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Indhold

Forord
styrke bymidterne og har sat spændende 
initiativer i gang. Sammen kan vi skabe 
en fælles retning for udviklingen og skabe 
de bedste rammer for gode og levende 
bymidter i Ikast og Brande. 

Hvad synes du? 
Vi vil gerne høre din mening om vores 
visioner og mål. Hvis du vil bidrage med dit 
synspunkt, kan du sende os et høringssvar 
senest den 21. februar 2020. Læs mere om 
høringen på bagsiden. 

Vi ser frem til en god og konstruktiv debat.

Planstrategi 2019 er byrådets strategi for, 
hvordan vi vil arbejde med den fysiske 
udvikling i de kommende år. Vi har valgt at 
sætte fokus på to indsatsområder: 

• Udvikling i bymidterne i Ikast og Brande
• Bæredygtig håndtering af overskudsjord.

Ikast og Brande er kommunens største byer. 
Både Ikast og Brande er aktive byer, der har 
meget at byde på. Byerne har hver deres 
særpræg, udfordringer og potentialer. 

De senere år har bymidterne i Ikast og 
Brande imidlertid været udfordret af 
tomme butikslokaler og konkurrencen 
fra nærliggende større byer. Hvis ikke 
butikkerne kan være omdrejningspunktet 
for liv i bymidten, hvordan kan vi så skabe 
levende bymidter?

Planstrategi 2019 handler derfor mest om, 
hvordan vi som byråd i de kommende år kan 
understøtte en god udvikling i bymidterne 
i Ikast og Brande. Planstrategien lægger 
retningen for udviklingen i bymidterne og 
beskriver vores forventninger, visioner og 
mål.

Når vi bygger nyt i vores byer eller anlægger 
veje og stier, står vi ofte med en masse 
overskudsjord. Jord, som vi i dag betragter 
som affald og kører langt væk. Vi vil gerne 
arbejde for en mere bæredygtig jordhånd-
tering i vores kommune. Jord er nemlig en 
ressource, som med fordel kan genanvendes 
lokalt. Læs mere om vores tanker her i 
strategien. 

I et bilag til strategien kan du også læse 
mere om, hvordan vi generelt vurderer 
udviklingen i kommunen. 

Sammen kan vi gøre en forskel 
Vores visioner og mål i strategien har 
udgangspunkt i den dialog, vi har haft med 
borgere, foreninger og organisationer i Ikast 
og Brande. Mange arbejder allerede på at 

Venlig Hilsen 

Byrådet
December 2019

Sammen gør vi en forskel
På den jyske hede er intet givet på forhånd.  Det ligger i blodet på os at være arbejdsomme og entreprenante.  

Vi er vant til at skulle tænke nyt og finde på for at opnå resultater.  
Vi handler. Vi hjælper hinanden og står sammen.  Vi løfter i flok og finder løsninger.

Det kalder vi HEDEKRAFT – at få idéer til at spire,  løsninger til at gro og drømme til at blive til virkelighed.I Ikast-Brande Kommune har vi et glimt i øjet og tør gå til stregen.  
Vi er ukuelige og ikke bange for at lære af vores fejl.  
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Indledning
skaber gode rammer for udviklingen af 
bymidterne i Ikast og Brande. Planstrategi 
2019 handler således også mest om, 
hvordan vi som byråd i de kommende år kan 
understøtte den gode udvikling i bymidterne 
i Ikast og Brande. 

I strategien og bilaget hertil kan du læse 
om, hvilke udfordringer og fremtidsperspek-
tiver Ikast og Brande står over for, og hvilke 
udviklingsmuligheder, vi ser de kommende 
år. Vi har formuleret visioner og mål for 
en lang række områder, der er centrale for 
udviklingen i bymidterne. 

I bilaget til strategien kan du læse om 
vores generelle vurdering af kommunens 
udvikling, siden Ikast-Brande Kommuneplan 
blev revideret sidst i 2017.

Planstrategi 2019 fortæller dig, at vi har et 
ønske om, at udviklingen i kommunen bliver 
bæredygtig. Vi vil altid afveje de forskellige 
interesser og tiltag i forhold til miljøpåvirk-
ninger og i forhold til sundhedsindsatsen 
i kommunen. Vores mål for udviklingen i 
bymidterne i Ikast og Brande afspejler dette. 

I 2021, når vi reviderer kommuneplanen 
igen, vil vi omsætte vores visioner og mål 
for bymidteudviklingen til mere konkret 
planlægning. Det kan f.eks. betyde, at vi 

Formål
Planstrategi 2019 er vores overordnede 
strategi for, hvordan Ikast-Brande Kommune 
skal udvikle sig i de kommende år. Planstra-
tegien sætter fokus på to indsatsområder: 

• Udvikling i bymidterne i Ikast og Brande
• Bæredygtig håndtering af overskudsjord 

i kommunen.

Strategien er udgangspunktet for en 
revision af den gældende kommuneplan, 
Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. 
Kommuneplanen er vores overordnede plan 
for, hvordan man må anvende arealerne i 
kommunen. 

Da vi reviderede kommuneplanen sidst, 
havde vi fokus på at skabe gode byer og 
landsbyer. Ikast og Brande er udfordret 
af butikslukninger, derfor skal vi i den 
kommende tid kigge på, hvordan vi kan 
fastholde liv i bymidterne i de to største 
byer. Den planlægning, der regulerer 
udviklingen i bymidterne i Ikast og Brande, 
er tiden løbet fra. Der er brug for en ny, 
robust planlægning, der kan imødekomme 
de udfordringer bymidterne står overfor.

Når vi reviderer kommuneplanen i 2021, vil 
vi derfor have fokus på, hvordan vi bedst 
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Dialogmøde på Hotel Medi om midtbyen i Ikast.

Vi vil gerne udvikle byerne, så de kan 
være med til at styrke fællesskabet og give 
mulighed for leg og bevægelse. 

Sammen gør vi en forskel 
I Ikast-Brande kommune er vi vant til at 
skulle tænke nyt og finde på for at opnå 
resultater. Vi handler. Vi hjælper hinanden 
og står sammen. Vi løfter i flok og finder 
løsninger. Det kalder vi HEDEKRAFT – at 
få idéer til at spire, løsninger til at gro 
og drømme til at blive til virkelighed. Det 
er den mentalitet, vi har i Ikast-Brande 
Kommune – også i det politiske arbejde.

Vores kommune er et fællesskab, hvor 
vi alle er aktive deltagere. Vi har derfor 
generelt fokus på, at borgerne skal finde 
løsninger sammen med os. Byernes borgere 
og brugere er drivkraften for byudviklingen. 

Mange arbejder allerede på at styrke 
bymidterne, og mange har sat spændende 
initiativer i gang. Lad os sammen skabe 
en fælles retning for udviklingen og lad 
os skabe de bedste rammer for gode og 
levende bymidter. 

Læs mere om bæredygtige udvikling  
Du kan læse mere om, hvordan vi vil opnå 
en bæredygtig udvikling i kommunen på 
side 28.

nuværende mangfoldighed af by- og 
landsbysamfund og vil samarbejde 
med lokale aktører, frivillige, lokalråd, 
foreninger mv. om at styrke lokalom-
rådernes initiativer.

• Byrådet vil arbejde på at sikre planlæg-
ningen, der understøtter en varieret 
boligmasse af god kvalitet - tilpasset 
behov og efterspørgsel.

• Byrådet understøtter dem, der tager 
initiativet til at skabe liv i byerne.

• Byrådet skaber yderligere incitamenter 
for, at unge bliver boende eller ønsker at 
bosætte sig efter endt uddannelse.

• Byrådet er opmærksomme på balancen 
mellem centralisering og decentralisering 
af kommunens tilbud. 

Ikast-Brande Kommunes erhvervsud-
viklingsstrategi for 2014-2020 erstattes 
i løbet af 2020 med en ny vækststrategi. 
Vækststrategien kommer til at bestå af 
flere ben og vil blandt andet have fokus på 
bosætning, detailhandel og erhvervsud-
vikling/iværksætteri. 

Da Vision 2018-2025 ikke har konkrete 
indsatsområder for udviklingen af 
bymidterne i Ikast og Brande, har vi 
ønsket at formulere nye visioner og mål i 
Planstrategi 2019. Visionerne og målene er 
langsigtede udviklingsmål, der handler om, 
hvordan bymidterne skal se ud og fungere 
de næste mange år. 

Vi har i Planstrategi 2019 opstillet visioner 
og mål, der handler om:
• Den attraktive, aktive og levende midtby
• Den gode bosætningsmidtby
• Midtbyens rum (torve, pladser, gader og 

strøg)
• Den tilgængelige midtby
• Det gode handelscentrum
• Den grønne midtby

Strategiens visioner og mål er blevet til på 
baggrund af visions- og dialogmøder med 
borgere, brugere, foreninger, organisationer 
og erhvervslivet i Ikast og Brande.  

bæredygtig udvikling 
Planstrategi 2019 er også vores strategi for, 
hvordan kommunens udvikling kan blive 
bæredygtig. Derfor afspejler vores mål for 
udviklingen også, at vi har et ønske om, at 
udviklingen bliver bæredygtig. 

Byrådet ønsker generelt at være på 
forkant med de miljø– og klimamæssige 
udfordringer og have fokus på 
bæredygtighed, cirkulær økonomi samt 
håndtering af vand, jord og affald. 

Bæredygtig jordhåndtering 
Vi vil gerne opnå en mere bæredygtig 
jordhåndtering i kommunen, så overskuds-
jord ikke bliver betragtet som affald, men 
som en ressource, der bl.a. kan indgå 
positivt i byudviklingen. Det kan godt betale 
sig! Derfor har vi valgt at sætte fokus på 
emnet her i planstrategien - læs mere om 
hvorfor på side 32.

Sund hele vejen 
Bæredygtighed handler også om sundhed. 
Vi ønsker sunde, robuste borgere, der trives.

I Vision 2018-2025 er ét af pejlemærkerne 
“Sund hele vejen”. Og der er bl.a. følgende 
sundhedsrettede indsatsområder:
• Nye initiativer tænkes sammen med 

byrådets pejlemærke om „Liv i hele 
kommunen”, hvor lokale initiativer f.eks. 
kan styrke fællesskaber og sætte fokus 
på motion og kost.

• Byrådet vil understøtte sport-, idræt-, og 
foreningsliv i deres sundhedsfremmende 
tiltag - bl.a. gennem deltagelse i den 
landsdækkende kampagne „Bevæg dig 
for livet“.

Et andet pejlemærke i Vision 2018-2025 
er “Liv i hele kommunen”. Et af indsat-
sområderne hedder: “Byrådet vil de byer, 
der vil”. Vi mener, at den væsentligste 
forudsætning for at skabe en bæredygtig 
udvikling i byerne er aktivitet. Aktive 
borgere skaber aktive byer og gode rammer 
for fællesskab og trivsel.

reviderer gældende rammebestemmelser 
for den kommende lokalplanlægning eller 
at vi reviderer relevante retningslinjer for 
arealudlæg til byformål.

Visioner og mål 
Vi har koordineret udarbejdelsen af 
Planstrategi 2019 med Vision 2018-2025, 
som er byrådets arbejdsgrundlag og som 
har prioriterede, politiske pejlemærker og 
indsatsområder. 

Vision 2018-2025 peger ikke på konkrete 
indsatsområder for bymidterne i Ikast og 
Brande, men ét af de politiske pejlemærker 
er: Liv i hele kommunen. 

Vi ønsker, at Ikast-Brande Kommune er et 
sted, hvor alle hører til. En kommune med 
fokus på bosætning. Til pejlemærket er 
der knyttet en række indsatsområder, som 
vi også bør tage udgangspunkt i, når vi 
udvikler bymidterne. 

Vi har peget på seks indsatsområder for at 
få liv i hele kommunen:
• Byrådet vil de byer, der vil.
• Byrådet vil arbejde for, at Ikast-Brande 

Kommune bevarer og udvikler den 

Dialogmøde på Smagshuset om midtbyen i Brande.
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Det gældende bymønster i Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029

Silkeborg Kommune

Viborg Kommune

Horsens Kommune

Herning Kommune

Hedensted Kommune

Vejle Kommune

Billund Kommune

IkastIkast

BrandeBrande

BordingBording

EngesvangEngesvang

PårupPårup

IsenvadIsenvad

UhreUhre

BlåhøjBlåhøj  ogog  
GlGl. . BlåhøjBlåhøj

GludstedGludsted

HampenHampen

KlovborgKlovborg

NørreNørre  SnedeSnede

EjstrupholmEjstrupholm

Hovedby

Centerby

Lokalcenterbyer 

Landsby med  
erhvervscenterfunktion

Landsbyer 

Bymønster

bymønster 
I Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er 
der fastlagt en by- og centerstruktur med et 
bymønster for hele kommunen. Bymønsteret 
viser byernes rollefordeling. 

Byerne er inddelt i et hierarki, som er 
baseret på byernes størrelser, funktioner 
og forudsætninger samt den rolle, de skal 
udfylde til gavn for den samlede kommune.  
Bymønsteret danner bl.a. grundlaget 
for, i hvilke byområder vi kan udlægge 
nye arealer til byzone, herunder nye 
boligområder, erhvervsområder og center-
områder. 

Bymønsteret udpeger Ikast som hovedby og 
Brande som centerby. Det vil vi holde fast i. 
Vi ønsker ikke at revidere bymønsteret.  

I mellemtiden er der kommet et behov for 
at revidere beskrivelserne af de funktioner, 
som Ikast og Brande skal kunne rumme. 
Den tidligere rollefordeling mellem Ikast 
og Brande bliver ændret, når Brandes nye 
bydel BESTSELLER Tower & Village bliver 
realiseret. I bydelen bliver der mulighed 
for at indrette op til 30.000 m2 etageareal 
til butiksformål. Bydelen bliver i sig selv et 
turistmål med et tårn, der kan blive op til 
320 meter højt. 

Brande skal stadig være kommunens 
centerby, men byen får en regional rolle 
i forhold til detailhandelsudbuddet, når 
BESTSELLERs projekt er realiseret. Brande 
vil ikke kun betjene oplandet men hele 
regionen. 

I forbindelse med revisionen af kommune-
planen vil vi revidere funktionsbeskrivel-
serne for hovedbyen og centerbyen. 

Herunder kan du se de gældende 
beskrivelser af de funktioner, som Ikast og 

Brande skal kunne rumme.

Hovedby 
Ikast er hovedbyen. Byen ligger i byzone 
og adskiller sig fra kommunens andre byer 
ved at rumme funktioner, der har betydning 
for hele kommunen, herunder de centrale 
funktioner inden for offentlig administration 
samt overordnet privat og offentlig service.

Byen rummer institutioner og uddannelser, 
der også betjener borgere fra andre 
kommuner. Ikast har et bredt og varieret 
udbud af boliger og arbejdspladser samt 
udlæg af arealer til ny erhvervs- og boligud-
vikling. Ikast har kommunens største udlæg 
af rammer til detailhandel – både i forhold 
til dagligvarer og udvalgsvarer. Der er 
kollektive trafikforbindelser, både regionalt 
og lokalt.

Centerby 
Brande er centerbyen. Byen ligger i byzone 
og rummer mere privat og offentlig service 
end lokalcenterbyerne. Brande betjener også 
landsbyer i oplandet.

Brande har et bredt og varieret udbud af 
boliger og arbejdspladser. Der er udlagt 
arealer til ny erhvervs- og boligudvikling, 
herunder Brande Syd. Byen har detailhand-
elsrammer, der dækker behovet - både i 
forhold til dagligvarer og udvalgsvarer. Der 
er kollektive trafikforbindelser både regionalt 
og lokalt. 
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attraktive midtbyer
 

fokus på midtbyernes 
kvaliteter 
Detailhandlen i vores byer er presset i disse 
år. Det drejer sig hovedsageligt om konkur-
rence fra netbutikker, som trækker omsæt-
ningen ud af de fysiske butikker. Når vi ikke 
længere kan basere livet i vores midtbyer på 
butikkerne alene, er vi nødt til at tilbyde no-
get andet, der kan trække kunder og gæster 
til.

Derfor skal vores byplanlægning i de 
kommende år primært have fokus på, 
hvordan vi får bedre midtbyer i vores to 
største byer, Brande og Ikast. Vi vil have 
mere fokus på midtbyernes kvaliteter og 
potentialer. Og vi vil skabe bedre rammer for 
byomdannelse og aktiviteter i midtbyerne. 
Alt sammen for at få mere liv ind i midtbyen.

Vi er i år allerede gået i gang med at lave 
udviklingsplaner for midtbyerne i Ikast og 
Brande. Udviklingsplanerne skal hjælpe os 
med at kvalificere beslutninger samt styre 
og prioritere indsatserne i mange år frem.

For at få robuste og bæredygtige udvikling-
splaner skal byernes borgere, brugere, 
foreninger og erhvervsliv skabe udviklingen 
sammen med os. Sammen vil vi afklare, 
hvor og hvordan vi kan sætte ind med nye 
tiltag, der kan skabe bedre og levende 
bymidter. I planen vil vi sammen fastlægge 
de overordnede retningslinjer for, hvordan 
vi kan styrke byrum, identitet og fysiske 
forbindelser til væsentlige knudepunkter.

Vi er startet med udviklingsplanen for Ikast 
midtby, som vi forventer at have færdig 
i december 2019. Derefter kører vi et 
lignende forløb for Brande midtby, som vi 
forventer at slutte med en udviklingsplan i 
foråret 2020.

aktuelle byudviklings-
projekter 
I de kommende år vil vi også arbejde videre 
med andre byudviklingsprojekter i Ikast og 
Brande. Selv om projekterne er placeret 
uden for midtbyerne, vil de blive væsentlige 
knudepunkter, som skaber mere aktivitet 
og liv i byerne og dermed får betydning for 
udviklingen af midtbyerne. Herunder kan du 
se nogle af de byudviklingsprojekter, som 
vi forventer, vil bidrage til mere liv i bymid-
terne. 

Hjertet i Ikast 
I den vestlige ende af Ikast blev multihuset 
Hjertet indviet den 8. september 2018. 
Hjertet er et smukt samlingssted for hele 
byen og for folk i alle aldre og blevet til i et 
samarbejde mellem kommune, borgere og 
virksomheder. 

Multihuset lægger lokaler til bl.a. social-
økonomiske virksomheder, foreninger, 
skatere og den internationale skole ISIB 
samt Ikast-Brande Kommunes unge-
rådgivning, ‘Unge & Uddannelse’. Huset 
rummer også mødelokaler og en mindre 
café. På arealet vest for Hjertet skal den 
socialøkonomiske virksomhed Gartneriet 
Garland flytte ind. Her bliver også rekreative 
arealer til aktiviteter for hele områdets 
brugere. 

Artium - ny skole og kulturhus i Brande 
Vi har nyligt vedtaget en lokalplan for en 
ny skole ved Centerparken i Brande. Skolen 
skal erstatte Præstelundskolen, som skal 
rives ned på grund af skimmelsvamp. 

Skolen bliver også et kulturhus - et 
multihus, som skal rumme bibliotek, borger-
service, lokalhistorisk arkiv, musikskole, 
ungdomsskole, tandpleje, sundhedspleje og 
heldagslegestue for dagplejen. Det bliver 
hele byens hus - et samlingspunkt, der 
tilfører Brande nye muligheder og forener 
læring, kultur, natur og bevægelse. 

Den særlige, centrale placering midt i 
parken er helt unik. Projektet vil styrke det 
grønne frirum, så vi får et sted, hvor folk 
færdes på tværs af alder og aktiviteter ikke 
bare indenfor, men også udenfor.

BESTSELLER Tower & Village i Brande 
I marts i år vedtog byrådet planerne for 
BESTSELLER Tower & Village, som bliver 
en helt ny og anderledes bydel i Brande. 
BESTSELLER vil udvide deres hovedsæde 
med et fantastisk koncept, som har sat hele 
kommunen på verdenskortet. 

Samlet set giver planerne mulighed for 
at opføre 250.000 m2 nyt byggeri. Der er 
dog i første omgang kun skitseret på ca. 
105.000 m2 nybyggeri samt ca. 70.000 m2 
parkering og opmagasinering under terræn. 
Ud over højhuset på op til 320 meter, består 
bydelsprojektet af flere etagebygninger i 
varierende højder.

Naturbydelen Brande Syd 
Planlægningen for nye, store boligområder i 
den sydlige og vestlige udkant af Brande by 
har været undervejs længe. 

Store klimaudfordringer i områderne har 
gjort det nødvendigt først at få styr på 
vandet - både det på overfladen, men også 
det, der presser sig på fra grundvandet. 
Med hjælp fra eksperter i klimahåndtering, 
har vi udarbejdet en ny strukturplan: 
”Naturbydelen Brande Syd – Mellem By & 
Bakke”. 

Der er tale om en ambitiøs og langsigtet 
plan. Vi har ønsket en plan som både 
anerkender Brandes behov for attraktive, 
naturnære boligområder, men som også 
viser et aktivt hensyn til naturen og biodi-
versiteten i området. Sidst, men ikke 
mindst har det været afgørende at finde 
en robust løsning på, hvordan vi håndterer 
udfordringerne med vandet.  

Strukturplanen forsøger at bruge vandet 
rekreativt til at skabe en spændende, 
ny bydel. Fem store boligområder er 
placeret, så de tager hensyn til grundvand, 
naturværdier og biodiversitet. Byrådet 
kommer til at realisere planen ét skridt ad 
gangen i løbet af de kommende mange år. 
I løbet af 2020 vil der blive vedtaget en 
lokalplan for den første boligetape.

Hjertet i Ikast

Den kommende skole og kulturhus i Brande

I naturbydelen Brande Syd arbejder vi med løsninger og mer-
værdi - ikke bare lokalt, men på byniveau
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BESTSELLER Tower & Village. Illustration ved Dorte Mandrup

Illustration fra lokalplanen for det kommende etagebyggeri ved 
Vestergade/Grønnegade

Udsnit af udviklingsplanen for Ejstrupholm

Bygningerne skal bl.a. rumme op til 
30.000 m2 butiksareal, kontorer, hotel med 
konferencefaciliteter, biograf, caféer og 
restauranter samt enkelte lejligheder. 

Med BESTSELLERs projekt ser vi en unik 
mulighed for at modvirke tilbagegangen i 
handelslivet i Brande og i hele Ikast-Brande 
Kommune. Projektet vil tilføre Brande butik-
skoncepter, som ikke findes i kommunen i 
dag. 

Den utraditionelle bydel vil med sin utradi-
tionelle bebyggelse i international klasse, 
herunder Vesteuropas højeste tårn, tiltrække 
turister fra nær og fjern.

Vi vil i de kommende år arbejde med at 
koble den nye bydel sammen med den 
nuværende bymidte i Brande og dermed 
skabe en endnu bedre by. Det bliver 
derfor et fokuspunkt i planlægningen i de 
næste mange år at tage stilling til, hvad 
Brande midtby skal kunne i fremtiden, 
når BESTSELLER Tower & Village bliver 
realiseret. 

Fortætning i bymidterne i Ikast og Brande 
I de senere år har der været en stigende 
interesse for at opføre etageboliger i 
Ikast og Brande. Og man ønsker generelt 
at bygge højere end tidligere. Det er en 
tendens, vi ser i hele landet.

Vi har gennem flere år givet mulighed for 
en bygningsmæssig fortætning af midtbyen 
i Ikast, fordi vi ønsker centralt beliggende, 
attraktive boliger. Nye boliger i midtbyen 
kan bidrage til mere liv. 

Der er allerede opført flere højhuse på op til 
7-8 etager. Aktuelt er vi ved at planlægge 
for et endnu højere boligbyggeri, med 
mulighed for 12 etager.

Bygninger i sådanne højder vil alt andet 
lige påvirke den visuelle oplevelse af 
midtbyen. Derfor har vi også besluttet, at de 
kommende udviklingsplaner for midtbyerne 
skal vurdere på, hvor man fremover bedst 
placerer etagebyggeri og i hvilket omfang.

Omdannelse af midtby-
erne i de mellemstore 
byer
Vi har i de senere år arbejdet en del med 
omdannelse af midtbyerne i de mellemstore 
byer i kommunen, herunder Bording og 
Nørre Snede. Aktuelt arbejder vi også med 
at forbedre midtbyen i Ejstrupholm.

Udviklingsplan for Ejstrupholm 
I 2018 blev der afholdt en række 
dialogmøder og workshops i Ejstrupholm, 
som med borgernes hjælp mundede ud 
i en visions- og udviklingsplan med flere 
principper for tiltag. Tiltag der vil udvikle 
midtbyen i Ejstrupholm i en positiv retning, 
og skabe mere sammenhæng og liv i byen.

Udviklingsplanen sætter retningen for, 
hvordan vi kan skabe en grønnere og mere 
attraktiv midtby. 

Planen forbinder byen på langs og på tværs 
af det store centrale grønne område, og 
udnytter byens eksisterende kvaliteter. 
Planen sammentænker bymidten med det 
grønne område, åforløbet og Sløjfen i den 
nordvestlige del af byen. 

Sløjfen er et projekt udviklet i et samarbejde 
mellem foreningslivet i Ejstrupholm 
og Midtjysk Efterskole. Projektet skal 
binde byen Ejstrupholm sammen om 
sundhed, motion og trivsel. Projektet 
nytænker Lystanlægget i midtbyen i 
et historisk, kulturelt, arkitektonisk og 
bevægelsesmæssigt perspektiv. Projektet 
rummer bl.a. multibane og klatrevæg.

Projektet er støttet af tilskudsmidler fra 
Grøn Ordning. Projektet er delvist realiseret.

Mere Liv og Nye Traditioner i Bording 
Bording har været mønsterby i Realdanias 
kampagne: Stationsbyer i Forandring. Med 
støtte fra statens Områdefornyelse har vi 
skabt nye fysiske rammer, herunder grønne 
rammer om byfællesskabet. Da byen ikke 
længere har grundlaget for at kalde sig en 
handelsby, er der skabt en ny identitet som 
familievenlig pendlerby. 

I forlængelse af områdefornyelsen, har 
Realdania og Ikast-Brande Kommune 
indgået et nyt samarbejde med Bordings 
borgere om forsøgsprojektet Mere Liv og 
Nye Traditioner. Projektet understøtter, at 
borgerne kan skabe nye sammenhænge, 
nye traditioner og nye ansvar. 

Det skal ske i samarbejde med byens 
foreninger, interesseorganisationer og 
ildsjæle, som sammen skal udvikle 
aktiviteter, som kan udfolde sig i de nye 
byrum. Borgerne har oprettet en fælles-
skabsforening, som dels skal administrere 
støttemidlerne, dels projektudvikle med 
ansøgerne.
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Ikast midtby Ikast midtby 

Bypolitiske visioner og mål 
for udviklingen i



Sammen med borgere og brugere vil vi arbejde for initiativer, der kan vise eller 
tydeliggøre byens identitet i midtbyen. Byen har baggrund i den kreative og 
entreprenante identitet og historie fra tekstilindustrien, men rummer i dag 
både masser af sport og spor fra tekstilindustrien.

Sammen med borgere og brugere vil vi støtte op om, at pladser og gader kan blive 
anvendt til midlertidige og permanente aktiviteter og events, der kan skabe 
mere liv i midtbyens huse, gader og pladser.

Vi vil gennem planlægningen sikre en midtby, der er robust over for fremtidens 
udviklingstendenser. Der skal være gode rammer for fællesskabet og 
samlingssteder, der aktivt bidrager til sammenhold.

Vi vil samarbejde med kommende bygherrer og projektudviklere, så vi sammen kan 
sikre, at byggeri og anlæg bidrager til en mere attraktiv og levende midtby. 
Nybyggeri, ombygninger, belægningsarbejder og andre ændringer i gadebilledet 
skal bidrage til at øge kvaliteten i bymiljøet.

Mål
1.

3.

2.

4.

Vi vil gennem planlægningen sikre, at midtbyen har et varieret og attraktivt 
boligudbud. Det kan ske ved at bygge nyt, eller ved at omdanne det 
eksisterende byggeri. Vi vil sikre, at der også er boliger til unge og ældre - og 
mulighed for at indgå boligfællesskaber på tværs af generationer.

1.

2.

Mål

Vi vil gennem planlægningen sikre mulighed for at etablere centralt 
beliggende boliger ved at arbejde for en fortætning af bymidten. Vi vil 
sikre attraktive opholds- og friarealer i tilknytning til boligerne.

Vision
“Ikast bymidte er et attraktivt sted at bo. 
Her er boliger til alle aldre, i alle størrelser 
og til alle prisklasser.”

Den attraktive, aktive og levende midtby
Ikast

Hvor vil vi hen 
Vores planlægning for midtbyen i Ikast 
skal give mulighed for mere liv - mere 
aktivitet og fællesskab. Det kan f.eks. ske 
gennem fleksible pladser, hvor der kan opstå 
markeder, koncerter og andre events. 

Livet i midtbyen opstår ikke af sig selv 
og kan ikke skabes af os alene. Det gode 
samarbejde med andre aktører og borgernes 
initiativer er vigtige for at lykkes.

Vision
“Ikast bymidte inviterer borgere  
og besøgende til at gå på oplevelse  
og mærke byens identitet.”

”I Ikast bymidte er fællesskabet 
centralt – der er rig mulighed for at 
mødes på torve, cafeer, biblioteket, 
legepladser og lignende.”

”Det summer af  
aktivitet i bymidten.  
Der shoppes i butikkerne, 
leges på pladserne og  
snakkes på caféerne.”

Den gode bosætningsmidtby
Ikast

Hvor vil vi hen 
Vores planlægning for midtbyen skal 
muliggøre en tættere by, hvor man kan 
omdanne eksisterende bygninger og opføre 
nye. Flere kvadratmeter giver mulighed for 
flere boliger og andre bymæssige funktioner, 
som kan styrke livet i midtbyen. 

Vores fokus på bosætning skal sikre en mere 
varieret boligmasse i bymidten, så der er 
boliger til hele livet. Både til de unge, de 
voksne og de ældre.
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Sammen med borgere og brugere vil vi gentænke brugen og udformningen af 
Torvet, så det bliver et centralt mødested. Vi vil arbejde for bedre muligheder for 
ophold, fælleskab og aktivitet, som f.eks. leg og bevægelse.

Sammen med borgere og brugere vil vi gentænke inventaret i midtbyens 
byrum, så inventaret eventuelt kan bidrage til ophold og fællesskab - og dermed 
liv i bybilledet.

Sammen med borgere og brugere vil vi gentænke udformningen og 
indretningen af Strøgcentret, så der er basis for mere liv i hele centret.

Sammen med borgere og brugere vil vi arbejde for, at midtbyens fysiske udtryk i 
større grad afspejler byens identitet og historie.

Mål
1. 

3.

2.

4.

Vi vil arbejde for en bedre trafikfordeling i midtbyen, så veje og stier ikke 
fungerer som barrierer, der skærer bymidten i flere dele. En mobilitetsanalyse 
skal hjælpe os til de rigtige løsninger.

Sammen med borgere og brugere vil vi arbejde for at sikre forbindelser på 
tværs af midtbyen og ud til alle bydele og de rekreative arealer i udkanten 
af byen ved at forbedre eksisterende stisystemer og forbindelser og eventuelt 
etablere nye stisystemer og forbindelser.

Vi vil arbejde for bedre sammenhæng mellem Torvet og Strøgcentret, så der 
opstår en bedre synergi i midtbyen. Det er vigtigt, at Vestergade ikke opleves 
som en barriere i bymidten.

Vi vil arbejde for at synliggøre midtbyens funktioner – herunder Strøgcentret og 
Torvet samt midtbyens centrale parkeringspladser, så besøgende nemt kan finde 
rundt.

Mål 
1.

3.

2.

4.

Ikast

Hvor vil vi hen 
Vores planlægning for midtbyens torve, 
pladser, gader og strøg skal give mulighed 
for at aktivere byrummene året rundt. Ikast 
midtby har et unikt overdækket Strøgcenter 
og flere små, intime pladser. 

En bedre udnyttelse vil unægteligt medføre 
en større grad af liv i byens gaderum. 

Derfor skal vi udforme midtbyens rum, så de 
inviterer til ophold og aktivitet. 

Midtbyens rum må også gerne være et 
billede på den historie og identitet, som 
Ikast bygger på. Man må gerne fornemme, 
at sporten og tekstilindustrien er væsentlige 
elementer i byens DNA.

Midtbyens rum 

Vision
“Ikast bymidte inviterer borgere  
og besøgende til at gå på oplevelse og 
mærke byens identitet.”

”I Ikast bymidte er fællesskabet 
centralt – der er rig mulighed for at 
mødes på torve, cafeer, biblioteket, 
legepladser og lignende.”

”Det summer af  
aktivitet i bymidten.  
Der shoppes i butikkerne, 
leges på pladserne og  
snakkes på caféerne.”

Den tilgængelige midtby

Hvor vil vi hen 
Vores planlægning for midtbyens veje, 
stier og passager skal gøre det nemt for 
borgere og gæster at finde rundt og komme 
til og fra. Samtidig må de gerne få en god 
oplevelse undervejs. Vi vil f.eks. arbejde 
på bedre forbindelser til og fra andre 
knudepunkter i Ikast, så vi kan trække folk 

ind til midtbyen.

Midtbyens gader må ikke blive barrierer, 
der skærer bymidten over i flere dele. Der 
skal f.eks. være sammenhæng mellem 
Strøgcentret og Torvet. 

Ikast

Vision
“Det summer af aktivitet i bymidten. 
Der shoppes i butikkerne, leges på 
pladserne og snakkes på caféerne.”
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Vi vil gennem planlægningen sikre en fortsat udvikling af midtbyen som et aktivt 
og driftigt handelscenter. Vi vil skabe de bedste rammer for både dagligvare- 
og udvalgsvarehandel i midtbyen. Rammerne skal være så robuste og fleksible, 
at de kan imødekomme nye udviklingstendenser.

Mål
1.

Vision
“Det summer af aktivitet i bymidten. Der 
shoppes i butikkerne, leges på pladserne 
og snakkes på caféerne.”

Vi vil gennem planlægningen sikre, at der bliver flere grønne elementer i 
midtbyen.

Sammen med borgere og brugere vil vi styrke midtbyens offentlige grønne 
områder som grønne åndehuller. Vi vil arbejde for, at midtbyens gader, pladser 
og uudnyttede arealer bliver grønnere og indbyder til ophold og aktivitet.

Sammen med borgere og brugere vil vi gentænke midtbyens parker, så de bliver 
et større aktiv for byens borgere og brugere og et naturligt samlingssted. Her 
skal være plads til fællesskabet.

Mål
1.

3.

2.

Vision
“Når man kigger ud over bymidten fra toppen af 
vandtårnet, ser man, hvordan de grønne oaser 
breder sig ind mellem husene og skaber forbindelse 
til de grønne områder i resten af byen.”

Hvor vil vi hen 
Udviklingen i detailhandlen ændrer sig hele 
tiden. Internethandlen overtager mere 
og mere handel. Det påvirker butikslivet 
i bymidten, da internethandelsvirksom-
hederne ofte placerer sig i erhvervsom-
råderne.

Vi vil skabe de bedste rammer for detail-
handlen. Ved at skabe en mere spændende 

og attraktiv bymidte håber vi at tiltrække 
flere gæster og borgere til vores butikker, så 
vi kan fastholde detailhandlen og tiltrække 
nye butiksdrivende.

Det gode handelscentrum
Ikast

Ikast har flere, gode parker, som med små 
tiltag kan invitere til mere fællesskab og 
aktivitet. 

Grønne områder fremmer sundhed og biodi-
versitet. Nærheden til grønne oaser bidrager 
til en bedre trivsel for midtbyens borgere.

Hvor vil vi hen 
Vores planlægning for midtbyen skal 
muliggøre, at der bliver mere grønt. 
Vi ønsker flere grønne oaser. Det 
kan handle om beplantning på torve, 
pladser, gader eller bedre forbindelser 
til vores parker. 

Den grønne midtby
Ikast
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Brande midtbyBrande midtby  

Bypolitiske visioner og mål 
for udviklingen i



Sammen med borgere og brugere vil vi støtte op om midtbyens kulturelle 
aktiviteter, der styrker det særlige, tværnationale samvær i byen.

Vi vil gennem planlægningen give mulighed for at midtbyens gader og pladser 
midlertidigt kan anvendes til aktiviteter, kulturtiltag og events, der kan være 
med til at styrke byens kreative identitet.

Vi vil arbejde for en bedre formidling af det kreative og kunstneriske islæt i 
bymidtens rum – herunder gavlmalerierne.

Mål

2.

3.

1.

Vision
“Brande midtby er stedet, hvor de  
skæve ideer gror og skaber alternative 
oplevelser og gode initiativer.”

”I Brande midtby får du en kulturel 
oplevelse ud over det sædvanlige.  
Gavlmalerierne og Street Art er 
bymidtens varemærke og skaber grobund 
for et kunstnerisk miljø.”

”Byens mange nationaliteter  
afspejles i bymidtens kulturliv og  
skaber en international atmosfære, 
der er helt særlig for Brande.”

Sammen med borgere og brugere vil vi gentænke brugen og udformningen af 
arealerne langs Strømmen, så det bliver et attraktivt, centralt mødested i 
stedet for bymidtens bagside.

Vi vil gennem planlægningen give mulighed for at åbne bymidten op til Brande Å 
og skabe bedre muligheder for ophold, fælleskab, cafémiljø på arealerne langs 
Strømmen.

Sammen med midtbyens borgere og brugere vil vi gentænke brugen og 
udformningen af Torvet, så det bliver et centralt mødested, hvor folk har lyst til 
at opholde sig.

Sammen med midtbyens borgere og brugere vil vi arbejde for, at midtbyens udtryk 
i større grad kommer til at afspejle byens kreative identitet og den interna-
tionale atmosfære.

Mål
1.

3.

2.

4.

Vision
”Brande midtby åbner sig op mod åen,  
den bynære natur og livet langs Strømmen. 
Bymidten er dermed en del af en spændende 
forbindelse mellem skolen og stationen.”

 ”I Brande midtby får du en kulturel 
oplevelse ud over det sædvanlige.  
Gavlmalerierne og Street Art er 
bymidtens varemærke og skaber grobund 
for et kunstnerisk miljø.”

 ”Byens mange nationaliteter  
afspejles i bymidtens kulturliv og  
skaber en international atmosfære, 
der er helt særlig for Brande.”

Den attraktive, aktive og levende midtby

Hvor vil vi hen 
Vores planlægning for midtbyen i Brande 
skal bidrage til, at byen bliver mere aktiv 
og attraktiv. Når byen om nogle år får en 
væsentlig attraktion i form af BESTSELLER 
Tower & Village, vil vi gerne kunne trække 
de besøgende ind til midtbyen.

Brande er allerede kendt for sit kulturliv. 

Gaderummene er allerede et kulturelt 
samlingspunkt for branditter og turister, når 
byen markerer sig med Street Art Festival  
og Urban Street Zone. Det skal vi udnytte til 
at fremme byens kulturelle miljø. 

Vi kan med fordel også synliggøre og dyrke 
byens internationale profil, så både gæster 
og borgere kan mærke byens særlige ånd.

Brande

Hvor vil vi hen 
Vores planlægning for midtbyens torve, 
pladser, gader og strøg skal synliggøre 
Brandes potentiale for bynær, rekreativ natur. 

Midtbyen har noget helt særligt, som mange 
andre byer tørster efter - en smuk og livlig å. 

Deværre vender midtbyen sig væk fra sin å. 
Ved at gentænke byrummet langs 
Strømmen, håber vi at kunne åbne op, så 
åen visuelt kan blive trukket længere ind i 
midtbyen.

Midtbyens rum 
Brande
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Sammen med borgere og brugere vil vi arbejde for bedre forbindelser på tværs 
af bymidten – forbindelser, der kan binde midtbyen og stationen sammen med 
BESTSELLER Tower & Village mod nord og den nye skole og idrætshallen mod 
syd.

Mål
1.

Vision
“Brande midtby åbner sig op mod åen,  
den bynære natur og livet langs Strømmen.  
Bymidten er dermed en del af en spændende 
forbindelse mellem skolen og stationen.”

Vi vil gennem planlægningen sikre, at midtbyen har et varieret og attraktivt 
boligudbud, så der både er små og store boliger. Det kan ske ved at give 
mulighed for at bygge nyt, eller ved at omdanne det eksisterende byggeri.

Vi vil gennem planlægningen sikre en homogen bebyggelse i midtbyen. Ny 
bebyggelse skal tilpasse sig de historiske og bevaringsværdige omgivelser og 
må derfor ikke opføres i mere end 3-4 etager afhængigt af placeringen i midtbyen. 

Mål
1.

2.

Vision
“Brande midtby har fået flere 
nye boliger, som bl.a. giver plads 
til nogle af de mange nye borgere, 
der flytter til fra nær og fjern”

Den tilgængelige midtby

Hvor vil vi hen 
Vores planlægning for midtbyen veje og stier 
skal skabe bedre forbindelser til Brandes 
væsentlige knudepunkter.

Den nye skole og kulturhus, de rekreative 
arealer langs Brande Å, stationen, de 
nye boligudstykninger i Brande Syd og 
BESTSELLER Tower & Village kan alle 
bidrage til en god og levende midtby. 

Derfor vil vi gennem stiforløb eller lignende 
prøve at binde byens nye og eksisterende  
samlingspunkter for aktiviteter sammen 
med midtbyen.   

Brande

Hvor vil vi hen 
Vores planlægning for midtbyen skal 
muliggøre, at Brande kan udvikle sig med 
respekt for den bygningsmæssige historie.

Modsat Ikast har Brande en ældre, velbevaret 
gadestruktur og bygningsmasse i midtbyen. 

Det ses tydeligt på en gåtur. Derfor er der 
flere arkitektoniske hensyn at tage, når vi 
ønsker flere boliger i midtbyen og dermed 
fortætning. 

Vi får brug for flere centrale og attaktive 
boliger, når byen i fremtiden forhåbentlig vil 
tiltrække borgere i et endnu højere tempo 
end i dag. Ny boligbebyggelse i midtbyen 
må dog tilpasse sig det eksisterende, fine 
gademiljø.

Den gode bosætningsmidtby
Brande
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I arbejdet med bæredygtig udvikling forholder vi os til 5 specifikke indsatsom-
råder:  

• Mindskelse af miljøbelastningen  

• Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse  

• Fremme af økologisk mangfoldighed  

• Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde  

• Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedr. miljømæssige, trafikale,  
erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og 
økonomiske forhold.

Lokal Agenda 21-strategi

Planstrategi 2019 er også vores ”Lokal 
Agenda 21-strategi”, dvs. en strategi 
for, hvordan kommunen vil bidrage til en 
bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. 
Lokal Agenda 21 handler grundlæggende om 
at mindske miljøbelastningen og ressource-
forbruget samt at fremme biologisk 
mangfoldighed og bæredygtig byudvikling.

For at skabe sammenhæng og gennemskue-
lighed i kommunens planlægningsarbejde 
har vi valgt, at Lokal Agenda 21-strategien 
skal være en integreret del af planstra-
tegien. Vi har tænkt bæredygtighed ind i 
udarbejdelsen af strategiens visioner og 
mål. 

Byrådet ønsker at være på forkant med de 
miljø– og klimamæssige udfordringer. Og vi 
vil have fokus på bæredygtighed, cirkulær 
økonomi samt håndtering af overskudsjord, 
vand og affald.

På de næste sider sætter strategien fokus 
på noget af det arbejde, vi har sat i gang 
eller vil sætte gang i for at opnå en mere 
bæredygtig udvikling i kommunen. 

Sammen kan vi gøre en forskel 
Samarbejdet med og involvering af borgerne 
er centralt, når vi skal opnå bæredygtig 
udvikling. 

I Ikast-Brande Kommune er vi vant til at 
hjælpe hinanden og stå sammen. Vi løfter 
i flok og finder løsninger. Vores kommune 
er et fællesskab, hvor vi alle er aktive 
deltagere. Vi har derfor generelt fokus på, 
at borgerne skal finde løsninger sammen 
med os. Byernes borgere og brugere er 
drivkraften for byudviklingen. 

Mange arbejder allerede på at styrke 
bymidterne, og mange har sat spændende 
initiativer i gang. Lad os sammen skabe 
en fælles retning for udviklingen og lad 
os skabe de bedste rammer for gode og 
levende bymidter. 

Et pejlemærke i byrådets Vision 2018-2025 
hedder: “Liv i hele kommunen”. Ét af 
indsatsområderne er: “Byrådet vil de byer, 
der vil”. Vi mener, at den væsentligste 
forudsætning for at skabe en bæredygtig 
udvikling i byerne er aktivitet. Aktive 
borgere skaber aktive byer og gode rammer 
for fællesskab og trivsel.

Vi vil gerne udvikle byerne, så de også kan 
bidrage til at styrke fællesskabet og give 
mulighed for leg og bevægelse. 

Bevæg dig for Livet  
Vi har i flere år haft fokus på borgernes 
sundhed, så vi får robuste borgere. 
Ikast-Brande Kommune er en del af den 
landsdækkende kampagne: “Bevæg dig for 
Livet”, som DGI og DIF står bag. 

Projektet forløber i perioden 2017 - 2022. 
Formålet med projektet er at flere borgere 
skal være fysisk aktive - og gerne i 
foreninger. 

Bæredygtig udvikling 

Således har projektet et todelt fokus på 
henholdsvis mere bevægelse og gode 
fællesskaber.

Bevæg dig for livet har en særlig 
opmærksomhed på udvalgte målgrupper: 

• Socialt udsatte børn og unge
• “De rigtige mænd” - typisk mellem 

25 - 60 årige i arbejde og med lav 
uddannelse

• Seniorer - især med fokus på 
overgangen fra aktivt arbejdsliv til 
pensionisttilværelsen

• Mennesker med psykisk sygdom og/eller 
fysisk handicap

• Beboere i boligsociale områder
• Landsbyer og mindre byer - med fokus 

på foreningsliv og lokalsamfundsud-
vikling 

Grønne områder fremmer sundhed og 
biodiversitet 
Det er dokumenteret, at bor man blot 
300 meter fra et grønt område, virker det 
positivt for både det fysiske helbred og den 
mentale sundhed. 

Vi har, i kommunen i alt ca. 200 ha. grønne 
områder og ca. 350 ha. skove og plantager. 
Der er således masser af muligheder for 
rekreation og oplevelser i grønne omgivelser.

Alle grønne områder og parker er forsynet 
med et plejeniveau, som anviser hvilken 
indsats, vi gør for at pleje området. 
Plejeniveauerne går fra A til C. De områder, 
der bliver besøgt af mange borgere og ligger 
centralt i byerne er i niveau A og får den 
mest intensive pleje. 

Vi har siden 2017 kørt forsøg med at lade 
vegetationen på mindre, grønne arealer 
brede sig mere eller mindre uhæmmet. 
Det startede med en bræmme langs åen i 
Brande. Derefter er det blevet til små, vilde 
hjørner i parkerne, hvor vedligeholdelsen 
har biodiversitet for øje.
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Planstrategiens mål og visioner læner sig op 
ad følgende verdensmål: 

• Mål 3: Sundhed og trivsel 
Når vi arbejder strategisk med at skabe byer med grønne 
oaser og rekreative muligheder, håber vi at kunne 
give borgerne flere bevægelsesmuligheder og dermed 
forbedre borgernes sundhed og trivsel.

• Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur 
Når vi arbejder med bæredygtig jordhåndtering, kan vi 
udnytte jorden i vores bygge- og anlægsprojekter bedre. 
Vi kan f.eks. genanvende overskudsjorden lokalt og 
dermed spare CO2 fra transporten af jorden.

• Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 
Med strategien får vi et grundlag for at skabe attraktive 
og mere aktive bymidter og dermed bedre byer. 
Bymidten er et samlingssted, et handelssted og et 
rekreativt udfoldelsessted, som er vigtigt for byens 
borgere og besøgende. Aktive byer skaber bæredygtige 
byer.

• Punkt 12: Ansvarligt forbrug og produktion 
Når vi med strategien sætter fokus på bæredygtig 
jordhåndtering, håber vi at kunne minimere forbrug af 
jord, sten og grus i byudviklingsprojekter.

• Punkt 13: Klimaindsats 
Ved at arbejde for en bæredygtig jordhåndtering og for 
flere grønne oaser i byerne styrker vi klimaindsatsen 
i kommunen. En vellykket klimaindsats forudsætter 
reduktion i udslip af drivhusgasser og tilpasning til 
et varmere klima. Jorden fra nye boligområder kan 
genanvendes rekreativt i boligområdet og dermed spare 
CO2 fra bortkørsel. Jorden kan evtentuelt også genbruges 
som sandpuder under ny bebyggelse - som værn mod 
stigende grundvand og mere kraftig nedbør.  
Grønne rekreative arealer i byerne kan give plads til 
håndtering af overfladevand og gøre bymidterne mere 
modstandsdygtige overfor ekstreme regnskyl.

• Punkt 17: Partnerskaber for handling 
Planstrategiens mål og visioner har baggrund i 
dialogmøder og workshops med borgere, erhvervs-
drivende, organisationer og foreninger. Det ligger i vores 
DNA at samarbejde for at realisere vores visioner og mål. 
Således vil vi også samarbejde med eksterne aktører for 
at omsætte strategiens visioner og mål til handling.

FN’s 17 verdensmål
I planstrategien forholder vi os helt konkret til 
FN’s 17 verdensmål, der udstikker en fælles 
retning for hele verdenssamfundet og kommer til 
at vejlede den globale udvikling frem mod 2030.

Byrådet har besluttet, at Ikast-Brande Kommune 
skal fokusere på 3 af FN’s 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling:
• mål nr. 12, Ansvarligt forbrug og produktion
• mål nr. 13, Klimaindsats
• mål nr. 17, Partnerskaber for handling.
 
Plantrategiens mål og visioner samt mange af de 
tiltag, vi vil gennemføre de kommende år spiller 
ind i byrådets prioriterede verdensmål. Vi mener, 
dog også, at vi gennem byudviklingen de næste 
år kan arbejde med alle de nævnte verdensmål 
i boksen til højre. I boksen kan du også se, 
hvordan, planstrategien spiller ind i målene.

Vi gør det for naturens skyld - for at øge 
biodiversiteten og for at give dem, der bor i 
byerne, nogle nære, grønne oaser og natur-
oplevelser.

Træer er vigtige elementer i byens gader og 
parker, da træerne danner grønne korridorer, 
som giver gode leve- og opholdssteder for 
dyrelivet. Træer bidrager desuden til byens 
liv og danner små grønne åndehuller i byen. 

Vi har derfor udarbejdet retningslinjer for 
træpleje. Som udgangspunkt fælder vi ikke 
raske træer.

Jordforbindelsen  
Jordforbindelsen er en landskabspark, 
som er anlagt i 2018 nordvest for Brande 
(ved Brande Åcenter og naturbørnehaven 
Vibereden). Her er der anlagt forskellige 
”skovrum”, som hver har deres effekt 
på mental sundhed og trivsel (f.eks. det 
trygge rum, det fredfyldte rum, det artsrige 
sansestimulerende rum m.fl.). Området er 
offentligt tilgængelig og har handicapvenlige 
stier. Der er også brede stier til Brande Å 
samt et mindre skovområde.

Jordforbindelsen og parken vil gennem 
årene vokse op, så de forskellige skovrum 
står tydeligt frem.
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Vores arbejde med bæredygtig jordhåndtering vil tage udgangspunkt i 
nedenstående punkter:

• Den nemmeste jordhåndtering er den, der ikke foregår. Altså: Indbyg jorden i 
området, under husene/vejene. Og husk, at det er dumt at flytte den to gange!

• Planlægning er meget vigtig. Jordhåndtering skal indgå langt tidligere i planlægnings-
fasen, så vi ved, hvad der skal ske med jorden, inden vi sætter spaden i den.

• Kommunen skal sørge for, at der er steder, hvor jorden kan afleveres. Projekterne kan 
være rekreative, støjvolde osv. Det er dog ikke nødvendigvis kommunen, der skal stå 
for den ”praktiske” del af jordhåndteringen, men skal nærmere have overblikket.

• Strengere planlægning. Krav om afstande er en mulighed, men så skal vi også 
gøre det muligt at aflevere jorden inden for den afstand. Dette gælder også lettere 
forurenet og forurenet jord, hvor afstandene dog naturligvis kan blive lidt længere.

Bæredygtig jordhåndtering
Jord er guld
Hver eneste dag flyttes store mængder 
jord, grus og sand rundt i Ikast-Brande 
Kommune. Jorden kommer fra både anlægs- 
og byggeprojekter, og køres ofte over 
store afstande. Sand og grus kommer fra 
grusgravene, hvorfra det køres ud til bygge-
pladserne. 

I mange år har det været naturligt at gøre 
det på den måde, fordi det ofte var det 
nemmeste. Derfor har tonstunge lastbiler 
hver dag kørt vejene tynde for at hente 
og bringe materialer. Denne kørsel har 
selvfølgelig en negativ effekt på miljøet, 
trafikken og klimaet. En effekt vi helst 
vil være foruden. Vi vil gerne arbejde 
for en mere bæredygtig jordhåndtering i 
kommunen.

Derfor er vi gået ind i Region Midtjyllands 
projekt “Bæredygtig jordhåndtering” 
sammen med andre kommuner i regionen, 
for at se på, hvordan vi kan ændre praksis. 

Som en del af projektet har regionen 
fået lavet en undersøgelse af de faktiske 
omkostninger ved jordtransport, både i 
kroner og ører, men også i trafikuheld og 
partikler. Det viser sig, at der hvert år kan 
spares 2,6 mia. kr. i hele regionen, hvis al 
jord bliver genbrugt på stedet eller nærved. 
Ikast-Brande Kommune, virksomheder og 
borgere i kommunen kan sandsynligvis 
spare ca. 102 mio. kr. 

Derudover er der i kommunen 26 mio. 
kr. i samfundsøkonomisk besparelse ved 
den reducerede kørsel, herunder færre 
trafikuheld og mindre miljøbelastning. 
Dette fordeler sig på ca. 5.000 km mindre 
kørsel, samt 5.500 tusinde ton CO2 og 450 
kg partikler sparet, bare i Ikast-Brande 
Kommune. 

Vi vil gerne arbejde strategisk for at 
opnå en mere bæredygtig jordhånd-
tering i kommunen. Vores arbejde vil tage 
udgangspunkt i fire, væsentlige  punkter, 
som du kan se i boksen på næste side. 
Punkterne er fundet i dialog med eksterne 
aktører i kommunen.

Når vi reviderer kommuneplanen i 2021, 
vil vi fastlægge mål og retningslinjer for 
jordhåndteringen, og vil udpege konkrete, 
bynære arealer, hvor ren jord kan afleveres, 
hvis det ikke kan genbruges direkte på 
bygge- eller anlægspladsen. I videst muligt 
omfang vil vi bearbejde disse jorddeponier, 
så de kan indgå i rekreative arealer til gavn 
og glæde for borgerne.

I kommuneplanens rammedel vil vi 
indarbejde bestemmelser om håndtering 
af overskudsjord, hvor det er relevant. For 
eksempel i forbindelse med nye arealudlæg 
til erhvervsområder og boligområder. 

Involvering af eksterne aktører
For at finde ud af, hvordan vi kan håndtere 
overskudsjord på en mere bæredygtig måde 
i Ikast-Brande Kommune, inviterede vi kom-
munens entreprenører, vognmænd med flere 
til et fyraftensmøde i begyndelsen af 2019. 

Vi havde kort sagt brug for hjælp fra pro-
fessionelle, der havde fingrene i jorden til 
daglig! 

Mødet afdækkede udfordringer og gav os 
gode ideer til vores videre arbejde. Samtidig 
var vi interesserede i at høre fagfolks be-
mærkninger til tallene fra regionens ana-
lyse, og om det overhovedet var realistisk at 
håndtere jorden mere bæredygtigt. 
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Kommuneplanemner til revision 

• Byzoner og sommerhusområder 
• Områder til forskellige byformål 
• Erhvervsområder forbeholdt produk-

tionsvirksomheder, transport- og 
logistikvirksomheder

• Konsekvensområder omkring 
erhvervsområder

• Virksomheder med særlige beliggen-
hedskrav

• Detailhandelsstruktur
• Trafikanlæg 
• Skovrejsningsarealer
• Lavbundsarealer 
• Områder, der kan blive udsat for 

oversvømmelse eller erosion
• Naturbeskyttelse og Grønt 

Danmarkskort
• Strategisk planlægning for landsbyer
• Bæredygtighed - Lokal Agenda 21
• Klima
• Rammer for lokalplanlægningen

Temarevison af kommune-
planen
Vi ønsker ikke at foretage en fuld revision 
af kommuneplanen næste gang - i 2021. 
I stedet laver vi en revision af de temaer/
emner i Ikast-Brande Kommuneplan 
2017-2029, som er relevante for vores 
kommunes udvikling.

De dele af kommuneplanen, der ikke bliver 
revideret, bliver genvedtaget for en ny 
4-års-periode.

Temarevisionen skal sikre, at kommune-
planen bliver opdateret og harmoniseret, 
hvor det er nødvendigt. Desuden skal 
revisionen sikre, at retningslinjerne og 
rammebestemmelserne i kommuneplanen 
kommer til at stemme overens med de 

Sådan reviderer vi  
kommuneplanen

Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029

politiske ønsker samt de faktiske forhold og 
lovændringer.

Emner til revision 
De kommuneplanemner, vi har behov for at 
revidere er listet i boksen herunder. Nogle 
af emnerne i boksen er nye og er taget 
med, fordi det er bestemt i planloven. Disse 
emner er fremhævet med rød tekst og 
har ikke været behandlet i kommuneplanen 
tidligere.  

Statslige krav eller ændret lovgivning efter 
endelig vedtagelse af planstrategien kan 
gøre det nødvendigt også at revidere andre 
kommuneplanemner.

skovrejsning

Den gældende kommuneplan har udpeget 
områder, hvor vi ønsker skovrejsning og 
hvor vi ikke ønsker skov for bedre at kunne 
sikre natur-, landskabs-, geologiske- og 
kulturhistoriske værdier i det åbne land. 
Kommuneplanen indeholder også retning-
slinjer og mål for skovrejsning. 

Byrådet har tidligere besluttet, at man 
vil revidere kommuneplanens udpegede  
skovrejsningarealer hvert fjerde år, når 
kommuneplanen bliver revideret. Når vi 
reviderer kommuneplanen i 2021, vil vi 
således kigge på, om vi skal udlægge nye 
arealer til skovrejsning.

I den forbindelse efterlyser vi ideer til nye 
skovrejsningsarealer.

Vi vil gerne understøtte ønsker om privat 
skovrejsning, så længe det ikke sker i de 
udpegede områder, hvor tilplantning med 
skov ikke er ønsket.

Har du ideer og/eller forslag til, hvor vi 
skal udpege nye arealer til skov, eller 
hvor vi skal undgå at rejse skov?

Så hører vi gerne fra dig!

Brug planstrategiens høringsfase til at sende 
os dine ideer og/eller forslag. På bagsiden 
kan du se, hvor du skal sende dit forslag 
hen.
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Vedtagelse

Byrådet har vedtaget Planstrategi 2019 endeligt 
den 14. april 2020.

VE
DT
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ET

VEDT
AGET

Planstrategien har været i offentlig høring i 
perioden fra:  
 
den 20. december til den 21. februar 2020.

DebatperiodeMåned

xx

Du kan finde Planstrategi 2019 og bilaget til  
planstrategien på kommunens hjemmeside: 
 
www.ikast-brande.dk/planstrategi2019

På hjemmesiden kan du også læse mere om  
planstrategiarbejdet. 

Læs mere om  
strategien

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål til Planstrategien, er 
du velkommen til at kontakte Planteamet på 
e-mail eller telefon:

Lilian Ebbesen 
e-mail: liebb@ikast-brande.dk  
tlf.: 9960 3305 

eller 

Jakob Fladeland Iversen 
e-mail: jaive@ikast-brande.dk 
tlf.: 9960 3302
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Hvert fjerde år skal Byrådet vedtage en plan-
strategi, dvs. en politisk strategi for den fysiske 
udvikling i kommunen. Vi skal off entliggøre stra-
tegien inden årets udløb. Samtidig skal vi off ent-
liggøre en såkaldt Lokal Agenda 21-strategi, som 
fortæller, hvordan vi arbejder for, at udviklingen 
kan blive bæredygtig. Vi har besluttet, at Lokal 
Agenda 21-strategien skal være en integreret del 
af planstrategien. 

Planstrategi 2019 har fokus på to emner, som vi 
vil arbejde meget med i vores planlægning de 
kommende år:
• Udviklingen af bymidterne i Ikast og Brande 
• Bæredygtig Jordhåndtering.  

Dialogmøder om bymidter
Vores visioner og mål i planstrategien har ud-
gangspunkt i den dialog, vi har haft med borge-
re, virksomheder, foreninger og organisationer i 
Ikast og Brande. 

I foråret 2019 afholdt vi off entlige visions- og 
dialogmøder om udviklingen af bymidterne i 
henholdsvis Ikast og Brande. Begge møder var 
rigtig godt besøgt. Debatten gik lystigt henover 
bordene, og vi fi k en masse gode tanker, ideer og 
visioner med hjem.

Deltagerne kom med deres drømme for midtby-
en og med bud på, hvad vi bør have mere eller 
mindre af i midtbyerne. På møderne gav frem-
tidsforsker Anne-Marie Dahl sit syn på de frem-
tidige behov i en midtby og på hvilke trends, der 
vil påvirke vores byer. 

Vi endte op med en stor mængde plancher, 
post-its og papirer, fyldt med gode input til vores 
arbejde med at formulere visioner og mål for 
bymidteudviklingen. I sidste ende skal hele dette 
arbejde ende ud i to nye udviklingsplaner for 
midtbyerne i Ikast og Brande. Det arbejde stræk-
ker sig dog ud over planstrategien, som udeluk-
kende sætter retningen for det videre arbejde.

Sådan blev strategien til
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Dialog om bæredygtig jord-
håndtering
I foråret inviterede vi også kommunens entrepre-
nører, vognmænd og andre interessenter til en 
dialog om, hvordan vi kan opnå en mere bære-
dygtig jordhåndtering i kommunen. Deltagerne 
delte ud af deres kendskab til håndtering af over-
skudsjord, så vi i fællesskab kunne fi nde frem til 
udfordringer og mulige løsninger. 

Vi drøftede især følgende punkter:

• Principper for bæredygtig jordhåndtering, 
herunder: miljø, nytteværdi, samfundsomkost-
ninger 

• Pris, herunder: hvem skal betale, hvem skal 
stå for det, hvad kan det koste? 

• Projekter, herunder: inspiration og gode 
ideer. 

Vi skal arbejde videre med de input, vi fi k, når 
vi skal i gang med at revidere kommuneplanen. 
I kommuneplanen vil vi lave et nyt afsnit om 
Bæredygtig jordhåndtering. Her vil vi fastsætte 
retningslinjer og mål for, hvordan vi i byudvik-
lingen og ved anlæg af veje m.m. kan håndtere 
overskudsjorden.

Politisk temadrøftelse
I planstrategien har vi fastsat visioner og mål for 
bymidterne i Ikast og Brande. Dem har vi fundet 
frem til i forbindelse med en politisk temadrøf-
telse, som inkluderede både Teknik- og Miljøud-
valget, Erhvervs- Vækst- og Bosætningsudvalget 
samt Økonomi- og Planudvalget.

Vores drøftelse tog udgangspunkt i de input, vi fi k 
med os på forårets off entlige visions- og dialog-
møder. 

Visioner og mål for bymidterne blev senere god-
kendt på Byrådsmødet den 24. juni 2019 til indar-
bejdelse i Planstrategi 2019.
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Vision 2018-2025
Vi har koordineret udarbejdelsen af Planstrategi 
2019 med Vision 2018-2025, som er byrådets 
arbejdsgrundlag og som har prioriterede, politi-
ske pejlemærker og indsatsområder. Centralt i 
visionen står budskabet om, at ”du fi nder løsnin-
ger sammen med os”. 

De politiske pejlemærker er:
• Danmarks erhvervskommune
• Kloge hoveder og kloge hænder
• Der er brug for alle
• Sund hele vejen
• Fremtidens fundament
• Liv i hele kommunen

Vision 2018-2025 peger ikke på konkrete ind-
satsområder for bymidterne i Ikast og Brande. 
Af de seks pejlemærker støtter planstrategien 
umiddelbart bedst op om: Sund hele vejen samt 
Liv i hele kommunen. 

Sund hele vejen
Til pejlemærket er der knyttet nogle indsats-
områder, som vi bør tage udgangspunkt i for at 
skabe en bæredygtig og sundhedsfremmende 
udvikling i kommunen:

• Nye initiativer tænkes sammen med byrådets 
pejlemærke om „Liv i hele kommunen”, hvor 
lokale initiativer f.eks. kan styrke fællesskaber og 
sætte fokus på motion og kost. 

• Byrådet vil understøtte sport-, idræt-, og 
foreningsliv i deres sundhedsfremmende tiltag - 
bl.a. gennem projektet „Bevæg dig for livet“.

Liv i hele kommunen
Vi ønsker, at Ikast-Brande Kommune er et sted, 
hvor alle hører til. En kommune med fokus på bo-
sætning. Til pejlemærket er der knyttet en række 
indsatsområder, som vi også bør tage udgangs-
punkt i, når vi udvikler bymidterne:
• Byrådet vil de byer, der vil.
• Byrådet vil arbejde for, at Ikast-Brande Kom-

mune bevarer og udvikler den nuværende 
mangfoldighed af by- og landsbysamfund og 

Andet strategi- og 
visionsarbejde i kommunen

vil samarbejde med lokale aktører, frivillige, 
lokalråd, foreninger mv. om at styrke lokal-
områdernes initiativer.

• Byrådet vil arbejde på at sikre planlægnin-
gen, der understøtter en varieret boligmasse 
af god kvalitet - tilpasset behov og efter-
spørgsel.

• Byrådet understøtter dem, der tager initiati-
vet til at skabe liv i byerne.

• Byrådet skaber yderligere incitamenter for, at 
unge bliver boende eller ønsker at bosætte 
sig efter endt uddannelse.

• Byrådet er opmærksomme på balancen 
mellem centralisering og decentralisering af 
kommunens tilbud.  

Kommende vækststrategi
Ikast-Brande Kommunes erhvervsudviklingsstra-
tegi for 2014-2020 erstattes i løbet af 2020 med 
en ny vækststrategi. Vækststrategien kommer 
til at bestå af fl ere ben, og vil blandt andet have 
fokus på bosætning, detailhandel og erhvervsud-
vikling/iværksætteri.

Ikast-Brande skal fortsat være kendt som stedet 
med et attraktivt erhvervsmiljø, hvor det er na-
turligt at placere, igangsætte og vækste virksom-
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Kommune ved at fokusere på følgende målsæt-
ninger:

Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejds-
marked
Målsætning 1.1 - fremme etableringen af nye 
virksomheder og iværksætteri
Målsætning 1.2 - fremme etableringen af social-
økonomiske virksomheder
Målsætning 1.3 - fremme udviklingen af eksi-
sterende virksomheder med vækstpotentiale

Vision 2: Attraktive lokalområder og styrkelse 
af bosætningen
Målsætning 2.1 - styrke udviklingen af og 
sammenhængen mellem servicefaciliteter og 
aktivitetstilbud
Målsætning 2.2 - fremme muligheden for ople-
velser i naturen
Målsætning 2.3 - styrke synliggørelsen af bo-
sætningsmulighederne i IBK
Målsætning 2.4 - fremme forskønnelse af lokal-
områderne 

LAG Ikast-Brande vil fremme dette ved at gøre 
samarbejder på tværs til den røde tråd i de pro-
jekter, som LAG støtter eller selv udvikler.

heder og hvor kommunen har konstant fokus på 
udvikling af rammebetingelserne.

I forhold til bosætningsdelen er der udarbejdet 
en bosætningsstrategi, som har stort fokus på at 
tiltrække kvalifi ceret arbejdskraft til kommunens 
virksomheder.

Detailhandlen er vigtig for en fortsat udvikling af 
kommunens byer. Detailhandlen står over for en 
række udfordringer, hvor det bliver sværere at 
rekruttere medarbejdere og hvor internethand-
len er den helt store konkurrent. Det er derfor 
nødvendigt at skabe nye forretningsmuligheder, 
herunder ikke mindst arbejde med koblingen 
mellem fysiske butikker og nethandel.

Erhvervsfremmesystemet har med ny lov om 
erhvervsfremme gennemgået en større foran-
dring. Arbejdsdelingen mellem den lokale er-
hvervsservice og den specialiserede vejledning er 
ændret. Det er fortsat vigtigt for vores virksom-
heder, at deres primære indgang til den lokale 
erhvervsservice er via Erhvervsrådet for Herning 
og Ikast-Brande, og at de kan få specialiseret 
viden fra Erhvervshus Midtjylland. Uanset aktør 
skal vejledningen være smidig og professionel så 
erhvervslivet får de bedste rammer for  fortsat 
udvikling.

LAG’s lokale udviklingsstrate-
gi 2014-2020
Strukturfondsperioden 2014-2020 nærmer sig nu 
sin slutning. Det er endnu uvist, om Ikast-Brande 
Kommune vil blive udpeget som LAG kommune i 
en ny strukturfondsperiode. 

Udviklingsstrategien fra 2014 er gældende indtil 
udløbet af programperioden, og har følgende 
overordnede vision:

“Ikast-Brande Kommune i 2020 er et attraktivt 
sted at bo og leve, at arbejde og drive erhverv. 
Landdistrikterne er i 2020 karakteriseret ved 
forøgede jobmuligheder, iværksætteri, nærhed, 
faciliteter og aktiviteter samt en styrket evne til 
at samarbejde innovativt på tværs af foreninger, 
virksomheder, lokalsamfund og kommuner til 
gavn for alle i området.”

LAG Ikast-Brande arbejder for at realisere denne 
vision for landdistriktsudviklingen i Ikast-Brande 
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Ikast-Brande Kommune dækker et samlet areal 
på 733,5 km2, svarende til 73.350 hektar.

Der bor i alt 41.282 indbyggere i kommunen 
(folketal pr. 1. januar 2019), hvoraf ca. 83% bor 
i byer med over 200 indbyggere. De resterende 
borgere bor i landdistrikterne. Gennemsnitsalde-
ren er 41,9 år, hvilket svarer til landsgennemsnit-
tet. Samtidig er det en stigning på 0,9 år, siden 
seneste planstrategi blev vedtaget i 2015. 

Siden Planstrategi 2015 blev vedtaget, har den 
positive økonomiske udvikling sat sit aftryk 
på kommunen. Alene i 2018 blev der solgt 26 
kommunale parcelhusgrunde, og dertil kommer 
det private salg. Det er især kommunens største 
byer, der trækker udviklingen. I de kommende 
år kan kommunen se frem til Vesteuropas høje-
ste tårn i Brande, hvilket forventeligt vil sætte 
yderligere skub i byggeriet, alene på baggrund af 
projektets størrelse.

I dette kapitel stammer tal angivet i parentes fra 
den seneste planstrategi - Planstrategi 2015.

Statistiske nøgletal
Befolkningsudvikling fra 2018-2034 
Nøgletallene her er enten baseret på COWI’s 
befolkningsprognose fra 2018 eller fra Danmarks 
Statistik, 2019.

Folketal pr. 1. januar 2019:

Hele kommunen 41.282

Andele i byer over 1.000 indb. 74,7 %

Andele i landsbyer over 200 indb. 8,1%

Andele i landdistrikterne 16,8 %

Aldersfordeling:
Procentvis stigning/fald fra 2018-2034

Indb. i alt: 3,3 %

Indb. i alderen 0-15 år:    -6,6 %

Indb. i alderen 16-24 år: - 4,3 %

Indb. i alderen 25-64 år: - 1,0 %

Indb. i alderen 65+ år: 32,3 %

Hvordan er det gået

Kilde: Ikast-Brande Befolkningsprognose 2018-2034, COWI.

Figur 1) Befolkningsprognose fra 2018 frem til 2034
I 2034 forventes indbyggertallet at være 42.556, altså en stigning på 3,3%. Det er tydeligt, at stigningen 
hovedsageligt hænger sammen med en stor stigning i aldersgruppen 66+. Alene i aldersgruppen 80+ 
sker der en stigning på 90%, og stigningen i aldersgruppen på 90+ over 100%.
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andel af borgere med en faglært uddannelse. 
Den geografi ske placering viser sig ligeledes i 
uddannelsesstatistikkerne, hvor Ikast-Brande 
Kommune har den laveste andel af borgere med 
en erhvervskompetencegivende uddannelse i Re-
gion Midtjylland. Andelen af borgere, hvis højeste 
uddannelsesniveau er grundskolen, er dog faldet 
med ca. 3,5 procentpoint siden sidste planstra-
tegi. Samtidig er andelen af borgere med både 
mellemlange- og lange videregående uddannelser 
steget. 

Hver dag pendler 11.440 (9.800) personer til 
kommunen og 9.250 (7.800) pendler ud. Det 
vidner om, at virksomhederne ikke kan få al den 
arbejdskraft, de efterspørger i selve Ikast-Bran-
de Kommune. Det hænger især sammen med 
den store mængde arbejdspladser i kommunen. 
Region Midtjylland er den største leverandør af 
arbejdskraft med 75% (75%) af alle indpendlere, 
svarende til 8.562 personer. Region Syddanmark 
indtager andenpladsen med 22% (21%). Regi-
on Midtjylland er ligeledes den største aftager 
af arbejdskraft fra kommunen, 79% (78%) af 
udpendlerne kører til en anden kommune i regi-
onen, svarende til 7.042 personer. 17% (17%) 
pendler til en kommune i Region Sydjylland. 
Pendlertrafi kken til Ikast-Brande Kommune er 
dermed steget i de seneste år, men andelen for-
deler sig omtrent som for 4 år siden.

Der er dog sket en udvikling i forhold til, hvilke 
kommuner pendlere kommer fra eller kører til  - 
de nye motorveje har ændret pendlingsmønstre-
ne. Især Vejle, Silkeborg og Aarhus kommuner 
er gået stærkt frem de seneste år. Udviklingen i 
forhold til Vejle Kommune er dog speciel, da stig-

Beskæftigelse og pendling
I 2018 var der 22.913 (21.563) beskæftigede på 
arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune. Heraf 
var ca. 11.500 (11.800) indbyggere i kommunen. 

Antal arbejdspladser fordelt på brancher, 
2018:

Personer i alt 22.913

Industri, råstofi ndvinding og 
forsyningsvirksomhed

27,9 %

Handel og transport mv. 26,2 %

Off entlig administration, 
undervisning og sundhed

20,5 %

Erhvervsservice 7,6 %

Bygge og anlæg 7,0 %

Landbrug, skovbrug og fi skeri 4,4 %

Kultur, fritid og anden service 3,1 %

Finansiering og forsikring 1,3 %

Ejendomshandel og udlejning 1,0 %

Information og kommunikation 1,0 %

Uoplyst aktivitet 0,1 %

Der er dermed sket en stigning i antallet af ar-
bejdspladser siden vedtagelsen af sidste plan-
strategi, men der er samtidig færre indbyggere 
i Ikast-Brande Kommune, der arbejder i selve 
kommunen. Det kan forklares ved, at pendlingen 
er stigende, både ind og ud af kommunen. 

Ikast-Brande Kommune har, grundet sin pla-
cering i midten af produktionsdanmark, en høj 

Figur 2) Daglige ind- og udpendlere til/fra kommunen fordelt på region, 2018

Note. Pendlere indenfor kommunen er ikke medtaget i fi guren. Kilde: Danmarks Statistik, 2019
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største magnet på Ikast-Brande borgere.

I perioden siden vedtagelse af planstrategi 2015 
er 297 personer netto fl yttet til Aarhus Kommune 
fra vores kommune. 

Generelt har der de seneste år været en frafl yt-
ning fra Ikast-Brande Kommune til andre danske 
kommuner. Frafl ytningen har dog ikke medført et 
faldende indbyggertal i kommunen, da fødsels-
overskud og indvandring tilsammen er større.

På fi gur 4 er vist en tabel med de kommuner, 
hvor den samlede nettofl ytning har været enten 
over eller under 10 personer.

Som nævnt før, er det dog ikke alene fl ytninger, 
der har indfl ydelse på indbyggertallet. Indvan-
dring har ligeledes et aftryk. For Ikast-Brande 
Kommune drejer det sig især om borgere fra de 

ningen i antallet af pendlere mellem Ikast-Bran-
de Kommune og Vejle Kommune hovedsageligt 
drejer sig om personer, der bor i Vejle Kommune 
og kører til Ikast-Brande Kommune. Her må især 
motorvejen til Brande være den store årsag.

Herning Kommune er stadig den største pendler-
kommune i forhold til Ikast-Brande Kommune, 
men andelen af indpendlere fra Herning er på de 
fi re år siden Planstrategi 2015 faldet fra 34% til 
32%, mens andelen af udpendlere er faldet fra 
43% til 40%.

Flyttemønstre
Ikast-Brande Kommune har den samme tendens 
som alle andre kommuner, der ikke er begunsti-
get af et universitet eller andre større uddannel-
sescentre. Unge mennesker fl ytter fra kommunen 
for at studere, mens de færdiguddannede fl ytter 
til for at stifte familie og arbejde. Det ses bl.a. 
tydeligt i forhold til Aarhus Kommune, der er den 

Figur 3) Top ti kommuner i forhold til daglige ind- og udpendlere til og fra Ikast-Brande Kommune, 2018

Kilde: Danmarks Statistik, 2019

Figur 4) Kommuner med den største netto til- og frafl ytning mellem 2015-2018

Kilde: Danmarks Statistik, 2019
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Antal solgte kommunale boliggrunde:

2019 (pr. 1. november) 29

2018 26

2017 35

2016 16

2015 15

2014 10

2013 14

2012 4

Der er samtidig solgt arealer til storparceller med 
mulighed for tæt-lave boliger ved blandt andet 
Kongevejen og Svaneparken i Ikast, som ikke 
indgår i opgørelsen. 

Indbyggertallet vokser, og det samme gør an-
tallet af arbejdspladser. Det medfører, at der de 
kommende år bliver behov for nye arealudlæg til 
boligformål og tilretning af eksisterende byområ-
der. 

Udviklingen i Ikast
Den største by i kommunen - hovedbyen Ikast 
- oplever fortsat et stigende indbyggertal. Her 
sker der en fortætning i bymidten, hvor tomme 
grunde og nedslidte bygninger omdannes til eta-
gebyggeri med nye lejligheder. Der er også gang 
i udstykninger af parcelhusgrunde, hvoriblandt 
boligområdet Birkelyst i den sydvestlige del af 
byen kan nævnes. Der er fl ere bygningsmæssige 
fortætninger på vej i det centrale Ikast, og der er  
fl ere udstykninger på vej, bl.a. ved Egelyst, som 
ligger ved siden af Birkelyst. Så Ikast kan fort-
sætte sin vækst. 

Der bliver behov for at udlægge mere areal til 
boligformål de kommende år. I dag er der kun 
to kommuneplanlagte boligområder til åben-lave 
boliger tilbage, som endnu ikke er lokalplanlagte. 
Det drejer sig om et område vest for Bakkesko-
ven og et område ved Tulstrup. Det er vurderet, 
at de to boligområder ikke kan dække hele beho-
vet de næste år. Heller ikke selv om vi forventer 
at give mulighed for en fortætning med fl ere 
etageboliger i midtbyen. Når vi reviderer den 
gældende kommuneplan, skal vi udpege, hvor de 
nye boligområder kan blive placeret. 

østeuropæiske lande samt andre europæiske na-
tioner. Da borgerkrigen i Syrien var på sit højeste 
modtog kommunen mange nye medborgere her-
fra, men i 2018 ankom blot to personer fra Syri-
en. Dermed ligner indvandringen til Ikast-Brande 
Kommune den samlede danske indvandring, dog 
med den store forskel, at der samlet i Danmark 
er fl est indvandrere fra USA. Indvandringen 
dækker dog ligeledes over danskere, der har boet 
i udlandet og vender tilbage til Danmark, hvilket 
sandsynligvis udgør en stor del af indvandringen 
fra USA.

Indvandringen er dog bremset en smule op. Ses 
der bort fra Syrien, er der især kommet færre 
østeuropæiske indvandrere. Det kan hænge sam-
men med et fald i efterspørgslen efter arbejds-
kraft fra disse lande og stigende levestandard og 
lønniveau i Østeuropa, der får fl ere borgere til at 
blive hjemme.

Udviklingen i de seks 
største byer
Siden kommuneplanen blev vedtaget i 2017, 
har vi vedtaget en række kommuneplantillæg i 
kommunens største byer. Enkelte steder er der 
udlagt helt nye arealer til boligbebyggelse eller 
erhvervsbebyggelse. Generelt har tillæggene dog 
haft til formål at tilpasse allerede udlagte områ-
der. Det sker naturligt i takt med, at udviklingen 
og samfundsøkonomien ændrer sig og nye trends 
rammer markedet. Det kan eksempelvis være en 
stigende interesse for at bo tættere, end der er 
mulighed for i de eksisterende rammer. Der er 
hovedsageligt lavet planer for boligområder og 
erhvervsområder i Ikast og Brande.

Kommuneplantillæggene er som regel fulgt op af 
en lokalplan, der har fastlagt den mere detaljere-
de planlægning for konkrete byggeprojekter.

Grundsalget
Det går godt med salget af både erhvervsgrunde 
og boliggrunde i Ikast-Brande Kommune. Fi-
nanskrisen er overstået, og attraktive boligudstyk-
ninger har givet et godt grundlag for grundsalget. 

Af tabellen fremgår der et fald i solgte boliggrun-
de fra 2017 til 2018. Det kan blandt andet relate-
res til, at boliggrundene fra etape 3 på Birkelyst i 
Ikast først er overdraget i 2019. 
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Billede fra den nordøstlige del af Birkelyst i Ikast. Maj 2019.

Billede fra den nordvestlige del af Birkelyst i Ikast. Maj 2019.

Hjertet
I den vestlige ende af Ikast blev multihuset Hjer-
tet indviet den 8. september 2018 og har siden 
huset foreninger, skatere og den internationale 
skole ISIB. Huset indeholder samtidig en mindre 
café. Og det er planen, at Gartneriet Garland 
i fremtiden skal være nabo, sammen med den 
lokale gren af Dansk Civile Hundeførerforening. 

Billede fra Hjertet i Ikast

Billede fra den sydvestlige del af Birkelyst i Ikast. Maj 2019.

Illustrationsplan for udvikling af boligområdet Birkelyst i Ikast.

Hjertet er resultatet af et godt samarbejde 
mellem kommune, borgere og virksomheder, 
som hver især har støttet op om projektet. Uden 
støtten var Hjertet ikke blevet til det, det er i 
dag, hvor det er et smukt samlingssted for hele 
byen og for folk i alle aldre.
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ne mulighed for 250.000 m2, som bliver opført i 
etaper. 

Planerne for projektet er på plads og næste 
skridt, som indebærer at få koblet den nye by 
sammen med den nuværende by og skabe et 
endnu bedre Brande, bliver et fokuspunkt i plan-
lægningen i de næste mange år. Herunder hvad 
Brande midtby skal kunne i fremtiden. 

Udviklingen i Brande
Siden kommuneplan 2017 blev vedtaget, er der 
sket meget i planlægningen for centerbyen Bran-
de. Byen oplever stor fremgang, båret af de store 
virksomheder, som har valgt Brande til deres 
hovedsæder og produktionsfaciliteter. Ligesom i 
Ikast er der interesse for at gennemføre boligpro-
jekter i Brande, både i midtbyen og i nyudlagte 
boligområder. Den største opmærksomhed falder 
dog på særligt tre projekter; BESTSELLER Tower 
& Village, Naturbydelen Brande Syd og Artium, 
den nye skole ved Centerparken. 

BESTSELLER Tower & Village
Vesteuropas højeste hus, BESTSELLER Tower, og 
den medfølgende by, har sat hele kommunen på 
verdenskortet, og Brande er blevet nævnt i artik-
ler i alt fra Der Spiegel over The Guardian til New 
York Times. Ud over højhuset på omtrent 320 
meter, består byen af fl ere mindre højhuse, samt 
etagebygninger i varierende højder.

Alle disse bygninger skal indeholde kontorer, 
hotel, enkelte lejligheder, boliger, detailhandel 
og alle de praktiske ting, som skal til for at holde 
en mindre by kørende. Samlet set giver planer-

BESTSELLER Tower & Village. Illustration fra Lokalplan nr. 365.
Illustration af arkitekt Dorthe Mandrup. 

Illustrationsplan for udviklingen af Naturbydelen Brande Syd. Illustration af CFBO.

BESTSELLER Tower & Village. Illustration fra Lokalplan nr. 365.
Illustration af arkitekt Dorthe Mandrup. 
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Artium, en ny skole i Brande
I april 2019 præsenterede byrådet vinderen af 
det nye skolebyggeri. Valget faldt på et team 
med NCC og GPP Arkitekter i hovedrollen, der 
dermed skal tegne og opføre byggeriet, der skal 
erstatte Præstelundskolen, biblioteket, lokalhi-
storisk samling, dagplejerum og alle de andre 
funktioner, som bygningerne i Centerparken 
indeholdte.

Tankerne bag skolen og kulturhuset ”Artium” 
stammer fra et samarbejde på tværs af både 
elever og klasser, men også på tværs af funk-
tioner og institutioner. Dermed er ønsket at få 
meget mere ud af bygningen i alle døgnets timer 
og opnå en synergi mellem de mange funktioner, 
som huset skal rumme.

Dommergruppen bestod af mange personer fra 
både byråd, borgere og faglige udvalgte, som 
kunne komme med deres vurdering af de fem 
forslag, som blev udvalgt til den endelige bedøm-
melse. De mange forslag og den store dommer-
gruppe sikrede, at der var et godt grundlag for 
den endelige beslutning.

Naturbydelen Brande Syd 
Planlægningen for en ny bydel i den sydlige og 
vestlige udkant af Brande har været undervejs 
længe. Allerede i 2011 blev den første helheds-
plan for området vedtaget. Det stod dog efterføl-
gende klart, at der var så store udfordringer med 
vand, både det på overfl aden, men også det, der 
presser sig på nedefra, at planen ikke var reali-
serbar.

Derfor blev tankerne fra den første helhedsplan 
revurderet af arkitektfi rmaet CFBO og ingeniø-
rerne fra Envidan, der er eksperter i klimahånd-
tering. Det førte til en ny strukturplan; ”Naturby-
delen Brande Syd – Mellem By & Bakke”. Planen 
tager hensyn til de besværlige vandforhold og 
forsøger at bruge vandet rekreativt til at skabe 
en spændende bydel, i stedet for at betragte van-
det som en ulempe, der skal ledes væk hurtigst 
muligt.

Vi skal nu til at begynde på den første lokalplan 
for et af boligområderne i den nye bydel.

Illustrationsplan for Artium. Illustration af GPP arkitekter. 

Illustration af Artium, den nye skole i Brande. Illustration fra GPP arkitekter, der vandt arkitektkonkurrencen.

Illustration fra helhedsplanen for Brande Syd. Illustration af 
CFBO.
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Udviklingen i Bording
Bording er kommunens tredjestørste by med 
2.374 indbyggere (2019). Bording er en klas-
sisk stationsby fra slutningen af 1800-tallet. I 
dag eksisterer kun få af bygningerne fra byens 
begyndelse, men stationen, hvorfra der stadig er 
forbindelse til Skjern og Århus, vidner om Bor-
dings oprindelse som stationsby. Bording er såle-
des godt forbundet til de større byer i området og 
har karakter af bosætningsby.

Bording er karakteriseret ved gode institutioner, 
virkelig mange aktive borgere og et rigt for-
eningsliv med hallen som det ubestridte sam-
lingspunkt. Frivilligheds- og foreningsprofi len er 
byens store fortrin. 

Tre vægtige eksempler på den store indsats, by-
ens ildsjæle lægger i byfællesskabet, er Friluftba-
det, XL Bording Cup og Fællesspisning i Forsam-
lingshuset. 

Da Ikast-Brande Kommune og Realdania i 2012 
indledte en byfornyelsesproces i Bording, hav-
de byen altså allerede gode og gedigne samar-
bejdserfaringer, også omkring mere komplekse 
udfordringer.

Nyt Centrum i Bording 
Bordings borgere, Ikast-Brande Kommune, Re-
aldania og eksterne eksperter, samarbejdede fra 
2012 til 2015 om, hvordan en mindre stationsby 
som Bording igen kan blive attraktiv at bo og 
leve i, efter at industri er lukket og butikslivet er 
tyndet ud. Bording blev med sine genkendelige 
strukturelle udfordringer mønsterby i Realdanias 
kampagne: Stationsbyer i Forandring. 

Ikast-Brande Kommune fi k i 2013 støtte fra 
Realdania til en arkitekt konkurrence og efter-
følgende realisering af projekter i bymidten. 
Med yderligere støtte fra statens Områdeforny-
elsen fi k Bording i 2014 et vinderprojekt ud af 
arkitektkonkurrencen: Nyt Centrum i Bording. 
Vinderprojektet, som i dag er realiseret, handler 
om at skabe grønne rammer om byfællesskabet 
og en ny identitet til Bording, som ikke længere 
har grundlaget til at kalde sig en handelsby, men 
nu vil være en familievenlig pendlerby. Første 
spadestik blev taget i september 2015. Negative 
udsigter er vendt til positive projekter, og projek-
tet har givet byen en saltvandsindsprøjtning.

                                         Billede fra nyt Centrum i Bording

Væksthuset
Væksthuset, som er en del af vinderprojektet 
Nyt Centrum i Bording, er tænkt som et åbent 
samlingssted, hvor byens borgere kan møde 
hinanden og forskellige aktiviteter og idéer kan 
spire frem. Huset er åbent for alle. Det drives 
af frivillige og danner ramme om både planlagte 
aktiviteter og aktiviteter som opstår spontant.

Liv og Traditioner
I forlængelse af realiseringen af de nye fysiske 
rammer i midtbyen, har Realdania og Ikast-Bran-
de Kommune indgået et nyt samarbejde med 
Bordings borgere. Denne gang omkring forsøgs-
projektet Liv og Traditioner.

Projektet Liv og Traditioner understøtter, at 
borgerne i Bording kan skabe nye sammenhæn-
ge, nye traditioner og nye ansvar. Det skal ske i 
samarbejde med byens foreninger, interesseorga-
nisationer og ildsjæle, som sammen skal udvikle 
aktiviteter, som kan udfolde sig i de nye byrum i 
bymidten. Borgerne har oprettet en fællesskabs-
forening som dels skal administrere støttemidler-
ne, dels projektudvikle med ansøgerne.
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Udviklingen i Engesvang
Engesvang er en stationsby med 2.049 indbyggere 
(2019). Engesvang er kommunens fjerdestørste by. 

I Engesvang arbejder borgerne sammen med DGI 
om at realisere projektet Vision 2020. Vision 2020 
er en vision om at udvikle byen i fællesskab på alle 
fronter. Projektet startede i 2014 med ønsket om at 
skabe et stort, fælles og nytænkende værested og 
samlingspunkt for alle byens borgere under samme 
tag i forbindelse med hallen i byen.

Man er nu i gang med at ombygge hallens indgangs-
parti, omklædningsrum og cafeteria/klublokale.  
Hallens nye ankomstområde vil blive byens nye sted 
for alle borgere i og omkring Engesvang - en slags 
fælles entre til byens markante institutioner.

Der er også opstået andre projekter som en del af 
Vision Engesvang 2020, herunder Engesvang disc-
golfbane og Kløverstien. 

Discgolfbanen Banen ligger ved Engesvanghallen og 
er støttet af midler fra Grøn Ordning.

Engesvang har fi re tydeligt markerede Kløverstier, 
som man kan gå en tur på.
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Nama Parken 
Nørre Snede Byinvest ApS er bygherre og initia-
tivtager til renoveringen af et cirka 12.000 kvm 
stort, tidligere industriområde i Nørre Snedes 
centrum. Nama Parken kommer til at bestå af to 
nye punkthuse med i alt 26 lejligheder i størrel-
ser på 66-161 kvm. Punkthusene ligger på byens 
højeste kote, så udsigten rækker langt mod vest. 
Lejlighederne udbydes som ejerlejligheder, og 
en del af lejlighederne købes af investorer med 
udlejning for øje. 

Nørre Snede ByInvest er opstået i kølvandet på 
byfornyelsesprocessen.

Udviklingen i Nørre Snede
Nørre Snede er kommunens 5. største by med 
1.819 indbyggere i 2019. 

Byfornyelse Med Hjertet 
I 2009 indgik Ikast-Brande Kommune og Nørre 
Snedes borgere et længerevarende og kreativt 
samarbejde inden for rammerne af områdefor-
nyelsesprojektet Byfornyelse Med Hjertet. For-
målet var bl.a. at fi nde en konstruktiv løsning på 
den belastende og tunge trafi k som dominerede 
midtbyen. Ikast-Brande Kommune og et lokalt 
borgerpanel samarbejdede i tre år med konkrete 
fornyelser og forbedringer i midtbyen som pri-
mært mål, og som sekundært mål arbejdede man 
intenst på at øge byfællesskabet og skabe gode 
kommunikationsveje mellem byen og kommune. 

Samarbejdet blev i 2010 belønnet med Bor-
gerdialog prisen, og Nørre Snede er ofte blevet 
fremhævet som kommunens mest insisterende 
by, når det handler om medbestemmelse og kre-
ative ideer.

Byens borgere har haft stor indfl ydelse på ud-
formningen af det lille torv. Hvor der før lå et 
larmede og farligt vejkryds, er der i dag shared 
space som det eneste sted i kommunen. Der er 
etableret en lille plads med opholdsmulighed for 
forbipasserende, lokale som turister og en lille 
legeplads. Byen har også fået et bassin med vand 
som springer.  Både pladsen og bassinnet er et 
yndet opholdssted i byen, og der er stort set altid 
et par børn som leger på ”bjerget” og en cyklist 
som holder hvil på en gul stol. 

Drøn På Skolegården 
Nørre Snede skole deltog i 2013 i Realdanias 
kampagne: Drøn På Skolegården. 106 skoler bød 
ind med gode ideer til projekter, der nytænker 
skolegården og 17 skoler modtog op til 100.000 
kr. hver til at konkretisere og kvalifi cere deres 
visioner på skitseniveau. I starten af 2014 blev 7 
projekter udvalgt, som hver modtog op til 2. mio. 
kr. i støtte til realisering. Nørre Snede var blandt 
de 7 heldige og skolen har i dag en en skolegård 
som helt i tråd med byfornyelsen fungerer som 
en integreret del af lokalsamfundet. 

I 2018 blev en stor renovering og udvidelse af 
Nørre Snede Skole indviet. Byens aktive ildsjæle 
har også her haft indfl ydelse. Takket være frivil-
lige ildsjæle er folkebiblioteket blevet en del af 
skolen og skolens multisal en udvidelse af byens 
fællesrum. Drøn på skolegården i Nørre Snede.
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Udviklingen i Ejstrupholm
De seneste par år har tomme butiksvinduer præ-
get midtbyen i Ejstrupholm, og man har måtte 
erkende at tiden med de mange små selvstændi-
ge butikker i Ejstrupholm er forbi og ikke kom-
mer igen. Den lokalplan der var gældende indtil 
juni 2019 var unødvendigt restriktiv, og der var 
opstået et behov for at få udarbejdet en ny lokal-
plan med tidssvarende bestemmelser, som ville 
kunne bidrage til et fortsat liv i gadebilledet.

For at få en sammenhæng i byen, og for at 
skabe så optimal og fremtidssikret lokalplan som 
muligt, blev det besluttet, at der med borgernes 
hjælp skulle udarbejdes en vision-og udviklings-
plan for Ejstrupholm Midtby. Planen skulle danne 
grundlag for den nye lokalplan. 

Der blev fra februar 2018 til oktober 2018 af-
holdt en række dialogmøder og workshops, som 
mundede ud i en udviklingsplan og en vision med 
fl ere principper for tiltag, der lidt ad gangen vil 
udvikle midtbyen i Ejstrupholm i en positiv ret-
ning, og skabe mere sammenhæng og liv i byen.

Udviklingsplanen skal ses som retningsgiven-
de mod at skabe en grønnere og mere attraktiv 

Flot fremmøde i maj 2018 til borgermøde om udviklingen af 
Ejstrupholm Bymidte. 

De ni grundlæggende koncepter for den fremtidige udvikling i 
Ejstrupholm bymidte. 

Billede fra idéudviklings-workshop i Ejstrupholm Hallen.

Vejledende udviklingsplan for Ejstrupholm Bymidte.

midtby, og som inspiration til ansøgninger om 
fondsmidler. 

Planen forbinder byen på langs og på tværs af 
det store centrale grønne område, og udnytter 
byens eksisterende kvaliteter. Planen sammen-
tænker bymidten med det grønne område, åfor-
løbet og Sløjfen i den nordvestlige del af byen. 
Sløjfen er et bevægelsesprojekt, som byens bor-
gere selv har taget initiativ til, ansøgt om penge 
til og som i 2017 blev støttet af midler fra Grøn 
Ordning. Projektet er delvist realiseret.
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Erhvervsudviklingen
Ikast-Brande Kommune er en erhvervskommune. 
Erhvervsudvikling er en forudsætning for vækst 
både i forhold til beskæftigelse, bosætning og 
deraf afl edte skatteindtægter.

Derfor ønsker vi at understøtte ”det, der virker” i 
samarbejdet mellem virksomheder og kommune. 
Der er fokus på de forhold, virksomhederne ser 
som de væsentligste grunde til, at Ikast-Brande 
Kommune fortsat kan være Danmarks erhvervs-
kommune nr. 1.

En af de største udfordringer for virksomhederne 
og dermed erhvervsudviklingen i Ikast-Brande 
Kommune, er manglen på kvalifi ceret arbejds-
kraft. Virksomhederne kræver mere og mere 
uddannet og specialiseret arbejdskraft, men der 
er for få unge, som tager en erhvervsuddannelse. 
Derfor skal vi igangsætte tiltag, som sikrer, at fl e-
re unge tager en erhvervsuddannelse eller andre 
uddannelser, som matcher fremtidens arbejds-
marked.

Vi skal også sikre at nye virksomheder etableres 
i kommunen. Det kan ske via god understøttelse 
og vejledning af iværksættere, så de kan vokse 
sig større og bidrage til væksten og udviklingen i 
området.

Erhvervslivet i Ikast-Brande Kommune har det 
fortsat godt, hvilket blandt andet afspejler sig 
i de mange nye arbejdspladser, der er skabt 
gennem de seneste år. Der er nu ligeså mange 
arbejdspladser i kommunen, som der var før fi -
nanskrisen og antallet af arbejdspladser pr. 1000 
indbyggere er stadig højt i forhold til de andre 
kommuner i Region Midtjylland og i hele landet. 
Ingen kommune i regionen har fl ere arbejdsplad-
ser pr. indbygger i den arbejdsdygtige alder (20-
64 år) og ingen kommune i regionen har så stor 
en andel af private arbejdspladser, som vores 
kommune har. 

Erhvervslivet er hjulpet på vej af en generelt vok-
sende økonomi. Samtidig har kommunens store, 
internationale virksomheder formået at fastholde 
og udvide deres positioner. Tekstilbranchen er 
stadig en vigtig sektor, ligesom energibranchen er 
det. Fødevareindustrien spiller ligeledes stadig en 
rolle, både direkte i landbruget, men også med 
produktion og udvikling.

Kommunen ønsker at fortsætte den stærke 
udvikling i erhvervslivet og noget tyder på, at 
vi gør noget rigtigt. Siden 2010 har vi vundet 
Dansk Industris pris for den mest erhvervsvenlige 
kommune 9 ud af 10 gange, hvor blandt andet 
den gode og tætte dialog mellem kommune og 
virksomheder får ros.

Det er dog ikke kun kommunens eksisterende 
virksomheder, der oplever vækst. Nye virksomhe-
der har fået øjnene op for vores gode muligheder 
og har etableret sig i kommunen. I Pårup har det 
nye erhvervsområde pt. betydet tilfl ytning af to 
nye virksomheder til kommunen. Begge har byg-
get nyt i Pårup, hvor vores store, motorvejsnære 
erhvervsområde tydeligvis er attraktivt.

Udviklingen afspejler sig også i mængden af solgt 
erhvervsjord. I 2017 solgte kommunen 4,7 ha og 
i 2018 7 ha. Det er en klar stigning siden 2014, 
hvor der blev solgt 2,5 ha. Der er solgt jord over 
hele kommunen, både i Brande, Ikast, Bording, 
Ejstrupholm og Pårup.

Der er allerede nu udlagt store arealer til er-
hvervsudvikling, som vurderes at være passende 
til de kommende 12 år. Der kan dog hurtigt ske 
ændringer i erhvervsudviklingen, som kræver 
tilpasninger eller nye udlæg, men som udgangs-
punkt er der kun behov for mindre rettelser i 
arealudlæggene for erhverv.

Detailhandlen 
Detailhandlen i Danmark er udfordret. Mens nye 
forbrugsmønstre, e-handel og digitale markeds-
pladser vinder frem, er butiksdøden ved at bide 
sig fast i mange danske handelsbyer. Det gælder 
også for byerne i Ikast-Brande Kommune.

Detailhandlens udfordringer smitter desvær-
re også af på bymidterne og livet i byerne. Når 
butikkerne lukker, mister man den værdi, som 
detailhandlen tilfører byerne - særligt når det 
gælder arbejdspladser, byliv og bosætning. 

Kommunens indsats skal invitere til mere sam-
arbejde mellem erhvervet og andre relevante 
aktører lokalt, så vi sammen kan løfte indsatsen. 
Vores fokus er således især rettet mod lokalt 
samarbejde, god planlægning, fl eksibilitet og vilje 
til at lykkes. 
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Klimatilpasning
I april 2014 vedtog Ikast-Brande Byråd ”Klimatil-
pasningsplan 2013 for Ikast-Brande Kommune”. 
Klimatilpasningsplanen beskriver, hvordan vi vil 
håndtere de voldsomme regnskyl, der følger med 
klimaændringerne. 

I Klimatilpasningsplanen er der udpeget 29 fo-
kusområder. Hvert fokusområde kan indeholde 
et eller fl ere risikoområder, hvor der vil være høj 
risiko for at opleve oversvømmelse, og hvor en 
oversvømmelse vil have en stor skadesværdi.
Vi vil undersøge nogle berørte områder nærmere 
for at fi nde den bedste forebyggelse og indsats 
mod fremtidige oversvømmelser. De kraftige 
regnskyl vil især få konsekvenser for dele af Ikast 
og Brande. Derfor ligger disse to byer først for, 
når vi skal i gang med en indsats. Også andre 
byer i kommunen vil blive påvirket, men i mindre 
grad. 

Klimatilpasningsplanen giver ikke et endeligt bud 
på, hvilken konkret indsats, Ikast-Brande Kom-
mune vil gennemføre i de enkelte fokusområder. 
Planen skitserer i stedet en tidsplan for, hvornår 
der vil blive taget fat i de enkelte områder.

Du kan se klimatilpasningsplanen på kommunens 
hjemmeside: www.ikast-brande.dk.

Vi kan se allerede nu, at tiden har overhalet 
vores forventninger til mængden af regnvand. De 
kraftige regnskyl vil falde med en større hyppig-
hed end forventet, så vi får behov for at en øget 
indsats de kommende år.

Vi forventer, at vores arbejde med bæredygtig 
håndtering af overskudsjord i forbindelse med 
byudviklingen kan spille ind på forskellig vis, når 
vi skal indtænke klimatilpasningsløsninger. 
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Siden vedtagelsen af Ikast-Brande Kommuneplan 
2017-2029 i september 2017 har vi vedtaget 41 
lokalplaner og 24 tillæg til kommuneplanen. 
Det er ca. dobbelt så mange som blev vedtaget i 
forrige kommuneplanperiode. Dengang blev der 
vedtaget 20 lokalplaner og 9 tillæg til kommune-
planen.

Størstedelen af de vedtagede lokalplaner i denne 
kommuneplanperiode har været til boligområder. 

Nye planer siden sidst

Tillæg nr. 1  Afl astningsområde, Kåremagervej, Brande

Tillæg nr. 3  Blandet bolig og erhverv, Stationsområdet, Ikast

Tillæg nr. 4  Blandet bolig og erhverv, Villavej, Ikast

Tillæg nr. 5  Erhvervsområde, Pårup Vest

Tillæg nr. 7  Grønt Danmarkskort, potentiel natur og potentielle spredningsveje

Tillæg nr. 8  Boligområde, Finlandsgade, Ikast

Tillæg nr. 9  Boligområde, Løvstien, Bording

Tillæg nr. 10  Teknisk anlæg, Biogasanlæg, Blåhøj

Tillæg nr. 13   Boligområde, Marienlunds Allé, Ikast

Tillæg nr. 15  Boligområde, Engbækparken Vest, Ejstrupholm

Tillæg nr. 16  Boligområde, Frejasgade/Grønnegade, Ikast

Tillæg nr. 17  Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast

Tillæg nr. 18  Boligområde og rekreativt område, Kokhøj, Ikast

Tillæg nr. 19  Boligområde, Fundervej, Engesvang

Tillæg nr. 20  Område til off entlige formål, Hagelskærvej, Ikast

Tillæg nr. 21  Centerområde, Eli Christensens Vej, Ikast

Tillæg nr. 22  Område til off entlige formål, Centerparken, Brande

Tillæg nr. 23  Område til rekreativt formål og off entlige formål, Vestergade, Ikast

Tillæg nr. 25  Boligområde, Bredgade, Bording

Tillæg nr. 26  Boligområde, Egelyst, Ikast

Tillæg nr. 27  Erhvervsområde, Gl. Kærvej, Uhre 

Tillæg nr. 29  Boligområde, Kongevejen, Ikast

Tillæg nr. 30  Centerområde, Ejstrupholm

Tillæg nr. 31  Boligområde, Bøgildvej, Ikast

Kommuneplantillæg siden 2017

Fordelingen af lokalplaner ser således ud:
• Boligområde: 18
• Blandet bolig og erhverv: 2
• Erhvervsområde: 6
• Centerområde og butikker: 5
• Rekreativt område: 1
• Område til off entlige formål: 7
• Tekniske anlæg og trafi kanlæg: 2

Derudover arbejder vi på fl ere forslag til kommu-
neplantillæg og lokalplaner.
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Lokalplan nr. 290  Boliger, Engtoften og Vejlevej, Brande

Lokalplan nr. 302  Boliger, Bøgildvej, Ikast

Lokalplan nr. 328  Etageboliger, Smallegade, Ikast

Lokalplan nr. 329  Skole og idrætsanlæg, Skovbakken, Nørre Snede  

Lokalplan nr. 331  Vindmøller, Langs den Midtjyske Motorvej, Brande

Lokalplan nr. 332  Centerområde, Skovbakken, Nørre Snede

Lokalplan nr. 333  Erhverv, Herningvej, Brande (AKM)

Lokalplan nr. 337  Kursus- og ridecenter, Frisbækvej 4 A, Nørre Snede

Lokalplan nr. 338  Boliger, Engbækparken Vest, Ejstruphom

Lokalplan nr. 341  Børnehave, Bodholtvej, Bording

Lokalplan nr. 342  Blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast

Lokalplan nr. 343  Boliger, Vesterhåb, Ikast

Lokalplan nr. 344  Blandet bolig og erhverv, Stationsområdet, Ikast

Lokalplan nr. 345  Plejecenter, Engbækparken, Brande

Lokalplan nr. 347  Erhverv, Filskovvej, Blåhøj

Lokalplan nr. 348  Erhverv, Gl. Kærvej, Uhre

Lokalplan nr. 349  Boliger, Svaneparken, Ikast

Lokalplan nr. 350  Institutionsområde, Højmarksvej, Brande

Lokalplan nr. 351  Boliger, syd for Vesterhåb (Birkelyst), Ikast

Lokalplan nr. 352  Daginstitution, Bodholtvej, Bording

Lokalplan nr. 353  Boligområde, Rosendalsvej, Nørresnede

Lokalplan nr. 354  Daginstitution, Gl. Kongevej, Engesvang

Lokalplan nr. 355  Erhvervsområde, Pårup Vest, Pårup

Lokalplan nr. 357  Boliger, Villavej, Ikast

Lokalplan nr. 358  Erhvervsområde, Nørholmvej, Ejstrupholm

Lokalplan nr. 360  Etageboliger, Finlandsgade, Ikast

Lokalplan nr. 361  Boliger, Marienlunds Alle, Ikast

Lokalplan nr. 362  Boliger, Løvstien, Bording

Lokalplan nr. 365  Afl astningsområde, Kåremagervej, Brande

Lokalplan nr. 366  Biogasanlæg, Grarupvej Øst, Brande

Lokalplan nr. 369  Boliger og rekreativt område, Rughøj og Kokhøj, Ikast

Lokalplan nr. 370  Etageboliger, Frejasgade/Grønnegade, Ikast

Lokalplan nr. 371  Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast

Lokalplan nr. 372  Boliger, Overgårdsvej, Ikast

Lokalplan nr. 373  Erhverv, Testpavilloner, Fundervej 22, Engesvang

Lokalplan nr. 374  Centerområde, Eli Christensens Vej, Ikast

Lokalplan nr. 375  Område til off entligt formål, Centerparken, Brande

Lokalplan nr. 376  Rekreativt område, Vestergade, Ikast

Lokalplan nr. 378  Boliger, Bredgade, Bording 

Lokalplan nr. 380  Midtbyplan, Ejstrupholm

Lokalplan nr. 382  Boliger, Egelyst, Ikast

Lokalplan nr. 383  Boligområde, Kongevej, Ikast

 

Lokalplaner siden 2017
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