
Den ”grønne port” til Hedensted 

Den nye Horsensvej 

På denne skitse kan du se, hvordan Horsensvej vil se ud, når en flot, grøn byport står færdig i efteråret 
2019. 

Horsensvej bliver lukket for gennemkørsel fra august 2018 til juni 2019. 

Den nye kørebane bliver 6,5 m mod tidligere 8 m. Det sikrer god plads til cyklister og fodgængere i begge 
sider. Mellem kørebane og cykelstier etableres regnvandsbede og bede med træer, lave buske og græs. Alt 
sammen skaber det en grøn og smuk port til Hedensted. 

Regnvandsbedene opsamler det regnvand, der falder på belægningerne. Herefter renses det biologisk og 
siver ned i undergrunden. Alle bede afgrænses med kantsten af granit, og der rejses nye gadelamper. 

Den anbefalede hastighedsgrænse på den nye Horsensvej bliver 40 km. i timen. Der laves derfor 
fartdæmpere i form af ”klassiske” vejbump og hævede krydsflader i asfalt.  

Fortov og cykelsti er i samme niveau men adskilles med forskellig belægning. 

Den nordlige del 

I den øverste, nordlige del af Horsensvej skabes bedre udsyn fra Hovedvejen ned mod byen. Samtidig 
skabes et bakkelignende landskab, hvor flere af de nuværende træer bevares. På den måde byder vi pænt 
”velkommen til byen”. 

Det sker under jorden 

Der lægges nye hovedledninger til fjernvarme, drikkevand og kloak. Også ledningsnettet til gas, telefon, 
fiber og el flyttes eller udskiftes. 

I de tilstødende veje vil der også blive foretaget forskelligt ledningsarbejde og af forskellig udstrækning, 
men disse veje reetableres som eksisterende. 

 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand A/S. 

 

Foto 1: Den nye og smallere Horsensvej giver plads til fortov og cykelstier i begge retninger. 

Foto 2: Aktuelle ledningsarbejder mv. på Horsensvej og sidevejene, Løsningvej, Nygade og Hedebogade. 

Foto 3: Horsensvej bliver for besøgende fra nord en grøn og smuk port til Hedensted by med træer og 
beplantede regnvandsbede. 

Foto 4: I den øvre, nordlige del af Horsensvej anlægges et ”blødt” bakkelandskab, hvor nogle af de 
nuværende træer bevares.  


