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Styregruppen for midtbyplan i Hedensted  

 

Baggrund 

Hedensted har som kommunens største by og i kraft af sin centrale placering i det østjyske bybånd 

potentialet til at blive en endnu større vækstmotor for hele kommunen sammen med de øvrige centerbyer. 

I de seneste år er der derfor udarbejdet en række planer og strategier, som sætter rammen for udviklingen 

af Hedensted by. Det er bl. a.:  

Hedensted Masterplan 

Hedensted Masterplan har karakter af, at være en analyse, som peger på nogle overordnede udfordringer, 

potentialer og strategiske nedslag, der kan arbejdes videre med. 

Boligen i Fokus   

Boligen i Fokus er et strategisk, ambitiøst og nytænkende boligprogram for Hedensted Kommune. Heri 

fremgår det, at Hedensted som en af de tre centerbyer skal være vækstmotor for hele kommunen ved at 

have et stærkt udbud af boliger og liv mellem husene.      

Strategi 2022 

Strategi 2022 har pejlemærkerne øget vækst, økonomi som mulighed og kerneopgaver. Fokus på 

kerneopgaver og økonomi som mulighed skal være med til at gøre Hedensted Kommune attraktiv for 

borgere og erhvervsliv og dermed realisere ønsket om øget vækst. Formålet med pejlemærket øget vækst 

er, at der skal skabes vækst i antallet af borgere og virksomheder. Her er målgrupperne børnefamilier i 

nabokommunerne og unge fraflyttere samt iværksættere og produktionsvirksomheder i nabokommunerne.     

Næste skridt 

På temamødet i november 2019 var der enighed om, at udarbejde en handlingsorienteret midtbyplan for 

Hedensted, som bygger videre på og konkretiserer Hedensted Masterplan, Boligen i Fokus og Strategi 2022. 

Herved skal der sikres en ambitiøs og koordineret udvikling af Hedensted Midtby i de kommende år.  
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Formål 

Formålet med midtbyplanen er at bygge videre på vores eksisterende viden og udvikle en ambitiøs og 

retningsgivende vision for Hedensted Midtby samt konkrete bud på handlinger, der kan realisere visionen. 

Midtbyplanen skal være rammesættende for kommuneplanen og kommende lokalplaner og skal fungere 

som ramme for prioriteringen af anlægsprojekter og funktioner i bymidten i den kommende årrække. 

Midtbyplanen skal bl. a.: 

 Sikre fysisk sammenhængskraft 

 Skabe investeringssikkerhed 

 Fremme livet mellem husene hele dagen 

 Sikre engagement og ejerskab til bymidtens udvikling 

 Pege på konkrete handlinger, der kan realisere visionen  

Produkter/Leverancer 

Fra 1. april 2020 til 1. april 2021 udarbejdes en midtbyplan for Hedensted. I perioden udarbejdes følgende 

delprodukter: 

1. Proces- og kommunikationsplan  

2. Det fælles fundament: Hvor står vi? (opsamling på eksisterende viden) 

3. Visionskatalog: Hvad skal Hedensted udvikle sig til? 

4. Byudviklingsstrategi: Hvordan realiserer vi visionen? 

5. Konkrete afprøvninger: Igangsættelse af en række konkrete idéer i praksis.   

6. Principiel tidsplan for realisering af byudviklingsstrategien: Plan med konkrete projekter, der kan 

igangsættes umiddelbart efter strategiens godkendelse 

 

Organisering og rolle 

Udarbejdelsen af midtbyplanen varetages af følgende grupper: 

Navn Rolle Deltagere 

Styregruppe Beslutningsforum samt sikring af 

ejerskab og inddragelse af 

interessenter.  

3 deltagere fra byrådet 

3 deltagere fra Udviklingsrådet 

1 repræsentant fra KomLed 
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 1 repræsentant fra 

projektgruppen 

 

Herudover kan ansatte fra 

Hedensted Kommune deltage 

efter behov. 

Følgegruppe Sikring af ejerskab og bred 

inddragelse.  

Sparring gennem hele processen. 

Udviklingsrådet for Hedensted 

Administrativ styregruppe Sikring af fremdrift og 

koordination i arbejdet samt 

økonomistyring i projektet.   

 

KomLed 

Projektgruppe Sikring af daglig fremdrift og 

koordinering. 

Sekretariatsbetjening af 

administrativ styregruppe, 

følgegruppe og midtbygruppe.  

Repræsentanter fra: 

 Plan & Udvikling 

(projektledelse) 

 Natur, Vand og Vej 

 Ejendom, Data og 

Koordinering 

 HR, Politik & Udvikling 

(Erhverv) 

 Læring 

 Kultur & Fritid 

 

Projektet understøttes af ekstern rådgiver med ekspertise inden for byudvikling og –strategi. Gennem 

processen skal det også sikres at Hedensteds opland inddrages i processen, da de også er vigtige brugere at 

byrummene i Hedensted midtby.  
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Det endelige forslag til midtbyplan forelægges PKØ og Byrådet til godkendelse.  

 

Økonomi 

Der afsættes interne ressourcer i form af medarbejdertimer til projektet samt 1.000.000 kr. til køb af 

rådgivning samt afprøvninger af konkrete tiltag i bymidten gennem projektperioden. 

 


