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TILBLIVELSEN
Revideringen af strategien 
er sket i en intern proces på 
tværs i organisationen Hor-
sens Kommune i løbet af 2. 
halvår af 2014.

Maj 2015

grønne og blå Horsens – rum 
for oplevelser og motion”. Til-
flytteranalysen fra 2011 viser, 
at naturen ofte er det, som nye 
tilflytter oplever som det mest 
positive ved at være flyttet til 
Horsens Kommune. Samtidig 
er motion og bevægelse i natu-
ren en stærk tendens i et sundt 
og aktivt liv. Derfor er det ble-
vet et selvstændigt tema i den 
reviderede strategi.

LÆSEVEJLEDNING
Strukturen i strategien er byg-
get op af nogle overordnede, 
strategiske intentioner for hvert 
af temaerne. Herefter følger 
konkrete, nye initiativer og en 
kort listning af indsatser, der er 
i drift, på vej i drift eller beskri-
ver, hvordan vi allerede arbej-
der på området.

se af kvaliteterne ved at bo i 
Horsens Kommune. Sociale 
medier er i den og øvrige sam-
menhænge central og er til-
tænkt en stor rolle til formidling 
og styrkelse af ambassadør-
tankegangen. Relationer og 
stedstilknytning er også af stor 
betydning for beslutningen om, 
hvor man vælger at bosætte 
sig, og her vil sociale medier 
igen blive et værktøj til at øge 
tilknytningen. 

NATUREN 
– ET STÆRKT KORT
En stor del af de analyser, der 
har været gennemført siden 
udarbejdelsen af den første 
version af bosætningsstrate-
gien, bekræfter og præciserer 
tidligere analyseresultater. Te-
maerne i den første version er 
derfor stadig relevante at ar-
bejde videre med. Ét tema er 
dog tilføjet – natur – eller ”Det 

Kommune til forstads- og om-
egnskommunerne. Begge ten-
denser vurderes som en stor 
fordel for Horsens Kommune 
med Horsens som en voksen-
de uddannelsesby og attraktiv 
geografisk og økonomisk for 
unge børnefamilier fra Aarhus. 

PARCELHUSDRØMMEN
Undersøgelser viser, at de 
unge drømmer om parcelhu-
set, og Horsens er sammen 
med Roskilde det sted i Dan-
mark, hvor der siden 2010 er 
solgt flest villaer og rækkehu-
se¹. Vi har samtidig stor succes 
med salget af parcelhusgrunde 
– et rigtig godt udgangspunkt 
for fortsat vækst.

SOCIALE MEDIER 
CENTRALE
Den reviderede bosætnings-
strategi har særlig vægt på 
markedsføring og synliggørel-

EN VÆKST KOMMUNE
Horsens Kommune er og vil 
fortsat være en vækstkommu-
ne. Horsens Kommune er i top 
3 blandt landets kommuner 
kun overgået af Storkøben-
havn og Aarhus.

Væksten er fortsat vigtig for 
hele lokalsamfundets udvik-
ling og en forudsætning for 
dynamik og velfærd. Derfor er 
bosætningsstrategien nu revi-
deret her 4 år efter den første 
version.

URBANISERING 
– EN FORDEL 
Danmark generelt oplever 
en stigende urbanisering, og 
i Østjylland sker en stigende 
befolkningskoncentration. Ten-
densen er, at unge flytter mod 
byerne bl.a. for at uddanne sig, 
og i Østjylland flytter mange 
yngre børnefamiler fra Aarhus 

INDLEDNING

 ¹ Kilde: boligsiden.dk – det er postnummeret 8700 Horsens, der er målt på 3
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FAKTA OM TILFLYTNING 
OG FLYTTEMØNSTRE
FAKTA OM TILFLYTNING 
OG FLYTTEMØNSTRE

▪  Hver 4. flytning sker 
inden for samme by

▪  2 ud af 3 flytninger sker 
inden for en afstand på 
10 km

▪  2 ud af 3 unge flytter fra 
oprindelseskommune for 
fx at uddanne sig eller 
arbejde

▪  Andelen af årgang 1979, 
som i 2013 var bosid-
dende i deres oprindel-
seskommune, er 42 % 
på landsplan og 51 % i 
Horsens og 53 % i Aar-
hus

▪  Andelen af 1979 årgan-
gen, der er flyttet tilbage 
til deres oprindelses-
kommune i 2013 efter 
at have været fraflyttet i 
mindst 2 sammenhæn-
gende år, er på 14 % på 
landsplan, 16 % i Hor-
sens og 12 % i Aarhus

▪  2 ud af 3 unge mellem 
18-35 år drømmer om at 
bo i hus og have

▪  Tilflytternes positive for-
ventninger indfries i høj 
grad hvad angår:

 ▪   Indkøbsmuligheder 
  (84 %)
 ▪  Naturoplevelser 

(81%)
 ▪  Kulturoplevelser 

(71%)
 ▪  Livet i midtbyen  

(73 %)

▪  Stedstilknytning er stærk 
og virker som mobilitets-
barriere. Men den kan 
bruges lokalt som en 
mulighed.

▪  Tilbøjeligheden til at flyt-
te fra det lokalområde, 
man bor i, er lav.

▪  Tilflytterne til Horsens 
Kommune kommer ho-
vedsagligt fra Østjylland 
– særligt fra Aarhus og 
Hedensted Kommune.

▪  22 % af alle tilflyttere er 
børn og unge under 20 
år

▪  76 % af tilflytterne har 
familie eller venner, der 
bor i Horsens Kommune 
(tilflytteranalyse 2011)

▪  I 45 % af husstandene 
havde mindst et medlem 
boet i kommunen før

▪  Nærhed til familie og 
venner er den væsent-
ligste grund til at vælge 
Horsens Kommune

I forbindelse med revideringen 
af bosætningsstrategien er der 
researchet for at finde den ny-
este viden om flyttemønstre og 
bosætning fra analyser og sta-
tistik. Der er i den forrige stra-
tegiperiode også gennemført 
en tilflytteranalyse.

DE VÆSENTLIGSTE  
POINTER ER, AT:
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▪  Rig, afvekslende og 
varierede natur – rum for 
oplevelser, aktivitet og 
motion

▪  Mangfoldighed af 
forskellige bymiljøer og 
mindre lokalsamfund, 
som kommunen rummer. 

Relationer, ved vi, har stor be-
tydning for stedvalget og vil 
være en relevant og stærk pa-
rameter at indtænke i udførel-
sen af kampagnen. 

BOSÆTNINGSGUIDE
I afdelingen for grundsalg ydes 
der i dag en meget stor hjælp 
med information og service 
overfor interesserede købere. 
Det er en personlig service, 
hvor alle spørgsmål om selve 
grundkøbet og byggesagsbe-
handling besvares, men også 
spørgsmål om daginstitutioner, 

rummer Horsens Kommu-
ne mange kvali teter: fx billige 
boliger, gode mulig heder for 
familier med børn, lave dagin-
stitutionstaster, uddannelses-
muligheder, mangfol dig natur 
og fritidsliv, nichekultur og bør-
nekultur, samt shoppingmulig-
heder med man ge specialfor-
retninger. 

TILFLYTTERKAMPAGNE
I 2015 skal der planlægges og 
gennemføres en tilflytterkam-
pagne, som i særdeleshed 
målretter sig mod Aarhus. 

Den kan eksempelvis kommu-
nikere Horsens Kommunes:

▪  Attraktive boligpriser 
(”spar 1 mio. på hus og 
have”) med overskud til 
det gode liv

STORYTELLING – 
HORSENS ER OPLEVEL-
SER, KULTUR – OG SÅ 
MEGET ANDET
Horsens Kommune har igen-
nem årene oparbejdet et 
stærkt brand som oplevelses-  
og kulturby – kendt for koncerter  
og FÆNGSLET. Det brand 
skal der fortsat arbejdes videre 
med og udvikles på, ligesom 
det skal stå stærk i kommu-
nens kommunikation. Men 
Horsens Kommune rummer 
også meget mere end det. 
Horsens Kommune skal i sam-
spil med borgerne indsamle og 
kommunikere de gode histo-
rier om det gode hverdagsliv, 
de gode initiativer og mulighe-
der, der findes i kommunen. 
Det, som gør, at hverdagslivet 
ikke bare hænger sammen, 
men også bliver rigtig vel-
fungerede og godt, når man 
bor i Horsens Kommune. Her 

Markedsføring er central og gennemgående for 
bosætningsstrategiens forskellige initiativer. Der 
er løbende enkelt-initiativer, der skal synliggøres 
eller markedsføres, og i mange sammenhænge er 
der behov for sammentænkning. Både på tværs i 
Horsens Kommunes organisa tion og i samspil med 
lokalsamfundet. 

Målgruppedifferentiering skal være i fokus, og de 
sociale medier skal i høj grad tænkes ind, så relati-
oner og involvering bliver stærke kommunikations-
værktøjer. 

Den strategiske planlægning skal ske med udgangs-
punkt i den viden, som findes om flyttemønstre og 
den indsamlede viden fra de løbende tilflytterana-
lyser.

1. MARKEDSFØRING
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skoler, skoleveje, haller, ind-
køb, adgang til natur mm. be-
svares eller undersøges. Den 
personlige kontakt har vist sig 
meget afgørende for at ska-
be tryghed for grund- og hus-
købere om den store økonomi-
ske beslutning. Denne service 
skal udvides og tilbydes til 
alle, der ønsker viden om at 
flytte til Horsens Kommune. 
Den skal være tilgængelig via 
mail, telefon og personlig kon-
takt. Servicen skal synliggøres 
på kommunens hjemmeside, 
grundsalgssiden samt øvrige 
relevante steder. 

VIDEN OM ADFÆRDS-
MØNSTRE HOS 
RELEVANTE TILFLYTTER-
SEGMENTER
Horsens Kommune ønsker 
at målrette markedsføringen 
til udvalgte målgrupper inden 
for gruppen af potentielle til-
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for, at de flytter hertil. Hosens 
Kommune skal derfor i dialog 
med en række af de største 
virksomheder samt evt. særligt 
udvalgte virksomheder udar-
bejdes et eller flere initiativer, 
som kan synliggøre kvaliteter-
ne ved at bo og arbejde i Hor-
sens Kommune. De digitale 
indfaldsvejskilte kan tænkes 
ind i pendlerkommunikatio-
nen – evt. som et langvarigt og 
hyppigt gentaget tema. Cam-
pusgrunden (ved Banegården) 
er - så længe den er tom - også 
en mulighed til outdoor kom-
munikation.

TILFLYTTERHJEMMESIDE 
UDVIKLES – RELATIONER 
INDTÆNKES
Tilflytterhjemmesiden er i drift, 
men den skal udvikles til at 
indtænke relationer som en 
del af siden. Fx tips fra tilflyt-
ter til tilflytter og anbefalinger 

fra borgere til tilflyttere, som vil 
sætte ansigt på mulige naboer 
og nye relationer samt gøre 
det nemmere at identificere 
sig med sit nye kvarter og sine 
medborgere. Tankegangen er 
dels at gøre borgerne til am-
bassadører og dels at fokusere 
på relationer og genkendelige 
situationer, som gør det nem-
mere for tilflyttere selv at skri-
ve sig ind i fortællingen om at 
være borger i Horsens Kom-
mune. Fokus skal være på 
nærhed, ægthed og det natur-
lige og skal supplere den tradi-
tionelle markedsføringsdel.

og mulighed for udendørs mo-
tion er væsentlig for mange. 
De valgte events skal i mar-
kedsføringen og på dagen for 
afviklingen synliggøre Horsens 
Kommune som en attraktiv til-
flytterkommune. 

PENDLERMARKEDS-
FØRING
Pendlere har en tilknytning til 
Horsens Kommune og dens 
borgere via job eller studie. En 
relation, der kan gøre det rele-
vant at overveje Horsens Kom-
mune som tilflytningskommu-
ne. En af grundene til, at man 
pendler, kan være, at man ikke 
kender nok til, hvordan ens ar-
bejdskommune er som bosæt-
ningskommune – eller nok så 
afgørende, at ens familie ikke 
gør. Hvis de får øget kendskab 
til Horsens Kommunes kvalite-
ter som bosætningskommune 
kan det øge sandsynligheden 

præferencer, drømme og fø-
lelser.

SYNLIGGØRE HORSENS 
SOM TILFLYTTER-
KOMMUNE VED EVENTS
Ved de store events i Horsens 
er Horsens Kommune vært for 
en stor mængde gæster. Her 
er der mulighed for at synlig-
gøre Horsens Kommune som 
tilflytterkommune. Ved nogle 
udvalgte større events skal det 
forsøges at synliggøre Hor-
sens Kommune som tilflytter-
kommune. Særlig de events 
som tiltrækker mange publi-
kum fra de omkringliggende 
kommuner. Det kan eksem-
pelvis være motionsløb eller 
mountainbike-løb, hvor der til 
denne målgruppe fx kan sæt-
tes særlig fokus på naturen og 
mulighederne for at dyrke mo-
tion i naturen. Fra analyser ved 
vi, at nem adgang til naturen 

flyttere. Der er derfor lavet en 
analyse af, hvilke holdninger, 
hvilken adfærd og hvilke vaner 
de mest relevante målgrup-
per har. Hvad foretrækker de 
fx i forhold til værdier, farver, 
billeder, medier mm.? Den 
indsamlede viden vil indgå i 
kommunikationsinitiativer, som 
så ikke kun tager udgangs-
punkt i demografi, men også i 
mere emotionelle forhold, som 
drømme og følelser, der også 
har stor indflydelse på valg af 
ny bopæl. Anbefalingerne fra 
analysen tages i betragtning i 
forhold til planlægning gene-
relt af kommunikation, opbyg-
ning og henvendelsesform til 
potentielle tilflyttere bl.a. på 
tilflyttersiden og i forhold til de 
konkrete indholdselementer 
– eksempelvis salg af bygge-
grunde – så de bliver så mål-
rettede som muligt i forhold 
til de forskellige målgruppers 

...

10



TILFLYTTERANALYSE 
Måling af tilflytteres baggrund, oplevelser og til-
fredshed. Undersøgelsen gennemføres hvert 4. 
år. Resultaterne indgår som grundlag for de lø-
bende initiativer.

VIDENDELING OG LOKALT 
SAMARBEJDE
 Vi deler vores viden om flyttemønstre og bosæt-
ning med lokale samarbejdspartnere – fx ejen-
domsmæglere, byggefirmaer etc. 

ÅBEN GRUND OG MESSER
Grundsalg holder ”åben grund” og deltager i bo-
ligmesser.

BYGGEGRUNDE.HORSENS.DK
 Vedligeholdes og vurderes løbende i forhold til 
udviklingstiltag – eksempelvis skal det vurderes, 
om der skal differentieres mere i kommunikatio-
nen og kvaliteterne/værdierne af de enkelte ud-
stykninger for derved at appellere til forskellige 
målgrupper.

DET GØR VI 
ALLEREDE
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2.   VELKOMMEN TIL  
HORSENS KOMMUNE

”TAK FOR DENNE GANG, 
HÅBER VI SES IGEN”
Vi ved, at stedstilknytning spil-
ler en stor rolle for folks valg af 
bosted. De, som fraflytter kom-
munen, vil derfor ofte senere i 
deres liv overveje at flytte tilba-
ge til kommunen. Vi skal derfor 
sende dem et elektronisk ”på 
forhåbentligt gensynsbrev”. 
Det kan evt. suppleres med et 
elektronisk spørgeskema, som 
sendes med for at kortlæg-
ge årsagerne til fraflytning fra 
kommunen. 

EXPLORING HORSENS
I samarbejde med VIA Hor-
sens blev der i 2014 for før-
ste gang afholdt Exploring 
Horsens, hvor internationale 
studerende havde mulighed 
for at opleve byen igennem 
tre arrangementer, Dine with 
a Dane, exploring Horsens’ 
Sports and Leisure time clubs 
og Local Buddy. Der vil i fremti-
den blive arbejdet på at udvikle 
konceptet, så det bliver en fast 
del af velkomstpakken til de in-
ternationale studerende.

Det er en stor beslutning at flytte til en ny kommu-
ne. Derfor skal tilflyttere bydes velkommen i Hor-
sens Kommune. Det skal fortsat ske gennem et 
velkomstarrangement og ved at tilflyttere har let 
adgang til den information, som de har brug for, for 
at få en god start på en ny tilværelse i kommunen. 

Samtidig skal initiativerne, som arbejder med an-
befalinger, tips m.m. mellem borgere og tilflyttere, 
bruges i kommunikation omkring velkomsten og in-
fosøgningen blandt potentielle tilflyttere.
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VELKOMSTBREV/PAKKE
Der sendes velkomstbrev med oplevelsesbillet-
ter og invitation til velkomstarrangement til nye 
husstande. Det skal undersøges om velkomst-
brevene og oplevelsesbilletterne kan digitalise-
res.

VELKOMSTARRANGEMENT
3 gange årligt afholdes tilflytterarrangement.  
Indeholder velkomst på rådhuset, guidet bustur 
og en appetitvækker på en kulturel oplevelse.

INTERNATIONALT  VELKOMSTARRANGE-
MENT OG WELCOME AMBASSADORS
Biblioteket afholder velkomstarrangement for 
nye internationale borgere 2 gange årligt. Nye 
internationale borgere modtager information om 
det internationale ambassadørkorps.

DET GØR VI 
ALLEREDE
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3.  STYRK OG DYRK 
RELATIONERNE

hvor familien skal bo.  Derfor 
skal det undersøges, hvordan 
man målrettet kan fange den-
ne gruppe af kvindelige før-
stegangsboligkøbere, som har 
eller snart forventes at få børn 
- fx som en direct mail (digital) 
kampagne.

KAMPAGNE TIL KVINDER, 
DER ER OPVOKSET I KOM-
MUNEN OG STÅR FOR AT 
STIFTE FAMILIE 
Relationer eller tilknytning til en 
egn er en vigtig faktor, for hvor 
man vælger at bosætte sig. At 
være vokset op i en by/på en 
egn øger sandsynligheden for, 
at man flytter tilbage til byen/
egnen som voksen, selv om 
man har været væk nogle år fx 
for at uddanne sig. Venner og 
forældre kan stadig bo på eg-
nen og være afgørende for, at 
man vælger at flytte tilbage til 
sin opvækstegn – særlig hvis 
man har fået børn. Vi ved sam-
tidig at det er kvinderne, der 
oftest træffer beslutning om, 

HORSENS-FÆLLES-
SKABET SYNLIGGØRES 
VIA DE SOCIALE MEDIER
De sociale medier skal un-
derstøtte Horsens-relaterede 
netværk og åbne muligheder 
for at blive lukket ind i fælles-
skabet mellem tilflyttere, mel-
lem borgere og tilflyttere. De 
sociale medier skal dele tips, 
anbefalinger og skal have re-
ferencer til tilflytterhjemmesi-
de, oversigt over byggegrunde 
og andre relevante informati-
onskanaler for potentielle nytil-
flyttere. Initiativet samtænkes 
med markedsføringstiltaget 
”Storytelling – Horsens er op-
levelser, kultur – OG så meget 
andet”. 

Modsat den egentlige markedsføring handler styrk 
og dyrk relationerne om at aktivere de interessen-
ter og netværk, som kan influere potentielle tilflyt-
tere til at træffe beslutningen om at bosætte sig i 
Horsens Kommune. Borgere skal med andre ord 
fungere som ambassadører for Horsens Kommu-
ne i deres personlige netværk. De tilflytteranalyser, 
som Horsens Kommune har gennemført viser, at 
relationer er altafgørende for, hvor man vælger at 
bosætte sig. Relationer og stedtilknytning er to si-
der af sammen sag, og de har væsentlig betydning 
for valg af bosætningssted. Den viden skal udnyttes 
strategisk både i markedsføringen generelt og med 
særlig initiativer.
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MEDARBEJDERE SOM AMBASSADØRER
4 årlige arrangementer for nye kommunale an-
satte, hvor byens nye historie og udvikling – fra 
fængselsby til oplevelsesby - formidles. 

VI LØFTER I FLOK
Begrebet er en væsentlig del af Horsens nye 
identitet og succes. Det anvendes og kommu-
nikeres fortsat bredt i relevante sammenhænge 
– både i forhold til professionelle og frivillige net-
værk.

DET GØR VI 
ALLEREDE
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4.  BOLIGOMRÅDER MED  
PLADS TIL FORSKELLIGHED

ne boliger er et skridt i denne 
retning. Horsens Kommune vil 
aktivt understøtte udviklingen 
ved opstilling af målsætninger 
for de enkelte bydele, planlæg-
ning af nye områder, omdan-
nelse og fornyelse af eksiste-
rende områder samt ved salg 
af storparceller til øremærkede 
formål. Der skal også gives 
plads til alternative boligformer 
i kommunen - fx med fokus på 
sociale fællesskaber. 

TRANSFORMATION AF 
GAMLE ERHVERVS-
OMRÅDER 
Der skal gennem planlægnin-
gen arbejdes på at omdanne 
nogle af de gamle erhvervs-
områder i den eksisterende 
by. Således skal der arbejdes 
for, at erhvervsområder, som 
ligger uhensigtsmæssigt i for-
hold til boligområderne, flyt-
tes. Byomdannelse af gamle 

Der skal kort sagt være fokus 
på livet mellem husene. Der 
tilstræbes større fleksibilitet i 
lokalplanernes bestemmelser 
om de enkelte huse i nye bo-
ligområder, og der skal i stedet 
fokuseres på de ubebyggede 
arealer og nærrekreative vær-
dier samt mobiliteten til og fra 
området - også som cyklist og 
fodgænger.

MANGFOLDIGHED I BOLIG-
FORMER – OG BOLIGFOR-
MER TIL FLERE LIVSFASER 
I LOKALOMRÅDERNE
Horsens Kommune skal kunne 
tilbyde en bred vifte af bolig-
muligheder, for at kunne fast-
holde og tiltrække borgere og 
skabe cirkulation i den eksi-
sterende boligmasse. Det skal 
i højere grad være muligt at 
leve i det samme lokalområde 
i forskellige faser af livet. Ka-
pacitetsudbygningen af alme-

DIFFERENTIERET UDBUD 
AF BOLIGGRUNDE OG 
FOKUS PÅ LIVET MELLEM 
HUSENE
Forskelligheden i udbuddet af 
boliggrunde, såvel geografisk, 
attraktions-, størrelses- og an-
vendelsesmæssigt skal øges. 
Enfamiliehuse er fortsat et pri-
mært indsatsområde i nye ud-
stykninger. Der skal arbejdes 
aktivt for at tilvejebringe sær-
ligt attraktive områder, tætte 
villaområder, naturudstyknin-
ger og områder til eksperimen-
terende boformer. Der skal i lo-
kalplaner for nye udstykninger 
i højere grad styres efter struk-
tur end efter udformning af det 
enkelte hus. Dvs. bebyggel-
sens sammenhæng med ny 
og eksisterende beplantning 
eller naturværdier, husets om-
fang og beliggenhed på grun-
den, vejrummets udformning, 
de nærrekreative værdier m.v. 

Horsens Kommune arbejder løbende for et mere 
differentieret udbud af boliger og boliggrunde i 
kommunen, som matcher forskellige målgruppers 
behov. Der skal ske en styrkelse af de enkelte områ-
ders særlige kendetegn i forhold til struktur og om-
givelser, og der skal arbejdes på at øge adgangen til 
bynære rekreative områder. Såvel nye som ældre 
bolig- og erhvervsom råder skal indgå i styrkelsen af 
kvartersidentiteter med nytænkning og omdannel-
se. Udviklingen skal ske i samarbejde med kommu-
nens borgere, kommende borgere, ejendomsmæg-
lere, projektudviklere osv. Parcelhuset er en stor del 
af den fremtidige boligudvikling, fordi det fortsat er 
drømmen for mange unge mennesker, og fordi det 
har været og er en stor salgssucces i Horsens Kom-
mune.
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erhvervsområder i byen vil 
kunne give nyt image i eksiste-
rende bydele. De eksisterende 
bygninger vil eventuelt kunne 
anvendes til alternative bolig-
former for på den måde at ska-
be nye boligformer i Horsens 
Kommune.

STYRKELSE AF  
KVARTERSIDENTITETER 
OG NYTÆNKNING AF  
ÆLDRE BOLIGOMRÅDER
Identiteten i kvartererne i Hor-
sens og Brædstrup samt i mel-
lembyerne skal i højere grad 
styrkes eller etableres. Det 
skal også formidles, således at 
de eksisterende borgere viser 
stolthed. Disse mennesker er 
de bedste ambassadører for 
byen. Det handler om at ny-
tænke de gamle boligområder. 
fx ved nyudstykning eller om-
dannelse og fornyelse af eksi-
sterende kvarterer. Eller give 

de enkelte områder kvaliteter 
og et særligt udtryk fx gennem 
beplantning, bebyggelses-
struktur, aktivitets- og anven-
delsesmuligheder, vejprofiler, 
valg af byudstyr mm. 

ØGET KVALITET I MINDRE 
BYSAMFUND – FOR-
SØG MED TRYGHEDS-
LANDSBYER
Horsens Kommune vil gerne 
understøtte kvalitet, sammen-
hold og udvikling i kommunens 
mindre bysamfund og derved 
understøtte bosætningen i 
hele kommunen. Det skal bl.a. 
ske ved at udvikle attraktive 
boligtilbud i landsbyerne samt 
gøre det muligt for ældre at op-
retholde en tryg og velfunge-
rende hverdag i landsbyerne 
længst muligt. 

I 2015 skal der udarbejdes 
en landdistriktspolitik, som vil 

sætte fokus på det gode liv i 
landsbyerne, og mere konkret 
arbejde med de attraktive bo-
sætningstilbud i landsbyerne. 
Et pilotprojekt vil blive igangsat 
i op til tre ’tryghedslandsbyer’, 
hvor landsbyerne får mulighed 
for at byde ind med idéer til 
projekter.  

...
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PLANLÆGNING
Gennem kommune- og lokalplaner sikres der et 
bredt udbud af forskellige boligområder.

HELHEDSPLANER FOR MELLEMBYERNE
Der er udarbejdet helhedsplaner for 4 af kom-
munens mellembyer. 

BYOMDANNELSE
Horsens Kommune arbejder aktivt på, at sikre 
byomdannelse fx af Horsens Havn og Campus-
grunden.
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5.  HORSENS KOMMUNE  
FOR BØRNEFAMILIER

BØRN – TIL – BØRN  
KOMMUNIKATION
Børn høres og lyttes mere og 
mere til i familiesammenhæn-
ge og samtidig er de meget 
kompetente i at færdes på 
digitale medier. Der skal for-
søges at tænke en børnekom-
munikationsvinkel ind på de 
platforme, hvor tilflyttere og 
potentielle tilflyttere finder og 
deler information om mulighe-
derne og kvaliteterne ved at 
bosætte sig i Horsens Kom-
mune. Det kan også være i for-
hold den kommunikation, der 
målrettes bestemte kvarterer, 
bydele, byer m.m. Formidlin-
gen af børnenes oplevelser af 
Horsens-kvaliteterne for dem 
kan fx indgå som tekster, egne 
billeder og egenproducerede 
film.

▪  Fokus på faglighed og 
kompetenceudviking af 
medarbejdere så børn og 
forældre møder dygtige 
pædagoger og lærere.

Særligt fokus skal lægges i at 
få det formidlet til ejendoms-
mæglerne.

STYRKELSE AF  
UDSKOLINGEN
For at så mange unge som 
muligt får en ungdomsuddan-
nelse, skal der særlig fokus på 
udskolingen. Alle elever skal 
lære mest muligt og trives. I 
den forbindelse skal der ar-
bejdes for videreførsel af den 
internationale linje på Stens-
balleskolen og en styrkelse af 
Langmarksskolens idrætspro-
fil.

KVALITET I SKOLER OG 
DAGTILBUD
Kommunikation af kvaliteterne 
i skoler og dagtilbud skal ske 
bl.a. ved:

▪  Brug af de enkelte skoler 
og institutioners hjemme-
sider 

▪  Udvikling af informati-
onsmaterialer centralt

▪  Øge kvaliteten af de di-
gitale kommunikations-
systemer mellem skole/
dagtilbud og forældre

▪  Synliggøre mål og re-
sultater omkring børns, 
trivsel og personlig me-
string og skoler og dag-
tilbuds samarbejde med 
foreninger, virksomheder 
mv. i lokalsamfundet.

Horsens Kommune er meget attraktiv for børne-
familier. For børnefamilier betyder tilbuddene til børn 
og unge meget i deres valg af bosætningskommu-
ne, og særligt det indtryk, man har af tilbuddene, 
og hvad man eventuelt har hørt fra andre. Der skal 
skabes gode muligheder for, at tilflyttere kan danne 
sig et fyldestgørende billede af kommunens tilbud til 
børnefamilier. Det handler i særdeleshed om kom-
munikation af dagtilbuds- og skoletilbuddet, men 
også det stærke kulturtilbud i høj kvalitet til børne-
familier. 
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BESØG I DEN LOKALE  
DAGINSTITUTION ELLER SKOLE
En åben invitation, som formidles via 
relevante kanaler som tilflytterhjem-
meside, grundsalgssiden m.fl.

UDBYGNING AF  
VUGGESTUEKAPACITET
Fortsættes med fokus på at det kom-
munale servicetilbud matcher foræl-
drenes efterspørgsel efter vuggestue-
pladser.

PASNINGSGARANTI
Tilflyttere er garanteret pasning af de-
res børn senest en måned efter, kom-
munen har modtaget ansøgning om 
optagelse - som regel i eget skoledi-
strikt - og i øvrigt så vidt muligt, hvor 
forældrene måtte ønske det.

UDVIDET ÅBNINGSTID
Det moderne arbejdsliv er fleksibelt, 
og kommunens dagtilbud giver mulig-
hed for udvidet åbningstid.

KVALITETSRAPPORTER
Løbende dokumenteres kvalitet og re-
sultater.

BRUGERTILFREDSHEDS-
MÅLINGER
Foretages løbende på både dagtil-
buds- og skoleområdet.

SIKRE SKOLEVEJE
Løbende fokus på at skabe sikre sko-
leveje både i udbyggede boligområder 
og i forbindelse med nye udstyknin-
ger. Der er en årlig pulje til øget trafik-
sikkerhed og cykelstier.

KULTURTILBUD TIL  
BØRNEFAMILIER
Horsens Kommunes kunstskoler har 
et bredt tilbud til børn inden for musik, 
teater, dans eller billedkunst. Kultur-
institutionerne og festivalerne har li-
geledes en stribe af faste og løbende 
tilbud til børn og deres familier.
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6.  BYBRANDING OG  
BYUDVIKLING

samt hele udviklingen af midt-
byen og de bynære havnea-
realer. Mærk Byen er allerede 
et stærkt brand, som fortsat 
udvikles.

ANKOMSTEN TIL  
HORSENS BY VIA TOG 
ELLER INDFALDSVEJE
Som pendler, koncertdeltager, 
besøgende, gæst eller turist 
møder man Horsens enten ved 
banegården eller via en af by-
ens indfaldsveje. Ankomsten til 
byen ved banegården er et by-
ens aktuelle byudviklingsom-
råder. Campusgrunden bliver 
en vigtig nøgle i at skabe en 
smukkere og mere indbyden-
de ankomst til Horsens. Dette 
vil støtte op om de seneste års 
aktiviteter med en ny trafik-
terminal og forskønnelsen af 
Kongensgade mellem Andreas 
Steenbergs Plads og Vitus Be-
rings plads. 

sidet indsats primært under 
navnet, Mærk Byen. Det sker 
gennem kultur-, events og 
idrætsaktiviteter i et samarbej-
de mellem Kulturafdelingen, 
byens borgere, foreninger, fe-
stivaler og institutioner samt 
CityHorsens. Indsatsen styr-
kes gennem midler fra Bylivs-
puljen og udlån af kulturhuset 
KUBEN. Den fortsatte udvik-
ling af Horsens byliv sker der-
udover gennem koordineret 
indsats, som Teknik & Miljø og 
Kulturafdelingen står i spidsen 
for. Ambitionen er at skabe en 
stærk sammenhæng mellem 
byens fysiske rammer og de 
mange kulturelle arrangemen-
ter, der skal udvikles i samar-
bejde med foreninger og andre 
relevante aktører. 

Der vil i de kommende år være 
fokus på en øget indsats for at 
markedsføre bylivsaktiviteter 

KONCERTER OG EVENTS 
– FÆNGSLET SOM 
KONCERT ARENA
Der arbejdes fortsat på at 
tiltrække og arrangere kon-
certer, såvel store koncerter 
som mere nicheprægede spe-
cialoplevelser inden for musik 
og show. En stor del af kon-
certbrandet vil fremadrettet 
være knyttet til FÆNGSLET. 
Andre begivenheder som fx 
Speedway Grand Prix un-
derstøtter også i fremtidens 
Horsens’ brand som en aktiv 
og dynamisk kommune. Der 
skal fortsat udvikles på total-
konceptet, hvor eventgæster 
oplever en hel by, der fester, 
informerer og servicerer. 

LIV I MIDTBYEN OG PÅ 
HAVNEN – ”MÆRK BYEN” 
I FORTSAT UDVIKLING
Der skabes liv i Horsens midt-
by og havn gennem en fler-

En levende og spændende midtby har betydning for 
såvel bosætning som erhvervsudvikling. Det sam-
me har byens image. Horsens Kommune fortsætter 
med at udvikle på kultur- og oplevelsesbrandet. Der 
er med midtbyplanen og masterplanen for havnen 
udstukket sigtepunkter for omdannelsen, som nu 
implementeres skridt for skridt.
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len. Gode indkøbsmuligheder 
og et levende butiksmiljø er 
med til at forstærke indtrykket 
af et dynamisk og bæredygtige 
by- og lokalsamfund. Gennem 
planlægningen skal der skabes 
en stærk bymidte i Horsens og 
Brædstrup for at understøtte 
detailhandlen. Det er kommu-
nens opgave at sikre de rigtige 
rammer for denne udvikling.

Horsens er en god handelsby, 
og det skal gøres synligt for po-
tentielle nye borgere. Horsens  
midtby skal bindes fysisk sam-
men på tværs af Niels Gyldings  
Gade, da dette både vil under-
støtte de handlende i at be-
nytte flere områder i midtbyen 
ved samme besøg, samtidig vil  
dette også hjælpe til at binde  
bymidten fysisk sammen med 
havnen. Denne kobling kan 
ska be en synergi mellem de 
forskellige ”destinationer” i 
midtbyen.”

sterende byområder. Omdan-
nelse af eksisterende byom-
råder skal især ske i Horsens 
og Brædstrup, men også i en 
vis udstrækning i de mindre 
bysamfund. Byfortætning ind-
går som et væsentligt princip i 
helhedsplanen for midtbyen og 
masterplanen for havnen. Tæt-
hed i midtbyen vil give en mere 
levende bymidte, en bedre ud-
nyttelse af den kollektive trafik 
og understøtte et rigt handels- 
og kulturliv. Byfortætning og 
byomdannelse vil både sikre 
nye boliger, men også tilføre 
byen nye rekreative områder 
og tiltrække nye målgrupper 
med særlige interesser, ønsker 
til boform eller lignende.

DETAILHANDEL
Der skal arbejdes for at fremme 
og skabe liv både i Horsens, 
Brædstrup og mellembyerne 
for at understøtte detailhand-

der skal summe af liv i dag- 
og aftentimerne. For at sikre 
grundlag for en alsidig befolk-
ningssammensætning, skal der  
være mulighed for differentie-
rede boligformer, herunder 
for skellige ejerformer, almene 
boliger mv. 

BYFORTÆTNING
Det er afgørende for udviklin-
gen af en attraktiv og levende 
midtby, at der kommer til at bo 
flere mennesker i centrum af 
byerne og i særdeleshed i Hor-
sens. Derfor skal der i Horsens 
arbejdes for gradvist at skabe 
en større befolkningstæthed 
i midtbyen og på Nordhav-
nen. Det skal være attraktivt 
at bo i bymidten. For at sikre 
tilstrækkeligt med fremtidige 
byggemuligheder til boliger, 
erhverv, offentligt byggeri m.v. 
skal der inddrages nye arealer 
til byvækst i tilknytning til eksi-

kan etableres en ”cykelsuper-
sti” gennem sydbyen og ind til 
midtbyen. På den måde kan 
der arbejdes på at flytte en del 
af biltrafikken til midtbyen over 
på cykler.

HAVNEUDVIKLING MED 
PROJEKTER FOR LIV OG 
OPHOLD
Havnearealerne ligger som et  
meget attraktivt potentiale for  
en udvidelse af midtbyen og  
som en mulighed for, at byen 
kan opnå en bedre kontakt til 
vand og fjord. Havneudvik-
lingen er allerede sat i gang.  
Der skal skabes en levende,  
mangfoldig bydel med en sær-
lig kulturel, arkitektonisk og fol-
kelig identitet. 

Der skal være en blanding af 
kultur- og fritidsaktiviteter, er-
hvervsaktiviteter, caféer, res-
tau ranter og boliger i en bydel, 

Indfaldsvejene er et andet 
vigtigt indsatsområde, der for 
mange er det første møde med 
byen. Langs indfaldsvejen, skal  
der arbejdes med at sikre flot-
tere og grønne adgange til og 
fra midtbyen.  

GODE FORBINDELSER  
FOR CYKLISTER OG FOD-
GÆNGERE
Der skal skabes gode forbindel-
ser for cyklister, fodgængere, 
løbere osv. mellem byens cen-
trale ”destinationer” som bane-
gården, midtbyen, havnen,  
Bilka-området, Bygholm Park 
osv. Svært fremkommelige 
over gange skal nedbrydes. Ud 
over disse vigtige forbindelser 
skal der sikres lette forbindel-
ser mellem forskellige bydele, 
og der skal skabes let cykelad-
gang til midtbyen, for alle bor-
gerne i parcelhuskvartererne. 
Det skal undersøges om, der 

...
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IMAGEMÅLINGER
Der foretages årligt imagemålinger med spørgs-
målet: ”Hvad er det første, du kommer til at tæn-
ke på, når jeg siger Horsens?”.

KONCERTER OG EVENTS
Der afholdes fortsat mange attraktive koncerter 
og events i Horsens.

BYLIV
Der er de seneste år gjort en aktiv indsats for at 
skabe nyt byliv i Horsens Midtby gennem en lang 
række indsatser fx skaterbane, byskov, gynger, 
byhaver og boldbur. Disse aktiviteter støtter lige-
ledes op om byens detailhandel.

BYFORTÆTNING
Der arbejdes på at bygge tættere i Horsens 
Midtby og på Havnen.

ALMENNYTTIGE BOLIGER
I perioden 2014-17 opføres 300 nye almennyt-
tige boliger.

DET GØR VI 
ALLEREDE
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7.  HORSENS SOM  
UDDANNELSESBY

FASTHOLDE STUDERENDE 
EFTER ENDT STUDIETID
Horsens er en stor uddannel-
sesby med mange studeren-
de, som flytter hertil for at tage 
deres uddannelse. En analyse 
viser, at en stor del af dem fak-
tisk ønsker at blive i Horsens, 
hvis de kan få et job. En måde 
at skabe yderligere tilknytning 
til kommunen og dens virk-
somheder er ved at sikre gode 
muligheder for praktikophold 
og studiejobs i løbet af de-
res studietid. Det har og skal 
fortsat være et fokusområde 
– også som en del af kommu-
nens erhvervsstrategi - og der 
fokuseres både på danske og 
internationale studerende.

CAMPUSGRUNDEN
Horsens Kommune arbejder 
på at samle en række uddan-
nelser centralt i byen på Cam-
pusgrunden ved banegården. 
Horsens Kommune ønsker, at 
Campusgrunden omdannes til 
et uddannelsesmæssigt kraft-
center midt i Horsens, som 
kan understøtte Horsens som 
en by med et attraktivt, inte-
greret og sammenhængende 
undervisningsmiljø og fortsæt-
te kommunens vækst som ud-
dannelsesby. Campusgrunden 
tilbyder en ideel beliggenhed 
for uddannelser og er attraktiv 
for studerende, som pendler 
med tog eller bus. Desuden vil 
de studerende sætte et vær-
difuldt præg på livet i Horsens 
midtby. 

Horsens er i dag en betydende uddan-
nelsesby med en international profil, 
som har haft en imponerende vækst i 
antallet af studerende. Der er en lang 
række muligheder for uddannelse - 
både ungdoms- og erhvervsuddannel-
ser og korte og længere videregående 
uddannelser. De videregående uddan-
nelser er primært repræsenterede ved 
VIA University College, Campus Hor-
sens, med ca. 4.000 studerende. Heraf 
er ca. halvdelen udenlandske studeren-
de. Der er store potentialer for samfun-
det Horsens Kommune, når studerende 

efter endt studie får job, etablerer virk-
somhed i kommunen eller bosætter sig. 
Det skaber vækst og arbejdspladser. 
Der skal arbejdes på at sætte fokus på 
det gode studieliv, øge tilknytningen til 
byen og erhvervslivet for de studeren-
de. Jo stærkere tilknytning til Horsens, 
de får igennem hverdagslivet og stu-
dielivet i Horsens, jo større er sandsyn-
ligheden for, at de bliver her efter endt 
uddannelse – eller evt. vender tilbage 
senere.
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MÆRK BYEN
Målet med Mærk Byen er at få flere til at ska-
be kulturelle aktiviteter i byrummet, så Horsens 
bymidte bliver et endnu mere levende og spæn-
dende sted at være. Målgruppen er primært 
unge i alderen 12-25 år.

STUDENTERVÆKSTHUS
Horsens Kommune og VIA University College 
samarbejder om Studentervæksthuset, der le-
verer forskellige tilbud til studerende, som øn-
sker at opstarte et projekt eller har en idé til en 
virksomhed.

PROFESSIONELLE NETVÆRK  
FOR INTERNATIONALE STUDERENDE
Career Service Centre på VIA Campus Horsens 
arbejder med at hjælpe internationale studeren-
de til at skabe professionelle netværk i Danmark. 
Det sker både gennem studiejobs og praktikop-
hold.

YDERLIGERE INTERNA-
TIONALISERING I UDDAN-
NELSERNE – SUMMER 
SCHOOLS
Horsens Kommune vil un-
dersøge mulighederne for 
yderligere internationalisering 
af uddannelserne i Horsens 
Kommune, eksempelvis gen-
nem etablering af tilbud om 
Summer Schools for børn og 
unge.

INTERNATIONAL DAY I 
HORSENS MIDTBY
Gennem dialog med borgerne, 
en række netværksarrange-
menter og projekter igangsæt-
tes initiativer, der skal hjælper 
de internationale studerende 
med at finde sig til rette. Der 
er en velfungerende modta-
gelse af de mange udenland-
ske studerende gennem den 
internationale forening, det in-
ternationale velkomst-ambas-
sadørkorps og gennem uddan-
nelsesinstitutioner. I 2015 skal 
der laves en event – Internati-
onal Day – som sætter fokus 
på Horsens som international 
by. International Day vil være 
både for de internationale bor-
gere og kommunens borgere, 
så kendskabet til de mange 
udenlandske kompetencer, 
der er i kommunen, øges. 

...
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8. INFRASTRUKTUR

For en by som Horsens er 
det afgørende, at positionen 
(med bl.a. lyntogs-stop) på 
togforbindelsen mellem Århus 
og København fastholdes, så 
kommunen effektivt er koblet 
på Danmarks to største byer. 
Der vil fortsat, der hvor det er 
muligt, arbejdes for at fasthol-
de den centrale position på 
tognettet. 

Kapaciteten på jernbanestræk-
ningen Århus-Fredericia er i 
øjeblikket udnyttet til det mak-
simale. Horsens Kommune vil 
arbejde for, at kapaciteten bli-
ver udbygget på en måde, der 
både tilgodeser forbindelser 
til andre landsdele og internt i 
landsdelen.

LØBENDE FOKUS PÅ AT 
FORBEDRE DEN KOLLEK-
TIVE TRAFIK OG SAMMEN-
HÆNGEN DERI
Horsens nye trafikterminal på 
banegården skaber mulighe-
der for bedre forbindelser mel-
lem bus og tog samt bil og tog. 
Med opførelsen af mange nye 
parkeringspladser til både biler 
og cykler er det lettere at an-
vende offentlig transport til vi-
dere transport. Med ønsket om 
placering af uddannelsesinsti-
tutioner på Campusgrunden, 
er det også vigtigt at arbejde 
hen mod at videreudvikle og 
forbedre busbetjeningen i Hor-
sens. Med udgangspunkt i en 
analyse udarbejdet af Midttra-
fik skal der, således arbejdes 
med at forbedre bustrafikken 
- også i oplandsbyerne. 

MOTORVEJ – E45
Der er stor vækst i det østjyske 
bybånd, og det har betydet en 
øget trafikbelastning på den 
østjyske motorvej E45. Den 
utilstrækkelige kapacitet bety-
der gener både i forbindelse 
med person- og erhvervstrans-
port. Horsens Kommune arbej-
der derfor aktivt, for en udvi-
delse af motorvejen til 3 spor, 
og evt. at finde en midlertidig 
løsning ved eksempelvis at 
anvende nødsporet. Det sker 
i tæt samarbejde med Busi-
ness Region Aarhus. Der ar-
bejdes sammen om at løse de 
forhindringer og udfordringer 
for Østjylland. Facebooksiden 
www.facebook.com/3Spor er 
ligeledes et tiltag, der er med 
til at sætte fokus på udfordrin-
gerne omkring E45 og holde 
opmærksomheden på ønsket 
om 3 spor i begge retninger.

Geografisk beliggenhed er en vigtig faktor for flest 
tilflyttere, når der skal vælges en ny bosætnings-
kommune. Den geografiske beliggenhed er givet, 
og i Horsens Kommunes tilfælde er det særdeles 
gunstigt. Det er vigtigt, at der arbejdes for at udnyt-
te den fordel gennem sikring af gode forbindelser, 
fremkommelighed og adgangsforhold. Der er udar-
bejdet en trafik- og p-plan, som udstikker planerne 
for udviklingen, optimeringen og prioriteringen af 
infrastrukturen.
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DET GØR VI 
ALLEREDE

TOGSTOP I HOVEDGÅRD
Togfonden arbejder med ud-
videlse af jernbanenettet om-
kring Horsens og op til Århus. I 
den forbindelse er der opstået 
muligheder for at genåbne den 
nedlagte banegård i Hoved-
gård. Fra Horsens side arbej-
des der sammen med lokale 
kræfter på få dette til at lykkes. 
Overvejelserne om at anvende 
Hovedgård indgår i Togfon-
dens analyse af timemodellen.

RINGVEJ NORD
Der er på sigt planlagt en ring-
vej nord om Horsens, for at 
sikre den overordnede infra-
struktur på den lange bane.

MOTORVEJSTILKØRSEL VED HATTING
Ny tilkørsel realiseres med tilsagn og tilskud fra 
staten. Tilkørslen giver en direkte vej fra E45 ind 
til Horsens havn og midtby. Projektet gennemfø-
res hurtigst muligt i samarbejde med staten.

RINGVEJ SYD
Det er besluttet at etablere Ringvej Syd, der skal 
gå mellem Vejlevej og Bjerrevej og aflaste de 
omkringliggende veje.

HORSENS SOM CYKELBY 
- BEDRE FORHOLD FOR CYKLISTER
Hjemmesiden www.cykelby.horsens.dk, opdate-
res med info om nye cykelruter, cykelstiprojek-
ter, gode råd om cykling og meget mere.
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9.  DET GRØNNE OG BLÅ HORSENS  
– RUM FOR OPLEVELSER OG MOTION

taget. Fx udbygning af stisy-
stemerne så de i højere grad 
hænger sammen.

Det skal desuden undersø-
ges, om der er grundlag for at 
etablere én lang sammenhæn-
gende sti, som kan henvende 
sig til forskellige målgrupper fx 
skoleundervisning, motions-
løb, børnefamilier osv. og som 
geografisk spreder sig vidt om-
kring. 

BYNÆRE STRANDE
Friluftslivet ved Husodde 
Strand vil blive styrket. Bade-
forholdene og mulighederne 
for rekreativt opholdt ved Hu-
sodde Strand skal forbedres i 
løbet af 2015. Løsningen kan 
evt. indeholde muligheder for 
vinterbadning og sauna. Initia-
tivet skal om muligt ske i dialog 
og samarbejde med Husodde 
Camping.

MOTION I NATUREN  
– FLERE OG MERE  
SPÆNDENDE STIER
Mulighederne for at dyrke mo-
tion i naturen skal både forbed-
res og synliggøres, så nye og 
eksisterende tilbud bliver be-
nyttet af byens borgere og syn-
liggøres i bosætningskommu-
nikationen. Kommunens natur 
skal indbyde til fysisk aktivitet 
og fællesskab. Mulighederne 
for fysisk udfoldelse er løbende 
et fokuspunkt i Teknik & Miljøs 
udviklings- og anlægsarbejde, 
ligesom faciliteter til udendørs 
selvorganiseret idræt tænkes 
ind i udviklingen og renovering 
af kommunens idrætsfaciliteter.  

Med de mindre bysamfund, 
skal der etableres dialog om, 
hvordan Horsens Kommune 
kan støtte op omkring deres 
brug af naturen til motion, be-
vægelse og udeliv i det hele 

DEN GRØNNE  
HOVEDSTRUKTUR
Der skal gennem planlægnin-
gen arbejdes på at etablere en 
grøn ring rundt om Horsens. 
Denne ring skal bestå af eksi-
sterende naturområder, skov 
og fjord. Nogle steder skal der 
rejses ny skov, andre steder 
skal der etableres grønne om-
råder med stiforbindelser, og 
andre steder skal der sikres 
bedre adgang til fjorden. Det 
handler om at bringe de by-
nære naturkvaliteter i spil. Den 
grønne vision skal være en 
synlig og tydelig struktur i den 
fremtidige kommune- og lo-
kalplanlægning. Den løbende 
fokus og prioritering af naturen 
i udviklingen er relevant viden 
for potentielle tilflyttere.

Naturen er ofte det, som nye tilflyttere oplever som 
det mest positiv ved at være flyttet til Horsens Kom-
mune. Samtidig ved vi, at det for mange mennesker 
er af stor betydning, at det er nemt at dyrke motion 
i naturen i hverdagen. Det tyder altså på, at poten-
tielle tilflyttere således ikke har nok kendskab til na-
turherlighederne i Horsens Kommune. Så samtidig 
med at der skal arbejdes for endnu bedre adgang 
til naturen, skal der også satses på synliggørelsen 
og kommunikationen af de mange muligheder for 
at nyde naturen og være aktiv i naturen.
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NATUR-FYRTÅRNE
Der skal udvælges en række 
natur-fyrtårne i kommunen, 
som fremadrettet kan bru-
ges strategisk i arbejdet med 
at promovere Horsens som 
en naturskøn kommune. På 
samme måde som de store 
koncerter er fyrtårne på kultur-
området, skal disse natur-fyr-
tårne fungere som de fineste 
eksempler på, hvad Horsens 
Kommune kan byde på natur-
mæssigt. Disse natur-fyrtår-
ne prioriteres ift. at udvikle og 
gøre dem mere attraktive for 
både kommunens borgere og 
turister/potentielle tilflyttere.

DE SKJULTE 
NATURSKATTE
I forlængelse af indsatsen om-
kring natur-fyrtårnene, skal 
der også laves en indsats for 
at vise de mange små og fine 
naturoplevelser, der er i alle 

ler interaktive løsninger, som 
kan gøre det sjovt og motive-
rende at motionere. Det skal 
gerne udvikles i samarbejde 
med eksterne aktører.

AKTIVITETSPARK 
BRÆDSTRUP
Der er ved at blive udarbej-
det en udviklingsplan for 
Brædstrup med fokus på vare-
tagelse af byens grønne are-
aler. Udviklingsplanen følger 
efter den forskønnelse, som 
Brædstrup by har været igen-
nem de seneste år. Udviklings-
planen skal udarbejdes i sam-
arbejde med lokale aktører og 
skal i lighed med helhedspla-
nerne for mellembyerne ud-
stikke visionerne for den vide-
re udvikling af Brædstrup. Som 
en del af udviklingsplanen skal 
der etableres en aktivitetspark 
i Brædstrup til glæde for unge 
som gamle. 

sundheden. Naturen kan også 
bruges til at fremme særlige 
sportsevents. Vi vil invitere til 
udeliv ved at opsætte shelters, 
så man kan bo i naturen for en 
nat. Ved at gøre det attraktivt 
at komme ud i naturen vil flere 
både påskønne og passe bed-
re på den.

BEVÆGELSESPARK  
I BYGHOLM PARK
Horsens Kommune har i Byg-
holm Park et unikt centralt be-
liggende rekreativt område. En 
park der bruges af unge som 
gamle og til udflugter og mo-
tion. Dette område skal gøres 
til et center for motion og be-
vægelse for alle aldersgrup-
per. En udvikling, der skal ske 
under hensyntagen til parkens 
natur og æstetiske fremtoning, 
og som baserer sig på de ny-
este erfaringer. Eksempelvis 
kan der indtænkes digitale el-

tjener ikke kun som forbindel-
seslinjer og oaser for dyrene, 
men glæder også mennesker, 
der færdes i områderne. Det 
er således et særligt indsats-
område, at forbedre ældre by-
områder med fokus på grønne 
kvaliteter som beplantning og 
etablering af grønne områder 
til udeliv. 

SUNDHED OG TURISME
Parker og grønne friarealer i 
eksisterende byområder pas-
ses og udvikles, fordi vi ved, 
at de er vigtige samlingsste-
der og rekreative åndehuller. 
Vi forbedrer oplevelses- og 
udfoldelsesmuligheder i by-
ernes parker og grønne om-
råder, bl.a. ved at inddrage 
nye teknologier til forskellige 
aktiviteter. Vi er bevidste om, 
at friluftsmuligheder i nærmil-
jøet motiverer borgerne til at 
bevæge sig, hvilket er godt for 

Der skal desuden undersøges 
mulighederne for at etable-
re en strandpark i forbindelse 
med Langelinie som en del af 
havneudviklingen.

GRØNNE KVALITETER I 
ÆLDRE BYOMRÅDER
Naturen i Horsens Kommu-
ne indbyder til oplevelser og 
bevægelsesaktiviteter, fordi 
vi har naturen lige foran os. 
Variationen i naturtyper i kom-
munen er stor, og aktivitetsmu-
lighederne er mange. Fjorden 
og Gudenåen kan bruges til 
sejlads, kystvande og søer til 
at svømme i, bakkedrag som 
Sukkertoppen og skovene til 
udflugter. Vi har mange kilo-
meter stisystemer, som forbin-
der naturområderne, og som 
skaber adgang til selve natu-
ren, vi vil indarbejde beplant-
ning i både industriområder 
og byområder Beplantningen 

...
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afkroge af kommunen. Denne 
indsats skal komplementere 
fyrtårnsstrategien og vise po-
tentielle tilflyttere, at hele kom-
munen kan byde på skønne 
naturoplevelser. Dette kan fx 
laves som konkurrencer eller 
lign. på sociale medier, hvor 
borgerne selv skal nominere/
give deres bud på en skøn lille 
plet natur i deres nærområde.
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Horsens Kommune
Rådhustorvet 4

8700 Horsens
 

Telefon: 76 29 29 29

www.horsens.dk
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