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Høringssvar på idefasehøring om tiltag i forbindelse med pulje til mere trygge, 
attraktive og grønne stationer under Infrastrukturplan 2035, jf. høringsbrev af 5. 
april 2022. 
 

Med henvisning til ovennævnte idefasehøring har Ringkøbing-Skjern Kommune valgt at fremsende 4 
forslag til puljens udmøntning i konkrete projekter, som vi mener på hver sin måde opfylder puljens 
formål om at gøre stationer på statens jernbanenet mere trygge, attraktive og grønne. Det handler 
konkret om projekterne herunder, nævnt i prioriteret rækkefølge: 

1. Skjern Station - udvikling af baneterrænet ved Skjern station, herunder renovering af 
eksisterende tunnel. 

2. Ringkøbing Station - ”Unge møder unge i den gamle stationsbygning” 
3. Tarm station- Furniture Station 
4. Borris Station- det gamle pakhus 

 
Ringkøbing-Skjern Kommune støtter op om alle de nævnte projekter på forskellig vis, og alle 
projekterne vil give værdi for kommunen. Prioriteringen er et udtryk for at projekterne er på 
forskellige stadier, og derfor har forskellige aktuelle behov for støtte. 

Projekterne er herunder beskrevet ganske kort, og for hver af projekterne er desuden vedlagt 
relevante bilag for nærmere beskrivelse. 

1. Skjern station – udvikling af baneterrænet ved Skjern station - renovering af eksisterende 
tunnel. 

En arbejdsgruppen har gennem længere tid arbejde med udvikling af baneterrænet i Skjern, herunder 
flere delprojekter som omhandler bl.a. nye p-pladser, afskærmede stisystemer på banearealet, grønne 
kreative arealer og ikke mindst hovedprojektet, som ønskes medtaget under den aktuelle pulje, og som 
omfatter en bedre forbindelse mellem bydelen ”Amager” og stationen/midtbyen ved renovering af den 
eksisterende tunnel.  

Med renovering af den eksisterende tunnel skabes bedre sammenhæng mellem byen og stations- 
området, en langt mere tryg forbindelse under banearealet samt forbedrede passagemuligheder for 
gangbesværede.  

Projektet vil i høj grad bidrage til at opfylde puljens formål om af gøre stationer mere trygge, attraktive 
og grønne. 
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Der vedlægges følgende bilag for nærmere beskrivelse af forslaget: 

 Baneterræn - Ansøgning om tilskud ved DSB´s pulje 
 Baneterræn - Præsentation maj 2022 
 Baneterræn - Støttebrev fra Danske Handicaporganisationer 
 Baneterræn - Kommunens støttebrev 
 Baneterræn - Støttebrev fra medlem af ældrerådet 
 Baneterræn - Støttebrev fra Ældrerådet 
 Baneterræn - Støttebrev fra Handicaprådet 
 Baneterræn -Tunnelbilleder  

 
2. Ringkøbing station – unge møder unge i den gamle stationsbygning 
Den igangværende ombygning af Ringkøbing stationsbygning vil give bygningen nyt liv og formål, 
samt nye rammer for en bedre sammenhæng mellem de mange grupper af unge i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Stationen har fremover tre hovedformål: 

 Et ungdomshus 
 En café, der drives som en socioøkonomisk virksomhed 
 Ventesal for rejsende med tog og bus 

Med projektet pustes der tiltrængt liv i området, og den historiske stationsbygning bliver et vigtigt 
element i at udvikle og styrke byens ungdomskultur. Samtidig skal stationen også være et åbent sted 
for byens borgere og turister, samt ikke mindst for de rejsende med tog og bus, så stationen samtidig 
bevarer sin oprindelige funktion. 

Arbejdet med realisering af projektet har pågået siden 2018, og det er intensiveret i 2021 og 2022. De 
fleste tilladelser til ombygningen er derfor allerede indhentet.  

Projektet er forankret i Ringkøbing Udviklingsforum, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern 
Ungdomsråd og DSB. Herudover indgår en lang række aktører, som bidrager aktivt til forskellige dele 
af projektet. 

Projektet bidrager i høj grad til at opfylde puljens formål om af gøre stationer mere trygge, attraktive 
og grønne samt understøtte udviklingen i lokalsamfundet. 
 
Der vedlægges følgende bilag for nærmere beskrivelse af forslaget: 

 Beskrivelse af projekt ”Ringkøbing Stationsbygning” 
 

3. Tarm station – Furniture Station  
En frivillig forening i stationsbyen Tarm har overtaget byens station og pakhus i håbet om, at kunne 
puste nyt liv både i og omkring bygningerne, med projektet Furniture Station.  
Den udvendige istandsættelse er snart færdig og i løbet af de næste par år ønskes bygningerne 
istandsat indvendigt, samtidig med at de omkringliggende udendørs arealer ønskes løftet. Til denne 
del af projektet er der modtaget tilsagn fra Realdania samt fra Norlys Vækstpulje.  
Realdanias forventning er, at stedet bringes op på nationalt niveau og foreningen håber at DSB vil 
kunne se en idé i at støtte projektet. 
 
Projektet bidrager til at opfylde puljens formål om at skabe liv, aktivitet og grønnere stationer samt 
understøtte udviklingen i lokalsamfundet. 
 
Der vedlægges følgende bilag for nærmere beskrivelse af forslaget: 

 Høringssvar Furniture Station Tarm 
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4. Borris station – det gamle pakhus 
Planen er at renovere det gamle Pakhus i forbindelse med Borris Station, og omdanne det til et 
offentligt tilgængeligt rum med bl.a. turistinformation, toiletter, bad, fiske renserum, og fælles depot 
rum til rengørings artikler og opbevaring af fiskeudstyr m.m. Formålet er bl.a.  at forbedre forholdene 
for de ca. 2500 lystfisker som, hver sommer kommer og fisker ved Skjern Å.  

En del af bygningen, skal være et fælles Sognerum til løbende udstillinger af gamle billeder og 
dokumenter m.m. Udover kan rummet bruges til diverse formål af sognets beboer.  

Projektet bidrager til at opfylde puljens formål om at skabe liv og aktivitet samt understøtte 
udviklingen i lokalsamfundet. 
 
Der vedlægges følgende bilag for nærmere beskrivelse af forslaget:    

 Pakhusets venner Borgergade 14 
 Vedtægter Pakhusets venner 
 Pakhusets Venner – tegning 
 Pakhusets Venner - budget              

 
Ringkøbing-Skjern Kommune håber at ovennævnte projekter har potentiale som fremtidige projekter, 
der kan finansieres af puljen, og sammen med de lokale arbejdsgrupper, står vi naturligvis til rådighed 
ift. til eventuelle indledende drøftelser eller undersøgelser. 
 

Venlig hilsen 

Helene Helstrup Jensen  
 

 

 


