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Eksisterende parkering = 83P
(ARoS i Aarhus = 76P)

Opdelte funktioner - torv og parkering adskilt

I dag er torvet delt op i to arealer med hver sin funktion; torvet og parkeringspladsen. 
Torvet ligger i dag ud mod Bredgade og parkeringspladsen ligger ud for Brugsen. Lave 
hække mellem torvet og parkeringspladsern begrænser bevægelsen på tværs af torvet. 
I dag er der 83 parkeringspladser på arealerne ud for Brugsens indgang, samt langs 
siderne af brugsen, som vist på illustrationen nederst til højre.

Torvet i dag Parkeringspladsen i dag

[37 / 46] 

Tørring Masterplan 

Møller & Grønborg A/S

5 // NEDSLAG // BYTORVET









En belægningsfl ade spændes ud, og danner et sikkert sted at færdes

HOVEDGREB / BYTORVET

Grønne øer danner stier og mindre rum

Kanterne der vender ind mod den centrale 
plads foldes op og danner et beskyttet centralt 

rum. Kanterne udformes med tanke på en 
multifunktionel brug.

Terræn etablerer rumlig variation

Der arbejdes med en belægningsfl ade, som spænder på tværs af bytovet, og som 
forbinder bevægelsen mellem Bredgade, Brugsens nye indgang og udviklingsområdet 
syd for Brugsen. De øvrige arealer bruges til parkering og giver mulighed for 
lejlighedsvist at lukke af ved arrangementer, som kræver en større fl ade. Grønne øer 
skæres ud af belægningsfl aden og danner stier. Centralt på pladsen danner øerne en 
mindre plads, som er skærmet. Kanterne omkring det indre rum foldes op og forstærker 
oplevelsen af at være i en grønt og venligt rum uden biler. Øerne der orienterer sig ud 
mod parkeringsarealerne kantes ikke med tanke på at parkeringsarealerne ikke skal 
opleves som ’bagsider’ på pladsen. 

Illustrationen viser, hvordan belægningsfl aden griber ud, og 
etablerer sikre tværgående forbindelser på tværs af torvet. 
Belægningsfl aden er svagt hævet fra den øvrige belægning. 
Byrummet fremstår frodigt med varierende udtryk igennem året. 
Det centrale rum danner en mere intimt byrum i det store byrum.
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