
BYRUM I GRÆSTED

Forskønnelse i Græsted sker gennem en række mindre indsatser, der tilsammen giver et nyt 
samlet indtryk af byen. 

Tiltagene vil være relevante for andre byer af Græsteds størrelse, hvis hovedgader ikke længere 
er karakteriseret ved et blomstrerende handelsliv, hvor nye dagligvarebutikker ikke er 
beliggende i byernes traditionelle centrum, og som er byer, der i høj grad har karakter som 
boligområder og som i kraft af deres størrelse ligger tæt på naturområder. Overordnet består 
grebet i Græsted af: 

- At flytte noget af tyngden af byens midte, fra Græsted Hovedgade til Centerområdet, hvor 
handelen primært foregår i dag. Dette sker i en erkendelse af, at en indsats for at understøtte 
byens handelsliv først og fremmest må ske ved at støtte det, der er i dag, altså ved 
dagligvarebutikkerne og ikke i hovedgaden. 

- At sikre gode sammenhænge på tværs af byen og at fremme byens nærhed til naturen, da dét er 
en af denne type byers særlige kvaliteter. 

- At tiltag har en ensartet karakter, der er med til at skabe et ensartet udtryk gennem byen. Byen 
skal ikke brandes eller ændres, men de kvaliteter den har i dag skal løftes. Der lægges særligt vægt 
på, at byen har en sammenhængende grøn karakter. 

- At skabe mulighed for både aktivitetet og ophold. 



CENTEROMRÅDET 



FASE 2 MULIGHED

FASE 2 MULIGHED

æbletræer

CENTEROMRÅDET 

• For  at skabe en sammenhæng i området, foreslås supergrafik  i ter-

moplast på asfaltarealerne. Dette vil fungere som en portaleffekt for

bilister, samt skabe en overgang og bevægelsesretning for

fodgængere. Termoplasten foreslås anlagt i en grøn farve for at

understøtte den grønne overgang til Folkeparken fra Centerområdet.

BUDGET: 600.000
+ 100.000 TIL INDGANG TIL FOLKEPARKEN

REFERENCEBILLEDER OG EKSEMPLER:• Med  termoplast, belysning og beplantning sammenkobles området

ved parkeringsområdet med Folkeparken. Den samme

pullertbelysning samt træbænke går igen på begge sider.

• Der  skal gøres indsats for at fjerne kanter og bump i

parkeringsarealet især ved indgangen til det nuværende p-areal.

• Skiltning samt termoplast viser indgangen til p-arealet.

• Der er mulighed for en anden p-løsning, hvor rummet foran

butikkerne får mere plads, og noget af parkeringen rykkes op på

vejarealet. Det kunne være parallelparkering mellem de foreslåede

platantræer.

• Ved at flytte træerne ud på vejarealet, indsnævres kørebanearea-

let og der skabes mulighed for fartreduktion. Evt. til 30/40 km/t.

Samtidig friholdes det forholdsvis smalle fortov.

IDE

Området skal ikke kun have karakter af at være parkeringsplads.

Indkørsel til området markeres på vejarealet og træer langs vejen 

giver området karakter og virker hastighedsbegrænsende. 

Der laves mulighed for at sidde på bænke og der skabes bedre 

sammenhæng med Folkeparken ved at fjerne asfalt og flytte 

indgangsstien. 

Området får en grøn karakter og inventar svarer til resten af byen

Selve parkeringsarealet er privat område og en indsats her 

kræver aftale med ejer. Administrationen er i dailog med ejer. 
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+ 100.000 TIL INDGANG TIL FOLKEPARKEN



HOVEDGADEN 



HOVEDGADEN / BOLIGBYGADEN 

• En overgang i krydset mod Nørrestræde for herved

at styrke forbindelsen til skolen.

• Der  foreslås en opgradering  af belægningen ved Nordeabygningen og ved

busstoppestedet. Det er et af de eneste steder på vejstrækningen, hvor der er

plads til en synlig bearbejdning.

BUDGET: 400.000
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REFERENCEBILLEDER OG EKSEMPLER:

IDE

I Græsted Hovedgade kan tidligere butikker ombygges til 

boliger og gaden vil på sigt både være bymidte og boliggade. 

Byrummet skal kunne begge dele og være en blanding af et 

offentligt rum og halvprivate områder. 

Der etableres derfor små områder med opholdsmuligheder.  

Blandt andet i tilknytning til busstoppestedet. 

Indkørsel til området makeres med termoplast.
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TORVET 



Abent fleksibelt areal

BUDGET: 200.000
TORVET 

Nye plantekummer (Ciotola)

Abent fleksibelt areal

IDE
Græsted Torv bruges til arrangementer, med mange 

gælster, men skal også fungere i hverdagen.  Der er gode 

muligheder for ophold, men det er oplagt at styrke graden 

af aktivitet. 

Anlægget omring regnvandsbassinet udbygges til både 

ophold og kaktivitet med et møbel det er tiladt at gå hen 

over.  Det bliver et møbel, der er med til at give torvet 

karakter. Derudover placeres yderligere plantekummer i 

kanten aftorvet, for at afgrænse det. 

REFERENCEBILLEDER OG EKSEMPLER:



Lege- og siddemøbel

Nye plantekummer (Ciotola)
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Græsted Torv | ophold og leg 

Abent fleksibelt areal

BUDGET: 200.000
TORVET 

• Evt. plakatsøjle med dag til dag info, og for en sæson.
Dialog med kommunens kunstråd om udformning. Kunstrådet har givet ønske om at
bidrage med kunst til Græsted Torv.

• For  at skabe et tyngdepunkt på pladsen, foreslås et nyt lege- 

og op-holdsmøbel, der omkrandser det nyligt etablerede

bassin med trædesten. Den nedenfor skitserede løsning

indeholder 13 betonele-menter til omkring DKK 150.000,- De

resterende 50.000 skal dække udgifter til enkelte ”træsæder”

på møblet, plantekummer og plakatsøjle. Ved overskud af

midler fra andre dele af projektet kan der tilkøbet ekstra

moduler.

Eksempel på udvidet udformning af lege- og opholdsmøbel 
med brug af 31 betonelementer.

• Ophold langs bygningerne fastholdes med de

nuværende kabeltromler, som evt. males sorte.

Stalden og Kroen sætter selv borde og stole ud på

pladsen i dag, hvorfor der er gode opholdsmulig-

heder i den side af pladsen.

• Der suppleres med flere blomsterkummer rundt på

pladsen, som skaber en afgrænsning mod vejen. Af

hensyn til drift og genkendelighed, er det samme mo-

del, som er på pladsen i dag. De beplantes med forskel-

lige voluminøse græsser - eksempelvis elefantgræs, for

at understøtte den rumdannende effekt.

Eksempel på udformning af lege- og opholdsmøbel 
med brug af 13 betonelementer, som skitseret



STIER OG SAMMENHÆNGE 



BUDGET: 600.000STIER OG OG SA SAMMENHÆNGE  

IDE

At skabe sammenhæng mellem byens 

eksisterende stiforbindelser ved at 

etabelere 'missing-links'.

Skabe synlighed omkring stiforløb 

gennem byen med sklitning, events mv. 

At etablere to forskellige forløb: 

En perimetersti rundt om byen med 

tilknytning til naturområderne 

omkring byen. 

En centersti, der forbinder byens centrale funktioner. 

•

•



BUDGET: 600.000

SKABE FORBINDELSE I NORD (A1)

KOBLING AF STIER VED PLEJEHJEM OG BØRNEHAVEN (A3+A4) 

STIER OG  SAMMENHÆNGE
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A4b

SYNLIGHED VED ANKOMST TIL BYEN

OPGRADERING AF CENTERSTIEN 

Aktiviteter på stien

Identificerede delstræk fra arbejdsmøde
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