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Ådalens hovedstad
– byen der gror

2 Vejle Kommune - Byvision Egtved

“ Vi bor midt i et unikt naturområde, et dramatisk 
dallandskab med bakker, skråninger og flade.

Her er attraktive bosætningsmuligheder, et livligt 
handelsmiljø, masser af oplevelser og let adgang for alle i 
vores enestående vandre- og cykelterræn. Det er hos os, 
at oplevelserne i ådalen starter og slutter.   

Vi vil bringe ådalen og naturen helt ind i hjertet af Egtved 
og gøre den synlig overalt i hverdagen, i byrummet, i 
børnehøjde og i vores kultur- og idrætsliv.

Vi vil bruge Egtveds særlige placering til at skabe 
bosætning og sund vækst – vi vil bo i en by, hvor 
omgivelserne får mennesker til at trives. Sammen vil vi 
udvikle og udbygge Egtved, så byen gror. Væksten er 
både en målsætning om flere tilflyttere – men også 
spirende lykke, kvalitet og aktive fællesskaber.

Byvision Egtved
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Borgere og kommune har i 
fællesskab udviklet en ambitiøs 
byvision. Fortællingen om  
Ådalens Hovedstad, der gror, og 
fortællingen om Egtvedpigen skal 
bruges aktivt i byens fremtidige 
udvikling.    

Med denne byvision sætter vi en 
fælles retning og fortæller, hvem vi 
er, og hvilken vej vi ønsker at 
bevæge byen. Egtved har taget 
afsæt i sin beliggenhed på kanten 
af den fantastiske natur og de 
storslåede landskaber i Vejle Ådal. 
Det er et stærkt udgangspunkt, da 
naturen er noget af det, mange af 
byens nye borgere lægger særlig 
vægt på, når de flytter hertil, og 
som rigtig mange borgere i Egtved 
sætter stor pris på. 

På byvisionsmødet i november 2020 
valgte borgerne i Egtved to stærke 
overskrifter til byvisionen. ”Ådalens 
og naturens hovedstad” og ”Byen 
der gror”. Der er nu arbejdet videre 
med de to overskrifter, og der er 
inddraget flere af de spændende 
idéer, som borgerne indsendte.

Borgerne i Egtved vil bo i ådalens 
og naturens hovedstad. En 
hovedstad, der er attraktiv for 
nuværende beboere og tilflyttere. 
En lokation, man kører til med store 
forventninger om særlige 
oplevelser – et samlingssted, hvor 
man møder historiens vingesus.  

Jeg håber, at vi sammen kan skabe 
et stærkt udgangspunkt og centrum 
i ådalen. Her stiller du bilen og 
snører vandrestøvlerne eller tager 
cyklen af holderen. Her finder du et 
sted at spise eller sove efter din 
udflugt. Her får du en ekstra 
oplevelse og viden om Store Robert 
og Egtvedpigen. Her kommer 
naturen helt ind i byen, så borgere 
og gæster kan se og mærke, at de 
bor i ådalens hovedstad, både når 
de ankommer til byen, handler eller 
går tur med hunden.

Egtved skal gro og fortsat være et 
godt sted at leve det sunde liv. Der 
skal bygges moderne boliger i høj 
kvalitet, både ejer- og lejeboliger, 
så byen fornyes og vokser. 
Båndene mellem byens foreninger 
og de mangfoldige tilbud skal 
fastholdes, forstærkes og fornys af 
borgerne i samarbejde med 
kommunen. I Egtved skal du kunne 
trives, om du er ung, midaldrende 
eller gammel. 

Egtved skal fortsat være kendt for 
sit gode handels- og erhvervsliv og 
en god placering nær 
arbejdspladser i Trekantområdet. 
Velkommen til Ådalens Hovedstad 
– byen der gror.

Jens Ejner 
Christensen

Borgmester

Forord
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Byvisionen sætter 
retning, giver byen 
kant og signalerer 
ambitionsniveau. 

Jens Ejner Christensen 
Borgmester

“

• Visionær – Oppe i helikopteren 

• Strategisk – Mere en retning for Egtveds udvikling, end 
den er en færdig plan

• Helhedsorienteret – Egtved by og nærområder

• Tværgående – Går på tværs af forvaltningsområder

• Involverende – Byens og borgernes vision

Hvad er en byvision? 
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Det er lykkedes at involvere mange 
byaktører - borgere, foreninger, 
skoleelever og erhvervsdrivende – i 
udviklingen af byvisionen ”Ådalens 
Hovedstad – byen der gror” som fæl-
les fremtidig retning for Egtved.   

De tre faser i visionsprocessen:

1
 Fremtidsscenarier

Udviklingen af byvisionen begyndte 
med to opstartsmøder, hvorefter alle 
byaktører havde to måneder til at 
drøfte idéer og drømme for herefter at 
dele og indsende fremtidsscenarier til 
Vejle Kommune. 
En lokal byvisionsgruppe gjorde en 
engageret og vellykket indsats for at 
sikre bred dialog om fremtidsscenari-
erne i Egtved. Gruppen lykkedes med 
at nå bredt ud i byen og fik både unge, 
gamle, foreninger, skole, handels- og 
erhvervsliv mv. involveret i processen. 
Byvisionsgruppen brugte de sociale 
medier, foreninger og eget netværk.
Egtved Posten var ligeledes en vigtig 
medspiller, der deltog aktivt i at formid-
le information om processen og bragte 
artikler om udvalgte idéer. 
Byvisionsgruppens ihærdige indsats re-

sulterede i 223 større og mindre bidrag 
til fremtidsscenarier.

2
 Udviklingsretninger

De indsendte fremtidsscenarier dan-
nede udgangspunkt for syv mulige 
udviklingsretninger for Egtved. På et 
virtuelt byvisionsmøde blev udviklings-
retningerne præsenteret og diskuteret, 
og deltagerne valgte de retninger, de 
fandt vigtigst for områdets udvikling. 
På det virtuelle møde deltog ca. 130 
borgere, foreningsrepræsentanter, 
erhvervsdrivende, skoleelever og by-
rådspolitikere.

3
 Byvision

På baggrund af de prioriterede udvik-
lingsretninger og kommentarer blev  et 
forslag til byvisionen sendt i høring i 
en måned. Der indkom 15 høringssvar, 
som ledte til mindre justeringer. Forsla-
get blev herefter sendt til godkendelse 
i byrådet. Byaktører og kommunen kan 
nu sammen gå i gang med at udvikle 
konkrete initiativer, som kan være med 
til at realisere byvisionen.

En vision skabt af 
mange stemmer  
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Opstartsmøde: input 
til fremtidsscenarier

Egtvedborgere 
deler og indsender  
fremtidsscenarier

Beskrivelse af mulige 
udviklingsretninger

Byvisionsmøde: 
Egtvedborgernes valg 
af udviklingsretning

Udkast til Byvision

Høring:
Egtvedborgernes 
feedback på udkast

Opdatering 
af Byvision

Godkendelse 
i Vejle Byråd 

Handlingsplaner 
og igangsættelse 
af projekter
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Byvisionen ”Ådalens hovedstad - byen 
der gror” bygger videre på fire af 
Egtveds store aktiver:

• Ådalen og naturen i form af landska-
ber, skove, søer og bynatur. 

• Attraktive bosætningsmuligheder 
og boformer. 

• Aktive fællesskaber og lokalt enga-
gement.

• Egtvedpigen og Robert Jacobsen 

I det følgende beskrives seks greb 
sammen med idéer til initiativer, 
foreslået af borgere i forarbejdet til 
byvisionen.

Greb og initiativer
− sådan realiserer vi 
vores fælles vision
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1. Ådalens Hovedstad – Bring ådalen og 
naturen ind i byen

2. Porten til ådalen – Opbyg aktiviteter 
og oplevelser i naturen  

3. Byen der gror – Skab gode rammer for 
bosætning 

4. Rig på historie og kultur – Styrk 
Egtveds kulturoplevelser  

5. Her trives vi – Hyld hverdagen 

6. Handel og erhverv − Skab plads til 
initiativ og kreativitet

Seks greb der får Egtved til at gro

(Ikke prioriteret rækkefølge)
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1 Ådalens Hovedstad – Bring 
ådalen og naturen ind i byen

Idéer til initiativer
• Omdan de traditionelle græsplæner 

til blomstrende og vildere natur, så 
arealerne understøtter biodiversitet. 
Eksempelvis ved Nydam og Robert-
hus.

• Brug naturens elementer til at skabe 
mere sammenhæng på handelsga-
den Aftensang og inviter derved til 
ophold.

• Øg arealet af bynær rekreativ skov 
ved opkøb og skovrejsning. 

• Udvikl rund- og tilkørsler til byen, så 
de markerer, at man er ankommet til 
Ådalens Hovedstad.

• Styrk byens naturkorridorer og 
forbedr naturindholdet og sammen-
hængene.

Egtved skal afspejle, at vi er Ådalens 
Hovedstad.
Sammenhængen til ådalen skal 
udvikles og skærpes ved at synliggøre 
og fremhæve de landskabelige 
kvaliteter og især det dalstrøg, der 
går igennem byen. Egtveds rolle 
som ådalens hovedstad skal udvikles 
ved, at borgere, virksomheder og 
kommune tænker ådalen og naturen 
ind i nye projekter og planer i Egtved 
by. 

Vi vil sammen styrke den eksisterende 
natur i byen, og gøre den tydelig 
overalt i vores hverdag. Vi vil bringe 
naturen helt ind i hjertet af Egtved. 
Det gælder i byen, i parcelhushaverne, 
langs vejene og i landskabet.
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2 Porten til ådalen – Opbyg 
aktiviteter og oplevelser i 
naturen 

Idéer til initiativer
• Etabler en fysisk markering og 

udgangspunkt, hvor turen i ådalen 
starter. ("Porten til Ådalen") 

• Styrk forbindelser mellem Egtved og 
ådalene. Tydeliggør de nuværende 
spor og udbyg med nye spor.

• Forbind Egtved til vandreruten  
'Rans Togt' og andre regionale 
vandre- og cykelruter.

• Skab dagsplads for autocampere 
og flere overnatningsmuligheder og 
pakketilbud i relation til vandring og 
cykling.

• Etabler MTB-spor med bynært 
startpunkt og tilbud inden for 
adventure og outdoor.

• Udvid shuttlebus-ruten til at omfatte 
ådalen og Egtved.

• Etabler naturfaciliteter, hvor 
gangbesværede og  kørestols-
brugere har adgang (f.eks. udsigts-
punkt ved Tørskind Grusgrav).

Vi vil udnytte vores potentiale som 
udgangspunktet for oplevelser i 
Ådalen. Vi vil udvikle Egtved som et 
start- og slutsted, hvor der skal være 
let adgang, overnatningsmuligheder 
og tilbydes masser af oplevelser med 
særlig fokus på vandring og cykling.
Forbindelserne til ådalen og 
de smukke landskaber omkring 
Egtved skal styrkes. Vi skal 
fremme tilgængeligheden til vores 
naturområder, så alle får adgang 
og mulighed for naturoplevelser i 
særklasse.

Der skal satses på at udvikle rum i 
natur og landskab omkring Egtved, 
hvor man kan nyde livet, både gennem 
aktivitet, fordybelse og ro samt med 
plads til den vilde natur.
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3 Byen der gror – Skab gode 
rammer for bosætning

Vi vil sammen skabe bosætning og 
vækst. Egtved skal være en by, der 
vokser med omtanke og kvalitet, og 
hvor omgivelserne får mennesker 
til at trives. Sammen vil vi udbygge 
og udvikle byen, så indbyggertallet 
vokser. Det kræver anderledes og 
langsigtede investeringer i den 
gamle midtby, i attraktive bolig- 
og erhvervsudstykninger samt nye 
boformer og bofællesskaber.

Vi vil skabe et varieret og attraktivt 
boligudbud ved at udvikle nye 
boligbebyggelser i høj arkitektonisk 
kvalitet med udgangspunkt i Egtveds 
landskabelige kvaliteter og med 
indpasning af moderne boliger i den 
centrale del af byen.  

Fokus på bæredygtigt og 
klimavenligt byggeri er en selvfølge. 

Idéer til initiativer 
• Udvikl Egtveds fremtidige udbyg-

ningsmuligheder. 
• Udstyk flere grunde på attraktive 

placeringer – både små og store par-
celler. 

• Udbyd forskellige boformer –  
eksempelvis generationshuse, bo-
fællesskaber, rækkehuse mv.

• Fortsæt renoveringen og forskøn-
nelsen af den gamle bykerne.  

• Udvikl nye attraktive boliger centralt 
i Egtved f.eks. på 'Foderstofgrun-
den' og 'Præstegårdsgrunden'

• Brand Egtved som bosætningsby.
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4

Egtved er rig på natur, men 
området er også rig på historiske 
kulturoplevelser – Egtvedpigen 
og Robert Jacobsen, der er kendt 
internationalt og derudover er 
Egtved hjemsted for et mangfoldigt 
foreningsliv med mange kulturtilbud.

Vi vil dyrke og fremelske de unikke 
oplevelser, som skabes af ildsjæle og 
lokale historiefortællere i samarbejde 
med professionelle historieformidlere 
og forskere. 
Vi skal udvikle unikke tilbud indenfor 
for kulturoplevelser, der udnytter 
Egtveds beliggenhed og potentialer, 
hvilket vil tiltrække besøgende fra nær 
og fjern.

Rig på historie og kultur – 
Styrk Egtveds kulturoplevelser

Vi skal være kendt for vores gode 
værtskab.

Idéer til initiativer 
• Udbyg området ved Egtvedpigens 

grav og fortællingen om 
Egtvedpigen.

• Bind Egtved og Egtvedpigens grav 
endnu mere sammen.

• Udbyg fortællingen om Robert 
Jacobsen.

• Skab events ved Egtvedpigens 
grav, Tørskind Grusgrav og i 
Egtved by.

• Udvikl Egtved Museum med 
hyggeligt gårdmiljø.

• Arranger aktiviteter og oplevelser 
med lokale guider. 
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5 Her trives vi – Hyld hverdagen

I Egtved hylder vi hverdagen – vi vil 
udvikle det stærke foreningsliv og 
det gode samspil i byen og gøre det 
sjovt at være ung og gammel, frivillig 
og gæst hver dag.
Vi vil skabe mulighed for, at alle i 
Egtved kan bevæge sig, udfolde sig 
musisk og kreativt i fritiden.
Vi vil udvikle Egtveds traditioner for 
musik, kunst og idræt til nye højder. 

Et godt sted at bo i hverdagen er 
ofte også et rart sted at besøge i 
fritiden.

Idéer til initiativer  
• Udvikling af ’KULTURUM’, et 

udendørs ungeområde. Samlings- 
og mødested for børn og unge ved 
Egtved Idræts- & Multicenter.

• Udbyg Egtved Idræts- & Multicenter 
med overnatningsmuligheder og 
skab en destination for træningslejre.

• Skab faciliteter til E-sport. 
• Gør Roberthus til et endnu stærkere 

kulturelt samlingspunkt – etabler 
område for unge med blandt andet 
juniorklub, lektiehjælp, lydstudie og 
kreative værksteder.    

• Lav musikalsk værksted/samspil i 
Roberthus, hvor man kan låne/leje 
instrumenter.

• Udvikl en Social økonomisk ’Repair 
Café’ og makerspace i Roberthus, 
hvor gamle ting får nyt liv. 

• Udvikl området ved Spejderhytten 
til et center for friluftsliv. Bl.a. med 
handicapvenlige forhold og shelters.

• Etabler læringsrum med tæt adgang 
til naturen.  
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6 Handel og erhverv – Skab 
plads til initiativ og kreativitet

I Egtved skal sammenhold, 
håndværksmæssig kvalitet og 
iværksætteri trives.

Vi vil udvikle nye kundeoplevelser, 
butikskoncepter og 
erhvervsfællesskaber, så vi fortsat kan 
være en livlig og sprudlende handels- 
og erhvervsby, som fortsat tiltrækker 
kunder fra et stort opland.

Med arrangementer og event vil vi 
give borgere og turister en særlig 
handelsoplevelse, som er afgørende 
for at udvikle fremtidens handelsby. 

  

Idéer til initiativer 
• Udarbejd en helhedsplan for 

udviklingen af handelsgaden 
Aftensang, der styrker gaden og 
områders grønne elementer.

• Skab tilbud til alle aldre – leg 
og aktivitet skal være en del af 
handelsmiljøet. 

• Udform en detailhandelsstrategi 
- sats målrettet på at udvikle og 
tiltrække specialbutikker.

• Afprøv Pop-up butikker til 
kunsthåndværkere med leje pr. m²

• Etabler erhvervsfællesskab, hvor 
virksomheder kan leje sig ind. 
Eksempelvis på den gamle trælast

• Tiltræk flere iværksætter til 
Roberthus.

• Udvikl et nyt erhvervsområde nord for 
Ribevej.
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9

Kort over Egtved 

Igangværende boligudstykning.

Potentiale for boligudvikling.

Signaturforklaring

Potentiale for kulturudvikling.

Potentiale for idrætsudvikling.

Potentiale for erhvervsudvikling.

Eksisterende vandreruter.

Eksisterende naturkorridor.

Potentiale grøn forbindelse.

Potentiale for skovrejsning.

Potentiale for mere og vildere 
bynatur samt aktivering 
i form af leg, ophold og 
rekreativeoplevelser. 

Egtveds relation til ådalen og eksisterne vandreruter

Egtved- 
pigens 
Grav

Hærvejen

Tågelundgård
Plantage

Nybjerg
Mølle

Turbinesøen

Sortebanke

Tørskind
grusgrav

Refsgård 
Overdrev

Sønderkær

Sporet til
Oustrup

Sporet ved
Hejlskov Sø

Sporet ved
Egtvedgård

Sporet til
Egtvedpigens
Grav
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Hejlskov Sø

Sporet ved
Hejlskov Sø

Porten
til ådalen

Sødalen

Sporet ved
Egtvedgård

Sporet til
Egtvedpigens
Grav

Spejderne Hvide-
gårdsvej

Potentiel
boligudkling

Potentiel
erhvervsudkling

Foderstof-
grunden

Præste-
gårds-
grunden

Hunde-
skov

Potentiel
boligudkling

Potentiel
boligudkling

Emmas
Have

Roberhus

'Gede-
legepladsen'

Casperdam

N
yd

am

Vinkel-
gårdsvej

Sporet til
Oustrup

Egtvedpigens Grav
Kulturudvikling

Tørskind grusgrav 4km
(Landskabsskulptur)

Idræts-
udvikling

Egtved
Camping

Naturkorridor til Vejle ådal

Po
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rø

n 
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d
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Naturkorridor til V
ejle ådal 

Naturkorridor
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Fakta om Egtved
• Hjemmeside: www.egtved.dk
• Facebook: "Egtved-Begivenhedskalender" 

(Overblik - aktiviteter og begivenheder i Egtved)
• Indbyggere i 2020: 2.420
• Afstande:  

- Vejle: 19 km. 
- Billund: 19 km. 
- Kolding: 19 km.

• Egtved handelsforening: 
25 Butikker og 26 Servicevirksomheder.

• AKTIVerhverv: Lokal erhvervsforening med 
103 medlemmer.

• Skole: Egtved Skole (0-9. klasse)
• Dagtilbud:  

- Solsikken/Tusindfryd:  
  Vuggestue og børnehave. 
- Børnehjørnet: 
  Vuggestue og børnehave. 
- Dagplejere: 13 stk.

• Egtvedpigen: Et af Europas fineste bronze-
alderfund blev gjort på Egtved Holt i 1921.

• Tørskind Grusgrav: Billedhuggeren Robert 
Jacobsen omdannede den tidligere grus-
grav til skulpturpark.

• Roberthus: Kulturhus, bibliotek, virksom-
hedsfællesskab, kreativt værksted og ung-
domsklub.

• Egtved Museum: Museet har til huse på 
Højvanggaard, og drives af Egtved Muse-
umsforening.

• KFUM Spejderne Egtved: Med over 110 
spejdere er Egtved en af de største KFUM-
spejdergrupper i landet.

• Egtved Idræts- & Multicenter: 
Svømmehal, hal, multihal med springgrav 
og klatrevæg, motionscenter, tennisbaner, 
boldbaner, kunstgræsbane og café.

• Aktivitetscenter Egetoft: Aktivitets- og 
samværstilbud til målgruppen +60.

• Team Egtved: Lokal cykelklub med ca. 60 
medlemmer.


