
  

 
Fornyelse af Horsensvej i Hedensted 
7 mio. kr. og input fra borgere, arkitekter og kommune skal resultere i 
en ny Horsensvej i løbet af 2018. 

Hedenstedborgere, der færdes på Horsensvej, har formentlig bemærket, at 
træerne i den smukke gamle allé efterhånden har forvandlet fortovets facon til 
noget, der ligner et mindre bakkelandskab. Rødderne har ganske enkelt skub-

bet fliserne op.  

Byrådet har derfor afsat 7 mio. kr. til renovering af Horsensvej, nærmere be-
tegnet strækningen fra indfaldsvejen (A10) og hen til Løsningvej, som ligger 
lige før Hedensted Skole.  

Et arkitektfirma er kommet med et forslag til, hvordan man kan optimere vejen. 
De gamle træer skal nødvendigvis fældes, da deres rødder er det grundlæggen-
de problem. Men der skal naturligvis plantes nye træer, og et nyt fortov skal 

kombineres med en cykelsti. Der er også forslag om at tynde voldsomt ud i de 
træer og buske, som står på den trekantede kile nordøst for indfaldsvejen. Det-
te for at skabe mere luft og udsyn ind mod Hedensted.  

Hedenstedborgerne inviteres med i den videre planlægning af, hvordan den nye 
Horsensvej skal se ud. Konkret er der brug for at få snakket om borgernes øn-

sker og behov i forhold til belægninger, afgrænsninger, beplantning/træer og be-
lysning.  

Rent praktisk nedsættes en gruppe af borgere. Deltagerne vælges fra to grup-
per af borgere. Den ene gruppe mødes tirsdag den 20. juni og består af de 60-
70 personer, der påvirkes af de fremtidige løsninger for spildevandet i området 

vest for Horsensvej. På dette møde håber kommunen at kunne få 3-4 borgere  
til at melde sig til udviklingsgruppen vedr. Horsensvej. Den anden gruppe blev 
etableret i det tidlige forår og arbejder med udviklingen af Hedensted Centrum. 
Denne gruppe udpeger et par repræsentanter på deres møde den 22. juni. 

Arbejdet i gruppen starter op i september. Der holdes 4-6 møder. Arbejdet 
munder ud i et borgermøde i november, hvor planerne præsenteres. Herefter 
skal anlægsopgaven i udbud.  

”Vi forventer at gå i gang med selve arbejdet i foråret 2018, når jorden er fri for 
frost. I perioder vil hele eller dele af strækningen formentlig blive afspærret. 
Hvis alt går efter tidsplanen vil den nye Horsensvej stå klar i slutningen af 
2018”, fortæller Johan Stadil Petersen, Chef for fritid & Fællesskab. 

Borgmester Kirsten Terkilsen glæder sig til fornyelsen af Horsensvej: 

”Horsensvej har længe trængt til en grundig opgradering. Med 7 mio. kr. og et 
godt forarbejde med masser af dialog er jeg sikker på, at vi står med en ny flot 

indkørsel til Hedensted centrum i slutningen af 2018.” 

 

 

For mere information:  

Kirsten Terkilsen, 24493820 

Johan Stadil Petersen, mobil 23235982 

Michael Laursen, mobil 51718781  

Skitseforslag fra arkitekter er vedhæftet pressemeddelelse 
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