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LiU blev stiftet i juni 2013 og der er sket en del siden da 
og endnu mere vil ske i de kommende år frem til 2020.
Langå er Randers Kommunes næststørste by med 
2.867 indbyggere hvoraf rigtig mange nu er over 65 
år.  Der er helt fint med mange friske seniorer, men vi 
skal se fremad og sørge for at der også kommer unge 
børnefamilier til Langå.  Som stationsby har Langå 
mulighed for at blive en attraktiv bosætningsby og 
vi er meget tilfredse med at Langå ifølge Randers 
Kommune er rykket frem i køen med mulighed for 
tilskud og opbakning til byudvikling.  Angiveligt fordi 
vi Langå-borgere er aktivt interesserede og gør en 
indsats. 
Som det første af de fem indsatsområder i Udviklings-
planen, er det skønt at kunne vinke sikker skolevej af, 
idet vi har fået cykelsti fra begge sider til Langå Skole. 
Vi ser nu også på sikker færdsel over Væthvej ved 
Skovlyst.

Lige nu sker der nyt i midtbyen: 
På pladsen bag Gardenia indrettes i disse uger by-
ens nye mødested med mulighed for leg og ophold.  
Formålet med pladsen er at vi mødes og får lyst til at 
opholde os på pladsen i stedet for blot at haste til og 
fra indkøb.  Den lokale entreprenør William Laursen 
står for arbejdet.

Fredag den 28. oktober skal pladsen indvies 
med festlig markedsstemning.  
Det vil sige:  Salg af gode lokale råvarer og lidt til ga-
nen.   Hvis du har lyst til at delagtiggøre alle os andre 
i din interesse for dyrkning af de lækreste gulerødder, 

fremstiller den ypperligste marmelade eller bager de 
skønneste småkager, eller andet, så er du velkommen 
til at stille din salgsbod op på vores nye torv denne 
dag.  Vi koordinerer så der er plads til alle.  

Hvis du ønsker en gratis stand fredag den 28. oktober 
om eftermiddagen, så kontakt Dorthe 26814941

Tanken er at der også fremover skal være torvedage 
på pladsen, hvis det har interesse for byens borgere.

Til efteråret plantes træer på begge sider af mar-
kedsgade og området imellem Byparken og den 
nye plads vil blive sat fint i stand. 

Som det fremgår af statusrapporten har Randers 
Kommune prioriteret pengene således, at der des-
værre ikke er blevet råd til at etablere legeplads i 
Byparken, selv om det var et stort ønske på sidste års 
borgermøder.  Men LiU vil straks gå i gang med at 
planlægge og søge fondsmidler til leg og bevægelse 
for børn og voksne i Byparken.   Vi har allerede forslag 
og skitser til mulige legeredskaber – men det, som 
sættes op skal selvfølgelig være godkendt af brugerne.

Derfor efterlyser vi byens børn og deres forældre 
– hvis du har lyst til at bidrage med et professionelt 
blik på planerne – før vi går i gang med at etablere nyt 
i Byparken.  Vi hører også meget gerne fra voksne, 
som har lyst til sammen med os at se på muligheder-
ne for motion i parken.

FRA BORGERMØDE 
TIL BYFORNYELSE

Værsgo’ kære Langå-borgere – vedlagt sidste nyt om byfornyelsen.  Vi ønsker jer rigtig god 
læselyst og synes selv at der trods diverse bump på skinnerne er pæn fart på projekt-toget.



To emner har været påtrængende i arbejdet med 
Vores Bredgade – nemlig at gaden kunne være langt 
mere grøn og pæn – gerne med blomster - samt at 
der køres for hurtigt.  Bredgadegruppen har forsøgt 
med plantekummer såvel til pynt i bybilledet og dels 
som fartdæmpende foranstaltning.  Plantekummerne 
er midlertidige og spørgsmålet er, om de lever op til 
ønskerne?  Der vil indtil 2018 bliver forsøgt forskellige 
andre mulige løsninger på udfordringerne med den 
meget brede og alt for stille butiksgade.  Kom og vær 
med hvis du har idéer til hvad vi kan gøre for at Bred-
gade bliver mere spændende.
Vi har også fokus på at kunst og kreativitet skal præge 
Bredgade.  Bl.a. derfor har Vestpark Festival reklame-
ret i byen og på Vandtårnet.  Det er også aftalt at vi i 
løbet af efteråret får et gavlmaleri i Bredgade.  
Stationsbygningen ligger også i Bredgade og en uaf-
hængig gruppe har søgt om midler fra 
Bredgadeprojektets initiativpulje til reklamering 
af deres spændende projekter med musik og anden 
kreativitet i Stationsbygningen.  

Torvet i Bredgade forbedres og der arbejdes på at 
skaffe en mindre pavillon under den nye pergola.  
Pavillon’en  skal bruges til opbevaring af telte og møb-
ler til byfester og når den er tom kan den anvendes 
til udskænkning.  Der vil også komme flere møbler på 
pladsen.   
Bredgadegruppen arbejder på at finde ny anvendel-
se af Bredgades forarealer.  Det kan handle om små 
haver, legerum eller andet.  
Kom frisk hvis du har forslag 
– også selvom du ikke har mulighed for at arbejde 
med.

LiU har deltaget i planlægningsarbejdet vedr. broen 
over banen.  Som det fremgår af vedlagte rapport, 
er prisen på stibroen blevet en del højere end først 
antaget, hvilket har resulteret i at det sidste stykke 
af broen fra vandtårnet til Skovlystvej, den såkaldte 
trætopbro endnu ikke er financieret.  
Kommunen har søgt fondsmidler og Byrådet er op-
mærksomme på problemet, -så vi er fortrøstningsful-
de mht færdiggørelsen af hele broen. 
 
Byggeriet har været i udbud og broen skal stå færdig 

 juli 2017.   

I 100 år har skiftende borgergrupper forsøgt at over-
bevise politikerne om hvor vigtig denne bro er for at 
binde de 2 bydele sammen, så vi glæder os til at feste 
den dag broen omsider står færdig.

BLOMSTER OG BRO



Kontakt:
info@langaa.dk

Gudenåens potentialer:  Der er tale om et om-
fattende projekt som skal åbne området omkring 
den nuværende marina ved Gudenåen, både for 
Langå-borgerne og for de turister, særligt lystfiskere, 
som besøger byen.  Borgergruppen arbejder med at 
forbedre stiforhold, faciliteter som madpakkehus og 
toiletter og en ny marina.  Gudenåen ved Langå er 
en af Nordeuropas bedste og mindst kendte laksefi-
skepladser.  Det er en perle i Langå, som mange 
har en stærk tilknytning til, og hvis potentiale er 
langt større end faciliteterne i dag lader tro.

Projektet er blevet en del af områdefornyelsen og 
arbejdet består på nuværende tidspunkt primært i at 
få rejst de nødvendige midler, omkring 5 mio. kr.  
Randers Kommune står for fundraising, og desværre 
har processen taget noget mere tid end forudset.

Siden første borgermøde har information om Langå 
og byens mange fortrin været efterlyst.  Der blev 
nedsat en kommunikationsgruppe, som desværre er 
svundet ind efter færdiggørelsen af udviklingsplanen. 

LiU har akut brug for medlemmer til kommu-
nikationsgruppen så kom frit frem.  Hjemmesiden 
www.langaa.dk blev oprettet foråret 2015 og drives i 
samarbejde med den private www.langaa-guiden.dk.   
Hjemmesiden har dels til formål at fortælle potentielle 
tilflyttere om byen og dels at orientere Langå-borger-
ne om udviklingsprojekterne.
Se også de nye info-tavler på Langå Station.   
Der opsættes i efteråret en elektronisk info-skærm i 
bymidten som skal drives af Langå Handel.  LiU har 
også en Facebookside som vi opfordrer alle til at mel-
de sig ind i, for her er mulighed for at deltage i drøftel-
serne af de nye tiltag i byen.
En pjece om cykelsti 29 langs Gudenåen og Randers vil 
være klar til uddeling dette efterår.
LiU har et ønske om at formidle og hjælpe til et godt 
samarbejde imellem de mange foreninger i byen – til 
glæde og gavn – og foreningerne er meget velkom-
men til at deltage i byfornyelsen.

KOMMUNIKATION
OG FISKEVAND

Vi er altid åbne for nye forslag og tager meget 
gerne imod nye medlemmer i arbejdsgrupperne.  

I samabejde med Randers Kommune



Status for Områdefornyelse Langå                    August 2016 -forkortet udgave  

Fotos: LiU, Urban Goods, Randers Kommune
Arkitekt på Stibro: Rie Ollendorff Architects



2

STATUS OMRÅDEFORNYELSE I LANGÅ

Områdefornyelsen overordnede målsætning er at 
fremme Langås styrker som bosætningsby, ved at 
skabe bedre sammenhæng i byen og bedre adgang 
til naturen. Langå har et stort potentiale som bosæt-
ningsby og et stort udbud af boliger som henvender 
sig til børnefamilier. Men en hensygnende hoved-
gade, og en opdelt by var en hæmsko for en positiv 
udvikling af byen. 

I forsommeren 2015 blev Randers kommune 
meddelt endeligt tilsagn om områdefornyelse i 
Langå, med udgangspunkt i et byfornyelsesprogram 
udarbejdet i tæt samarbejde mellem kommune og 
borgere. Områdefornyelsen indeholder 5 indsatser, 
og i det følgende redegøres for status på de indivi-
duelle projekter.

Midlertidig omdannelse af Langå torv, august - oktober 2015 i forbindelse med forsøgsprojektet

Gudenåen

Kanotur på Gudenåen
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OMRÅDEFORNYELSENS INDSATSOMRÅDER
Status på de 5 indsatsområder i områdefornyelsen: 
På tværs af jernbanen, Midtbyen, Gudenåens poten-
tialer og Sikker skolevej og Vores Bredgade.

Siden endeligt tilsagn fra ministeriet om område-
fornyelsesmidler i sommeren 2015 er der blevet 
arbejdet parallelt på realiseringen, herunder projek-
tering og fundraising, af de 5 delprojekter. 

Delprojekterne er forskellige hvad angår komplek-
sitet og omfang. Det første delprojekt er realiseret, 
mens de andre er godt på vej.

PÅ TVÆRS AF JERNBANEN

 

GUDENÅENS POTENTIALER

 

 
SIKKER SKOLEVEJ

MIDTBYEN

FORSØGSPROJEKT - VORES BREDGADE

midtbyen

sikker skolevej

Gudenåens potentialer
på tværs af jernbanen

‘vores bredgade’

Oversigtskort over indsatsområder

PERMANENTE ÆNDRINGER

SLUTSTART

MIDLERTIDIGHED

ANLÆG

SLUTSTART

PROJEKTERING
FUNDRAISING

PROJEKTAFKLARING

ANLÆG

SLUTSTART

PROJEKTERING
FUNDRAISING

PROJEKTAFKLARING

ANLÆG

SLUTSTART

PROJEKTERING
FUNDRAISING

PROJEKTAFKLARING

ANLÆG

SLUTSTART

PROJEKTERING
FUNDRAISING

PROJEKTAFKLARING

BANEBROSKOVBRO

Finansiering 
Områdefornyelsen er finansieret med 1/3 fra Ud-
lændinge-, integrations og boligminsteriet og 2/3 
dele fra Randers Kommune. Områdefornyelsen i 
Langå har et samlet budget på 12 mio. kr., finan-
sieret med 4 mio. kr. fra staten og 8 mio. kr. fra 
Randers Kommune. 

Ministeriet har, foruden områdefornyelsesmidlerne, 
bevilget 4,5 mio. kr. til et særligt forsøgsprojekt. 
Projektet bygger på borgerinvolvering og medbe-
stemmelse (samskabelse).  
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PROCES
 
Der er oprettet et midlertidigt kontor i et tomt bu-
tikslokale i Bredgade, som har dannet rammen for 
områdefornyelsen og Vores Bredgade igennem det 
seneste år.
Forsøgsprojektet er i gang med den første fase, 
hvor en interessegruppe bestående af en bred vifte 
af aktører i Langå har været med til at planlægge 
strategi for projektet, og mindre arbejdsgrupper har 
stået for planlægningen af de individuelle forsøg og 
eksperimenter. Midlertidighed udgør første del af 
forsøgsprojektet, hvor byens ideer til en ny genera-
tion af hovedgade prøves af. 

Langå Kulturhus - Langås tidligere rådhus

Midlertidigt kontor for områdefornyelsen i i Bredgade
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DELPROJEKT - PÅ TVÆRS AF BANEN
Banestrækningen i Langå by skærer sig som en bar-
riere på tværs af byen. Langå har i dag én overgang 
over jernbanen, i form af en vejbro omkring 1 km fra 
stationen. Byens adgang til Gudenåen og naturområ-
derne øst for jernbanen er af den grund begrænset. 
Det betyder desuden, at boligområdet Skovlyst, på 
den østlige side af jernbanesporet, på trods af en 
geografisk nærhed, ligger afsides i forhold til resten 
af byen og stationen. 

Randers Kommune har indgået et samarbejde med 
Banedanmark om etableringen af en bro på tværs af 
banelegemet. Dette samarbejde blev initieret tilbage 
i foråret 2014 i forbindelse med udarbejdelsen af 
områdefornyelsesprogram for byfornyelsen i Langå. 
Banedanmark skal etablere en tilgængelig adgang til 
perron 2 og derudover består broprojektet af en vide-
reførelse herfra til vandtårnet samt en skovbro øst 
for banestrækningen, der skal sikre en forbindelse 
til Skovlystvej.

Randers Kommune

Målforhold 1:1000
Dato 18-06-2014

Udskrevet af
Mia Nørlund
Jensen

Skovlyst - Adgangen til Langå Egeskov

Luftfoto over området

Visualisering af skovbro ved Skovlyst- Rie Ollendorff Architects
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Banedanmark og områdefornyelsen

Områdefornyelsen
Skovlyst

Perron 2

Langå Station

RemiseVandtårn

Stationsforplads

Bredgade

Adgang til 
Langå Egeskov

Planskitse over broens forløb

Illustration af banebro og skovbroenBANEBRO

Banedanmark etablerer en teknisk broforbindelse 
over spor ved Langå station, der i højde og konstruk-
tion sikrer fremtidig elektrificering. Den tekniske 
broforbindelse etableres som en cykel- og fodgæn-
gerbro mellem stationspladsen, de to perroner og 
frem til vandtårnet. 

BANEBRO 

SKOVBRO 

I processen har der vist sig én placeringsmulighed 
for en fælles broløsning. Randers Kommune har  
erhvervet et areal, der omfatter det karakteristiske 
vandtårn.

Randers Kommune har indgået en aftale med Bane-
danmark om, at områdefornyelsen finansierer 25% 
af banebroen, svarende til 4 mio. kr. Denne andel er 
beregnet ud fra længden på brostykket fra perron 2 
og til vandtårnet. 

BANEBRO: 16 mio. kr

Områdefornyelse 4 mio. kr

Banedanmark /DSB 11 mio. kr.

TIDSPLAN: Sommeren 2017
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Banedanmark afsluttede udbud og licitation i 
sommeren 2016 og ifølge tidplanen står banebroen 
færdig i juli 2017. 

På grund af den høje pris på banebroen, der primært 
skyldes tekniske krav i forhold til banedriften, er den 
resterende del af broforbindelsen, Skovbroen, endnu 
ikke fuldt finansieret. 

SKOVBRO
Skovbroen er i skitseprojektet udformet som en skov- 
og stibro, der snor sig igennem trækronerne og den 
lille skov og derved optager højdeforskellen fra vand-
tårnet og til Skovlystvej i et varieret og grønt stiforløb. 
Broen afspejler dermed Langås grønne profil, såvel 
som banehistorie. 

Vandtårnet kan dermed på sigt finde ny anvendelse, 
som turistinformation eller galleri, drevet af en lokal 
forening. Indretningen af vandtårnet og den løbende 
vedligeholdelse forudsættes løst lokalt, eventuelt 
med støtte fra fonde. Der er ikke økonomi i projektet 
til at omdanne vandtårnet nu, men der sikres 
mulighed for, at det senere kan realiseres.

 
Arealer i tilknytning til stibroen vil, i det omfang 
økonomien rækker, være en del af områdefornyelsen. 
Det drejer sig bl.a. om cykelparkering på Skovlyst-
siden og stationsforpladsen. 

Der kan eventuelt etableres opholdszoner hvor den 
varierede udsigt kan nydes over baneterrænet, byen, 
skoven og det grønne areal mod sydvest. Opholds-
zoner skal da placeres under hensyn til naboeejen-
domme, ligesom projektet skal indeholde afskærm-
ning mod syd ved boligejendommen på skovlystsiden.

Visualisering af Skovbro

SKOVBRO: 4 - 5 mio. kr

Områdefornyelse 2 mio. kr

Manglende finansiering:

         ca 3 mio.



8

GUDENÅENS POTENTIALER
Det er projektets hovedidé at åbne det centrale om-
råde ved Langå Marina op som et å-aktivitetscenter, 
der udover sejlads med motorbåde inviterer til kano- 
og kajaksejlads, sportsfiskeri, motion og rekreation. 

En række aktører med interesse i Gudenåen er 
indgået i et partnerskab med titlen Gudenåens 
potentialer. Der er igennem det seneste år blevet 
arbejdet på at fundraise til projektet. 

Der blev i marts 2016 sendt en ansøgning til A.P. 
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond 
til almene formål. Der er endnu ikke er kommet 
en tilbagemelding. Ansøgningen omfatter  foruden 
gudenåens potentialer også skovbroen. Derudover 
er der planlagt et møde med partnerskabet og Elro-
fonden, ligesom der er sendt en ansøgning i frilufts-
rådet i juni.

Projektorganiseringen har skabt en fælles forståelse 
for projektet og der er enighed om at den overord-
nede ramme er, at aktiviteterne skal understøtte 
hinanden og herigennem skabe et spændende og 
aktivt miljø omkring Gudenåen og marinaen i Langå.

Å-AKTIVITETS CENTER MED NY MARINA

Udviklingen af området skal sikre området en frem-
træden og faciliteter, som toilet og madpakkehus/
pavillion til formidling af pramdragerkultur, der in-
viterer familier, børneinstitutioner og andre at bruge 
området til leg og som støttepunkt for ture i de eks-
tensivt anvendte naturområder.

Langås status, som Nordeuropas lystfiskerhoved-
stad skal fremhæves og styrkes ved at etablere en 
lystfiskersti, der åbner Gudenåfiskeriet for handi-
cappede og samtidig gør det mere tilgængeligt for 
sportsfiskere og giver mulighed for alle åtekniske 
fiskedicipliner.

Langå er kendt som europas lystfisker hovedstad

Inspirationsfoto -Træsti  med ophold  
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Kanten mod vandet skal gøres offentligt tilgængelig, 
som en promenade, hvor turister og besøgende kan 
se på sejlsport og åløbet. Projektet skitserer en 
mulighed for at øge antallet af bådpladser over den 
samme strækning, samtidig med at der åbnes op for 
alsidige åfacilliteter ved isætningssted, som sidde-
pladser, flydebro mv. 

Arbejdsgruppen Gudenåens Potentialer repræsen-
terer: 

•Langå Borger- og Håndværkerforening
•Langå Bådelaug
•Langå Camping
•Langå Miljøgruppe
•Langå Sportsfiskerforening
•LAG Randers
•Danmarks Naturfredningsforening
•Randers Kommune

Projektøkonomien for det skitserede projekt i pro-
grammet er større end områdefornyelsen og derfor 
afhængig af støtte fra fonde. Projektets omfang vil 
kunne justeres efter den opnåede finansiering. 

Partnerskabet er afsender på fondsansøgningerne og 
de lokale foreninger vil varetage størstedelen af den 
fremtidige drift af anlægget. 

Udsnit af projektområdet omkring Langå Marina

Langå Marina

BUDGET: 1,2 mio. kr.

Fonde: forventet 3.5 mio.

TIDSPLAN: 2015-20



10

Handel

Parkeirngsarealerne ved de centralt placerede dagligvarebutikker

DELPROJEKT MIDTBYEN
Projektet skaber en diagonal forbindelse mellem 
Bredgade og Byparken, der binder Bredgades handel 
op på dagligvarebutikkerne med et opholdsvenligt og 
grønt byrum med arbejdstitlen Mellemrummet. 

Landskabsarkitekt firmaet byMunch har skitseret 
og projekteret det nye byrum og mødested i Langå 
midtby. Anlægsperioden løber fra august til oktober 
2016.

Leg, ophold og beplantning er en del af det nye byrum ved dagligvarebutikkerne
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Udsnit af midtbyprojektet - Mellemrummet

Langå torv som byhave og torveplads

BUDGET: 3,0 mio. kr.

TIDSPLAN: 2016

Langå Torv 
Langå Torv er byens traditionelle torveplads, og med 
en meget central placering på Bredgade blev en 
opgradering heraf en del af midtbyprojektet.
Der var  i programfasen for områdefornyelsen en 
tanke om at torvet skulle åbnes op mod gaden, og 
fremstå åben, så der var mulighed for at benytte 
arealet i forbindelse med gadens arrangementer. 
Eksperimenterne omkring Vores Bredgade, hvor 
torvet for en kort periode var omdannet med græs, 
buske og legeredskaber, gav dog anledning til en 
ændring af dette program. Her blev torvets fortsatte 
grønne karakter og funktion som byhave efterspurg i 
den permanente omdannelse.

Digital byport
På den grønne plæne ved Væthvej placeres en digital 
informationsskærm. Her vil foreninger og events i 
Langå blive eksponeret og kunne gøre besøgende 
opmærksomme på det rige kultur gg foreningsliv 
Langå har at byde på. 

Infoskærmen vil desuden være et udstillingsvindue 
for handelsgaden Bredgade, der kan få samlet skit-
ning et centralt sted. Det vil være handelsforeningen 
der står for driften af informationsskærmen, hvorved 
økonomi og administration håndteres lokalt i Langå.

REMA

TIDLIGERE-
BANK

GARDENIA

BUTIK NO.7
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DELPROJEKT CYKELSTI
Randersvej er i 2016 anlagt med cykelsti fra Bred-
gade og til Langå skole.

Randersvej er den primære vej for skolebørn i den 
centrale del af Langå til skolen og idrætshallen i den 
nordlige del af Langå. 

En ny cykelsti blev i vinters etableret langs Rander-
svej, hvor der nu er cykelsti hele vejen fra bymidten 
til skolen.

Stibro i Hjortshøj

Bro

Broen

C
yk

el
st

i

områdefornyelsen
Langå i Udvikling

Kew Tree Top Walkway by Marks Barfield Architects

http://www.dezeen.com/2008/05/27/kew-tree-top-walkway-by-marks-barfield-architects/[04-08-2014 14:20:21]

Dezeen's top 10 bamboo
architecture projects

Leading architects are
"turning the focus back on
bamboo"

Vo Trong Nghia unveils
bamboo domes in Vietnam

spacing of the truss diagonals is dictated by the sequence, giving a higher
density of elements near the truss ends where the cumulative vertical loads
are highest. This principle is used both for the vertical trusses which form
the balustrade, and the walkway deck structure which forms a horizontal
truss resisting wind.

The walkway is a 200m long string of twelve modular walkway trusses at
eighteen metres high, connected by ten circular ‘node’ platforms that
provide opportunities for contemplation and interpretation in the form of
one metre long cast bronze plaques. A larger, classroom-sized platform at
the mid-point of the walkway provides space for school groups of up to 35,
and a bench to enable visitors to rest and enjoy longer views towards the
Palm House. Access to the walkway is gained by a main stair tower after
exiting the Rhizotron; the tower also incorporates a single stage hydraulic
lift with a glazed panoramic lift car.

During the design development stages Marks Barfield used Gehry
Technologies’ ‘Digital Project’ software to develop the complex structure,
allowing the 3d cad model to be efficiently updated parametrically. “The
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Latest bamboo
projects

Stockholm bridge
transformation by
Visiondivision to include a
sheltered promenade and
cinema

OMA wins Bordeaux bridge
competition

GASP! by Room 11 is a
sequence of riverside
pavilions and boardwalks

The architecture of Simón
Vélez pioneers "new ways of
using giant bamboo"

New Pinterest board: bamboo

Job of the week: industrial
designer at Benjamin Hubert
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The latest issue of our weekly Dezeen Mail newsletter
includes the best stories and comments from readers
plus new jobs, competitions, movies and more.
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1. The Living Cube by Till Könneker saves
space in micro apartments

2. Green Renovation by Vo Trong Nghia
offers verdant urban living

3. Sergi Pons uncovers stonework in
renovated Barcelona apartment

4. Waiatarua House by Monk Mackenzie
incorpoates a wooden lattice

5. CarverHaggard bases Black and White
Gallery on colonial architecture

Related story: A Path in the Forest by Tetsuo Kondo Architects

"The concept comes from the terrain," said Thomas. "There isn't a straight
line on the terrain, so the snake starts by running in between the trees, then
it winds through the trees and then sails above the trees."

From concrete launch pads at either end of the plan, the path rises
gradually along its 130-metre length, in places reaching a height of 12
metres above the forest floor.

Deep concrete foundations anchor ten steel columns, supporting
galvanised steel components that were laser cut and fabricated off site,
before being transported to the gardens and craned into place.
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BUDGET: 0,9 mio. kr.

TIDSPLAN: afsluttet

Illustration af cykelsti ved Randersvej
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Vores bredgade
 -Diagram over forsøgsprojektet

VORES BREDGADE – FORSØGSPROJEKT
Vores Bredgade - Genopdagelse af stationsbyens 
hovedgade er titlen på et forsøgsprojekt, der i et 
samarbejde mellem borgere og kommune skal 
udvikle Bredgade til en ny generation af hovedgade 
i Langå. 
Gennem en række aktiviteter afprøves ideer og nye 
tiltag, der skal vende afvikling til udvikling i Bred-
gade, sideløbende med områdefornyelse. Initiati-
verne bygger på samskabelse og ejerskab lokalt, så 
gode ideer kan bæres videre, også efter projektets 
afslutning i 2018.

Bredgade

BUDGET: 4.5 mio. kr.

TIDSPLAN: 2015 -2018
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Vores Bredgade Intro event
I august 2015 blev der afholdt det første eksperi-
mentarium i forbindelse med ’Vores Bredgade’

Torvet blev omdannet til et grønt byrum, med plads 
til leg og ophold. Der blev oprettet en infostand i 
en tom butik. De unge gav deres bidrag ved at lave 
en gammel bil om til en blomsterkasse, for at sætte 
fokus på en alternativ brug af parkeringspladserne i 
Bredgade.

Der var et stort fremmøde og arrangementet var lagt 
sammen med open-by-night, for at få mest muligt 
ud af de mange arbejdstimer der blev lagt i afvik-

lingen og planlægningen af dagen fra handelsliv og 
frivillige borger. 

Der var gode tilbagemeldinger og arrangementet 
viste at der for alvor var brug for et mødested for 
de mindre børn i Bredgade. Torvet stod i et par 
måneder og blev flittigt brugt, og da det blev fjernet 
igen, blev skaterrampen genopstillet på arealet 
mellem Fakta og Rema. Den har været flittigt brugt 
igennem året, men skal nu afløses af en permanent 
byfornyelse på arealet – med plads til børn, ophold 
og med fokus på det grønne. 
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Lys og Skala 
I december 2015 blev den tomme bankbygning 
omdannet til et fyrtårn for lokalt engagement. 
Langå Handel og "Vores Bredgade" arrangerede 
Julehuset, hvor mange besøgende i alle aldre fik 
anledning til at mødes om alt fra dukketeater til 
vinsmagning.

Derudover blev der opstillet en midlertidig granskov 
i Bredgade, også kaldet Juleskoven. Blandt børnene 
blev den en stor succes, dog iblandet nogle trafikale 
udfordringer med legende børn, som der skal tages 
højde for, hvis succesen gentages.
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Grøn Bredgade
Som en del af forsøgsprojektet ”Vores Bredgade”, 
har arbejdsgruppen, der består af både forretnings-
drivende og interesserede borgere, besluttet at gøre 
gaden mere grøn. Langå er en by omgivet af smuk 
natur, og en grønnere midtby har været et gennem-
gående tema på mange af de workshops og borger-
rundspørger, der har været foretaget ifm. områdefor-
nyelsen i Langå.

Der er et stort ønske om at få ændret belægningen på 
den nederste del af Bredgade, hvor husejere mærker 
rystelserne fra de tunge trafikanter, når de passerer 
de tværgående, fartdæmpende brostensbelægninger.
Desuden er der flere, der har henvendt sig om for høj 
hastighed i Bredgade.

For at denne belægning ville kunne fjernes på sigt 
er det forsøgt at kombinere blomsterkummer med 
trafikdæmpning og derfor er der opsat 18 blom-
sterkummer, hvoraf tre stod på vejbanen hen over 
sommeren. Dette for at gøre opmærksom på gadens 
karakter, som en hovedgade med fartbegrænsning på 
40 km/t. Ud af eksperimentet forventer vi at få noget 
erfaring, som vil kunne bruges i det videre forløb, 
med eventuelle indsnævringer af Bredgade kombi-
neret med beplantning eller træer.

Blomsterkummerne på kørebanen havde den 
ønskede effekt med hensyn til fartdæmpning. Dog 
har de lave kummer, der skulle sikre oversigtsfor-
hold været udsatte i forhold til påkørsel, især fra 
bakkende biler.  Der kan arbejdes videre med at 
finde bedre alternativer, hvor det grønne element 
bliver mere tydelig i gadebilledet, eksempelvis med 
træer, der har mere volumen end trafiksikkerheden 
tillader for blomsterkummer.

Grønne parasoller: Bredgade har fået 3 parasoller i 
en karakteristisk grøn farve. De er i første omgang 
udlånt til spisestederne i Bredgade, for at se om de 
kan bidrage til at folk opholder sig mere i Bredgade.
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Information om  Vores Bredgade i tom butik

Åben forhave i Bredgade.
Kontoret i Bredgade er blevet brugt til eksperimenter, 
såvel som kontor for borgerkontakt. 

Her eksperimenteres med forarealerne, som optakt 
til det større delprojekt, der er under planlægning.

Der er opstillet en infotavle i Bredgade. Tavlen har 
også været brugt når Langå i Udvikling og arbejds-
grupper har været på gaden og fortælle om projektet 
og indsamle ideer.

Bredgade starter på stationen, og her er der indgået 
en særaftale med dsb, og at Vores Bredgade råder 
over 3 plakatpladser igennem forsøgsperioden.
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SAMARBEJDE OMKRING KULTUREN
Vores Festival
Samarbejde med Vestpark Festival
Som led i at styrke Langå som bosætningsby og 
tiltrække flere tilflyttere, er de kulturelle kvaliteter 
væsentlige. Langå har en stærk profil indenfor 
musik. Der bor bl.a. flere professionelle musikere 
og hvert år afholdes Vestpark Festival, som er en 
vigtig del af byens identitet.

Vores Bredgade har indgået samarbejde med Vest-
park Festival, med henblik på at Bredgade også bliver 
eksponent for kulturelle kvaliteter, foruden handel-
slivet. Derfor er tomme butiksvinduer forsøgsvis 
blevet brugt til at fortælle om Vestparkfestival.

Der arbejdes på et gavlmaleri i Bredgade, der dels 
vil forskønne en gavlfacade og derudover være et 
mere permanent kunstnerisk aftryk i hovedgaden, 
der afbilleder Langå, som en by med tradition for 
musik.

Pendlere er et stort potentiale som tilflyttere, og 
derfor er der arbejdet på at gøre Langå interes-
sant fra stationsbygningen, der ligger for enden af 
Bredgade. Et banner på det gamle vandtårn gjorde i 
sommeren 2016 opmærksom på at Langå har mere 
at byde på for de mange togpassagerer, der dagligt 
passerer Langå station i tog.

Langå Musikstation 
Kreativt iværksætteri

En lokal forening af professionelle musikere og 
kreative iværksættere arbejder på at omdanne den 
tomme stationsbygning til et fællesskab for kreativt 
iværksætteri. En udadvendt funktion, der bygger på 
Langås musiktradition og kreative miljø.

Projektet er interessant, som led i en mentale byfor-
nyelse og en del af byens selvforståelse. Der er 
indledt en dialog omkring et samarbejde mellem 
Langå Musikstation og Vores Bredgade, hvor forvalt-
ningen bl.a. har deltaget i møder med DSB omkring 
udlejning af den tomme stationsbygning.
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UNGE FORTOLKER BYENS RUM OG 
BRUG

”Det er fedt at være med til at personalisere Bred-
gade og få indflydelse på, hvad der sker her. Det her 
har aldrig været muligt før – bare sådan at få lov til 
at udsmykke en del af byen, som plejer at se helt 
anderledes ud og være brugt af nogle andre menne-
sker end os unge. Det er sjovt!”

Mikkel Hvid, 2. g på Bjerringbro Gymnasium
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EKSPERIMENT FOR ALLE 
FRA STATIONSBYENS DAGPLEJEBØRN TIL LINE-
DANCE PÅ BREDGADE  

En meget bred brugergruppe, der repræsenterer 
Langå på tværs af generationer og interesser har 
deltaget i byudviklingseksperimentet Vores Bred-
gade.

Dagplejen fortolker temaet stationsby

Fællesspisning på torvet, som en del af en workshop.

Linedance i Bredgade


