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Helhedsplanen er en opfølgning på Herning Kommunes Strategi for Landdistrikterne, hvori det hedder:

Studsgård og få alle byens borgere til at være med til fortsat at gøre en indsats
for, at gøre byen til et endnu bedre sted at bo og leve.

”Kommunen og den enkelte by skal i fællesskab udarbejde en masterplan for den
pågældende by. Masterplanen skal som udgangspunkt indeholde alle elementer,
der er afgørende for byens videre udvikling.”

Frem til mandag den 15. oktober har du mulighed for at komme med kommentarer, nye forslag og rettelser til forslaget til helhedsplan, se bagsiden for nærmere
oplysninger.

Helhedsplanen er udarbejdet på et planværksted, som foregik i Studsgård i
dagene fra den 13. september til den 15. september 2010. På førstedagen gennemgik konsulenterne problemer og muligheder for Studsgård sammen med en
række inviterede borgere fra byen. Stort set alle med interesse for byens ve og
vel var inviteret og en frugtbar og inspirerende aften gav et godt grundlag for de
følgende dages arbejde med at udarbejde helhedsplanen for Studsgård. Planarbejdets resultater blev præsenteret på et velbesøgt borgermøde om aftenen den
15. september.

Helhedsplanen kan bruges:

En række af de forslag og projekter, som vi har arbejdet med de senere år er
lagt ind i planen, og kan nu ses i en planmæssig sammenhæng. Udbygningen af
Studsgård Forsøgssted skal op i hastighed. Helhedsplanen lægger op til, at området brandes mere tydeligt, og at det får et nyt navn og måske også et lidt andet
og mere differentieret indhold. Helhedsplan lægger også op til, at vi får taget en
beslutning om, hvor en ny hal skal ligge.
Helhedsplanen er nu færdig som forslag og ligger tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside og på Studsgård.dk. Vi håber, at du giver dig tid til at hente
planen og læse den. Vi håber især, at de mange forslag kan øge sammenholdet i

•

Som Studsgård’s bidrag til den kommende kommuneplanlægning for Herning
Kommune.

•

Som igangsætter af private initiativer i byen, herunder fx mindre projekter,
som vi laver i fællesskab, eller større projekter, hvor både kommune, fonde
og os selv bidrager til realiseringen.

•

Som grundlag for større ansøgninger til Herning Kommunes landdistriktsmidler og LAG’ernes midler og fx Socialministeriet om områdefornyelse, til
kommunen om bygningsfornyelse og andre fonde og puljer.

Med venlig hilsen
Carsten Markussen,
formand for Studsgård Borgerforening

PLA NENS H O VE D M ÅL
Vi har sat et mål om at gøre Studsgård til ÅRETS LANDSBY i 2015.
Befolkningsprognosen for Studsgård forudsiger et markant fald i befolkningstallet. Frem til 2024 falder vi med ca. 90 personer. Faldet har allerede betydet
lukning af købmanden. Antallet af børn i 6-16 års alderen falder også markant.
Underlaget for friskolen svinder altså. Det således på flere planer nødvendigt, at vi
bliver flere beboere i byen.
Der bliver bygget for lidt i Studsgård. Væksten i boligbyggeriet skal øges. Kommuneplanens ramme på 1 bolig/år skal forhøjes, f.eks. til 3-4 boliger pr. år. Der
skal udlægges nye boligområder med flere og mere spændende bebyggelsesmuligheder: storparceller, række- og dobbelthuse, sokkelhusgrunde, mv.
Studsgård skal fortsat og med en øget styrke brande sig som Den Bæredygtige
Landsby. Flere landsbyer byder ind på det tema, men Studsgård skal lægge sig
ind i fortroppen og iværksætte forsøgsprojekter, der vækker opsigt i hele Danmark. Her er Studsgård Forsøgssted det oplagte sted at fortsætte det nuværende
arbejde, men også andre bæredygtighedsinitiativer skal fremmes.
Studsgård Forsøgssted skal have særstatus, eventuelt som et særligt bæredygtigt
byområde, der ikke er omfattet af kommuneplanens boligudbygningsplaner, men
naturligvis stadig af kommuneplanens rammebestemmelser. Vi forestiller os en
status som f.eks. Friland ved Feldballe har. Her har man i det åbne land og ved en
lille landsby fået lov til at opbygge et helt nyt og anderledes bysamfund med egne
regler. Visionen skal udbygges og detaljeres, og der skal søges eksterne midler til
den videre udvikling af området.
Det er målet at nedbringe CO2-udledningen med 12½ % i 2012.

Den gamle stationsby udpeges som et byfornyelsesområde, hvor der skaffes midler til
bygningsfornyelse af de gamle stationsbyhuse. Vi skal deltage aktivt i det byfornyelsesarbejde, som Herning Kommune for tiden arbejder med. Det kan overvejes at udarbejde en
byggevejledning for ombygning af de gamle stationsbyhuse.
Vi vil søge områdefornyelsesmidler til et område, som omfatter byfornyelsesområdet,
skole, minihal, institution, klubhuset, Banedanmarks areal vest for banen og den gamle
idrætsbane. Der kan søges midler til gade- og friarealforbedringer, p-plads, forarbejder
til ny hal, omdannelse af det gamle mejeri og købmandsbutikken, nye idrætsfaciliteter,
så der udendørs kan dyrkes mange flere sportsgrene end i dag, fx wolleyball, tennis,
håndbold, skating og parcour. Ansøgningerne udarbejdes i samarbejde med Herning
Kommune og LAG’s sekretariat.
Der skal arbejdes på, at Herning Ungdomsskole etablerer sig med en afdeling i Studsgård. f.eks. med en ungdomsklub. De mere rå aktiviteter kunne f.eks. placeres i det
gamle mejeri, hvor også andre støjende og pladskrævende aktiviteter kunne placeres.
Trafiksikkerheden i byen skal forbedres. Den nordlige del af Snejbjergvej skal trafiksaneres og flere af de eksisterende chikaner skal vurderes med henblik på at gøre dem mere
effektive hastighedsdæmpere. Nogle af dem skal være med til at sikre overgangen, hvor
gamle og nye stier krydser vejene. Der tages kontakt til vejafdelingen i Herning Kommune.
Stiforbindelserne gennem byen skal forbedres, der skal skabes sammenhængende stisystemer for gående og cyklister rundt om byen og ud i det det naturskønne landskab.
Der skal løbende gøres en indsats for at finansiere planer og ønsker. Det kan ske gennem
samarbejde med Herning Kommune, etablering af andelsselskaber, frivillig indsats og
supplering af alle budgetter med midler fra fonde og puljer.

Det skal være muligt for såvel unge som ældre at finde en passende bolig, så vi
mindsker fraflytningen og øger tilflytningen af unge i etableringsfasen og ældre,
som har brug for mindre plads.
Markedsføringen af byen og de nye bebyggelsesmuligheder skal intensiveres,
og den skal især rettes mod nye tilflyttere, som f.eks. på længere sigt kan være
ansatte på det nye regionshospital.
Bevaring af skolen har højeste prioritet. Udskiftning og foryngelse af befolkningen
på længere sigt er en nødvendighed, hvis vi skal bevare skole, institution og det
høje aktivitetsniveau i foreningerne osv.
Byen skal være dejlig at komme til. Det skal være synligt, at her er godt at bo og
leve. Vi skal fællesskab arbejde for at Studsgård bliver en endnu kønnere og mere
attraktiv by. Alle huse og haver skal vedligeholdes og være smukke at se på.
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Lidt historie
Studsgård og dets navn
Alle historikere og sprogforskere er enige
om, at navnet Studsgård findes i med
sikkerhed i 1683, nemlig i den såkaldte
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St at i onen i St udsgår d, ca. 1920. Kilde: Det Lokalhistor iske Ar kiv i Her ning.

”Modelbog”, som er et af forarbejderne til
Christian d. 5. Matrikel fra 1688. Gården
er også afsat på Erik Pontoppidans Danske
Atlas fra ca. 1770, på Videnskabernes
Selskabs originalkort fra 1791 og også på
Generalstabens Kort (Herning) fra 1872
blot for at give nogle eksempler. På Generalstabens Kort ligger gården Studsgård

endnu i ensom majestæt. Den bymæssige
bebyggelse skulle komme som en følge
af jernbanestationen. Men det er noget de
kyndige strides om.
Stude ved Studsgård og omegn
Man indrømmer dog, at en betegnelse fra
1585, ”Stugs Hussted”, måske har tilknyt-

ning til ”Studsgaard” eller ”Stugsgaard”.
Når man tager i betragtning, at Volsgaard
(Olafs-, Oles-, Volles-, Volsgaard) omtales i
året 1466, Gjessinggaard i 1490 og Hvæslund i 1539, og man gør sig klart, med
hvilken tilfældighed lokaliteter dukker op i
dokumenter, kan man med sikkerhed slutte,
at Studsgård egnen har været beboet i

middelalderen(ca. 1050 - ca. 1500).
Rent faktisk menes navngivningen af Danmarks bebyggelser i hovedsagen at være
afsluttet omkring 1250. Det er nok en tanke
værd!

Sta t e n s F o r s ø g ss ta tio n S tu d sg å rd , 1 9 0 8 . K i l d e : De t L o k a l h i s t o ri s k e Ark i v i He rn i n g .

Nyere tid
Jernbanen kommer til Studsgård sidst i
1800-tallet og der er regelmæssig drift
mellem Herning og Skjern fra 1881. Byen
fik sit mejeri i 1907, det lukkede dog sidst
i 70’erne. Omkring stationen og hovedvejen mod Snejbjerg voksede der langsomt
en landsby frem. Først med mange små

butikker og håndværksteder, der dog som
alle andre steder i Danmark, lukkede en
efter en. Senest lukkede også købmanden.
Der blev også brudt brunkul ved Studsgård
under den tyske besættelse i 2. verdenskrig, nemlig i Momhøj plantage, hvilket har
givet området derude et særpræget bakkelandskab. De sidste kul blev brudt i 1968.

St udsgår d 1900

Studsgård fik sin landsbykirke i 1920, der
dengang kostede den nette sum af 108.000
kr. I 1925 fik Studsgård sin landsbyskole,
som underviste Studsgårds og omegnens
børn i mange år. I juni 2002 lukkede skolen
efter lange og hårde forhandlinger med
byrådet. Herefter tog initiativrige forældre
og borgere i Studsgård sagen i egen hånd

og oprettede Studsgård Friskole, således at
de gamle skolebygninger stadig bruges til
undervisning af byens børn.
Kilde: www.studsgaardby.dk
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Studsgård I DAG
Byen består af knap 200 husstande med ca. 476 beboere. Et mindre antal udlejningsboliger på Fælledvej administreres af Lejerbo, mens resten af byens boliger er villaer. Hertil kommer det ”naturlige” opland, hvor der bor ca.
400 personer fordelt på knap 100 husstande.

Studsgård idag

Befolkningsudvikling
Befolkningstallet er for nedadgående og
nedgangen ser ud til at fortsætte i de
kommende år, hvis man tror på Herning
Kommunes befolkningsprognose:
g
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0-2 år

26

22

23

22

21

20

19

19

18

18

18

17

17

17

3-5 år

16

20

20

22

20

20

19

18

18

17

17

16

16

15

15

6-16 år
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27

25

24

21

24

21

21

24

28

29

30

30

29

30

30

65-74 år
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Hovedtotal

2

2

1

3

4

3

3

3

3

2

2

4

4

4

4

476

471

467

459

454

446

438

433

425

420

411

404

396

392

385

Da der ikke er tomme boliger i byen, må
nedgangen skyldes, at hustandene bliver
mindre, at befolkningen bliver ældre, og
at børnene flytter fra byen. Hvis nedgangen skal vendes kræver det en hurtigere
udskiftning i de nuværende boliger, så
ældre borgere flytter til fordel for yngre
børnefamilier. Der må bygges flere nye
boliger, dels til ældre, der flytter fra de
større parcelhuse, dels til yngre i etableringsfasen, og de som ønsker at blive
boende, mens de uddanner sig.
Studsgård er en stationsby af nyere dato.
Stationen er i dag privatbolig og erstattet
af et trinbræt med en fin ny ankomst-

•

smed, tømrer, malermester, entreprenør, vinduespolering

•

automekaniker og biludlejning

•

en række produktionslandbrug ude i
oplandet

16

25-39 år

85+ år

idrætsfacilitet og forsamlingshus.
Gitte, som bestyrer køkkenet, laver
sund mad til børnene i byens børnehave og skole, men kan også være
behjælpelig med afholdelse af dejlige
og mindeværdige fester, med skøn
mad.

plads. Den gamle stationsby ligger langs
Snejbjergvej og ser i dag lidt forsømt ud,
men ikke desto mindre findes her, omend
i mindre målestok, byens eneste bevaringsværdige kulturmiljø, som med en
bygningsforbedringsindsats kunne gøre
byen væsentlig mere attraktiv.

Vores styrke som by og område er det
gode sammenhold og vores engagement
i hinanden. Indsatsen, der bl.a. lægges i
foreningslivet til gavn for vores børn og
unge og hele byens sociale liv, er også af
stor betydning. Alle kender alle hinanden,
og sammen har vi mulighed for at gøre en
forskel.

Vi regner ikke med, at det er muligt at
skabe mange nye arbejdspladser i Studsgård. Vi er og vil fortsat være en by, hvor
folk bor og arbejder i Herning og andre
større omegnsbyer.
Studsgård Friskole
Skolen har 10 klasser fra 0. - 9. kl.
Antal elever

Byens erhvervsliv byder bl.a. på:

Opgørelse over antallet af elever på
skolen:

•

•

Samlet elevtal pr. 01-09-2008: 149

•

Samlet elevtal pr. 08-02-2009: 152
elever

•

Hedeselskabet, som har et kontor for
skovdrift og en have/parkafdeling på
den gamle forsøgsstation.
Studsgård Minihal virker både som
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Typer af tilbud efter skoletid

Studsgård GIF

Der er kommunal SFO i skolens lokaler fra
0. -5. klasse.

Studsgård gymnastik- og idrætsforening
er byens mødested, hvor man finder
socialt og kammeratlig samvær. Vi udbyder aktiviteter til bredden. Vi er foreningen, der har plads til alle og hvor vi sætter
en dyd i at leve op til det sociale ansvar,
der er i en idrætsklub.

Studsgård rytmiske skole tilbyder instrumental undervisning i vore lokaler for flg.
instrumenter: Trommer, guitarer, keyboard og klaver.

•

Børnehavebørnene har til huse i
moderinstitutionen

Klubhuset danner ramme for ungdomsog seniorfodbold afdelingen. Vi lægger
lokaler til pensionistklubben, billiardklubben og til Støtteforeningen. Vores gymnastik, dans og badminton-afdeling har
base i Studsgård Mini-hal, men benytter
klubhuset til mødeaktivitet og afslutningsarrangementer.

•

Fritidshjemsbørnene og klubbørnene
har til huse i lejede lokaler på Studsgård Friskole

Vi har et godt samarbejde med byens
øvrige foreninger, der spreder sig fra
arrangementer som tænding af juletræet

Kernehuset er en integreret institution
med plads til 120 børn i alderen 2 - 12 år.
Kernehuset består af 2 hovedafdelinger:
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på torvet, juletræsfest, fastelavn og ikke
mindst til vores byfest. Vi er en forening,
der altid er åben for nye tiltag til gode for
vore medlemmer og byens borgere.

Hold byen ren

Studsgård Borgerforening

Sammen hjælper byens borgere - unge
som gamle - hinanden med at få fjernet
affald i vejkanter og buskadser. Når dagen
er omme mødes vi over en øl/vand og
beundre dagens høst bestående af mange
fyldte sække med pap, papir, plast, gamle
cykler og meget andet.

Vi i borgerforeningen har et overordnet
mål om at være med til at sikre at Studsgård og nærområdet er et godt bosted
både for børn og voksne, samt sikre at
byen med stor bevidshed om miljø og
klima udvikles harmonisk i overensstemmelse med borgerne, virksomhederne og
institutionerne.
Sammen med GiF har vi igang sat denne
hjemmeside I håb om, at I der interesserer jer for Studsgård finder den information I har brug for. Har I yderligere
spørgsmål kan I bare ringe til en af os fra
bestyrelsen.

Flere år i træk har borgerforeningen været
vært ved ”Hold byen ren”-arrangementer.

Fællesspisninger
Med mellemrum inviterer ”Klimaudvalget”
til fællesspisning i minihallen.
Gitte laver klimavenligt mad og vi andre
slipper for at stå bøjet ind over kødgryderne.

Som en ekstra gevinst sparer vi på
CO2’en, idet vi laver mad i store portioner,
- en ægte win-winsituation.
Mens kaffen serveres og fruerne får snakket af leger børnene i hallen eller på legepladsen, - jo, det er en hyggelig tradition.
Nedbringelse af CO2
Studsgård har som mål at nedbringe
CO2-udledningen med 12½ % i 2012.
Studsgårds CO2-udledning er 2283,4
tons pr år. 12,5 % = 285 tons, eller 0,6
tons CO2 pr borger pr år.
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N a t u r b e sk yt t e l se

Naturbeskyttelse
Signaturforklaring
Målforhold
Dato
Signaturforklaring

rt & Matrikelstyrelsen

Ko m m u n e p l a n

Bindinger

Herning Kommune har lige vedtaget kommuneplanen for de
kommende 12 år. Kommuneplanens arealudlæg for Studsgård
indeholder gode muligheder for, at vi kan opfylde helhedsplanens hovedmål. Dog kan vi kun bygge 1 bolig/år i gennemsnit.
Se ovenstående kort

Der er ikke mange landskabelige bindinger og beskyttelseslinjer i landskabet
omkring Studsgård. Det betyder ikke, at der ikke skal forhandles med kommunens
miljømyndigheder om flere af forslagene, det gælder f.eks. stiforløbene og forslagene til nye boligområder.
Her på siden er de vigtigste restriktioner vist på kort. Yderligere information om de
mange restriktioner kan hentes på Danmarks Miljøportal, data om miljøet i Danmark www.kort.arealinfo.dk
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Grundvand
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Bygge- og beskytte l s e s l i n i e r

La n d b r u g
Signaturforklaring

Landbrug
Målforhold
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© Kort & Matrikelstyrelsen
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H e rn in g K o mmu n e s Landdis trik s politik
I de t pol i ti s k e a rbe j ds grundl a g for s a mm enlægningsudvalget / byr ådet f or Herni ng k ommune 2006-09 e r formul e re t f ølgende m ålsæt ninger f or landdist r ikte rne :

•

At der fortsat bør sikres en udvikling af landdistrikterne bl.a. gennem sikring
af kvalitet i naturplanlægningen, boligudstykning og infrastruktur

•

At det er et mål at udvikle landdistrikterne som minimum ud fra de handlemuligheder, der fremgår af den nationale landdistriktspolitik, således at alle
borgere i landdistrikterne får et udviklingsperspektiv

•

At der sikres en fortsat videreudvikling af et velfungerende landsbykontaktudvalg, som naturligt udvides til den ny kommune.

den t il ar bejde, indkøb og f r it idsm uligheder er nem m er e.

•

Kommunen bakker op også økonomisk. Det er vigtigt for det lokale engagement, at kommunen bakker op på alle mulige måder, herunder med økonomisk understøttelse hvor der er behov for det.

•

Byforskønnelse og byfornyelse. På længere sigt kan det være med til at fastholde nuværende beboere og tiltrække nye indbyggere.

•

Markedsføring og synliggørelse. Der er i dag mange attraktive livsmuligheder
i de mindre bysamfund og landsbyer, som med fordel kunne synliggøres og
markedsføres bedre over for potentielle tilflyttere.

Indsatsområder
Underpunkter i Herning Kommunes landdistrikspolitik nævnes I det følgende.
F or e n uddy bni ng a f de e nk e l te punk ter henvises t il Her ning Kom m unes hjem me s i de .

•
•
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Flere bor på landet, og det giver forbedrede muligheder for at øve indflydelse
på beslutningerne i byrådet både på kort og langt sigt.
De ny e motor v e j e gi v e r ny e l ok a l e udviklingsm uligheder f or di t ilgængelighe-

Visionerne og fremtidsbillederne for landdistrikterne er konkretiseret i 8 hovedindsatsområder for det videre arbejde med forbedring af mulighederne i landdistrikterne i Herning kommune.
Kom m unen og de m i ndr e bysam f und skal t r ække på sam m e ha m m e l

Kommunen og de mindre bysamfund skal i fællesskab sikre, at de mindre byer og

landdistrikter er attraktive, livskraftige alternativer til de større bysamfund.
Offentlige kerneydelser skal være med til at sikre de mindre bysamfunds og landdistrikters fortsatte udvikling
Ko m m u n a l e i n i t ia tive r o g lo k a le in itia tive r med opbak ning fra k ommunen

Lokale initiativer skal sammen med kommunal lydhørhed og opbakning sikre
udviklingen i de mindre byer og landdistrikter også indenfor det kulturelle
område. Sammenhold, initiativlyst og de mange aktiviteter er nogle af de største
fordele ved at bo i landdistrikterne. De små bysamfund kan det meste selv, når
kommunen støtter og bakker op.

allerede mange lokale muligheder for friluftsliv og naturoplevelse, som vil kunne
udbygges gennem en målrettet kommunal og statslig indsats.
De enk elte bysam f unds posi t i ve sær pr æg skal vi der eudvi kl es

De mindre byer og landsbyer skal give et godt førstehåndindtryk og fremstå så
attraktive som muligt. Det er første fremmest byens egen opgave - men der er
også brug for, at kommunen hjælper til med byfornyelse og byforskønnelse.
Den k ollek ti ve t r af i k skal m edvi r ke t i l , at de m i ndr e bysam f und i kke i sol er es

Kommunen bør gøre sit til, at de mindre bysamfund har en rimelig betjening med
kollektiv trafik om aftenen og i weekenderne.

At t r a k t i v e b y g g e mu lig h e d e r fo r b o lig e r o g e rhv er v i de mindre by s amfund

De små byer skal have attraktive og fleksible udviklingsmuligheder både hvad
angår boliger og erhverv bl.a. for at medvirke til at fastholde befolkningsunderlaget for den offentlige og private service og aktivitet.

Mark eds føring

Landdistrikterne og de små byer skal markedsføres samlet – som bosætningsområder, som erhvervsområder og som turistområder. Kommunen skal gøre en stor
indsats for at promovere hele kommunen og ikke alene Herning By.

Le t a d g a n g t i l na tu ro p le v e lse r o g d e t å b n e l and

Naturen er en af de vigtigste attraktionsværdier ved at bo i landdistrikterne. Der er
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P l an v æ r k s t e d
Helhedsplanen er udarbejdet på et
planværksted, som foregik i Studsgård
i dagene fra den 13. september til den
15. september 2010. På førstedagen
gennemgik konsulenterne problemer og
muligheder for Studsgård sammen med
en række inviterede borgere fra byen.
Stort set alle med interesse for byens
ve og vel var inviteret og en frugtbar og
inspirerende aften gav et godt grundlag
for de følgende dages arbejde med at
udarbejde helhedsplanen for Studsgård.
Planarbejdets resultater blev præsenteret
på et velbesøgt borgermøde om aftenen
den 15. september.
Følgende deltog i mødet mandag aften
den 13. september:
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•

Henning Larsen, studsgaard El- og
vandforsyning

•

Knud Erik Svendsen, formand for
Studsgaard El- og vand

•

Karina Jensen,

•

Anna og Henry Kristensen, beboere

•

Jens Bjerre, beboer

•

Morten og Mette, beboere

•

•

Karina og Stefan, beboere (nybyg)

•

•

Helle, beboer

•

Gerda, beboer

•

Meik Larsen, beboer

•

Anne Lise, kasserer Borgerforeningen

•

Sam, borgerforeningen

•

Anna, borgerforeningen

John Andersen, formand for friskolen

•

Hans-Christian Hørlyk, leder af
friskolen

Finn Kronbo , Friskole- og El og Vandbestyrelse

•

Carsten Markussen, formand for
borgerforeningen

•

Kristian, bestyrelsesmedlem i LAG

•

Morten, halbestyrelsen mm.

•

Dan, støtteforeningen

•

Kent, fællesformand i Studsgaard GIF

Studsgård: ønsker, udfordringer og muligheder
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U dfordrin g e r

Ø n sk e r o g mu lig h eder

Ve j b u m p p å M o m h ø j v e j

St at i onen set f r a Vol dgår dsvej

Tr a f i k , b y r u m o g
det grønne
Studsgård er bygget op omkring den
gamle jernbane og den gamle stationsbybebyggelse langs Snejbjergvej.
Vejsystemet er velfungerende forbindelser i en stjerneform med centrum
omkring baneoverskæringen midt i
byen. Alle indfaldsveje er trafiksanerede
med bump, dog findes der ved indkørslen fra nord ad Snejbjergvej en chikane
med en midterhelle, som efter sigende
ikke dæmper hastigheden særligt godt.
Der udtrykkes også ønske om yderligere hastighedsdæmpning, fordi det er
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muligt at køre stærkt over bumpene.
Trafikmængderne på vejene er ikke voldsomme. De seneste tællinger viser:
Voldsgårdvej i 2002

ådt.

900

Snejbjergvej i 2003

ådt. 1.350

Tanderupkærvej 2006

ådt.

225

Hvæslundvej i 2004

ådt.

700

En del af årsdøgntrafikken dog dækker
over, at der trods en vægtbegrænsning på 3,5 ton akseltryk kører en del
lastbiler gennem byen, bl.a. ad Momhøjvej forbi skolen. Det giver anledning
til utryghed for skolebørn og deres
forældre.
Der bør gennemføres nye trafiktællinger
og hastighedsmålinger og der bør laves
en opgørelse over trafikuheld de seneste
5 år i byen. Vi vil også anbefale, at der
laves en skolevejsundersøgelse. Mhp.

iværksættelse af en trafikanalyse tages
der snarest kontakt til vejafdellingen i
Herning Kommune.
På Snejbjergvej gennem den gamle
stationsby holder permanent mange
biler parkeret i vejsiden. Også det giver
utryghed og farlige situationer for cyklisterne. En mere permanent p-løsning
ønskes, gerne kombineret med en
hastighedsdæmpning og plantning af
enkelte træer, der dæmper det lange kig.
Alternativt kunne parkering forbydes for

at give plads til en cykelkantbane langs
Snejbjergvej.
Der er etableret dobbeltrettet cykelsti
langs Snejbjergvej. Cykelstien starter
ved byskiltet og går nord ud af byen til
Herning. Der er ønske om cykelsti på
sydsiden af Hvæslundvej ud til Vardevej,
hvor busrute 81 har stoppested.
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Der er allerede stier på delstrækninger
rundt om byen, men der savnes sammenhæng i stisystemet både rundt om
byen og ud i landskabet, bl.a. er en sti til
kirken, som ligger lidt uden for byen et
stort ønske. Et sammenhængende stisystem i det åbne land vil kræve aftaler med
de berørte lodsejere.
Offentlige transportmidler
Studsgård nyder godt af gode trafikale
muligheder på alle områder.

•

Toget kører til Herning og Skjern ca.
hver 1. time i dagtimerne ellers hver
2. time

•

Vi har skolebus til Snejbjerg og rute
81 holder ude på hovedvejen tæt ved
Studsgård.

•

Den tætte placering på Herning og de
gode veje og cykelstier, giver desuden
også muligheder for hurtigt at komme
til byen, hvad enten det er på cykel
eller i bil.

De offentlige arealer og det grønne
De grønne områder, idrætspladsen,
kirkeomgivelserne m.fl. er velplejede. Ved
Momhøjvejs udmunding i Snejbjergvej
findes byens centrum, som i dag er svækket af købmandens lukning og den manglende aktivitet i det smukke gamle mejeri.
Her er et par mindre grønne områder
og en p-plads, som står lige for at blive
forskønnet og indrettet til opholdsareal.
Der kunne der være behov for en samlet
plan for hele området, inkl. vejarealet, så

der samtidigt kunne sikres fartdæmpning
af trafikken på Snejbjergvej og ved Hvæslundvejskrydsen, hvor en hævet flade
kunne pynte og fartdæmpe.
Hvis der bygges en ny hal ved Minihallen
bør der ske en landskabelig bearbejdning
af den gamle sportsplads.
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B yforn y e l s e
Byen skal være dejlig at komme til. Det
skal være synligt, at her er godt at bo
og leve. Vi skal fællesskab arbejde for at
Studsgård bliver en endnu kønnere og
mere attraktiv by. Alle huse og haver skal
vedligeholdes og være smukke at se på.
Den gamle stationsby udpeges som et
byfornyelsesområde, hvor der skaffes
midler til bygningsfornyelse af de gamle
stationsbyhuse. Vi skal deltage aktivt i det
byfornyelsesarbejde, som Herning Kommune for tiden arbejder med.
Det kan overvejes at udarbejde en byggevejledning for ombygning af de gamle
stationsbyhuse.
Vi vil søge områdefornyelsesmidler til et
område, som omfatter byfornyelsesområdet, skole, minihal, institution, klubhuset,
Banedanmarks areal vest for banen og
den gamle idrætsbane. Der kan søges
midler til gade- og friarealforbedringer,
p-plads, forarbejder til ny hal, omdannelse
af det gamle mejeri og købmandsbutikken, nye idrætsfaciliteter, så der udendørs
kan dyrkes mange flere sportsgrene end i
dag, fx wolleyball, tennis, håndbold, skating og parcour. Ansøgningerne udarbejdes i samarbejde med Herning Kommune
og LAG’s sekretariat.

HERNING KOMMUNES
BYFORNYELSESSTRATEGI
RESULTAT
Prioriteringsplan eller -strategi for
•

de næste 10/12 års helt konkrete byfornyelsesindsats

•

i centerbyer, forstæder/bydele – og
landsbyer med ’planer’

•

af de statslige og kommunale midlerFORLØB 2010

•

MAJ Lokalt samarbejde om behovet

•

JUNI Besigtigelser

•

JULI Forslag til type af indsats for
hver by

•

AUG Koordinering med andre aktiviteter, LAG m.v.

•

AUG Overblik med tidsplan og budget

•

SEP Præsentation - og administrativ/
politisk behandling

Byfornyelsen defineres som den særlige
indsats, der
1. Fysisk og konkret omfatter by-, bygnings- og friarealforbedring af nedslidte områder, torve ogpladser og især
nedslidte og kondemnable boligforhold
samt
2. Socialt og kulturelt forbedrer mulighederne i dagligdagen for ´det gode liv´ fx
i form af mødesteder, forsamlings- og
kulturhuse, erhvervsog udviklingssamarbejder på tværs m.m.
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In d sa tso mrå d e r

K i l d e : H e rn i n g K o mmu n e a tl a s

Smedi en

Kø bmanden
M e je r ie t

UDSNIT A

H OV E D S T R U K T U R
Forslag og ønsker fra planværkstedets
deltagere har sammen med COWIs
vurdering af de fremtidige muligheder for
Studsgårds udvikling resulteret i, at der er
udformet et forslag til hovedstruktur for
Studsgård.
Planen indeholder kommuneplanens
arealudlæg.
Der er i kommuneplanen og 2 lokalplaner
allerede udlagt 2 boligområder, Grønnin-
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gen og Studsgård Forsøgssted. I helhedsplanen er yderligere foreslået et nyt
boligområde vest for byen mellem Tanderupkærvej og Hagelskærvej. Desuden
er hele interesseområdet for Studsgård
Forsøgssted gennemtegnet. Formålet er
at visualisere ideen ved at tegne en plan,
der er lige så blød som ideen.
Det er et stort ønske, at der fremover
bygges mindre boliger, som kan være
både andels-, leje- og ejeboliger. Mål-

gruppen er både unge og ældre. Sådanne
boliger er tegnet ind i de nye planforslag.
Og det er foreslået, at Købmandsbutikken, baghuset til det gamle mejeri og
den gamle smedie erstattes af en mindre
tæt-lav bebyggelse.
Udstykkeren af Grønningen har et ønske
om at få dispensation til at bygge dobbelthuse på nogle af grundene. Det kræver
dispensation for lokalplanen for 1. etape.
Lokalplanen er vedtaget i 2010 og Her-

Købmandsbutikken, baghuset til det gamle mejeri o g d e n g a m l e s m e d i e
er st at t es af en m indr e t æt - lav bebyggelse.

ning Kommune vil ikke dispensere for så
ny en plan. Man er til gengæld villlig til at
vurdere om lokalplanen for 2. etape kan
indeholde tættere bebyggelse.
I Studsgårds fremtidige arbejde med
planen skal der prioriteres mellem de
forskellige boligudlæg. De fravalgte udlæg
kan fastholdes som perspektivplaner, der
kan inddrages efter behov i kommende
revisioner af Herning kommuneplan.

Der er vist to forskellige placeringsmuligheder for en ny hal med tilhørende
fællesfaciliteter og parkering.

H o v e d s tru ktur
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UDSNIT B
BOLIGOMRÅDET VEST FOR STUDSGÅRD, PERSPEKTIVOMRÅDE
Der er lavet 2 forslag til bebyggelsesplan
for området. Begge kombinerer store
parcelhusgrunde med tæt-lav bebyggelse
for herved at appellere til både etablerede
familier, der gerne vil have en naturlignende grund og unge og ældre, der ønsker
sig en mindre og billigere bolig. Grunden
er på ca. 3.6 ha. Området er ikke en del af
kommuneplanen.
Grundejeren har forberedt grunden til
bebyggelse bl.a. ved at plante skov vest for

området, ved at anlægge en lille sø og ved
på længere sigt at anlægge en kælkebakke.
Ansøgning om udstykning har været forsøgt i 8 år, men kommune har givet afslag
med henvisning til de begrænsninger som
hensynet til det åbne land og kommuneplanens helhedssyn kræver. Studsgård
bakker op om udstykningen, især hvis den
kommer til at indeholde mindre tæt-lave
boliger.

FORSLAG 1

FORSLAG 2

Forslag 1 indeholder 6 store grunde på ca. 2.200
m2 og 28 tæt-lave rækkehuse i varierende størrelser. Planen indeholder ca. 9 boliger/ha, som altså
overholder Herning Kommune og Miljøcenterets
krav om mindst 7 boliger/ha.

Forslag 2 indeholder 5 store grunde på ca. 2.200
m2, 9 almindelige parcelhusgrunde og 16 tæt-lave
gårdhavehuse. Planen indeholder godt 8 boliger/
ha og er således også i overensstemmelse med
Herning Kommune og Miljøcenterets krav om
mindst 7 boliger/ha.
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UDSNIT C
HVOR SKAL EN NY HAL LIGGE?
Der er folk i byen, især fra Studsgård
GIF som arbejder på at få bygget en ny
sportshal med internationale mål. Man
ønsker hallen bygget, så det bliver muligt
at kombinere flere fritidsaktiviteter som
f.eks. wellness og fitness med udvidelse
af børnepasningen, mødelokaler og nye
omklædningsrum. På udearealerne ønskes
mulighed for at kunne dyrke andre sportsgrene end fodbold. Desuden vil der blive
behov for bedre p-forhold.
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Der er vist 2 forskellige placeringsmuligheder:
1. På den gamle sportsplads i tilknytning
til Minihallen
2. Nord for klubhuset på en del af den
nuværende sportsplads.

FORSLAG 1

FORSLAG 2

En placering på den gamle sportsplads vil kunne
styrke samarbejdet mellem skole, institution,
idrætsforening og kantinen og en god synergi vil
kunne opstå. Den gamle sportsplads vil kunne
rumme hal med diverse nye lokaler og p-plads
med plads til ca. 120 biler. P-pladsen kunne
udformes som en multiplads, hvor der kan være
streget baner op til tennis, wolleyball, basketball,
hockey m.fl. sportsgrene. Foran de nye lokaler
kan der anlægges endnu en multiplads, som også
kan bruges til fester og dagligt ophold. På det
resterende græsareal vil der stadig kunne blive
plads til en mindre fodboldbane på 70x45 meter.

Lægges hallen bag klubhuset bliver der kun
umiddelbar synergi med de sportsfolk, der
kommer her. Desuden bliver det nødvendigt at
inddrage en del af den nye sportsplads og flytte
belysningen. Placeringen er ingen hindring for, at
der kan etableres de samme faciliteter, men der
er mindre sandsynlighed for, at samspillet med
skole, institution og foreningsliv vil blive så godt,
som ved Minihallen.
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Retningslinier for Studsgård Forsøgssted i dag
Studsgård Forsøgssted skal bestå af miljørigtigt byggeri bestående af en palet af forskellige boligtyper, leje- andels- og ejeboliger, ældreboliger, døgn-institution, parcelhuse, og dobbelthuse, med forskellige grundtyper varierende fra tæt-lav og åben-lav
bebyggelse på forholdsvis små grunde, til husmandssteder/jordbrugsparceller på op
til 0,5td. land.
Det miljørigtige består blandt andet i, at følgende krav skal være opfyldt:

s på Fo
De t fø rs te hu

rs øg ss te de t.

Visionen for området bør tydeliggøres,
være slagkraftig og forenklet, så alle
umiddelbart kan forstå, hvad det går ud
på. Måske skulle vi finde på et nyt navn.
Den vejledende udstykningsplan ser lidt
kedelig ud. Planlæggerne på planværkstedet har derfor lavet et forslag til en samlet
plan for hele området. Den er givet ikke
den endelige plan for området. Hensigten
er at vise, at et område med bløde værdier
og mål om bæredygtighed bør være blødt
og rundt og fremme det gode naboskab i
tæt kontakt med naturen og alle de fælles
aktiviteter.
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Der bygges af miljøvenlige materialer.

•

Lavt energiforbrug, energi A huse.

•

Alternative energikilder f.eks. masseovn, brænde/stokerfyr, solvarme, solceller.

•

Miljørigtig affaldshåndtering, her tænkes bl.a. på komposteringsanlæg og evt. på
lokal spildevandsafledning.

•

Måske grønne tage med bevoksning af husløg græs etc.

Et Forsøgssted skal leve op til sit navn, og være et sted hvor noget afprøves. Fantasien og kreativiteten har ofte bedst vækstbetingelser under fornuftige og udfordrende
begrænsninger. Initiativgruppen som den ser ud nu, har ikke ambitioner, kompetencer eller viden nok til at fastlægge betingelserne for byggeri i Studsgård Forsøgssted.
Vi vil meget gerne indgå i projektet i udformningsfasen, sammen med de der ønsker
at bygge bolig i området. Derfor er alle henvendelser og indspil velkomne, vi vil
meget gerne have dannet en arbejdsgruppe af folk der er interesseret i at bygge hus
og måske i at være med til at udarbejde grundlaget for Studsgård Forsøgssted.

UDSNIT D
STUDSGÅRD FORSØGSSTED
En mindre del af det område, som på
længere sigt skal rumme hele forsøgsstedet er udlagt og lokalplanlagt. Der er
kun bygget hus de seneste 4 år. Der bør
sættes mere fart på udbygningen.

•

Planens vigtigste formål er at sætte billeder på, hvordan et utraditionelt boligområde kunne se ud og differentieres.

dende lokalplan, eventuelt revideret, så
det virker nemmere at komme i gang med
at bygge sit hus.

Planen er først og fremmes organisk
opbygget omkring det planlagte landskabselement, der som en firkløver strækker ud fra centrum af området. Centralt
i landskabet opbygges med tiden en
kælkebakke af overskudsjord fra området
og andre byggerier i Herning Kommune.
Boligdelen er bygget op omkring et antal
mindre enheder, hvoraf 3 udlægges som
frizoner for selvbyggere af f.eks. halmhuse. 2 enheder er tegnet som cirkler af
tæt-lave rækkehuse i 2 etager, hvor den
centrale grønning kan bruges til fælleshus og fælles opholdsareal. En enhed er
reserveret til punkthuse, som ligger i en
fælles grøn bund. Resten af bebyggelsen
er udlagt som parcelhuse, gerne med
samme bestemmelser som i den nugæl-

Det bør overvejes, om det er muligt at få
Hedeselskabet til at stå for den grønne
byggemodning i området.
Der bør søges midler til en videreudvikling af ideen, og det hidtidige grundlag
for Forsøgsstedet bør revurderes. Der
bør tages kontakt til andre tilsvarende
projekter. Friland og Andelsssamfundet i
Hjortshøj er gode eksempler, som begge
hviler på et bæredygtigt fundament. Især
i Hjortshøj har de lavet en spændende
differentiering mellem de forskellige
boligafsnit.

Det forventes at de overordnede miljømæssige standarder kan ligge i lokalplanen for
området, som minimumsstandarder. Desuden er der udarbejdet bygherrevejledninger og deklarationer med miljøstandarder for byggeri og spildevandsbehandling.
Socialt skal Studsgård Forsøgssted være et sted hvor ønsker om at bo sammen på
andre måder kan opfyldes. Der bliver arbejdet på at få etableret en døgninstitution i
bydelen, en døgninstitution for voksne handicappede, som i Studsgård og Forsøgstedet kan finde rolige omgivelser og gode tætte forhold. Andre steder kaldes det
omvendt integration og Lev-Godt, i Studsgård kalder vi det naboskab - vi interesserer os for - og drager nytte af hinanden.
Vi mener at det vil være til gavn for bydelen, og byen at der etableres en sådan døgninstitution.
Der bør være et samlingssted for bydelen, i form af legeplads, bålsted, tingsted,
gadekær, kælkebakke og lign. som også til visse lejligheder kan fungere som hele
Studsgårds samlingssted f.eks. til Sct. Hans el. lign. Vi foreslår at dette bliver anlagt i
landzone umiddelbart udenfor området.
Det første hus blev bygget i 2008
Hele projektet omkring Studsgård forsøgssted kan hentes i PDF format her.

Studsgård helhedsplan 29

Handlingsplan
Handlinger
Boligområder
Prioritering af boligområderne
Boligområde vest for byen
Studsgård Forsøgssted
Ansøgning om udvikling
Markedsføringsmateriale
Andre projekter
Ny hal mv.
Valg af placering
Finansiering af ny hal mv.
Godkendelse af placering,
Trafik og byrum
Stier rundt om byen
Tracé og aftaler med grundejerne
Chikaner
Trafiksanering Snejbjergvej
Cykelsti Hvæslundvej
Byfornyelse
Kommunens byfornyelse
Områdefornyelse
Ungdomsskole
Genanvendelse af det gamle mejeri
Genanvendelse af købmanden
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Projekt

Ansvarlige

Tidspunkt

Prioritering

Finansiering

Kommuneplantillæg
Skitser og vision
Ansøgninger

SB
SB, grundejer, HK
SB+HK
SB
SB

SB, investor/HK+LAG
SB+HK+LAG+konsulent
SB+HK+LAG+konsulent
SB+HK+LAG+konsulent

Vurdering af fordele og ulemper
Finansieringsplan
Lokalplan og KP-tillæg

SB+HK
SB+HK+konsulent
HK

SB+HK+fonde
SB+HK+fonde
SB+HK+fonde

Detailplanlægning og etapedeling
Møder
Projekt og pris
Projekt og pris
Projekt og pris

HK og SB
HK og SB
HK og SB
HK og SB
HK og SB

SB+HK+fonde
SB+HK+fonde
SB+HK+fonde
SB+HK+fonde
SB+HK+fonde

Møder og plan
Ansøgning
Møder og plan
Møder og plan
Møder og plan

SB
HK og SB
HK og SB
HK og SB
HK og SB

HK, SB og Socialmin.
HK, SB og Socialmin.
SB+HK+fonde
SB+HK+fonde
SB+HK+fonde

Stem n i n g s b i l l e d e r f ra b y e n .
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Hvad har du p å hjerte?
Helhedsplanen er nu færdig og ligger tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside og på
www.studsgaardby.dk. Vi håber, at du giver dig tid til at hente planen og læse den og ikke mindst håber
vi, at de mange forslag kan øge sammenholdet i Studsgård, og få alle byens borgere til at være med til
at gøre en indsats for, at gøre byen til et endnu bedre sted at bo og leve.
Du har mulighed for at komme med bemærkninger til planen frem til

MANDAG DEN 15. OKTOBER 2010
Bemærkninger og suplerende forslag sendes til undertegnede.

Udarbejdet af:
COWI

Niels Hurup og Thomas Knudsøø Damm
I samarbejde med:
Studsgård Borgerforening, samt alle borgere i byen
og Herning Kommune

Med venlig hilsen
Carsten Markussen
formand for Studsgård Borgerforening
Voldsgaardvej 36, Studsgård, 7400 Herning
carstenmarkussen@gmail.com

Støttet af Fødevareministeriet og EU gennem
LAG HERNING
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