
1

POLITIK FOR SKANDERBORG MIDTBY
Vision, strategi og forandringer 2016-2019 

”Heslig smuk”

JUNI 2016



2    

Forord

Med Udviklingsstrategien 2014-2017 har Byrådet igangsat et udviklings- 
arbejde for Skanderborg midtby. Byrådets ambition i Udviklingsstrate-
gien og i det efterfølgende kommissorium er klar: Der skal udarbejdes 
en politik, der skal sætte retning for midtbyens udvikling, som udpeger 
konkrete steder for byudvikling og som kommer med forslag til, hvordan 

parkeringsforhold. 
 
For at få realiseret Udviklingsstrategien nedsatte Byrådet i juni 2015 et 
særligt udvalg i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4, med virke i peri-

udkast til en politik for Skanderborg midtby til Byrådet, bestående af en 
vision og en strategi. 

Udvalget blev sammensat af fem byrådspolitikkere: Henrik Qvist, Jens 
Grønlund, Jan Krogh Rasmussen, Charlotte Abildgaard Paulsen og 
Christina Bottke, samt fem eksterne medlemmer: Erik Dahl-Rasmussen, 
tidligere teknik- og miljødirektør, Morten Rydahl, vurderingsspecialist, 
Kristian Løbner, civilingeniør i detailhandel og planlægning, Henrik Han-
sen, senior developer og Jørn Jensen repræsentant for cityforeningen.   

Nærværende er resultatet af det særlige udvalgs arbejde. 

Det er en samlet politik, som ikke lader tvivl om hvad og hvorhenne, der 
skal byudvikles, men som efterlader mange muligheder for hvordan. En 
politik, hvis realisering gør Skanderborg til et attraktivt og spændende 
sted at bo, handle og investere i, både for dem, der allerede er en del af 
bylivet og for dem, som er på vej.
    
                                                                             
                                                                                       Henrik Qvist 
                                                                               formand for udvalget

Foto: Lene Aamand Sørensen
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Skanderborg – Heslig smuk!
Vi ønsker at styrke vores midtby 

gennem Fællesskab, Fortællinger, 

Kultur og Kvalitet. Billedet skal 

være typisk Skanderborg 

– smukt på en sjov måde

Vi vil skabe et sammenhængende byrum fyldt med 
oplevelser. Et byrum, der byder på overraskelser 
og oplevelser uanset hvem du er, hvornår du kom-
mer, og hvad du skal. Et byrum, hvor der handles, 
leges og nydes, og hvor grænserne mellem by, 

med plads til både de små og store, de blivende, de 
midlertidige og de spontane (kulturelle og sociale) 
aktiviteter.

Vi vil bygge på og fortælle om vores fælles histo-
rie(r), både som festival by, konge by og som byen 
med plads til både næsehorn og Gummitarzan’er. 
Derfor vil vores bymidte ikke altid være lige smuk. 
Til gengæld vil det du møder, være noget vi har 
skabt i fællesskab og med sans for vores og byens 
kvaliteter.

4
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Fire Strategispor

Vi vil realisere vores vision over de næste 15 år. 
Målet er klart. Trædestenen skal lægges. Det gør vi 

1 - Et rum af oplevelser
2 - Flere skaber mere
3 - Nem at komme til
4 - Skaber vi sammen

Sporene realiseres ved en række konkrete foran-
dringer og initiativer over de kommende år. Nogle 
forandringer sættes allerede i gang næste år, andre 
på den lange bane og kræver større investeringer. 

Det 4. strategispor er sidst, men ikke mindst. Skal 
vi nå målet, kræver det samarbejde og gode part-
nere. Kommunen, de butiksdrivende, grund-
ejere, investorer og byens aktive borgere skal 
skabe vores nye midtby sammen. Gode idéer kom-
mer oftest i sjove dialoger. 

Strategisporene viser vejen og ambitionerne, men 
binder ikke løsningerne. Forandringerne skal 
designes og skabes i tæt dialog med byens mange 
interessenter. Nogle forandringer er som udgangs-
punkt kommunale, andre private. Uanset dette, 
når vi kun målet ved at samtænke og samskabe.  
De store investeringer kræver med andre ord, at vi 

5
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Spor 1 – Et rum af oplevelser

Shoppingmiljøet 
Shoppingmiljøet på strækningen fra Bloms til Kul-
turtorvet styrkes. Her trives butikkerne allerede 
godt, men vi vil skabe et endnu bedre shopping-
miljø. 
Vi gør det muligt at lukke Adelgade helt eller 

opleves som vejareal, men som en shoppingzone, 
hvor oplevelserne kan ske på tværs af gaden.

det ”ringe i vandet”, og handelen og bylivet i hele 
byen får et boost. Vi vil fortsat forbeholde Adel-
gades nord- og sydstrækninger til butikker, men 
her kan andre bylivsfunktioner, f.eks. caféer og 

Som supplement til butikstilbuddene i midtbyen 
skal der være god plads og ro til ophold, leg og 
aktivitet i gaderummet, både i den mere intense 
shoppingzone fra Bloms til Kulturtorvet og på de 
andre strækninger. 

Kulturaksen 
Kulturaksen fra Ole Lund Kirkegaards Stræde over 
Kulturtorvet til Byparken skal også have et løft. 
Vi skaber derfor en synlig og funktionel sammen-
hæng fra gade til sø. Et sammenhængende kultur- 
areal vil give bedre fysiske rammer for sociale og 
kulturelle aktiviteter og oplevelser i midtbyen, som 
igen vil styrke og supplere handelslivet. 

Sammenhængskraften 
Sammenhængskraften styrker vi også. Det gør 
vi ved at indrette og iscenesætte byrummene 
omkring midtbyens hotspots, primært omkring 
Bloms, Kulturtorvet og Kvicklyområdet og ved 
at skabe nye oplevelser på strækningerne imel-
lem. Oplevelserne og overraskelserne bliver både 
i Adelgade og i byrummene bag. Når vi gør det 

-
bygninger på både søsiden og bysiden af Adelgade, 
opstår der nemlig nye byrum mellem bygningerne. 
De nye byrum skal bidrage med små oplevelses- 
loops, der kan vække appetitten og lokke de besøg- 
ende fra midtbyens ene ende til den anden.

Ankomsterne
Ankomsterne til Midtbyen forskønner vi, så de 
bliver mere entydige. En entydig oplevelse af, 
at her starter ”byturen”, vil styrke handelslivet i 
Adelgades yderender. Vi forbedrer ikke bare den 
visuelle oplevelse af ankomsten, men også den 
funktionelle. Det gør vi ved at forbedre tilgænge- 
ligheden for både biler, cykler og gående, og ved at 
gøre det let at parkere, når man ankommer.
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Byomdannelse og fortætning
Gennem byfortætning og byomdannelse gør vi det 

og på denne måde skabe mere liv, handel og kul-

kreative småbutikker, udstillinger og virksom- 
heder, som også bidrager til bylivet.

Udover fortætningsmulighederne langs Adelgade, 

kan omdannes til bolig- eller erhvervsformål.

Samlet set vil vi kunne skabe plads til mellem 
1.000 - 1.500 nye boliger og op til 30.000 m² nye 
butikker, kontor- eller byerhverv.

Når der byfortættes langs Adelgade, ønsker vi, at 
den nye bebyggelse tilpasses gadens eksisterende 
bebyggelse og skaber et harmonisk gadebillede. 
Derimod må omdannelsen af de andre områder 
gerne skabe nye ikonbyggerier, som tilfører byen 
noget nyt og enestående.
Fælles for fortætningen er, at vi ønsker at skabe 
spændende boliger med gode uderum, uanset hvor 
i midtbyen, de laves.
Boligerne skal have lys og luft omkring sig. Friare- 
alerne behøver ikke være store, men de skal være 
gode. Det er vigtigt, at der er mulighed for lys, luft 
og småbørns leg tæt på boligerne.
 

Spor 2 – Flere skaber mere

Målgrupper
Målgrupperne for byfortætningen og byomdan-
nelsen er bred.
De nye boliger, der opføres til søsiden, vil 
naturligvis blive meget attraktive. Boligerne vil 
derfor blive i en prisklasse svarende til de nye bo- 
liger i Søbyen. Også andre byggeprojekter i byen er 
i den dyrere prisklasse. F.eks. boligerne i det nye 
spændende byggeri på Søtoften og boligerne, der 
kommer på den gamle rådhusgrund.

Vi vil også skabe boliger, som en bredere del af be-
folkningen har mulighed for at leje eller købe. De 
unge familier, som gerne vil have en landingszone 
i Skanderborg, de ældre, de enlige eller de halve 
familier, hvor en skilsmisse har skabt behov en 
mindre og billigere bolig.

områder, som ligger godt i midtbyen uden dog at 
have det dyre ”søkik”. F.eks. vil vi skabe mulighed 

Der er også mulighed for at opføre nye boliger 
langs Asylgade, Banegårdsvej, Vestergade, langs 
Skanderupbækken, i det lille centerområde ved 
Vestergades tilslutning til Vroldvej og i området 
omkring Skanderborg Station. Fælles for områ-
derne er, at de ligger tæt på indkøbsmuligheder og 

Blå og grønne rum
De større grønne rum i midtbyen kan supplere de 
nære opholdsrum, og vi vil trække søen mere ind 
i bybilledet. Det skal være lettere at komme til og 
opleve søen fra Adelgade. Vi vil arbejde for blå 
stiforbindelser langs både Skanderborg Sø og Lille 
Sø. 

delsen mellem midtbyens grønne områder og de 
grønne områder omkring Sølund, Dyrehaven og 
Skanderupbækken vil vi gøre mere synlige ved 
beplantning, eller vise ruten til skov og natur på en 
ny og sjov måde.
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Kvaliteten af byens rum
Når der byfortættes vil vi sikre, at kvaliteten af 
inventar, belysning og beplantning i Adelgade, på 
torve og pladser bliver højere og kan iscenesætte 
byen. De rigtige valg af inventar, materialer 
og pleje af beplantninger styrker oplevelsen af 
Shoppingmiljøet og Kulturaksen, og bidrager til 
at skabe Sammenhængen på langs og tværs af 
byen. Vi vil samtidig indrette byens rum, så der er 
mulighed for leg, bevægelse og oplevelser, og vi vil 
have fokus på sol, skygge, læ og komfort, så byen 
bliver behagelig at opholde sig i året rundt.

Kvalitet i byens rum skabes af alle, som er aktører 
i byens rum. Vi skal arbejde sammen med eksiste- 
rende og nye partnere. Alle har en fordel af, at 

siere en smukkere by.

Byfortætning 

i Midtbyen

Byfortætning 

 i øvrigt

Grøn sti 

til natur

Blå sti 

til vand

Sk
a

n
d

eru
p

b
æ

k
k

en

Lille Sø
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Mindre trafik

for, at midtbyen kan blive en bedre handels- og 
byoplevelse.
Vi vil derfor minimere den parkeringssøgende 

keringstilbuddet kan vi lukke Adelgade af for 

ved særlige lejligheder. På den måde skaber vi 
mere plads til ophold, leg og aktivitet i gaden. En 
bytur i Skanderborg Midtby bliver en rar og sjov 
oplevelse, som de besøgende gerne gentager ”bare 
for hyggens skyld”.

Spor 3 –  Nem at komme til 

Tilgængelig for alle
Tilgængelig for alle er vigtigt. De gående og de 
cyklende fortjener bedre plads i midtbyen. Vi vil 
gøre det lettere for bilisterne at komme frem til 
gode parkeringspladser og samtidig skabe be-
dre vilkår for de gående og cyklende. Bybusser 
og rutebiler skal fortsat sikre en god betjening 
af midtbyen. Det er særligt vigtigt at skabe gode 

kommer til at bo i midtbyen. Vi vil undgå, at byen 

Parkeringsbehovet
Parkeringsbehovet, som normalt følger med 
byfortætning og øget aktivitet i midtbyen, vil vi 

frem til ledige pladser uden at afsøge hele midt-
byen først. Ved at skabe gode betingelser for de 

-
dre transportformer og på den måde begrænse 

-
serne.
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Spor 4 - Skaber vi sammen

Her og nu oplevelser
Bygninger og pladser kommer til at gøre meget for 
udviklingen af Skanderborg midtby, men livet i og 
mellem dem skal skabes af mennesker. 

Midtbyen skal være en legeplads for kreative 
kræfter, der har lyst til midlertidigt at forme og 
omforme pladser, torve og Adelgade eller på an-
den vis at give byens besøgende en unik oplevelse. 
De midlertidige byrum og aktiviteter kan både 
være sjove og smukke, men fælles for dem er, at de 
udover at være en oplevelse i nuet også kan være 
til inspiration for mere varige installationer eller 
tiltag i midtbyen.  

Mulighederne og ansvaret for at skabe hviler på 
de mange, men for at sikre fremdrift, overblik og 
koordinering af aktiviteter, dannes der et netværk 
af personer, der brænder for at gøre en tur i midt-
byen til en oplevelse, som både kan tænke traditio- 
nelt, sjovt og helt ved siden af, som har ressour- 
cerne, drivkraften og evnerne til at gå hele vejen 
fra idé til handling – og som formår at forankre 
ideer og ejerskabet hos de aktører, der skal være 
med til at realisere dem.

Oplevelserne og overraskelserne skal formidles 
på sjove måder. Alle skal vide, at midtbyen er et 
besøg værd, og besøget skal efterlade lysten til et 
nyt. 
 

Udvikling af byrummene
De store anlægsprojekter i midtbyen kræver 
handling og investeringer. Nogle investeringer vil 

lave sammen.

Vi vil som kommune tage ansvar for at få skabt 
rammerne for forvandlingen af midtbyen, og i 
takt med, at vi gennemfører de første kommunale 
tiltag, bliver mulighederne for private initiativer 
og investeringer åbnet og ikke mindst nødvendige 
for at få realiseret visionen. 

Derfor vil vi danne et samarbejdsforum bestående 
af både kommunale, professionelle og gerne pri-

vate lokale aktører, der gennem dialog og profes-
sionel sparring vil søge nye veje til at samskabe 
og få 2+2 til at give 5 ved at gøre Skanderborg til 
en attraktiv samarbejdspart. Samarbejdsforum-
met skal påtage sig en ambassadørrolle for byens 
udvikling i forhold til mulige investorer og samar-
bejdspartnere. Branding og formidling af visionen 
og de muligheder den giver er her et væsentligt 
redskab i forhold til med succes at kunne føre en 
proaktiv indsats.

Inspiration: Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter
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-
tiver og forandringer over de kommende år.

Nogle forandringer kan sættes i gang allerede næste år. 
Andre kræver mere forberedelse og koordination, før vi 
kan lægge os helt fast på de endelige løsninger og udform- 
ninger.

Flere af initiativerne kræver nye lokalplaner og ændringer 
i kommuneplanen. Derfor skal vi naturligvis allerførst høre 
kommunens borgere. Det gør vi ved at indarbejde vores 
forslag til forandringerne i det forslag til Kommuneplan 16, 
som Byrådet sender i høring i 2016.

På de næste sider er vores forslag til forandringer og initia-
tiver beskrevet.

I forslagene beskriver vi, hvilke udfordringer og løsnings- 

emne. Derimod fastlægger vi ikke, hvordan de konkrete 
løsninger skal udformes. Det skal ske i det arbejde, som 
vi sætter i gang næste år, og i en tæt dialog med byens ak- 
tører og de private investorer, som skal realisere nogle af 
forandringerne.

Forslag til Forandringer

15
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For at styrke Kulturaksen skal mulighederne for at 
benytte torvet forbedres. Torvets indretning skal 
ændres, så det bliver lettere at indrette til torve- 
dage, kulturelle arrangementer, midlertidige eller 
længerevarende aktiviteter, musik, teater, udstil- 
linger og børns leg.

For at skabe bedre sammenhænge mellem aksen 
og shoppingmiljøet skal Kulturaksen forlænges 
fra Kulturtorvet hen over lyskrydset til Ole Lund 
Kirkegaards Stræde. 
For at opnå en visuel sammenhæng på tværs af 
Adelgade, skal Kulturtorvet åbne sig mod og inte-
grere sig med Adelgade. En ombygning af Kultur-
torvet og lyskrydset skal derfor i materialevalg, 
funktion og arkitektoniske udtryk sammentænkes 
og koordineres. 

Vi vil

Kulturtorvet

Kulturtorvet er byens centrale torv. Torvet udgør 
sammen med Kulturhuset og Byparken Kulturak-
sen i midtbyen. Torvet ligger i forlængelse af Ole 
Lund Kirkegaards Stræde og lydkrydset på Adel-
gade.

Torvet danner i dag ramme om forskellige kul-
turelle aktiviteter hen over året og er byens torve- 
plads.

Kulturtorvet er i dag indrettet med trin, der op-
tager niveauspringet fra Adelgade til Kulturtorvet. 
Trinene gør, at torvet er svært at indrette til en 
række aktiviteter. Vindforholdene gør det også  

i dag er på torvet og mellem torvet og Adelgade, 
hindrer en god visuel sammenhæng mellem Adel-
gade, Byparken og søen.

I dag 
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Belægninger og inventar skal være af høj kvalitet, 
der understøtter Kulturaksens vigtige funktion i 
midtbyen.
Inventar og beplantning på torvet skal være med 
til at skabe læ, men ikke hindre udsyn mellem 
Adelgade og bypark og sø.

Kulturtorvet funktion, som del af den kulturelle 
akse i midtbyen skal forbedres ved at aktivere 
facaderne langs torvet. I det omfang det viser sig 
muligt, vil der blive arbejdet for at indrette akti-
viteter som er publikum-relaterede i facaderne. 
Det kunne være cafeer, udstillinger eller offentlige 
funktioner.

Kulturtovet vil med Kulturhuset og det nye Søtorv 
Kulturhuset

Søtorvet
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Byparken udgør sammen med Kulturhuset og 
Kulturtorvet midtbyens Kulturakse. Byparken er 
indrettet som en åben bypark mod søen. Parken 

plads, en beachvolleybane og forskellige mid-
lertidige installationer hen over året. Turbåden 
Dagmar lægger til ved parkens anløbsbro. Udover 
anløbsbroen er der i sommerhalvåret en midlerti-
dig badebro i parken. Anløbsbroen vil i løbet af de 
kommende år blive erstattet af et nyt stort søbad, 
som vil supplere og højne Byparkens attraktion.

Byparken danner i dag ramme om forskellige kul-
turelle og sociale aktiviteter hen over året.

Kulturhuset er indpasset i Byparken. En stor 
betontrappe fra Kulturhusets øverste etager udgør 
bl.a. en del af parkens anlæg. Herudover har Kul-
turhuset kørende adgang gennem parken til husets 
store scene.

Der er adgang til parken fra Kulturtorvet, Parkvej 
og Asylgade.

Byparken bliver ikke benyttet, som man kan 
forvente af en central bypark. Dette skyldes blandt 
andet, at parken ”gemmer sig” bag parkerings- 
pladserne på Parkvej, og at parken ikke er synlig 
fra Adelgade. Adgangen til parken via den facade- 
løse Asylvej yder heller ikke parkens smukke belig-
genhed retfærdighed.
Byparkens indretning med store landskabsrum 
gør parken smuk, men ikke hyggelig og brugbar. 
Parkens søfront udnyttes heller ikke optimalt. Kun 
få dage om året summer parken af liv.

I dag

Byparken og Søtorvet
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For at styrke Kulturaksen skal Byparken gøres 
mere tilgængelig og anvendelig. Parkens indret-

som er hyggelige at slå sig ned i. Der skal etableres 

søen. Oplevelserne kan være af både varig og mid-
lertidig karakter og gøre parken til midtbyens blå 
og grønne oase.

Byparken og søadgangen fra parken skal være 
mere synlig og tilgængelig fra Adelgade, Parkvej 
og Asylgade. Synligheden fra Adelgade kan skabes 
i forbindelse med en ændret indretning af Kultur-
torvet. Torvets indretning kan i højere grad lede 
fodgængerne mod parken og synliggøre udsigten 
mod søen.

Synligheden og tilgængeligheden fra Parkvej skal 
indtænkes i en omdannelse af karreen. Karreen 
kan åbnes mod søen og afsluttes med nye be-
byggelser på kanten af Byparken. Parkeringen til 
områdets beboelser og butikker må ikke fylde i 
byoplevelsen. Opførelsen af nye beboelses- eller 
erhvervsejendomme på kanten af Byparken vil 
skabe mere liv og lys i og omkring parken.

Vi vil

Synligheden og tilgængeligheden fra Asylgade skal 
forbedres ved, at gaden ensrettes, og parkering 
fjernes. Et større fortovsareal kan indrettes, så det 
lokker fodgængere fra Adelgade mod parken og 
søen. Ved at åbne facaderne langs gaden og bygge 
et højere og spændende byggeri, hvor Asylgade 
møder Byparken, vil der blive skabt et hotspot. Det 
er vigtigt at opretholde et dagligvaretilbud i kar-
reen mellem Adelgade og Asylgade, fordi dagligva-
reindkøb ofte er start- eller slutpunktet for mange 
handlendes bytur.

Etableringen af et permanent søbad i Byparken 
vil tilføre parken mere liv hen over året. Søbadet 
etableres i forlængelse af Kulturhuset, så badet 
skaber et Søtorv ud for Kulturhuset. En sam-
mentænkning af hus og torv skaber både funktio-
nelle fordele og visuelle effekter.

Søtorvet skal udover søbadefaciliteter rumme 
plads til ophold og arrangementer på ”broen” 
og langs ”kajkanten”. Søsportssejlere kan lægge 
til ved broen og om vinteren kan der indrettes 
skøjtebane på Torvet. Fra Søtorvet kan der skabes 
broadgang til byens nye Søside mod Kvickly.

Foto: Erik Dahl-Rasmussen
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Ole Lund Kirkegaards Stræde møder Adelgade i 
et signalreguleret kryds. Krydset er belagt med 
granitbrosten. På siderne af selve kørearealerne er 
der mindre opholdsrum med kunstinstallationer, 
bænke og træer.

I forlængelse af krydset ligger Kulturtorvet, Kul-
turhuset og Byparken, og udgør byens Kulturakse.

Med krydsets udformning har det oprindelig været 

skulle være et smukt byrum, som lejlighedsvis 
kunne benyttes til torv. Dette sker et par gange 
hen over året, hvor Adelgade er spærret af for 

-
dage”, er Ole Lund Kirkegaards Stræde tidligere 
ombygget. 

byens store parkeringspladser på Bloms og Møl-
legade skulle i stedet ankomme ad Vestergade og 
Sygehusvej.

midtbyens store parkeringspladser er aldrig helt 

Adelgade er i stedet vokset. Ole Lund Kirkegaards 

Kulturtorvet, gør det svært at skabe visuel sam-
menhæng mellem Adelgade og Byparken og søen. 
Krydset fungerer derfor reelt ikke som en del af 
Kulturaksen.

I dag

Ole Lund Kirkegaards krydset

For at styrke Kulturaksen skal der skabes bedre 
funktionel og visuel sammenhæng mellem Kul-
turtorvet og Ole Lund Kirkegaards krydset. En 
ombygning af krydset og Kulturtorvet skal derfor 
i materialevalg, funktion og arkitektoniske udtryk 
sammentænkes og koordineres. Belægninger og 
inventar skal være af høj kvalitet, der understøtter 
Kulturaksens vigtige funktion i midtbyen.

Adelgade, og for at åbne mulighed for, at Adel-
gade helt eller periodisk kan friholdes for biler på 
strækningen fra krydset til Bloms, skal krydset 
ombygges, så bilerne ledes op mod Sygehusvej og 
frem til de store parkeringspladser på Bloms og 
Møllegade. Parkeringen langs gaden fjernes og 
overkørslen fra gaden og til Sygehusvej ændres, så 
gaden bliver lettere at anvende. Parkeringen langs 
Sygehusvej fjernes også.

Vi vil
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Udfordringen ved at skabe et kryds, som både er 
en del af midtbyens kulturakse og samtidig har en 

Flere muligheder skal undersøges, før løsningen 

En af mulighederne kan være at indrette krydset 
som Shared space. Ved materialevalg og arkitek-
tonisk udtryk, kan en Shared space-løsning skabe 
et byrum, som først og fremmest er et torveom-

præmisser. Uanset forudsætter løsningen, at 

opsætning af elektroniske parkerings- anvisninger, 

Emilievej til byens store parke- ringspladser.
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Parkvejskarréen består af facadebebyggelse i op 
til 4½ etage langs Adelgade, sidehusbebyggelser i 
1-2½ etage, samt et enkelt fritliggende parcelhus 
mod Parkvej. 

Parkvej fungerer, ud over bagadgang til bebyggel- 
serne i området, som adgangsvej til Kulturhuset 
og enkelte ejendomme nord for Kulturhuset. På 
Parkvej er der indrettet en række offentlige parke- 
ringspladser. Herudover er der både offentlige og 
private parkeringspladser inde i karréen.

Parkevejskarréen vender ryggen til Byparken og 
virker lukket. Kun et enkelt sted er der en sti-
gennemgang fra Adelgade til Parkvej og det er 
gennem et parkeringsområde. Områdets byg-
ninger er i mange forskellige skalaer, arkitekto-
niske udtryk og kvaliteter. Tættest på Kulturhuset 
er bygningerne langs Adelgade restaureret i deres 
oprindelige udtryk, mens bygningerne tæt på Asyl-
gade er af nyere dato.

I dag

Parkvejs-karréen

Mulighederne for byfortætning er store i Parkvejs-   
karréen. Området ligger attraktivt mod søsiden, 
og opførelsen af nye beboelsesbygninger i kar-

dermed mere liv i den centrale del af midtbyen. I 
bygningernes stueetage kan der indrettes mindre 
butikker, gallerier og erhvervslokaler, som fører 
handlende og turister ind i karréen og skaber 
mulighed for loops på shoppingturen.

Flere beboere, ansatte og besøgende i karréen vil 

og Kulturhuset, og sammenhængen mellem den 
mere intense shoppingzone i Adelgade og Kultur-
aksen bliver bedre.

På kanten af Byparken kan karréen afsluttes med 
en egenartet bebyggelse. Bebyggelsen skal uden at 
distrahere oplevelsen af Kulturhuset tilføre områ-
det en særlig attraktion.

Vi vil

Indrettes de nederste etager med butikker, gal-
lerier el.lign. og trækkes Byparkens ind mellem 
bebyggelserne, vil denne del af Byparken stadig 
være ”byens park”.

Byfortætningen skal have særlig fokus på at ændre 

i Byparken. Ny bebyggelse langs gaden skal skabe 
et hyggeligt og intimt byrum. Det kan ske ved at 
fjerne parkeringen langs vejen, øge etageantallet 
eller trække bebyggelserne mere ud i gaden. 
Belysning og beplantning kan også giv rummet en 
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Områderne langs Sygehusvej består af bygninger 
til forskellige formål og i forskellig skala og en 
række små parkeringspladser.

På den vestlige side af Sygehusvej mod Vester-
skovvej ligger Sundhedscenteret. Sundheds- 
centeret indeholder udover behandlingstilbud fra 
Regionssygehus Horsens forskellige kommunale 
og private sundhedstilbud. I samme område ligger 
ældrecentrene Møllehjørnet og Dagmargården. 
Området rummer også et mindre antal private 
boliger mod Vesterskovvej og Møllegade, og 

På den østlige side af Sygehusvej mod Adelgade 
ligger en række beboelsesejendomme og enkelte 
erhvervsejendomme. Der er stiforbindelser til 
Bloms og til Adelgade gennem området. Tagpar- 
keringen på Bloms har adgang fra Sygehusvej via 
Stændertorvet.

Områderne langs Sygehusvej fremstår lidt rode-
de og forvirrende. Sygehusvej og adgangen over 
Stændertorv fungerer ikke optimalt i forhold til at 

Bloms. Områdets bygninger er i meget forskellig 
skala, arkitektonisk udtryk og kvalitet. Områdets 
parkeringspladser er små, spredte, og præger om-
rådet med deres rodede og uensartede indretning.

I dag

Områderne langs Sygehusvej

Byfortætning og byomdannelsespotentialet er 
store i områderne langs Sygehusvej. Opførelsen af 
nye beboelsesbygninger i området vil bidrage til en 
forskønnelse af området og mere byliv i midtbyen.

Området vest for Sygehusvej, hvor bygningerne 
generelt er store i skala, rummer mulighed for nye 
bygninger i op til 5 eller 6 etager. Ved en hensigts- 
mæssig placering af nye høje huse vil skygge-
virkningen på de eksisterende beboelser kunne 
minimeres. 

I området øst for Sygehusvej er bygningerne 
generelt mindre i skala. Her vil skyggevirkningen 
for nye høje huse være større end på vestsiden af 
Sygehusvej. Nye bebyggelser i 5-6 etager kræver 

bygningerne placeres omhyggeligt i forhold til de 
nuværende beboelser. 

Alternativt kan der bygges lavere gårdhusbebyg-
gelser i 2-4 etager. Den lavere bebyggelse internt 
i området kan skabe et grønt gårdhusmiljø, som 
samtidig kan skabe pladsdannelse på stiforbind-
elsen fra Sygehusvej til Adelgade. De små plad-
ser kan skabe en intim stemning i området og 
benyttes til en pause på byturen eller til leg og 
bevægelse. For at undgå, at områderne bliver 
domineret af parkerede biler, skal de nye boligers 

Vi vil

parkering ske på Møllegades parkeringsplads.

gennem Adelgade skal biler effektivt ledes frem 
til Møllegades parkeringsplads og tagparkeringen 
på Bloms. Derfor skal adgangsforholdene på Ole 
Lund Kirkegaards Stræde, Sygehusvej og over 
Stændertorvet forbedres. Parkeringen langs vejene 
fjernes og udkørslerne fra den ene vej til den an-
den gøres lettere. 

Stiforbindelser gennem områderne fra Morten 
Børup Skolen, Møllegades parkeringsplads, Sund-
hedscenteret og busstoppestederne skal forbedres 
og forskønnes. Portåbningerne, hvor stien munder 
ud i Adelgade skal være mere synlig og inviteren-
de. Dette kan ske ved at ændre bebyggelserne eller 
ved forskellige visuelle løsninger.
I området vest for Sygehusvej vil det være oplagt 
at lave rekreative oplevelses- og sansezoner for 
områdets mange ældre beboere og brugere. 
Zonerne kan placeres i forbindelse med en sti-

Inspiration: Vandkunsten - Havnevigen
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forbindelse gennem området fra nord mod syd. 
Stiforbindelsen kan skabe en sammenhængende 
grøn forbindelse fra midtbyen og til de grønne na-
turområder omkring Sølund og Døjsø. De grønne 
områder omkring Sølund og Døjsø vil på den 
måde supplere de små grønne rum i midtbyen og 
være byens store grønne lunger.

Alternativt færre og højere huse
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Byens søside fra Kulturhuset til Kvickly består af 
facadebebyggelse i op til 4½ etage langs Adelgade, 
sidehusbebyggelser i 1-3½ etage, samt enkle be-
boelsesbygninger mod søen. På parkeringspladsen 
ved Kvickly er der offentlig adgang til søen. Her-
udover er der ikke offentlig adgang til søsiden.

Lille Nyhavn projektet, som kan opføres i området 
tæt på Kvickly, vil give området en søfacade med 
nye bebyggelser i 5 etager. Bebyggelserne bliver 
placeret vinkelret på søfronten og der vil kunne 
skabes gårdmiljøer fra Adelgade til søen. Udsig- 
ten og tilgængeligheden til søen vil dermed blive 
forbedret.

Søsiden fremstår lidt rodet, utilgængelig og ud-
nytter ikke områdets store potentialer mod søen. 
Parkeringspladsen ved Kvickly er i dag afsluttet 
med et smalt græsareal uden egentlig rekreativ 
værdi.

Facadebebyggelsen langs Adelgade og baghus-
bebyggelserne i området har meget varierende 
karakterer, og bosætningspotentialerne i området 
er begrænsede. Kulturhuset vender ryggen til 
området, ligesom området selv vender ryggen mod 
søen.

I dag

Søsiden

Byfortætning og byomdannelse er muligt langs 
Søsiden fra Kvickly til Kulturhuset. Nye beboelses-

og mere liv i midtbyen. I bygningernes stueetage 
kan der indrettes mindre butikker, caféer eller 
erhvervslokaler. Små gårdmiljøer mellem bebyg- 
gelserne og en urban søfront med mulighed for 
ophold ved vandet kan skabe spændende små 
loops på byturen.

En fuld omdannelse af områdets søside vil for- 
mentlig ikke kunne ske på en gang. For at skabe en 
forbindelse fra Kvickly til Kulturhuset langs søen 
kan der frem for en sti på land, etableres en sti på 
vand. En søbro et par meter ude i søen kan have 
start ved det nye Søtorv i Byparken og få landfæste 
forskellige steder på strækningen i takt med, at 
området omdannes. Søbroen kan fungere som en 
minimarina for byens sejlklub. 

Flere oplevelser og mere aktivitet på strækningen 
fra Kulturhuset til Kvickly vil betyde, at der skabes 
sammenhæng mellem Shoppingzonen i Adelgade 
og det nordlige ankerpunkt ved Kvickly.

Vi vil

Området ved Kvickly skal samtidig styrkes. Her 
kan opføres en ny bebyggelse i 8-10 etager, som 
giver området et hotspot og gør ankomsten til 
byen fra nord entydig med et bymæssigt view. Det 
er vigtigt at opretholde områdets dagligvaretilbud, 
som er start- eller slutpunktet for mange hand-
lendes bytur. Parkeringsarealerne til butikkerne 
skal visuelt fylde mindre. Ved at skabe parke-
ringsmuligheder i kælder eller på tag kan en større 
del af området indrettes som rekreativt grønt om-
råde ned mod søen.

Foto: København Kommunes Kajkatalog
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Ankomsten til Skanderborg Midtby sker i dag 
ad primært tre veje: Banegårdsvej, Vestergade 
og Adelgade fra syd. Nørregade og Møllegade er 

De tre primære adkomstveje er forholdsvise 
brede. For at bringe farten ned på Banegårdsvej 

vejbump. Alle tre veje har cykelstriber. Tættest på 
midtbyen ophører cykelstriberne, og der er i stedet 
parkering langs vejene.

Banegårdsvej, Vestergade og Adelgade udgør i sig 

er primært vejteknisk, og beplantningen langs 
Banegårdsvej og Vestergade består af små og u- 
ensartede træer, som ikke danner den tiltænkte 
allé. Bygningerne langs de to vejstrækninger er 
også af meget varierende skalaer og kvaliteteter. 
Adelgade fra syd er også primært et teknisk veja-

byrum.

 

I dag

Grønne og smukke ankomster

Ankomststrækninger skal være grønnere og smuk-
kere. Banegårdsvej, Vestergade og Adelgade fra 
syd skal fortsat være effektive adgange ind og ud af 
midtbyen, men ved at højne inventar, belægning 
og beplantning vil vejarealerne danner smukke 
grønne byrum, som velkomst til midtbyen. En 
grønnere og mere intim bymæssig ankomst kan 
også bidrage til, at farten sænkes og helt eller del-
vis erstatte vejbump.

Langs Banegårdvej skal eksisterende beplantning 
plejes, så det på sigt skaber en grøn allé. Steler, 
hegn og belysning skal have en høj kvalitet. I 
overgangen mellem Banegårdvej og Adelgade lig-
ger parkerings- og torvearealet Mindet. Området 
skal indrettes, så det i højere grad kan benyttes til 
ophold og leg eller lejlighedsvise arrangementer. 
Langs og på pladsen skal der plantes træer og 
buske, som skaber et grønnere og mere intimt 
byrum. Indretningen skal også skabe trygge og 
sikre forhold for Realskolens elever.

Vi vil
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Langs Vestergade skal eksisterende beplantning 
fjernes og erstattes af nye og mere sammenhæn-
gende beplantninger, som skaber en grønnere vel-
komst til byen. Den grønne velkomst skal allerede 
opleves ved ankomsten fra Vroldvej, hvor det lille 
bycenter, der ligger på hjørnet af Vestergade og 
Vroldvej, også forskønnes.

Langs Adelgade fra syd skal oplevelsen af skov og 
natur trækkes med ind fra Dyrehaven og Slotshol-
men. I overgangen mellem den historiske bydel 
og midtbyen ligger parkerings- og torvearealerne 
foran Politistationen og Apoteket. Området skal 
indrettes, så det i højere grad skabe sammenhæng 

overgangen mellem den historiske bydel og midt-
byen.

Langs Banegårdsvej og Vestergade kan ny højere 
bebyggelse langs vejene understøtte byoplevelsen.

Rådhuset

Apoteket

Mindet

Vestergade

Vrold
vej

Ankomsten til midtbyen skal også blive bedre for 

skabt bedre stiforbindelse fra Skanderborg Bakker 
mod midtbyen. I første omgang til Egholmsvej. 
På sigt helt frem til Mindet. Fra Højvangen vil 
der blive skabt bedre forbindelser fra Skolestien 
til Nørregade. Fra Vrold vil de cyklendes forhold 
blive forbedret i forbindelse med de tiltag på Vrol-
dvej, som følger når de sydvendte ramper åbnes.  
Stiforbindelsen gennem Dyrehaven har primært 
en rekreativ funktion, men fordi rigtig mange mo-
tionister og turister cykler gennem Dyrehaven bl.a. 
på vej rundt om Skanderborg Sø, skal forholdene 
for de cyklende ad Dyrehaven og Horsensvej også 
forbedres.

Inspiration: Aagaard Landskab - Vanløse Torv



30    

Adelgade er byens handelsgade. På strækningen 
fra Mindet i nord til Vestergade i syd er gaden 
indrettet som en slags sivegade, som bugter sig 
fra side til side gennem midtbyen. Vejens forløb 
og indretning sænker farten og skaber med jævne 
mellemrum passager på tværs af gaden.

Gaden har en bredde på godt 20 meter. Der er 
derfor plads til forholdsvis brede shopppingarealer 
i begge sider. Oprindelig har der været cykelstri- 
ber langs den bugtede kørebane. Striberne er nu 
fjernet.

Bybussen kører gennem Adelgade og har her tre 
stop i hver retning.

I gaden er det specialdesignede byinventar, 
lygtepæle, plantekasser, bænke og skraldespande       
over årene udskiftet med inventar af forskellige  

-
stallationer er blandt de nyere installationer. Der 
er større træer i begge sider af vejen og trægrup-
per, hvor der er pladsdannelser langs gaden.

er steget med næsten 50 % siden 2011. Stigningen 
skyldes formentlig åbningen af Bloms.

Adelgade opleves ofte farlig og kaotisk for gående 
og cyklende. Det blandede inventar giver et rodet 
indtryk, og gadens bredde gør det svært at skabe 
sammenhæng på tværs af kørebanen. Gadens 
mange forskellige og slidte belægninger gør ved-
ligeholdelsen dyr og besværlig.

gennem gaden frem til parkeringspladserne langs 
gaden, på Parkvej og bag Løvbjerg. På Sygehusvej 

til trods for, at de to veje er adgang til de store par- 
keringspladser på Møllegade og på taget af Bloms.

I dag

Adelgade

For at styrke shoppingområdet skal Adelgade på 
strækningen fra Bloms til Kulturtorvet indrettes, 
så gaderummet skaber smukkere og bedre ram-
mer for shoppingoplevelser og mere plads til 
leg og aktivitet. Strækningen skal derfor kunne 

i forbindelse med særlige arrangementer hen over 
året eller i løbet af dagen, f.eks. mellem kl. 10-18 
på hverdage og kl. 9-14 på lørdage. Lukningen 
kan være i begge retninger, så strækningen kan 
fungere som gågade, eller alene være i denne ene 
retning, så strækningen ensrettes.

Der skal skabes muligheder for forskellige 
løsninger på Adelgade, men ikke en bestemt 

-
stukturen i midtbyen ændres først.

Lund Kirkegaards Stræde til Sygehusvej og Møl-
legade frem til de store parkeringspladser på Møl-
legades parkeringsplads og i Bloms. Fra syd skal 

keringspladserne bag Løvbjerg og af Vestergade 
og Sygehusvej til Bloms. Fremkommeligheden på 
disse veje skal derfor forbedres. Kantstensparke- 
ringen langs vejene skal fjernes og udkørselsfor-
holdene fra den ene vej til den anden forbedres. 
Der skal også opsættes elektronisk parkeringsan-

Vi vil
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en ledig parkeringsplads uden først at afsøge hele 
midtbyen.

Lukningen sker ved installering af steler i hver 
ende af strækningen. Der installeres også steler 
andre steder, så en større del af Midtbyen 
lejlighedsvis kan benyttes til markedsdage eller 
lignende.

Foran Bloms skabes et torvelignende område, 
som kan anvendes til ophold og leg på hverdage 
og større aktiviteter i forbindelse med særlige 
arrangementer. Ved Kulturtorvet indrettes krydset 
i sammenhæng med torvet, så Kulturaksen bliver 
mere tydelig i bybilledet. Krydset skal samtidig 

op ad Ole Lund Kirkegaards Stræde til parkerings- 
pladserne på Møllegade og i Bloms.

På strækningerne fra Mindet til Kulturtovet og 
fra Bloms til Vestergade ændres Adelgade også. 
Gadens indretning skal i sit udtryk matche det 
mere intense shoppingmiljø fra Kulturtorvet til 
Bloms, men på yderstrækningerne er arealerne til 
ophold og aktivitet færre og mindre. For at skabe 
sammenhængen mellem Shoppingzonen, Kultur-
aksen og midtbyens ankomstzoner skal gaden in-
deholde installationer, som overrasker eller lokker 
de gående videre, og distancen ikke føles lang.

Kulturaksen

A
d

elg
a
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e

Bloms

Asylgade

Alleen

S
y
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ej

Vestergade

Foto: Chresten Kruchov
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Møllegades parkeringsplads ligger centralt i midt-
byen, kun få minutters gang fra Adelgade. Parke- 
ringspladsen rummer i dag ca. 150 parkerings- 
pladser på terræn og byens rutebilstation. Der er 
vejadgang til pladsen via Møllegade og Emilievej.

Der er i dag ingen tidsbegrænsning på parke- 
ringspladserne. En optælling af parkeringsplad-
sens benyttelse oktober 2015 viser, at ca. 85% af 
pladserne er benyttet midt på dagen en almindelig 
hverdag. Det tyder på, at pladserne ofte benyttes 
af de ansatte i byens butikker, kontorer og Sund-
hedscenteret.

Adgangene frem til Møllegades parkeringsplads er 
ikke optimale. Adgangen via Emilievej er smal og 
stejl, og det er ofte svært at komme fra Emilievej 
ud på Adelgade på vej hjem. Adgangen via Ole 
Lund Kirkegaards Stræde og Møllegade er heller 
ikke optimale, fordi gaderne har været forsøgt 
fredeliggjort. Rutebilsstationens placering gør, at 
adgangsforholdene fra Møllegade er snørklet og 
svær.

Fra parkeringspladsen mangler der smutveje for 
de gående mod Adelgade. Derfor kan afstanden 
mellem pladsen og Adelgade føles lang og be-
sværlig.

I dag

Møllegades parkeringsplads

Vi vil

Møllegades parkeringsplads kan udvides be-
tydeligt. Fordi pladsen ligger på et skrånende 
terræn kan der forholdsvis let etableres to parke- 
ringsdæk med adgang fra Emilievej og Møllegade. 
Flyttes rutebilstationen vil kapaciteten på pladsen 
kunne hæves til 350-400 pladser på de to niveau-
er. Er der behov for yderligere pladser, vil pladsen 
kunne udvides med et p-hus i 3-4 etagers parke-
ringsdæk. 
Alternativt kan der opføres en ny bebyggelse oven-
på det nye p-hus.

Udover parkering til midtbyens shopping og by-
livstilbud vil en udvidelse af pladsen altså kunne 
rumme plads til de parkeringsbehov, som følger af 
byfortætning i midtbyen. Pladsens centrale place-
ring gør den egnet til at fungere som hjemme-
parkering for midtbyens nye boligbebyggelser. 
Ved at indbetale til parkeringsfonden vil de nye og 
tættere boligbebyggelser i midtbyen kunne benytte 
friarealerne til ophold og leg fremfor parkering.

Der skal skabes gode stiadgange fra parkerings- 
pladsen til Adelgade. 

En velfungerende og stor parkeringsplads på Møl-
legade gør det muligt at nedlægge nogle af de små 
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og spredte parkeringspladser rundt i midtbyen og 
på den mest intensive shoppingzone i Adelgade. 
Pladserne kan i stedet bebygges eller anvendes til 
ophold og leg. Ved at samle parkeringstilbuddet 

-
byen minimeres. Opsætning af elektroniske par-
keringsanvisninger, som viser den ledige parke-
ringskapacitet på byens parkeringspladser, vil 

-
tion. For at oprette en god forbindelse mellem 
stationen, oplandet og midtbyen, skal rutebilerne 
stadig betjene midtbyen. Det kan i stedet ske ved 
at indrette en miniterminal ved Sundhedscenteret. 
Placeringen her giver kort afstand til den centrale 
del af Shoppingmiljøet og Sundhedscenterets til-
bud. Det er vigtigt at sikre, at rutebiler og bybusser 
giver en god betjening af midtbyen, så vi mi-
nimerer behovet for at have egen bil, når man bor 
i midtbyen.
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I dag

Samarbejde og samskabelse

Skanderborg Midtby er kendt for sin smukke 
beliggenhed. Mange har bosat sig i Skanderborgs 
forskellige nye boligkvarterer gennem de seneste 

realiseret – både under og efter den økonomiske 
krise. 

Midtbyens detailhandel har klaret sig godt. Bloms 
har som nyt butikscenter med 12.000 m² og med 
nye butikker kunnet etablere sig i midtbyen uden 
det har taget luften ud af butikslivet i Adelgade. 
Eksklusive butikker, caféer og spillesteder er duk-
ket op og tomme butikslokaler fyldes løbende med 
pop-up butikker.

Kommunens mange aktive borgere, butikkerne 
og erhvervslivet har lange og gode traditioner for 
at samarbejde og skabe fællesskaber på tværs af 
aktører og interesser. Det viser sig bl.a. ved mange 
kulturelle og sociale aktiviteter i midtbyen og et 
velbesøgt Kulturhus.

Beliggenheden har gjort det let for Skanderborg 
midtby. Nærheden til Aarhus, Silkeborg og Hor-
sens og den øgede nethandel kan dog friste mange 

i deres egen midtby. Skal midtbyen have udfoldet 
sit fulde potentiale, kræver det derfor en offensiv, 

proaktiv og ikke mindst samlet indsats på tværs af 
aktører. 
Det er mere end nogen side vigtigt, at vi samar-
bejder og brander midtbyen, så vi sammen kan 
fortælle vores historie om, hvordan vi vil forandre 
den. 

Vi vil

De mange forandringer skal løbes i gang. 

Vi vil som kommune gå forrest og skabe rammer- 
ne for forvandlingen af midtbyen.

med de private investorer og byens øvrige aktører. 

Vi vil danne et netværk, der kan skabe her og nu 
oplevelser. Oplevelser kan både være løbende 
aktiviteter, overraskelser og midlertidige installa-
tioner i byrummet. Netværket vil få ansvaret for at 
sikre fremdrift, overblik og koordinering og bliver 
sammensat af personer, der brænder for at gøre 

personer, som både kan tænke traditionelt, sjovt 
og helt ved siden af, og som har ressourcerne, 
drivkraften og evnerne til at gå hele vejen fra idé 
til handling. De skal samtidig formå at forankre 
idéerne og ejerskabet blandt de aktører, der skal 
være med til at realisere dem. De rigtige folk med 

Vi vil lade os inspirere af Projektforum 
Galten-Skovby og Byforum Esbjerg, hvor lokale 
politikere og ildsjæle sammen sikrer oplevelser 
og små successer hen over året. Et årshjul med 
aktiviteter og et fælles aktivitetsbudget er noget af 
det første, som skal laves.Per Bille, ry.foto.dk
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For at få realiseret de større anlægsprojekter vil 
vi skabe et samarbejdsforum med professionelle 
partnere. Sammen med private investorer, er- 
hvervsinteresser og andre drivere vil vi som byråd 
søge nye veje til at skabe udvikling i Skanderborg 
Midtby. Vi vil gennem samarbejdsforummet 
sikre, at der sker en koordinering af de forskellige 
indsatser, og at projekter udformes så de samar-     
bejdspartere, der skal drive forandringen, kan 
se sig selv i et projekt, der både kommer dem og 
fællesskabets interesser til gode. 

Samarbejdsforummets medlemmer skal ikke bare 
have kompetencerne, men også viljen til at arbejde 
proaktivt for udviklingen af Skanderborg Midtby. 
Medlemmerne skal kunne sætte både dem selv og 
deres netværk i spil. 
 
Vi vil lade os inspirere af Holbækfonden, der 
drives af aktive erhvervsfolk ud fra devisen om, 
at de rigtige folk og den rette sammensætning 
er afgørende for, hvor hurtigt, og hvor ambitiøst 
udviklingen af midtbyen vil ske.

Både Netværket for her og nu oplevelserne og 
Samarbejdsforummet med de professionelle 
partnere skal løbes godt i gang og have en hånd i 
ryggen til der er sikker drift. Deltagerne i de to nye 

første år og herefter løbende for at sikre synergi. 
Tilsammen vil outputtet i form af nye oplevelser 
og nye byrum øge byens attraktion for både besø-
gende, borgere og investorer.
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Aktivitets- og prioriteringsplan
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Vi vil skabe en midtby fyldt med liv og gode ople-
velser. Det kræver private og kommunale initia-
tiver og investeringer. Flere skaber mere. Derfor 

bo, drive virksomhed og handle i vores midtby. Vi 
vil som kommune gå forrest og sikre, at midtbyen 
bliver smukkere og mere funktionel at færdes i 
og komme til. Vigtigst af alt vil vi samarbejde og 
samskabe om de mange forandringer og initiati-
ver.

For at komme i gang skal vi prioritere forandrin-
gerne, så vi lægger trædestene i den rigtige ræk-

over årene. Nogle forandringer er forudsætning 
for realisering af andre. Andre forandringer er 

-
gispor. Derfor skal forandringer gennemføres på 
strategiske tidspunkter.  

forandringerne og deres følgeinvesteringer i 
praktiske grupper og i en funktionel kronologisk 
rækkefølge. Forandringer er oplistet efter hvilket 
strategispor, de som udgangspunkt udspringer 
af. Der kan i løbet af de kommende år opstå nye 
muligheder eller komme udfordringer til, som gør, 
at det der i dag synes at være en logisk rækkefølge, 
som måske ikke er det om fem år. Derfor kan 
vores rækkefølge selvfølgelig ændres. Flyttes en 
forandring frem eller tilbage, kan forandringens 
sammenhæng med andre initiativer i byen, gøre at 

Først vil vi skabe forudsætningerne for at sætte i 
værk – forarbejderne, der skal til for at komme de 
konkrete løsninger mere tættere, f.eks. standarder 

for, hvordan byinventar skal se ud, og skitsepro-
jekter for ombygninger af veje og pladser. Samti-
dig vil vi bruge gode kræfter på at få en dynamisk 
og nytænkende organisation på benene, som kan 
skabe oplevelser og aktiviteter i byens rum. 

Sideløbende vil vi gennemføre de forandringer, 
-

sieres inden for eksisterende rammer. Det drejer 
sig f.eks. om Søtorvet og om den elektroniske 
parkeringshenvisning. I tilknytning til Søtorvpro-

mod Kvickly. Broen vil styrke Kulturaksen og 
skabe mulighed for et loop på byturen.

Den elektroniske parkeringshenvisning skal følges 
op af automatiske hæve-sænke steler, som kan 
afspærre delstrækninger af Adelgade og en ombyg- 

kan ledes bort fra Adelgades centrale strækning. 
Hermed er de første skridt mod at skabe et bedre 
shoppingmiljø taget. 
Ole Lund Kirkegaards Stræde og Sygehusvej skal 

-
ken frem til parkeringspladserne på Møllegade og 
i Bloms.

Styrkelsen af Kulturaksen er et af de helt vigtige 
greb i midtbyen. Derfor skal omlægningen af 
torvet ske i sammenhæng med etableringen af 
Søtorvet og ombygningen af Ole Lund Kirkegaards 
krydset. 

Etableringen af tilstrækkelige parkeringspladser 
på Møllegade er også vigtigt. Et parkeringshus 

-

munale arealer andre steder i midtbyen. Private 
byggeprojekters indbetalinger til parkeringsfon-
den kan også bidrage. 

kapaciteten øges skabes de gode rammer for at 
bo i byen. Byfortætningen på Søsiden, omkring 
Sygehusvej og i Parkvejskarréen vil med andre ord 
kunne laves uden dette betyder, at byens fyldes 

Når Parkvejskarréen kan realiseres vil vi beslutte 
os for, hvordan og hvor meget vi kan bygge på 
kanten af Byparken, og hvordan Byparken kan 
indrettes, så den får meget mere liv og aktivitet 
hen over hele året.  

Billedet af, hvilken shoppinggade vi vil have og 

at bo og færdes i vores midtby. Forudsætningerne 

med andre ord på plads. Ind til da skal vi udnytte 

lejlighedsvis at lukke eller ensrette gaden. Byens 
aktører får gode betingelser for at afprøve forskel-
lige muligheder for at fylde gaden med oplevelser 
og aktiviteter.

Midtbyens forvandling vil omfatte en række andre 
forandringer og følgeinvesteringer, som ikke 

skøn over udgifterne forbundet med forandrin-
gerne. Priserne er i nutidskroner.
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Et rum af oplevelser Flere skaber mere Nemt at komme til Skaber vi sammen

2016

-2019

Søtorvet                                   ex. bevilling

Søbroen                                        - 1 mio. kr.

OLK-strædet                              - 1 mio. kr.

Sygehusvej                                - 3 mio. kr.

Lyskryds - 

Sygehusvej/Vestergade     - 2 mio. kr.

Ankomst Rådhustorvet      - 5 mio. kr.

Ankomst Vestergade/Vroldvej

del af byfortætning og Vroldvej

Ankomst Mindet                  - 1,5 mio. kr.

Shoppingzonen på Adelgade                   

- 5 til 10 mio. kr.

 

Alléen                                            - 1 mio. kr.

Asylgade                                     - 1 mio. kr.

Plads foran Bloms                 - 1 mio. kr.

2020-        

Vest for Sygehusvej             Øst for Sygehusvej 

indbetaling til p-hus 

med finans. af sti

Søside + søsti           

medfinans. af søbro

Parkvejskarreen 

medfinans af off. 

byrum

Kvickly-grunden

medfinans af off.

søkant og søbro

Løvbjerg-grunden

medfinans. af kvali- 

tetsløft Asylgade

Anden privat udvikling

På kanten af Byparken

P-anvisning

finans. af P-fond

Adelgades ender

ompriotering drift til anlæg

Rutebilstationen/miniterminal

- 1 mio. kr.

Lokkende ruter       

- 0,5 mio. kr.

Vestergade - smuk og sikker

Anlægbevilling / klimaprojekt

Sti mod Sølund

- 0,25 mio. kr.

Sti langs Skanderupbækken

- 0,25 mio. kr.

Cykelstiforbindelser

Anlægsbevilling 

P-hus

- 14 mio. kr. + forskud 22 mio. kr.

Salg af p-areal på Søtoften

Salg af p. til Regionssygehuset

37

Netværk

Samarbejde med 

byens aktive

Her og nu oplevelserne

Samarbejdsforum

Samskabelse med

professionelle partnere

Udvikling af 

byrummene

Kulturtorvet                            - 10 mio. kr.

OLK-krydset                               - 2 mio. kr.

Steler                                          - 0,5 mio. kr.
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Kulturaksen skal styrkes fra Byparken og hen 
over Ole Lund Kirkegaards krydset. Heri ligger, 
at Kulturtorvet og krydset ombygges, og at ople- 
velserne i Byparken styrkes. Søtorvet skal sup-
pleres med en Søbro fra Byparken til Kvickly, så 
der bliver skabt loops på byturen, og for at skabe 
sammenhæng mellem Kulturtorvet og den cen-
trale shoppingzone, skal opbygningen af krydset 

Kirkegaards Stræde.

Der skal ske hurtige og synlige ændringer i by- 
rummet f.eks. ved nye belægninger, opsætninger 
af pullerter, ny belysning, midlertidige installati-
oner i byrummet. Ændringerne skal følges op af 
Oplevelser i byrummet, skabt af byens aktører.

Politikken skal formidles bredt for aktører og inve-
storer, og i det offentlige rum, så den bliver synligt 
for alle borgere.

§ 17.4 udvalget for Skanderborg Midtby 

besluttede på udvalgets afsluttende  

møde den 2. december 2015 at anbefale 

Skanderborg Byråd, at følgende foran-

dringer og initiativer prioriteres hur-

tigst muligt...

Udvalgets anbefaling til Byrådet

•

•

•
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3. Bedre forhold for gående og cyklende
Det skal være lettere og mere sikkert at færdes til fods og på cykel i midtbyen, 
og der skal være grønne forbindelser ud i naturen tæt på midtbyen.

2. Trafikstrukturen ændres

en P-plads. På Møllegade kan bygges et stort nyt P-hus. Der skal sættes 
elektroniske P-skilte op, og det skal være lettere at køre ad Sygehusvej og 
Ole Lund Kirkegaards Stræde.

4. Kulturaksen fremhæves
Kulturtorvet og lyskrydset laves om, så der bliver bedre kontakt  mellem 
shoppingmiljøet, Kulturhuset, Byparken og det nye Søtorv. Der skal være 
bedre rum for oplevelser på torvet og i Byparken.

7.  Boliger til alle
Bylivet skal præges af både unge, yngre familier og ældre. De nye boliger skal 
være af høj kvalitetmed lys og luft omkring sig. Friarealerne behøver ikke 
være store, men de skal være rare at opholde sig på.

6. Oplevelsesloop
I de nye boligkarréer kan stueetagerne indrettes med små kreative butikker, 
udstillinger, caféer og andet, der giver gode byoplevelser. Flere vil få adgang 
til og opleve byens søside.  En ny søbro fra Kvickly til Byparken kan give en 
særlig  søoplevelse.

8. Byen gøres smukkere og sjovere
Langs Adelgade og på torve og pladser skal byen iscenesættes, og der skal 
skabes sammenhæng på langs og på tværs af midtbyen. Der skal både 
være plads til leg, bevægelse og sjove påhit.

1. Shoppingmiljøet styrkes 
Adelgades shoppingmiljø skal forbedres. Fra Kulturaksen til  Bloms skal 
gaden kunne spærres af med automatiske steler, så der lejlighedsvis kan 
skabes et gågademiljø. I Adelgades yderender kan caféer, gallerier, klinikker 
sammen med butikkerne også tiltrække besøgende.

5. Flere beboere i midtbyen
Flere beboere giver mere byliv året rundt. Bag Adelgade kan der opføres nye, 
højere og mere spændende  byggerier, f.eks. på Søsiden, i Parkvejskarréen, 
langs Sygehusvej, i Rådhuskarréen og  Ovenvande på Søtoften. 

re tydeligere.

Skanderborg Midtby 

under forandrning
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