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KOLOFON

Denne bymidteplan er udarbejdet 
af Hedensted Kommune, team 
By & Landskab.

Arbejdet med bymidteplanen har 
involveret Hedensted Handelsforening, 
borgere fra Hedensted, en følgegruppe 
og repræsentanter fra Ungerådet. 
Der er gennemført flere etaper af 
borgerinddragelse, som danner 
baggrund for udviklingen af konceptet 
til Hedensted Bymidte. 
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Vejle

Horsens

Hedensted

Jernbane
E45

BAGGRUND

I 2005 udarbejdede tidligere Hedensted Kommune en helhedsplan for Hedensted 
Bymidte, der beskrev det daværende Byråds ønsker for bymidten. I 2011 beslut-
tede Byrådet, at der er brug for en ny planlægning af bymidten, hvor der lægges 
stor vægt på involvering af de erhvervsdrivende, handlende og øvrige borgere i 
byen og nærområderne. 

Processen, som har sikret en god helhedsorienteret planlægning for bymidten, 
ender ud i nærværende Hedensted Bymidteplan - et idékatlog til fremtidens He-
densted Bymidte, hvor der sættes rammen for fremtidig byudvikling, byomdan-
nelse, organisering eller andre aktiviteter i bymidten. 

HEDENSTED KORT FORTALT

Hedensted by ligger midt i det østjyske bybånd (en funktionel sammenhængen-
de storby, der strækker sig fra Randers til Haderslev) mellem Horsens og Vejle 
med en afstand på henholdsvis ca. 14 km og ca. 13 km til de to byer. Mod nord 
grænser Hedensted direkte op mod Løsning. I Hedensted-Løsning bor 11.145 
indbyggere (pr. 23.10.2013, kilde: Ejendoms- og Miljødatabasen) og er det stør-
ste bysamfund i kommunen. Hedensted-Løsning bor ca. 25 % af indbyggerne i 
kommunen.

Hedensted ligger godt placeret i forhold til infrastrukturen, da byen ligger ved 
den østjyske motorvej (E45) og er stationsby på den østjyske længdejernbane 
med standsningssted midt i byen.

Hedensted by har en del offentlig og privat service, bl.a. 2 skoler, bibliotek, bør-
nehaver/vuggestuer, dag- og plejecenter, idrætscenter, kommunekontor, kro og 
sognegård, mange foreninger og klubber samt en bymidte med 5 dagligvarebu-
tikker og flere udvalgsvarebutikker.

Med sin gode infrastrukturelle beliggenhed og service har Hedensted et meget 
stort potentiale til såvel bolig som erhvervsudvikling. Dette stemmer også godt 
overens med den rolle byen har fået i Kommuneplanen for Hedensted Kommune.

Mange borgere handler i Horsens og Vejle, bl.a. pga. af

• den korte afstand til de to byer, hvilket gør, at de borgere, der bor uden 
for Hedensted i forvejen kører for at handle. Hvad betyder det så at køre 
ca. 10 km mere for at komme til Vejle, hvor udvalget er større

• at udvalget er større samt
• at en del borgere arbejder og dermed handler ind på vej fra arbejde.

Det er især udvalgsvarehandlen der står i en stærk konkurrence. Også øget 
internethandel betyder øget konkurrence. 
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BYRUM OG BYLIV - UDFORDRINGER OG POTENTIALER

Liv skaber liv
I forhold til at styrke Hedensted Bymidte vurderes den primære udfordring at 
ligge i en øget indsats for at samle og koncentrere butikker og andre bylivsska-
bende funktioner i bymidten. Lykkes det, vurderes det både at kunne styrke
byen og bymidten i særdeleshed.

Hedensted Bymidte skal derfor indeholde en række funktioner og aktiviteter, der 
bidrager til, at borgere i øget omfang færdes og opholder sig i bymidten.
Bymidten skal være et smukt indrettet område i byen og skal rumme en vifte af 
rumligheder og steder, hvor mennesker møder hinanden og hvor der er rum til 
aktiviteter og mangfoldighed.

Byrummens potentialer og udfordringer:

 * Udarbejdelse af en fælles strategi/plan for bearbejdningen    
 - bedre sammenhæng i bymidten
  
 * Samle og fortætte bymidtefunktionerne
 
 * Samle og koncentrere bymidtens aktiviteter

 * Byliv hele døgnet med blanding af funktioner som boliger og erhverv 

 * Øget kundesynergi mellem dagligvare- og udvalgsvarehandlen.

 * Bylivsprojekter også i form af midlertidige aktiviteter / events 
 - Oplevelser / aktiviteter hele året (også om vinteren)

 * Uformelle mødesteder - opholdsmuligheder

 * Tryghed hele døgnet
 
 * Øget samspil mellem detailhandel og andre bylivsskabende funktioner  
 (service, kultur, café, sport og liv på byens torve).

 * Tiltrække nye butikskoncepter
 
 * Styrke Bytorvet som et af byens samlingssteder

 * Fokus på butiksfacader - facadevejledning / facadepolitik

 

 * Lukkede facader - uatraktive byrum og uimødekommende butikker

	 *	Parkering	af	bil	og	cykel		samt	bearbejdning	af	de	store	parkeringsfla	der
 -tæt på butikker og i harmoni med de attraktive byrum

	 *	Trafik	-	sikker	og	effektiv

 * Fastholdelse af potentielle kunder i bymidtens område 

 * Byliv udenfor butikkernes åbningstider
 
 * Handelsorganisation - en aktiv og stærk forening, der står sammen om  
    bymidten

 * Sammenhængen på tværs af jernbanen

Inspiration til Hedensted Bymidte

 * Multifunktionel parkeringsområder - ”tænk ud af boksen”

 * Regelmæssige, spændende og forskellige arrangementer på torvet

 * Midlertidig forskønnelse af facader- kridttegninger, paste-on

 * Mindre legeområder, sansehaver, balanceleg og andre nærmiljøer

 * Forskønnelse af facader - åben og imødekommende facader

 * Opgradering af byrum (møbler, belægning, belysning, beplantning) 

 * Kunst i byen

 * Belysning - farver og installationer 

*Berlin	-	Koepenick															*Guldberg	Byplads	-	Nord	Architects																		*Paste	on	graffiti	på	facade
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FORMÅLET MED EN BYMIDTEPLAN 

Hedensted Kommune ønsker at styrke Hedensted Bymidte og bruge Bymidtpla-
nen som et styringsværktøj. Hedensted Bymidte skal være en attraktiv og til-
gængelig bymidte for byens brugere. Hedensted Bymidtes kvaliteter skal smitte 
af på resten af byen, de omkringliggende bysamfund og hele kommunen.

Bymidteplanen tager udgangspunkt i analyser af byens potentialer og udfordrin-
ger samt borgerinddragelse, workshops og spørgeskemaer. Planens mål er at 
give svar på og inspirere til, hvordan bymidtens udfordringer kan løses gennem 
en række små såvel som store projekter. 

Planen belyser Byrådets intentioner og dermed sætter fokus på en målrettet, 
helhedsorienteret og koordineret udvikling af Hedensted Bymidte. Ligeledes vil 
fremtidige projekter blive vurderet i forhold til Bymidteplanens koncept og prin-
cipper. 

HVAD og HVAD NU?
Hedensted Bymidteplan 2013 rummer et koncept, som skal brande Hedensted 
Bymidte. Konceptet skal indarbejdes i udviklingen af Hedensted Bymidte over-
ordnet såvel som helt ned i detaljen.

Bymidteplanen indeholder konceptbeskrivelse, et overordnet disponeringsplan 
samt program med principper og retningslinjer for bymidtens ønskede funktioner 
og kvaliteter. Desuden er der formuleret en liste over projekter og tiltag, der kan 
understøtte at ønskerne bliver realiseret.
Næste skridt i processen er, at forskellige fremtidige projekter og idéer i bymid-
ten vil gennemføres i tråd med konceptet, som er tilpasset til Hedensted Bymid-
tes karakter og virkelighed. Bymidteplanen er med til at sikre en fælles vej frem.
Det er vigtigt, at enhver investering fremover skal spille sammen med den over-
ordnede idé.

Billede fra Hedensted Bymidte



KONCEPTET TILGÆNGELIGHEDSBYMIDTE

Nem og praktisk ankomst til Hedensted Bymidte, 
parkering, handel, ophold og afrejse.

”
”



10 Hedensted Bymidteplan 2013

 

HEDENSTED BYMIDTE

Tilgængeligheds Bymidte

HEDENSTED 

VEJLE

HORSENS

Der findes mange definitioner af tilgængelighed, som alle har udgangspunkt i 
betydningen af ordet ”tilgængelig”: ”den, man kan komme til uden uoverstige-
lige hindringer”.

Det er også dette udgangspunkt som tages i Hedensted Bymidteplan. Let til-
gængelighed og smidig logistik af daglige indkøbsture er Hedensteds ubetvivlelig 
styrke, som byen kan konkurrere på.

Hedensted ligger mellem Danmarks 7. og 8. største byer (Horsens og Vejle) 
med næsten lige stor afstand til hver. Begge store byer byder på bredt udvalg af 
handelsmuligheder. På grund af tæt trafik kan det dog tage forholdsvis lang tid 
at komme ind og ud fra de store byers centrale områder og indkøbscentre. Dette 
problem eksisterer ikke i Hedensted, hvor det kun tager få minutter at køre ind 
til bymidten fra landevejen og hvor man nemt kan finde en parkeringsplads. 
Dette gør Hedensted Bymidte til et attraktivt alternativ til storbyerne for dem, 
der befinder sig i oplandet. Hedensted Bymidte har derudover den fordel, at alt 
det, man skal nå og ordne på en tur i byen, her ligger rigtig tæt på hinanden.

En god beliggenhed og let tilgængelighed er dog ikke nok til at sikre et blom-
strende handelsliv. Derfor skal bymidten facilitere, at man ikke alene hurtigt kan 
komme ind og ud fra bymidten, men også få en god oplevelse af at være der. 
Bymidten skal være overskuelig, tryg og behagelig at færdes i. Derudover vil en 
oplevelse, der positivt adskiller sig fra andre indkøbsmuligheder, være med til at 
fastholde nuværende og tiltrække nye kunder.

Vi skal, udover et velfungerende transportsystem, derfor også sikre rammer for 
skabelse af et imødekommende, hyggeligt bymiljø med liv og aktiviteter, der vil 
berige handelsoplevelsen og styrke den lokale identitet.

Et andet aspekt af tilgængelighed er at tage hensyn til og opnå størst mulig be-
vægelsesfrihed og –sikkerhed for alle typer mennesker - også for dem med vari-
ge eller midlertidige funktionsnedsættelser (ældre, børn, handicappede, personer 
med barnevogn, gangbesværede etc. ) og for dem, der ikke kommer i bil, men 
med offentlig transport og dem der går eller cykler. Disse brugere og deres krav 
til bymidtens anvendelighed har vi ligeledes inmente, når vi i fællesskab med 
lokale aktører, handelsforeningen og projektudviklere ser på og planlægger for 
fysisk udformning af Hedensted Bymidte. Ingen aktør kan løfte opgaven alene.

TILGÆNGELIGHED
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Formidling af tilgængelighed er mindst ligeså vigtigt som tilgængelighed i
sig selv. Størstedelen af os planlægger vores indkøbsture til byen, så det kan gø-
res nemt og praktisk. For nogle grupper kræves ekstra overvejelser og planlæg-
ning f.eks. i forhold til tilgængelighed i byen med barnevogn, klapvogn, kørestol 
eller rollator mm. eller en planlægning, hvor man gør sine indkøb samtidigt med, 
at f.eks. børnene også kan hygge sig med byens aktiviteter.

Tilgængelighed er en investering for Hedensted.
Overordnet går vores tilgang ud på at betragte tilgængeligheden som en løfte-
stang for byens udvikling. I stedet for at opfatte tilgængelighedsspørgsmålet 
udelukkende som et spørgsmål om at løse fysiske udfordringer i byen, kan man 
bruge tilgængelighedstiltag til at tilføre byen nye rumlige og sociale kvaliteter. 
Kort sagt vil vi gøre op med en traditionel tendens til at betragte udgifter til at 
gøre byer og attraktioner tilgængelige som en omkostning, for i stedet at se til-
gængelighed som en investering, der kan skabe vækst og udvikling for byen som 
helhed.

Ved at skabe tilgængelighedsløsninger, der har en høj arkitektonisk og byrums-
mæssig kvalitet, kan man – udover at løse konkrete tilgængelighedsproblemer 
–  revitalisere byrum og bygninger, der appellerer bredt til byens brugere og 
bidrager til øget livskvalitet for alle.

Tilgængelighed skaber byliv – både i fysisk og formidlingsmæssig forstand – men 
har også et socialt og bylivsmæssigt aspekt. Det handler om at stille byens rum 
til rådighed for borgerne på nye måder.

Ved at gøre byens rum mere tilgængelige kan man samtidig åbne for nye anven-
delser til kulturelle og oplevelsesmæssige formål. Således kan tilgængelighed til 
kulturarven være et redskab til at skabe oplevelsesøkonomisk vækst.

 Forberedelse hjemmefra
Vidensdeling

 Hedensted Bymidte

 Tilgængelighed

Jernbanen
Station

 Ankomst

 Afrejse

 Parkering

 Byliv

 Handelsliv

 Hjemme igen

HVAD ER TILGÆNGELIGHED?
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Visionen for Hedensted Bymidte er at skabe et stærkt fokus på bymidtens poten-
tiale i forhold til andre handelsmuligheder: gode ankomst- og parkeringsmulighe-
der, nem orientering, spændende ophold, aktivitet og bevægelse i bymidten samt 
ukompliceret afrejse.

Målet er at skabe et bedre samspil mellem daglig bevægelse og faciliteterne 
i Hedensted Bymidte. Det skal være nemt og praktisk at ordne sine ærinder i 
bymidten. Samtidigt skal de besøgende opleve, deltage og underholdes med de 
faciliteter bymidten skal tilbyde hele året.

Hedensted Bymidte skal signalere et trygt og imødekommende bymiljø, som kan 
rumme forskellige behov til den brede målgruppe. Moderne mennesker efter-
spørger i stigende grad unikke oplevelser/aktiviteter, aktiv fritid for hele fami-
lien, sundhed med meget mere. Det skal de besøgende kunne finde i Hedensted 
Bymidte. 

Hedensted Bymidte skal tilbyde en livsstil med en kombination af socialt sam-
vær, leg for alle, indkøb og aktiviteter. Hverdagens gøremål kan kombineres med 
sjove oplevelser for alle - nemt og praktisk på ét sted. Dagligdagen skal bare 
fungere, ligesom beskrevet i ”Fremtidsscenarier” i dette hæfte side 14 - 15.                          

P

P

P

HEDENSTED BYMIDTE

Tilgængeligheds Bymidte

”Kreative mennesker efterspørger (..) i stigende grad en 
livsstil, der er bygget op omkring kreative oplevelser. Vi 
irriteres over de strenge opdelinger, der tidligere adskilte 
arbejde, hjemmeliv og fritidsliv.” 

- skriver den amerikanske vækstekspert Richard Florida, der er kendt for sine 
teser om kreativitet, i sin bog ”Den kreative Klasse”.
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Et forsøg på at løfte et større område på én gang ville 
kræve enorme ressourcer og resultatet ville ikke kom-
me til at stå mål med udgiften. En koncentreret indsats 
i den udpegede mindre del af byen vil derimod gavne 
resten af byen..”

”

Bytorvet og de 4 tilstødende karréer beliggende øst for jernbanen udgør bymid-
tens kerne. Men Hedensted Bymidte består også af yderområder på den vestlige 
side af jernbanen (omkring Nørrebrogade, Vesterbrogade og Bredgade) og langs 
Østerbrogade mod nordøst (mod Horsensvej). Disse områder supplerer og un-
derstøtter hinanden.

Attraktorerne i ydreområderne og i nærheden af bymidten (som f.eks. butikker, 
bibliotek, skole, sportsplads, rådhus) generer byliv og flows på kryds og tværs i 
bymidten. På den måde er de med til at styrke bymidtens kærne og bymidten i 
det hele taget. Derfor er bymidtens mest besøgte område omkring Bytorvet et 
oplagt sted til at starte realisering af Bymidteplanen, så omverden hurtigt og ty-
deligt kan se, at der sker en positiv udvikling. På sigt kan man forestille sig, at et 
blomstrende handelsliv og attraktive byrum fra bymidtens kærne vil sprede sig  
som ringe i vandet på yderområderne og videre ind i byen. 

Derfor skal de tætte forbindelser til den omgivende by sikres således at den posi-
tive udvikling fra bymidten smitter af på naboområderne. 
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4 BERETNINGER FRA FREMTIDIGENS  HEDENSTED BYMIDTE

HEDENSTED BYMIDTE

Butiksejer i Hedensted Bymidte - LOKAL AVIS

HEDENSTED BYMIDTE

Mor til 3 børn på indkøb i Hedensted Bymidte - BLOGGER

HEDENSTED BYMIDTE

Teenager i Hedensted Bymidte - WIFI

HEDENSTED BYMIDTE

Pensionist i Hedensted Bymidte - POSTKORT

HEDENSTED 2013

Der er her skitseret 4 eksempler på beretninger fra fremtidigens Hedensted By-
midte. De illustrerer de forskellige målgrupper i bybilledet og deres behov samt 
hvordan de oplever og formidler ankomst, ophold, indkøb, aktiviteter og afrejse 
fra Hedensted Bymidte. 

Hedensted Bymidtes tiltag, events og faciliteter, der er tilstede i bymidten, skal 
formidles mangfoldigt. Der skal skabes en god sammenhæng mellem informatio-
ner og brugerne via f.eks. internettet, apps, aviser og digital skiltning. Derfor er 
beretningerne fortalt og formidlet gennem forskellige medier som tilpasser sig de 
forskellige målgrupper - det er lige fra den lokale avis, internettet, postkortet og 
WI FI. 

?
Billeder fra Hedensted Bymidte
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HEDENSTED BYMIDTE

Butiksejer i Hedensted Bymidte - LOKAL AVIS

HEDENSTED BYMIDTE

Mor til 3 børn på indkøb i Hedensted Bymidte - BLOGGER

HEDENSTED BYMIDTE

Teenager i Hedensted Bymidte - WIFI

HEDENSTED BYMIDTE

Pensionist i Hedensted Bymidte - POSTKORT

HEDENSTED 2013

Uddrag fra lokal avis

Den nye hjemmeside og app har virkelig skabt en interesse omkring butikkerne 
i Hedensted Bymidte. Det er tirsdag morgen og Frida er ved at gøre klar i udstil-
lingsvinduet med dagens overraskelse som allerede er slået op på hjemmesiden. 
Mens hun går og pakker varer ud, fortæller hun om ”app skattejagten”, som skal 
afprøves på fredag, hvor alle butikker har open by night.

Hun glæder sig over det øgede samarbejde butiksejerne har i byen, der er stor 
enighed og opbakning omkring de forskellige arrangementer, som bymidteam-
bassadører	har	været	rigtig	gode	til	at	få	arrangeret.	Resultatet	er	flere	glade	
kunder og øget omsætning samt reklame for butikkerne.

”Det er godt at have sin butik her, hvor der er andre butikker og hvor mange 
mennesker kommer forbi på indkøbsture direkte fra arbejde, på vej til caféen, fra 
stationen eller mødes i bymidten ”, siger Frida og smiler til et ægtepar i butik-
ken, som allerede er klar til at gøre de første indkøb.

Skrevet på Blog

Indkøbsturen kan planlægges allerede hjemmefra, skriver Line på hendes blog 
på internettet. Hedensted Bymidte har udviklet en helt ny brugervenlig og ind-
bydende hjemmeside, hvor man får overblik over aktuelle tilbud i alle butikker, 
som ligger så tæt på hinanden. Med 3 livlige børn ud og ind af bilen i ulvetimen, 
kræver det praktisk planlægning allerede inden turen. Det er fantastisk at kunne 
parkere bilen så tæt på alle butikker, købe gave i Matas, bytte blusen i modebu-
tikken og købe mælk i en bevægelse. Børnene bliver ikke utålmodige, da det er 
nemt	at	finde	en	parkeringsplads,	det	går	stærkt	med	at	handle	og	køre	afsted	
igen.

Desuden elsker børnene at komme med på indkøb i Hedensted - sikkert fordi 
byen tit har spændende arrangementer, som de er gode til at for. De store leger 
på torvet og underholder sig med balancebane, mens de små leger på vandplad-
sen. De vil altid til Hedensted, når der skal handles. 
Det	er	simpelthen	så	nemt	at	handle	her.	Selv	farmand	kunne	finde	ud	af	det	;-)

Skrevet på et postkort fra Olga i Hedensted til Oda i Vejle. 

Kære Oda
I næste weekend, hvor I kommer til i byen, skal vi til folkedans. På byens torv 
ved Brugsen er der nemlig dans under åben himmel. Bagefter tager vi en kop 
kaffe på bænkene under de smukke kirsebærtræer, som allerede er sprunget ud. 
Det er så smukt og der er ro, men samtidigt kan vi se på alle menneskerne, der 
handler. Der er nok at se på her i vores nye bymidte. Heidi kommer også med 
børnene, da der er vandleg for de små ved bytorvet. 
Kærlig hilsen
Olga
PS. I står bare af ved stationen, så er I der. Det kunne ikke være nemmere!

Sendt som SMS besked samt beskeder på Facebook

”Hey – skal v ikk mødes v PQ banen i bymidten og øve - i aften når bilerne er 
væk C U soon”

”Har d set alle balanceklodserne på torvet? Det er mega sjovt kommer d? LOL”

”Det	er	så	cool	med	gratis	wifi	“hotspots	i	bymidten,	så	kan	vi	mødes,	være	on	
line, men også få frisk luft, som mor jo siger vi skal ha”

”Street art i Hedensted!!! Vi kan også!!”



PROCES

Vi skal starte en god proces, så byen og omverden 
hurtigt og tydeligt kan se, at der sker noget godt.

”
”



BILLEDER ELLER DIAGRAMMER

Det er essentielt for projektets succes, at bymidtens aktører er med, da det i 
høj grad er byen selv, der skal arbejde for at realisere Hedensted Bymidteplan 
2013. Det er ligeledes væsentligt, at den borgerinddragelse, der allerede er gen-
nemført, ligger til grund for det videre arbejde. Med afsæt i den tankegang har 
Hedensted Kommune holdt møder med Hedensted Handelsforening, borgere i 
følgegruppen* og repræsentanter af Ungerådet** for at skabe fælles forståelse 
for idéer samt for at debattere, hvordan idéerne kan blive realiseret i virke-
ligheden. Efter en opsamling og bearbejdning af input fra møderne, har Byrå-
det forholdt sig til materialet. Efterfølgende er materialet igen præsenteret for 
Hedensted Handelsforening, følgegruppen og Ungerådet. Efter indarbejdelse af 
kommentarer fra den sidste etape af borgerinddragelsen, har Byrådet vedtaget 
midtbyplanen.

* Følgegruppen er en gruppe borgere, der meldte sig til under et tidligere debatmøde, og 
repræsentanter af Hedensted Handelsforening. Følgegruppens opgave har været at være 
med	til	at	diskutere	og	finpudse	materialet	inden	det	er	blevet	præsenteret	for	øvrige	bor-
gere.
** Ungerådets formål er at fremme de unges ønsker og meninger samt at forbedre kom-
munikationen mellem Byrådets medlemmer og unge i Hedensted Kommune, således at de 
unge høres og inddrages i kommunens planlægning og beslutningsprocesser, der vedrører 
unge. Rådet kan gennemføre både faglige og sociale arrangementer, aktiviteter og kurser, 
som opfylder de unges behov og interesser.

Hvad skal Hedensted 
Bymidte være kendt for?

Det er nemt og praktisk 
at handle i Hedensted 
Bymidte....

Det var faktisk en af mine 
idéer at lave en app  

skattejagt.



DISPONERINGSPLAN

Hverdagens gøremål kan kombineres med sjove oplevelser for 
alle - nemt og praktisk på ét sted

”
”



19

Fremtidens Bymidte
Visuelle noter 

Bymidte i dag
Visuelle noter

Overordnet trafikomlægning

For at styrke tilgængelighed og tryghed for bløde trafikanter samt for at skabe 
et fredeligt byrum i bymidtens hjerne, omlægges trafikken omkring den centrale 
del af bymidten efter princippet ”ind og ud”. I stedet for den trafikdominerende 
bymidte (venstre skitse) viser den højre skitse en brugervenlig og overskuelig 
plan, som samtidig synliggør stationen i bybilledet.
Det skal fortsat være muligt at køre til stationen eller ind i bymidten og parkere 
tæt på butikker. Dog skal det som udgangspunkt ikke være muligt at køre igen-
nem bymidten. 

Løsningen er nærmere beskrevet i afsnit ”Program” - trafikal struktur.

Hedensted Bymidte disponeres med henblik på brugervenlighed  og oversku-
elighed. Det skitserede forslag lægger i øvrigt op til fortætning af bymidten med 
fokus på at skabe attraktive byrum og rammer for smidig logistik.

Der skal bemærkes, at der er tale om en overordnet disponering af Hedensted 
Bymidte og præsenterede skitser skal alene forstås som retningsgivende. Bymid-
teplanen udpeger diverse potentielle områder for byomdannelse. På baggrund af 
konkrete ideer og ønsker kan der i overensstemmelse med de i afsnit ”Program” 
beskrevne principper udvikles andre projekter.

Omdannelse af området kan ske igennem projekter, som omfatter enkelte såvel 
som flere ejendomme. Projekter, som omfatter flere ejendomme, vil dog sand-
synligvis give bedre mulighed for bl.a. optimale parkeringsforhold og attraktive 
opholdsarealer i gårdmiljøer.

For at diverse anlægs- og byggeprojekter gennemføres, kan der være behov for 
udarbejdelse af lokalplaner og eventuelle kommuneplantillæg.
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Disponeringsplanen er en principiel disponering af Bymidte. 

De dominerenede facadeforløb, der er markeret med en fed grå streg på 
planen er facadeforløb, som er med til at understege byrummet og gade-
forløbet.  De udgør vigtige rammer i bybilledet og er afgørende for, hvordan 
man oplever byen. Det er ligeledes vigtigt, at byen fortættes i de ”tomme 
huller” samt at de steder hvor bygningerne er trukket længere tilbage fra 
gaden. 

Disponeringsplanen viser idéen om at fortætte byen med potentielle nye 
bygninger, som er markeret med orange. Det er vigtigt at understege, at 
der alene er tale om potentielle og principelle bygningsvoluminer. Eventu-
elle projekter andre steder kan lige så godt realiseres til gavn for bymidten, 
hvis de følger principperne i nærværende Bymidteplan.

Af disponeringsplanen fremgår et finmasket netværk af stisystemer og pas-
sager, som i princippet viser hvordan bymidten skal ”syes” sammen med de 
omkringliggende områder. Stisystemet skal sikre, at bløde trafikanter får 
mulighed for nemt og effektivt bevæge sig i bymidten.

På planen er der endvidere markeret eksisterende større parkeringsområ-
der samt potentielle fremtidige parkeringsområder. 

Endeligt er ”Den grønne trekant” ved krydset af Bredgade med jernbanen 
vist som det grønne rum i byen. 

Østerbrogade mod Horsensvej

Området udgør en vigtig indfaldsvej til bymidten og skal med sin karakter signa-
lisere den stigende grad af urbanitet. Der foreslås derfor en fortætning af områ-
det med blanding af bolig- og erhvervfunktion. Butikker, service, liberale erhverv 
påtænkes placeret i stuetagen, mens boliger kan placeres såvel i stuetagen som 
oven på erhvervslokaler. Koordineret omdannelse af området skal bidrage med 
”oprydning” i den varierede bebyggelse og vil give mulighed for at skabe harmo-
nisk arkitektur og gårdmiljøer.

Boliger

Boliger

Nærmiljø

Nærmiljø

Før

Efter

Bygade

Butik - 
café mm
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Vest for jernbanen

Området understøtter bymidten og er på grund af nem tilgængelighed for pend-
lere og god synlighed en oplagt placering for kontordomiciler (i nye bygninger) 
som supplering til butikker, service og liberale erhverv. Placering af nye kontorer 
i området vil øge antallet af potentielle kunder i bymidten (kontorenes personale 
og kunder). For at sikre, at området bliver brugt hele døgnet lægges der op til 
boliger (primært på etager oven på de ovennævnte funktioner, eventuelt også i 
stuetagen). Der ses gerne mere etagebyggeri i forhold til i dag.

Den centrale del af bymidten

Området skal karakteriseres af den største koncentration af butikker og de mest 
attraktive byrum. For at skabe liv og tryghed hele døgnet lægges der op til 
boliger beliggende oven på butiksetager. De nye beboere vil samtidig øge kun-
detallet i butikkerne. Opholdsarealer i forbindelse med boliger kan etableres på 
butikkernes tage. Subsidiært kan der på etager oven på butikker også lokalise-
res kontorvirksomheder, dog skal boligfunktion udgøre en væsentlig del af den 
samlede bebyggelse i området. Ved planlægning og indretning af bebyggelse, 
Bytorvet og andre byrum i området skal der tages særlig hensyn til principper 
for udvikling af bymidten, som er beskrevet i afsnit ”Program”.

Boliger

Boliger BoligerBoliger

Nærmiljø

Forbindelse - gangbro

Før

Efter

Forbindelse - tunnel
Bymiljø

Butik Butik 

Boliger

Taghaver

Liberale 
erhverv mm.

Kontor
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PROGRAM

Det skal bymidte tilbyde ...

””
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PRINCIPPER FOR UDVIKLING AF BYMIDTE

Tilgængelighedsprincip

Overordnet går vores tilgang ud på at betragte tilgængeligheden som en løfte-
stang for byernes udvikling. Tilgængelighed skal skabe byliv i Hedensted Bymid-
te. Det handler om at stille byens rum til rådighed for borgerne på nye måder og 
indtænke konceptet tilgængelighedsbymidte på alle måder lige fra planlægning 
og helt ned i detaljen - både i fysisk og formidlingsmæssig forstand.
I fremtidige projekter skal den tidligere beskrevne disponeringsplan og følgende 
principper tænkes ind.  

Trafikal struktur

Biltrafik og parkering spiller en stor rolle i Hedensted Bymidte, men også de 
bløde trafikanters behov og vigtigheden af den sikre rute til fods og cykel skal 
tilgodeses.

Følgende elementer skal indgå i planlægning for Hedensted Bymidte:

Forlængelse af Østerbrogade og sammenhæng med tunnel under banen.
Biltrafikken ledes udenom torvet, via en ny vej langs jernbanen (i forlængelse 
af Østerbrogade). Ved planlægning for den nye vej skal der tages hensyn til 
byrumsmæssig sammenhæng mellem Østerbrogade og Vesterbrogade samt til 
behov for nøje bearbejdning af tunnelen under jernbanen. 

Hævet pauseflade - fredeliggørelse af torvet - se diagram for trafikalt princip.
Et mindre centralt areal i bymidten hæves og fredliggøres for biler. Grebet 
styrker tilgængelighed og tryghed for de gående i bymidten. Pausefladen under-
støtter det trafikale princip med biltrafik ”ind og ud” samme vej. Den hævede 
pauseflade er parkeringsfri og kan evt. beplantes med større solitære tæer. Det 
er et uformelt mødested og et sted til kortere ophold for de handlende i området.  
Pausefladen fungerer desuden fartnedsættende med den hævede flade samt evt. 
belægningsskift og giver ligeledes mulighed for at lukke eller opdele parkerings-
arealerne ved forskellige arrangementer. Udvalgte steder skal der være mulighed 
for undtagelsesvis at køre over den hævede flade fra de tilstødende kørebaner 
mod øst, vest og nord.

Adgang til stationen (og busstoppesteder).
Den trafikale struktur omkring jernbanestationen skal optimeres, således, at 
stationen bliver mere synlig og nemt tilgængelig for bløde trafikanter direkte fra 
torvet.

Stier og passager på tværs af bymidten.
Der skal være et godt flow gennem bymidten. Det er vigtigt at skabe gode for-
bindelser og sammenhænge eller netværk mellem bymidten og de omkringlig-
gende områder.

Parkeringsflader - et andet bylandskab i Bymidte

De store parkeringsflader i Hedensted Bymidte fremstår som tomme flader, når 
der ingen biler er, kaotiske hvis de er fyldte. I Bymidteplanen skal de indgå i 
byen som et æstetisk multifunktionelt element. En del af parkeringspladserne 
påtænkes indrettet således, at de kan benyttes som skater-, bold-, cykel- eller 
løbebane efter butikkerne lukketid. Dele af parkeringsområdet skal kunne afluk-

Diagram	som	viser	trafikalt	princip	med	hævet	pauseflade	centreret	i	Bymidte

Østerbrogade

Bytorvet

Hævet	pauseflade

Hævet	pauseflade

Haralds Plads
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kes ved forkellige arrangementer som markedsdage, loppedage, udstillinger eller 
arragmenter fra f.eks. biblioteket, uden at det forstyrrer brugen af øvrige parke-
ringspladser. De store parkeringsflader skal nedskaleres med grønne rumdelere, 
belysning eller på anden måde. 

En oplagt mulighed er at lave en drive in biograf i bymidten netop i forbindelse 
med parkeringsarealerne, hvilket ville skabe en helt unik aktivitet og attraktion i 
byen. 

Torvet og byrumslommer i Bymidte

Torvet skal være byens store samlingspunkt. Torvet skal være fleksibelt indret-
tet således, at der er mulighed for mange forskellige funktioner og aktiviteter 
som kan tilpasses de forskellige årstider samt brugernes / borgernes  og byens 
behov. Torvet skal være imødekommende, livligt og attraktivt med permenente 
eller midlertidige funktioner, beplantning, belysning og multifunktionelle opholds- 
og aktivitetsmuligheder. Der skal skabes oplevelser som f.eks foranderlig belys-
ning som interagerer med forbipasserende, sjove idéer med regnvandsopsamling 
og legeplask for børn, etablering af café eller take away kaffe som kan nydes i 
solen på torvet. 

Torvet har et stort potentiale til at blive et attraktivt og velbesøgt byrum.

Boliger som ligger i bymidten, skal have rig mulighed for gode uderum til ophold 
samt fysisk aktivitet. Ved at etablere mindre byrumslommer i byen skabes nogle 
lokale bymiljøer som også henvender sig til nærmiljøet. Byrumslommerne skal 
være varrierende i bymidten f.eks. kan de indeholde et udekøkken, sansehave, 
balanceleg mv. Der skal skabes et lokalt ejerskab og nye fællesskaber, hvilket 
også giver tryghed og styrker området. 

Facadeorientering

Butiksfacaderne i Hedensted Bymidte deler i dag ingen fælles strategi. Facaderne 
henvender sig i mange forskellige retninger og giver således ikke bygningerne en 
entydig forside og bagside. Mange udstillingsvinduer blendes for indkig.
Denne manglende orientering udvisker bymidtens grænser og fragmenterer det 
liv, der skulle være et aktiv på torve og ved byrumslommer, så disse efterlades 
med et uudnyttet potentiale.

For at skabe en følelse af byliv og fællesskab er det vigtigt i fremtidige projekter 
at orientere facaderne mod bylivet - aktiviteter og byrum. Facaderne skal åbnes 
op og er dermed til at opgradere byrummene. Bygningerne og livet i byrummene 
skal spille sammen og opleves som en helhed. 

Information og orientering

Som en del af tilgængelighedsprincippet er det vigtigt, at bymidtens brugere 
nemt kan orientere sig rundt i byen og at de informeres omkring byens aktivite-
ter, butikker, P-pladser, offentlig transport (placering af stoppesteder og kørepla-
ner). Der skal etableres æstetiske skilte samt et oversigtsskilt over bymidten. 
Skiltene kan være fysiske eller interaktive multitouchskærme, som skal formidle 
bymidtens aktiviteter og tilbud og give et overblik for byens brugere.

Der kan ligeledes arbejdes med digital formidling i form af f.eks. QR kode eller 
GPS-kodning. Der kan etableres et samarbejde mellem f.eks. sportsforeninger og 
Hedensted Handelsforening omkring forskellige events som ”skattejagt”, ”kend 

Drive in biograf i byens rum                                 Boldspil på parkeringsareal                     Mønster på asfalt - 
                                                                                                                                     Kristine Jensens tegnestue

Folkets plads - vandleg                                   Udekøkken/grill nærmiljø i byen                Vandleg - SLA Arkitekter

Ukendt kunster - paste on             Facadekunst i København                                Verdens mindste kaffebar - København
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din by” eller ”påskeharejagt”. Der skal være en brugervenlig fælles hjemmeside 
som formidler bymidtens aktiviteter mm. Der skal være fysisk skiltning omkring 
i byen helt ude fra byens kant, som leder de besøgende til bymidten. Der skal 
ligeledes være en anden gennemtænk måde at lede de besøgende ind i bymidten 
som f.eks. ledelinier eller genkendelige ledeelementer/byrumsinventar.

Byrumsinventar

Kan man forestille sig at et fodboldmål også kan bruges til balancegang, parkour 
aktivitet eller som siddemøbel? Til bymidte skal der skabes nogle fleksible og 
multifunktionelle løsninger, som ikke er bundet til en enkelt aktivitet. Der skal 
være plads til udfoldelse og fri fantasi.

Byrumsinventarerne skal ligeledes være med til at skabe en identitet til bymidten 
f.eks. kunne studerende fra VIA University College, tekniske skoler eller desig-
nerskoler udvikle et Hedensted bymøbel / et genkendeligt symbol for Hedensted 
Bymidte. 
Ved en gennemtænkt placering skal inventar ligeledes bruges til at skabe sam-
menhæng i bymidten og i områderne omkring.

Beplatning

Træer i byen bidrager med en række kvaliteter til byens liv f.eks. skaber træerne 
læ for regn og skygge fra den bagende sommersol. Træerne skaber liv og foran-
derlighed i de forskellige årstider med blomster, frugter og skiftende farver. Ved 
at beplantningen ændrer karakter skabes der en oplevelse af omskiftlighed og 
tilpasning i byen. Træerne skal bruges i en beplantningsstrategi, som skal være 
med til at understege opholdssteder, bevægelser gennem byen og som fixpunk-
ter. 
Træerne skal være med til at forskønne bymidten, de fylder i gaderummene og 
får gader til at syne smallere og dermed mere intime.
Hedensted Bymidte skal indeholde højstammede træer som f.eks. Platan, Kasta-
nie og Ginkgo (tempeltræer), som fungerer godt under byens levevilkår. 

Der skal desuden være lave grønne rumdelere som bryder de store flader og 
nedskalerer de store byrum. De grønne rumdelere må ikke opleves som barrierer 
i byen, så de bør være lave med f.eks. integreret siddemulighed, belysning eller 
anden funktion. De skal være mobile, så de kan flyttes ved forskellige arrange-
menter. Ved at opsætte et system af mobile grønnerumdelere bliver byrummet 
fleksibelt. 

I bymidten er der i dag kun et grønt fællesareal, nemlig ”Den grønne trekant” 
ved krydset jernbanen og Bredgade. Det grønne areal skal bevares som den 
grønne åndehul uden bebyggelse i bymidten med bl.a. petanque baner. Ved ind-
retning af området skal der være særlig fokus på kvalitet af inventar, belægning 
og belysning, så området fremstå men grønt med samtidig repræsentativ og 
bymæssig karakter.

Belysningsstrategi

Lys og lyssætning skal bruges i forbindelse med byrum og inventar og sammen-
tænkes med ophold og forbindelser i byen. Lyset er med til at skabe tryghed og 
sikkerhed i bymidte. Men belysning er mere end det. Belysningen bør ligeledes 
anvendes til at iscenesætte eller fremhæve elementer i bymidten som f.eks. 
en facade, en gavl, en bygningsdetalje eller under træerne. Ved at bruge lyset 
anderledes i byrummene skabes der nye oplevelser og der fortælles en historie. 
Lyssætningerne kan være både permanente og midlertidige - måske en kunstin-
stallation - kun fantasien sætter grænser.

Kirstine Jensens tegnestue                     Multifunktionelt siddemøbel - Horsens                 Kirstine Jensens tegnestue
Siddemulighed og balanceleg                                                                                         Gule lysmaster - identitet
                  

 Mobilt drivhus - Horsens           Platantræ                             Ginkgo træ                                Grønne rumdelere 
                                                                                                                                          - Buro Lubbers   

Leg med belysning - SLA Arkitekter
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Blandet funktioner i en fortættede by

Bymidten skal fortættes. Fortætning er et vigtigt værktøj, der kan øge og un-
derbygge en aktiv levenden og intensiv bymidte. Nye boliger i bymidten til en 
bred målgruppe af unge og ældre genererer liv og øjne på byens gader efter 
butikkernes lukketid. At skabe mere byliv drejer sig ikke kun om at fortætte 
bygningsmassen, men omhandler i lige så stor grad placering af blandede funk-
tioner og anvendelsesmuligheder af byens rum som f.eks. fritidsaktiviteter som 
dans, motion, marked mm. Dermed strømmer der flere mennesker til bymidten 
og sandsynligheden for, at de bruger bymidtens øvrige aktiviteter og tilbud øges 
også. Liv skaber liv.

Lokal kunst i Hedensted Bymidte

Kunst skal være et synligt element i bymidten. Det kunne være spændende at 
arbejde med midlertidige kunstinstallationer, f.eks. kunne der arbejdes med 
udstillinger i tomme butiksvinduer eller paste up graffiti (papirmateriale) på luk-
kede facader. Der er mange lokale kunstnere, hvis arbejde kunne være med til at 
forskønne og skabe liv. Originale oplevelser på bymidtens facader, udstillingsvin-
duer mm. samtidig med de lokale kunstnere promoveres. 

Bæredygtig Bymidte

Bæredygtige byer handler om byens fremtid set i forhold til klimaændringer og 
brugen af ressourcer i et moderne samfund. Et bæredygtigt og rent bymiljø kan 
sikre byboere en bedre livskvalitet, sundhed og velfærd. 

Der skal arbejdes med bæredygtighed i bymidten. Følgende elementer skal indgå 
i planlægningen af Hedensted Bymidte:

- Grønne oplevelser i byrummene. 
Bymidte skal rumme flere grønne åndehuller / byrumslommer. Der skal være 
varierende beplantning af træer samt grønne mobile rumdeler. Brugerne og bor-
gerne vil opleve en begrønnet Bymidte. 

- Klimatilpasning som f.eks. regnvandshåntering
Regnvandshåndtering skal planlægges ind i byrummene gerne med en legende 
fantasifuld tilgang. 

- Gode forhold for de gående og cyklende i Bymidte
Det er vigtigt at der skabes optimal cykelparkering i tilknytning til butikkerne 
mm. Det skal være nemt og praktisk at cykle til Bymidte. Stier, passager og for-
bindelser til attraktorer udenfor bymidte synliggøres med beplantning, belysning 

mm. Det skal være trygt at færdes på cykel samt til fods i bymidten. 

- Sundhed og bevægelse 
Byrummene skal være indbydende og give mulighed for fysisk udfoldelse. Synlig 
aktivitet opstår i bylivet og det er tilgængeligt for alle. 

- Social bæredygtighed 
Byrummene er oplagte både formelle og uformelle mødesteder for byens bru-
gere.  Der skabes fællesskaber og sociale relationer, som er vigtige for at skabe 
et medejerskab og respekt. 

Tilgængelighed for alle 

En tilgængelighedsbymidte stiller store krav til den fysiske tilgængelighed helt 
ned i detaljen. Bymidten skal rumme en mangfoldighed og dermed også kunne 
rumme brugerne og deres forskellige behov. Der skal arbejdes med tilgængelig-
hed og  mulighederne for at komme rundt i byrummet.
Når man planlægger tilgængelighed, skal man huske på, at det er den store 
sammenhæng, der er vigtig i ruten, såvel som de enkelte detaljer. Der skal gan-
ske enkelt sørges for at flest muligt besøgende kan bevæge sig rundt i Heden-
sted Bymidte, uanset formåen, ved at sørge for tilgængeligheden er tænkt helt 
ud i alle overgange og møder. 

Der skal i planlægningen tænkes i belægning / belægningsskift, kanter og 
niveauspring samt terræn. Der skal ligeledes arbejdes med fysisk information 

Grønne bæredygtige nærmijøer - SLA Arkitekter

Regnvandsopsamling - Mias Arquitectes                    Sjov med belægning - Brad Downey
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på steder der udvælges, ledelinjer til personer med synshandicap bl.a. på tor-
vet anlægges ledelinjerne, så man undgår konflikter med begivenheder midt på 
pladserne. Her skal være plads til at komme rundt med barnevogn, klapvogn, 
kørestole, rollator mv. 
Der skal skabes gode tilgængelige forløb rundt i byen med oplevelser for alle 
sanser.

Leg for alle

Man bliver aldrig for stor til at lege og leg skal være tilgængeligt. Leg er stærkt 
forbundet med bevægelse, fællesskab og sociale relationer.

I bymidten drejer det sig om at designe æstetiske steder, hvor børn, unge og 
voksne kan udfolde sig frit, og hvor de fysiske omgivelser er tilgængelige og an-
vendelige for alle. Derfor skal man i planlægningen, indretningen og opførslen af 
legeområder, bevægelsesruter og lign. tænke i løsninger, som kan bruges af flest 
mulig uanset fysiske og psykiske evner.
Der skal ligeledes være mange forskellige sanseindtryk i form af farver, planter 
og naturmaterialer, som man kan se og røre ved. 

Sigtelinjer i bymidten

Sigtelinier i bymidten skal sikre langstrakte kig og flows gennem bymidten. Sig-
telinjerne indarbejdes i planlægningen og dermed forbindes de omkringliggende 
områder samt attraktorer med bymidten, så der opstår en større helhed. 

1. Sigtelinje, der strækker sig fra Vejlevej næsten ved rundkørslen Vejlevej/Ho-
vedvejen og næsten helt op til Horsensvej. Det er vigtigt at bevare dette lang-
strakte kig. 

2. Sigtelinje fra Haralds Plads til Bytorvet. Dette kig er svækket af, at passagen 
gennem bygningen Bytorvet 2 og belægningen på Haralds Plads er drejet i for-

Leg i byen - trampoliner i Horsens                           Leg og bevægelse - sjov ide Collectif DC 

Diagram som viser sigtelinier 

hold til sigtenlinjen fra bygningen Bytorvet 2 til Bytorvet. Dette betyder, at kig-
gets vidde er blevet indsnævret. Sigtelinjen skal bevares og så vidt det er muligt 
styrkes. 

3. Kig fra Bredgade til kirken. Kigget bør bevares.
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PROJEKTLISTE

Næste skridt i processen er, at forskellige delområder i bymidte 
kan transformeres i tråd med konceptet som er tilpasset  
Hedensted Bymidtes karakter og virkelighed

”
”
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PROJEKTLISTE - potentielle projekter i Bymidte

• Trykkerikarre - Byomdannelse med byrum
• ”Brugsens karré”
• Torvet - Bymidtens centrale torv 
• ”Lille Torv” (mellem Bytorvet 5 og 21A) - Byrum og samspil mellem 

bygningerne
• ”Aldi - karréen” - Bebyggelsesstruktur og byrum
• ”Rød tråd” - Skabelse af sammenhæng mellem primære byrum
• Tematiske strategier, konkurrencer og tiltag - Udsmykning af byrum, 

facader, belægninger, belysning, beplantning, Hedensted bymøbel samt 
branding af Hedensted Bymidte (unik identitet for bymidten)

• Fælles markedsføring for butikker - Hjemmeside
• Informationssystem i bymidten samt skiltning helt ude fra byens ud-

kant
• Intensivering af kalender for arrangementer i byrummene
• Steder for fysisk aktivitet i byens rum
• Steder for børn og unge i byen
• Synliggørelse af lokale kunstnere i bybilledet

Projekterne er nævnt i vilkårlig rækkefølge

Billeder fra Hedensted Bymidte
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