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Forord
Helhedsplanen er en opfølgning på Herning Kommunes Strategi for Landdistrik-
terne, hvori det hedder:

”Kommunen og den enkelte by skal i fællesskab udarbejde en masterplan for den 
pågældende

by. Masterplanen skal som udgangspunkt indeholde alle elementer, der er afgø-
rende for byens videre udvikling.”

Helhedsplanen er udarbejdet på et planværksted, som foregik i Kølkær i dagene 
fra den 27. september til den 29. september 2010. På førstedagen gennemgik 
konsulenterne problemer og muligheder for Kølkær 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 Kølkær. Planarbejdets resulta-
ter blev præsenteret på et velbesøgt borgermøde om aftenen den 29. september. 

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 sammenhæng. Kølkærs identitet er tæt forbundet 
med, at der fortsat er en skole i byen. Lukning af skolen vil gøre det vanskeligt for 
at nå alle de andre forbedringer af Kølkær, som vi ønsker. Bevarelse af skolen er 
derfor det vigtigste mål for byen.

Helhedsplanen er nu færdig som forslag og ligger tilgængelig på Herning Kom-
munes hjemmeside og på kolkaer.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 
Kølkær 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.

Frem til mandag den 15. november 2010 har du mulighed for at komme med 
kommentarer, nye forslag og rettelser til forslaget til helhedsplan, se bagsiden for 
nærmere oplysninger.

Helhedsplanen kan bruges:

•	 Som Kølkær’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 landdistrikts-
midler og LAG’ernes midler og fx Socialministeriet om områdefornyelse, til 
kommunen om bygningsfornyelse og andre fonde og puljer.

Med venlig hilsen

Jørgen Jakobsen 
formand for Kølkær og Omegns Borgerforening
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Planens hovedmål
Kølkær Skole skal bevares. Det er den altafgørende 
forudsætning for at vi kan overleve som lokalsam-
fund. Befolkningsprognosen er med os; over de 
næste 12-14 år sker der kun et minimalt fald i antallet 
af 6-16 årige. Men ikke desto mindre er udskiftning 
og foryngelse af befolkningen på længere sigt er en 
nødvendighed, hvis vi skal bevare skole, institution 
og det høje aktivitetsniveau i byen, i foreningerne osv.

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.

Der er rigeligt med byggegrunde i Kølkær, men 
der bliver bygget for lidt. Væksten i boligbyggeriet 
skal øges. Kommuneplanens ramme på 2 bolig/år 
skal forhøjes, f.eks. til 3-4 boliger pr. år. Fremtidige 
boligområder og de nuværende boligområder skal 
nyindrettes, så der bliver mulighed for mere varierede 
og spændende bebyggelser: storparceller, række- og 
dobbelthuse, sokkelhusgrunde, mv. Der bør også 
være mindre boliger for førstegangs-køberne, de 
unge og de ældre. Boligerne kan være både eje-, 
leje- og andelsboliger. Boligforeningerne skal løbende 
kontaktes for at få dem til at bygge i byen. 

Boligforeninger og private investorer skal tilskyndes 
til at bygge i en mere moderne arkitektur for også at 
kunne tiltrække mere resursestærke tilflyttere. 

Der skal arbejdes på, at det bliver tilladt at sælge 
kommunale grunde under kostprisen, som en slags 
indirekte tilskud til landsbyerne og udkantsområ-
derne.

Markedsføringen af byen og de nye bebyggelses-
muligheder skal intensiveres, og den skal især rettes 
mod nye tilflyttere, som f.eks. på længere sigt kan 
være ansatte på det nye regionshospital.

Kølkær ligger kun 10-15 minutters kørsel fra Herning, 
og samtidig med kan man bo midt i den skønneste 
natur tæt på Hallund bæk, Søby sø og hele det fanta-
stiske kulturlandskab omkring de gamle brunkulslejer.

Kølkær skal i meget højere grad markedsføres, som 
et vigtigt kulturmiljø, og som et af de steder, hvorfra 
seje jyder udviklede Herning-egnen med brunkulsud-
vinding og opdyrkning af landbrugsjorden. Vi bør i 
højere grad samarbejde med Søby Brunkulsmuseum. 
Pakhuset kunne udbygges med mere information om 
egnens seværdigheder, og der kan være f.eks. cykel-
udlejning og hyring af guider. Cykelruterne til Søby Sø 
og brunkulslejerne skal forbedres og vedligeholdes, 
og der skal opstilles flere informationstavler strategi-
ske steder samtidig med, at skiltningen forbedres.

Overnatningsmulighederne kunne også forbedres 
med flere Bed & Breakfast tilbud og etablering af en 
højklasset campingplads.

Der skal arbejdes på, at der etableres et trinbræt, 
og at regionaltoget standser i Kølkær. Busforbindel-
serne skal forbedres med flere afgange til Herning og 
Brande.

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 Kølkær bliver en endnu kønnere og 
mere attraktiv by. Alle huse og haver skal vedligehol-
des og være smukke at se på. 

En del af den gamle stationsby udpeges som et 
byfornyelsesområde, hvor der skaffes midler til 
bygningsfornyelse af de gamle stationsbyhuse. Det 
kan overvejes at udarbejde en byggevejledning for 
ombygning af de gamle stationsbyhuse.

Vi vil søge områdefornyelsesmidler til et område, 
som omfatter byfornyelsesområdet og et større 
område langs Kølkær Hovedgade og jernbanen. Der 
skal søges midler til gade- og friarealforbedringer, 
omdannelse af den gamle korn- og foderstoffor-
retning og DSB’s arealer langs banen. Gade- og 
p-pladsarealerne mellem det gamle mejeri, den gamle 
brugs og Pakhuset trænger også til at blive forskøn-
net, f.eks. med en sammenhængende belægning og 
beplantning samt etablering af flere lege-, opholds- 
og aktivitetsmuligheder. Trekanten ved Kølkær Hoved-
gade og Vestermarken skal nyindrettes.

De unge ønsker flere og mere varierede idrætstilbud, 
gerne ved Idrætscenteret, f.eks. tennisbaner. Der bør 
findes aktivitets- og opholdsmuligheder for de unge, 
der ikke dyrker idræt.

Trafiksikkerheden i byen skal forbedres. Ved alle 
indfaldsveje etableres smukke, skulpturelle og grønne 
byporte og sammen med Herning Kommunes vejaf-
deling skal det vurderes, hvordan hastigheden på de 
lange lige veje, f.eks. Kølkær Hovedgade kan hastig-
hedsdæmpes. Nogle hastighedsdæmpere kan være 
med til at sikre overgangen, hvor gamle og nye stier 
krydser vejene. 

Stiforbindelserne gennem byen skal forbedres, der 
skal skabes sammenhængende stisystemer for 
gående og cyklister rundt om byen og ud i det det 
naturskønne landskab samt cykelstier til Hammerum/
Herning både langs vejen og banen. Oplæg bør laves i 
samarbejde med Herning Kommune.

Der skal løbende gøres en indsats for at finansiere 
planer og ønsker. Det kan ske gennem samarbejde 
med Herning Kommune, etablering af andelsselska-
ber, frivillig indsats og supplering af alle budgetter 
med midler fra fonde og puljer.
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Herning  kommune

Kølkær 1842 Kølkær missionshus ca.  1918

Byens histor ie
Kølkær blev grundlagt i 1834 og har en 
særlig historie bag sig præget af blandt 
andet oprettelsen af jernbanen mellem 
Vejle og Herning og senere en kraftig vækst 
i sammenhæng med brunkulsudgrav-
ningerne i Søby. Kølkær har idag mange 

tilflyttede børnefamilier, men har samtidig 
også bevaret noget af den gamle brunkul-
spionerånd.

Glimt f ra  Kølkærs histor ie: 
En folketælling fra året 1801 viser, at der i 
området, hvor Kølkær opstod, kun var 5-6 

gårde, alle beliggende ved skel til nabo-
sogne. De vidtstrakte hedearealer tiltrak 
unge mennesker, som skulle finde sig en 
levevej, og den møjsommelige opdyrkning 
til landbrugsjord begyndte. Nybyggerne 
levede spredt over hele området og der var 
ikke tale om nogen egentlig bydannelse. 

I 1884 skete der noget i området, idet der 
blev opført en såkaldt stråtækket skole på 
en åben mark, omtrent der hvor den nuvæ-
rende skole ligger. I 1891 blev der i nærhe-
den af skolen bygget en kirke - og omkring 
disse to samlingspunkter, begyndte de 
første beboelseshuse at dukke op i begyn-
delse af 1900-tallet. Der kom for alvor 

gang i byens udvikling med anlæggelsen 
af jernbanen fra Vejle til Herning i 1912, og 
i årene derefter blev der bygget, efter den 
tids målestok, store og flotte huse, hvor 
handlende og håndværkere etablerede sig 
med forretninger i tillid til fremtiden i den 
spirende stationsby. 
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Herning  kommune

Møllegården,  Resenborgvej  3  -  Etableret  1873.  Her  var  både vand-  og vindmølle.  Her  var  også 
købmandshandel  og bageri  indti l  ca.  1898

I mellemkrigsårene 1919-1939 voksede 
byen stille og roligt og den næste skelsæt-
tende udvikling indtraf med opstarten på 
brunkulsbrydningen i Søby i slutningen af 
trediverne. Der kom nu pludselig mange 
arbejdere til dette område, og selvom der 
under og efter 2. verdenskrig voksede en 
selvstændig by op i Søby med ca. 3000 

indbyggere, blev de mange tilflyttere et 
særdeles godt aktiv for Kølkær. Det gav 
grobund for nye forretninger og hånd-
værksfag. Det gav også mange beboere i 
Kølkær en ekstra indtægt, idet man kunne 
udleje værelser og oprette små pensionater 
til de mange brunkulsarbejdere. 

Men som bekendt har alting en ende og 
med brunkulsbrydningens ophør omkring 
1970 og en dermed følgende fraflytning fra 
området, indtraf en begyndende stagnation 
i udviklingen og en langsom afmatning 
gjorde sig mærkbar. Som i alle andre 
landsbysamfund, måtte man også i Kølkær 
i perioden fra 1970 til 1990 se den ene 

forretning efter den anden lukke, de mange 
håndværkere flytte eller ophøre med deres 
virksomhed og de fleste offentlige service-
funktioner blive afviklet.

 Alligevel har byen med udbygningen af 
moderne faciliteter, især for børn og unge, 
formået at fastholde sit indbyggertal og 

dermed stadig være en særdeles velfunge-
rende landsby.
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Kølkær i  dag

Kølkær I DAG
Kølkær er en landsby placeret i det midtjyske omgivet af en flot natur. 
Med kun 15-20 minutters kørsel til Herning, Ikast og Brande er Kølkær 
godt placeret i forhold til arbejdspladser, men også handel i disse 
byer. Kølkærs geografiske beliggenheden gør, at byen er blevet kendt 
for at have den højeste temperatur om sommeren, men også den 
laveste om vinteren. Kølkær ligger midt i et naturskønt område, med 
5 minutters gang til en dejlig sø, som hører til blandt de reneste i 
Danmark. Yderligere er Kølkær nabo til Søby, hvor man finder brun-
kulslejerne, som sidst i fyrrerne og frem til halvfjerdserne var med 
til at forsyne det meste af Danmark med kul. Her er der virkelig en 
naturoplevelse at hente.
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Kølkær har i 2010 566 indbyggere samt et 
skoleopland på 1000 indbyggere og kan 
tilbyde alt, hvad der kræves af en moderne 
landsby, bl.a. skole, dagsinstituion, 
idrætscenter og en brugs.

Befolkningstallet i byen forventes de 
næste 12-14 år at stige til 593 indbyggere. 
I skoledistriktet forventes antallet af ind-
byggere at være stabilt omkring de 1000 
indbyggere frem til 2024. Desværre sker 
der i perioden en forskydning i befolk-
ningsammensætningen, således at der 
bliver færre unge og flere ældre. I Kølkær 
forbliver antallet af 6-16 årige stabilt på 
omkring 75 hele perioden igennem, men 
i skoledistriktet sker der et pænt fald fra 
146 til 134 i 2024 i antallet af 6-16 årige. 
Ikke markant, men dog nok til at true 
skolens eksistens.

Til gengæld sker der en betydelig vækst 
i antallet af ældre over 60 år. I Kølkær by 
stiger antallet med 54 % fra 108 til 167 
indbyggere og i skoledistriktet med 44 % 
fra 171 til 246 indbyggere. Det viser, at 
der fremover vil blive behov for en udvidet 
ældreservice, aktiviteter for de ældre og, 
hvis de ældre skal blive boende i området, 
et større udbud af mindre, ældreegnede 
boliger.

Hvis der skal mere vækst i antallet af 6-16 
årige 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.

Den ældste del af byen ligger vest for jern-
banen nord for skolen og kirken. Bebyg-
gelsen her er i god stand og udgør et af 
byens 2 kulturmiljøer.

Kølkær er også en gammel stationsby. 
Stationen er desværre nedrevet og toget 
standser heller ikke mere i byen. Den 
gamle stationsby ligger langs Kølkær 
Hovedgade og ser i dag lidt forsømt 
ud, især i den nordlige ende, men ikke 
desto mindre findes her, omend i mindre 
målestok, byens andet bevaringsværdige 
kulturmiljø, som med en bygningsforbed-
ringsindsats kunne gøre byen væsentlig 
mere attraktiv.

Udvikl ing i  Kølkær skoledistr ik t
2010 146
2011 140
2015 128
2020 134
2024 134
Ændring fra 2010-2024 -12
Ændring i procent -8,4%

Oversigt over antal elever i klasserne i 2010/2010

Kølkær skoledistr ik t
Aldersgrupper 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0-2 år 31 35 37 38 38 37 37 37 37 36 36 36 35 36 35
3-5 år 26 28 31 34 36 37 37 37 37 36 36 35 35 35 35
6-16 år 146 140 140 127 129 128 129 132 134 134 134 135 134 134 134
17-24 år 92 90 88 96 92 92 87 85 82 82 81 80 79 79 79
25-39 år 169 180 182 179 180 174 172 172 170 168 166 165 164 164 164
40-59 år 365 350 343 345 334 334 331 326 322 317 310 303 298 292 287
60-64 år 54 60 64 59 70 72 69 67 72 71 72 75 74 76 76
65-74 år 67 68 73 73 71 73 78 85 83 87 88 88 88 88 91
75-84 år 37 36 40 43 44 45 45 45 46 48 50 52 55 56 57
85+ år 13 16 17 19 19 19 20 19 20 21 21 22 23 24 26
Hovedtotal 1.000 1.003 1.016 1.013 1.014 1.011 1.006 1.005 1.003 1.000 994 991 986 986 983

Prognose for befolkningsudviklingen i Kølkær skoledistrikt

Kølkær by
Aldersgrupper 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0-2 år 21 21 21 22 22 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21
3-5 år 17 17 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 19 20 20
6-16 år 77 74 74 70 71 72 72 75 75 75 75 74 73 74 74
17-24 år 50 53 52 55 54 53 52 49 48 47 47 48 48 48 48
25-39 år 102 105 108 107 107 104 102 102 100 99 98 98 97 99 99
40-59 år 191 185 184 186 184 184 184 183 181 179 174 171 168 165 163
60-64 år 36 35 38 33 37 35 34 34 38 39 42 44 45 47 47
65-74 år 35 41 45 45 44 49 52 56 53 54 54 53 54 54 55
75-84 år 29 26 29 32 34 34 33 34 35 38 40 42 44 46 47
85+ år 8 11 13 14 15 16 17 16 17 17 18 18 19 21 22
Hovedtotal 566 570 585 585 590 589 588 590 589 590 588 590 588 593 595

Prognose for befolkningsudviklingen i Kølkær by



Kommuneplan mv.
Herning Kommune har lige vedtaget 
kommuneplanen for de kommende 12 år. 
Kommuneplanens arealudlæg for Kølkær 
indeholder gode muligheder for, at vi kan 
opfylde helhedsplanens hovedmål. Vi kan 
bygge 2 bolig/år i gennemsnit. Se kortet.

Herning Kommune ejer jorden ved 
Nyhavn og har lavet en lokalplan for 
området, som udlægger det til store 
parcelhusgrunde. Der er en køber til 
området, som dog synes, at prisen er for 
høj. I helhedsplanen er tegnet en plan 
med mulighed for mere tæt-lav, som øger 
udnyttelsen og forhåbentlig værdien af 
grunden.

Kommunal  byfornyelse

Herning Kommune er pt. i gang med at 
udarbejde en byfornyelsesstrategi, som 
skal indeholde en prioriteret plan over 
byfornyelsesindsatsen i Herning Kom-
mune de næste 10 år. Hvis Kølkær skal 
med, skal vi meddele kommunen, at vi 
ønsker at være en del af projektet. Heref-
ter kommer kommunens byfornyelses-
medarbejder og byfornyelseskonsulent 
på besigtigelse og vurderer behovet bl.a. 
med udgangspunkt i helhedsplanen.

Almene bol iger

Kølkær har en kvote til 6 udlejningsbo-
liger, og der er lavet en lokalplan for det 
gamle mejeri, som giver mulighed for her 
at bygge 7 almene boliger. Lokalplanen 
er imidlertid aldrig udnyttet, fordi Lejerbo 
bakkede ud af projektet. I dag benyttes 

mejeriet som selskabslokaler. Traf ik
Kølkær er knudepunkt for en række 
oplandsveje. Mod syd er der forbindelse 
til Fasterholt og Brande, mod nord til Ikast 
og Herning, mod vest til motorvejen og 
mod øst til hovedvej A13. Indfaldsvejene 
samles alle på Kølkær Hovedgade. 

Trods de gode forbindelser er trafikmæng-
derne ikke voldsomme, men der bliver på 
nogle af vejene kørt stærkt:

Fra 2005 til en del af 2010 er der sket 
1 personskadeuheld med 1 blød tilska-
dekommen, 1 lettere tilskadekommen 
og 1 uskadt samt 5 materieluheld uden 
tilskadekomne. De fleste uheld er sket 
forskellige steder på Kølkær Hovedgade. 
Et enkelt uheld er sket i krydset Præste-

vænget Nørlundsvej.

Der er i dag kun hastighedschikaner i 
form af 2 bump på Vestermarken, men 
noget tyder på, at der kunne være behov 
for hastighedsdæmpning af Kølkær 
Hovedgade, Nørlundsvej og Hammerum-
vej.

Kølkær er omgivet af Motorveje. Der er 
8 km til Herning-motorvejen og 6 km til 
motorvejen mod Vejle. Det tager faktisk 
kun 11 minutter at køre fra Kølkær til Her-
ning centrum, når alle hastighedsgrænser 
overholdes og det er myldretid. Motorve-
jene er heldigvis placeret i betryggende 
afstand, så området bevarer sin natur og 
friske luft.

© Miljøministeriet, © Kort & Matrikelstyrelsen

Kommuneplaner

Målforhold 1:10000
Dato 27/9-2010
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Stier

Kølkær har enkelte stier i eget tracé, men 
ellers foregår færdsel til fods og på cykel 
på eksisterende veje. Der er stiforbindelse 
til Søby Sø ad den eksisterende Søbysø-
vej, som trænger til at blive vedligeholdt. 
Der savnes cykelstier mod Hammerum og 
Herning og flere stiforbindelser til brun-
kulsområdet. 

Traf ik tal  og hast igheder    
   Antal  bi ler  pr  døgn over  50 km/t im  85% frakti l*

Vestermarken (nr.15)   618   13 %  54,6 km/t im

Kølkær Hovedgade (14)   824   33 %  61,6 km/t im

Kølkær Hovedgade   1229   13 %  49,6 km/t im

Nør lundsvej  (11)   410   23 %  54 km/t im

Hammerumvej  (7)   802   44 %  59 km/t im

Søby Søvej    492  

* den hast ighed,  som 85 % af  b i l is terne kører  under
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Korttitel:

Afdeling:

Ajourført indtil:

Målforhold:

Bemærk matrikelkort er kun til oversigtsformål

Dato: 29-09-2010 200001 :

Torvet

7400 Herning

Tlf.nr:   96 28 28 28 Fax.nr: 96 28 80 19

Herning  kommune

Lokal cykelrute

Forslag cykelsti

Stier ved Kølkær og omegn
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Kølkærs storslåede natur
Kølkær har et fantastisk område at tage på 
opdagelse i. Man kan nyde udsigten fra 
”Udkigspunktet”, eller tage en tur omkring 
Søby sø som er kendt for sit rene og 
yderst fristende vand. 

Søby Sø er en 73 ha stor sø beliggende 
sydvest for Kølkær, umiddelbart nord for 
Søby Brunkulslejer. Søen har en middel-
dybde på 2,8 meter og en største dybde 
på 6,5. Søen antages at være opstået i 
et dødishul. Hele området er fredet, der 
findes et rigt fugleliv, og søområdet er 
således også fuglereservat. Der er shel-
ters ved Søby Sø og et sted, hvor man 
kan grille. Man kan også gå rundt om 
søen.

Søby Brunkulslejer

Søby Brunkulslejer er et smukt naturom-
råde på 3000 tønder land med en barsk 
historie. Området blev fra 2.verdenskrig 
bogstaveligt talt endevendt i jagten på 
brunkul. Lige under fødderne ligger histo-
rien om Danmarks energiforsyning fra 
krigen og frem. 2500 mennesker arbej-
dede i brunkulslejerne, da der var flest. De 
boede med deres familier i små træbarak-
ker. Der kører en fredningssag for en stor 
del af område.

Specielt er området i brunkulslejerne et 
spændende område. Skulle man få lyst 
til at se området på egen hånd, skal man 
dog være meget opmærksom på ikke at 
færdes tæt ved brunkulssøerne på grund 
af fare for sandskred og kviksand i visse 
områder.

Der er i øjeblikket en sag kørende med 
fredning af området med brunkulslejer 

samt Søby Sø. Se på kortet Kølkærs 
forslag til stier, parkering mv.

Harr i ld  Hede: 

I et af de største øde områder i Midtjyl-
land ligger Harrild hede. Her er der mulig-
hed for at opleve åben lyng- og græshede, 
der veksler med plantage og rene, hurtigt 

strømmende vandløb. Man kan også 
opleve den særlige fauna, idet denne 
natur giver gode betingelser for hjortevildt 
og nogle sjældne fugle.

Lyngshuse: Området som er beliggende 
øst for Kølkær omfatter 100 sommerhus-
grunde, hvoraf ca. 60 er bebygget. De 
enkelte grunde er på ca. 2.500 m2, og der 

er etableret fællesareal ved den nærlig-
gende Hallund bæk. I de senere år der 
årligt bygget 3 – 5 nye huse i området. 
Sommerhusene benyttes dels til ferieud-
lejning, og dels til udlejning til messegæ-
ster, og naturligvis af ejerne.

Erhvervsl ivet
Pakhuset :

Indeholdende en moderne dagligbrugs, 
internetcafe, mødelokale og bogbytnings-
central

Byens erhvervsliv byder bl.a. på:
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•	  Asgers auto

•	 Erling Skousbøll’s biler

•	 Finlandshuse

•	 Herning Karton

•	 Hos Jytte

•	 Kølkær Fiskeri

•	 Kølkær Idræts- og Kulturcenters 
Cafeteria

•	  Kølkær maskinstation

•	 Kølkær Selskabslokaler

•	 Kølkær Stof

•	 Kølkær transport

•	 Kølkær Pizzahus

•	 MC – huset

•	 Søbyhus Cafeteria

•	 Søby Jensen biler

•	 Team Thor

•	 Vestjyllands Andel

•	 samt større og mindre landbrug

Vi regner ikke med, at det er muligt 
at skabe mange nye arbejdspladser i 
Kølkær. Vi er og vil fortsat være en by, 
hvor folk bor og arbejder i Herning og 
andre større byer. 

Kultur  og f r i t id
Vores styrke som by og område er 
det gode sammenhold og vores enga-
gement 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.

Kølkær Skole 

Der er ca. 140 elever i Kølkær Skole, 
med klassetrin fra 0. til og med 9. 
Klasse. Fra 6. Klasse modtages elever 
fra Arnborg og Fasterholt skoler. 
Elevtallet er p.t.

Fra Herning Byråd lægges der op til at 
overbygningen flyttes til august 2011

Daginst i tut ion: 

Kløverhuset er en integreret institu-
tion, med 80 børn i alderen 0 – 10 år. 

Vi har også en  juniorklub for 35 med-
lemmer fra 4 – 7 klasse.

Kløverhuset ligger mellem skolen 
og hallen og har også en afdeling på 
Kølkær Skole.

Idræt  i  Kølkær og Fasterhol t  områ-
det

I området er der mange udfoldelses-
muligheder for at dyrke idræt. 

Kølkær/Fasterholt S.G.I. har følgende 
idrætsgrene, hvor både børn og 
voksne kan deltage: Skydning, Gym-
nastik, badminton, fodbold, håndbold 
og volleyball. 

Alle disse sportsgrene har en afdeling 
i Idrætsforeningen og på hjemmesi-
den kan man med tiden se, hvornår 
de forskellige idrætsaktiviteter har 
træningstid i Kølkær Idrætscenter, og 
hvor man skal henvende sig for at 
høre om aktiviteterne på de enkelte 
områder.

Derudover er der en kroketklub for 
ældre, som også spiller på banerne 
ved Kølkær Idrætscenter.

Hvis man er til trave- eller cykelture er 
der mange muligheder f. eks. er der 
syd for Kølkær mulighed for opleve 
det spændende område med Søby 
sø og Søby Brunkullejer som er ved 
at blive fredet. Det offentlige vil i nær 
fremtid anlægge stier, som man i 
fremtiden kan benytte.

Kølkær Idræts og Kul turcenter

Kølkær idræts- og kulturcenter er en 
fuld udbygget idrætshal med inden-
dørs skydebane, cafeteria, mødelo-
kaler m.m. Idrætsfaciliteterne bruges 
også af Kløverhuset og af Kølkær 
Skole. I Kølkær Idræts og Kulturcenter 
tilbydes muligheder som:

•	 Motion gennem Kølkær/Fasterholt 
SGI.

•	 Udlejning af cafeteria,borde, 
stole,service.Ring på tlf. 
97147073.

•	 Internetcafe.

•	 Midtjysk RC holder også til i 
hallen om vinteren.

•	 Social hygge i Centrets cafeteria

•	 Whistklub for dem,der har lyst til 
at spille præmiewhist.

I øjeblikket forsøger Centret at skaffe 
penge til at få lagt fliser på parke-
ringsområde - næsten 1700 m2 skal 
der bruges - og tilbudspriserne for 
løsning af opgaven er på 320.000,- kr.

Der er lang vej endnu - men vi håber 
stadig på at kunne skaffe pengene 
indenfor de næste år.

Kirke

I Kølkær ligger kirken lige overfor 
skolen, der er en aktiv og levende 
menighed i Kølkær, og kirken er omgi-
vet af en smuk og velholdt kirkegård.

Kølkær og Omegns Borgerforening

Borgerforeningen arbejder for Kølkær 
området på bl.a. følgende punkter:

•	 Varetager Kølkærs interesser 
overfor Herning Kommune, 
Region Midt og andre instanser, 
der påvirker vort samfund. 

•	 Er medarrangør af Høstfest og 
Dilletant i Kølkær. 

•	 Udsender Borgernyt én gang 
om året for at præsentere byens 
foreninger og klubber. 

•	 Medarrangør af arrangementer 
f.eks. ved jul, fastelavn og Skt 
Hans. 

•	 Sammen med Idrætsforeningen 
står vi for www.kolkaer.dk 

Borger foreningen er en medlemsba-
seret forening med egen bestyrelse 
og har derfor brug for så mange med-
lemmer som muligt. Der kan tegnes 
medlemskab for 1 år af gangen. 
Prisen herfor er for et Husstands 
medlemskab 70 kr og 35 kr for et 
personligt. Medlemskab giver ret til at 
stemme på generalforsamlingen.

Missionshus

Missionshuset bruges til møder m.v., 
og desuden bruges lokalerne til bør-
neklubber, hyggeklubben og til øve 
aftener for KølkærKoret.

Museer i  Kølkær omegn
Kølkær har 2 museer at byde på

Søby Brunkulsmuseet

Museet er opstillet i 1977. Det er 
museets formål, at orientere om 
brunkulsperioden fra 1940 til 1970. 
Det gør man i form af gamle fotos, 
genstande og værktøj fra perioden. 
Museet er i besiddelse af flere huse, 
som er bygget i 1940erne samt en 
købmandsforretning fra 1941. Museet 
er bygget op, så det skildrer arbejds-
liv, og dagligliv for de 4000 til 5000 
mennesker der boede i Søby. Besøgs-
tallet er p.t. ca. 16.000 om året, og 

museet er dermed det bedst besøgte 
egnsmuseum i området.

Hedelands museet

Hedelandsgruppen er en lokalhisto-
risk arbejdsgruppe,der arbejder med 
registrering af udviklingen i områ-
derne Fjederholt, Kølkær, Søby og 
Voulund.

Gruppen har en mindre samling af 
gamle landbrugsmaskiner og husge-
råd, som kan besøges efter forudgå-
ende aftale. Endvidere findes et arkiv 
med gamle billeder og optegnelser fra 
1800-tallet og frem til nutiden. Der 
kan også ses udskrifter af folketæl-
linger samt kirkebøger fra området. 
Man er til stadighed interesseret i at 
udbygge dette arkiv.

Skoleåret 2010/2011
 0a  10 elever

 1a  10 elever
 2a   9 elever
 3a   8 elever
 4a   8 elever
 5a   9 elever
 6a  10 elever
 7a  17 elever
 8a  23 elever
 9a  26 elever
 I alt  130 elever
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Bindinger
Der er ikke mange landskabelige bin-
dinger og beskyttelseslinjer i landskabet 
omkring Kølkær. Det betyder ikke, at der 
ikke skal forhandles med kommunens 
miljømyndigheder om flere af forslagene, 
det gælder f.eks. stiforløbene og forsla-
gene 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

© Kort & Matrikelstyrelsen

Bygge- og beskyttelseslinier

Målforhold 1:10000
Dato 27/9-2010

Signaturforklaring

Bygge-  og beskyttelsesl inier

© Kort & Matrikelstyrelsen

Grundvand

Målforhold 1:10000
Dato 27/9-2010

Signaturforklaring

Grundvand

© Kort & Matrikelstyrelsen

Jordforurening

Målforhold 1:10000
Dato 27/9-2010

Signaturforklaring

Jordforurening

© Miljøministeriet, © Kort & Matrikelstyrelsen

Lokalplaner

Målforhold 1:10000
Dato 27/9-2010

Signaturforklaring

Lokalplaner
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© Kort & Matrikelstyrelsen

Jordforurening

Målforhold 1:10000
Dato 27/9-2010

Signaturforklaring

Jordforurening

© Miljøministeriet, © Kort & Matrikelstyrelsen

Lokalplaner

Målforhold 1:10000
Dato 27/9-2010

Signaturforklaring

Lokalplaner

© Kort & Matrikelstyrelsen

Naturbeskyttelse

Målforhold 1:10000
Dato 27/9-2010

Signaturforklaring

Naturbeskyttelse

© Kort & Matrikelstyrelsen

Naturdata

Målforhold 1:10000
Dato 27/9-2010

Signaturforklaring

Naturdata

© Kort & Matrikelstyrelsen

Regionplan 2005 - kortbilag 2

Målforhold 1:10000
Dato 27/9-2010

Signaturforklaring

Regionplan 2005 -  kortbi lag nr.  2 
Målsat  og potentiel  natur

© Kort & Matrikelstyrelsen

Regionplan 2005 - kortbilag 6

Målforhold 1:10000
Dato 27/9-2010

Signaturforklaring

Regionplan 2005 -  kortbi lag nr.  6  (kirkezoner)
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Herning Kommunes Landdistr ikspol i t ik
I  det  pol i t iske arbe jdsgrundlag for  sammenlægningsudvalget /byrådet  for  Her-
n ing kommune 2006-09 er  formuleret  fø lgende målsætninger  for  landdistr ik-
terne:

•	  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 handle-
muligheder, der fremgår af den nationale landdistriktspolitik, således at alle 
borgere i landdistrikterne får et udviklingsperspektiv

•	  At der sikres en fortsat videreudvikling af et velfungerende landsbykontaktud-
valg, som naturligt udvides til den ny kommune.

Underpunkter  i  Hern ing Kommunes landdistr ikspol i t ik  nævnes I  det  fø lgende. 
For  en uddybning af  de enke l te  punkter  henvises t i l  Hern ing Kommunes h jem-
meside.

•	 Flere bor på landet, og det giver forbedrede muligheder for at øve indflydelse 
på beslutningerne i byrådet både på kort og langt sigt.

• 	 De nye motorve je  g iver  nye loka le  udvik l ingsmul igheder  ford i  t i lgængel ighe-
den t i l  arbe jde,  indkøb og f r i t idsmul igheder  er  nemmere.

•	  Kommunen bakker op også økonomisk. Det er vigtigt for det lokale engage-

ment, at kommunen bakker op på alle mulige måder, herunder med økono-
misk understøttelse hvor der er behov for det. 

•	  Byforskønnelse og byfornyelse. På længere sigt kan det være med til at fast-
holde 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
Visionerne og fremtidsbillederne for landdistrikterne er konkretiseret i 8 hoved-
indsatsområder for det videre arbejde med forbedring af mulighederne i landdi-
strikterne i Herning kommune.

Kommunen og de mindre bysamfund skal  t række på samme hammel

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 land-
distrikters fortsatte udvikling
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Kommunale ini t iat iver  og lokale ini t iat iver  med opbakning f ra  kommunen

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.

Attrakt ive byggemuligheder  for  bol iger  og erhverv i  de mindre bysamfund

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

Let  adgang t i l  naturoplevelser  og det  åbne land

Naturen er en af de vigtigste attraktionsværdier ved at bo i landdistrikterne. Der er 
allerede mange lokale muligheder for friluftsliv og naturoplevelse, som vil kunne 
udbygges gennem en målrettet kommunal og statslig indsats. 

De enkel te  bysamfunds posi t ive særpræg skal  v idereudvikles

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 kol lekt ive t raf ik  skal  medvirke t i l ,  at  de mindre bysamfund ikke isoleres

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

Markedsfør ing

Landdistrikterne og de små byer skal markedsføres samlet – som bosætningsom-
råder, som erhvervsområder og som turistområder. Kommunen skal gøre en stor 
indsats for at promovere hele kommunen og ikke alene Herning By.
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Planværksted
Helhedsplanen er udarbejdet på et plan-
værksted, som foregik på Kølkær Skole i 
dagene fra den 27. september til den 29. 
september 2010. 

På førstedagen gennemgik konsulenterne 
problemer og muligheder for Kølkær 
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 
Kølkær. 

Planarbejdets resultater blev præsenteret 
på et velbesøgt borgermøde om aftenen 
den 29. september 2010. 

Følgende deltog i mødet mandag aften 
den  september:

•	 Ejner Thomsen

•	 Erik Toustrup

•	 Ingeborg Ovesen

•	 Jørgen Andersen

•	 Jørgen Jakobsen

•	 Kaj Hansen

•	 Lars Ove Kragh

•	 Lisbeth Blaabjerg

•	 Poul Christensen

•	 Randi Skousbøll

•	 Svend Østergaard

Borgermøde den 29. september
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Kølkær:  udfordr inger,  ønsker  og muligheder
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Kølkærs forslag
Skolen
Skolen ligger i farezonen for lukning.

Visionen skal være, at enhver landsby skal 
have en skole. Vi må nok acceptere, at de 
store elever skal et andet sted hen. Det er 
vigtigt at Kølkær har en grundskole - hvis 
børnene har gået i skole i Kølkær, så er de 
startet på et aktivt fritidsliv, så de kan fast-
holdes herude. For tilflyttere handler det 
om skole og pasningstilbud - det skal for 
alt i verden bevares. Herning Kommune 
bør føre en mere aktiv landsbypolitik. 

Kommunerne må ikke sælge noget under 
prisen, men alt kan lade sig gøre i Her-
ning. Det må kunne lade sig gøre, at det 
er attraktivt for børnefamilierne at flytte 
ud - det kræver billige byggegrunde. 
Måske kræver det en lovændring, som 
politikerne i udkantsområderne bør 
arbejde for bliver vedtaget.

Ikke alle småbørnsfamilier kan ikke få 
vuggestueplads i byen. Der mangler plad-
ser fra 0-2 år.

Bolig og befolkning
Hvidkløvervej og Nyhavn er ikke interes-
sant som ældrevenlige boliger. Der kan 
godt skitseres mindre boligtyper, som 
også kan bruges at unge familier. Nyhavn 
vil kunne bruges til små boliger, som 
unge familier har brug for. Anvendelse 
i lokalplanen til, at der også kan være 
tæt-lav. Det samme gælder Hvidkløvervej, 
hvor der er mulighed for at bygge dob-
belthuse, som er udnyttet af Lejerbo.

De ældre vil bo centralt, hvis de skal blive 
i Kølkær. Behovet er der. Der er mange, 
der er trætte af haver. Det kunne ske ved 
at lave mindre ældrevenlige boliger på 
den gamle korn og foderstofgrund. Brug 

byfornyelsesmidler!

Hvordan får man flere børn i skolen? Det 
kan bl.a. ske ved at lave attraktive boliger, 
til førstegangskøbere, der lige starter op. 

De nyværende ikke udbyggede boligområ-
der bør nyindrettes, så der bliver mulig-
hed for et varieret boligudbud. Vi vil også 
gerne have udpeget perspektivarealer, der 
går ud over kommuneplanen tidshorisont, 
f.eks. trekanten op mod den nye korn- og 
foderstofforretning.

Der ønskes 6 nye almene boliger.

Det grønne,  byrummene og 
tur ismen
Arealet ved den Gl. Brugs - parkerings-
pladsen og det grønne område bag 
selskabslokalerne kan forskønnes og 
udnyttes bedre.

Vi skal være bedre til at udnytte de 
fordele, som nærheden til de fantastiske 
naturområder giver og sommerhus-
området Lyngshuse. Stikord: Søbysø 
- brunkulslejre - sort sol ved Søby sø 
- brunkulsby - gl. historie. Der kører en 
fredningssag for hele brunkulsområdet; 
man behøver ikke at frede hele området, 
fordi det vil begrænse adgangen til områ-
det, og dermed gøre det mindre attraktivt 
for turister og lokalbeboere.

Bedre skiltning til Søby Brunkulsmuseum, 
og den findes ikke på GPS’en.

Skiltestander ved Pakhuset der viser vej til 
områdets seværdigheder.

Mere grønt og fællesareal i de nye områ-
der, der skal udbygges. 

Træ-allé lyder som en spændende idé - 

nogle steder er det blevet rigtigt fint. Det 
kunne være en god idé som byport - ved 
indfaldsvejene. Det ville være smukt, hvis 
byen blev forbundet til landskabet på 
denne måde. 

Trekanten trænger til at blive forskønnet. 
Herning Kommune og Borgerforenin-
gen arbejde med sagen. Der kan laves 
petanquebaner der. Grillhytten kan flyttes 
til bedre placering, eventuelt på trekanten.

Den gamle sprittervej / betonvej kunne 
man cykle igennem i gamle dage - var en 
fin cykeltur, men vejen er for bumpet. Der 
er ikke et sted, hvor man kan leje cykler. 
Velegnede cykelstier mangler til Herning 
og Hammerum. Der kunne godt være 
cykeludlejning ved brugsforeningen. + en 
ordentlig turist information. info om stier 
og ruter - vandrestier. 

Der bliver bygget 2-3 huse om året i som-
merhusområdet øst for Kølkær. 

Kultur  og f r i t idsl iv
Vi arbejder på at få lagt fliser på par-
keringsområdet ved Hallen. Alternativt 
kunne p-pladsen indrettes som en 
multibane. Det er ikke ofte p-pladsen er 
fyldt op. Der kan sagtens spilles tennis 
på hårdt underlag. Kan man ikke tage 
sparkemuren med.

Vil gerne have bogbus eller samordning 
med skolebiblioteket -  som det kun er 
skolebørnene, der har adgang til. Bøger 
bestilt på nettet kan leveres i Brugsen. 
Kan der tænkes i alternative baner i sam-
ordning. Der kommer et fitnesscenter i 
idrætsforeningen. 

På skolen har 9’klasserne fortalt hvad de 
gerne vil have. Se boksen!

Værested for byens unge måske med bål-

sted, evt. mellem stadion og engen på det 
areal, der naturligt er omkranset af træer.

Hvad skal de store børn få tiden til at gå 
med? Hvis de keder sig om sommeren 
kan de være tæt på at lave hærværk. 
Steder som de syntes er spændende 
f.eks. et musikhus eller bare et værested, 
som kunne være i den gamle brugs.

Det gælder om at have et godt kulturelt 
fritidsliv - det er vigtigt - det er Kølkær 
selv der skal løfte det. 

Kølkær ser lidt forsømt ud pga. meget 
ukrudt i fliserne - skal man ikke gå 
sammen om en ukrudtsbrænder - en 
andelsforening som kan gå sammen om at 
købe maskiner til vedligeholdelse af byen. 
Når man lige har maskinen hjemme, kunne 
man jo tage naboen med. Byen skal være 
flot og et sted med et godt ry, fordi den er 
vedligeholdt. En andelsmaskinstation. 

Hvordan får man folk til at tage sig af sit 
fortov? Det kunne borgerforeningen godt 
arbejde videre med. 

Traf iksikkerhed
Bliver der for stærkt - ja! Der bliver kørt 
alt for hurtigt ad hovedgaden. 

Hastighedsdæmpning gennem en kom-
bination af trafikchikaner og allé beplant-
ning. Det skal stadig være muligt for 
store traktorer og landbrugsmaskiner at 
passere gennem byen.

Bump mod Vestermarken er acceptable - 
det kunne man også lave mod Søby syd 
for Kølkær ud af Søbyvej. 

Der er ønske om, at toget standser i 
Kølkær - og man kan købe med en sms - 
der er allerede en parkeringsplads lige ved 
Brugsen, som ligger lige ved banen. 

Busser - det er elendigt det, der er - ikke 
til at hente børn. En ny busrute vil være 
fint - direkte til Herning. En Lind og en 
Herning rute. Tog til Brande og Herning. 

Stier
Der mangler en sti rundt om Nyhavn, der 
munder ud i Vestermarken

Der er ønske om cykelsti til hovedvejene. 
Langs banen og til Hammerum.

Stisystem øst for Søbyvej langs Hallund-
bæk. Træerne skal beskæres.

Cykelstien syd ud af byen (langs boldba-
nerne), også her skal træerne beskæres.

Hugormestien syd ud af byen, mellem 
træerne til Søby sø badestrand skal vedli-
geholdes bedre og træerne skal beskæres.

Andre ideer
Byskiltene må gerne rykkes længere ud 
end til den første hus - så de kan være 
med til at tage farten af. 

Grønne byporte vil være fint.

Konkurrence om et nyt byskilt - ”Kølkær 
tør være landsby” er ikke godt. Er det 
farligt at være landsby?

Motorbane bag ved boldbaner mod 
jernbanen bør støjdæmpes og miljøgod-
kendes.

Den gamle købmandsgård på hjørnet af 
Kølkær hovedgade og Hammerumvej og 
den gamle foderstof på hjørnet af Ham-
merumvej og Lyngvej bør saneres.

Byggemodningen af udstykningen ”Nyhavn” 
fremskyndes så der er flere muligheder end 
Hvidkløvervej udstykningen.
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Input  f ra  9.  k lasse på Kølkær 
Skole
Indput fra 9. klasse på Kølkær Skole, som 
blev afleveret til arbejdet med helhedspla-
nend den 27. september 2010. 

•	  Bedre adgang til offentlig transport. 

•	 Busserne skal blive ved med at køre 
og gerne i weekenderne, for så har 
vi, der ikke har bil, mulighed for at 
komme til Herning

•	 Unges og gamles mulighed for at 
komme ud af byen – ”lokkemiddel” til 
tilflyttere

•	 Et trinbræt til tog. Hvis toget stopper 
herude, vil det nok også få folk til at 
flytte herud.

•	 Bevar overbygningen/skolen skal 
bestå

•	 Hvis skolen lukkes helt, så vil byen 
”dø”. Ingen børnefamilier vil flytte 

hertil, og mange vil flytte væk

•	  Overbygningen er nærmest hele sko-
lens ”ungdomsliv”

•	  Få Kølkær gjort mere attraktiv: for 
mange steder er ikke pæne

•	 Mere arbejde til byen, fordi det er en 
pendlerby, og det vil vi gerne have 
lavet om på

•	 Flere aktiviteter fx et musikhus, så 
man ikke skal helt til Herning

•	 Tennisbaner på idrætscente-
ret – hvis Arnborg kan, så kan vi 
også!Kommentarer fra 

Afslut tende borgermøde
Der er ikke noget ønske om, at der etable-
res bump i byen. 

Dem der bor bag banen, vil gerne have at 
det grønne bliver, så det ikke støjer - og 
så man er fri for at kigge over i byen. 
Syntes det skal være, som det er i dag. 

Kan stien ved 
Nyhavn ikke gå op 
bagom kirken igen? 
måske igennem 
skoven. Der er en 
overgang/vej nord 
om ved vejovergan-
gen + Bækken østpå 
fra Kølkær Hoved-
gade til Nørlundvej. 

Hvem skal holde et 
nyt stisystem? Hvis 
der laves et nyt, så 
skal Herning Kom-
mune holde det. 
Det stisystem, der 
er i dag, bliver ikke 
vedligeholdt. 

Hvor skal alle de mennesker komme fra? 

Fredskov i Nyhavn skal bevares. 

Nørrelundvej - cykelsti til sommerhusom-
rådet - det ville binde det tættere sammen 
med Kølkær. 

Forslag om andelsforening omkring en 
’Maskinstation’ - byen kommer hurtigt til 
at se lidt forsømt ud. Det kan man søge 
LAG’en om - der vil være behov for lidt 
lagerplads (30 m2) + et sted til loppemar-
ked -. hvor man kan give og tage - bytte 
bytte købmand. Det er der i dag i Brugsen 
med bøger. 

De ældreboliger, der er i byen er så umo-
derne, at de ældre ikke vil bo i dem. 

Vi elsker brunkul! 

Kultur i træsko: Kulturfestival for mange 
år siden. Det er fint nok med bæredygtig-
hed, men det er nogle urealistiske mål, 
som fordyrer ting og sager. Der er brug 
for at få folk herud og visioner, der er til at 
gennemføre.

Ønske om at få sat grundpriserne ned i 
Kølkær.

Kan korn- og foderstof ikke få nedriv-
ningstilskud - hvis man søger om det?

Hvad med kulturen? Hvor skal den være 
henne - der er ikke kommet konkrete 
forslag med her. Sidste år var kulturkara-
vanen forbi. 

Borgerforeningen er ved at pusle med en 
gruppe der kan følge op på kulturkara-
vanen. Fællesspisningen var helt fanta-
stisk - og det kunne godt være en fast 
tradition. Skoleklasserne på Kølkær skole har givet et bud 

på hvordan deres by skal se ud i fremtiden

Skoleklasserne på Kølkær skole har givet et bud 
på hvordan deres by skal se ud i fremtiden

Der var også fakkeloptog i byen - husk at 
reklamere for de forskellige folk! 

Der skal være en mere aktivering af folk - 
det er generelt. 

De forskellige foreninger skal mødes 2 
gange om året så de kan koordinere de 
forskellige arrangementer. Så der laves 
en kalender for et ½ år ad gangen. Den 
må gerne komme både i postkassen og i 
mailen og i ugeposten. 

Flytte grillhytten op på Trekanten - det 
er vel kulturagtigt - gløg og æbelskiver i 
hytten til jul, med juletræ. 

En hundeskov - oplagt i DSB arealet.
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Signaturforklaring:

Udfordrende vejstrækning

Ønske om stiforbindelse

Område med en 
udfordring

Der er ikke gang 
i grundsalget i 
Nyhavn
storparceller

Stiforbindelse fra
Søbysøvej omkring 
fredskoven til 
Vestermarken

Stiforbindelse 

Meget tæt
beplantning
som trænger
til at blive tyndet

Cykelsti til Herning? 

Grunde til salg
åben/lav
bebyggelse

Grunde til salg
åben/lav bebyggelse

Bevaring af skole
og daginstitution

Åben plads

Der er ikke 
noget trinbræt

Der mangler
liv på 
Trekanten

’Foderstoffen’
er meget nedslidt

Meget tæt 
beplantning

Cykelsti til Søbysø og 
brunkulslejerene? 

Meget tæt 
beplantning

Cykelsti til 
Hammerum? 

Cykelsti?

Cykelsti?

Forskønnelse/byport 
(ikke stavær)

Forskønnelse/byport 
(ikke stavær)

Forskønnelse/byport 
(ikke stavær)

Forskønnelse/byport 
(ikke stavær)

Placering af 6
lejeboliger

Støj

Forskønnelse/byport 
(ikke stavær)

Det opleves som
utrygt at der køres 
stærkt på Kølkær 
Hovedgade - især lige
udenfor byen. 

Udfordringer
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Grøn bearbejdning 
af gadeforløb og adkomst til Kølkær

Mulige boligudviklingsområder

Byomdannelsesområder

Potentielle cykelstier

Trinbræt

Markering af landskabelig bearbejdning
af Kølkærs byporte

Støjafskærmning

Multifunktionelle pladser/
byrum

0 100 200 300 400 500 m

Signaturforklaring:

Byport til 
Kølkær

Cykelsti til 
Herning

Grøn bearbejdning af 
Kølkær Hovedgade - eventuelt med 
fartdæmpning også

Cykelsti til 
Hammerum

Byport til 
Kølkær

Grøn bearbejdning af 
Hammrumvej - evt. 
fartdæmpning

Byport 
Grøn bearbejdning af 
Nørlundvej - evt. 
fartdæmpning

Byport til 
Kølkær

Grøn bearbejdning af Kølkær 
Hovedgade - evt. fartdæmpning

Grøn bearbejdning 
af Vestermarken
- evt. fartdæmpning

Byport til 
Kølkær

Cykelsti 

Cykelsti til 
Søbysø og 
brunkulslejere

Cykelsti til 
Nørlund Plantage

Tæt/lav boliger?
Tæt/lav boliger?

Sokkelgrunde? 

Stiforbindelse

Stiforbindelse

Multibane kombineret
med en parkeringsplads

Aktiv gøn plads
på Trekanten
   som en del af byomdannelsen

Etablering af en plads/torv
                   med aktiviteter for de unge?

Byomdannelsesområde

Boliger eller anden 
fortætning i den centrale
del af Kølkær

Støjvold (grøn)

Trinbræt (sort) 

Tæt/lav boliger?
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Støjvold

Kortudsnit syd for Kølkær Idrætscenter

Motorbanen støjer

Ønsker  og muligheder



Hovedstruktur
Forslag og ønsker fra planværkstedets 
deltagere har sammen med COWIs 
vurdering af de fremtidige muligheder for 
Kølkærs udvikling resulteret i, at der at 
der er udformet et forslag til hovedstruk-
tur for Kølkær. Planen bibeholder kommu-
neplanens arealudlæg og struktur. 

Dog indeholder planen et stort nyt 
boligudlæg, som kan betragtes som et 
perspektivområde, der eventuelt kan 
inddrages i kommende revisioner af 
Herning kommuneplan. På sidstedagen 
af planværkstedet blev planlæggerne gjort 
opmærksomme på, at korn og foderstof-
forretningen lige nord for det udpegede 
perspektivområde ligger i miljøklasse 
6, hvilket betyder, at der skal være en 
afstandszone på 600 meter til nærmeste 
følsomme anvendelse. Det betyder, at der 
ikke kan udlægges boliger på den foreslå-
ede trekant. Planlæggerne har imidlertid 
valgt at bibeholde den foreslåede plan, 
fordi den viser indretning af en ander-
ledes bebyggelsesplan, som kan tjene 
som eksempel på, hvordan man også kan 
indrette et nyt boligområde.

Der er i kommuneplanen og i 4 lokalpla-
ner allerede udlagt nye boligområder:

Lokalplan nr. 72.B1.1 for et boligområde 
ved Nørlundvej i Kølkær (Hvidkildevej). 
Åben-lav og dobbelthuse

Lokalplan nr. 72.B4.1 for et boligområdet 
Nyhavn i Kølkær. Åben-lav.

Lokalplan nr. 72.BL.1.1 for 7 boliger i 
Kølkær Hovedgade 38 i Kølkær (det gamle 
mejeri). Tæt-lav

Lokalplan nr. ? for et boligområde ved 
Markskellet i Kølkær (Hvidkildevej). Åben-
lav 

De nugældende lokalplaner giver kun 
i meget begrænset omfang mulighed 
for at bygge andet end parcelhuse på 
almindelige, og i Nyhavns tilfælde, store 
naturgrunde. Det er derfor i struktur-
planen foreslået og vist, at der på de 
tilbageværende ledige udbygningsarealer 
kan bygges meget mere varieret, dvs. 
rækkehuse, punkthuse og etageboliger. 
Det betyder, at de nugældende lokalplaner 
skal laves om, men i de fleste tilfælde vil 
det kunne lade sig gøre med ganske få 
ændringer i tekst og kortbilag samt selv-
følgelig en ny lokalplanproces, afsluttende 
med en byrådsvedtagelse.

Strukturplanen afgrænser og detaljerer 
kommuneplanen

Kølkær skal  forskønnes ved
•	 at alle indfaldsveje forskønnes med 

allébeplantning, hvor det er muligt og 

forsynes med en skulpturelt virkende 
grøn byport. Byporten dannes af et 
antal kubisk beskårne bøgehække, 
inspireret af brunkulstørv. Det kubi-
ske brydes af 2 søjletræer (eg eller 
avnbøg), se illustration. Byportene 
skal sammen med hastighedschika-
ner på indfaldsvejene medvirke til at 
bilernes hastighed dæmpes.

•	 at den centrale del af byen, fra Vester-
marken til Nørlundvej forskønnes. 
Trekanten nyindrettes af Borgerfor-
eningen og Herning Kommune i fæl-
lesskab. Området mellem det gamle 
mejeri, den gamle brugs og Pakhuset 
nyindrettes og begrønnes. Her må 
gerne være flere aktivitetsmuligheder, 
så p-pladserne kan udnyttes, når 
der ingen biler er. Området kan også 
bringes til at hænge bedre sammen 
med en hævet flade hen over Kølkær 
Hovedgade og krydset ved Nørlund-
vej.

•	 at DSB’s areal nord for Pakhuset 
udlægges til rækkehuse. Her vil der 
kunne være plads til en 6-7 smarte 
boliger i 2 etager, 12-17 boliger, hvis 
der bygges mindre boliger.
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OmrådefornyelseVeje og St ier

Den grundlæggende vejstruktur ændres 
der ikke på. 

Der etableres et stinet som vist på kortet 
med ønsker og muligheder.

Trafiksaneringer mv. udføres i samarbejde 
med Vejafdelingen i Herning Kommune 
på grundlag af retningslinjerne i Helheds-
planen.

Der afgrænses et byfornyelsesområde 
langs Kølkær Hovedgades nordlige del. 
Området omfatter den gamle korn- og 
foderstofforretning, 2 ejendomme øst for 
Lyngvej samt bebyggelsen øst for Kølkær 
Hovedgade til byens afslutning, hvor det 
skal bemærkes, at ikke alle ejendomme er 
i dårlig bygningsmæssig tilstand. 

De dårlige enfamilieshuse langs Kølkær 
Hovedgade og de øvrige udpegede 
renoveringstrængende huse i byen bør 
tilbydes bygningsfornyelsesmidler og 
inddrages i den kommende prioritering 
af byfornyelsesmidlerne i Herning Kom-
mune.

Korn- og foderstofbygningen og bygnin-
gerne på Lyngvej 1 foreslås nedrevet for 
at give plads til et lejlighedsbyggeri i 1-2 
etager med grønne friarealer og parkering 
i gården. Her vil kunne blive plads til ca. 
14 boliger i en etage og ca. 28 i 2 etager. 
Antallet afhænger naturligvis af lejlighe-
dernes størrelse og muligheden for at 
skaffe tilstrækkelig parkering.

Der er også udpeget et område, som 
kunne være et muligt fremtidigt område-
fornyelsesprojekt. Det omfatter foruden 
byfornyelsesområdet også det område, 
som bør forskønnes, som beskrevet 
ovenfor. 
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Saneringsmodent

Bygningsfornyelse

Centralt byomdannelsesområde

0 100 200 300 400 500 m

Signaturforklaring:

Muligt byomdannelsesområde

Kortet er at betragte som en screening af 
området, og ikke en endelig registrering. 

En endelig registrering må bero på en 
tilbundsgående registrering og nærmere 
analyse af hele området. Der kan derfor være 
ejendomme, som bør fremgå af kortet, men 
som ikke er taget med. Der kan også være 
ejendomme, som efter en nærmere analyse, 
bør udgå. 
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Samlet  hovedstruktur
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Perspekt ivområde ved Vestermarken
Nord for Vestermarken udlægges et perspektivområde, som kan overvejes i forbindelse med kommende 
revisioner af kommuneplanen.

OBS! Den viste plan har indlagt en afstand på 30 meter til den eksisterende fredskov

Planen viser et antal anderledes formede parcelhusgrunde, som med deres utraditionelle form kunne til-
trække nye og anderledes boligsøgende. I det centrale område er vist en række sokkelgrunde, som ligger på 
et fællesareal, som også vil kunne benyttes af parcelhusbeboerne.
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Bol igområde ved Nørlundvej
Det meste af lokalplanens oprindelige parcelhusudlæg bibeholdes, mens den nordligste del fore-

slås omdannet til en rækkehus/klyngehusbebyggelse. Det giver mulighed for at bygge ca. 14 boliger i 
stedet for de oprindelige 8 parcelhuse.
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Nyhavn
Også her bibeholdes det meste af lokalplanens oprindelige parcelhusudlæg. Der er 
foreslået 2 tættere bebyggelser.

•	 Den centrale del af området foreslås omdannet til rækkehus/klyngehusbebyg-
gelse. Det giver mulighed for at bygge ca. 14 boliger i stedet for de oprinde-
lige 3 storparceller.

•	 Den nordvestlige del af området foreslås omdan-
net til 5 lidt eksklusive dobbelthuse i 2 
etager. Det giver mulighed for at bygge 
ca. 10 boliger i stedet for de oprindelige 4 
storparceller.



KRØSBÆRVEJ

K
IR

K
E

S
V

IN
G

E
T

LY
N

G
V

E
J

S
O

R
T
B

Æ
R

V
E
J

K
Ø

LK
Æ

R
 H

O
V

E
D

G
A

D
E

SOLITUDEVEJ

P
R

Æ
S

T
E

V
Æ

N
G

E
T

MARKSKELLET
R

Ø
D

K
L
Ø

V
E

R
V

E
J

ØSTERMARKEN

H
V

ID
K

L
Ø

V
E

R
V

E
J

NØRLUNDVEJ

VESTERMARKEN

S
Ø

B
Y

S
Ø

V
E

J

HALLUND BÆK

HALLUND BÆK

HEDE

FREDSKOV

FRED-
SKOV

FREDSKOV

HAMMERUMVEJ

KØLKÆR helhedsplan 29

Bol igområde syd for  Mark-
skel let
Den oprindelige plan ændres helt for bedre at kunne udnytte den 
fantastiske natur og nærheden til Hallund Bæk. Nord for adgangsve-
jen udlægges areal til 5 dobbelthuse. Mod syd udlægges 8 storpar-
celler, som pålægges en byggelinie mod syd, således at den sydlige 
halvdel af grunden blive et åbent areal ned mod bækken. Det skal 
ikke være tilladt at opsætte hegn mod det offentlige areal langs åen, 
selv om det er matrikuleret som et privat areal.

Planen indeholder således 18 boliger på 2 ha. Det giver 9 boliger /ha 
og planen er derfor i overensstemmelse med Herning Kommune og 
Miljøcenterets krav om mindst 7 boliger/ha.
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Plads mellem gl.  brugs og Pakhuset
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Handl ingsplan
 

Handlinger Projekt Ansvarlige Tidspunkt Prioritering Finansiering
Boligområder

Omdannelse af Nyhavn Skitser og LP KB, HK KB, investor/HK

Omdannelse af Markskellet Skitser og LP KB, grundejer, HK KB, investor/HK

Omdannelse af del af Hvidkløvervej Skitser og LP KB, grundejer, HK KB, investor/HK

Tæt-lav på grund N for Pakhuset Skitser og LP KB, grundejer, HK KB, investor/HK

Udbud af grunde under markedspris Møde med HK

Markedsføringsmateriale KB, HK KB, investor/HK

Byfornyelse

Anmodning om deltagelse i HK byfornyelse KB, HK Stat, HK, investor

Gl. korn og foder Nedrivning, projekt, skitser, LP KB, HK Stat, HK, investor

Gl. mekaniker Nedrivning, projekt, skitser, LP KB, HK Stat, HK, investor

Div- bygningsfornyelse parcelhuse Tilbud til ejere KB, HK Stat, HK, ejer

Trafik og byrum

Oplæg stiplan Møde med HK HK og KB HK og KB

Stiplan Detailplanlægning og etapedeling HK og KB HK og KB

Tracé og aftaler med grundejerne Møder HK og KB HK og KB

Torv mellem gl. brugs og Pakhuset Skitser, projekt og finansiering HK og KB HK og KB

Byporte Projekt og aftaler HK og KB HK og KB

Træallé Projekt og aftaler HK og KB HK og KB

Oplæg samlet trafiksaneringsplan Møde med HK HK og KB HK og KB

Trafiksaneringplan Plan og projektliste HK og KB HK og KB

Bedre busforbindelser Møde med HK HK og KB HK og KB

Vedligeholdelse af sti til Søby Sø badestrand Pris HK og KB HK og KB

Beskæring af træer langs boldbanerne Arbejdsdag KB KB

Forskønnelse af Trekanten Møder med HK HK og KB HK og KB

Støjvold om motorbane Møder, projekt HK og KB HK og KB

Kultur, Skole og Hal

Multibane på p-plads ved hal Møder, plan og gennemførelse KB HK og KB

Bogbussen tilbage Møde med HK HK og KB HK og KB

Byttecentral i/ved pakhuset Møder, plan og gennemførelse KB KB

Havemaskinstation Møder, plan og gennemførelse KB KB

Værested for byens unge Møde med de unge KB HK,  KB og fonde

Turisme

Markedsføring af brunkulslejerne Bedre information ved pakhusene KB og brunkulsmuseet KB, brunkulsmuseet og fonde

Bedre skiltning til brunkulslejerne KB og brunkulsmuseet KB, brunkulsmuseet og fonde

Ansøgninger

Ansøgning om områdefornyelse 1 Nedslidte landsbyer HK og KB HK, fonde/puljer og KB

     



Udarbejdet af:

COWI
Niels Hurup og Ann-Gerd Rasmussen
I samarbejde med: 
Kølkær borgerforening, samt alle borgere i byen
Herning Kommune

September 2010

Støttet af Fødevareministeriet og EU gennem

                LAG HERNING

Helhedsplanen er nu færdig og ligger tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside og på Kølkær.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 Kølkær, 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.

Der har været mulighed for at komme med bemærkninger fra afholdelsen af planværkstedet og frem til 
den 15. november 2010. 

 
Med venlig hilsen

Jørgen Jakobsen 
Formand for Kølkær og Omegns Borgerforening

97 14 73 99 
Søbysøvej 15, Kølkær,  
7400 Herning 
j.jakobsen@city.dk

Hvad har  du på hjer tet?


