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M
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Område for Banetorv og Banesti i Brædstrup
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BAGGRUND FOR PROJEKTET

Horsens kommune ønsker i samarbejde med lokale 
kræfter i Brædstrup at etablere et centralt torv og sti i 
Brædstrup; Banetorvet og Banestien. Projektet er en del 
af områdefornyelsen for Brædstrup. Her er Banetorvet 
og Banestien er de mest centrale elementer i fortællingen 
om den gamle stationsby og i fornyelsen af midtbyen 
med nye rekreative og kulturelle forbindelser og pladser 
for fællesskabet.
 
Projektet skal bidrage til en synlig stiforbindelse 
gennem midtbyen så tæt på Bryrupbanens tracé som 
muligt. Herved bidrages til en bedre forbindelse mellem 
midtbyens handels- og kulturliv og den bynære natur, 
idet Ring Skov, Folkeparken, Bredgade, Stationspladsen 
og Brædstrup Skole bliver sammenkoblet 

Banestien spiller en central rolle som konkret forbindelse. 
Med videreførelsen af skovens grønne kile ind i byen 
kan projektet være med til at sammenflette og inddrage 
nogle af de grundlæggende kvaliteter i Brædstrup; natur, 
kulturhistorien, handel, landskabet og byens mange 
fællesskaber.

Banetorvet spiller ligeledes en vigtig rolle, som 
attraktion på banestien. Som midtpunkt i byen kan et 
forbedret torv bidrage til at styrke turismen, ved at være 
et udgangspunkt for ture ud i naturen og stedet hvor 
turister inviteres ind i Brædstrup via et imødekommende 
og smukt bytorv.

Projektet er udviklet med afsæt i områdefornyelsens 
vision for Brædstrup. Undervejs i udviklingen af 
dispositionsforslaget har en workshop med lokalråd 
og borgere givet input og idéer til projektets indhold. 
Workshop og dialog med lokalråd og kommunens 
arbejdsgruppe har medført en fælles prioritering af 
indsatser på henholdsvis banetorv og banesti således 
at projektet prioriteres ”fra torvet og ud”. Banestien får 
en gennemgående synlighed og Banetorvet styrkes som 
byens samlingssted - for både lokale og turister.

Ring Skov

Folkeparken

Banetorvet

Ungdoms-
pladsen

Banestien

Bakkelandets byfest, 25. maj, Folkeparken

Kræmmermarked, 1. lørdag i maj & 1. lørdag i 

Idrættens dag, 23. juni, Bredgade spærres af

Musik i gaden, 17. august, ved biblioteket og 

Banestien

Brædstrup
SkoleBoldbaner

MØDET MELLEM BANEN OG BYEN - KULTUREN OG NATUREN
og oversigt over eksisterende events i brædstrup

Banestien, Naturstien Bryrupbanestien, er en smal sti i det gamle 
jernbanespor som er smukt indrammet af områdets smukke natur

Brædstrup Station med udsigt ad banetracéet, perron indrammer og 
rangererarealet der breder sig og indrammes af beplantning

”Den genfundne broløb”, 18. 
maj (Brædstrup IF. Start v. 
Skovvejen 29c)
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BAGGRUND FOR PROJEKTET OMRÅDEFORNYELSENS VISION
OG INPUT FRA WORKSHOP

• Lokalrådet 
• Udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund
• Brædstrup Borger- og Turistforening
• Brædstrup Handel og Erhverv
• Initiativtagere bag Musik I Gaden
• Initiativtagere bag Bakkelandets byfest
• Initiativtagere bag børnefestivalen 
• Brædstrup IF
• Bestyrelsen i Aktivitetsparken i 

Brædstrup
• Sportshallerne i Brædstrup
• Brædstrup Skole 
• Musikskolen 
• Ungdomsskolen 
• Dagtilbud i Brædstrup
• Handikaprådet
• Gudenå Hospice 
• Spejderne
• Sund By
• Direkte berørte ejere eller naboer

GRØNT! ”
Banetorvet er stedet hvor 
man mødes og nyder 
udendørs servering - også 
efter kl.18

Banetorvet er stedet hvor 
børnehaver og dagplejere 
kan tage på tur

Banetorvet er det nye cen-
rum, mødested og udgang-
spunkt for spisning og handel 
i byen

Banetorvet er hyggeligt med 
mere grønt og farverige 
buske

Banetorvet kan være en 
del af Kræmmermarked og 
Musik i gaden

Banetorvet er steder hvor 
man afslutter sin aftentur, 
spiser is og mødes om som-
meren

Banetorvet er stedet hvor 
børnene kan mødes til leg og 
hvor generationer kan mødes

DER SKAL VÆRE
HYGGELIGT OG RUM 
FOR LEG

Tilgængelighed er vigtigt og 
hyggelige steder er vigtigt

Banetorvet er grønt og har 
træer der trækker det grønne 
ind i byen

” PLADS TIL SMÅ 
ARRANGEMENETER”

SIGTELINJER ML. 
YGNINGER ER VIGTIGE”

HYGGELIGT OG 
LEG”

Områdefornyelsens vision

Brædstrup skal være en by, der er fyldt med liv og fællesskab. En by, hvor his-

torien og naturen er nærværende elementer, der skaber oplevelser og aktivi-

teter. En by, hvor der er plads til alle. Hvor det er sjovt og udfordrende at vokse 

op, nemt at bo og gro sin familie - og trygt at blive ældre.

Områdefornyelsen skal sikre, at der skabes nye, veldefinerede byrum, der in-

viterer til leg, ophold, bevægelse og livsglæde – til en ny, lokal bylivskultur. 

Hovedgaden skal styrkes som byens omdrejningspunkt for handel og byliv. Det 

betyder, at bylivet i den centrale del af byen prioriteres højt – også til tider

over trafikken.

Der skal skabes grønne forbindelser mellem byen og det omgivende landskab, 

bl.a. gennem nyfortolkninger af banestien og Folkeparken. Der skal skabes et

sammenhængende stisystem, der både sikrer, at man kan færdes trygt i byen 

og har nem adgang til byens aktiviteter og til landskabet. Formålet er at sty-

rke Brædstrup som en attraktiv bosætningsby, der tiltrækker nye beboere, som 

kan være med til at sikre byens vækst og blomstring i fremtiden. Men også at

skabe nye boligtyper, der gør det muligt at blive boende i Brædstrup hele livet.

Den fantastiske beliggenhed i landskabet og byens historie som stationsby 

skal også udnyttes til at tiltrække turister og dermed styrke det lokale han-

dels- og erhvervsliv.

Sidst, men ikke mindst er formålet at styrke rammerne for de mange lokale og 

stærke fællesskaber, der danner rygraden i Brædstrup – byen der vil tilbage 

på sporet.

”

”

” ”
”

” ”
”

”

”
Borgere har sendt “drømmepostkort” 
med visioner for Banetorv og 
Banesti. Citater på denne side er fra 
Drømmepostkortene og 
workshopdagen
Følgende aktører har været inddraget i projektdialogen:

Mere grønt og gerne 
bakker

Rislende vand og et tårn 
ville være fantastisk. Der 
skal være en attraktion!

Vigtigt med siddepladser

Banestien skal have opholdssteder

Banestien skal trække naturen ind i byen

Indgangen til Folkeparken 
skal synliggøres

Banestien skal føre folk og 
turister ind til og gennem 
byen

Lys på stien er vigtigt

Formidling om naturstien 
kan ske på torvet

”

”

”
”

”

”

”

”

”
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BRÆDSTRUP
ØSTBIRK

HORSENS

SILKEBORG

BRYRUP

THEM

VIRKLUND

BRÆDSTRUP
ØSTBIRK

HORSENS

SILKEBORG

BRYRUP

THEM

VIRKLUND

BRÆDSTRUP
ØSTBIRK

HORSENS

SILKEBORG

BRYRUP

THEM

VIRKLUND

LUND LUNDLUND

VSTBIRK VSTBIRKVSTBIRK

VRADS VRADS VRADS

INPSIRATION

Den Genfundne bro

Labyrinthia

Vestbirk Vandkraftværk

Banetorvet i Brædstrup
ligger midt på banestiens strækning 
mellem Silkeborg og Horsens, og er både et 
udgangspunkt for ture ud i naturen samt en 
oplagt pause for de turister der færdes på 
naturstien

Vrads station

Togtur med veterantoget
mellem Bryrup og Vrands

Kunstcenter Silkeborg Bad

BRÆDSTRUP MIDT PÅ BANESTIEN

Brædstrup har en helt centralt placering på den gamle 
smalsporede jernbane mellem Bryrup og Horsens, senere 
Horsens - Silkeborg. Som stationsby havde byen stor 
opblomstring og den gamle stationsbygning, posthuset 
og mejeriet ligger i dag som fine kulturhistoriske 
bygværker langs den tidligere banestrækning. Her, hvor 
banen mødte byen, var et godt udgangspunkt for byens 
handelsliv og stationen var en vigtig nerve i byen. 

Bryrup-banen blev nedlagt i 1968 og omdannedes til en 
natursti - Regional Cykelrute 31 fra Horsens til Silkeborg. 
Stien følger terrænet efter den oprindelig smalsporede 
Horsens-Bryrup-bane og er en vigtig turistrute og adgang 
til egnens skønne natur. Turen er 61 km lang og asfalteret 
og er beregnet til fods, på cykel, på rulleskøjter og til 
hest. Langs banestien opleves en række attraktioner som  
Togturen ml. Bryrup og Vrads, Vestbirk Vandkraftværk 
og Den Genfundne Bro. Langs stien er der også etableret 
primitive overnatningspladser og rastepladser med 
shelters, muldtoiletter og vand og på banetracéets 
skråninger gror en mangfoldig beplantning af brombær, 
hyldebær, mirabelle, kirsebær, blommer og æbletræer, 
som stammer fra æbleskrog som togrejsende har kastet 
ud af vinduet. Banestien rummer utallige historier og 
oplevelser, men ikke mindst er naturen og landskabet 
strækningens største attraktion og man passerer 
både morænelandskab, indlandsklitter, dæmninger og 
gudenåen.

Brædstrup ligger som en større by midt på strækningen, 
og med etableringen af et nyt Banetorv og Banesti 
gennem byen, kan byen blive udgangspunkt for ture ud i 
naturen samt en oplagt pause for de turister der færdes 
på naturstien. 
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FRUGTTRÆER LANGS 
BANEN, PGA DE 
FRUGTER, SOM MAN 
HAR KASTET AF TOGET

BEPLANTNING 
FLANKERER BANEN
BANESTIEN TRÆKKER 
NATUREN HELT IND TIL 
BYERNE

DE STORSLÅEDE SKOVE
OG KIG TIL VANDET - 

NATUREN INDRAMMER 
BANESTIEN

INSPIRATION

BRÆDSTRUPS KULTURARV

RANGERAREALETS ÆSTETIK

Udformningen af Banetorvet og Banetorvet inspireres af
Banestiens natur og kulturspor, Brædstrups kulturarv og 
jernbanestrækningens æstetik.

KULTURHISTORISKE BYGNINGER: STATIONSBYGNINGEN, 
POSTHUSET OG MEJERIET

Stationsbygning

Posthus

Mejeri Stationsbygning

Posthus

Mejeri
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HOVEDGREB OG HELHEDSPLAN
FOR BANESTIEN OG BANETORVET I BRÆDSTRUP

��

ET VÆRDIGT “BYENS TORV”
Byens torv forbedres som et sammenhængende byrum i 
stationsbyens historiske knudepunkt. Her hvor hovedgaden 
møder banestien skabes et torv for hele byen, et rart sted at 
være og opholde sig, et sted for leg, liv og aktivitet i grønne 
rammer. 

“KICKSTARTER” FOR BANESTIEN
Banestiens forløb gennem byen forbedres og Banetorvet 
bliver et særligt oplevelsested på stien, hvor formidling af 
hele Bryrupbanestien og Naturstien kan finde sted. Torvet er 
“kulminationen” på banestiens forløb gennem byen. For at 
styrke banestien gennem byen skal torvet styrkes som et godt 
opholdsted for både byens borgere og turisterne, som et ansigt 
for banestien og et ansigt for byen.

BANETORVET BLIVER...

FRA FORSVUNDEN JERNBANE TIL REKREATIV RYGRAD GENNEM BRÆDSTRUP

BANETORVET ER BANESTIENS OG BYENS 
HJERTE OG TILTAG KONCENTRERES HER OG 
SPREDES DERFRA UD LANGS BANESTIENS 
FORLØB GENNEM BYEN

?

HELHEDSPLAN FOR BANESTIEN I BRÆDSTRUP
Banestien bliver i fremtiden en genvej gennem byen, for 
både naturstiens turister og byens borgere. I øst  møder 
Banestien Brædstrup langs Ring Skov og Folkeparken og 
inviterer ind i byen via en asfalteret Banesti. Stien flan-
keres af trærækker og træbænke som er inspireret af 
jernbanens kulturelementer - træerne som flankerer ba-
nen og jernbanesveller og perronforkanter som tangerer 
tracéet.

Ved Rosensgade etableres et formidlingspunkt med in-
foskilt og træbænk og er et af 6 formidlingspunkter som 
fungerer som pejlemærker og vejvisere langs Banestiens 
forløb gennem Brædstrup. Formidlingspunkterne tæn-
kes som steder hvor det vil være oplagt på sigt at supple-
re med cykelpumpe, lappegrej og turistinformation om 
naturstien. 

Pølsevognen, som i dag er placeret  som en “prop” der 
blokerer banestiens fysiske forløb og visuelle forbindel-
se til det gamle stationstorv, fjernes. Banestien baner sig 
nu vej direkte mod banetorvet og man vil fra øst have et 
flot og direkte kig til det ny Banetorv. På Banetorvet lø-
ber banestien igennem torvet som en historisk akse, der 
vidner om stiens oprindelige tracé. I kombination med 
en række ekstra ”spor” bliver banestien på torvet udvid-
det og der skabes rum for ophold, liv og aktivitet i et nyt 
grønt “rangererareal” midt på torvet.

Vest for Banetorvet fortsætter Banestien over fortovs-
hjørnet op til Vinkelvej. I et nyt stitracé som forbedrer 
færdsel for de bløde trafikanter, danner den ny Banesti et 
tydeligt tracé langs skolen. Kiss’n’ride arealet på Vinkel-
vej kan fortsat benyttes og adgang til trappen ved skolen 
og den kommende ungdomsplads sker trygt fra bane-
stien. Banestien flankeres også langs vinkelvej af zoner 
med trærækker og træbænke, ligesom der påmales en 
tydelig grafik på stien der anviser at dette er Banestien.

Banestien løber om hjørnet ved skolen og den nuværen-
de noget medtagede betonflisesti omdannes til en as-
faltsti som føres i et nyt forløb henover boldbanerne og 
videre til stien nord for banerne. På dette forløb sættes 
også bænke og træer til at markere stien, ligesom asfal-
ten påmales med banestigrafik. Eksisterende belysning 
på hele strækningen bevares og suppleres enkelte steder 
af nye armaturer, således at stien i sin helhed vil være 
tryg og velbelyst. På den nordlige strækning efter Vester-
gade markeres Banestiens forløb enkelt og subtilt med et 
skilt og en bænk der viser vej.



s.8 s.9

BANETORVET BLIVER...

C) Banestien langs Vinkelvej
D) Banestien langs Folkeparken
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E) BANETORVET

BRÆDSTRUP 
SKOLE / SFO

SPORTSHALLERNE

PLEJECENTER 
VESTERLED

BOLDBANER

FOLKEPARKEN
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UNGDOMS-
PLADSEN

MEJERIET

HOSPICE
& LIVSSTILSCENTER

Br
ed

ga
de

Vestergade

Her forventes der prioriteret 
etablering af dobbel-trettet 
cykelsti som del af den 
fremtidige kommunale vej- 
og stiplanlægning.

Eksist. sti bag om skolen kan bevares
såfremt det ikke e rmuligt at anlægge 
sti på boldbanernes areal

Ny asfaltsti
m. banestigrafik

N
y asfaltsti

m
. b

anestig
rafi

k

Ny asfaltstim. banestigrafik

Ny asfaltsti
m. banestigrafik

Bænk

BænkBænk

Bænk

Bænk

Bænk

Bænk

Bænk

Formidlingspunkt

Formidlingspunkt

Formidlingspunkt

Formidlingspunkt

Formidlingspunkt

Formidlingspunkt

Banestigrafik på
eksisterende asfaltsti

HELHEDSPLAN 1:2000

Brædstrup er banestiens hovedby og her kan årligt 
komme 100.000 turister igennem, som særligt om som-
meren “står af” i Brædstrup og kommer videre op i byen. 
Banestien leder mod naturen omkring byen, men træk-
ker også naturen ind i byen i det den flankeres af træer. 
Stien forsynes på udvalgte steder af opholdsbænke  og 
forbinder flere af byens vigtige steder; skolen, torvet, 
boldbanen, folkeparken, ungdomspladsen.

”

1:2000

Ny belysning

Ny belysning

Ny belysning

Ny belysning

Ny belysning

Ny belysning

Ny belysning

Ny belysning

Ny belysning

TRÆER

TRÆER

TRÆER

TRÆER

TRÆER

TRÆER
TRÆER

TRÆER
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TILTAG PÅ BANESTIENS FORLØB GENNEM BYEN

Tiltag på Banestien består i:
• Formidlingspunkter med info og opholdsmulighed
• En række “banestibænke” som tilbyder ophold og pause
• At stien markeres af rækker af “banestitræer”
• At vejfinding forbedres via påmaling af “banesti-grafik” på

eksisterende stier

Tiltag på Banestien består i:
• Formidlingspunkter med info og opholdsmulighed
• En ny stiføring i et slynget stitracé henover boldbanerne, som ska-

ber en tryg og tilgængelig forbindelse ved skolen
• At den eksisterende belysning langs stien bevares
• At en række “banestibænke” tilbyder ophold og pause
• At vejfinding forbedres via påmaling af “banesti-grafik” på stien og

enkelte “banesti-skilte”

BANESTIEN I NORDA) B) BANESTIEN V. SKOLEN
I fremtiden vil Banestien tilbyde et 
nyt stiforløb henover boldbanerne, 
i et mere åbent og tilgængelig 
forløb, hvor sigtelinjer forbedres og 
trygheden øges.
Alternativt bevares den eksister-
ende stiføring, men styrkes med ny 
belægning og belysning.

PLEJECENTER 
VESTERLED

Vestergade

Her er der planlagt 
etableret dobbel-
trettet cykelsti i 
2019

Bænk

Formidlingspunkt

Formidlingspunkt

Formidlingspunkt

Banestigrafik på
eksisterende asfaltsti

Ny belysning

Ny belysning

Ny belysning

I den nordlige del af byen, anvendes de 
eksisterende stier som en del af Banes-
tiens forløb. 3 nye formidlingspunkter 
vil fungere som pejlemærker og lede vej. 
Langs stierne knyttes en række “banesti-
bænke” i form af træsveller som markerer 
stiens forløb og tilbyder mulighed for 
pause og ophold. Ved bænkene etableres 
også en ny identitetsstærk beplantning, 
som man også kan opleve på Banetorvet.

SPORTSHALLERNE

BOLDBANER

Ny asfaltsti
m. banestigrafik

N
y asfaltsti

m
. b

anestig
rafi

k

Bænk

Formidlingspunkt

Ny belysning

Ny belysning

Ny belysning

SKOLEN

Snit

boldbane banestigrafik på eksisterende asfaltsti

bænk

eksisterende beplantning

kig over boldbanen

Snit

boldbane

eksisterende beplantning  langs boldbanen

åbent kig over boldbanen

bænk

info. skilt

ny asfaltsti m. banestigrafik

A
lternativ sti
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TILTAG PÅ BANESTIENS FORLØB GENNEM BYEN

Tiltag på Banestien består i:
• En ny stiføring langs Vinkelvej, som medvirker til forbedrede forhold for

bløde trafikanter og et mere grønt profil på Vinkelvej
• At den eksisterende belysning langs stien bevares
• At en række “banestibænke” tilbyder ophold og pause
• At stien markeres af steder med rækker af “banestitræer” (fyr og hvidtjørn)
• At vejfinding forbedres via påmaling af “banesti-grafik” på stien og enkelte

“banesti-skilte”

Tiltag på Banestien består i:
• Formidlingspunkt i øst med info og opholdsmulighed
• At pølsevogn fjernes så der er ubrudt fysisk og visuel forbindelse i

banestiens oprindelige strækning.
• At banestien langs folkeparken opgraderes til en asfaltsti
• At den eksisterende belysning langs stien bevares
• At en række “banestibænke” tilbyder ophold og pause
• At stien markeres af steder med rækker af “banestitræer” (fyr og

hvidtjørn)
• At vejfinding forbedres via påmaling af “banesti-grafik” på stien og

enkelte “banesti-skilte” 

C) D)LANGS VINKELVEJ BANESTIEN LANGS FOLKEPARKEN

Langs Vinkelvej forbedres forholdene 
for bløde trafikanter og Banestien 
etableres som en ny tryg sti der leder 
byens borgere og banestiens gæster til 
og fra Banetorvet. Kiss’n’ ride på den 
lille p-lomme i hjørnet af Vineklvej kan 
bevares og begrønningen langs Banestien 
bidrager til et forbedret miljø der hvor 
børnene sættes af

Pølsevognen fjernes og banestien 
leder direkte mod torvet - den ubrudte 
sigtelinje fra banestien til torvet, 
genskaber stiens oprindelige forløb 
og forbedrer sammenhængen mellem 
torvet og stien

UNGDOMS-
PLADSEN

BANETORVET

SKOLEN

Ny asfaltstim. banestigrafik

Bænk

Ny belysning

Ny belysning

FOLKEPARKEN

MEJERIET TIL HOSPICE
& LIVSSTILSCENTER

Br
ed

ga
de

Ny asfaltsti
m. banestigrafik Formidlingspunkt

Ny belysning

Eks. på banestigrafik

Eks. på info. skiltning

Eks. på bænke

Snit

info. skilt
bænk

skolen
begrønning langs 
Banestien fx fyrtræer 
og hvidtjørn begrønning langs Banestien 

fx fyrtræer og hvidtjørn

eksisterende beplantning  l

kiss´n ride ny asfaltsti m. banestigrafik

ny asfaltsti m. banestigrafik

Snit

Bænk
Bænk

begrønning langs Banestien

opgradering til ny asfaltsti m. banestigrafik

info. skilt

bænk
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HOVEDGREB FOR BANETORVET

BYENS HJERTE - ET TORV FOR NATUR OG KULTUR

� �

FRA ADSKILTE OG USAMMENHÆNGENDE
AREALER I BYENS HJERTE TIL ET SAMMENHÆNGENDE OG VELDEFINERET 

BYTORV SOM STRÆKKER SIG TIL FREM TIL HOVEDGADEN

HVOR BANESTIEN TRÆKKER DET GRØNNE HELT TÆT PÅ OG 
SKABER RUM FOR OPHOLD, LEG OG AKTIVITET I ET GRØNT 
BYRUM

Banetorvet udformes som et sammenhængende og 
veldefineret bytorv, der strækker sig fra Stationspladsen 
til Bredgade mellem den gamle stationsbygning, 
posthuset i nord og Rema og Bagerigrunden i syd. Torvet 
indrettes som en grøn byplads, hvor byens borgere kan 
mødes, opholde sig, nyde en øl fra restauranten eller en 
sodavand fra brugsen, opholde sig og lade børnene lege, 
hænge og slænge i de inviterende omgivelser.

Banetorvet udformes med en blanding af belagte 
teglflader og mildt bakkede grønne græsflader som 
kan anvendes til mange forskellige aktiviteter, fra 
uformel ophold til leg. Centralt på torvet vil en lysende 
gyngeinstallation være en attraktion både dag og 
aftentimer -et pejlemærke der giver torvet en stærk 
oplevelsesrig karakter. 

Et torv for byen
Torvet bliver for byen en værdigt og inviterende 
ramme om arrangementer og fællesskaber, og torvet 
kan som anvendes i naturlig forlængelse af Bredgades 
kræmmermarked og musik i gaden event. Torvet vil til 
hverdag fremstå smukt og inviterende, være et dejligt 
opholdssted og torv man kan være stolt af. Et torv med 
både klassiske belagte arealer og med legende grønne 
arealer. 

Et torv for banestien 
For turisterne som ankommer til byen ad Banestien, vil 
torvet fungere som “indgang” til byen, et oplagt sted for 
en pause og videre færdsel op i butiksgaden. Banetorvet 
vil også være et vigtigt formidlingspunkt på Banestien, 
hvorfra man også kan starte sin tur ud ad banestien. Med 
historiske spor som togvognen og jernbanesvellerne i 
den vestlige side af torvet samt formidlingspunktet med 
infokort over Banestien i den østlige side af torvet, bliver 
Banetorvet et naturligt opholdssted for Banestiens 
turister.

Belægning og materialer
Torvets eksisterende gule teglstensbelægning udvides 
og indrammer et nyt grønt bytorv, hvor den ny banesti 
i asfalt med stålkanter løber igennem og udvider sig 
i et oplevelsesrigt grønt byrum. Torvet har en enkel 
materialepalette inpireret af jernbanens spor, perronen, 
svellerne og sporene i den gamle stations rangierareal; 
tegl, asfalt, stålkanter og en karakteristisk begrønning. 

Beplantning
Torvets træer udgøres af karakteristiske arter som fyr 
og hvidtjørn samt lette træer som fx hvidpil salix alba 
og frugttræer som hvidblomstrende æble. Bunden er 
overvejdne græs, en blanding af klippet græs og zoner af 
blomstrende græsser og stauder.
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PLAN BANETORVET 1:500

Banetorvet er stedet hvor man mødes, nyder udendørs 

servering, hører levende musik og der er også rum til 

loppemarked og aktiviteter ved Musik i Gaden på Bred-

gade. Her er plads til picninc for børnefamilier, og børn 

kan rende over og lege mans man handler eller får en 

kold øl. Her er blomstrende træer og man kan spise is og 

mødes  og lege.

”

1:500

 Stationsbygning

 Posthus / Café

30 x P inkl.4 HC

Jernbanegade

Ny sti

Ny sti

Sø
nd

er
ga

de

St
at

io
ns
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6 x P inkl. 2HC Mejeri

Eksisterende p-areal

Træsveller

Indkøb

Træsveller og trædestuppe til ophold og leg

Træsveller og trædestuppe til ophold og leg

Forplads til indkøb

Bakkeskråning i solen

Høje græsser

Høje græsser og Stauder

Høje græsser og Stauder

Høje græsser og Stauder

Bakke

Bakke

Bakke

Bakke

Høje græsser og Stauder

Varieret beplantning

Trampoliner

Gyngestativ og lyskunst

Gyngestativ og lyskunst

Cykel P

Cykel P

Udeservering til caféen 

Opholdstrappe
Ny belægning

Bevaringsværdig træ

Ny fodgænger-overgang

Udeservering til caféen 

Bænk

Bænk

Bænk

Bænk

Bænk

Togvogn og skinner bevares

Kobling til Ungdomspladsen

2 m asfaldsti - Banestien

P-
lo

m
m

er
fje

rn
es

Plads til små arrangementer som markedsdag osv.

Belysning

Belysning

Belysning

Belysning

Eksisterende belysning

Eksisterende belysning

A

A

Juletræsfod
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TORVET IDAG - ET VEJHJØRNE MED FORTOVSGENNEMGANG

VISUALISERING BANETORVET

 Torvet vil fungere som et smukt og værdigt
‘ansigt’ for byen - et enkelt men sanserigt byrum  som
indbyder til ophold og aktivitet, giver plads til hverdagens 
uformelle møder og fremtidens byarrangementer.”
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TEGLSTENSBELÆGNINGEN SOM 
RAMME

NYE AKTIVITETER OG OPHOLDSMULIGHEDER BEPLANTNING SOM RUMSKABERBANESTIEN SOM LEDETRÅD OG 
RYGRAD

SNIT 1:150

Snit AA
1:150
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TEGLSTENSBELÆGNINGEN SOM RAMME NYE AKTIVITETER OG OPHOLDSMULIGHEDER BEPLANTNING SOM RUMSKABER

Referencefotos: 
Referencefotos effektbelysning på pejlemærke, bænk og træ

Referencefotos på opholdsinventar , trædestubbe og sveller nær 
sansekanten

Referencefotos: 
Belægningsreferencer

Belægningen som ramme

BANESTIENBELÆGNING AKTIVITETER
BANESTIEN SOM LEDETRÅD OG RYGRAD

Referencefotos: 
Sporskifte

Banestiens langstrakte forløb
Asfaldsbelægning

BEPLANTNING

Referencefotos: 
Beplantning i grønne og varme farver

Opstammede træer

TORVETS PRIMÆRE ELEMENTER
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VISUELLE FORBINDELSER - FORBEDREDE SAMMENHÆNGE OG SIGTELINJER

Ankomst til torvet fra øst, hvor banestien tager det grønne med ind 
på torvet og skaber et langstrakt kig der flankeres af en varieret 
beplantning. Torvet inviterer ind på torvet og stinetværket 
understreger sporskift, hvor man kan tage en afstikker fra 
banestien ud på torvet.   

Torvets rum defineres af en varieret opstammet træbeplantning, 
som danner et trygt rum, hvor der imellem den spredte beplantning 
er god sigtbarhed over torvet. Stinetværket binder torvet sammen 
på tværs og de grønne område ligger op til leg, en pause, aktivitet 
og mødesteder for byens beboer og besøgende.

2
1

21
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BELYSNINGSPLAN
Placering af ny belysning

NY BELYSNING

Ek
si

st
er

en
de

ve
jb
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ng

Eksisterende
stibelysning

Område er oplyst af belysning på Bredgade og ved det gl. mejeri

Eksisterende
stibelysning

Eksisterendestibelysning

NY BELYSNING

NY BELYSNING

NY BELYSNING

NY BELYSNING

NY BELYSNING

NY BELYSNING

SE BELYSNINGSPLAN
FOR TORVET

NY BELYSNING

BANETORVET
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Brædstrup
Banesti og Banetorv

Dispositionsforslag for banestien og banetorvet i Brædstrup
Maj 2019




