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”

“Kører man ind mod Brejning, kører man forbi nogle store
jordvolde, der nærmest gør det lidt tunnelagtigt. Så kom-

mer man ind til byen, kører gennem den, og så er man ved

Kellers eller nede ved lystbådehavnen, hvor det smukke
er. Men hvor er Brejnings bymidte? Det er svært at se ”

Uddrag fra artikel i Vejle Amts folkeblad

vedr. helhedsplanen for Brejning

01 AFSÆT
ET BYTORV FOR BREJNING
Vejle Kommune ønsker i samarbejde med lokale kræfter i Brejning at omdanne
Fischers Plads til et levende samlingspunkt for byens borgere. Der er i september 2018 blevet afholdt workshop med byens borgere, som fremsatte idéer og
visioner for udvikling af byrummet. Disse idéer er blevet prioriteret og konkretiseret i nærværende byrumsprojekt.

Bytorvet i Brejning bliver byens torv - et centrum for Brejning og et pejlemærke
for besøgende. Her hvor Stationsvej møder Søndergade, findes byens historiske
midte og hvor der idag er café, bager og busstop. Fischers Plads er et naturligt
knudepunkt, for de der kommer i bil, tager bussen eller går ture i naturen ved
Kellers Park.
Torvet vil fungere som et smukt og værdigt ‘ansigt’ for byen - et enkelt men
sanserigt byrum, som indbyder til ophold og aktivitet, giver plads til hverdagens
uformelle møder og fremtidens byarrangementer.
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FRA FORTOVSHJØRNE TIL BYRUM
GULVET
Hovedgrebet for bytorvet i Brejning er i en ny robust belægning af små granitformater i variende nuancer. Belægningen binder rummet sammen på tværs af
kørebanerne, og danner et sammenhængende gulv der understreger at hele rummet mellem bygningerne er byens torv. Denne retningsløse flade giver uanede
muligheder for brug, og samler på en klassisk, enkel og værdig facon både kørebane og fodgængerarealer i et trygt og æstetisk udformet byrum. Kørebane sænkes forhold til pladsen og markeres med granitkant oppe og nede, således at trafik
afvikles sikkert og trygt for alle trafikanter.
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KOMPONENTERNE
På det ny samlende gulv placeres få, men særlige komponenter: pejlemærket,
langbænken og sansekanten, der sammen med det store og gamle valnøddetræ
bliver identitetsskabende for pladsen. Komponenterne indrammer opholdsarealerne på torvet og danner en komposition af få større elementer, der skaber rum
og zoner på fladen.
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Langbænken placerer sig let vinklet langs kørebanen, indrammer pladsen og
skaber et solvendt opholdssted. Langbænken udformes i stål og klædes på hele
oversiden med trælameller og enkelte steder ryglæn, så alle kan sidde komfortabelt og nyde torvet. Langbænken fungerer i den ene ende som busstoppested og
overdækkes her af et tag i samme materialitet som bænken.
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Pejlemærket er en cirkulær kuppel, som med inspiration i skovbundens gevækster, rejser sig som en svampehat over pladsens gulv. Pejlemærket støbes i beton
og i toppen indstøbes et kortrelief over Brejning og de kellerske anstalter, som kan
fungere som vejviser og historiefortæller.

Langs den syd- og vestlige side af pladsen udformes et nyt oplevelsesrigt bed.
Som ryg for bedet etableres en traditionel hæk i 1.8m højde (i samarbejde med
naboerne), og mod pladsen udformes bedet med staudegræsser og blomstrende
stauder, som skaber en oplevelsesrig og sansefuld kant. Bedet kantes af en slynget
stålkant som enkelte steder kan påmonteres opholdsbænke, der i samspil med en
række aktivitetsfordrende elementer som trædestubbe og “svampehatte” i stål,
beton og træ danner en zone for bevægelse, leg og ophold.
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TORVET I FREMTIDEN - EN BYPLADS FOR BREJNING

”

Torvet vil fungere som et smukt og værdigt

‘ansigt’ for byen - et enkelt men sanserigt byrum som
indbyder til ophold og aktivitet, giver plads til hverdagens
uformelle møder og fremtidens byarrangementer.
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