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Dette dokument indeholder beskrivelsen af 

mulige scenarier for bygningsoptimering og 

kvadratmeterudnyttelse i Ikast By.  
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Forord  
 

I budgetforliget for 2020-2023 ønskes det under pkt. 4: Øvrige bemærkninger, undersøgelser og vurde-

ringer at der arbejdes videre med strategisk og systematisk bygningsoptimering med fokus på reduktion 

af m2 og udnyttelse af disse.  

Masterplanen er en beskrivelse af forslag og scenarier for den fremtidige arealudnyttelse af de kommu-

nale kvadratmeter. Masterplanen bliver således en teoretisk objektiv vurdering, der bringer lys over for-

skellige scenarier og muligheder for reduktion og optimering af de kommunalt ejede m2. Masterplanen 

udarbejdes med involvering af cheferne via en udarbejdet ejendomsoversigt, hvor cheferne som repræ-

sentanter for fagområderne, har kunne tilbagemelde væsentlig information omkring bygningernes brug. 

For de beskrevne scenarier gælder, at de ikke er analyseret og undersøgt til bunds, da det forinden, det 

kan gøres, forudsættes, at nogle delbeslutninger træffes først.  

 

I arbejdet med Masterplanen og scenarierne har det været nødvendigt at afgrænse opgaven. Masterpla-

nen tager derfor i første omgang fortrinsvis udgangspunkt i Ikast by, hvormed det har været muligt at 

opstille succeskriterier for de kommunale kvadratmeter samtidig med, at det bliver muligt at lære af pro-

cessens gode som dårlige erfaringer i det videre arbejde med bygningsmassen i de øvrige byer og lokal-

samfund. Bygningsmæssigt fokuseres primært på administrationsbygningerne. Der vil derfor ikke beskri-

ves scenarier, der indeholder skoler, daginstitutioner, botilbud for ældre osv. da ændringer af bygnings-

massen på de store velfærdsområder bør følge et selvstændigt spor.  

 

Erfaringerne fra arbejdet med denne Masterplan vil indgå i arbejdet med optimeringen af m2 når, det rul-

les ud andre steder i kommunen. 

Masterplanen dækker blot over en håndfuld tænkte scenarier, og er dermed ikke en fuldstændig liste 

over mulige måder at flytte aktiviteter rundt på og dermed frigive kapacitet. Ligeledes må det igen un-

derstreges, at scenarierne endnu ikke er undersøgt til bunds.  
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Scenarier – Ikast 
 

I udarbejdelsen af Masterplanen og i beskrivelsen af de mulige scenarier har overvejende to temaer væ-

ret afgørende. Det første tema handler om at optimere bygningsmassen ved at finde kvadratmeter, der 

kan sælges, og som afledt tema heraf et ønske om at samle administrationen i Ikast-Brande Kommune 

på færre lokaliteter.  

Der er tale om et logistisk puslespil hvor Administration Vest har spillet en afgørende rolle. Da store dele 

af kvadratmeterne i Dronningefløjen nu er disponeret til Herningsholm, har der været behov for at tænke 

andre løsninger. Basalt er problematikken, at der skal være en ”kapacitetsåbning”, som slår processen i 

gang. Denne åbning kan findes i Kongefløjen i Adm. Vest. Der er ikke i dag ledige kvadratmeter, men det 

vil være hensigtsmæssigt, at hele Kongefløjen bliver inddraget til administrative funktioner. Den store 

fælles indgang kalder på en anvendelse af hele ejendommen til administration. Derfor peges der på, at 

udflytte Ældresagen, det brugerstyrede aktivitetshus samt Frivilligcenteret. Hermed danner denne fri-

gjorte kapacitet grundlaget for de beskrevne mulige scenarier. Det bemærkes, at aktiviteterne ved ind-

flytningen blev gjort bekendt med, at brugen af huset var midlertidig.  

I de forslåede scenarier inddrages flere administrative bygninger - bl.a. Tinghuset, Nørre Snede samt Bib-

lioteket. Det er væsentligt at understrege, at beskrivelserne herom blot er foretaget ud fra et ejedoms-

fagligt perspektiv, hvormed der endnu ikke er foretaget en nærmere undersøgelse af scenarierne. Beskri-

velserne befinder sig således på et objektivt niveau.  

1. Nedlukning af Rådhuset i Nørre Snede  

Hvis Ældresagen, aktivitetscenteret og Frivilligcenteret udflytter fra stueetagen i Kongefløjen på Adm. 

Vest, vil dette frigive kapacitet svarende mere eller mindre til overetagen på Kongefløjen, hvorfor der vil 

frigives ca. 1420m2. Denne frigjort kapacitet kan danne rammen for at samle administrativt personale på 

færre lokaliteter. De frigjorte m2 kan rumme ca. 110 medarbejdere. I dette scenarie påtænkes det, at 

flytte alle medarbejdere fra Nørre Snede til stueetagen i Kongefløjen.  

Udflyttes de eksterne aktiviteter1, må der findes nye lokaler til disse. De eksterne aktiviteter kan, i dette 

scenarie, eventuelt flyttes til 1. sal på Ikast Bibliotek, hvor der er adgang til lokalerne via elevator, hvor-

for ældre brugere også vil have nem adgang til aktiviteternes nye lokalitet. Før aktivitetscenteret havde 

placering i stueetagen i Kongefløjen, havde aktivitetscenteret lokaler på Frisenborg. Her rådede aktivi-

tetscenteret over ca. 900 m2. 1. salen på Ikast Bibliotek udgør ca. 1.000 m2 hvormed 1. sal på bibliote-

ket kan rumme aktivitetscenteret og den øvrige aktivitet. I dag anvendes lokalerne på 1. sal i biblioteket 

til forskelligartet arrangementer af foreningsmæssig og kulturel karakter. Derfor må disse haves in mente 

i det logistiske pulsespil, hvis de eksterne aktiviteter fra Kongefløjens stueetage flyttes hertil.   

Resultatet af dette scenarie bliver, at administrationen i Nørre Snede vil kunne flytte lokalitet til Admini-

stration Vest, hvormed Rådhuset i Nørre Snede vil kunne frigives og sælges. I bilag 1 ses et forslag til en 

indretning af arbejdspladser samt mødelokaler i stueetagen i Kongefløjen på Administration Vest. Løsnin-

gen kræver en del ombygninger af f.eks. skolekøkken og værksted. Der er ikke endnu lavet økonomiske 

beregninger på dette.   

Ved at lukke Nørre Snede ses en samlet besparelse på planlagt vedligehold fra 2020-2023 på 460.000,00 

kr. Overordnet ses en ca. besparelse på 1 mio. kr. brutto, hvori der indgår bl.a. vedligehold, drift og kør-

selsberegninger.  

 

2. Udflytning af personale i Tinghuset  

Dette scenarie tager, ligesom scenarie 1, udgangspunkt i frigivelse af kapaciteten i stueetagen i Konge-

fløjen og en eventuel udflytning af de eksterne aktiviteter til bibliotekets 1.sal.  

                                                           
1 Ældresagen, det brugerstyrede aktivitetscenteret og Frivilligcenteret   
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Frigørelsen af arealet i stueetagen i Kongefløjen på Adm. Vest kan alternativt anvendes til at huse perso-

nalet fra Tinghuset. Tinghuset huser i dag ca. 40 medarbejdere. Dette betyder, at der vil være oversky-

dende plads til at flytte yderligere aktivitet ind i stueetagen i Administration Vest.  

Den resterende kapacitet svarende til ca. 70 medarbejdere, kan i dette scenarie eksempelvis overtages af 

personale fra Rådhuset. Flytter personale fra Rådhuset ind på den overskydende plads på Administration 

Vest, vil dette efterlade frigjort kapacitet på Rådhuset. Se bilag 1 for forslag til en indretning af kontor-

pladser i Kongefløjens stueetage på Adm. Vest. Det er hertil ikke undersøgt hvilke konkrete funktioner på 

Rådhuset, der ville være aktuelle at flytte til Adm. Vest.  

Resultatet af dette scenarie bliver muligheden for at sælge Tinghuset, og dermed frigive ca. 200.000 kr. 

til vedligehold, som kan bruges på andre projekter, samt muligheden for at tænke andre aktiviteter ind 

på Rådhuset i den frigjorte kapacitet.  

2.a Samle aktivitet i Tinghuset  

Flytter personalet fra Tinghuset ind på Administration Vest, kan yderligere et andet muligt scenarie be-

skrives. I stedet for at frigøre Tinghuset gennem salg, kan bygningen anvendes på anden vis. Eksempel-

vis kan andre funktioner med relation til hinanden samles i Tinghuset, hvormed Tinghuset kan danne 

rammen omkring eksempelvis et stort familiehus. Dette vil tilvejebringe muligheden for, at frigive kapaci-

tet hvor disse funktioner før var lokaliseret.  

3. Integreret bibliotek og borgservice   

Scenarie 3 må opfattes som en fortsættelse af scenarie 2. Altså er dette scenarie afhængigt af, at der fri-

gives kapacitet på Rådhuset, ved at personale her eksempelvis flytter over i stueetagen i Kongefløjen på 

Adm. Vest.  

Dette scenarie beskriver, hvordan den frigjorte kapacitet på Rådhuset giver muligheden for eventuelt at 

skabe et integreret bibliotek og borgerservice. Dette forudsætter, at man gentænker bibliotekets funktion 

og volumen. Dette arbejde er endnu ikke i gangsat.  

Som et resultat af et integreret bibliotek og borgerservice frigives kapacitet på biblioteket, hvoraf føl-

gende muligheder alternativt opstår: 1. at rive biblioteket ned og herefter byfortætte, 2. sælge det som 

et grundtilskud til en boligforening eller 3. tænke øvrig aktivitet ind i bibliotekets stueetage, for bare at 

nævne nogle eksempler. Uanset må den eksterne aktivitet fra stueetagen i Kongefløjen, der som beskre-

vet i scenarie 1 eventuelt kan flyttes til 1. sal på biblioteket, haves in mente i det videre logistiske ar-

bejde. Ligeledes må der findes en alternativ placering for de eksisterende foreningsmæssige og kulturelle 

aktiviteter, der i dag anvender 1. salen i biblioteket.   

Der er til masterplanen her vedhæftet en bilagsrække, som rummer plantegningerne over biblioteket. 

Dog er nogle af forholdene i dag lavet om. Se bilag 2.1, 2.2 og 2.3.  

4. Øvrige aktiviteter på Ikast bibliotek  

Scenarie 4 tager udgangspunkt i, at biblioteket eksempelvis flytter på Rådhuset og integreres med bor-

gerservice, hvorfor der frigives kapacitet i bibliotekets stueetage. Dette scenarier beskriver et forslag, der 

drejer sig om, at kapaciteten overtages af andre aktiviteter, der i dag varetages i andre kommunale byg-

ninger, der betegnes som ”traditionelle villaer”.  

I dette scenarie er der taget udgangspunkt i aktiviteter, der ligger i traditionelle villaer i Ikast by, hvor 

der er lavet tilbygninger, da disse bygninger ofte ikke er egnede til deres formål, men hvor man har lært 

at leve med forholdene. Dette er sammenholdt med, hvor mange m2 biblioteket rummer, og hvilke akti-

viteter der kan huses inden for dette antal. Aktiviteterne omtales i scenariet her som erstatningsfunktio-

ner. Scenariet rummer ikke erstatningsfunktioner fra skole- eller daginstitutionsområdet, da deres behov 

for udearealer ikke kan blive opfyldt på biblioteket. Til sidst er funktioner som i dag rummer borgere, der 

bor permanent på adressen ej heller tænkt ind som mulige erstatningsfunktioner.  
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Flyttes øvrig aktivitet ind på biblioteket, vil dette scenarie resultere i muligheden for at frigive kapacitet i 

form af ”traditionelle villaer”, hvormed antallet af kommunalt ejede bygninger vil blive reduceret. Yder-

mere kan der være en chance for, at erstatningsfunktionerne vil finde forholdene på biblioteket mere eg-

nede, end de forhold funktionerne opererer under i dag.  

Der er udarbejdet en liste med forslag til sådanne erstatningsfunktioner. Denne danner udgangspunkt for 

en drøftelse, og er ikke et endegyldigt facit. Dertil må det påpeges, at listen rummer flere muligheder, og 

det derfor ikke er tilfældet, at alle de oplistede funktioner kan rummes i biblioteket i dag. Nedenfor er op-

listet mulige erstatningsfunktioner samt den besparelse, der opnås, ved ikke længere at skulle afholde 

udgifterne til vedligehold på de oplistede adresser fra 2020 til 2023:  

 Kirkegade 14: Besparelse på planlagt vedligehold: 175.000 kr.  

Ældre villa. Besværlige adgangsforhold. 

 Kirkegade 20: Besparelse på planlagt vedligehold: 180.000 kr. 

Ældre villa. Besværlige adgangsforhold. 

 Rolighedsvej 5: Besparelse på planlagt vedligehold: 60.000 kr. 

Ældre villa. Besværlige adgangsforhold. 

 

Oversigt over de fremlagte scenarier:  

 Scenarie 1:  

o Mål: At samle administrative funktioner ansat i Ikast-Brande Kommune på færre lokalite-

ter  

o Resultat: Nørre Snede Rådhus kan sælges, og administrativt personale samles 

o Forudsætninger: Ekstern aktivitet i stueetagen Kongefløjen flyttes. Enten samlet eller se-

parat. Aktiviteten kan eventuelt flytte ind i lokaler på 1. sal på Ikast Bibliotek. Dette kræ-

ver en nærmere undersøgelse. Der som følge heraf findes anden kapacitet til aktiviteten 

der i dag optager 1. sal på biblioteket. Ydermere må der afsættes midler til renovering af 

stueetagen på Kongefløjen til indretning af kontorpladser. Der må laves en undersøgelse 

af de administrative funktioner der flyttes, samt hvilke kontormæssig behov de har.    

 Scenarie 2:  

o Mål: At samle administrative funktioner ansat i Ikast-Brande Kommune på færre lokalite-

ter, antaget at Rådhuset i Nørre Snede ikke kan tages i betragtning.  

o Resultat: Tinghuset kan sælges, og administrativt personale samles. Der kan ydermere 

frigives ca. 60-70 medarbejderpladser på Rådhuset, da disse kan flytte på Administration 

Vest sammen med personale fra Tinghuset. Eller 2a: Tinghuset flytter på Administration 

Vest, og den frigjorte kapacitet på Tinghuset anvendes til at samle funktioner med sy-

nergi under et tag 

o Forudsætninger: Stueetagen på Kongefløjen tømmes, og der afsættes midler til renove-

ring af stueetagen på Kongefløjen til indretning af kontorpladser. Ydermere må der udar-

bejdes en plan for organiseringen af stueetagen med kontorer, der giver plads til både 

Tinghusets personale og personale fra Rådhuset. Der må laves en undersøgelse af de 

funktioner der flyttes, samt hvilke kontormæssig behov de har.  

 Scenarie 3:  

o Mål: Administrative medarbejdere samles på færre lokaliteter, og kapacitet på biblioteket 

frigives 

o Resultat: Der kan laves et integreret bibliotek og borgerservice på Rådhuset. Kapacitet på 

biblioteket frigives, og dette efterlader flere muligheder 

o Forudsætninger: Stueetagen på Kongefløjen tømmes, således administrative medarbej-

dere fra Tinghuset og Rådhuset kan placeres her. Dertil må bibliotekets volumen og funk-

tioner gentænkes. Aktiviteten der i dag er på 1. sal på biblioteket må haves in mente i 

det fremadrettede logistiske arbejde.  
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 Scenarie 4:  

o Mål: At tænke alternative funktioner ind på bibliotekets lokalitet og dermed frigive kapa-

citet i form af ”traditionelle villaer”.  

o Resultat: Biblioteket kan integreres på Rådhuset og nye funktioner kan eventuelt over-

tage pladsen på biblioteket. Dette frigiver ”traditionelle villaer” i Ikast, og kan muligvis 

resultere i mere egnede forhold for funktionerne fremadrettet. 

o Forudsætninger: Biblioteket integreres på Rådhuset. I tænkningen af bibliotekets nye 

funktion, må der ske en involvering af cheferne. 

Bilag 

 Bilag 1: Indretning af stueetagen i Kongefløjen  

 Bilag 2: Tegninger af Ikast Bibliotek 

- Bilag 2.1: Kælder  

- Bilag 2.2: stueplan  

- Bilag 2.3: 1.salsplan  
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