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Sagsresume 

På Byplanudvalgets møde den 1. februar 2021 (punkt 13) besluttede Byplanudvalget at 
afsætte 250.000 kr. til forskønnelse af indfaldsvejene til Aulum. Efterfølgende besluttede 
Herning Byråd på møde den 2. marts 2021 (punkt 31) at fremrykke 450.000 kr. fra fors-
kønnelsespuljen i 2022 til forskønnelse af indfaldsvejene til Aulum. Samlet er der der-
med afsat 700.000 kr. til forskønnelse af indfaldsvejene til Aulum i 2021.  
 
Byplanudvalget skal tage beslutning om den videre proces og fordeling af den afsatte 
økonomi, på baggrund af tilbagemelding fra Aulum Borgerforening.  

Sagsfremstilling 

Dialog med Aulum Borgerforening: 
Forvaltningen har været i dialog med Aulum Borgerforening som har nedsat en fokus-
gruppe – Udvalget for flotte indfaldsveje – med henblik på lokal forankring og kvalifice-
ring af projektet. Dette er sket på baggrund af et oplæg fra forvaltningen, hvor forskelli-
ge opmærksomhedspunkter for forskønnelse af indfaldsveje til Aulum er præsenteret. 
Dette oplæg er der arbejdet videre med i fokusgruppen, og tilbagemeldingen herpå 
fremgår af bilag 1, Indfaldsveje i Aulum. Tilbagemeldingen præsenterer en række syns-
punkter og prioriteringer, som lægger op til en principiel beslutning om projektets fokus 
og den videre proces.  
 
Et vartegn i rundkørslen ved Jersildvej er det primære fokus for fokusgruppen. De har 
på eget initiativ kontaktet den lokale kunstner Jens Chr. Jensen, som blandt andet ar-
bejder med landart, og lokalt kan opleves for et af sine værker på Designcenter TEKO i 
Herning. Vartegnet skal placeres midt på den renoverede rundkørsel, og markere den 
vigtigste indfaldsvej til Aulum, når man ankommer fra motorvejen. Vartegnets udtryk, di-
mensioner, lokale fortælling og materialevalg skal kvalificeres yderligere i en kommende 
proces, i en helhed sammen med renovering af rundkørslen og sidearealerne hertil. Der 
lægges op til, at der under kvalificeringen finder en løbende forventningsafstemning 
sted med Herning Kommune, så det kunstneriske udtryk afstemmes med Byplanudval-
get, og de tekniske krav afstemmes med forvaltningen. Fokusgruppen lægger op til en 
overordnet økonomisk fordeling af projektets midler, så der afsættes 200.000 kr. til 
kunstnerens udarbejdelse af vartegnet og honoreringen.  
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Fokusgruppen bemærker, at den fremlagte tidsplan for processen er alt for stram for en 
ordentlig kvalificering og udførelse af vartegnet, såvel som resten af projektets indsat-
ser. Der er således udtrykt ønske om, at tidsplanen skal kunne udvides efter behov ved 
en nærmere definerende dialog med kunstneren. 
 
Herudover har fokusgruppen en række opmærksomhedspunkter af mere generel karak-
ter, som kan indarbejdes i et samlet oplæg til forskønnelse fra forvaltningen.  
 
Forvaltningens vurdering: 
Forvaltningen bakker op om fokusgruppens ønske om markering af rundkørslen ved 
Jersildvej som den vigtigste indsats i projektet. Rundkørslen skal forskønnes, så det før-
ste indtryk af Aulum ved ankomst fra motorvejen fremstår mere indbydende. Et vartegn 
vil kunne understøtte det indbydende indtryk. Det er afgørende for forvaltningens videre 
bearbejdning om indretning af rundkørslen at få afklaret, om der skal placeres et var-
tegn, så det samlede anlæg og omgivelser fremstår som en helhed. Det nærmere øko-
nomiske behov skal fastlægges på baggrund af oplæg til indretningen, og overslaget i 
oversigten herunder er udtryk for en økonomisk overslag af hvad de enkelte delprojek-
ter koster. En renovering af belysning i rundkørslen kan ske for afsatte driftsmidler. Be-
lysningen tænkes sammen med rundkørslens samlede udtryk. 
Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at rydde hele rundkørslen og lave en ny 
opbygning med jord som er uden ukrudt og rødder, for dermed at opnå et bedre lang-
sigtet resultat.  
 
Forvaltningen imødeser en større grad af luft i tidsplanen, så delprojekterne kan blive 
kvalificeret ordentligt, og udført på en hensigtsmæssig måde. 
 
Trafikøer ned ad Holstebrovej ser forvaltningen som en oplagt og god indsats, som dels 
forskønner indfaldsvejen, der i dag har et bredt vejudlæg, og som har den samme trafik-
mængde som tidligere. Med en etablering af trafikøer med beplantning kan dette være 
med til at gøre det bredde vejareal smallere og samtidig have en trafikdæmpende virk-
ning, samt forbedre trafiksikkerheden for cyklister. Der sigtes efter en model, som er 
etableret i Sunds med stor succes og tilfredshed for brugerne, trafiksikkerheden og vo-
res drift. Fra dette projekt har vi brugt erfaringspriserne til udarbejdelse af prioriteringen i 
Aulum. 
 
Rundkørslen ved Holstebrovej kunne ved en indledende opstramning af det eksisteren-
de anlæg fremstå mere indbydende. 
 
Diverse steder i byen er der mulighed for forskønnelse med forårsløg og staudebede. 
 
Forvaltningen anbefaler at der prioriteres delprojekter ud fra nedenstående skema. 
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Prioriteringsliste med delprojekter 
 

 

Oversigtskort over delprojekter 

Økonomi 

Samlet er der afsat 700.000 kr. til forskønnelse af indfaldsvejene til Aulum i 2021. 
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Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller: 

at Byplanudvalget tager stilling om, hvorvidt der skal reserveres 200.000 kr. af projek-
tets midler til udarbejdelse af et vartegn til rundkørslen ved Jersildvej, under fortsat 
kvalificering med Herning Kommune. 

at Byplanudvalget tager stilling til om tidsplanen skal kunne udvides og følge en nær-
mere kvalificerende dialog med den lokale fokusgruppe. 

at Byplanudvalget tager stilling til, hvilke delprojekter der skal udføres. 

Beslutning 

at der reserveres 200.000 kr. af projektets midler til udarbejdelse af et vartegn til rund-
kørslen ved Jersildvej, under fortsat kvalificering med Herning Kommune. 
 
at projekterne skal være færdig i 2022. 
 
at der afsættes kr. 500.000 til pkt. 1, heraf kr. 200.000 til vartegn, herudover afsættes kr. 
200.000 til øvrige forskønnelsestiltag i dialog med fokusgruppen. 

Bilag 

 Tilbagemelding fra Aulum borgerforening 

Bilag/Punkt_91_Bilag_1_Tilbagemelding_fra_Aulum_borgerforening.pdf

