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I det følgende beskrives forslag til fremtidig udformning af pladser og
byrum i Borup Bycenter. I beskrivelsen redegøres for de problemstillinger, der knytter sig til centerets nyværende fremtoning, samt for
ideer og forslag til den fremtidige udformning.
Foruden nærværende beskrivelse omfatter materialet følgende:
Planillustration i mål 1:1000
Planillustration af de tre hovedbyrum i mål 1:500
Bilag 1 Økonomisk anlægsoverslag
Bilag 2 Alternative anbefalinger

Stedet
Centeret ligger centralt i Borup, og er omkranset af Møllevej mod nord,
Bækgårdsvej mod øst og Hovedgaden mod vest. Foruden de tre veje, er der
adgang til centeret via tre tunneller under hver af vejene, hvorfra cyklister og
fodgængere ledes ind til centerets bilfri kerne.
Mellem vejnettet og centerbygningerne omkranses centeret af parkeringspladser. Derfor vender pladserne og de øvrige byrum primært deres facader
og byrum ind mod centerets midte. Dette søges understøttet i opgavens
løsning.
Borup Centeret består af en akse gående fra nord mod syd, suppleret med
tre større byrum undervejs, hvoraf det sidste placeret mod syd i øjeblikket er
delvist opdelt i to pladser, af en mindre pavillon.
Målet med opgaven er at binde de tre større byrum sammen over hovedaksen, og artikulere de tre byrums individuelle kvaliteter.

Forudsætninger
De verserende planer om at omdanne det tidligere rådhus til kultur- og foreningeshus, med bibliotek som hovedfunktion og en cafe i stueetagen ved det
sydvestlige hjørne af huset, medtages som forudsætning i opgavebesvarelsen. Samtidig tages der højde for planerne om at opføre en ny bygning mod
pladsen ved det tidligere rådhus sydvestlige hjørne.
Det pågående arbejde med etablering af et parkeringsareal ved Møllelundgården, der knyttes til centeret ved stier og belægninger, tages ligeledes
med i opgavebesvarelsen som forudsætning. Parkeringsarealet belægges
med brosten med grønne fuger og inddeles i nogle parkagtige rum af lave
bøgehække, der samtidig danner rum for en udvidelse af skulpturparken
nord for Møllelundgården.
Derudover forudsættes det at den nuværende gennemkørsel mellem parkeringsarealerne ved Fakta og Aldi lukkes.
Det vurderes at det samlede forslag i store træk kan realiseres for et samlet
beløb på ca. 3.000.000 kr

Lilletorv
Ved det sydvestlige hjørne af det tidligere rådhus, er et nyt hus til detailhandel planlagt opført. Det nye hus danner en fjerde væg mod byrummet, der
således får karakter af en mindre plads i læ, og med gode solforhold. Dette
byrum døbes i opgavebesvarelsen ”Lilletorv”.
Pladsen fremstår i dag som en passage, der ikke i større udstrækning inviterer til ophold. Men med planerne for den fremtidige udnyttelse af det tidligere
rådhus til kultur- og foreningshus, hvor det sydvestvendte hjørne tænkes
anvendt til cafe, vil det med enkle midler være muligt at udnytte byrummets
potentiale som opholdsplads.

”Lilletorv” som det fremstår i dag

Med reference til de rumdannende bøgehække ved det fremtidige parkeringsareal nord for centeret, etableres en grøn væg af vedbend på Faktabygnigens gavl med torvet. Fodgængerzonen mod parkeringsarealet bag det
nye hus markeres med en lavere bøgehæk, så torvets rum defineres uden
egentlig at afgrænses.
Centralt på torvet etableres en vandkunst. Dette foreslås udført i samarbejde
med Borup kunstforening, og kunne ske i form af en konkurrence, hvor en
del af omkostningerne evt. kunne dækkes af de butikker der ville nyde umiddelbar fordel af torvet med forbedrede kvaliteter som opholdsareal.
På en eller flere af bygningerne mod pladsen, monteres LED-lysarmaturer,
der enten kan belyse pladsen i form af permanente lysmønstre, eller evt. kan
forprogrameres til interaktiv belysning af forskellig karakter. Samtidig tænkes
den eksisterende belysning udvidet, med 1 – 2 armaturer magen til de eksisternde, til belysning af passagen mellem den nye bygning og Faktabygningen, samt adgangen fra cykelstien ved Netto.
Som supplering til de udendørs siddemuligheder cafeen i det tidligere rådhus forventes at levere, opstilles en bænk foran bøgehækken, vendt mod
torvets midte.

Collageillustration af ”Lilletorv”

Centerlunden
Ved tunnelen mellem skolen og Borup Centeret er der i dag en gennemkørsel over fodgængerzonen, der forbinder parkeringsområderne på hver side
af strøget. Dette bryder strøgets samlende akse gennem centeret, og skaber
et opløst byrum, hvor mange slags trafik og funktioner mødes.

Eksisterende gennemkørsel over fodgængerzonen

Ved lukning for gennemkørsel foreslås strøgets eksisterende belægning
videreført, så aksen bindes sammen.
Mod parkeringsarealet ved Fakta og Aldi markeres overgangen mellem parkering og strøg, med etableringen af en bøgehæk med to stynede træer

implementeret. På hver side af hækken er der adgang fra strøget mod parkeringsarealet. Foran hækken opstilles to bænke vendt mod strøget.
På den modsatte side af strøget mod tunnelen opstår ved lukning for gennemkørsel et areal, der tænkes anvendt rekreativt. Området kaldes i opgavebesvarelsen for ”Centerlunden”.
Det smalle fortov der giver adgang fra parkeringsareal bag bageren bevares,
og på gavlen etableres et grønt stykke væg, som ved ”Lilletorv”. Fortovets
afgrænsning markeres ligeledes med en svungen bøgehæk, der favner et
cirkulært brostensbelagt område på hjørnet ved bagerbutikken. Det er tanken, at bagerbutikken i begrænset omfang kan etablere udendørs siddemulighed på dette areal.
Den sydlige skråning mod tunnelen terrasseres med en ca. 50 cm høj betonkant, og plateauerne beplantes med græs. For foden af betonkanterne
lægges 3-4 rækker brosten med grønne fuger som trædesten.

Referencebillede fra Hamburg
Nogle af de eksisterende træer flyttes op, så de danner ryg mod parkeringsarealet bag bageren. Den terrasserede skråning danner en lille lund, som
giver mulighed for rekreativt ophold i bycenteret, hvor man kan flytte sig med
solen. Samtidig kan arealets plateauer tages i brug ved forskellige kulturarrangementer, eller bare nydes som anlæg af centerets besøgende.
Den eksisterende belysning udvides med et vægarmatur ved det grønne
vægstykke samt et armatur mellem de to bænke ved bøgehækken mellem
strøget og parkeringsarealet ved Fakta og Aldi.
Der placeres yderligere to LED-armaturer til belysning af det cirkulære brostensareal og nedkørslen til tunnelen. Enten som permanente lysmønstre
eller programmeret interaktiv belysning.

Collageillustration af ”Centerlunden”

Storetorv
I centerets sydlige del ligger et større torv med adgang fra parkeringsarealet
over for skolen, og bag Brugsen, samt fra en tunnel for fodgængere og cyklister. Ved opkørsel fra tunnelen deles pladsen i dag i to, af en pavillon med
udendørs servering.
Der er adgang fra parkeringsarealet over for skolen, mellem to bygningsgavle. Dette danner en naturlig port til centeret ved ankomsten, men da der
modsat ankomsten ikke er nogen bygning eller væg, fortsætter blikket direkte gennem centeret, før man overhovedet er trådt ind i det. Denne bevægelse gentages af vinden, hvilket får denne del af pladsen til at fremstå meget
åben, vindblæst og ikke videre indbydende.

Adgang fra parkeringsareal til ”Storetorv” i dag.

Den nordlige del af Storetorv

Når man træder ind på pladsen, møder man et af Borup centerets potentielt
attraktive hjørner, med god plads og gode solforhold. Stedet skæmmes dog i
nogen grad af et tomt og afspærret indgangsparti til en tidligere forretning,
samt af en udvendig trappeopgang til boliger over butikkerne, med postkasser og renovations containere.
For at skabe et bedre defineret byrum, og for i nogen grad at dæmme op for
vinden på denne del af pladsen, etableres en sluse af to grønne vedbendvægge mellem torvet og parkeringsarealet over for skolen. Mellem de to
vægge parkeres de indkøbsvogne, der i dag står op mod muren, og der
opstilles et stynet træ ind mod pladsen.

Collageillustration af grøn indgangssluse til Storetorv

Collageillustration af grønne vægge ved Storetorv

På selve pladsen etableres et multifunktionelt træmøbel, hvor der i dag ligger strandsten nedfældet i belægningen. Dette møbel tænkes at kunne bruges som scene, som siddemøbel eller andre til andre aktiviteter. Det bør
undersøges hvilke ønsker og behov centerets brugere har, i forbindelse med
den endelige udformning af møbelet.

Collageillustration af vinter på Storetorv

Den afspærrede butiksindgang på muren ind til Fakta-bygningen foreslås
nedrevet, og i stedet etableres endnu et grønt vægstykke. Den grønne væg
svinges og føres over til pavillonen midt på Storetorv, så denne del af pladsen afsluttes som byrum. Stierne fra tunnelen og fra Bækgårdsvej løber
gennem den grønne væg i to åbninger, der giver adgang til denne del af
torvet. Foran det grønne vægstykke etableres en lavere hæk, der adskiller
de private adgangsforhold og trappen til boligerne fra pladsen, og samtidig
kan skjule container og postkasser.
Eksisterende cykelstativer fjernes og der etableres nye bag den grønne væg
mod Bækgårdsvej. Der opstilles to bænke vendt mod scene-møblet. Den
eksisterende belysning udvides med et vægarmatur ved de grønne vægge,
samt to vægarmaturer ved den grønne sluse og yderligere to armaturer på
selve pladsen. Samtidig opsættes et LED-armatur, der kan fungere som lys
på scenemøblet, og som permanent eller programmeret lysmønster på pladsen.
Den sydlige del af Storetorv ligger for enden af centerets strøgakse, men
med sine store åbne ud- og indgange til parkeringsarealer og tunnelstien, er
denne del af pladsen ikke stærkt defineret som byrum.

Den sydlige del af Storetorv

En del af pladsen bruges endvidere i dag til udstilling af vare for butikkerne,
og samlet fremstår dette torv med en lidt rodet karakter.
Givet placeringen i enden af aksen, samt de store adgangsgivende byrum
der hægtes på torvet, anses det ikke for muligt at samle rummet som en
egentlig plads. I stedet søges den opløste karakter underbygget ved en tilgang af forskellige elementer, der dels binder pladsen sammen med resten
af centeret, og dels etablerer en ny type byrum i centeret.
Der etableres en grøn væg på Nordeabygningens gavl og en tilsvarende på
gavlen over for. Foran de grønne vægge opstilles to bænke, og gavlene
udstyres med to nye væghængte lysarmaturer hver, i alt fire.
Overbygningen til indkøbsvogne foreslås let beplantet, så den fremstår fortrinsvis grøn, uden at gennemsigtigheden helt forsvinder. Der opsættes tre
nye stynede træer, som forbindelsesskabende elementer til de eksisterende
stynede træer i centeraksen, mellem Storetorv og Centerlunden.

Referencefoto af støbte gummiunderlag

Strækkende sig fra syd mod nord, etableres en række cirkulære felter på
pladsen. Felterne omkranses af en række brosten, og udføres som støbte
gummiunderlag. Underlagene kan f.eks. være indfarvede røde, og åbner
med deres fleksible overflade mulighed for børnevenlige aktiviteter, så som
lettere legeredskaber eller små ”klatre-bakker”.

Collageillustration af den sydlige del af Storetorv

De cirkulære felter kan også i forbindelse med butikkerne der vender ud mod
pladsen, bruges som markeringer af hvor udstillede vare bør opstilles. Endelig kan de cirkulære felter ses som et gennemgående element der peger på
det cirkulære brostensfelt ved Centerlunden, på de cirkulære udskæringer i
belægningen ved træernes fødder og på de cirkulære dækgennembrydninger der er foreslået mellem etagerne i biblioteket i det tidligere rådhus.

Strøg-aksen
Borup Centerets strøgakse strækker sig fra Møllevej til den sydlige del af
Storetorv. Det foreslås at den eksisterende belægning gentages de steder
hvor der skal etableres ny belægning som en del af strøgaksen, i forbindelse
med reparationer ved fjernede cykelstativer og trappen ved Storetorv mv.,
såvel som ved nyetableringer ved eksempelvis gennemkørslen ved Fakta og
i forbindelse med etableringen af det tidligere rådhus som kultur- og foreningshus.
Ved det tidligere rådhus bør den eksisterende flisebelægning samt de lyseblå træværn mod strøgaksen fjernes, og belægningen fra centerets øvrige
strøgakse gentages her. De øvrige udenomsarealer i forbindelse med det
tidligere rådhus medtages ikke i denne opgave.
Ved opsætningen af stynede træer inden for centeraksens belægningsområde, bør udskæringen i belægningen ved træernes fod være cirkulær, for
derved at indgå i et samlet formsprog med de øvrige belægningsfelter der
foreslås. Ligeledes bør de i dag kvadratiske udskæringer ved de eksisterende træer ændres til cirkulære udskæringer.
I forbindelse med opsætningen af bænke, opsættes ligeledes et passende
antal affaldsspande i centeret.
De rustne stålrammer fordelt på forskellige af butiksbygningernes vægge
foreslås enten udnyttet af de respektive butikker, eller nedtaget.
De steder hvor belægningen støder op til facader uden åbninger, foreslås
det ligeledes at der nedlægges en række brosten, så overgangen fra belægning til byens mure artikuleres mere præcist.
Endelig kan det overvejes om der i forbindelse med etableringen af de grønne vægge der som gennemgående motiv skaber sammenhæng mellem de
forskellige byrum, skal opsættes en række stære- og mejsekasser. Man ville
således få mulighed for at have et fugleliv i centeret, der vil give et modspil i
form af lyd, til LED-lysarmaturenes mønstertegning i byrummene om natten.
Med de nye introducerede elementer i centeret er det muligt at skabe en
sammenhæng mellem byrummene og strøget, der ud over det sædvanlige,
med fuglesang også omfattede en lydside af naturlig oprindelse, til glæde for
centerets brugere og besøgende.

