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Høringssvar vedr. Forslag til Hadsten Midtbyplan  

Overordnet er DN enig i strategien med at fortætte de gamle hovedbyers midte for at undgå 

store nye arealudlæg til nye byområder og for at fremme kollektive klimavenlige løsninger på 

transport, varmeforsyning m.m. 

 

Men vi mener også, man skal gøre det med omhu, så man ikke samtidig mister de grønne ån-

dehuller, der findes i byerne. Så længe byerne er relativt små, tænker man, at der ikke er be-

hov for dem, da der er så meget natur lige rundt om, men på et tidspunkt er byen vokset og 

så er det ikke muligt at lave åndehullerne igen.. Tænk på ”Central Park”. 

 

I Hadstens tilfælde vil vi foreslå, at man holder det rekreative areal langs Engvej helt fri for 

bebyggelse og dermed bevarer arealet langs Lilleåen som et åbent og grønt strøg gennem by-

en, dvs. udlægget, hvor der er vist højhuse ved Lilleåparken bør tænkes anderledes, måske 

med en nedtrapning mod åen. Man kan evt. i stedet vælge nogle områder, hvor der er parcel-

huse eller erhverv, som nok har værdi for ejerne nu, men som måske reelt er af ældre dato og 

burde renoveres på sigt. 

 

P-forhold ved stationen/handelscenteret i midtbyen 

Det fremgår ikke tydeligt i planen, om det skitserede byggeri nord for sløjfen, langs Skander-

borgvej, op mod stationen indeholder P-anlæg til både biler/el-biler og cykler. Dette bør ind-

tænkes, ikke blot til brug for de kommende beboere, men også til brug for pendlere, der skal 

med toget. Den eksisterende p-plads er allerede overbelastet. 

 

Lilleåen 

DN finder det vigtigt at Lilleåen opnår naturlig hydrologi, dvs. eget naturlige forløb med mulig-

hed for oversvømmelser, men finder det OK at ændre på forholdene, så der kan ske klimasik-

ring med væsentlige oversvømmelser ved Kollerup og så der etableres en bredere passage 

gennem handelscentret. De påtænkte dobbeltprofiler her bør være meget brede. Bredere end 

dem, man normalt vil dimensionere med ved vandløbsreguleringer, så de reelt kommer til at 

fungere som nye ”naturlige” bredder. Det er fint med fliseanlæg mm til publikum ved Sløjfen, 

men det bør være meget kort stykke og gerne kun på den ene side af hensyn til åens funktion 

som ”spredningskorridor” for plante- og dyrelivet. Der bør være ”vild natur” på resten af forlø-

bet gennem centrum, ligesom der bør være vild natur på evt. forsinkelsesbassiner. 

 

Forløbet gennem Lilleåparken bør ikke reguleres. Her må der være mulighed for oversvømmel-

ser. 
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