidig med at havnen overlejres med ådalsfortællingen.
Men hvis ådalsfortællingen skal have betydning for stedet, må
den nødvendigvis også påvirke atmosfæren.
Atmosfære er dog et luftigt begreb. Er atmosfæren blevet
påvirket så meget at havneatmosfæren er gået tabt, eller er der
stadig nok, der associerer til havnen, til at atmosfæren opleves?
Ifølge Böhme kan atmosfæren kun opleves på stedet af den enkelte person. Derfor er det svært blot at forestille sig byrummets
nye atmosfære. Oplevelsen varierer desuden fra person til person og om havnestemningen opleves, må derfor være afhængig
af den enkelte persons oplevelse. Der kan dog argumenteres for
at havnens rå atmosfære opleves på grund af materialernes farver og stoflighed, bevarelsen af siloer og industristrukturer og af
de fleste havnekanter. Ved inkorporeringen af ådalsfortællingen
undergår den en tilpasning til stedet der ses i formsproget og
arrangeringen af elementerne.
I flere byrum kan der derimod argumenteres for at ådalsfortællingen påvirker atmosfæren gennem beplantningen, der

ændrer på stedets dufte, lyde, stofligheder og farver samt
gennem det bløde formsprog. Hvis det antages at atmosfæren
ikke er uforandret, hvad betyder det så for identiteten? I dette
projekt ønskes det at den nuværende rå havneatmosfære
opretholdes med det formål at skabe et sted, der bibeholder en
stedsspecifik identitet efter byudviklingen. Men denne stedsspecifikke identitet kan også udvikles på baggrund af en atmosfære
der opstår i overlejringen af stedets fortællinger, idet denne
atmosfære også vil være stedsspecifik, da den udspringer af
stedets egne fortællinger.
Hvordan relaterer stedets atmosfære sig til foranderligheden?
Fra dag til nat sker der forandringer i lysforhold og i stedets lyde
og med byrummets belysning træder nogle elementer frem på
en anden måde end om dagen. Stedets atmosfære forandres
således dag og nat, ligesom den gjorde da stedet var havn eller
ådal. Foranderligheden ses også tydeligt over årstiderne. Om
vinteren bliver farverne mere afdæmpede, træernes grene står
tydeligt frem, og rim og sne forandrer landskabet. Disse små
forandringerne har stor betydning for sanseoplevelserne og
stedets atmosfære undergår hele tiden små ændringer som
tiden går.
75

Designproces

Her beskrives processen for udviklingen af projektet opdelt i
følgende afsnit:
- Forbindelsen til byen
- Diskussion af blødt/hårdt, ådal og havn
- Konceptudvikling
- Formudvikling
Skalaen i hver overskrift er ikke et udtryk for den enkelte tegnings
skala, men derimod for den skala, der er arbejdet i ved bygning af
modeller og i skitseringen. Dette illustrerer hvordan udviklingen
af projektets design er foregået gennem arbejdet på forskellige
skalatrin.

Fig. 181
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flow og forbindelser
I den første fase af projektet, var idéen at arbejde med et byrum
placeret på den inderste del af pieren og tættest på byen (skravering på kortet).
Dette betød en analyse af forbindelsen til byen. Området for
placeringen af byrummet blev dog ændret til et sted, der var
længere ude på pieren for at fokusere på at vise et byrum ud fra
konceptet for pieren istedet for et byrum tæt på byen. Med et
byrum på det først valgte sted ville fokus blive vendt fra at skabe
sanseoplevelser i designet, og istedet til at fokusere på at skabe
forbindelse til byen.

FORBINDELSEN TIL BYEN
DESIGNPROCES
NYT FORSLAG
Det er muligt at skabe en bedre sammenkobling mellem gågaderne og fjorden ved at begrænse den hårde trafik ved følgende
tiltag.
Nr. 1: Havnegade lukkes og Søndergade kan kobles direkte
på projektområdet. Da vejen kræver plads bliver det en smal
fodgængerforbindelse.
Nr. 2: Når havnegade lukkes, lukkes også adgangen fra syd
til rutebilstationen. Dette overflødiggør parkeringspladserne
vest for rutebilstationens vendeareal, som kan omdannes til en
fodgængerpassage. Samtidigt kan fortovet langs vendearealets
østlige side videreføres til projektområdet, da tankstationen
formodes at lukke når Havnegade lukkes. Dette forstærker
forbindelsen mellem Dytmærsken og projektområdet.
Nr. 3: Ved at fjerne private bilister fra Dytmærsken, kan den
vestlige del af Dytmærsken blive en lille plads kun for blød trafik.
Der beholdes 2 dropoff-pladser på pladsen forbeholdt handicappede og dårligt gående. Dette giver sammen med nr. 2 en
stærkere kobling mellem gågaderne og projektområdet.
Nr. 4: Da rutebilstationen forventes at beholde sin placering pga.
de mange mennesker den tiltrækker bykernen hver dag, mens
Havnegade ønskes helt fritholdt for hård trafik, opretholdes kun
bussernes adgangsvej fra nord. Det betyder at barrieren her ikke
kan elimineres, men den begrænses ved at udelukke biltrafik.
Nr 5: Taxa- og drop-off- arealet flyttes fra den vestlige del af
Dytmærsken (nr. 3) til den nordøstlige side af dette kryds (nr.
5). Dette betyder at Dytmærsken kun benyttes af blød trafik og
busser, hviklet kan forstærke fodgængerflowet mellem gågaden
og Østervold. Samtidig lukkes den sydgående vejbane på Østervold for al hård trafik, hvorved hele den veslige del af Østervold
forbeholdes blød trafik, og det store midterareal på Østervold
bliver lagt sammen med fodgængerarealet. Den nordgående
vejbane opretholdes for at muliggøre drop-offarealet tæt på
centrum og kun 100 meter fra rutebilstationen. Længere opppe
ad Østervold kan endnu et Drop-off areal etableres, tæt ved
Rådhustorvet.
Nr. 6: Den nedre del af Østervold er stadig lukket for hård trafik,
men åbnes op i syd for blød trafik med lukningen af Havnegade.
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Her ses et eksempel på en analyse, der fokuserer mere på
forbindelser til byen end på sanseoplevelser. Idéen bag er dog
stadig relevant, men blev ikke taget videre i projektet grundet
fokus på sanseoplevelser og fortællinger.
2

1

NUVÆRENDE SITUATION
I gågaderne er fodgængernes stier koblet sammen, men så
snart gågaden ophører, ophører også de flydende forbindelser
for fodgængere. Den hårde trafik har magten når fodgængeren
skal vente i et lyskryds (nr. 1 og 6), eller skal krydse en vej uden
fodgængerovergang (nr. 2, 4 og 5) . I enkelte tilfælde får fodgængerens sti lov at løbe et stykke videre i retning af havnen (nr. 3
og 5), men bliver så afbrudt i næste kryds (nr. 2 og 6). Disse barrierer betyder at fodgænderflowet holdes inde i gågaden og ikke
føres ned fjorden, og der lægges op til at der køres i bil udenfor
zonen.
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Denne omlægning af trafikken vil kunne støttes med redesign af
de nævnte områder. Et design der styrker Dytmærsken som en
direkte forlængelse af gågaden ned over den nedlagte parkeringsplads vil forstærke intentionen. En udligning af niveauforskellen
mellem vejbane og midterareal på Østervold, samt et design der
skaber flere rum i det store rum, ville gøre Østervold til er mere
attraktivt sted at færdes.

2

1
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FORBINDELSEN TIL BYEN

byrumsplacering
Denne illustration blev lavet da projektområdet lå tæt på byen
og viser de potentialer, som bykanten indeholder for at forbinde
byen til projektområdet. De tre gader der løber ud til Havnegade
kan forbindes over projektområdet, så der skabes en forbundet
ring af gader i bymidten. På den måde ledes fodgængerne ned til
fjorden og projektområdet. Analysen giver samtidig en fornemmelse af kanten til byen og den karakter som byen har, der står
i kontrast til havnens karakter. Dette er en relevant iagttagelse
der havde betydning for at fastslå havnens karakter, og hvordan
den nye bydel gennem designet skulle have mere karakter af
havn og ådal fremfor af den eksisterende by.

Den nordlige kant

Bykanten:

Den sydlige kant

100 m
Fig. 183

På kortet ses hvor rækken af billeder er taget. Billederne er lagt over hinanden og skubbet sammen flere steder, derfor er ikke
alt på strækningen vis i billederækken. Et indtryk af afstandene gives af den sorte linie med inddelinger for hver 100 meter, der er
lagt over fotorækkerne og korresponderer med kortet. På næste opslag findes fotorækkerne af den nordlige og den sydlige kant.

kanten til byen

BYKANTEN

Denne bygning har en 70 meter lang lukket facade betyder at
bykanten virker afvisende. Facadeopdelingens system gentages uden
afbrydelser eller variation og de horisontale bånd forstærker det
monotone udtryk. Der er ingen indgange eller nye oplevelser langs
facaden for fodgængeren.
Ved at åbne facaden op i underetagen, som det er sket på hjørnet
af bygningen, vil oplevelsen af at bevæge sig til fods langs bygningen
bliver mere interessant og desuden føles mindre utrygt om aftenen.

Mulig forbindelse:
Om aftenen er restauranterne og diskotekerne
i Storegade fyldt med mennesker. Kun 150
meter oppe ad gaden møder den gågaden.
I fremtiden kan vejen til højre for gaden
nedlægges.
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Mulig forbindelse:
200 m fremme i en ret linie ligger Dytmærsken med meget fodgængertrafik og biler, der
sætter folk af ved rutebilstationen. Vejen her
kan lukkes eller bibeholdes til bustrafik.

Den eneste boligbebyggelse der grænser op til pieren
og sørger for, at der er mennesker her efter butikker
og kontorer er lukket. Dette giver tryghed for dem der
færdes på gaden.
Med en lukning af Havnegade vil tankstationens tilgængelighed blive forringet, og den vil
sandsynligvis flytte væk.

Bagsiden af et ejendomsselvskab bidrager ikke et liv på gaden.

Mulig forbindelse:
Den nyrenoverede Østervold er et stort og tomt byrum. Et af problemerne er at byrummet ligger i
udkanten af gågadesystemet og ender “blindt” her i den sydlige ende, brat afskåret af Havnegade. I den
nordlige ende af Østervold er Thors bakke under opførelse med Biograf, sundhedshus og boliger. Med
mere udadvendte funktioner i den sydlige ende, kan Østervold blive en forbindelse mellem gågadesystemet
og vandet.

Mulig forbindelse:
Indkørslen til parkeringshuset er fra den
nordlige side, men en lille sti kan fungere som
smutvej for fodgængere der skal hente bilen.

Parkeringshusets facade har den fordel
at den kan bruges til reklamesøjle uden
at forstyrre funktionen indenfor.

Fig. 184

DISKUSSION AF BLØDT/HÅRDT, ÅDAL OG HAVN
DESIGNPROCES

det gronnes tilbagevenden

Eksisterende kanter

DET GRØNNES TILBAGEVENDEN
Det blev dog hurtigt klart, at i arbejdet med at skabe fortællinger
i byrummet, ville et byrumsdesign længere ude på pieren og
længere fra byen skabe et bedre billede af mødet mellem havn
og ådal, fremfor mødet med byen. I denne sammenhæng blev
forskellige idéer for denne kontrast mellem havn og den omkringliggende ådal undersøgt. Emscher Park har en lignende
fortælling. Her løber den grønne ind og overtager de forladte
industristrukturer. I projektet blev det valgt af dreje perspektivet
og i stedet fokusere på mødet mellem grønt og det eksisterende.
Magtforholdet skifter. Nogle gange tager det grønne over, som
i siloskoven hvor træerne vokser ind i siloerne, andre gange kan
det grønne ikke få fat, og havnen dominerer. Som på Tidevandspladsen, hvor det grønne forsøger at vokse op over asfaltkanten,
men ikke kan komme til. Med tiden vil små planter forsøge at
skyde sig op igennem asfalten, og dermed bringe nyt spil i magtforholdet.

Fig. 185

KANTER TIL VANDET
Med vandets nærhed som en stor kvalitet på området, blev der
med varierede kanter til vandet arbejdet med at skabe bedre
adgang til vandet og dermed udnytte vandets sanselige kvaliteter.
De eksisterende kanter blev registreret og anvendt som udgangspunkt for de kommende kanter i overlejring med ådalens
kanter. Derudover blev de bearbejdet for bedre visuelle og fysiske
forbindelser mellem land og vand. Nedenstående referencebilleder har fungeret som inspiration for designet af kanterne samt til
diskussionen af hvad der kendetegner en grøn/blød/hård/stringent kant, samt deres tilhørsforhold til ådal og havn.

HÅRDE KANTER

BLØDE KANTER

Fig. 186

nye kanter oplosning af kanten

miks af hard og blod kant
HÅRDE KANTER

BLØDE KANTER

Fig. 187

Fig. 188
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DISKUSSION AF BLØDT/HÅRDT, ÅDAL OG HAVN

materialer

fra gront til urbant

Diskussionen om grønt, blødt, hårdt og stringent kom
omkring forholdet mellem det urbane og det havneinspirerede. Havnen er et resultat af byen, men er
alligevel to forskellige størrelser med vidt forskellige
karakterer. Det urbane kan være råt og stringent som
havnekarakteren, men det kan også være farverigt
og have materialer som gummi, hvilket ikke relaterer
sig til havnen. Her er opstillet hvilke “grønne” materialer, dvs. materialer der knytter sig til naturen og har
en blød karakter, overfor de “urbane” materialer der
knytter sig til byen og har gennemgået en større grad
af forarbejdning. I midten illustreres hvordan materialerne ved at blive forabejdet eller placeret i anden
kontekst kan blive mere “grønne” eller mere “urbane”.
Dennne diskussion betød at det blev klart hvordan
urbane materialer adskiller sig fra havnens materialer, og at det var mødet imellem havnematerialer og
beplantning, og mellem blødt og stringent formsprog,
der var relevant for projektets koncept.

GRØNT

GRØNT/URBANT

URBANT

GUMMI

ASFALT

BETON

METAL

BETONFLISER

TRÆ

SAND

VEGETATION
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STEN
Fig. 189

KONCEPTUDVIKLING
DESIGNPROCES

Det gronne strog og det urbane alandskab
Fortællingen om den foranderlige ådal har fra starten haft betydning for udviklingen af projektets koncept. Plantegningerne af
åens ændrede forløb som billede på byen og ådalens indvirken på
hinanden, er en fortælling med stor betydning for byen og stedet.
Måden hvorpå denne fortælling skulle inddrages har derimod
ændret sig gennem projektet. I starten var konceptet at binde
ådalen henover byen. På dette tidspunkt, var forskellen på det
urbane og havnen ikke blevet helt klart defineret, som beskrevet
i foregående afsnit. Projektets titel var Det Urbane Ålandskab og
handlede om mødet mellem by og ådal fremfor mødet mellem
by og havn. Selvom havnen har at gøre med byen, betyder det alligevel en forskel i forhold til den måde byrummene formes og de
materialer, der anvendes. Ved nærmere registrering af havn og
by blev forskellen defineret, og det blev klart at forandringen på

projektområdet handlede om kontrasten mellem det, der var, og
det, det udviklede sig til, - mellem ådalen og havnen.
Mødet mellem beplantning, hårde materialer og vandet og mellem det bløde og stringente formsprog blev de principper, der
kendetegnede mødet mellem ådal og havn. Beplantningen symboliserer ådalen gennem valg af træer, kantplanter og flydebladsplanter, der findes i Gudenådalen. Hårde materialer og med ru
og stoflige overflader, som findes på havnen, symboliserer denne.
Overlejringen af de to fortællinger blev tydelig i det anvendte
formsprog. Blødt og hårdt formsprog blandet med hårde materialer og beplantning viser mødet mellem havn og ådal.

ing gennem det særegenhed og ved at mennesker relaterer til
stedet og anvender det. I denne relation mellem person og sted
var sanseoplevelser en metode til at forstærke denne relation i
byrumsdesignet.

Idéen om at arbejde med stedsspecifikke fortællinger i byrumsdesign udsprang af teorien om identitet og sted. Et sted får betydn-

Ådalens forbindelse over pieren var i starten
en struktur af offentlige grønne rum og
stier.
Senere blev det grønne et lag af både offentlige, semiprivate og private rum med
overvægt af grønt, som en visuel forbindelse
over pieren. Ådalsstien blev en stiforbindelse
der løber igennem både grønne og grå rum
alt efter hvor pieren tilbyder særlige oplevelser og løber igennem rum med udsigter
over fjorden og åen, langs kanaler og rum
med industristukturer og langs vekslende
grønne og hårde kanter.

Ådalens forløb gennem tiden fra ådal til havn.

Fig. 190

Fig. 191
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FORMUDVIKLING

Bygningskanten 1:500
Mens præciseringen af projektet stod på, påbegyndtes formudviklingen, hvor første skridt var definering af bygningskanten der
afgrænser byrummet.
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MODEL 1
Der arbejdes med en lige kant, så parken ligger som i en lomme,
som kanten til Central Park, New York, hvor det grønne ligger
som en lomme i byen. De skarpe kanter er inspireret af måden
de eksisterende bygninger er placeret på: Lange lige kanter der
”pakker” industristrukturene og forarbejdningen ind, gemmer
dem væk. Parken kan ses på afstand ad Kulholmsvej hvilket giver
en andtydning af hvad der kommer. De to parker er adskilte af to
stokke, så den sydlige park virker skjult, som det er tilfældet i den
nuværende struktur. Forskellen er, at man her kan bevæge sig
ind på området. Kanten mellem de to bliver dog lidt for skarp. Lidt
bedre sammenhæng ønskes, så det ikke opleves som to adskilte
parker. Denne kant har stor sammenhæng til den eksisterende
struktur. Kanter er lige, industistrukturer er lukket inde bag bygninger og kun toppen af siloerne ses. Den let skjulte park, men
som samtidig er åben og tilgængelig, er en kontrast der spiller på
forandringen af stedets funktion.
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MODEL 2
De lavere, mindre og mere sammensatte volumener giver bedre
sammenhæng mellem de to parker. Parken opfattes som to rum
i rummet i stedet for to adskilte rum. Kanten til parken er stadig
lige og parken dukker derfor stadig uventet op som en grøn
lomme i bystrukturen. Kanten er løsnet let op for at illustrere at
der kan være forskel i facaderækken dybder.

MODEL 3
Her afprøves en kant der stadig lader parken være en lomme,
men som er mere løs og rumlig med små nicher og udspring.
Den sammensatte kant har en lighed med industristrukturenes
sammensatte formsprog. Kanten bliver dog lidt for kompliceret.
En mere lige kant vil virke som en rolig ramme for parken.

Fig. 192

MODEL 4
Her opløses kanten helt ud til det grønne. Dette giver flere rum,
mens parkens grænse flyder helt ud og rummene bliver for
uskarpe.
KONKLUSION
Der blev valgt en skarp definering af kanten, så byrummet træder
tydeligt frem mellem bebyggelserne, og pludselig åbner sig foran
én, når man bevæger sig gennem området. For at skabe aktive
og oplevelsesrige facader, planlægges der for haver, fællesrum
eller stier langs facaderne. Dermed udviskes også grænsen
mellem ude og inde. Der gives et forslag til de enkelte typologier
baseret på at blande brugergrupper gennem blandede boformer,
forskellige typer af uderum og grader af offentligt og privat (se
præsentationsafsnit “typologier og brugergrupper”.)

kanten til vandet1:200

FORMUDVIKLING
DESIGNPROCES

Her ses hvordan der blev arbejdet med at forbedre adgangen til
vandet gennem opløsning af kanten. Samtidig blev blød og stringent formsprog og grønne og grå kanter afprøvet.

Fig. 193

BLØD KANT OG TRAPPER
De takkede former, med trapper: Fordelen er, at adgangen til
vandet forbedres. Der opstår mange kanter at sidde på og man
kan vende sig i alle retninger og sidde med ansigtet til solen hele
dagen. Man kan gå ned til vandet eller ud på små broer og stå
ude i kanalen. Formsproget er hårdt og formen meget kompleks,
og skal derfor kun anvendes enkelte steder.

GRØN OG URBAN KANT
Ideen om mødet mellem grønt og gråt på kanten afprøves i
1:200. Det grønne lægger sig her ind over de hårde materialer
og antyder af det grønne overtager det hårde.

VERTIKAL LIGE KANT
Forskellige typer af kanter afprøves ved et udsnit i 1:200. Der
afprøves bugtede linjer, som med sit organiske formsprog associerer til åens bugtede form, og mere takkede former, der
referer til havnepiers og små broer. Først afprøves en helt
vertikal kant. Dette giver en skarpt linie der er meget simpel i
sit udtryk også set fra den modsatte bred. Den takkede form
giver mulighed for at gå ud på broer, men den direkte kontakt til
vandet er her ikke mulig.

De bølgede former giver også mange forskellige kanter orienteret i mange retninger. Man kommer dog ikke langt ud over
vandet som med den takkede kant, da den bølgede form er mere
flydende. Hvis den bølgede form i stedet for at være at et hårdt
materiale er jord/en blød kant, er fordelen at den bløde kant
giver andre muligheder. På blødt underlag kan man ligge eller
sidde på en anden måde end på hårdt underlag, og her kan vegationen fra ådalen vokse mere frit.

VEKSLENDE KANT
Afprøvning af vekslen mellem takkede og buede form 1:200:
I denne model sker skiftet efter ca. 10-20 meter hvilket giver et
hyppigt skift. Dette virker meget komplekst. Der arbejdes i stedet
med kun én type kant i hvert byrum.
KONKLUSION
Der vælges en vekslen mellem den lige og beplantede kant, den
takkede og stringente kant og den bløde, grønne kant. Dermed
opstår variation i kanterne med forskellige grader af opløsning og
måder, hvorpå kanten kan anvendes.
Den takkede kant fra eksempel tre forbedrer adgangen til vandet
betydeligt og skaber mange orienterings- og siddemuligheder.
Princippet i denne form anvendes i Trapperummet. De bølgede
former med en blød grøn kant anvendes nord for bilvejen på
kanalen samt i Engene.
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FORMUDVIKLING

kanalens forlob 1:500
1

Trappelomme
Kulholmsvej

2
Asfaltstruktur

1
Grøn bugt
Herunder ses ådalen forløb gennem tiderne lagt ovenpå hinanden. Her ses
ådalens formprincip med mange øer og snørklede åforløb. Princippet med
øer videreføres, hvor pieren opdeles i mindre øer vha kanaler.

1

1

Fig. 194

KANAL FORLØB 1
Princippet med de skiftene kanter, afprøves nu i byrumsmodellen
1:500 i skitsering. Med skift på for hver 10-20. meter (2-4 cm).
Skiftet sker her for hver 2-4-6 cm (10- 20- 30 m). Det giver 10
-15 forskellige kanter på hver bred. Det bliver et meget hyppigt skrift. Der kan afprøves mere større vekslen i skift. Det vil
sige flere lange stræk (30 -50 meter) og enkelte helt korte (10
meter). Kanalen veksler med bredder fra 1 m, 10 meter til det
bredeste sted med 20 m. (Århus å er til sammenligning 10
meter bred). I denne model sker skiftene tilfældigt mellem grønt
og hårdt. Dette skal afpasses med det bagvedliggende, som
funktioner, grønne strøg, forskellige hårde flader, overgange,
oversvømmede enge og tidevandsplads.
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2
KANAL FORLØB 2
Kanalens forløb er her tilpasset asfaltsilo-strukturen, idet vandet
nu løber under siloerne, og tager mere fat i strukturen. På denne
måde bliver den en skulptur i vandet.
Kulholmsvej opretholdes som en fordelingsvej for biler og cykler,
men trækkes lidt længere mod nord, tilpasset byrummet. Vejen
er lavhastighed. Det grønne kan flette sammen med vejen flere
steder og bidrage til hastighedsbegrænsning.

KANALER OG HAVNEKANTER PÅ HELE PIEREN
Konceptet er en overlejring af havn og ådal. For at vise princippet omkring naturen der møder industrien og den nye epoke der
kommer, får enkelte industrielle strukturer lov at blive stående,
og det grønne vokser op omkring resterne. Det næste lag er
byen, der kommer ind og lægger sig i landskabet. Bygninger kommer efter landskab og byrummet opstår blandt industristukturer
og beplantning.
Princippet med den slyngede overordnede form fra åernes
naturlige forløb videreføres idet kanten opløses flere steder.
Dette giver et varieret forløb, bedre adgang til vandet,, forskellige
muligheder for beplantning og belægning og forskellige brugsmuligheder. For kanalerne brydes kanten op i et miks af bløde og
hårde, grønne og grå kanter.
Havnekanten i sin nuværende form kendetegnet ved sine lige
stræk, især den nordlige og sydlige kant tættest på byen. Dette
ønskes bibeholdt for at fastholde stemningen med åbenhed og

udsigter. Havnekanterne bearbejdes kun ved indskæring af kanaler og de lige havnekantsstrækninger bibeholder udsigten over
horisonten. Der kan laves forskellige “lommer” af trapper og af
små bugter eller udkragninger af små broer og flydepontoner
enkelte steder langs havnekanten. Dette kan også tydeliggøre
en opbrydning af pierens form mod ø-struktur der refererer til
ådalen.
På denne måde bliver der forskel på at færdes på kanten af øen
ud til Gudenåen og fjorden og mellem øerne langs kanalerneLangs havnekanterne opretholdes den store skala og de lige
forløb, mens kanalerne har en mindre skala og opløser kanten til
vandet.

FORMUDVIKLING

foranderlighed og tidevand 1:100

Foranderlighed er et princip der anvendes i projektet til at skabe
og variere byrummets sanseoplevelser. Nærheden til vandet
og den forholdsvis store forskel på høj- og lavvandeniveauet på
stedet giver mulighed for at lade vandet forandre byrummet.
En model i 1:100 undersøger hvilke muligheder der gives for
opløsning af kanten baseret på forskellen i vandstandshøjderne.
Byrummet opretholder sit generelle niveau i kote 1 og bearbejdes herudfra i forhold til vandets niveauer. De varierede kanter
betyder at vandet tages ind på forskellig måde og ændre byrummets form.

rumtyper og grader af gront 1:500

Processen omkring udviklingen af byrummene foregår gennem
en blanding af skitsering og modelbygning. Her ses hvordan skitser stykkes sammen i bidder, tages ud og ændres og gennem
denne iterative process tilpasses hinanden. Herover til venstre:
Placering af byrum i forhold til industrirester og forløbet mellem

DESIGNPROCES

rummene. Herover til højre: Markering af byrummenes grad af
grønne flader overfor hårde materialer hjælper til en definering af det grønne strøgs forløb, karakteren af de enkelte rum i
byrummet og de forskellige kanter.

blat gront og urbant PIEREN

Herover: I udviklingen af konceptplanen for pieren arbejdes
med fire lag: Det grå, det blå, det grønne og stierne. På dette
tidspunkt repræsenterer de grå og grønne lag offentlige stier
eller rum. Det grå og det grønne afveksler hinanden men udgør
ikke et samlet forløb. Kanalerne sørger for gennemstrømning af
vandet i havnebassinet og skaber øer på pieren.
Til højre: Kanalens forløb ændres til et mere flydende forløb, hvor
kanalen syr sig igennem pieren. Det grønne lag repræsenterer
de steder hvor det grønne har overvægt i forhold til det grå,
og det grå lag viser hvor det grå har overvægt i forhold til det

grønne. Det grønne er blevet én samlet forbindelse over pieren.
“Ådalsstien” er en hovedsti, der tydeliggøres gennem pieren.
Tidligere løb den kun i grønne områder, men løber nu gennem
både grønne og urbane områder og styrer i stedet igennem
særlige steder så som de tre store byrum/parker, havnekanter
og langs kanalerne. Stien forbindes mod vest til ådalens stisystem
og mod øst til de grønne rum ved lystbådehavnen. Derudover
kan stien blive en del af den historiske rute “Lodsstien” der fører
til Udbyhøj og “Trækstien” der fører til Silkeborg. De to stier afbrydes idag ved Havnegade, men kan sammenkobles over pieren
med den nye ådalssti.

Fig. 195
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Byrumsmodel 1:500
Den første byrumsmodel arbejder med 9 rum i byrumsparken:
- Havnebadsrum og soppebassiner
- Siv- og dampplads
- Trapperum og flydeplantebassiner
- Vertikal park
- Siloskoven
- Lagskærme
- Ådalsbede
- Oversvømmmede enge
- Belægningsbakker
Senere lægges rummene sammen for gøre parken mere enkel
og overskuelig, hvorved der findes 5 rum:
- Tidevandsplads (Sammenlægning af Havnebadsrum og soppebassiner + siv- og dampplads + Lagskærme).
- Trapperum og flydeplantebassiner (Belægningsbakker udgår
men forskellige typer af belægning indarbejdes).
- Vertikal park
- Siloskoven (Inkluderer Ådalsbede)
- Engene

Fig. 196
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Asfaltstrukturen opsluges af kanalens forløb og står
som en skulptur og spejler sig i vandet. Der afprøves
forskellige linjeføringer for vandets forløb rundt om
og under strukturen. Den eksisterende gangbro på
den sydlige kant bibeholdes og kobles på Engenes
system af gangbroer.

Til højre: Der eksperimenteres her med udformningen af Trapperummet. Her ses ligheden fra
kantundersøgelserne. Der arbejdes med trapper
der går ned til vandet, og broer der ligger sig ud
over vandet, samt flydeplante bassiner imellem.
Under detaljeringen af rummet indtegnes rummene
i computerprogrammet Autocad for en nærmere
præciseringen af målene.

Vandet løber ind og forandrer området. Her et
eksempel det bløde indtag af vand, som senere
genfindes i Engene.

Fig. 197

FORMUDVIKLING

Byrumsplan 1:500

DESIGNPROCES

VERTIKAL PARK

ÅDALSBEDE

SILOSKOVEN

HAVNEBADSRUM OG SOPPEBASSINER

SIV OG DAMPPLADS

OVERSVØMMEDE ENGE

SILOSKOVEN

TRAPPERUM OG
FLYDEPLANTEBASSINER
BELÆGNINGSBAKKER
ÅDALSBEDE
LAGSÆRME

VERTIKAL PARK

BELÆGNINGSBAKKER

LAGSÆRME

OVERSVØMMEDE ENGE

HAVNEBADSRUM OG SOPPEBASSINER

SIV OG DAMPPLADS

Fig. 201

TRAPPERUM OG FLYDEPLANTEBASSINER
Referencer og stemningsskabende billeder hjælper til en definering af de forskelliger rums steminger. Her ses eksempler
for de ni byrum.
Fig. 198

Fig. 199

Fig. 200
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Byrumsdetaljering 1:100 - 1:200

FORMUDVIKLING

Et gennemgående tema i udviklingen af byrummenes design er
foranderlighed. Ved at vise hvordan et rum kan forandres over
døgnet og over året gøres opmærksom på den forandring som
stedet har været og er igennem fra den uberørte ådal over
urbanisering og industrialisering til det næste skridt med en ny
betydning.
I designet af byrummene ses foranderligheden ved tidevandets
indtrængen og tilbagetrækning i rummene over døgnet, vegetationens forandring over året, samt belysningens forandring af
stedet om natten.

KANALKANTERNES BREDDER
Der arbejdes med forskellige typer af kanter: Grønne, grå
samt mix heraf. Fra kote 2,4 (bygningsniveau) til kote 0,7
(højvandeniveau) er der 1,7 meter i niveauforskel. Forskellige
afstande og nedtrapningsmuligheder undersøges for kanterne.
Byrummet ligger i kote 1, hvorved det er muligt at lave mindre
stejle forløb, samt at trække kanten ned til lavvandeniveau (kote
-0,5).

KANTBEARBEJDNING
En opløsning af kanten giver bedre forbindelse til vandet både
i oplevelsen, visuelt og fysisk. Her arbejdes med en indskæring
i den eksisterende kant. Her sættes ådalens kantbeplantning
ind i en urban kontekst, idet der skæres bede ind i kanten hvori
vegetationen sås. Bedene skråner fra kote 1 (parkniveau) til kote
-0,5 (lavvandeniveau), hvorved bedene vandes dagligt af tidevandet og kantens forandres ved vandets bevægelse og vandets
foranderlighed synliggøres.
Herunder: Et andet eksempel, der blev frasorteret for at opretholde et mere simpelt udtryk, er hvor bedene fortsætter op til
kote 2 i en skrånende bevægelse og griber fat i parken. I denne
skitse er der taget udgangspunkt i den nordlige havnekant ved
siloskoven, hvor der foregår en fletning mellem det grønne og det
grå, mellem ådal og havn, på kanten.

TIDEVANDSPLADS
Tidevandspladsen har en rå karakter men også en drømmeagtig
stemning. På dette tidspunkt er tidevandspladsen ikke formet
efter noget bestemt princip, men tager vand ind fra siden.
Vandets indløb forandrer pladsen. Her findes også dyser der
spreder vanddamp på pladsen. Pladsen er forbundet til Tidevandstrappen hvorfra vandet løber ind på pladsen. Tidevandstrappen anvendes til leg og badning. Belægningen er asfalt som
formes blødt i niveauer og giver pladsen et lidt tilfældigt, råt og
uhøjtideligt udtryk i linje med stedets eksisisterende rå stemning.
Flere steder er der store huller i asfalten (2x2 meter) hvorfra siv
vokser op og skaber vertikale elementer på pladsen. I denne endelige udformning af Tidevandspladsen anvendes ådalens forløb,
der tidligere var på stedet som inspiration for udformningen. For
at fokusere på vandets indløb på pladsen udelades siv og dyser.

Fig. 202

Til venstre: Udformning af landskabet foregik i en vekslende proces mellem skitser og papmodeller. Her ses en model i 1:500
af Trapperummet, Engene og Tidevandspladsen på et dette
tidspunkt i processen.
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SILOSKOVEN
Stedets foranderlighed over tid synliggøres også ved det grønne,
der overtager de tilbageværende industristrukturer.
Der skæres ind i siloerne og træerne breder sig ind gennem
hullerne i siloerne og overtager dem, også indeni.
Herved opstår en overraskelse ved bevægelse gennem rummet,
da siloerne gemmer på noget uventet.

FORMUDVIKLING

Byrumsplan og konceptplan
Her ses den sidste byrumsplan og konceptplan inden den endelige plan, der vises i præsentationsafsnittet.

BYRUMSPLANEN
Fra denne plan og til den endelige plan vist i præsentationsdelen
er der arbejdet videre med havnekanten ved siloskoven, der får
rytme og skarphed. Træerne arrangeres i et gridsystem for at
tilpasse sig havnens stringente system og skabe et mere ordnet
udtryk, når man færdes i rummet. Tidevandspladsens kant til
siloskoven bearbejdes og kanten til kanalen simplificeres. Trapperummets har i denne plan flydeplantebassiner langt ind på
området, som senere trækkes ud til vandet for at skabe visuel

BYRUMSPLAN (1:500)

DESIGNPROCES

sammenhæng mellem vandspejlene og forstærke forbindelsen
til vandet. Området bagved arbejder herefter kun med forskellige
flader og niveauer og opnår dermed et mere simpelt udtryk. Den
vertikale parks beplantning og metalbroernes forløb præciseres,
mens gangbroerne over engene arrangeres efter et mere enkelt
system.
KONCEPTPLANEN FOR PIEREN
Her foretages enkelte ændringer i justering af kanalernes forløb
ved indpasningen af bebyggelsen, der også er viderebearbejdet
i rapportens konceptplan. Den endelige konceptplan og byrumsplan ses i præsentationsafsnittet.

PIEREN (1:2500)

Fig. 203
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Bilag

SAMMENHÆNG MELLEM AFSTAND TIL NATUR OG GRØNNE OMRÅDER

Bilag til “grønne områder”. Uddrag af undersøgelsen “Natur og grønne områder
forebygger stress” (Skov og landskab, 2005).

Besøg i grønne områder 1-4 gange
om ugen reducerer stress. Ved færre
besøg aftager efffekten.

Ved 300 meter til grønne områder
besøges området gennemsnitligt 5-6
gange om ugen, herefter besøges området ikke så tit.

Fig. 204
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Plantekatalog
ALMINDELIGE KANTPLANTER GUDENÅEN

brudelys_Butomus_umbellatus_

dueurt_lådden_Epilopium hirsutum

dunnerhammer bredbladet_
Typha latifolia

eng forglemmigej_Myosotis palustris

høj sødgræs_Glyceria maxima

iris gul_Iris pseudacorus

kogleaks sø_Scirpus lacustris

lancetbladet ærenpris_Veronica
anagallis-aquatica

natskygge bittersød_
Solanum dulcamare

tagrør_phragmites_australis_1

vandpeberrod_Rorippa amphibia

kalmus_Acorus calamus

pindsvineknop_Sparganium_
erectum_L_copia

Fig. 205

dyndpadderok_Equisetum fluviatile

ALMINDELIGE FLYDEPLANTER GUDENÅEN

Fig. 206

frøbid_Hydrocharis morsus-ranae

gul åkande_Nuphar lutea_rodfæstet

vandpileurt_2Polygonum amphibium_rodfæstet
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Parkering

Parkering på området foregår under gadeniveau for at begrænse biltrafikken og udnytte uderummene til rekreative byrum fremfor parkering.
Parkeringen udregnes efter et estimeret antal af 1 parkeringsplads pr 100
m2 bolig/kontor/handels-areal.
Antallet af parkeringspladser per m2 vurderes ud fra to eksempler:
Parkering Budofi plads: 4000 m2: ca. 300 pladser
75 pladser pr 1000 m2
Parkering ved Sygehus Nord, Aalborg: 5000 m2: 530 pladser.
106 pladser pr 1000 m2
Der estimeres i projektet 85 pladser pr 1000 m2
Samlet beboelse/kontor mv. m2:
Område A (nærmest byen + området med pakhuset): 14362 m2.
Område B: rækkehuse/byhuse: 20790 m2
Område C: karrébebyggelse: 57747 m2
Område D, stokke: 28786 m2
Område E, punktbebyggelse: 24429 m2

UDREGNING PARKERING
Samlet areal al bebyggelse alle etager: 146114 m2
Estimeret parkering: 1 parkeringsplads pr. 100 m2.
Dermed kræves ca. 1461 parkeringspladser i alt.
Antal p-pladser område E, punktbebyggelse: Ca. 230 stk.
Område D, stokke: Ca 250 pladser
P-område på område A og B: 10680 m2: ca.. 907 pladser.
I alt: 1387 pladser
Dette stemmer omtrent med 1 p-plads pr 100 m2 areal.
Dette er passende til boliger, hvilket hovedparten af arealet er sat af til i
dette eksempel. Kontorfunktionen kræver flere p-pladser, men her kan det
forventes at mange p-pladser står tomme i dagtimerne, hvorfor en del af
pladserne kan dobbeltprogrammeres.

Samlet areal: 146114 m2

Område A
Område B

Område C
Område D
Område E

Fig. 208

Plan over pier 1:5000 med parkering markeret med orange
og adgangsveje i kote 0 er optegnet med sort.
De enkelte områder er markeret med sort.
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Fig. 207

Eksempel fra Holland på underjordisk parkering hvor udluftningen er indtegreret i bygningsfladen og træer vokser op gennem
dækket.

sol og Skyggeforhold Trapperummet
EFTERMIDDAG

FORMIDDAG

BILAG

I dette afsnit redegøres gennem 3Dprogrammet Sketch-up, der
kan beregne sol og skygge over året og dagen, for de forskellige
byrums sol- og skyggeforhold. I præsentationsafsnittet “Klima”
anvendes informationerne der gives her til at beskrive hvordan
solforholdene hænger sammen med de enkelte rums funktioner
og brug.
2 TIMER FØR SOLNEDGANG

Nord
DECEMBER
I december måned kaster den store asfaltstruktur med siloer syd for rummet skygge over dele
af rummet i løbet af dagen. I disse måneder er
skyggerne lange, men der er alligevel altid flere
steder i trapperummet der har sol.

01. december kl 10 (1,5 time efter solopgang)

01. december kl 13.30 (2 timer før solnedgang)
SEPTEMBER
Om efteråret og foråret er trapperummet stort
set altid solbeskinnet.

01. september kl 10

01. september kl 15

01. september kl 17 (2 timer før solnedgang)
JUNI
På årets længste dag er trapperummet
solbeskinnet indtil hen under aften, hvor solen
inden den går ned kaster skygger fra nordvest.
De sidste par timer kaster de store siloer derfor
skygger hen over dele af trapperummet.

Fig. 209

21. juni kl 10

21. juni kl 15

21. juni kl 19 (2 timer før solnedgang)
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sol og Skyggeforhold Tidevandspladsen
EFTERMIDDAG

FORMIDDAG

2 TIMER FØR SOLNEDGANG

Nord
DECEMBER
Bebyggelsen syd og vest for området kaster
skygge over pladsen stort set hele dagen-

01. december kl 10 (1,5 time efter solopgang)

01. december kl 13.30 (2 timer før solnedgang)
SEPTEMBER
Pladsen er solbeskinnet hele dagen bortset fra
hen over aften hvor en lille del af pladsen ligger i
skygge af bygningen vest for pladsen.

01. september kl 10

01. september kl 15

01. september kl 17 (2 timer før solnedgang)
JUNI
I de helt tidlige morgentimer ligger pladsen i
skygge af siloerne men resten af dagen ligger
pladsen i sol.

Fig. 210

21. juni kl 10
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21. juni kl 15

21. juni kl 19 (2 timer før solnedgang)

BILAG

sol og Skyggeforhold siloskoven
EFTERMIDDAG

FORMIDDAG

2 TIMER FØR SOLNEDGANG

Nord
DECEMBER
I denne model er siloskovens mange træer ikke
medtaget, og oplevelsen af at gå under træernes
kroner er derfor mere skyggefuld end denne
model viser. Grundet de høje siloer vil dette rum
ofte være i skygge, men da der netop er tale om
en skov og ikke et opholdsrum er det ikke nødvendigt med mange solskinstimer for at rummet
fungerer.
I denne måned kaster siloerne skygger øst for
siloerne efter middagstid.

01. december kl 10 (1,5 time efter solopgang)

01. december kl 13.30 (2 timer før solnedgang)

SEPTEMBER
Situationen er stort set den sammen som for december hvor der kastes skygger over den østlige
del af rummet fra middagstid.

01. september kl 10

01. september kl 15

01. september kl 17 (2 timer før solnedgang)

JUNI
Om sommeren er skyggerne kortere og derfor
er rummet delvist i sol det meste af dagen og
først om aftenen dækket af skygge.

Fig. 211

21. juni kl 10

21. juni kl 15

21. juni kl 19 (2 timer før solnedgang)
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BILAG

sol og skyggeforhold engene
Nord

EFTERMIDDAG

FORMIDDAG

2 TIMER FØR SOLNEDGANG
DECEMBER
Engene ligger i sol det meste af dagen. Kun den
vestlige del af engene ligger i skygge efter middagstid.

01. december kl 10 (1,5 time efter solopgang)

01. december kl 13.30 (2 timer før solnedgang)
SEPTEMBER
I de første morgentimer ligger den østlige del af
engene i skygge, mens den vestlige del ligger i
skygge om eftermiddagen. Den midterste del af
engene ligger i sol hele dagen.

01. september kl 10

01. september kl 15

01. september kl 17 (2 timer før solnedgang)
JUNI
O,mrådet er solbeskinnet hele dagen indtil om
eftermiddagen hvor den vestlige del af engene
bliver skyggefulde og hvor også asfaltsilostrukturen til sidst kaster skygge ud over engene.

Fig. 212

21. juni kl 10
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21. juni kl 15

21. juni kl 19 (2 timer før solnedgang)
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