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v. Henrik Jørgensen 

 

 

 

Tak for sidst ved byvandringen og borgermødet på Vendelbohus tirsdag, 25. oktober. Det var interessant at 

få indblik i udvalgets tanker om at kombinere regnvandsafledning med godt bymiljø. 

 

Jeg sender her i samlet form FBL-Hjørrings synspunkter og overvejelser på baggrund af det præsenterede. 

Jeg begynder ved Sct. Olai Plads og bevæger mig derefter nedstrøms for at slutte ved den tidligere politista-

tion.  

 

 Sct. Olai Plads: 

 Vi har ingen synspunkter vedrørende eventuelt at vende parkeringsbåsene 90 grader. 

 Derimod kan vi stærkt anbefale en begrønning af pladsen og gerne med træer, hvor den underjordi-

ske parkeringsplads tillader det. En trærække som en slags ”gademarkering” og skel mellem parke-

rings- og fodgængerareal foran Faktas facade og op til Vendelbogade, vil kunne etablere en ny ver-

sion af den tidligere Bassingade. 

 Fjernelse af grillbaren er et must, og cityscenen må også gerne fjernes, så der er helt åben udsigt til 

Sct. Olai Kirke. 

 

”Strømpladsen”: 

 Vi kan støtte tanker om anlæggelse af et bassin, hvor kilden, der risler ved nedgangen til parkerings-

kælderen, føres hen og ud i det fri. 

 Tankerne om at udforme bassinet trappeformet, så det kan danne baggrund for ophold på tørvejrs-

dage, kan vi helt støtte. 

 Vi vil foreslå, at navnet ”Strømpladsen”, der nemt associerer til elektricitet, forbliver et arbejdsnavn. 

Vi vil bringe navnet Bassinpladsen i forslag. Hvis ikke navnet Bassingade genopstår, kunne dette 

navn bære den kulturhistorie videre, at der var et bassin i Bassingade, der opsamlede kildens vand 

og skabte tryk, så vandet på Springvandspladsen kunne springe af sig selv. 

 (Og når vi er ved navne: Vi er kede af, at gadestrækningen fra Nørregade forbi Olai kirke og til Nør-

rebro er blevet nedlagt med sit gamle interessant-klingende navn Sct. Olai Stræde og nu er blevet en 

del af Vendelbogade. Den afgørelse bør omgøres.) 
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Strømgade: 

 Vi har ingen særlige bemærkninger til planerne for Strømgade. 

 Tankene om at lægge vandløb og regnvandsbede i gadens vestlige side med mulighed for cafe- og 

udendørsliv i den østlige side finder vi fornuftige. 

 Vi støtter røsterne på borgermødet om, at der altid er vand nok i bækken til at den identificeres som 

vandløb. 

 

Springvandspladsen: 

 Umiddelbart mener vi ikke, at der bør ske nævneværdige ændringer her. 

 Det smukke kunstværk med spejlbassin og ring bør blive. Spejbassinet refererer til stedet som byens 

vandforsyning, og den stående ring refererer til myten om, at navnet Hjørring er opstået af Høj-ring 

(deraf ring på højkant). Man kan måske synes, at Springvandspladsen med dens historie mangler 

vand i bevægelse, men muligvis der kan tænkes en interessant og morsom løsning med vandløbet, 

der skal løbe i Strømgade. 

 Med hensyn til ophold på Springvandspladsen, vil det være dejligt, hvis der på elegant vis kan etab-

leres en grøn vindafskærmning mod Søndergade. 

 

Nørkjærs Plads:  

 Det er en rigtig god idé, at gøre passagerne fra Strømgade og Springvandspladsen til Nørkjærs Plads 

mere indbydende ved begrønning af facaderne. 

 Belægningen finder vi smuk og ledende ind mod pladsen. Desuden er den vistnok en del af det sam-

lede kunstværk af Bjørn Nørgaard, som pladsen udgør. 

 Det kan overvejes, om belægningen skal ”flyde” fra passagerne og ud i Strømgade og på Spring-

vandspladsen for at gøre ekstra opmærksom på deres eksistens. 

 Vi opfordrer desuden til, at springvandet, der oprindeligt var styret af musikken i pladsens højttalere, 

retableres. Nutidens computere må være overkommelige i pris.   

 

Mammutpladsen/Jernbanegade: 

 Denne nederste del af vandafledningsprojektet må også meget gerne have strømmende vand hele ti-

den. 

 Forløbet i øverste del af Jernbanegade synes uafklaret. Vi hørte heller ikke på byvandringen nærmere 

overvejelser om denne strækning. 

 Det er fornuftigt at overveje ny bebyggelse langs vestsiden af Mammutpladsen, der kan ændre på det 

umiskendelige bagsideindtryk, men forhusene mod Jernbanegade bør nyde beskyttelse. Det var for 

os en stor glæde at høre arkitekten fra Arkitema Architects udtale sig rosende om Jernbanegade. 

 På grund af eftermiddagsskygger kunne det måske overvejes at spejlvende indretningen af pladsen, 

så vandet med tilhørende grønne arealer løber i østsiden. Det kan vel lade sig gøre, hvis den hvide 

bygning, der ligger ind på pladsen, fjernes. 

 Vi støtter fuldt ud træer og begrønning på pladsen, men er mere skeptiske over for, hvor vidt man 

skal gå for at skabe muligheder for fysisk aktivitet og udfoldelse på det sted, som i høj grad også skal 

bruges til parkering.  

 Tankerne om at åbne en række passager mellem Jernbanegade og Mammutpladsen er helt i FBL’s 

ånd. I den forbindelse vil vi også her slå et slag for at bevare den nuværende passage nederst i Jern-

banegade direkte ind til teaterpladsen (tidligere til Sysseltinget) i stedet for at etablere et fortov langs 

den meget trafikerede Parallelvej. Det vil give bedre bymiljø. 
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 Med hensyn til at lukke Asylgade mod vest med bebyggelse, har vi ikke indvendinger. Det må natur-

ligvis ske med øje for stedets karakter. 

 

Den gamle politistation: 

 Ideen med et bassin, der i tørre perioder kan fungere som skaterbane, er fin. 

 Med hensyn til at åbne fra vest ind til Metropols parkeringskælder bør det nøje overvejes, om denne 

åbning mest hensigtsmæssigt bruges til indkørsel eller udkørsel.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Søren Thirup 

Formand, FBL-Hjørring 


