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Med venlig hilsen  
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Fra: Vivi Søiberg [mailto:sendtilvivi@gmail.com]  

Sendt: 22. januar 2017 14:41 

Til: Post By og Landskab 
Emne: Det nye torv i Tørring 

 
Da vi har butikker på de to sider af torvet og desuden bor privat med udsigt over hele Torvet er vi meget 
spændte på alt det nye der skal ske i Tørring. Vi har selvfølgelig også været til borgermøder og modtaget 
informationer men det er et par spørgsmål. Hvormange af punkthusene bygges nu? Det lyder voldsomt med 
4 etager, højeste nuværende bygning er på 3 etager, det vil se dominerende ud - er der behov for så mange 
butikker, kontorer og lejligheder i en tid hvor der overalti landet tomme lokaler? Det andet der bekymrer os 
er parkeringspladser langs Bredgade. Det fremgår ikke klart hvordan og hvor mange og da det er vigtigt for 
byens borgere at holde lige udenfor butikkerne, er det højst relevant at der stadig er gode muligheder. Især 
for bagerkunderne! Jeg er også bekymret for øget trafik rundt om hjørnet ved Louises indgang - dsv 
Bredgade/ Jernbanegade. Der er dårlig oversigt og ret skarpt hjørne, og en indgangsdør lige ved hjørnet. 
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Måske kunne man etablere parkering på Bredgade i stedet for det meget brede fortov uden for Louise? 
Sidste overvejelse: er det muligt at beholde nogen af de nu store og smukke træer på Torvet og langs 
Bredgade ? Vi glæder os meget til det nye Torv og er glade for initiativerne. Venlig hilsen Vivi Søiberg 



Glud Museums kommentar til lokalplansforslag 1030 for Tørring Midtby 
 

Lokalplanområdet ligger i hjertet at det nye Tørring, som opstod omkring jernbanen og stationen. Hverken 

jernbanen eller stationen er længere at finde i byen, men stationsbyens arkitektur er stadig en del af bybilledet. 

Tørring er ikke udpeget som kulturmiljø, men i forbindelse med Kulturstyrelsens fredningsgennemgang 2012/2013 

havde Hedensted Kommune selv udpeget Tørring stationsby/handelsby som et af 10 steder med sjæl og kulturarv, 

som borgerne havde mulighed for at stemme på. I beskrivelsen skrev Hedensted kommune i forbindelse med 

udstillingen ”Steder med sjæl” som Hedensted Kommune bl.a. viste i Gudenåcenteret i Tørring: 

HANDELSBYEN TØRRING 

E N LE VE N DE  H AN DE LSP L AD S  

Tørring består i dag af sammenbygningen af den gamle landsby nord for åen og stationsbyen syd for åen, der har 

vokset sig større med tiden.  

Tørring er kommunens 3. største by, og huser 5 % af kommunens befolkning. På trods heraf ligger ca. 19 % af 

kommunens butikker i Tørring. Dette skyldes primært byens unikke oplandsforhold med en relativ stor afstand til 

Horsens og Vejle og de større byer mod vest.   

Det nedlagte stationsareal udgør bycentret med handelstorvet og busstation. Butiksområdet har en hyggelig 

handelsatmosfære og bærer stadig præg af at være stationsby, selvom jernbanen blev nedlagt i 1962. I området 

omkring bytorvet medvirker den brede gade, den tætte bebyggelse og husenes højde til at skabe en behagelig 

bymidte. 

Tørring har formået at fastholde butikslivet i de gamle rammer fra stationsby-tiden, og udnytte det nedlagte 

banelegeme til at udvide handelsarealet således at al handel er koncentreret i bymidten og har skabt det fortættede 

handelsmiljø.  

 

I forhold til udpegede bevaringsværdier, så er der ingen udpegede bevaringsværdige bygninger i Tørring, fordi 

Hedensted Kommune aldrig har foretaget en vurdering heraf. I lokalplanområdet ligger således Tørringhus, som med 

sine mange detaljer i både murværk og træværk kunne fortjene at blive vurderet inden man laver en 

lokalplanlægning, der indbefatter en nedrivning af denne bygning. 

  

Glud Museum så gerne, at Hedensted Kommune i langt højere grad havde taget hensyn til stationsbyens arkitektur 

og struktur i udarbejdelsen af lokalplanen for Tørring midtby.   
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Anne Marie Menå Heltborg

Fra: Chalotte S. Pedersen

Sendt: 5. januar 2017 11:55

Til: Anne Marie Menå Heltborg

Emne: Fwd: VS: Lokalplan 1030 for Tørring Midtby

Journaliseret: X

JournaliseretInfo: 13-02-2017 13:10:50|DDKOM\Anne0309
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Hej Anne Marie 

Tror jeg har fået denne ved en fejl.  

Med venlig hilsen  

 

Chalotte S. Pedersen 

Cand.Polyt - Urban Design og Byplanlægger 

 

By og Landskab 

Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted 

Chalotte.S.Pedersen@Hedensted.dk 

 

www.hedensted.dk 

D: +4579755688 

T: 79755000 

 
Det sammenkædede billede kan ikke v ises. Filen er muligvis blevet flyttet, omdøbt eller slettet. Kontroller, at hyperlinket peger på  
den korrekte fil og placering.
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Start på videresendt besked: 

Fra: Marianne Søgaard Jensen <Marianne.sogaard@Hedensted.dk> 

Dato: 5. januar 2017 kl. 10.51.42 CET 

Til: "Chalotte S. Pedersen" <Chalotte.S.Pedersen@Hedensted.dk> 

Emne: VS: Lokalplan 1030 for Tørring Midtby 

Hej Chalotte 
  
Jeg har modtaget nedenstående kommentarer fra Sydøstjyllands Politi ang. Lokalplan 1030. 
  
Egentlig var pdf-filen sendt til politiet som orientering i forhold til det møde jeg havde med dem i 
oktober, men de har valgt at kommenterer på det. 

Med venlig hilsen  
 
Marianne Søgaard Jensen 
Konstruktør 
 
Infrastruktur og Transport 
Tjørnevej 6, 7171 Uldum 
Marianne.sogaard@Hedensted.dk 
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Fra: sojyl-vejsager@politi.dk [mailto:sojyl-vejsager@politi.dk]  
Sendt: 29. december 2016 13:53 
Til: Marianne Søgaard Jensen 
Emne: VS: Lokalplan 1030 for Tørring Midtby 
  

Hedensted Kommune 

Infrastruktur og Transport 

Marianne Søgaard 

  

Politiets kommentarer til fremlagt lokalplan 1030, Tørring Midtby, 7160 Tørring: 

  

Politiet har gennemgået det fremsendte lokalplansmateriale og har hertil følgende kommentarer: 

  

• De på torvearealet planlagte fodgængerfelter bør udføres og afmærkes, således at de 

opfylder Vejdirektoratets gældende vejregler. 

• Sydøstjyllands politis tilladelseskontor skal til enhver tid søges med henblik på afholdelse af 

midlertidige arrangementer. 

• Anlæg af torveprofilen, herunder markeret belægning og krydsning af den offentlige 

Bredgade vil ikke kunne opnå politiets samtykke. Vej og torv skal til enhver tid være adskilt. 

• Anlæg af nyt tankanlæg bør særskilt ansøges forhandles med politiet jfr. Lov om offentlige 

veje § 89. 

• Der bør til enhver tid kunne etableres vendemulighed for distributionskøretøjer til 

vareindlevering og til renovationsafhentning ved dagligvareforretningen jævnfør 

Vejdirektoratets gældende vejregler. 

• Parkeringspladser, herunder også handicapparkeringspladser, med tilhørende manøvreareal 

bør til enhver tid opfylde Vejdirektoratets gældende vejregler. 

• Vendepladsen i Østergade bør anlægges, således at det med tydelighed vises at der er tale 

om et vendeareal, hvor der kan finde vending uden bakning sted. 

  

Med henblik på at opnå politiets samtykke, ser politiet frem til at modtage den nødvendige 

projektbeskrivelse med tegningsbilag. 

  

Politiets j.nr. 3700-50160-00649-16. 

  

Med venlig hilsen 

  
Ivan Kudsk 
Politiassistent 
  
<image004.png> 
Trafik Sektionen - Vejteknisk kontor 
Skolegade 3A, 1. sal 
7100 Vejle 
Tlf.:         +45 7628 1448 
Direkte:  +45 7562 6300 + lokalnr. 
Lokal:     (04) 3734 
Mobil:     +45 72589993 
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E-mail:   iku001@politi.dk  
Web:      www.politi.dk/sydoestjylland 
  

  

Fra: Marianne Søgaard Jensen [mailto:Marianne.sogaard@Hedensted.dk]  
Sendt: 25. oktober 2016 10:20 
Til: Kudsk, Ivan Bjerre (IKU001) 
Emne: VS: Lokalplan 1030 for Tørring Midtby 
  
Hej Ivan 
  
Hermed pdf af lokalplanforslag 1030 til Tørring Midtby, som vi gennemgik i sidste uge. 
Vi afventer svar på vores kommentarer til planen. 

Med venlig hilsen  
 
Marianne Søgaard Jensen 
Konstruktør 
 
Infrastruktur og Transport 
Tjørnevej 6, 7171 Uldum 
Marianne.sogaard@Hedensted.dk 
 
www.hedensted.dk 
M: +4520842149 
D: +4579755643 
T: 79755000 
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Fra: Anne Marie Menå Heltborg  
Sendt: 13. oktober 2016 09:16 
Til: Marianne Søgaard Jensen 
Emne: Lokalplan 1030 for Tørring Midtby 
  
Hej Marianne 
  
Jeg sender, som aftalt, en pdf af lokalplan 1030 og situationsplan over det nye område. 
  

Med venlig hilsen  
 
Anne Marie Menå Heltborg 
Cand.Polyt - Urban Design og Byplanlægger 
 
By og Landskab 
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted 
Anne.Marie.Heltborg@Hedensted.dk 
 
www.hedensted.dk 
D: +4579755689 
T: 79755000 
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<LP 1030 - udkast til forslag.pdf> 
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<Situationsplan 1 til 1000 NY.pdf> 
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