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Udvikling af
Ejstrupholm bymidte

Produkt: 
Udarbejdelse af hovedgreb for udvikling 
af Ejstrupholm Bymidte som grundlag for 
kommunens kommende arbejde med en 
rammelokalplan for byen. Processen inddrog 
borgerne i en gentænkning af bymidten og i 
arbejdet med at binde by og natur sammen 
på nye måder. 

Opgave:
Ejstrupholm er en by, med stort lokalt 
engagement og et blomstrende foreningsliv. 
Et af byens store tiltag er projektet, 
Sløjfen, hvor byens borgere selv er gået 
sammen om at få skabt forbedringer og 
nye tiltag omkring hallen og byens anlæg. 
Ikast-Brande Kommune er opmærksom på 
Ejstrupholm-borgernes handlekraft, initiativ 
og samarbejdsvilje og ønskede at bakke op 
om dette. 
I samarbejde med Hele Landet ønskede 
Kommunen at understøtte en positiv 
udvikling for kommunens kommende 
arbejde med en ny rammelokalplan. Som 
grundlag for lokalplanen tilrettelagde og 
faciliterede Hele Landet en koncentreret 
udviklingsproces, der involverede byens 
aktører i at udvikle, afprøve og evaluere 
en række konkrete fysiske afprøvninger. 
Afprøvningerne fokuserede på at skabe 
koncentreret liv omkring bytorvet, integrere 
naturen ind i bymidten og transformere en 
del af hovedgaden fra halvtom handelsgade 
til en ”grøn” boliggade. 

Tilgang:
Hele Landets arbejde med Ejstrupholm 
Bymidte tog afsæt i vores metode ’strategisk 
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aktionsplanlægning’, Metoden gav rum til 
mindre pilotprojekter og eksperimenter, der 
hjalp Kommunen med at udvikle lokalplanen, 
hvor borgere og aktører var involverede og 
engagerede. 

Processen bestod af tre faser:

1. Det fælles fundament:
— Udvikling af udkast til en overordnet 
vision, hovedmålsætninger og 
grundprincipper for udviklingen af 
bymidten.

— Sociale, organisatoriske og fysiske 
analyser som grundlag for udkast til 
samlet hovedgreb for udviklingen af 
bymidten.

— Prioritering af fysiske nedslagspunkter 
for afprøvning af fysiske, sociale og 
organisatoriske pilotprojekter

2. Udvikling og afprøvning af 
pilotprojekter:
Med afsæt i det fælles fundament, som 
byens aktører er aktivt involverede i, 
udvikles en række konkrete, strategiske 
pilotprojekter, der skal afprøve 
elementerne i det fælles fundament, så 
det får en mere konkret form.

3. Test og evaluering af pilotprojekter:
Gennem test og løbende evaluering 
af de forskellige pilotprojekter får vi et 
godt erfaringsgrundlag for at justere og 
præcisere principper og hovedgreb for 
byens udvikling.
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