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Hedensted Kommune ønsker at sætte fokus på kommunens tre centerbyer Hedensted-Løsning, Tørring og Juelsminde som 
vækstmotor. Stærke centerbyer er afgørende for at sikre vækst i Hedensted Kommune - ikke bare i centerbyerne - men også i 
de omkringliggende bysamfund. Derfor er det afgørende med en stærk og værdiskabende udvikling af centerbyerne. Dette 
debatoplæg skal ses som startskuddet til en samlet strategi for udviklingen af Tørring. 

Med en central placering i Midtjylland meget tæt på motorvej og hovedvej, er Tørring en attraktiv bosætningsby for pendlere. 
Samtidig har Tørring fastholdt mange detailbutikker og indkøbsmuligheder, som gør den til en god handelsby. Byens identitet 
er bygget op om Gudenåen, der løber lige gennem byen, og som er med til at give en spændende natur og landskab.

Kvaliteter

• Gudenåen, har udspring nær Tørring og ligger flot åbent i landskabet i og omkring byen. Gudenåen giver en god oplevel-
sesturisme til Tørring, som startsted for kanofarten og teltplads. 

• Gudenåcenteret - et borgermekka, der foruden idrætsfaciliteter, svømmehal, café og festlokaler også indeholder bibliotek, 
politi og Borgerservice.

• Med 5 min. til den midtjyske motorvej og hovedvej A13 lige udenfor ”døren” gør infrastrukturen Tørring attraktiv for pendle-
re.

• Udover 10. klasse har Tørring et gymnasium og to børnehaver.

• Tørring har et rigt handelsliv med mange forskellige detailbutikker og supermarkeder, der tiltrækker mange handlende fra 
oplandet.

Udfordringer

• Byen vender ”ryggen” til Gudenåen, landskabet og hovedvejen, så forbipasserende ikke får et særlig godt indtryk af byen.

• Erhvervsområdet ligger i et ellers attraktiv bosætningsområde nær Gudenåen og tæt på et boligområde.
   
• På trods af den central placeringen ved Gudenåen, er tilgængeligheden til åen ikke særlig god.

• I Tørring mangler der lejeboliger til overkommelige priser.

• Tørring er en meget langstrakt by, hvor Gudenåen ”opdeler” byen i to dele med forskellige centre med forskellig karakter.   

Med dette stilles der spørgsmålstegn ved, hvad Tørring skal kunne? Spørgsmål på næste side kan danne udgangspunkt for en 
forhåbentlig udbytterig diskussion og debat om den fremtidige udvikling af Tørring.    
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NYT ADMINISTRATIONSHUS

REKREATIVT OMRÅDE VED GUDENÅEN OG TELTPLADSEN

NY BØRNEHAVE

Hvordan styrkes interessen og mulighe-
derne for ophold i byen? Kan muligheder-
ne for sport og fysisk aktivitet fremmes 
yderligere i Tørring?

Hvordan udnyttes Gudenåen og tænkes den sammen med byudvik-
lingen - både rekreativt, naturmæssigt og attraktive boligområder? 
Hvordan bruges Gudenåen til at brande Tørring? Kan der satse endnu 
mere på Gudenåen som løftestang til oplevelser for både lokale og 
besøgende – herunder kanosejlads, oplevelsescenter, spændende 
overnatning, mulighed for at bevæge sig rundt i området på forskel-
lig vis?

Er der brug for mere sammenhæng og bedre muligheder for 
at komme ud til naturområderne omkring Tørring? Giver det 
mening at koble vandre- og cykelruter op med andre byer i 
kommunen og nabokommunerne? Mangler Tørring en bynær 
skov? Hvordan kan naturen omkring Tørring bruges mere re-
kreativt og til forskellige typer oplevelser?

Hvert år tager mange unge, fra oplandet, en ungdomsuddan-
nelse i Tørring. Dette giver liv i byen, men kan det også være 
med til at opnå en øget bosætning?

Bør Tørrings erhvervsområde afskærmes eller flyttes og i højere 
grad tænkes sammen med erhvervsområdet ved Ølholm? 
Hvordan bliver den nye bydel Tørring Vest en integreret del af 
den eksisterende by og er med til at skabe en helhed i byen?
Hvad kan der gøres for at skabe attraktive boliger i Tørring, der 
vil blive efterspurgt???

?

?

?


