
  

Ny og særdeles attraktiv bydel skyder op i 
Hedensted NV 

Spændende boliger og nye boformer på ”Guldgrunden”, attrak-

tive facadegrunde ud mod E45 og et nationalt cykel-mekka med 

BMX-anlæg, MTB-ruter og dirt jump trail i naturskønne omgivel-

ser tæt på Hedensted Centret. 

Sådan lyder hovedelementerne i planerne for en helt ny og stor bydel i 

Hedensted NV, der forbinder Løsning og Hedensted og samtidig giver et 

stort løft til by- og erhvervsudviklingen i kommunen. 

”Det her er et af de største samlede udviklingsprojekter i Hedensted i 

mange år og omfatter både et særdeles attraktivt erhvervs- og  bolig-

område samt idræts- og fritidslivet.  Det vil betyde et stort løft for 

kommunen og skabe en ny, smuk velkomstportal fra E45 til Hedensted 

centrum. Jeg er utrolig stolt over og glad for den imødekommenhed, 

som vi fra alle sider har mødt i forhold til planerne,” siger borgmester 

Kirsten Terkilsen. 

”Guldgrunden” 

Beliggende over for Hedensted Centret mellem Gesagervej og Stjerne-

gårdsvej. 

Området ligger meget centralt med kort afstand til Hedensted centrum, 

E45, skole og daginstitutioner. 

Arealet har siden 1970’erne været planlagt til at rumme en udbygning 

af Hedensted Centret eller et butikscenter. 

Hedensted Centrets udbygning kommer nu i stedet til at strække sig 

mod vest i Kildeparken II, og da der samtidig er stor efterspørgsel på 

bynære byggegrunde, har byrådet givet grønt lys for, at arealet om-

dannes til boligformål. 

Der bliver tale om et spændende, blandet boligområde med 40-50 par-

celhuse, klynge- eller dobbelthuse  af høj kvalitet. 

Kommunen, der ejer jorden, vil i løbet af 2017 udskrive en arkitektkon-

kurrence, hvor man gerne ser bud på nye boformer, for eksempel hvor 

flere generationer kan bo under samme tag. 

Det nye boligområde vil forbinde Løsning og Hedensted. 

Kildeparken II 

Beliggende mellem Hedensted Centret og Vestre Ringvej. 

Et erhvervsområde, der i dag henligger som landbrugsareal. Grunden er 

kun delvis kommunalt ejet, og der skal laves en ny lokalplan for områ-

det, der udlægges til offentlige formål.. 

Landskabsarkitektfirmaet Møller og Grønborg i Aarhus har for Heden-

sted Kommune udarbejdet en helhedsplan for et  stort, grønt og rekrea-

tivt område og samtidig et sandt mekka for cykelentusiaster.  

Det vil blandt andet omfatte et BMX-anlæg, der lever op til internatio-
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 nale krav og standarder. 

BMX Danmark har tilkendegivet, at man påtænker hvert år at placere 

store nationale BMX-stævner, Euro-League-stævner og evt. EM, lige-

som det vil tjene som træningscenter for det danske BMX-landshold. 

Det ventes, at det nye BMX-anlæg kan tages i brug primo 2018, når lo-

kalplan er godkendt og arkæologiske undersøgelser afsluttet. 

Også en ny MTB-bane til afløsning for ruterne i Skærven i Løsning bliver 

anlagt i området. Her går etableringen i gang hurtigst muligt. Denne 

ventes at kunne tages i brug før sommerferien 2017. 

Også løberuter og et område til campingvogne og mobilhomes indgår i 

planerne. 

Hedensted Centret har endvidere planer om at opføre overnatningsfaci-

liteter i området og forhandler i øjeblikket med potentielle investorer. 

Hele området skal udvikles i tæt samarbejde med de lokale foreninger, 

der tæller cirka tusinde medlemmer. 

Lokale og Anlægsfonden har stærkt fokus på projektet, som den mener 

kan tjene som eksempel for andre kommuner. Fonden indgår gerne 

som sparringspartner i udviklingsprocessen og har givet tilsagn om 

støtte med op til 33 pct. af den totale anlægssum. 

Hedensted Kommune går nu i gang med at søge andre fonde om tilskud 

til realiseringen af projektet. 

Kildeparken III 

Et 26 ha. stort erhvervsområde, hvor der gennem årene har været stor 

efterspørgsel på grunde. Ikke mindst fordi, det åbner mulighed for at 

bygge med facade ud mod E45 på en knap en kilometer lang strækning 

syd for Østjysk Våbenhandel. 

 

For yderligere information 

Kirsten Terkilsen, borgmester Hedensted Kommune, tlf.: 2449 3820 

Johan Stadil Petersen, chef for Fritid og Fællesskab, tlf.: 2323 5982 

Christina Rytz Hermansen, Kultur og Fritid, tlf.: 2496 1359 

Per Poulsen, formand Østjysk BMX Klub Hedensted, tlf.: 2097 8570 

Hans Storm, BMX Danmark, tlf.: 9368 0767 

Peter Nielsen, centerchef Hedensted Centret, tlf.: 2013 0721 

 

 

 


