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Visioner 



8. november 2011 

Fra Plan- og Budgetstrategien 

Almene boliger 
I den kommende planperiode vil byrådet have særligt 
fokus på ungdomsboliger. På familieboligområdet vil 
fokus være på, at få gjort de ældre boligbebyggelser 
tidssvarende gennem helhedsplaner. Nogle helhedsplaner 
har allerede set dagens lys og flere er på vej. 
Helhedsplaner omfatter udover det byggetekniske 
også en boligsocial indsats. 
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Målsætning for almene boliger 

Herning Kommune ønsker en almen boligsektor der supplerer: 
 

·  Et attraktivt studiemiljø gennem nyopførelse – og modernisering af ungdomsboliger 
 centralt i Herning by. 
 
·  Et veludviklet privat boligmarked med tilbud om lejeboliger i moderniserede fysiske 
 rammer. 

 
Herning Kommune ønsker en almene boligsektor, der stimulerer: 
 

·  Aktive og udviklende beboerdemokratier. 
 
·  Eksperimenterende boligsociale tiltag, gerne med ekstern finansiering. 
 
·  En udvikling mod flere blandede boligformer (leje og eje) i eksisterende og 

kommende almene boligområder. 
 
·  Strategisk samarbejde på tværs af boligorganisationerne lokalt med henblik på at 
 løfte geografisk tæt beliggende afdelinger gennem fælles tiltag. 
 
·  Bæredygtigt byggeri og energivenlige renoveringstiltag. 
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Dialog 

Årlige dialogmøder 
 Med hver enkelt boligorganisation 
 

Et årligt fællesmøde 
 Med de fire boligorganisationer hvor fællesemner drøftes, 
 herunder plan for almene boliger (4-årig) 
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Fakta om almene boliger 

Vi har 41.187 boliger heraf 7.733 almene boliger 
 
Pt. er 117 boliger ledige  
(64 ud af 509 i Lyngbyen grundet helhedsplan) 
Nedlagt 50 boliger 
 
Mange afdelinger i landsbyer 
 
Efterspørgsel efter ungdomsboliger, derfor 200 boliger på vej 
Efterspørgsel efter møblerede boliger til internationale studerende 
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Herning by 
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Birk Campus 
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Birk – attraktivt studiemiljø 
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Studentermiljø 
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Attraktivt studiemiljø i bymidten 

Der arbejdes med bynære boliger 
Studenterhus 
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Fra plejehjem til ungdomsboliger 
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Ungdomsboliger i bymidten 
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Bymidten DGI Huset 
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Kousgaards Plads 
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Aktivitetsmuligheder i bymidten 
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Renovering af gågaden 
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Passivhuse i Birk 
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Energirigtige løsninger 
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Helhedsplaner 

Brændgårdsparken og Lyngbyen er igangsat 
 
Flere helhedsplaner på vej 
 
Helhedsplaner set i sammenhæng, styregruppe 
 
Tværgående baggrundsgruppe internt i Herning kommune 



8. november 2011 

Helhedsplan Brændgårdsparken 
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Brændgårdsparken 
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Byfornyelse på Holtbjerg 
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Medejerboliger 
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Nye projekter på vej 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hospitalsområdet ligger nordvest for Torvet, med under 500 meter til gågaden. Området afgrænses af Møllegade mod vest, Gl. Landevej mod nord og Skolegade mod øst. Mod syd afgrænses det areal, der hører til hospitalet, af Overgade og Nørgårds Allé, der vises ved den stiplede linje her. I arbejdet med området inddrages dog arealet helt ned til Rolighedsvej, da det giver en mest helstøbte planlægning i fremtiden.Området er ca. 10 ha stort (lidt større, når arealet syd for Overgade medregnes), og der er vældig mange etagekvadratmeter til disposition.Fra området kan man gå ned til gågaden på under fem min, man kan gå ned til stationen på 10, og man kan nå DGI-huset og Kongrescentret på under 15 min. Det er vigtigt at være opmærksom på hvilke strukturer området omgives af, for at skabe sammenhæng med resten af byen. Området omgives primært af forskellige boligområder mod nord, øst og vest. Mod syd er funktionerne mere blandede, da de her går mere over i en bymidtestruktur. De omgivende områders struktur skal altså indtænkes i omdannelsen.
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Vision 

LIVLIG – INSPIRERENDE – NYSKABENDE - KREATIV 

L I N K 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
På baggrund af denne indledende analyse af hospitalsgrunden og dens omgivelser har forvaltningen formuleret en vision for området, der i høj grad forsøger at skue fremad mod de funktioner, der måtte komme. Klik 1 gang.Visionen for området er, at det skal være en livlig, inspirerende, nyskabende og kreativ bydel. Klik igen.På den måde fremkommer navnet LINK. Når vi foreslår, at områdets navn fremover kan være LINK, så er det fordi området skal opfattes som et link klik igen, der kobler sig på gågaden, DGI, Kongrescentret og alle de andre funktioner, der er med til at skabe liv i Herning i dag. Området skal også selv indeholde funktioner, der skaber liv, og på den måde giver igen til resten af byen. Dermed skabes en positiv synergieffekt, hvor liv og aktivitet er nøgleord.Den simple illustration viser, hvordan vi i store træk forestiller os en sammenkobling: Det sydøstligste hjørne af grunden kommer til at spille en stor rolle i at binde den nye bydel sammen med Hernings eksisterende funktioner. Det er altafgørende for områdets succes, at det bliver koblet på de eksisterende funktioner, der allerede findes i byen i dag. Uden liv i området vil hele visionen falde til jorden, og det vil ikke være muligt at udnytte områdets potentiale.
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Bevaringsværdier 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det slutter dog ikke med det, for der ligger også flere bevaringsværdige bygninger i området ifølge Herning Kommuneatlas fra 1993.Helt centralt for områdets historie findes det trefløjede, oprindelige sygehusanlæg, der blev opført i 1909. Anlægget er opført i dansk herregårdsstil i røde mursten, og bygningerne har mange finde detaljer, blandt andet et lille kobbertårn, som det ses her på billedet. Som en akse for anlægget løber Pontoppidansvej, der afsluttes af en allé med smukke, gamle træer. Derudover peger kommuneatlas’et på de tre tidligere lægeboliger, der i dag anvendes til kontor ol., som bevaringsværdige.Alle disse bygninger er kategoriseret med en høj bevaringsværdi. Derudover er der flere bygninger, der er kategoriseret i lav-mellem kategorien, om I kan se i kompendiet. Her har vi dog valgt at fremhæve de bygninger og elementer, vi mener det er vigtigst at bevare, for at bibeholde en del af områdets historie og identitet.
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Bygninger i området 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvis vi zoomer ind på området, kan vi se nærmere på hvad området blandt andet indeholder af markante bygninger og elementer:Hvis vi starter vestfra, så ligger der i det nordvestligste hjørne en forholdsvist ny bygning, der fungerer som akutmodtagelse.Centralt i området ligger to store længer, der er opført i 70’erne. Her ses den østligste af de to på billedet. Det er store volumener, der er svære at genanvende til andre formål.Længst mod syd findes den nye onkologibygning, der blev indviet i 2009.I det nordøstligste hjørne findes sygeplejeboligerne, en L-formet etageejendom. Ejendommen har for nyligt gennemgået renovering.Endelig findes der et enkelt større grønt areal, der rummer områdets eneste legeplads.Der er altså mange forskellige typer af bygninger i området, og mange volumener at arbejde med.
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Grøn struktur som værdiskaber 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Helt centralt for områdets omdannelse er den grønne struktur, der løber i en nord-sydgående akse midt i bydelen, med forbindelse til det, der kan blive bydelens primære koblingspunkt til resten af byen via Nørgaards Allé. I Frankrig bruger man en byomdannelsesmodel til gamle industriområder og lignende, hvor det første, der skabes i området, er et centralt grønt og/eller rekreativt areal. Dette areal øger resten af områdets værdi, og dermed kan de resterende områder videresælges for flere penge end de oprindeligt kostede, hvilket kan være med til at finansiere det grønne areal.Som den grønne struktur er placeret i dette forslag, har det kontakt til samtlige delområder, hvilket betyder, at hele området vil kunne få glæde af det liv, det grønne kan tiltrække. Strukturen er dynamisk, og kan tilpasse sig de funktioner, der måtte opstå i de enkelte delområder. Udover at være en økonomisk god investering, så er det samtidig et tiltag, der har stor værdi for de kommende brugere af området: Et grønt og/eller rekreativt område er med til at skabe åndehuller og plads til udfoldelse. Her kan man mødes uforpligtende med andre, og deltage i aktiviteter eller bare slappe af på en bænk og iagttage livet i området. Særligt i en by som Herning, der, som vi så før, godt kunne bruge mere grønt centralt i byen, vil et sådant område kunne blive en attraktion, der i sig selv kan trække folk til.
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Delområde 4 - Byboliger 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det sidste delområde er af praktiske årsager opdelt i to, da området gennemskæres af den grønne struktur. I delområde 4A og 4B ligger der i dag forskellige former for boliger, som for så vidt kan blive liggende, men som også kan indtænkes i en større sammenhæng, ved at blive inddraget i den overordnede planlægning for hele bydelen. Planlægning for et sådant område er en langstrakt proces, og ingen ved, hvordan situationen er om 20 år. Derfor kan der være god mening i at tænke på bydelen som en helhed, og inddrage dette delområde i forestillingen om den nye bydel, som den kan se ud om 10-15-20 år.Vi forestiller os derfor, at delområde 4A stadig skal rumme boliger, der skalamæssigt kan være en overgang fra de høje bygninger i delområde 3 til den lavere bebyggelse syd for området.Delområde 4B skal også primært rumme boliger, men kan også rumme andre funktioner, der knytter sig op på aktiviteterne i delområde 1, og som dermed binder bydelen sammen med Hernings centrale funktioner.
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Delområde 2 – Alternative boliger 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Delområde 2 vil i fremtiden kunne anvendes til boliger af forskellig art, der giver en glidende overgang til de tilstødende områder. Boligerne må gerne være alternative i deres udformning, og signalere kreativitet og nyskabelse, der matcher områdets overordnede tema. Den grønne struktur knytter sig til delområdet, og kan bidrage til at gøre delområde 2 til et attraktivt bosætningsområde. 
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Byomdannelse ved Tingvej 
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Herningholm Erhvervsskole 
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Herningholm Erhvervsskole 
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DNV Gødstrup 
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Helstrup – Ny forstad 
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Holing 



8. november 2011 

Fuglsang Sø 
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