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Byrum, byliv, identitet

Projektets byrumskategorier:
Smøger og velkomstarealer (C)
Torve og pladser (D)

Koncept:

Projektets mål er at aktivere ’livet bag gågaden´.

Projektets eksperiment: ...Glem for et øjeblik gågaden 
og forestil jer en vandretur i en by, hvor oplevelses-
rummet ikke er begrænset til en lige korridor, 
men hvor vandringen trækker jer ind i smøger, 
passager, små pladser, torve og parker. En op-
levelse fyldt af kontraster, spænding og liv. 
Et farvel til ’gågade-march’ og et goddag til 
den ’urbane stifinder’. 

Eksperimentets resultat er dette projekt - en 
ny bygade der i et cirkulært greb favner og 
forbinder hele midtbyen i én sammenhængende 
gestus. Vi har kaldt denne bygade for HERNING 
city trail. 

HERNING city trail vil være med til at frigive det po-
tentiale som Herning midtby allerede besidder:

A. Herning skal være en flot by
B. Herning skal være en levende by
C. Herning skal have en klar identitet

A. Herning skal være en flot by
Gågadens byrum er for så vidt allerede et flot rum. 
Der hvor indsatsen er mest påkrævet er i rummene 
bag gågaden. Det er her byens borgere og gæster an-
kommer, parkerer og får deres umiddelbare indtryk af 
byen. Det er i dag et ’backstage’-område, men kan med 
fordel behandles som et ’frontstage’-område, hvil-
ket er tanken i dette projekt - gennem etableringen af 
HERNING city trail.

B. Herning skal være en levende by
Betragtes bymidten som en helhed er der aktivitet både 
på gågaden og i rummene bag, men det er fortsat gåga-
den, der er det identificerbare rum og dermed det sted, 
der tiltrækker sig investeringer - både økonomisk, so-
cialt og kulturelt. 
Dette projekt ønsker at gøre smøgerne, velkomstarea-
lerne, torvene og pladserne til et eget identificerbart 
element i bymidten. Et element, hvor der kan investe-
res socialt, kulturelt og økonomisk, så livet bag gåga-
den får de rammer og muligheder det fortjener.

C. Herning skal have en klar identitet
Bymidten som helhed bør bidrage til denne identitet 
- ikke kun gågaden. For alle byer har stort set en gå-
gade.... 
Dette projekt vil bidrage med et nyt identitetsskaben-
de element i Herning. Et element, der gør Herning til 
en af de få byer der tør tage det næste evolutionære 
trin efter ’gågaden’. (Shopping er ikke længere en li-
niær funktionel handling, en march ned ad gågaden, 
men en lyststyret, undersøgende vandring på kryds og 
tværs af byens stier.) HERNING city trail er et ele-
ment, der skaber en sammenhæng mellem koncept og 
byrum og på den måde skaber en klar identitet for by-
midten.



6 34210

Projektets elementer:

a. En cirkulær bygade, der gør det muligt at bevæge 
sig i et kontinuerligt forløb rundt i Herning bymidte 
fremfor A til B. Bygaden er det vi kalder - HERNING 
city trail.

b. En serie at nye pladsdannelser, der alle etable-
res med det formål at skabe liv og aktivitet i rummene 
bag gågaden for her igennem at vende disse rums ’bag-
sidestatus’ til forside. Pladserne udformes som mini-
parker, der dog ikke kun gives en rekreativ funktion, 
men også aktiveres med caféer, butikker, værksteder, 
o.lign. primært for Hernings iværksættermiljøer.

c. en lyskæde af cirkelformet flyverlys i belægning, 
der identificerer den ny bygades forløb.

d. Informationssystem, der på en helt ny måde gøres 
interaktivt. Inspirationen til systemets brugerflade 
hentes fra Apples Iphone.

Projektets arkitektoniske udtryk
Projektet arbejder med cirklen som en gennemgående 
figur. Cirklen kan både være statisk i ligevægt som en-
keltstående figur, men kan også gøres dynamisk, når 
flere cirkler stilles sammen i mere komplekse konstal-
lationer. Cirklen er som udgangspunkt en ren, gene-
risk geometrisk figur, der i praksis kan kombineres og 
ilægges mange udtryk, hvilket gør den til et stærkt 
fleksibelt design- og identitetsmæssigt udgangspunkt. 
Projektets arkitektur er på den måde tænkt også som 
et kommunikativt redskab.

Trafik og parkering
Projektet tager udgangspunkt i at trafikafviklingen i 
Herning bymidte forbliver uforandret. Den ny cirkulæ-
re bygade vil dog intensivere mængden af bløde trafi-
kanter i byrummene bag gågaden. 

De parkeringsarealer der i projektet inddrages til nye 
pladser flyttes til parkeringskældre under pladserne.
 

det cirkelformede infosystem
Et multifunktionelt informationssystem, som med 
sin interaktive brugervenlighed skaber en ny 
standard for kommunikation i det offentlige 
rum.

Den er let at se fra selv lange afstande, og 
den skifter altid i lys og udseende,
man ligefrem drages mod den... er det et 
stykke kunst, en videoinstallation... eller?

Defaultskærm/pauseskærm (hvis andet aktu-
elt ikke er aktiveret) De enkelte menupunkter 
kører som ”løbelys” fra venstre mod højre. 
Så snart en person er indenfor 2 meters af-
stand til en af skærmene ( ens skærme på hver 

side) aktiverer man [touch screen], herefter 
blinker de enkelte menupunkter, man er såle-
des ikke i tvivl om at vil man videre ind, berøres 
et af disse punkter. Alternativt kan der køre en 
demo i loop, der viser brugerfladen.
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Menuer/emner  
Enten man er borger i herning, turist, besøgende på en 
af de utallige messer, kan man få udbytte af systemet. 
Da der er lagt stor vægt på, at det skal være nemt, 
sjovt og spændende at bruge systemet, vil dette i sig 
selv generere en masse trafik. ”convenience is king” ! 
Der er også taget højde for, at det appelerer til alle 
aldersgrupper.

[HERNING messe center]
Hernings store virksomhed/magnet som virkelig kan drage 
nytte af systemet! Links til andre relevante menuer.

[HERNING congress center]
Oversigt - special offers -online booking/reservation. Igen 
koblet sammen med aktuelle messer/koncertarrangemen-

ter m.m.

[HERNING culture]
Oversigt over museer, kunst, kunstnere, udstillere. Links 

til andre museer.

[TOURIST information]
Vigtigste hovedpunkter. For mere information henvises til 
det nye turist kontor.

[HERNING restaurants]
Hvad og hvor man kan spise. Der vises, hvor der er le-
digt. Der kan bookes bord.

[HERNING shopping]
Oversigt over butikker, aktuelle tilbud m.m. Butikker kan 
’købe’ visning på forudbestemte tidspunkter. Dette kan 
delfinanciere infosystemet. Kan linkes sammen med mobil 
markedsføring m.m.

[HERNINGmap]
Oversigtskort over bymidten med fokus på city trail. Ved 
søgning på lokaliteter samt events m.m. er der links og 
visning på kort - man guides til stedet.

[KIDSgames] [MOBILmms]  [MAILvideo-text-photo]
Simple spil for børn. Mulighed for at sende beskeder; hil-
sener fra det indbyggede kamera. evt. blogging.

[HERNINGmusic]
Spillesteder, kunstnere, musikvideoer. Links til kalendere 
og ’news’. Eventuelt bestilling via    funktion.

[HERNING city trail]
Oversigt over rute. Beskrivelse af ideen bag, samt funk-
tioner m.m. Links til værksteder, mikrobutikker osv. inter-
aktiv styring af flyverlys.

[HERNINGnews]
Primært oplysninger fra Herning Kommune til borgerne. 
Kan også vise tv-udsendelser på udvalgte tidspunkter. 

Eksempelvis landskamp o. lign.

FREMTID
Alt hvad der har relevans og som kan vises på en 
skærm, i fast eller videoformat kan implementeres. Sy-
stemet vil give Herning et stort forspring inden for 
nye kommunikationsformer. En meget klar og let af-
læselig identitet; og et stort potentiale for at skabe 
noget unikt. 
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Projektets forståelsesramme / den 
levende by

’Livet bag gågaden’.
Danske midtbyer bærer præg af en udvikling, der min-
der om en westernby, hvor hovedstrøget (typisk gåga-
den) består af en ’korridorgade’ flankeret af to ræk-
ker af relativt høje huse. Bag husene ligger store 
parkeringsområder omkranset af en cityring, der an-
vendes til at afsøge de store parkeringsarealer. Disse 
’bagområder’ er ikke med i forestillingen om Gågaden, 
men fungerer som servicerende for denne, men i reali-
teten ses det efterhånden tydeligere og tydeligere, at 
disse områder fungerer som selvstændige handelsom-
råder for eksempelvis store dagligvarebutikker. ’Livet 
bag gågaden’ stortrives udenom dennes dominans. 

’Bagområderne’ er det store potentiale i de fleste 
danske byer. Her kan der fortættes og skabes nye 
spændende byrum. Nye boliger, butikker og erhverv 
kunne placeres her. Områderne bag gågaden ville her-
med blive aktiveret som selvstændige byrum med et 
eget liv – akkurat som idag, men med en markant højere 
arkitektonisk kvalitet 

Fra [oplevelses]linie til [oplevelses]felt
Tanken om at ændre forestillingen om ’hvordan en 
midtby er skruet sammen’, betyder i praksis, at der ikke 
skal fokuseres på gågadelinien, men der imod på hele 
midtbyen som ét stort ’oplevelsesfelt’.

En linie har, i denne sammenhæng den svaghed, at den 
går fra A til B, hvilket betyder, at der bør være noget 
spektakulært ved A og B der giver mening til liniens 
udstrækning....men det er der ikke mange gågader, der 
kan levere. Alle kender gågadernes ’døende’ endezo-
ner, hvor butikkerne har svært ved at trække kunder. 
Grunden er jo nærliggende, når man ser på midtbyer-
nes reelle funktionsmåde i dag. Gågaden er som linie 
allerede ’opbrudt’. De store parkeringsarealer med 
dagligvarebutikker og efterhånden også udvalgsvare-
butikker trækker linien på tværs i retningen af en fla-
de.

I stedet for at modarbejde denne tendens ved at insi-
stere på forestillingen om gågaden kunne den med for-
del vendes til en udviklingsgenerator for midtbyen.

En udviklingsgenerator der vil noget andet end det 
’grå snit’, der er mange kommuners foretrukne identi-
tetsstrategi for tiden. Gader, pladser og smøger ’pla-
stres’ til med dyr grå granit, der mere giver mindelser 
om historiske byrum fra en feudal fortid, end moderne, 
demokratiske oplevelses- og shoppingrum. 

HERNING city trail
En opløsning af linien i retning af en flade understøt-
tes i dette projekt ved at arbejde med en ny cirkel af 
byrum og funktioner - HERNING city trail. HERNING 
city trail vil fungere som et supplement til den eksi-
sterende gågade, der også indarbejdes i det ny system 
af byrum.

Nye byrum
På ruten, der løber gennem de steder, hvor man idag 
allerede finder ’livet bag gågaden’, etableres en række 
nye byrum med en fælles visuel og arkitektonisk iden-
titet. Byrummene skal bidrage til at give rum og plads 
til nye aktiviteter i midtbyen. I hvert byrum etableres 
små pavilloner, der skal huse eksempelvis caféer, krea-
tive iværksættere, butikker, gallerier, udlejning af 
rulleskøjter osv. Altsammen funktioner der skal være 
med i en bevidst strategi for nye levende byrum i Her-
ning.
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De ny byrum /pladser udformes, så de udgør ’knuder’ 
på ruten, hvor byens borgere og gæster ledes ind gen-
nem knudens foldninger. 

Den bevidste aktivering af rummene bag gågaden byg-
ger på tanken om, at disse rum udgør en slags ’back-
stage’, altså områder hvor der er aktivitet, men 
ikke den slags aktiviteter man typisk forbinder med 
’frontstage’ offentlige rum. Aktiveringen af en ny by-
gade, HERNING city trail her, vil være med til at igang-
sætte en række nye mindre ’frontstage’ område i midt-
byen. områder der måske ikke er helt så overvåget og 
kontrollerede som gågaden. Der bør gives mulighed 
for at afprøve nye former for aktiviteter i det offent-
lige rum, netop på disse steder. Det kan være alt fra 
kunstworkshops over en HERNING city maraton til 
’landskamp på storskærm’ på det ny informationssy-
stems store runde skærme.

Med en lokalbundet ’tekstil’-metafor kunne man måske 
sige, at den råde tråd først bliver til et levende tæp-
pe når den væves sammen i et smukt mønster....Akkurat 
som HERNING city trail på ny kunne væve Herning by-
midte sammen til en smuk og levende bymidte.


