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Bymidten ønskes udvidet fra gågade og parkeringspladser, til et netværk af 
bevægelsesmuligheder med indlagte oplevelser. 
Det centrale parkeringshus i Søndergade nedlægges og i stedet etableres et 
stort nedgravet parkeringsanlæg, der danner basis for en overflade fuldt af liv 
og beskæftigelsesmuligheder. Her kan være en scene og skøjtebane og plads til 
oplevelser. Men det vil stadig være byens væsentligste parkeringsplads, hvorfra 
de handlende og besøgende ledes ud i bymidten. 
Gågaden bevares i sin form og udstrækning. Men der udtyndes og tilføjes efter 
behov med byrumsinventar, belysning og lignende byelementer, ligesom det er 
tilfældet på torve og pladser.
I bagarealerne vil vi tynde ud i parkeringen og mange steder fortætte med 
bebyggelse. Primært med boliger, men der er også mulighed for erhverv eller 
rekreation. Alle bagarealerne forsynes med et grønt element, der både kan tjene 
som sigtepunkt mellem for- og bagarealer og fungere som fælles opholdsareal.
Mellem bagarealerne og gågader/torve og pladser, spiller passagerne en vigtig 
rolle som et system af bevægelsesmuligheder, der kan føre den besøgende 
rundt i bymidten. Det er opgjort at kun et beskedent antal passager kan udnyttes 
til supplerende butiksforsyning. Det kan de så blive, mens andre kan gives 
en kunstnerisk udsmykning og andre igen blot fremstår i deres oprindelige, 
ubearbejdede skikkelse og dermed indgår i forbindelses-hierakiet.


