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I samarbejde med styregruppe og nøgleaktører samt:
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INTRO

Midtbyplanen skal udvikle en ambitiøs og retningsgivende 
vision for Hedensted midtby og herefter give konkrete bud på 
handlinger, der kan realisere visionen. Midtbyplanen skal frem-
over fungere som ramme for prioriteringen af anlægsprojekter 
og funktioner i bymidten.

MIDTBYPLANENS AKTØRER
Styregruppe
Udvikling af Midtbyplanen varetages af en styregruppe, som 
består af 6 medlemmer fra Byrådet, 4 medlemmer fra Udvik-
lingsrådet for Hedensted og 1 repræsentant for Kommunele-
delsen. 

BIDdanmark
Hedensted Kommune samarbejder i forbindelse med Midt-
byplanen med BIDdanmark (Business Improvement Districts), 
som faciliterer en række møder med byens aktører. Her initie-
res samarbejder med øvrige interessenter i byen med henblik 
på at få igangsat forskellige initiativer og sikre handling ”her og 
nu”. Samarbejdet med BIDdanmark forventes at forløbe frem 
til sommeren 2021.
 
Nøgleaktører
En gruppe af nøgleaktører er inviteret til at bidrage til udarbej-
delsen af midtbyplanen. Nøgleaktørerne repræsenterer He-
densted bredt - fra handslivet, byens institutioner, forenings-
livet, ildsjæle fra Trykkeriparken, lokalrådene fra oplandet og 
lignende. 

Nøgleaktørerne inviteres til 3 workshops, hvor de skal kvalifice-
re arbejdet med midtbyplanen og idéudvikle på, hvad der skal 
til for at fremtidssikre Hedensted midtby. 

Hedensted Kommune samarbejder desuden med Hedensted 
Avis, som har stort fokus på udvikling af Hedensted Midtby og 
gerne vil følge processen tæt og bidrage til kommunikation 
med borgere i Hedensted og omegn.

VISIONSKATALOG
Styregruppen og nøgleaktørerne har arbejdet med udviklingen 
af en vision for midtbyen, der beskrives i dette visionskatalog.

Visionskataloget præsenterer  visionen og målet med midt-
byens udvikling i ord og billeder, og kataloget skal fungere som 
den samlende rettesnor for fremtidens udvikling. 

Som fundament for visionen har styregruppen og nøgleak-
tørerne udpeget en række værdier og kernefunktioner, som 
de mener, er vigtige i den fremtidige udvikling af Hedensted 
midtby.

NÆSTE SKRIDT
Efter denne første fase med visionsarbejdet følger nu er fase, 
der handler om at udpege en række hovedgreb som en form 
for retningslinjer for udviklingen. 

De kan omhandle det fysiske – fx omkring trafik og veje, mulige 
udviklingsarealer, grønne sammenhængende områder og lign. 
Eller det kan være et strategisk eller organisatorisk hovedgreb 
– fx styrkelse af udviklingsrådet, bedre samarbejde eller fælles-
skabsfølelse eller måske branding og formidling af midtbyen.
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VISION |  HEDENSTED MIDTBY 2030

HEDENSTED MIDTBY SKAL VÆRE 
ET GRØNT OG BÆREDYGTIGT 
SAMLINGSPUNKT 
- ET STÆRKT FYRTÅRN FOR HELE 
HEDENSTED OG OPLANDET.
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VÆRDIER

TILGÆNGELIG 

FÆLLESSKABENDE

BÆREDYGTIG

‘VÆREDYGTIG’

 HARMONISK

Styregruppen har identificeret 6 vigtige værdier, der skal kendetegne udviklingen af fremtidens midtby.

LEVENDE

Midtbyen skal være danne en god 
ramme for fællesskabet

Der skal være tilgængelighed for alle 
- både fysisk og mentalt

Midtbyens rum og bygninger skal være af god 
æstetisk kvalitet og det fysiske udtryk skal 
hænge sammen 

Det skal være hyggeligt, trygt og rart at 
være i midtbyen

Både socialt, miljømæssigt og 
økonomisk

Der skal være noget at komme efter i 
midtbyen - både noget at kigge på, del-
tage i eller opleve
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KERNEFUNKTIONER 

De fire kernefunktioner genererer hver for sig byliv og tiltrækker 
borgere og besøgende til midtbyen. 

Midtbyens sammenhængskraft styrkes, når der opstår synergi 
mellem kernefunktionerne - når de hænger sammen og styrker 
hinanden. Når midtbyen er ’væredygtig’ - altså når det er hygge-
ligt, trygt og rart at være i gader og byrum, så tiltrækker det folk 
til butikker, caféer og servicetilbud. 

Når man møder mennesker, man kender og oplever ting, som 
beriger hverdagen, så bliver midtbyen et naturligt samlings-
punkt og omdrejningspunkt for fællesskab. 

HANDEL
butikker, erhverv, 
service, sundhed, 

velvære

KULTUR & FRITID
plads til udfoldelse, 

oplevelser

RESTAURATIONS- 
LIV

reaturanter, caféer, 
madboder, delikatesser

HVERDAGSLIV
noget at se på, 

atmosfære, boliger
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FREMTIDSFORTÆLLINGER

Børnefamilien | Småbørnsfamilie 
• bruger midtbyens mange kulturelle tilbud 
• én forældre arbejder lokalt, én pendler
• benytter midtbyens aktiviteter og gratis tilbud
• Vigtige værdier i midtbyen: Bæredygtighed – tryghed – sik-

kerhed

Den voksne | Aldersgruppen omkring de 65
• er på vej på pension og på nedsat tid 
• bor i midtbyen eller tæt på
• har meget fritid, der bruges på frivillighed, gymnastik, golf, 

tennis, kunst og motionerer på hjertestierne
• Vigtige værdier i midtbyen: Levende – sammenhængende 

- fleksibel

For at udfolde og illustrere visionen er nøgleaktørerne blevet 
bedt om at udarbejde en række fremtidsfortællinger, som ud-
spiller sig i midtbyen i 2030. 

Nøgleaktørerne har tænkt langt ud fremtiden, de har tænkt 
stort og de har i fællesskab formuleret korte, fremadskuende 
historier om oplevelser i en harmonisk, ’væredygtig’ og fælles-
skabende midtby. 

Fremtidsfortællingerne tager udgangspunkt i 3 profiler bosid-
dende i Hedensted. Nøgleaktørerne har udfoldet profilerne 
yderligere som baggrund for deres fortællinger: 

Teenageren | Den yngre teenager:
• går i folkeskolen
• er ikke en del af det etablerede foreningsliv
• hænger ud med vennerne, skater og gamer 
• har et fritidsarbejde i midtbyen
• storforbruger af digitale kommunikationsmuligheder, og 

søger derfor ikke det fysiske møde så meget
• Vigtige værdier i midtbyen: Fællesskabende – levende – 

bæredygtig 



8  Visionskatalog | Hedensted Midtbyplan 

FREMTIDSFORTÆLLING | TEENAGEREN

Jeg er i Trykkeriparken. Jeg hygger mig med mine venner og bruger de nye digitale 
muligheder, der er i området – den interaktive skaterpark er vores favoritspot.  Vi 
unge er ikke de eneste i Trykkeriparken, for de nye teknologier i parken bringer 
forskellige generationer sammen. Den nye food truck, der sælger snacks og 
drikkevarer hver aften, er bare mega fed!  

Efter Trykkeriparken blev udvidet op mod stationen, og vi kan købe snacks ved food 
truck’en, er parken blevet vores nye tilholdssted. Parken er blevet super flot, åben 
og grøn - og vi unge er særligt stolte af, at vi har fået sat bæredygtighed og klimaet 
på dagsordenen. Vi føler ejerskab til stedet, og vi er fælles med alle de andre om at 
passe på den. Jeg synes, at parken er et trygt sted at være pga. de mange aktiviteter 
og belysningen, og så er det også let at komme dertil, nu hvor der kører selvkørende 
busser rundt i Hedensted.

“
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FREMTIDSFORTÆLLING | TEENAGEREN

Collagen viser den grønne plæne ved stationen omdannet til en skatepark i forlængelse af Trykkeriparken
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FREMTIDSFORTÆLLING | BØRNEFAMILIEN

“ Jeg skal mødes med min mødregruppe på torvet udenfor kulturhuset, der byder på 
forskellige funktioner året rundt. Om vinteren er det en skøjtebane, men om sommeren 
er der aktiviteter som trampoliner, sandkasse, boldspil og mere. Kun fantasien sætter 
grænser! Byens ensartede belægning binder byen sammen, og bilerne kommer ned i 
fart, så jeg og min familie kan færdes trygt sammen. 

På parkeringspladsen ved biblioteket er nu et kulturhus, hvor der er caféliv og bibliotek 
med moderne teknik og faciliteter. Østerbrogade er en stille vej, hvor alle kan deles om 
den plads, der er. Der er en masse grønne træer, bænke og en skøjtebane. Masser af 
mennesker er ude og skøjte. Der er plads til både børn, unge og ældre – skøjtebanen er 
et godt og sundt samlingspunkt i byen. 

Et åløb løber gennem byen og skaber liv, frodighed og sindsro. Der er langs åløbet rig 
mulighed for at sidde på en bænk. Stisystemer binder åløb og bymidte sammen med 
boligområderne, og er til gavn for både børn, unge og ældre – for hele byen!
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FREMTIDSFORTÆLLING | BØRNEFAMILIEN

Collagen viser idéen om mere vild beplantning i byens rum og et kulturhus på parkeringspladsen
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FREMTIDSFORTÆLLING | DEN VOKSNE

“ Jeg går igennem midtbyen med mine veninder og min hund. Vi har været i 
Vesterbrogade og drikke kaffe. Gaden er efterhånden blevet en restaurantgade med 
masser af grønt og plads til, at spisestederne kan have udeservering.  Vi kan høre, at 
der bliver spillet rock i midtbyen her til eftermiddag. 

Vi elsker at promenere rundt og følge med i midtbyens liv.  Der er ikke så mange 
parkerede biler tilbage efter midtbyen blev g jort næsten bilfri og meget mere grøn. 
Her er masser af plads til udfoldelse og oplevelse – og vi skal altid forbi Kulturhuset og 
de åbne, kreative værksteder. Her køber vi gaver til børn og børnebørn hos de mange 
lokale kunstnere, som sidder og arbejder. Det er skønt, at der faktisk sker noget i 
midtbyen, også når vejret er dårligt.
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FREMTIDSFORTÆLLING | DEN VOKSNE

Collagen viser Vesterbrogade omdannet til en grøn bygade 
med plads til ophold og udeservering
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FREMTIDSFORTÆLLING | DEN VOKSNE

“ Det er eftermiddag på Bytorvet. Jeg mødes med mine venner og familie, hvor vi 
nyder en kop kaffe og en lille øl på pladsen. Midtbyen er blevet en grøn oase med 
masser af træer, buske og blomster og mere aktiv, ikke kun med flere butikker. Alle 
de oplevelser og aktiviteter, som både butikkerne og foreningerne hele tiden har på 
programmet, skaber liv - ikke kun inde i butikkerne, men også uden for på gaderne! 

Senere på aftenen går vi en tur gennem midtbyen, der hænger meget bedre sammen 
nu. Min familie og jeg går mod kulturhuset for at få os noget af spise og drikke, 
men også fordi der i aften er fællessang - der kommer garanteret mange, som der 
plejer, når vi skal synge fra Højskolesangbogen. Selvom jeg bedre kunne lide forrige 
uges rockkoncert, så er det nu alligevel meget hyggeligt at samles med andre fra 
Hedensted og komme hinanden ved.
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FREMTIDSFORTÆLLING |DEN VOKSNE

Collagen viser bytorvet med udeservering, åbne og aktive facader og plads til udfoldelse




