
Nej til byggeri
under Strøget

Afklaring af gågade-byggeri i Horsens må afvente lokalplan
HORSENS - Projektet 
med både både over- og 
underjordisk byggeri i 
forbindelse med den 
kommende gågade på 
Strøget (Søndergade) i 
Horsens er reelt opgi-
vet politisk. Dermed er 
tre projekter-forslag 
om byggeri på Sønder-
gade nu skrumpet ind 
til to.

- Der vil ikke kunne skabes 
politisk flertal for et underjor-
disk byggeri på den kommen-
de gå-gade Ø Søndergade i 
Horsens, fastslår formanden 
for teknik- og miljøudvalget i 
Horsens kommune, viceborg-
mester Erling Jensen (S).

Vil ikke binde sig 
ud i al fremtid
- Vi havde en lang drøftelse af 
Søndergade-spørgsmålet på et 
udvalgsmøde i går, og selv om 
vi ikke har taget direkte 
stilling til de enkelte projek-
ter, ligger det fast, at der ikke 
vil kunne skabes flertal for ar-
kitekt-firmaet Birch & Sven-

nings planer om at bygge un-
der jorden.
- Vore teknikere vurderer, at 

et sådan byggeri vil tage et år 
længere end de øvrige pro-
jekter. Det vil også være utro-
ligt dyrt, men det er selvfølge-
lig kommunen uvedkommen-
de.
- Men hvad værre er: Det vil 

være meget svært at ændre på 
et byggeri, der også er udfor-
met under jorden, hvis man 
på et senere tidspunkt vil lave 
noget om - for eksempel om 20 
eller 50 år. Det vil være meget 
uheldig binding, siger Erling 
Jensen.
Udover projektet, der også 

omfatter byggeri under jor-
den, har Birch & Svenning og-
så lavet et projekt-forslag ude-
lukkende over jorden. Des-
uden har Erik Lauersens Teg-
nestue A/S i Horsens lavet et 
forslag til Strøgets fremtidige 
udseende.

Lokalplan
i haste-tempo
Teknik- og miljøudvalget 
besluttede på mødet i går at 
lave en lokalplan for Sønder-
gade.

Den skal laves i haste-tem-
po, og derfor hyrer kommu-
nen rådgivende ingeniører 
udefra til at deltage i arbejdet. 
Både til lokalplan-udformnin-
gen, og især til den projekte-
ring af kloakering og gågade-
anlæg, som økonomiudvalget 
forleden bevilgede 1,1 mill kr. 
til.
Lokalplanen kommer til at 

indeholde elementer om gå-
gade i dag-timerne samt sive-
gade i aften- og natte-timerne, 
forskellige muligheder for be-
plantning og udsmykning 
samt reguleringer for det 
fremtidige byggeri i hele om-
rådet.
- Vi vil først vælge mellem 

projekterne for Søndergade, 
når lokalplanen er færdigbe-
handlet politisk, siger Erling 
Jensen.
- Det bliver vel først engang 

til februar eller marts næste 
år?
- Det er korrekt.
- Men kan I så nå at være 

færdige med Søndergade med 
udgangen af 1991, hvis plan er-
ne om et stor-center ved Lund 
realiseres med udgangen af 
næste år?
- Det er med i vore bereg

ninger, at det skal kunne 
nåes, siger Erling Jensen.

Arkitekt: Der 
vil gå lang tid
Fra arkitekterne Birch & 

Svennings tegnestue, der er 
skaberen af det projekt for 
Søndergade, der opererer med 
forretninger også under jor-
den i Søndergade, siger arki-
tekt Kurt Birch, at der des-
værre nu vil gå lang tid, inden 
der kommer gang i arbejdet på 
Søndergade.
- Men vi har som tidligere 

omtalt også et projekt, der 
udelukkende omfatter bygge-
ri over jorden, og hvad der vel 
også er væsentligt er, at vi står 
med de penge, som projektet 
vil koste.
- Vi vil tilbyde et samarbejde 

med kommunens teknikere 
om den løsning, der skal laves 
for Søndergade. Men det skal 
ikke være nogle granitfigurer 
og blomsterkasser hist og her. 
Det skal være et markant byg-
geri, og det kan vi for vores 
vedkommende gå igang med i 
morgen, om det skulle være, 
siger Kurt Birch. (hj/can)
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