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Nærværende materiale er en planlægningsmæssig og landskabelig udviklingsplan for 
landsbyen Korning. Udviklingsplanen skal samle byens borgere, give inspiration til udvikling af 
Korning, være et værktøj til fondsansøgning samt profilering og markedsføring af byen. 
I udviklingsplanen betones Kornings planlægningsmæssige og landskabelige værdier samt 
fremtidspotentialer. 

Processen
Projektet startede op med en borgerworkshop i Korning, hvor borgerne debatterede følgende 
seks temaer:

- Kornings identitet
- Det grønne i Korning
- Kornings fællesarealer
- Kornings trafiksituation
- Kornings stiforbindelser og information
- Kornings gadeinventar og byforskønnelse

De seks tematikker og borgernes kommentarer har været vigtig inspiration gennem hele 
projektudviklingen. Efter borgerworkshoppen har der løbende været styregruppemøder 
med repræsentanter fra Korning Lokalråd. Det videre arbejde med udviklingsplanen og 
delprojekterne vil ske gennem fondsansøgninger udarbejdet af projektets ejer, Korning 
Lokalråd. Endvidere indgår projektet i Hedensted Kommunes landdistriktudvikling.

Materialet består af analyser og forslag på to skalatrin. I første del vises Korning i en 
landskabelig sammenhæng med fokus på udviklingsplanens hovedgreb. I anden del 
detaljeres udviklingsplanens hovedgreb i tre delprojekter: stiforbindelsen, de multianvendelige 
fællesområder samt den trafiksikre, grønne bygade.

Introduktion
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Projektdiagram
Nærværende projekt indgår i følgende sammmenhæng

Finanseringsmuligheder

Lokale fonde og sponsorer

   Hovedprojekt: Udviklingsplan for Korning 

Delprojekter

Fortællestien Multifunktionelle 
fællesområder

Den trafiksikre, 
grønne bygade

Korning Lokalråd
Projektejer

LAG Hedensted
Hedensted KommuneRealdania

Friluftsrådet
By- og områdefornyelsesmidlerLokale- og Anlægsfonden

Landdistriktspuljen
Kunstfonde, fx. Statens Kunstfond

Miljøministeriet/ 
Skov- og Naturstyrelsen

Lokale- og Anlægsfonden

Realdania
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Kornings identitet - byen i landskabet

Korninggård Korning Gammelby Landevejsbyen Parcelhusområde

Korning Gammelby
Parcelhusområde
Landevejsbyen

Kirkebyggelinjer
Åbeskyttelseslinjer

Tema 1: Kornings identitet
Korning består af både Gl. Korning landsby, landevejsbyen fra 1900-tallet, parcelhuskvartererne fra 1970/80’erne 
samt huse med tilknyttet dyrkningsareal. 

Konklusion
Fremtidsvisionen for Korning er at bygge videre på byens mangfoldighed. Der skal være rum til mangfoldighed,  
således at der er plads til både parcelhusejeren, pensionisten i den beskyttede bolig og personen, som har behov for 
plads til dyrkning af grantræer. Ved fremtidig byudvikling foreslår projektgruppen at udlægge areal til 0-energihuse, 
smukt beliggende luksusboliger mod ådalen samt parcelhuse, gerne bygget på en alternativ måde.

Projektgruppen er velvidende om de plan- og lovmæssige problematikker i forbindelse med naturboliger nord/
vest for byen. Området er indvindingsopland for Korning Vandværk, og det er udpeget til område med særlige 
drikkevandsinteresser. Ved en eventuel fremtidig udstykning bør dette tages med i betragtning, således at det med 
sikkerhed ikke vil udgøre en trussel mod grundvandet. 

Endvidere er ideen om blandet bolig-erhverv i Håndværkerbyen i øjeblikket ikke understøttet af Hedensted 
kommuneplan, da denne type udstykning ofte medfører støjproblemer. Projektetgruppen gør også opmærksom 
på, at der ikke er forhandlet med grundejere om de fremtidige udstykninger, at Håndværkerbyen ligger indenfor 
kirkebeskyttelseslinien, og at der er flere mulige placeringer for plejehjemmet i spil. 

Korning bør i fremtiden satse på mangfoldigheden og dermed signalere, at der er plads til udfoldelse og rum til at 
være den, man er. Korning vil med sine mange boligmuligheder fx. kunne tiltrække den miljøbevidste familie, som 
ønsker at bo energirigtigt og pensionisten, som ønsker at flytte på landet for at se på markerne og nyde stilheden. 
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Fremtidige naturboliger

Fremtidige 0-energihuse

De nye parceller, Lokalplan 201

Fremtidig håndværkerby

Fremtidigt plejehjem + 
tæt-lav bebyggelse

ReferencebillederKonklusion

De nye, runde parceller

Tæt-lav bebyggelse

Naturboliger

0-energihus
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Det grønne i Korning

Gesager Å

Bygholm Å

Ølsted Å

Passage i skel Gesager Å Engområde Boldbane Gadekæret

Det store landskab Byens landskab

Tema 2: Det grønne i Korning

Den gamle og den nyere del af Korning ligger adskilt - kun bundet sammen af parcelhusene i den østlige del af 
landsbyen. Dette har skabt en helt unik situation i byen med et stort grønt rum i centrum mellem den gamle og den 
nye del af byen. Det grønne rum ser i dag vældigt stort ud, og man kan til tider blive i tvivl, om bebyggelserne nord 
og syd for det grønne rum er en del af samme by. Ifølge lokalplan 201 af Januar 2007, er en del af området udlagt til 
fremtidigt boligområde, hvilket vil indskrænke det grønne rum.

Konklusion

Projektgruppen foreslår at skabe et mindre, men aktivt grønt hjerte i byen og lade grønne ’arme’ række ud mod 
byens kvarterer og den omkringliggende natur. Det grønne hjerte vil være bygget op omkring den gamle sportsplads, 
og bearbejdningen af det grønne skal lægge op til leg og bevægelse. Det grønne centrum vil på flere måder stå i 
modsætning til det ’naturligt’ grønne omkring byen. I det grønne hjerte vil terrænet være kunstigt, plejet og formgivet. 
Her vil byens unge som gamle mødes, og området vil derfor summe af liv.

De grønne arme skal, som det grønne centrum, indbyde til ophold. Derfor foreslår vi, at det nye regnvandsbassin 
tillægges rekreative værdier gennem identitetsgivende udformning og beplantning. 
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ReferencebillederKonklusion

Udfordrende boldbaner

Legelandskaber

Aktivt terræn

Terrænbearbejdning
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Kornings fællesarealer

Korning Skole Gadekæret Lysning ved Gesager Å Legeplads Korning Kirke

Registrering af Kornings særlige steder

Tema 3: Kornings fællesarealer

Korning har i dag flere særlige mødesteder. Nogle har symbolsk betydning fx. gadekæret, andre steder samler de 
unge fx. sportsbanerne, mens en helt tredje type har mere spontan karakter og er blot en bænk i byens rum.

Konklusion

Projektgruppen lægger særlig vægt på, at Korning er en lille by, og at det i høj grad gælder om at få samlet folk på 
få, frem for mange, mødesteder. Projektet nedlægger ikke områdets eksisterende mødesteder, men skaber hierarki 
blandt stederne for at samle folk. Projektet udvikler tre steder til multianvendelige mødesteder. Ved at gøre stederne 
multianvendelige vil flere aldersgrupper kunne anvende stedet - enten samme tid eller på forskellige tider af døgnet 
eller året alt efter lyst og behov. De tre steder som udvikles er det gamle gadekær, den gamle sportsbane ved skolen 
samt et helt nyt mødested ved Gesager Å. 
Projektet er opmærksom på, at der langs Gesager Å er flere § 3-områder - dvs. stier skal tilpasse sig og respektere 
naturen. Langs Gesager Å er en 300 m bred åbeskyttelseslinje, hvor der ikke må opføres bebyggelse, terrænreguleres 
eller beplantes, da det vil forringe det landskabelige indtryk.

Det gamle gadekær udvikles til en skulpturhave
Den gamle sportsplads ved skolen udvikles til et bevægelsesrum med tilknyttet multihal
Det nye mødested ved Gesager Å udvikles til en økobase med naturlaboratorie, shelters og bålplads

Fællesarealerne bruges ved den årlige Fortællefestival.



ReferencebillederKonklusion
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Skulpturhave 

Bevægelsesrum

Økobasen

Fremtidig naturlegeplads

Bænke på kirkegården

Legeplads

KIF

Fremtidigt ophold ved plejehjem

Fremtidigt ophold ved regnvandsbassin

Bænk

Bænk

Bænk

Legeplads

Bevægelsesrum

Funktioner samles, mennesker mødes

Fællesarealer

Multianvendelige mødesteder

Naturlaboratorie på økobasen

Skulpturhavens beplantning
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Kornings trafiksituation

Motorvej 3 km

Motortrafikvej Horsens-Billund 1 km

Korningvej Horsensvej Korning Gammelby Korning Gammelby

Opkobling på det regionale netværk Lokale problemer

Tema 4: Kornings trafiksituation

Den nuværende trafiksituation i Korning er domineret af Korningvej, som til tider er farlig. Korningvejen har både 
fysisk og mental effekt på byen. Vejen skærer et snit gennem byen, deler den i to og skaber en usikker skolevej for 
børn syd for vejen. Da det meste af trafik er gennemgående opstår der problemer omkring fart. 

Konklusion

Projektet transformerer Korningvejen til en bygade på strækningen gennem Korning. Derved opnås en smukkere 
strækning, sammenfletning af byen nord og syd for Korningvej samt fartdæmpning. Virkemidlerne er beplantning, 
belysning samt markeringer i belægningen. Ved skolen skabes med særlig opmærksomhed med grafiske 
virkemidler.  

Projektgruppen er opmærksom på, at Korningvej er en klasse 2 vej, og at trafikken skal kunne forløbe gnidningsfrit 
gennem byen.



ReferencebillederKonklusion
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Overgange

Belægningsskift

Bygade med træallé
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Kornings stiforbindelser og information

Fortov langs boligvej Skolestien Skovsti Sti i markskel Markskel

Eksisterende stier og fortove

Tema 5: Kornings stiforbindelser og information

Korning ligger på et småbakket moræneplateau, som mod nord, øst og vest skråner ned mod ådalene langs Bygholm 
Å, Ølsted Å og Gesager Å, der slynger sig gennem landskabet. Vest for byen, langs Gesager Å, findes et værdifuldt 
naturstrøg med flere paragraf 3 områder [vand, eng, overdrev og mose]. Dette smukke naturstrøg bør bevares og 
gøres tilgængeligt for byens borgere.

Konklusion

Projektet anlægger en natursti, som forbinder byen med Gesager Ådal og dens smukke biotoper. Da stien løber 
gennem forskelligartede landskaber bør den udformes herefter. Dette kan ske bl.a. i form af belægning, belysning og 
beplantning. Stiens forløb placeres på offentlige vej-/stiarealer og i markskel, men enkelte steder løber stien på privat 
matrikel. Dette skal afklares med jordejer inden anlæggelse. 

Stien udvikles til en Fortællesti [se afsnit om Fortællestien]. Stien skal være både lærende og sundhedsfremmende 
for alle generationer fra barn til ældre. Mennesket er i en konstant læringsproces gennem livet, og vi foreslår, at stien 
udformes så læringen opnås gennem kropslig udfoldelse. 

 



ReferencebillederKonklusion

Bearbejdet stisystem

Stien fortsætter ud i landskabet
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Trampesti

Skovsti

Beplantning langs vej

Aktivitetssti
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Kornings gadeinventar og byforskønnelse

Bænke i Korning Bænk og mindesten foran skolenBustoppested i Korning Lygtepæle i Korning

Registrering: lysmaster Registrering: bænke

Tema 6: Kornings gadeinventar og byforskønnelse 

Der findes i dag ikke en samlet designmanual for Kornings by inventar. Bænke, belægning og belysning er forskellige 
afhængig af, hvor i byen man befinder sig. Særligt de mange forskellige bænke viser byens mange ansigter.

Konklusion

Projektgruppen finder store kvaliteter i denne forskellighed. Forskelligheden kan med fordel indskrives i en fælles 
designramme.

Projektet har udvalgt følgende indsatsområder:
- belægning, belysning og beplantning af Fortællestien 
- aktivitets- og opholdsinventar på de multifunktionelle mødesteder
- belægning, belysning og beplantning af Korning bygade
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Konklusion
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Korning - udviklingsplan

De tre indsatser

Udviklingsplanens hovedgreb for Korning består af tre indsatser: 
- den nye natursti gennem byen og ud i landskabet
- omdannelse af Korningvej gennem byen til en bygade 
- en bevaring og udvikling af mangfoldigheden i byens kvarterer. 

Der vil på de følgende sider blive redegjort nærmere for naturstien med de tilknyttede fællesområder samt for 
Korningvejens udformning og karakter.



Nye naturboliger

Gl. Korning boliger

Parcelhuse

Plejehjem + tæt/lav

Boliger på bygaden

Parcelhuse

Bearbejdet stisystem

Stien fortsætter ud i landskabet

Fællesarealer

Multianvendelige mødesteder

Korningvej som landevej

Korningvej som bygade

Klaksmøllevej

Ussingvej

Merringvej
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Hovedgreb for Korning 

Fortællestien som forbinder byens særlige  •	
 steder og byen med landskabet

Byens forskelligartede boligkvarterer•	

Korningvejens omdannelse til bygade•	

Fortællestien

Kvartererne

Ny bygade

Korningvej

Korningvej

Fremtidige 0-energihuse

De nye parceller, Lokalplan 201
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Fortællestien 

Den nye natursti udformes som en fortællesti. Forløbet er en sanselig fortælling om det landskab, den løber gennem. 
Udover at skabe bedre interne forbindelser i byen forbinder den Korning med den smukke Gesager Ådal.
Stien indbyder til leg og bevægelse og sikrer Kornings borgere mulighed for minimum 30 minutters bevægelse 
hver dag - tilmed i smukke omgivelser. Udover at give motion skal fortællestien ses som natur- og historieformidler. 
Fortællestien giver en autentisk oplevelse af fortællingerne - både de faktuelle og de eventyrlige.
 
Stien forbinder nuværende samt fremtidige særlige steder i byen med de særlige steder ude i naturen. Tre udvalgte 
steder etableres der en økobase med naturlegeplads, et bevægelsesrum og en skulpturhave. I disse fællesområder 
fortælles eventyr og skrøner gennem beplantning, belysning, legeredskaber og lydinstallationer, som alle er med til at 
skabe magi, farve og poesi. Her kan både børn og vokse opleve og få fortalt eventyr gennem kropslige udfordringer 
og særlige stemninger.

Da stien løber gennem mange miljøer - lige fra ådal til Gl. Korningvej - er der brug for noget, der binder stiens 
forskelligartede strækninger sammen til én fortællesti. Dette gøres ved, at de mange fortællinger undervejs, om 
både flora, fauna, historiske steder og eventyr, udformes i ovenstående farver. Alt nyt inventar og al ny beplantning 
tilknyttet Fortællestien vil således blive udført indenfor denne rød-violette farveskala samt i materialet cortenstål. 

A

B

C

DE

F

Flora/fauna

Fortællinger

Historie Eventyr/skrøner Farveskala Cortenstål
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A B C

D E F

Korning Gammelby Boligområde Mindre landeveje

Markskel Skov Skrænt
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Multifunktionelle fællesområder

Referencer:  Københavns  
         økobaser

Fiskeplatforme

Skov

Skov

Skov

Gesager Å

Shelter

Shelter

Primitive borde og bænke

Fortællestien

Bålplads

Plante- og vandlaboratorie

Naturlegeplads

Økobasen

Økobasen opbygges i samarbejde med 
skolens elever, som er med til at bygge 
shelters, lave bålplads samt opstille 
primitive naturlaboratorier. Fremtidigt er det 
tanken, at økobasen kan være et af flere 
udeklasseværelser fx. til biologiforsøg.

1_500



Vildt græs

Klippet græs

Klippet græs

25 meter

75 meter

Opholdstrappe
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Jordhøj af overskudsjord

Træningsbane

Mål

Teknisk træningsbane

Referencer: Elsted Skole  

Petanque

100 meter løbebane

Multihal

Halbygning:
2 x omklædningsrum
Redskabsdepot
Møde/multirum [20 m2] inkl. aflukkelig køkkenniche
Rengøringsdepot
Multihalrum med kapacitet til 3 x double badmintonbane
Sidetrappe i hele salens længde
Repos med plads til ophold og leg ved åben glasfacade mod det 
grønne fællesareal

Indgangsparti med toiletter, handicaptoilet og garderobeplads.
Danner fordeling til skolebygning og multihal.

Samlet bruttoareal 620 m2

Eksisterende skole

Skole legeplads

Fortællestien

Hinke ABC

Parkering

Indgang

Fortællestien
Aktivitetsbane

Bevægelsesrummet

Bevægelsesrummet opfordrer til leg og 
bevægelse. Fortællestien løber snoet i 
områdets sydlige del gennem aktivitetsbanen.
Der laves en mindre utraditionel træningsbane, 
som udfordrer fx. skydeteknikken, fordi man 
skal skyde omkring beplantning, som var 
det en modstander. Der etableres endvidere 
petanquebaner og løbebane.

1_500

50 meter
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Skulptur

Skulptur

Skulptur

Skulptur

Rampe

Trædæk

TrappeStøttemur
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Multifunktionelle fællesområder

Bænk

Grundlovssten

Vandspejl med åkander

Eksisterende træer afgrænser mod nord

Opholdsniveauer

Vilde blomster

Pullert

Vandbassin
Fortællestien

Fortællestien

Reference: Louisianas have

Skulpturhaven

Skulpturhaven udformes så lokale kunstnere 
og skolens børn kan bruge den som 
udstillingsrum/ kreativt udeværksted.
De forskellige niveauer sikrer nærhed til 
vandet for byens borgere samt dyrelivet i 
skulpturhaven.

1_200
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Visualisering: Skulpturhaven fra Korning Gammelby
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Ved hjælp af begrønning og mønstre i kørebanens asfalt [streetprint] skabes en bevidst overgang fra Korning 
Landevej til Korning Bygade, som klar markering af, at nu befinder bilisterne sig i en by.

Gennem Korning er vejen karakteriseret af forskelligartede villahække. Dette er et skønt udtryk for den enkelte 
husejers smag og behov. Projektgruppen ønsker at bevare det mangfoldige udtryk. Fremtidigt foreslås det, at 
hækkene skal være forskellige grønne buske med hvide blomster fx. Spiraea betulifolia, Philadelphus lemonei, Rosa 
rugosa ‘Marie Bugnet’, Rosa pimpinellifolia ’Kakwa’, Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’.

Forskelligheden er med til at give stemning og kan indbyde til, at bilisterne sætter farten ned, da skift i omgivelserne 
frem for monotoni fremmer vores opmærksomhed. Dermed øges trafiksikkerheden.

Bygadens nuværende lysmaster beplantes for at markere gadens start og slutning samt for at skabe en mere intim 
og stemningsfyldt strækning. Hvor der i dag ikke er lysmaster opføres beplantede master med effektbelysning. Den 
grønne masteallé vil være noget, man husker Korning for, når man kører gennem byen.

Projektgruppen gør opmærksom på, at der ved fremtidig beplantning ikke kan inddrages vejareal, og at et eventuelt 
krævet merareal til beplantning kun kan tages fra grundejerne på Korningvej. Det vurderes dog, at denne form for 
beplantning vil være den mindst pladskrævende. 

Gennem hele bygaden støbes et mønster [streetprint] i nyt slidlag på kørebanen. Undersøgelser viser, at streetprint 
øger antallet af folk, som overholder hastighedsbegrænsningen. Ved skolen markeres Fortællestien over vejen med 
streetprint samt rød-violet asfalt. Denne markering gør bilister opmærksomme på krydsende trafik og skaber derved 
en sikker skolevej for byens børn. 

Den trafiksikre, grønne bygade
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Begrønning af eksisterende lysmaster

Yderligere beplantningsmaster

Korningvejens hække

Streetprint i bygadens belægning

Opmærksomhedsfelt

Horsensvej

Korning bygade

Korningvej

Hække langs Korningvej Belysning langs Korningvej Overgang ved skolen
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Den trafiksikre, grønne bygade
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Visualisering af Korning Bygade med streetprint på vejen og ved skolen

1_100............skolen......grøn lysmast...fortov.....cykelsti................Korningvej..........................cykelsti......fortov.....grøn mast.....................have.......................................parcelhus.............
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Afrunding

Udviklingsplanen bygger på de spirende potentialer i Korning, som kan forløses gennem de tre nævnte indsatser: 
Byudvikling med forskelligartede kvarterer, Fortællestien med multianvendelige fællesområder samt omdannelse af 
Korning Landevej til Korning Bygade gennem Korning by.

Udviklingsplanen samler byens borgere både i fysisk og mental forstand. Den bygger på principper omkring rum 
til mangfoldighed samt tilgængelighed til naturoplevelser, og den vil øge Korningborgernes livskvalitet ved at give 
bedre muligheder for bevægelse. De nye multianvendelige fællesområder vil kunne samle byens borgere, og give 
mulighed for at skabe ejerskab og nye relationer imellem byens borgere.

Med de beplantede lysmaster vil den nye bygade lagre sig i folks hukommelse, når de passerer gennem byen - for 
det er vist ikke set før. På den måde kan denne nye opmærksomhed på lokalmiljøet skabe fremtidig interesse for at 
bosætte sig i Korning, hvilket er grundlag for en stadig bevaring af skolen.

Ikke blot byens borgere vil nyde godt af denne plan - også oplandets borgere og turister kan få en uforglemmelig 
oplevelse ved at tage Fortællestien gennem Korning og Gesager Ådal. Stiens fortællinger er lokale og 
kontekstuelle, men på samme tid indskriver de sig i en universel viden om naturen, som både voksne og børn 
kan drage nytte af. Og så er formidlingsformen på Fortællestien særlig, for det handler ikke kun om at læse sig til 
informationer, men i lige så høj grad om at opnå viden gennem leg og bevægelse.
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Bilag - Workshopkommentarer

Kornings styrker:
Trygt og nærværende lokalsamfund med stor sammenhængskraft, 
Sammenhold
Bredspektret foreningsliv
Dagpleje, børnehave, skole -særligt i lille en by
Aktivt kirkeliv
Ressourcestærke indbyggere, der kan mobilisere fx. frivilligt arbejde

Kornings svagheder:
Ingen dagligvarebutik
Ingen spontane mødesteder 
Mangel på stiforbindelser til vandre- og løbeture

Kornings særlige steder:
Kroen, kirken, missionshuset, skolen, sportspladsen, naturen (ådalen), 
genbrugsbutikken, Ussinggård og Korninggård

Fremtiden:
Den planlagte udstykning gennemføres som moderne og karakterfuldt 
område
Vestervang omdannes til multihus
Byen har en velbesøgt multihal
Skolen udvides med integreret børnehave
Temaweekend: fortælllekunst, brødkunst, billedkunst, åbne haver med 
plantebytning
Fortællefestival 5.-6. sept. 2009

Forbehold:
Indenfor kirkeomgivelsesfredningen må der ikke gennemføres aktiviteter, 
som ikke er tilladt af fredningsafgørelsen på det pågældende sted

Kornings styrker:
Landsbymiljø tæt på naturen og landbruget
Meget vildt i områderne omkring byen
Fantastisk udsigt over markerne, særligt nordpå mod Tamdrup Kirke
Man er flyttet på landet for at se marker, ikke parcelhuse

Kornings svagheder:
Adgangsforhold til åen og andre grønne områder mangler informationer

Kornings særlige steder:
Sportspladsen på Ussingvej, samt området omkring skolen, hvor der er 
et flot hegn omkring, legepladsen ved Oluf Lerchesvej, engene og åen, 
området omkring gadekæret danner sammen med Korning Gammelby et 
helt specielt miljø, 2 km til statsskov

Fremtiden:
Solenergi
Bæredygtig by
Et flot idrætsanlæg, den gamle sportsplads bruges af skolen
Holde fast i betegnelsen “det grønne hjerte” og udvikle ideen
Naturligt grønne områder, ikke klippet græs
Der er nok store plæner, ønske om mere kuperet terræn
Smukke solitære træer trækker naturen ind i byen

Brugte inspirationskort:
God tilgængelighed
God lokal service
Kunst i naturen
Naturen som refugium for byboere
Altid tæt på naturen
Alternative bomuligheder
Et sundt liv

Kornings styrker:
Gode offentlige servicetilbud (skole, SFO, børnehave, plejehjem)
Skolen er meget mere end en skole: 
+ børnehave, SFO, dagplejerne bruger faciliteter
+ fritidstilbud som skakklub, porcelænsmaling, teen-club, børneklub, 
diletantspil, indendørs fodbold
+ fastelavnsarrangement, juletræsfest

Kornings svagheder:
Vestervang lukkes
Svært at fastholde unge mennesker, pga. mangel på fritidsaktiviteter
Regnvandsbassinet: Fare for børnenes sikkerhed, evt. vilde hegn 
omkring

Kornings særlige steder:
Gadekæret, Korningvej 70 (skolen, børn fra 3-12 år), Gedsager Å

Fremtiden:
Alternativ anvendelse af Vestervang: stordagpleje (inde + ude), mødested 
for unge, forsamlingshus, medborgerhus, fælles storkøkken, familiehus/
familieskole, iværksætterlokaler (rugekasse, it)
Korning er en boligby, ikke stor industri, hold fast i landsbystemningen
Gårdbutikker
Multihus ved KIF, husk at tage træningsbane i betragtning, trafiksikkerhed 
og parkering!
En hal ville tiltrække folk fra andre småbyer og lette presset på dem, der 
har en hal 
Forslag om skulpturpark
Gadekæret: restaureres, stensætning fra kirken fortsættes, mødested, 
opholdssted, børnesikkert, sænke vandstanden, evt. bruges af skolen 
(natur/teknik) og hægtes op på læringssti
Udvikling af området omkring Korningvej 70: skole + kultursted, 
modernisere skolen (skole, børnehave, SFO)
Få udviklet legepladsen til en legelund
Ikke nødvendigvis en multihal, men multi!

Workshopgruppe ’Kornings identitet - byen i landskabet’ Workshopgruppe ’Det grønne’ Workshopgruppe ’Fællesarealer’
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Kornings styrker:
Trafikalt centralt beliggende, 3 km til motorvej og 1 km til motortrafikvej

Kornings svagheder:
Byen bliver delt af Korningvej 
Belægningen i Korning Gammelby
For høj hastighed på Korningvej
Problem ved skolen, mht. udsyn og høj hastighed
Trafiksikkerheden mellem Korningvej og KIF

Kornings særlige steder:
Særligt store problemer på Korningvej og i krydset Korningvej/
Klaksmøllevej/Merringvej  

Fremtiden:
Cykelsti til Hatting, Horsens og Løsning
Gennemgang fra Nørrevænget til den gamle sportsplads
“Byporte”, grønne byporte
Belægningen på skolestien omlægges og den får ny belysning
Etablering af brostenskant (fortov) langs vejen i Korning Gammelby
Bruge en af byggegrundene ved skolen/landsbyhaven til parkering
Fortov på Ussingvej
Parkeringspladser ved KIF (udvidelse)
Der er brug for fartdæmpning og fodgængerovergang ved skolen, evt. 
belægningsskift, “optisk bedrag”, der får vejen til at synes smallere
Der ønskes ingen bump på Korningvej
Ideer til Korningvej: 3 steder med hævet vejbane i siden, hakker ud i vejen, 
rillet rød belægning, evt. træer i vejbanen (de 500.000 kr fra Regionen kan 
bruges her), plantekasser som chikaner langs Korningvej
Man ønsker at gøre vejen visuelt smallere og kønnere

Kornings styrker:
Spontan løbeklub

Kornings svagheder:
Dårlig forbindelse mellem skolen og KIF

Kornings særlige steder:
Åerne, legepladsen, skolehaven

Fremtiden:
10-20 års-projekt: stisystem hele vejen fra Klaksmølle til Nedermølle
Stisystemet kan blive et aktiv for Korning Kro, man kan tilbyde gæsterne 
en vandresti
Motionsrute; undgå at man skal løbe tilbage, hellere løbe i loop, undgå 
Korningvej
Ideer til stisystems tema: geologi, biologi, zoologi, historie
Ved åen: fiskesteder, shelters, vandprøvesteder
Primitive ophold på stien: bål, bænk
“Talende” standere på stisystemer, så man kan få en historie om stedet 
på sin rute, er en god ide! “Historie-stien” i Korning!

Forbehold: 
Langs Gedsager Å er der flere § 3-områder - stier skal tilpasse sig og 
respektere naturen
Langs Gedsager Å er en 300 m bred åbeskyttelseslinje. Her må ikke 
opføres bebyggelse, terrænreguleres eller beplantes, da det vil forringe 
det landskabelige indtryk

Kornings styrker:
Understrege landsbystemningen i landsbydelen af byen

Kornings svagheder:
Den nuværende gadebelysning skal ned (kommunale lygter) og erstattes 
med belysning tilpasset stedet
Byens indtryk fra indfaldsvejene

Kornings særlige steder:
Ved gadekæret står en grundlovssten - stenen med fortællingen kan 
gentages andre steder i byen

Fremtiden:
Gadebelysning ved skolen
Etablering af gadebelysning der passer til den “gamle landsby”
Ramme asfaltvejen i landsbydelen ind, så der er en forskel på fortov og 
vej. 
Regulativer for vejnære arealer (beplantning i forhaver)
Bearbejdning af indfaldsvejene, så man imødekommer gæster og tilflyttere, 
Give den gas med beplantning og belysning
Ældrevenligt sted i forbindelse med det nye friplejehjem: petanque, bord/
bænke
Plakatsøjle/infostander ved genbrugsbutikken
Bearbejde udpegede steder i byen, hvor belysning fornyes og 
siddemuligheder etableres; gadekæret, “det grønne hjerte”, skolen 
Man ønsker et ensartet præg de steder, man færdes 
“Korninglampen”, belysning i flere højder
energibesparende gadebelysning
Forslag om at lade belysning gøre det ud for en allé langs Korningvej

Workshopgruppe ’Trafik’ Workshopgruppe ’Stiforbindelser og information’ Workshopgruppe ’Gadeinventar og byforskønnelse’




