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Forord

Fra den første Kick Off Workshop i efteråret 2021 har engagementet været 
stort.

Alle interesserede har været inviteret med ind i processen, og gennem et in-
volverende udviklingsarbejde med lokalt ejerskab blandt en række forskel-
lige aktører er helhedsplanen Genklang ved Skjern Å Delta blevet til.

Udgangspunktet for processen var beskrevet i arbejdstitlen Helhedsplan 
Skjern, Tarm & det fælles visionære, hvor der var lagt fokus på at se på byerne 
individuelt og samtidig finde frem til de fælles visioner, som kan være med 
til at styrke samarbejdet og den fælles identitet henover åen.

Med helhedsplanen er der skabt en vision for at videreudvikle den unikke 
natur og byerne ved Danmarks eneste floddelta. Det geografisk store områ-
de er sat ind i en sammenhængende ramme og der er lagt op til nye fælles-
skaber, nye aktiviteter og nye forbindelser, der kan styrke synergien henover 
åen.

Det er vores ønske, at helhedsplanen kan være med til at trække udviklings-
projekter for området i den samme retning. Det gælder såvel projekter, der 
kan iværksættes i morgen som projekter, der rækker langt ud i fremtiden.

God læselyst og god arbejdslyst!

Hans Østergaard
Borgmester
Ringkøbing-Skjern Kommune
oktober 2022
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Foto: Erik Kristiansen, Skjern Fotoklub
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Ting tager tid. Tiden gav os nye 
tanker. Vi gik bævende ind i 
processen - og kom styrket ud. 
Lars Foged, ambassadør og formand for Skjern Udviklingsforum

”
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Dialogbaseret udviklingsarbejde 
Proces og organisering

PROCES

Helhedsplanen er udarbejdet igennem en samskabende proces, hvor alle 
med en interesse i Tarm og Skjerns udvikling er blevet betragtet som aktører 
i stedet for borgere, kommunen, private virksomheder m.fl. 
På denne måde er alle blevet sat fri af deres traditionelle roller.

Alle aktører
Alle aktører fra Tarm og Skjern samt omegnen har været inviteret med til 
udviklingen af helhedsplanen.

Det har været målet med helhedsplanen at sikre synergi og samspil 
med områdets igangværende projekter, samt at sikre en forankring i de 
eksisterende stoltheder og drømme for området. 

Alle aktører er blevet opfordret til at deltage aktivt i processen for at komme 
med nye input og initiativer til udviklingen af det fælles, Tarm og Skjern.

Efter helhedsplanens politiske godkendelse vil alle aktører spille en vigtig 
rolle i planens videre bearbejdning og realisering.

Nøgleaktører
En gruppe af lokale nøgleaktører blev inviteret med ind i maskinrummet i 
udviklingsarbejdet. Her har nøgleaktørerne deltaget som aktive medspillere 
i de kreative processer omkring bearbejdelsen af de indkomne idéer igennem 
processen. Nøgleaktørerne har kvalificeret og konkretiseret helhedsplanens 
indhold.

Sammen med gruppen af lokale nøgleaktører har der været tilknyttet 
faglige nøgleaktører i udviklingsarbejdet. Disse fagpersoner fra forskellige 
afdelinger i Ringkøbing-Skjern kommune har været med til at sikre et fagligt 
højt niveau samt en kvalificering af de enkelte idéer. 

Ambassadører
For at sikre en stærk lokal forankring af helhedsplanen er der tidligt i 
processen sammensat en ambassadørgruppe af lokale repræsentanter 
og byrådspolitikere. Gruppen har gået forrest som positive ambassadører 
for helhedsplanen, og har været med til at udbrede kendskabet 
til udviklingsarbejdet lokalt. Undervejs i udviklingsarbejdet har 

ambassadørgruppen endvidere spillet en vigtig rolle i forhold til at fremme 
tilslutningen af lokale kræfter og styrket det lokale ejerskab til helhedsplanen.

Løbende har ambassadørgruppen foretaget prioriteringer mellem de mange 
forskellige indkomne ideer og projektforslag, herunder hvilke ideer der er 
indarbejdet i helhedsplanen og hvilke udvalgte ideer, der er bearbejdet 
mere end andre. 

Efter den politiske godkendelse af helhedsplanen er det intentionen, at 
ambassadørgruppen vil fortsætte arbejdet med at udbrede kendskabet til 
helhedsplanen og sikre en fremdrift hen imod en realisering af de enkelte 
delprojekter og generelt støtte op om områdets udvikling fremover.

Møde i nøgleaktørgruppenKick-Off Workshoppen
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AMBASSADØRER
Går foran som positive ambassadører for planen, prioriterer løbende planens indhold og spiller en ak-
tiv rolle for planens fremdrift efter den politiske godkendelse.

Ambassadørgruppen består af:
Steen Rosby – formand for Tarm Udviklingsforum
Per Østergaard – formand for Tarm Handelsforening
Lars Foged – formand for Skjern Udviklingsforum
Jørgen Axelsen -  repræsentant for Skjern Handelsforening
Steen Henning Jensen – formand for Skjern-Tarm Håndværker- & Industriforening
Niels Rasmussen – medlem af Byrådet
Jesper Lærke – medlem af Byrådet
Kristian Andersen – medlem af Byrådet frem til kommunalvalget 2021
Trine Ørskov – medlem af Byrådet
Lise Juhl Hansen – medlem af Byrådet
Jakob Agerbo – medlem af Byrådet
Jens Jensen - medlem af Byrådet efter kommunalvalget 2021

ORGANISERINGEN ER BYGGET OP OVER ET STÆRKT LOKALT EJERSKAB OG ET FAGLIGT SOLIDT FUNDAMENT TIL AT SIKRE REALISERINGSPOTENTIALET

LOKALE NØGLEAKTØRER
Ca.50 lokale repræsentanter

Sikrer forankring i forhold til igangværende projekter, og spiller en aktiv rolle i  
udviklingen af planens indhold.
Har også et stort medansvar i planens realisering sammen med ambassadørgruppen.

§

1.

RKSK
PLAN	&	VEJANLÆG

FAGLIGE NØGLEAKTØRER
Fagpersoner fra forskellige afdelinger i Ringkøbing-Skjern kommune

Skaber synergi med andre projekter, og kvalitetssikrer generelt samt i 
forhold til lovgrundlag.

ALLE AKTØRER
Byder ind med konkrete ideer og projekter, og åbner op for at 
nye relationer, samarbejder og synergier kan opstå.
Spiller en aktiv rolle i realiseringen af planen efter den poltiske 
godkendelse.

POLITISKE UDVALG & STYREGRUPPE
Står for igangsættelse og godkendelse af helhedsplanen, og sikrer ressourcer til 
udviklingen af helhedsplanen.
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Det vigtigste for mig har været, 
at borgerne i området føler 

ejerskab i planen. 
Jesper Lærke, ambassadør og byrådspolitiker

En ambassadør-gruppe
etableres

Kick-Off 
workshop Workshops m/ 

lokale & faglige 
nøgleaktører

Midtvejs-
møde

Godkendelse af 
helhedsplanen - 
lokalt og politisk

Proces- & tidslinje

Tirsdag den 21. september 2021 blev der afholdt en Kick-Off workshop i 
Tarm Idrætscenter, hvor omkring 150 personer deltog. Workshoppen bød på 
en præsentation af ambassadørgruppen samt en introduktion til forløbet 
omkring udviklingsarbejdet med  helhedsplanen.

De mange fremmødte kom i arbejdstøjet med en række gruppeaktiviteter 
ved bordene. Der blev arbejdet med en vurdering af området ud fra forskel-
lige parametre som Stoltheder, Mangfoldighed, Identitet, Samarbejder og 
Tilgængelighed m.m.

Endvidere blev der arbejdet med at udpege og prioritere temaer, som kunne 
være relevante at få med i udviklingen af helhedsplanen. Afslutningsvis del-
tog de fremmødte i en afstemning omkring hvilke temaer og verdensmål, 
der skulle have særlig opmærksomhed i helhedsplanen. 

De tre temaer, som fik flest stemmer, var: 
Bedre sammenhæng byerne imellem
Levende bymidter
Naturliv & udvikling af ådalen

Til Kick-Off workshoppen blev der også præsenteret en særlig hjemmeside, 
der udelukkende omhandler udviklingsarbejdet i forbindelse med helheds-
planen. Hjemmesiden har efterfølegende  dannet rammen om udviklingen 
som en fælles notesbog, hvor alle typer af idéer og input blev samlet  i en 
digital Ide-Generator. 

De indkomne ideer og input har været synlige for alle på hjemmesiden og på 
den måde en inspirationskilde  til at genere endnu flere nye ideer. 

Undervejs i forløbet har der været afholdt forskellige workshops med lokale  
og faglige nøgleakører. Samt etbaleret to åbne værksteder - et i hver by og 
som en del af værksteder, blev der afholdt tematiserede workshops, hvor 
alle aktører have haft mulighed for at komme med deres indput og i fælles-
skab drøfte forskellige temaer.

Der har også været afholdt workshops med elever fra 2g på VGT i Tarm og 1g 
fra HTX og HHX i SKjern. Her skulle eleverne arbejde med hvad de synes de 
to byer mangler for at de unge til blive eller komme tilbage. 

Et midtvejsmøde blev afholdt for at præsentere indholdet i helhedsplanen 
i den sidste fase inden politisk godkendelse. Her mødte omkring 110 perso-
ner op i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.  

PROCES

Parat- til-
StartEn nøgleaktør-gruppe

etableres

To lokale 
værksteder Etablering af arbejds-

grupper der arbejder 
med helhedsplanens 

realisering
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PROCES

Kick-Off Workshop med afsluttende afstemning om vigtige temaer. 
Foto: Thea Bech-Petersen 

Resultatet fra afstemningen ved Kick-Off workshoppen. 

Kick-Off Workshoppen bød på rundbordsdiskussion og brainstorm 
på forskellige temaer der er relevant og vigtigt at arbejde med i hel-
hedsplanen. Foto: Thea Bech-Petersen 
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Dynamisk værktøj 
En samlet Idébank fra IdéGeneratoren

Bearbejdning af de indkomne ideer

IdéGeneratoren er en digital idébank hvor borgerne i Skjern og Tarm har bi-
drage til helhedsplanen med deres idéer og drømme. På hjemmesiden har 
der også været mulighed for at dykke ned i kortet over Skjern og Tarm og 
gå på opdagelse i de indsendte idéer løbende. Ingen drømme har været for 
små eller store og spænder derfor bredt med en stor variation. De indsend-
te idéer har omhandlet alt lige fra hundeposer og askebæger til en ny om-
fartsvej. 

Alle idéer er blevet noteret, bearbejdet, sorteret og kategoriseret, som det 
ses til højre. 

Indefor hver af emne er idéerne groet ud. Nogle af emnerne hænger sam-
men som eksempelvis Tursime og Identitet & Branding. Nogle af idéerne 
væver sig ind i hinanden. Eksempelvis idéen med Thomas Dambos trold 
som er under BEPLANTNING & GRØNNE STRUKTURER men samtidig også 
beslægtet med IDENTITET & BRANDING.

Prioritering

De ti emner er blevet gennemgået gennem 3 workshops hvor nøgleaktører-
ne har prioriteret de forskellige underemner med 1, 2 og 3 - hvor 1 er det 
vigtigste og 3 mindre vigtigt. Materialet er herefter blevet bearbejdet og har 
fået en lyserød cirkel alt efter hvor mange der har prioriteret med 1 og 2 (se 
til højre).

BYMIDTE & 
HANDELSLIV

UNGDOMSLIV

FRITIDSLIV & 
KULTURLIV

BOSÆTNING

FORBINDELSER & 
INFRASTRUKTUR

TURISME

BRANDING

BYUDVIKLING & 
BYFORSKØNNELSE

BEPLANTNING & 
GRØNNE STRUKTURER

Idéblomst

Igennem processen med helhedsplanen 

Idégenerator er en mulighed og opfordring til at borgerne i Skjern og Tarm kan 
bidrage til helhedsplanen med deres idéer og drømme. På hjemmesiden har 
der også været mulighed for at dykke ned i kortet over Skjern og Tarm og gå på 
opdagelse i de indsendte idéer løbende. Ingen drømme har været for små eller 
store og spænder derfor bredt med en stor variation. De indsendte idéer har 
omhandlet alt lige fra hundeposer og askebæger til en ny omfartsvej. 

Alle idéer er blevet noteret, bearbejdet, sorteret og kategoriseret. Emnerne er:

TURISME 
IDENTITET & BRANDING 
FORBINDELSER OG INFRASTRUKTUR 
BOSÆTNING 
FRITIDSLIV & KULTURLIV 
UNGDOMSLIV
BYMIDTE OG HANDELSLIV 
BYDUDVIKLING & BYFORNYELSE
BEPLANTNING 
GRØNNE STRUKTURER
Indefor hver af emne er idéerne groet ud. Nogle af emnerne hænger sammen 
som eksempelvis Tursime og Identitet & Branding. Nogle af idéerne væver sig 
ind i hinanden. Eksempelvis idéen med Thomas Dambos trold som er under 
BEPLANTNING & GRØNNE STRUKTURER men samtidig også beslægtet med 
IDENTITET & BRANDING.

PRIORITERING
De ti emner er blevet gennemgået gennem 3 workshops hvor nøgleaktørerne 
har prioriteret de forskellige underemner med 1, 2 og 3 - hvor 1 er det vigtigste 
og 3 mindre vigtigt. Materialet er herefter blevet bearbejdet og har fået en 
lyserød cirkel alt efter hvor mange der har prioriteret med 1 og 2 (se til højre).

Med nøgleaktørernes prioritering er emnerne endnu engang blevet bearbej-
det og sorteret og indsat på et kort over Skjern, Tarm og Skjern Å. På den 4. 
workshop har ambassadørerne for henholdsvis Skjern og Tarm valgt to indsat-
sområder og i samarbejde valgt de to indsatsområder for det fælles visionære. 
Indsatsområderne kan ses på analysekortet på side...

PROCES
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Processen har vist, 
at der er vilje 
til samarbejde.  
Niels Rasmussen, ambassadør og byrådspolitiker

PROCES
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Læsning af helhedsplanen 

Helhedsplan angiver en retning for, hvordan området i og omkring Skjern 
og Tarm kan udvikle sig med både en overordnet vision, strategiske temaer 
og nogle mere konkrete indsatsområder, som kan sættes i værk her og nu.

Planen sætter fokus på en fælles fremtidig udvikling og kommer med bud på 
spørgsmål som for eksempel:

Hvor vil vi gerne vil hen? Hvordan kommer vi derhen? Hvad skal vi gøre for at 
komme derhen? og Hvor skal der konkret gøres noget? 

Helhedsplanen for Tarm, Skjern og det fælles visionære er bygget op om-
kring en struktur, der består af en indledning med den overordnede vision 
for områdets udvikling i store træk. Herefter er strategien præciseret og de-
taljeret med nogle strategiske temaer for områdets udvikling, som har af-
født forslag til nogle konkrete tiltag i forskellige indsatsområder. 

De enkelte indsatsområder indeholder forskellige projekter og ideer, der 
kan medvirke til at styrke den samlede udvikling for området, skabe synergi 
og sætte områdets uudnyttede potentialer i spil.

Diagrammet på modstående side viser strukturen for helhedsplanen og 
dens opbygning. 

Hvor vil vi gerne hen?
Målet med visionen er, at den kan være retningsgivende for den fremtidige 
udvikling af Tarm, Skjern og det fælles visionære på lang sigt.

Hvordan kommer vi derhen?
Seks strategiske temaer beskriver, hvad Skjern, Tarm og det fælles visionære 
skal fokusere på for at indfri visionen. To af temaerne er direkte udledt af af-
stemningen blandt de temaer, der kom frem helt i starten af processen ved 
den første Kick-Off workshop.

Hvad skal vi konkret gøre og hvor skal indsatsen lægges?
Indsatsområderne er udviklet i løbet af processen og beskriver en række for-
skellige projektidéer inden for hvert af de særlige steder i lokalområdet.

Alle idéer og input, der er kommet ind i løbet af processen, er behandlet i 
udarbejdelsen af helhedsplanen - nogle er stadig blot en overskrift, mens 

andre er videreudviklet og blevet til konkrete projektidéer eller indsatser, 
som er skitseret i helhedsplanen. 

Nogle idéer kan iværksættes her og nu, mens andre rækker længere ud i 
fremtiden. Målet med helhedsplanen er, at den kan være med til at skabe en 
sammenhæng imellem de enkelte mindre udviklingsprojekter, så der træk-
kes i den samme retning.

PROCES
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Stationspladsen

Bibliotek & 
Borgerservice

Career Campus & 
bynære boliger

Banktorvet

Engtoften

Remisen, Vandtårnet 
& Skjern Lowline

Bredgade v/ Klostervej & 
Den Grønne Korridor

Jernbanegade  
& Møllegade

P-plads v/
Super Brugsen

Grøn bymidte

Den grønne passage

Deltapladsen

Engdraget, Toften & 
Nygade

Biblioteket & markedspladsen

Tarm Station,Skaterparken 
& Stationsvej

Kirkegade,Sundhedshus  
& VGT

Skulpturpark 
langs bybækken

Den Blå Korridor

Mejeriet

vision
Genklang henover Skjern Å Delta

Mere vand

Fællestræk

Bedre adgang Særlige steder Natur i 
hverdagen

Flere træer På landkortet

Holger Danskes Plads

HVAD SKAL VI GØRE FOR AT KOMME DERHEN?

HVOR VIL VI HEN?

HVOR SKAL VI GØRE NOGET?

INDSATS-
OMRÅDER

STRATISKE
TEMAER

2 byer i samspil

Tarm Skjern

Grønne & rekreative strukturer Stier & forbindelserVarieret boligtilbud Erhvervsudvikling & infrastruktur Nye funktioner Det gode ungdomsliv

 bymidten i Tarm bymidten i Skjern

6 temaer i begge byer

2 individuelle byer
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‘

 ÅLANDET 
 DELTAET SOM VI BOR OMKRING

 VISION: GENKLANG VED SKJERN Å DELTAET

STRATEGISKE TEMAER:
	 MERE VAND

 BEDRE ADGANG 

 SÆRLIGE STEDER 

 NATUR I HVERDAGEN 

 FLERE TRÆER

	 PÅ LANDKORTET
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Godt at mærke den fælles vision 
og viljen til at finde en fælles 
Helhedsplan. Man mærker 
at der mentalt bliver kortere 
mellem Tarm og Skjern. 
Kristian Andersen, ambassadør og byrådspolitiker

”
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Titlen Helhedsplan Skjern, Tarm & det 
fælles visionære er blevet til med bag-
grund i et politisk ønske om at se området 
i en sammenhæng. 

Til den indledende Kick Off workshop for 
hele processen blev dette ønske til fulde 
understøttet, da temaet Bedre sammen-
hæng byerne imellem blev det team, som  
flest ønskede bearbejdet.

I dette afsnit er den fælles identitet og 
samarbejdet omkring og henover åen sat 
i fokus.  
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Landet omkring deltaet er også bakkeøerne, de store plantager, heden, 
strandengene og den store brakvandslagune – Ringkøbing Fjord. 

Landskabets dannelse går langt tilbage – helt tilbage til den seneste istid, 
Weichsel-istiden. Her henlå stort set hele Vestjylland som tundralandskab 
og isfrit. Men isen, der dækkede den resterende del af Jylland, satte dog al-
ligevel sit præg på landskabet. Da isen smeltede, strømmede smeltevand 
mod vest i store floder og skabte dermed deltaet – et lavt område mellem 
Skovbjerg Bakkeø mod nord og Varde Bakkeø mod syd.

Som tiden gik sprang hele det tørre land i skov, mens vandet forsat gnavede, 
aflejrede og hele tiden fandt nye ruter på vejen ud mod fjorden og havet. 
Med agerbrugets indførelse startede de første rydninger og op gennem år-
hundreder tog de til, så en stadig større dele af skoven blev omdannet til 
dyrkningsjord. Sammen med det stadige behov for brændsel og forandrin-
ger i klimaet førte det til dannelsen af de store jyske hedestrækninger, der 
efterhånden også dækkede store dele af landet omkring deltaet. 

I slutningen af 1800-tallet begyndte en ny opdyrkning af landet, der gradvis 
inddrog heden til agerbrug og nye plantager og læhegn skød op overalt og 
formede dermed det landskab, vi kender i dag. 

Per Smed kort over landskabets dannelse

Ålandet 
Historien om et foranderligt landskab omkring Skjern Å
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Deltaets udformning 
Høje målebordsblade 1842 - 1899 set sammen med nutidens vejstrukturer. 
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Deltaet som vi bor omkring 
Livet ved Danmarks eneste floddelta       

Fortællingen om deltaet handler om vand og om det liv, der følger med van-
det. Millioner af kubikmeter vand, hundredetusindevis af fugle, mængder 
af padder, fisk, insekter og smådyr. En historie om en storslået natur og tu-
sinder af menneskers hjem og eksistensgrundlag, på landet og i byerne om-
kring deltaet. Kulturhistorien er fyldt med beretninger om hvordan vi men-
nesker i årtusinder har levet af og med deltaet.

Fra små kilder i øst samler åen sine kræfter og strømmer mod vest i en sta-
dig større strøm for til sidst at brede sig ud i det store delta mellem byerne 
Skjern og Tarm og udmundingen i Ringkøbing Fjord. Deltaet med engene 
og åen har haft en omskiftelig historie de seneste par århundreder. Tilbage i 
1800-tallet blev der foretaget vidtgående reguleringer. Der blev bygget diger, 
åen blev rettet ud og der blev gravet afvandingskanaler. Som kulmination 
på den landbrugsmæssige udnyttelse af naturen blev store dele af deltaet 
tørlagt i det store afvandingsprojekt i 1960’erne, der for en tid reducerede 
deltaet til en stor kanal. 

Med det til dato største naturgenopretningsprojekt i Danmark blev ca. 2200 
ha i slutningen af halvfemserne givet tilbage til naturen og åen fik igen plads 
til slyngninger og oversvømmelser, så deltaet gradvist blev reetableret. Van-
det strømmer nu igen gavmildt ud mod udmundingen i fjorden og former 
landskabet i en evig dynamisk proces. I dag flytter de store vandmasser sta-
dig rundt på jorden og skaber konstant nye landskaber med søer, banker og 
holme og skaber levesteder for dyr og mennesker.

I helhedsplanen definerer vi deltaet som området med enge og søer langs 
Skjern Å fra Lundenæs bro til dens udløb i Ringkøbing fjord med udgangs-
punkt i det historiske delta.

DET FÆLLES - INTRO

Deltalandskabet hvor åen møder fjorden. Foto: Rune Engelbreth Larsen / Danarige.dk
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Skjern Enge er det eneste sted 
i Danmark, hvor man kan stå 
på et muldvarpeskud og se til 
Verdens ende
Citat nu afdøde lektor Boas ved Vestjyk Gymnasium i Tarm

”
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Deltaet som vi bor omkring
Høj himmel og vid horisont

Som borger i landet omkring deltaet er man en del af noget større - en større 
sammenhæng. Man er tættere på naturen, tættere på hinanden – og måske 
er man endda tættere på handlekraft. 

Nærheden til naturen og fællesskab er de vigtigste parametre for den fort-
satte udvikling af deltaet og byerne omkring. Fortsat udvikling er nemlig be-
tinget af et stærkt lokalt sammenhold, hvor alle bidrager og trækker i sam-
me retning. Naturen er grundlaget for vores eksistens både i den store skala, 
men også ned i det daglige liv og vi skal sammen finde en vej, hvor vi lever i 
pagt med naturen. 

Helhedsplanen har derfor fokus på hvordan naturen kan spille en endnu 
større rolle for byerne i fremtiden, både når det gælder bosætning, erhvervs- 
udvikling, uddannelser og i det almindelige hverdagsliv. På den måde sikrer 
vi rammer for det gode liv nu og for fremtidige generationer. 

Den Nærhed til naturen og hinanden
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Vision 
Genklang ved Skjern Å Deltaet

DET FÆLLES - VISION

Vi vil fortælle vidt og bredt om Danmarks eneste floddelta - det evigt varierende vandspejl, som forbinder Skjern og Tarm i en enestående natur. Ved at bringe 
naturen i spil med mere vand og flere forbindelser vil vi skabe en genklang henover engene, der klinger af samhørighed. 

Med trækfugle i titusindvis, uendelig højt til himlen og masser af vand i det storslåede landskab vil vi fremme et varieret boligudvalg i Tarm og Skjern  
– i direkte kontakt med den unikke natur. 

Vi vil arbejde for at blive kendt som nogle af landets bedste cykelbyer med gode og oplevelsesrige stier – sikre skoleveje, der skaber trygge byer at vokse op i. 

Den frodige ådal har igennem historien tiltrukket mennesker, og vi ønsker at invitere turister og besøgende ’tættere på’ deltaet. Her vil vi fortsat lade stilheden 
råde sammen med en uforstyrret stjernehimmel og vi vil sikre, at beskyttelse balancerer med benyttelse. 

Vi vil fremme et mekka af friluftsliv og outdoor aktiviteter, der også kan gi’ sved på panden og høj puls forankret i områdets stærke foreningsliv og frivillighed.

Vores solide handlekraft og innovative pionerånd skal være med til at tiltrække nye naboer, nye virksomheder og nye uddannelser. Vi ønsker at styrke handelsop-
levelserne i bymidterne i samspil med handelsknudepunkterne langs ringvejene.

Videreførelsen af en stolt tradition om stærkt social engagement med fokus på omsorg, nærvær og næstekærlighed til det enkelte menneske – er naturlig, og  
skal også indgå i vores fremtidige dna. 

Vi vil udvikle bymiljøer for børn og unge med fokus på sociale og sundhedsmæssige kvaliteter, der er forankret i leg, læring, sport, musik, teater, kunst og  
kreativitet. Vi ønsker at invitere og motivere børn og unge til udfoldelse og ophold i de to bymidter som en pendant til de mange rige naturoplevelser.
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Dialogen omkring helhedsplanen og særligt det fælles på tværs af byerne 
Skjern og Tarm er mundet ud i en række strategiske indsatsområder, der 
skal guide den fremtidige udvikling.

Først og fremmest skal der mere vand i deltaet. Og vandet skal være mere 
synligt – og spille en mere aktiv rolle både i hverdagen for borgerne og be-
søgende. Konkret peger planen på etablering af nye søer og vådområder, så 
vandet kommer tættere på byerne, og byerne kommer tættere på naturens 
herlighedsværdier. 

For det andet skal der skabes bedre adgang til deltaet. Nye forbindelser og 
opgraderinger af eksisterende forbindelser skal gøre deltaet mere tilgænge-
ligt for alle der bor omkring det. Konkret peger planen blandt andet på en 
bedre kobling til de grønne og blå korridorer, bymidterne i Skjern og Tarm, 
samt en helt ny stiforbindelse på tværs af deltaet øst for hovedvej A11.

For at skabe større sammenhæng og udfoldelsesmuligheder skal der også 
arbejdes med særlige steder – både ude i deltaet, men også tættere på by-
erne. Konkret peger planen blandt andet på etableringen af et nyt ankomst-
punkt ved hovedvej A11. De særlige steder skal understøtte en bred adgang 
til deltaet med både information og faciliteter, herunder muligheder for at 
kunne bevæge sig på vandet. Punkterne skal hjælpe til at formidle og til at 
gøre det store landskab tilgængeligt.  

For det fjerde skal der arbejdes med at gøre Naturens Rige til en hverdagsbe-
givenhed for alle borgere – uanset alder. Deltaet skal derfor tænkes ind som 
en integreret del af hverdagen for børnehavebørn, skoleklasser, ungdoms-
uddannelser, erhvervslivet og seniorfællesskaber.

For det femte skal der plantes flere træer – både som skovarealer, men også 
individuelle og gruppevise træplantninger, i bymidterne såvel som en del af 
udviklingen af nye boligområder og erhvervsområder. Konkret peger planen 
på en strategi for flere træer omkring ringvejene og skovrejsning som en in-
tegreret del af byudviklingen.

Endelig skal der arbejdes med komme på landkortet i kommunen og i et 
større nationalt og måske internationalt perspektiv. I planen peges på mu-
lighederne for unik naturbaseret turisme. 

Mere vand

På landkortet

Særlige 
steder

Natur i
hverdagen

Flere 
træer

Bedre
adgang

Seks strategiske temaer
Retning for den fremtidige udvikling
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Foto fra Skjern Å



Damsø

Tarm	Kær

Kyvling	Sø

35

Selvom deltaet er kæmpestort fylder vandet til tider kun lidt – i hvert fald 
langs hovedvej A11, den primære forbindelse på tværs. Klimaforandringer 
med stigende havvandsspejl og kraftigere regnskyl vil dog medføre at van-
det i fremtiden indtager mere land og i ekstreme situationer oversvømme 
større områder. 

Med helhedsplanen peges på et strategisk spor, hvor vandet får mere plads 
og dermed bliver mere nærværende i hverdagen. Det tages samtidig højde 
for vandets stigende indflydelse og er med til at beskytte den fremtidige by-
udvikling mod oversvømmelser.

I dag er der lavtliggende områder i deltaet mellem åen og byerne, hvor der 
er potentiale for at lade den naturlige hydrologi og vandbevægelse få lov til 
at skabe permanente vandspejl.

Særligt sydøst for Skjern og nordvest for Tarm er der mulighed for at gen-
skabe en større del af det oprindelige delta og på den måde skabe store 
naturværdier tæt på byerne og tæt på hverdagslivet. Etablering af nye våd-
områder skal derfor tænkes integreret med friluftsliv, turisme og bosætning, 
så vandet får en større plads både fysisk og i den mentale bevidsthed. At 
vandet trækkes tættere på byerne, kan også understøtte byernes indbyrdes 
nærhed, ved at være bynære rekreative områder med plads til bevægelse på 
tværs af deltaet hvor det er muligt. 

Mere vand
Udvidelse af deltaet

DET FÆLLES - STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER
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Sydøst for Skjern er der gennem længere tid arbejdet med en genetablering 
af Damsø. Damsø-projektet går hånd i hånd med de visioner der generelt er 
omkring klimatilpasning, biodiversitet og beskyttelse af naturen i området. 
Man skaber et helt nyt naturområde for både lokale og turister med vandets 
processer i fokus. Vandet er til tider stort - og andre gange trækker det sig 
tilbage igen. Et nyt landskab bestående af søer, øer og holme  bliver skabt, 
dyre- og plantelivet generobrer området, og beboere og turister får et helt 
nyt område at gå på opdagelse i.

Områdets rekreative værdi vil fremadrettet være af stor betydning for sam-
menhængen i området og vil kunne knyttes til de forskellige sæsoner. I for-
året og sommeren vil vandspejlet stå omkring kote 1,6 og store dele af om-
rådet vil være tørt og farbart. I disse områder, kan der med fordel etableres 
ny færdsel, ophold og steder med forhøjet besøgsværdi. I vintermånederne 
vil vandspejlet stige til omkring kote 2,0 og store dele af området vil være 
for vådt til færdsel. Derfor vil det være vigtigt, at stisystemer - både nye og 
gamle, hæves hvor det er muligt, så det bliver muligt at færdes i området 
året rundt. Der kan her fokuseres på at gøre brug af de eksisterende diger, 
og generelt holde nye attraktionspunkter i kanterne af det nye vådområde.

Som en del af projektet bør også indtænkes muligheder for overnatning og 
aktiviteter forbundet med vandet – vandsport, sportsfiskeri m.m.

Mere vand
Genopretning af Damsø - et lavbundsprojekt syd-øst for Skjern

DET FÆLLES - STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER
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Mørkeblå kote 1,30
Mellemblå  kote 1,85

Lyseblå klote 2,4

Ny spang over 
Skjern Å

Pumpestation Øst

Lundenæs 
Bro

Lundenæs 
Borgbanke

Kobling til
Skjern

Porten til
Deltaet

- Parkering og
udkigspunkt
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Mere vand
Tarm Kær & Kyvling Sø

DET FÆLLES - STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

På Tarmsiden er der tilsvarende muligheder for et genetablere vådområdet 
Tarm Kær og længere mod vest Kyvling Sø. Pumpestationen kan stoppes 
helt eller områder kan tages ud af pumpelauget, så der skabes et helt nyt 
naturområde med plads til vand og fritidsaktiviteter knyttet til naturen. 

Etableringen af Tarm Kær vil bringe de store herlighedsværdier i deltaet me-
get tættere på Tarm By og skabe en helt anden kobling mellem byen og na-
turen. 

Som en del af projektet bør der også her indtænkes muligheder for overnat-
ning og aktiviteter forbundet med vandet – vandsport, sportsfiskeri m.m.
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Ny tilkobling til
“Spritruten”

“Spritruten”

Genslyngning af
Tarm Møllebæk og 
nyt stiforløb 

Boardwalks,
opholdsplatforme og

shelters

Kyvling Sø

Tarm Kær
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Deltaet bruges i dag på mange forskellige måder. Men der skal i fremtiden 
være endnu flere og bedre muligheder for at færdes ude i deltaet - både til 
lands og til vands og særligt på tværs mellem de to byer. Nye forbindelser 
skal skabe bedre adgang, og kunne bruges det meste af året og stierne skal 
kobles til de grønne korridorer og bymidter i Skjern og Tarm. På den måde 
skabes en hverdagskobling til deltaet, hvor turen på vej på arbejde eller ud-
dannelse fører omkring naturen i deltaet.

Det skal også være muligt, at bruge deltaet og naturen på en mere fysisk 
aktiv måde. Der skal være gode ekstensive stiforløb, hvor man kan opleve 
deltaet på hesteryg, på sadlen af en mountainbike eller i fuld fart med løbe-
skoene på – og ruterne skal være tilgængelige året rundt. Det samme gælder 
vandvejene, hvor der skal være rig mulighed for at sætte en kajak, kano eller 
SUP i vandet, tage en tur på nogle kilometer, gøre stop og spise madpakke, 
for herefter at trække op på land igen. 

Bedre adgang
Nye forbindelser til lands og til vands 

DET FÆLLES - STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER
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Hævet terræn
Brug af diger og etablering af hævede spor, der gør 
det muligt at færdes størstedelen af året.

Flere ruter på vand
Bedre forbindelser og rutekort for kajakker og kanoer.

Krydsninger
Flere krydsningsmuligheder - broer, spang og træk-
færger, der gør det muligt, at færdes friere i deltaet.

Trædesten og kilometersten
Små hvilesteder og markeringer, der viser vejen, for 
de der ikke er så stedkendte.

Gangbroer og hævede plateauer
Ved at etablere gangbroer over vand og vådområder 
bliver de særlige og ellers utilgængelige naturområ-
der mulige at opleve på nært hold.

Sikring af forskellige spor i landskabet
Bedre forbindelser og betingelser for folk der trans-
portere sig på anden vis end gående eller sejlende.

Bedre adgang
Bedre forbindelser

I dag er stierne i deltaet af varierende type og kvalitet. For at gøre deltaet 
mere tilgængeligt er der behov for at opgradere en række af de eksisterende 
forbindelser, så de er tørre og farbare en større del af året. Der er også brug 
for nye koblinger og krydsninger af vandløb og vådområder og særligt brug 
for bedre forbindelser mellem byerne og deltaet.

Øget og bedre adgang kan betyde at både beboere der bruger deltaet i de-
res hverdag, men også turister der er på tur, kan kommer tættere i berøring 
med naturens ressourcer. Om det så er på en stille alene morgentur med 
hunden, hvor man pludselig hører fuglene synge, på fællestur med de lokale 
ornitologer, hvor man ser en fugl man længe har jagtet, eller som en del af 
en undervisningstime på den lokale folkeskole, hvor man lærer navnet på 
en blomst. Bevæger man sig ud i deltaet mærker, sanser og lærer man om 
naturens kræfter.

DET FÆLLES - STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER
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Strategi for lys og mørke
Lysforhold er af afgørende betydning for, hvordan vi oplever byernes rum og 
naturen omkring os. Vi kender alle forskellen på den skarpe lave forårssol og 
det gyldne efterårslys eller forskellen på nymåne og fuldmåne. Lyset skaber 
en atmosfærisk stemning, som alle mennesker kan føle og mærke.

Med kunstig belysning kan der skabes en særlig stemning og tryghed, som 
kan gøre det muligt at bruge byens rum i en større del af døgnet. Men for at 
det skal lykkes, skal der arbejdes præcist og kvalificeret med den kunstige 
belysning. Dette, så der sikres en god balance mellem belysning, der giver 
mulighed for at markere byens rum, liv og aktivitet – og andre steder sikre 
plads til at vi kan opleve mørket, nattehimlen og den stemning mørket brin-
ger med sig. En skarp og bevidst prioritering, hvor blænding minimeres og 
overflødigt spildlys fjernes, skaber mulighed for at opleve byen og naturen i 
mørke - i stilhed, kontrast og i en helt anden naturlig stemning.

Lys over deltaet
Ude i deltaet skal det være det naturlige lys som dominerer – solen og må-
nen. Det skal være muligt at opleve nattehimlen, og som udgangspunkt skal 
der derfor ikke opsættes kunstig belysning ude i deltaet. 

Undtagelsesvist kan der dog arbejdes med en lokal belysning af de mest 
brugte stier og mødesteder - som eksempelvis cykelstien langs hovedvej 
A11. Hvis stier skal belyses er det dog vigtigt, at det sker med lave armaturer, 
der visuelt forstyrrer mindst muligt, med en skærmet lyskilde, der oplyser 
selve stien og ikke rummet omkring. Den lave belysning gør desuden, at det 
er nemmere for vores øjne at adaptere og se i mørket udenfor det oplyste 
rum.

Det anbefales også at arbejde med rødt lys (<2200 Kelvin), som skaber min-
dre forstyrrelse for dyre- og planteliv. Det røde lys gør det stadig muligt for 
mennesker at orientere sig, og samtidig skabes der samtidig bedre mulig-
hed for at bruge nattesynet. Endelig kan belysningen være programmeret 
eller styret, så lyset kun tændes, når der er behov for det. Derved sikrer man 
naturligt mørke til dyre- og plantelivet i deltaet, når ingen mennesker fær-
des derude.  

Bedre adgang
Naturbaseret belysning - lys og mørke i deltaet

DET FÆLLES - STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER
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Som en integreret del af øget adgang til deltaet, skal der indtænkes særlige 
steder der understøtter brugen af naturen. Der findes allerede en række af 
disse steder, som pumpestationer og parkeringspladser. Men nogle steder 
er der for langt mellem disse og særligt mangler der flere pladser med ly 
og læ til brug for undervisning og andre typer af aktiviteter, der kræver lidt 
komfort.

Særligt i forbindelse med etablering af nye vådområder skal der indtænkes 
faciliteter, der kan understøtte en bred brug og adgang til deltaet og være 
første trædesten på bevægelsen fra byerne og ud i deltaet. De særlige ste-
der skal understøtte en bred vifte af aktiviteter som sportsfiskeri, vandsport, 
vandreture, cykelture, ridning m.m. Særligt er der brug for større pladser 
med plads til større events og adgang for biler, så udstyr kan bringes frem.

I fremtiden er det også vigtigt, at man som turist allerede ved ankomst til 
området kan danne sig et overblik over de muligheder deltaet tilbyder. Her 
vil et vigtigt element være et nyt ankomstpunkt omkring A11, da meget tra-
fik går igennem her.

Særlige steder
Punkter til at binde et stort landskab sammen

DET FÆLLES - STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER
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Midt i deltaet, tæt på A11, etableres et nyt knudepunkt - Porten til deltaet. 
Her kan man lære og blive klogere på den særlige natur i deltaet, tage et hvil 
på ruten eller opdage nye muligheder for at udforske det særlige landskab.

Porten er døren ud til den store og særlige natur i deltaet. Frivillige guides 
byder gæster velkommen og hjælper dem godt på vej til store naturoplevel-
ser. I Porten findes basale faciliteter -  toilet, vand og læ for regn og blæst.

Der er adgang  til Porten for både biler, gående, cyklister på landsiden og  
folk i kajak, kano og SUP på vandsiden.
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Særlige steder 
Porten til deltaet - en ny ankomstplads ved A11

DET FÆLLES - STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

Fotograf: Carsten Ingemann for Schønherr. 
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Modelfoto: Colourbox.com
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Det flade, forblæste landskab udvider horisonten og åbner for et himmel-
hvælv, der er lidt mere uendeligt end sædvanligt. Kigger man mod himlen 
ser man tusindevis af trækfugle flyve i formation. Hvis blikket rettes længere 
ned er det vandspejlet, der dominerer. Den store flod, søerne og de over-
svømmede enge. 

Og der er plads. Plads til udsyn og ro og til at komme helt ind til det nære 
- plads til bare at være. Det fri udsyn, den susende vind og det store himmel-
rum skaber en helt unik oplevelse i et helt særligt område.

Livet leves i det store landskab, hvor store naturoplevelser findes få skridt 
udenfor hoveddøren - den høje himmel, vinden og det omskiftelige våde 
land. Her er albuerum, fællesskab og en helt særlig sanselighed midt i na-
turen.

Der ligger læring i at lære at sanse. Læring om naturen og læren om sig selv 
og sit sanseapparat. Ud af denne nye læring, kan der opstå en skabekraft - 
en lyst til at praktisere og udøve sin nye viden. Er sanserne kommet i spil, 
og den æstetiske naturfølelse vækket, vil tilhørsforholdet til et givent sted 
bliver stærkere. 

Naturen er vi fælles om – på tværs af generationer, sociale og kulturelle skel. 
Naturen i deltalandskabet  er således det bedste udgangspunkt for et lokalt 
fællesskab.

Natur i hverdagen
Sansning og læring
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Naturen skal bringes tættere på hverdagen og integreres i det daglige liv – at 
være borger i Naturens Rige skal gøre en forskel og kunne mærkes i hver-
dagen. Deltaet er præget af stor og unik natur, men nogle gange er den lidt 
langt væk og det skal der laves om på.

De foregående temaer har handlet om hvordan naturen rent fysisk kan 
komme tættere på, men forbindelse til naturen handler også om dannelse, 
daglige rutiner og viden. Får man en grundlæggende forståelse af naturens 
betydning allerede fra barnsben og forstår man, at vi mennesker er en del af 
naturen, vil det smitte af på hverdagen. Her spiller dagplejemødre, børneha-
ver, skoler, organisationer og klubber en stor rolle. 

Deltaet bør således tænkes ind i alle former for undervisning, uddannelse 
og almen dannelse i samarbejde mellem kommune og lokale dagtilbud, 
skoler og fritidstilbud. Hjemkundskab for folkeskoleeleverne kan starte med 
indsamling af urter i deltaet, der kan arrangeres årlige deltadage hvor alle 
fritidstilbud og idrætsforeninger optræder, der kan være foredrag og ture, 
lokale udstillinger med udgangspunkt i deltaet…

Pumpestationerne Nord, Øst og Sydøst er alle tre istandsatte og ud over at 
rumme gode udsigtsmuligheder er de også oplagte at opgradere til lærings-
stationer i den unikke natur. Ved at supplere den eksistrende indretning 
med diverse udstyr som for eksempel mikroskoper, fiskenet, kikkerterne 
m.m. i aflåste skabe vil de tre bygninger kunne opdannes til undevisnings-
stationer i naturen.

For at gøre læringsstationerne mere tilgængelige for alle børn i kommunen 
vil der med fordel kunne arbejdes med en Naturbus, der kan gøre det muligt 
for flere forskellige aldersgrupper af børn at bruge undervisningsfaciliterne.
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Natur i hverdagen
Laboratorier og læringsstationer
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Pumpestation Nord. Foto: Mikkel Bech-Petersen

Biologi og naturfag kan tages med ud i det blå. 
Modelfoto: Colourbox.com

natur i hverdagen Modelfoto: Colourbox.com

natur i hverdagen Modelfoto: Colourbox.com



53

AKTIV SANSELIG

Morgentur
med

hunden

Den lange  
stille

vandring

Mulighed for 
fordybelse i 

fugleliv

Tæt berøring 
med naturens 

ressourcer

Naturskolens 
formidling af 

dyrelivet

Mulighed for ro 
til at iagttage 

naturen i stilhed

Plads og rum for 
stilhed og re�lek-

tion

Morgen�isketur 
alene i deltaet

Kajaktur rundt i 
deltaet

Aktivering af de 
mindste igennem 

naturens materialer

Mountainbike-spor 
med fart rundt om 

deltaget

Jagtture i den 
omkringlæggende 

natur

Vandringsture som 
aktivitet

Løberuter langs 
vandkanten

Deltaet set fra
hesteryg

Fisketur langs 
åen efter
fyraften
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Der er lang tradition for at etablere læhegn og plantager i det vindblæste 
terræn for at skærme mod vestenvinden – fra 1800-tallets plantager til He-
deselskabets læhegn. I Danmark har vi en national målsætning om en for-
dobling af skovarealet inden år 2065 – og det får selvfølgelig også betydning 
for Skjern og Tarm. 

Selve deltaet skal fastholdes som et lysåbent terræn, hvor vandet og af-
græsning holder vegetationen nede, men rundt om deltaet er der plads til 
ny skov. I en tid med stigende pres på naturen og biodiversiteten er det af-
gørende at tænke ny skov ind som en del af byudviklingen. Fremfor separate 
klynger af skov, bør skove i fremtiden tænkes integreret med byudviklingen 
– både når der etableres nye boligområder, erhvervsområder og når eksiste-
rende bykvarterer omdannes.

Flere træer
Erhverv og industri i samspil med naturen

DET FÆLLES - STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

Beplantning indarbejdes i 
erhvervsområde som grønne kiler
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Flere træer
Mere beplantning langs ringvejene

DET FÆLLES - STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

FULD PROFIL
FULD PROFIL

Som et andet element i et større grønt træk bør der arbejdes for en beplant-
ningsstrategi for både bymidter og de større veje. Særligt ringvejene om-
kring de to byer bør der ses på. Ringvejene er på mange måde byernes ansigt 
mod omverdenen og her er der brug for en ansigtsløftning.

Men en anden bearbejdning af terrænet med bløde, tørre bakker, små huller 
og luner til opsamling af vand og en meget mere varieret og friere beplan-
ting, kan der skabes en helt anden oplevelsesmæssig og rekreativ værdi for 
bilister og cyklister. Samtidig giver det levesteder for en mængde af insekter, 
fugle og smådyr.

Turen rundt på kanterne af byerne skal være grønnere og skønnere.

Konkret foreslår vi at ny skovrejsning tænkes ind som en del af fremtidig 
byudvikling i Tarm mod nord og nordvest. Skovrejsning skal være med til 
at markere grænsen mod deltaet, så den står skarpt og ikke ender som et 
stort mellemland med en urbaniseret zone. Skovrejsningen er også med til 
at skabe gode rammer for både livet i nye boligområder og arbejdspladser i 
erhvervsområderne.

Særligt ringvejene omkring de to byer bør der ses på. Ringvejene er på man-
ge måder byernes ansigt mod omverden og det første signal til besøgende 
og fastboende. Derfor er det vigtigt, at alle veje  sender et imødekommende, 
grønt og velorganiseret signal, så man får en god oplevelse og lyst til at se 
mere. 

En måde kunne være at udarbejde en beplantningsstrategi for de større 
veje. Og her bør vi gå forrest og vise hvordan naturen kan integreres i byen, 
så vi mennesker kommer til at leve side om side med alle de andre arter.
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Ringvejen omkring Skjern, hvor der er steder med gode eksempler på beplantning i kanten af erhvervsområdet, der er med til at løfte den visuelle 
oplevelse i det første møde med byen. Foto: Kathrine Jefsen-Hansen
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På landkortet 
Fælles branding og naturbaseret turisme i et unikt landskab

Den naturbaserede turisme omkring lystfiskeriet er allerede i dag velfunde-
ret og tiltrækker mange besøgende fra såvel udenfor kommunens grænser 
som landets grænser. 

Laksens hus ved Lundenæs bro er i dag et ankerpunkt for mange lystfiskere 
og det er bemandet af lystfiskere med stor passion og viden om fiskeriet i 
Skjern Å. De hjælper gerne besøgende med råd og inspiration.

På samme måde som Laksens Hus er et informations- og videnscenter for 
lystfiskere, hvor der tilbydes arrangementer, aktiviteter, guidede ture og fi-
skeekspertise, vil der kunne arbejdes med lignende interesse-miljøer inden 
for friluftslivet og outdoor aktiviteter.

Et andet perspektiv er at arbejde med flere forskellige typer af overnatnings-
muligheder, der også vil være med at tiltrække forskellige typer af turister 
og besøgende. I et samarbejde med Destination Vesterhavet er der allere-
de blevet udarbejdet forslag til arkitektoniske hytter i der kan placeres ind i 
landskabet. 

Hytter af høj kvalitet, der placeres i samspil med det unikke landskab, kan 
være med til at tiltrække en større variation af besøgende og turister, som 
ønsker at komme ud i naturen og komme off grid - væk fra hjemdagen.
Igennem udviklingen af helhedsplanen har der været et gennemgående 
borgerønske at komme tættere på hinanden og at skabe en større samhø-
righed byerne imellem.

Ved at udvide det eksisterende brandingunivers ’Tættere på’ kan der skabes 
en fælles informationskanal og en platform, hvor det vil være naturligt at 
annoncere lokale aktiviteter og begivenheder i en fælles aktivitetskalender. 
For eksempel ved oprettelsen af hjemmesiden: Skjern-Tarm.dk.

Det vil også være en platform og en informationskanal, hvor det er mulig at 
styrke en fælles markedsføring af byerne og en fælles turismestrategi.
I år lød startskuddet til den fælles spiritus-festival Spiritz, der tænkes som en 
tilbagevende begivenhed ind i den fælles turismestrategi.

DET FÆLLES - STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 

Lystfiskeripremiere på laksefiskeriet i Skjern Å. Foto: Jørn Deleuran

‘Tættere på’

Foto: Jan Mønsted
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Eksempel på hytter der lægger sig ind i landskabet. 
Visualisering: NORRØN, hytten ”Konkylie”

Eksempel på hytter  i englandskabet. 
Visualisering: Stedse, hytten ”Engens Hvile”

Evt. placering af ferie-
hytter i landskabet

Evt. placering af ferie-
hytter i landskabet

DET FÆLLES - STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 



3 BYERNE





Attraktive byer

For at fastholde en positiv befolkningstilvækst vil det være vigtigt fokusere 
på at skabe attraktive byer. Her kan der blandt andetntre vigtige kompone-
ter at fokusere på: Uddannelse, kultur & turisme.

I kommuneplanen 2021-2033 er Uddannelse & Innovation allerede udpeget 
til at være to fyrtårne for Skjern og Tarm. 

I dag findes der flere uddannelsesmuligheder i området og det vi være et 
vigtigt punkt at fokusere på fremadrettet. 

I udviklingen af helhedsplanen har der blandt andet været peget på at tilby-
de flere sundhedsmæssige uddannelser.
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Skjern og Tarm - to byer i samspil
Fællestræk 

SKJERN

”To byer i samspil”

TARM



Design manual

En måde at styrke sammenhængen byerne imellem og med deltaet er ved at 
skabe en genkendelighed i området. 

Det er en stærk visuel måde at skabe genkendelighed og sammenhæng, at 
når du færdes i området, så bliver du mødt af elementer med et ensartet 
udtryk. Det kan for eksempel være nogle bestemt typer bænke, udendørs 
belysning, belægning på torve og pladser, samme type af skilte til markering 
af stier og som informationstavle og meget mere.

En genkendelighed, hvor der bevidst er arbejdet med materialevalget, og at 
det er gennemgående i hele området.
 
Arbejdet kunne blandt andet indbefatte at der bliver udarbejdet en design 
manual.
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4 TARM
VISION



 VARIERET BOLIGTILBUD
 GRØNNE & REKREATIVE STRUKTURER
 STIER & FORBINDELSER 
 ERHVERVSUDVIKLING & INFRASTRUKTUR
 NYE FUNKTIONER
 DET GODE UNGDOMSLIV 
 BYMIDTEN

VISION
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Det følgende afsnit om Tarm er bygget op i to hoveddele. 

I den første del er der fokus på overordnede temaer der er relevante i forhold 
til Tarms struktur og udvikling: bosætning, grønne strukturer, stier, forbin-
delser, erhvervsudvikling, infrastruktur og perspektiver på rammer for det 
gode ungdomsliv. 
I anden del ligger fokus på udviklingen af bymidten, hvor udvalgte delområ-
der belyses mere i detaljen. 
Ens for begge afsnit er en vekslen mellem tekst, inspirationsbilleder og kort-
grafik, som tilsammen peger på udviklingsretningen. 
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Varieret boligtilbud 

Foto: https://www.dagensbyggeri.dk/artikel/105635-horsens-kommune-saelger-gront-omrade-og-far-boligomrade-tilbage

Foto: https://www.sweco.dk/showroom/bakkegaardene/saelger-gront-
omrade-og-far-boligomrade-tilbage

Boliger i Søparken. Foto: RKSK

TARM

I placeringen af fremtidige områder for boligudvikling er det vigtigt at sikre 
den gode forbindelse mellem by og natur, finde attraktive beliggenheder i 
nærhed til naturen og samtidigt minimere risikoen for oversvømmelse. 

Udviklingen af fremtidens boligområder i Tarm sker i to hovedretninger: Ud-
videlse mod vest, omkring Brogårdsvej-kvarteret, der har gode forbindelser 
via to tunneller under ringvejen (Vestre Kvartervej) og imod syd, i forlæn-
gelse af  Blomsterkvarteret og Søparken. Begge områder ligger i relation til 
attraktive grønne og blå strukturer. Særligt omkring Tarm Møllebæk er der 
potentiale for at lave attraktive boligområder der også ligger tæt på det sto-
re unikke deltalandskab. 

Boligsammensætningen i de enkelte områder kan blive en mosaik af bolig-
former, så Tarm har et bredt udbud af boliger. Fx flerfamiliehuse, rækkehuse 
og område til tinyhouses. 

Det er relevant at indarbejde klimasikring af områderne på en måde, så det 
udgør en attraktiv naturværdi og får en rekreativ karakter til gavn og glæde 
for byens borgere. 

Boligudvikling i nærhed til naturen
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område til 
boligudvikling 
(omfordelt)

Den Blå Korridor 
langs Tarm Bybæk

Tarm Møllebæk

potentielle områder til 
boligudvikling

eksisterende 
boligområder

eksisterende 
boligområder

Tarm Plantage

potentielle 
områder til 

boligudvikling

genslyngning af 

klimatilpasning i naturlige 
lavninger med fokus på både 
naturværdi og rekreation

grønne kiler mellem
nye boligområder - evt. med 
skovkarakter og skovparceller

boligudvikling med 
udsigt til vandløb

teknisk
anlæg



70

Grønne og rekreative strukturer 
Grønne koblinger i byen og forbindelser til deltaet

Foto:  https://landezine.com/smartinski-park-playground-by-luz/

TARM

Bybækken bevæger sig igennem Tarm, og er synlig flere steder. Det er dog 
ikke muligt at bevæge sig langs bækken i en sammenhængende grønt og 
rekreativt strøg. En forbindelse langs Bybækken ønskes etableret som Den 
Blå Korridor. Allerede nu er der arbejdet for at styrke denne akse som rekre-
ativ forbindelse. Den har også et stort potentiale til at forbinde byen endnu 
bedre med Skjern Å og engene. Som et blåt og grønt forbindelsesled til det 
storslåede deltalandskab lige uden for byen. 

På østsiden af byen ligger Tarm Plantage, der med sine 105 ha udgør en stor 
grøn bynær ressource. Den fungerer samtidig som en naturlig afgrænsning 
af byen mod øst. 

Ved udviklingen af nye bolig- og erhvervsområder er hovedprincippet at 
grønne kiler får lov at bryde områderne op, give kig til landskabet, tilføje 
de enkelte områder særlige kvaliteter og give god plads for både natur og 
mennesker. 

Disse grønne kiler kan understøtte let, sikker og interessant bevægelse til 
fods og på cykel mellem skole, hjem, arbejde og fritidsinteresser. Det er op-
lagte steder at indarbejde klimasikring på en måde så det er til gavn for både 
natur og mennesker. Spritruten er den primære rekreative forbindelse hen 
over åen, og på sigt foreslås en tilsvarende forbindelse på den østlige side 
af A11. 

Den Blå Korridor og grønne forbindelser 

Foto: Thea-Bech Petersen

Den Blå Korridor som det blå bindeled mellem Skjern Å, Deltaet og hjertet i Tarm by. 
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Birkelund Camping 
& Outdoor

idrætsanlæg

Tarm Plantage
Forsøgshaven

kirkegården

Ejner Melballes 
have

Den Blå 
Korridor

Tarm Bybæk

discgolfbane

genslyngning af 
Tarm Møllebæk

TARM

Grønne strukturer, Tarm 1:15.000



Stier og forbindelser

Stier og cykelforbindelser har en stor betydning for byens borgere og er vig-
tige i dagligdagen og for oplevelsen af en god by. 

Det er relevant at se på hvad status er for det eksisterende net internt i byen 
og forbindelserne ud af byen. 

To stitunneler under ringvejen Vestre Kvartervej binder boligområdet ved 
Brogårdsvej sammen med resten af byen. Tunnelerne gør det attraktivt at 
udbygge boligområdet, som ligger tæt ved Tarm Møllebæk. 

Generelt er der rigtig mange gode sammenbindinger med stier, som gør det 
let at cykle i den vestlige del af byen, særligt i boligkvartererne. Stinettet er 
ikke helt så sammenbundet og komplet omkring og på tværs af Storegade. 
Her er der potentiale for at styrke sammenbindingen. 
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Stier og forbindelser 

Udsnit af stikort, Tarm     1:10.000

TARM



Foto: Henrik Ole Jensen, Ikast-Brandenyt.dk
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Stikort, Tarm     1:15.000

TARM

Forslag til stier og forbindelser der skal arbejdes med

1. Den primære forbindelse fra Tarm til engene er i dag her over Vestre Kvar-
tervej. I dag krydses vejen lige vest for jernbanen, da den er den mest di-
rekte forbindelse til deltaet. For at styrke sammenhængen og sikkerheden 
foreslås en tunnel under vejen. Hermed sikres også en god forbindelse til 
Spritruten og dermed forbindelsen gennem deltaet helt til Skjern. 

2. En stitunnel der styrker forbindelsen langs Den Blå Korridor på tværs af 
Vestre Kvartervej, forbindelsen fra hjertet i byen til Deltaet. 

3.  I dag er der ikke cykelsti helt hen til Tarm Skole langs Lønborgvej. For at 
binde det gode stinettet i den vestlige bydel og skolen sammen foreslås en 
opgradering og foranstaltninger til en sikker krydsning af Vardevej. 

4. Bearbejdning af veje for at understøtte færdsel for bløde trafikanter i 
midtbyen. Udfoldes mere under Tarm Bymidte. Især også for at understøt-
te forbindelsen mellem stationen og VGT og Sundhedshuset. Derudover er 
det vigtigt at støtte den videre forbindelse fra bymidten til Idrætscenteret, 
under banen. 

5. En stitunnel under ringvejen (Nørremarksvej), for at understøtte stiforbin-
delserne mellem byerne. Bindes sammen med en spang over Skjern Å syd 
for Damsø. 

3

4

1

2

5
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Erhvervsudvikling og infrastruktur 
Sammenhængende erhvervsområder i grønne strukturer

TARM

I dag er erhvervsområderne i Tarm koncentreret i den nord- og nordøstlige 
del. Boligudviklingen sker mod syd og vest, og det er derfor relevant at ar-
bejde videre med udviklingen af erhverv mod nord og øst. Ved udviklingen  
mod nord sætter landskabet naturlige begrænsninger i form af det falden-
de terræn ud i deltaet. Derfor er det her vigtigt, at der på en særlig måde 
tages stilling til hvordan området disponeres og klimasikres ved fremtidig 
erhvervsudvikling. 

Der er i dag udlagt store rammer for erhvervsområder og potentielle er-
hvervsområder øst for byen i nærhed til 400 kV-ledningen og eksisterende 
transformerstation. Tarm Plantage skaber en naturlig afgrænsning af byen 
mod erhvervsområdet, men lægger også op til, at naturen føres med ind 
i området som grønne kiler ind i erhvervsområdet. Området har et særligt 
potentiale for virksomheder der er pladskrævende og har brug for vigtig 
el-infrastruktur. 

Grøn planlægning

Foto: Torben Petersen
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TARM



Tarm Nord

I dag er indgangen til Tarm fra den nordlige side domineret af parkeringsare-
alerne foran aflastningscenteret med de store butikker. Her er det oplagt at 
arbejde med Tarms ”ansigt” udad til, da det er en særlig beliggenhed ved et 
vigtigt trafikknudepunkt, og tilsammen udgør porten ind til Tarm by. 

Området har et potentiale til at være et samlet område for dagligvareindkøb 
og store og mellemstore butikker på min. 500 m2. I dag er der funktioner 
som man med fordel kan arbejde på at finde andre placeringer til, for at ska-
be koncentration og sammenhæng på en attraktiv placering tæt ved vigtig 
infrastruktur. 

Det er vigtigt at sikre gode krydsningsmuligheder af Åboulevarden for cykli-
ster og gående, samt gode parkeringsforhold i direkte tilknytning til nuvæ-
rende og ønskede butikker, for at understøtte den gode handelsoplevelse. 

Man kan også arbejde med en overordnet beplantningsstruktur, for at ska-
be en god visuel sammenhæng på tværs i et åbent område. Beplantningen 
kan være med til at understøtte fornemmelsen af et samlet område, med 
sin egen særlige karakter og identitet. Så området fremstår med et sam-
menhængende æstetisk udtryk. Der kan også arbejdes med at understøtte 
opholdsmulighed på et enkelt nedslagspunkt, fx ved den eksisterende grill.

På parkeringsarealerne er det relevant at indtænke klimatilpasning fx i form 
af regnbede og permeabel belægning.
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Erhvervsudvikling og infrastruktur 
Forskellige handelsoplevelser

TARM

Flere træer langs vejen  
og mulighed for en grøn 
regnvandshåndtering

Beplantning på p-pladsen og 
omkring området

Sikre overgange for 
gående og cyklister

Rekreativ forbindelse til 
Spritruten henover Skjern Å

Fremtidig rekreativ 
forbindelse til Skjern øst 
for A11, over Skjern Å

Udlagt til erhverv for plads-
krævende varegrupper



Bymidten

Et samlet handelscentrum med større butikker ligger på nuværende tids-
punkt i Tarm Nord. Funktionerne i Tarm midtby er mere oplevelsesoriente-
rede og rettet mod mindre butikker.

I midtbyen giver det derfor god mening at fokusere særligt på gode op-
holdsmuligheder, stiforbindelser og mødesteder. Alt sammen for at under-
støtte handelsoplevelsen i den mindre skala. Bechs hotel ligger som et na-
turligt omdrejningspunkt tæt på stationen. Her er det også vigtigt at skabe 
en god sammenhæng til nogle af de funktioner der ligger bagved hovedga-
den som for eksempel Mejeriet, biblioteket, Dagli’Brugsen, Sundhedshus, 
VGT, kirken, mv. 
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1:2500
Eksempel på et grønt regnbed på en parkeringsplads med krydsningsmu-
ligheder. Fotograf Antje Backhaus, videntjenesten.ku.dk

Diagrammatisk plan til højre

Storegades facader mellem stationen og Bybækken. 

Her er det oplagt at koncentrere fokus på mindre butikker, og den gode 
handelsoplevelse til fods, på cykel og i en mindre skala. 

Eksempel på parkeringsplads, hvor beplantning, regnvandshåndtering 
og passager er tænkt sammen. 
Foto: paulegreen.fr/wp/gallery/fleury-merogis-91/
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Nye funktioner 
Den tidligere sygeplejebolig, Sundhedshuset, Skolen på Lønborgvej og VGT

TARM

Sundhedshuset - et nærhospital?

Køkkenet Åkanden er vokset ud af eksisterende lokaler. Selve området hvor 
det eksisterende sundhedshus også ligger, har potentiale til at blive et sam-
let knudepunkt for sundhed. 

Et forslag kunne være at samle hjemmepleje, aktivitetscenter og lignende 
funktioner for et stærkt sundhedscentrum i byen. Evt. i sammenhæng med 
center for sundhedsuddannelser. Den tidligere sygepljerbolig står ubenyttet 
i dag og vil være oplagt at tænke ind i forhold til et sådant knudepunkt.

Lokalerne hvor hjemmeplejen i Tarm i dag holder til trænger til en fornyelse 
og det kunne være relevant at flytte disse funktioner for eksempel til den 
tidligere sygeplejebolig.

I regeringens udspil om nærhospitaler i oktober 2021 foreslås Tarm som lo-
kalitet for én af disse. Visionen er at have et  borgernært sundhedstilbud, 
hvor behandlingen i de tilfælde hvor det giver mening, kan udføres tættere 
på eget hjem. Det kan give en synergieffekt at kunne tilbyde et mere sam-
menhængende behandlingstilbud, der hvor der er behov for flere aktører, 
som fx kontrolbesøg, genoptræning og besøg hos egen læge. 

Modelfoto: colourbox.com

Modelfoto: colourbox.com

Ældrecafé el. lign socialt mødested. Modelfoto: colourbox.com

Foto: RKSK
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Flytning af Skjernåskolen

I dag ligger Skjernåskolen på Klostervej i Skjern, hvor der både er special-
børnehave og undervisningsdel der dækker 0.-10 kl. Med ændringen af 
skolestrukturen i Skjern foreslås Skjernåskolen flyttet til Lønborgskolens 
lokaler. I dag bruges den lokalitet af Tarm Skoles Overbygning, der foreslås 
flyttet ind til Tarm Skole. 

Denne rokade kræver renovering og ombygning i forskelligt omfang. En 
god placering, da der er brug for gode parkeringsforhold og nærhed til infra-
struktur, da der kommer elever fra et stort opland. 

Fælles biografklub for Skjern og Tarm

Vestjysk Gymnasium Tarm har en stor betydning for livet i dagligdagen med 
de 450 elever, der er med til at skabe liv i hverdagen. Elever bruger byens 
forskellige funktioner. Det er vigtigt at forbindelserne mellem station og 
gymnasium er gode.

Skolen har et ønske om at være en endnu mere integreret del af byen. Der 
har været en idé om en biografklub for både Skjern og Tarm, hvor skolens 
biograflokaler kan bruges i den sammenhæng. På den måde kan lokale fa-
ciliteter bruges bredere - til gavn for både Tarm og Skjern. På den måde kan  
et sådan tiltag understøtte livet omkring Kirkegade. 
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Det gode ungdomsliv 
Skaterparken

TARM

Et moderne venteværelse

Skaterparken og aktivitetsparken i Tarm er tænkt som et samlingspunkt for 
det stigende antal børn og unge i byen. Aktivitetsparken stræber efter at ska-
be et fællesområde med fritidsaktiviteter, hvor man ikke nødvendigvis skal 
“melde sig ind” for at blive aktiveret.

Det vil derfor være et sted, der tager fat i børn og unge, som på normalt vis 
ville falde udenfor den traditionelle foreningskultur. Vi ønsker, at aktivitets-
parken skal bygge bro imellem de unge i byen og samle dem om aktiviteter, 
hvor voksne og forældre også kan deltage aktivt. Med en placering tæt på 
Tarm Station, bliver Aktivitetspark Tarm et levende venteværelse, som kan 

opleves, både for den deltagende og den bevægende tilskuer i toget. Parken 
vil med sit flotte formsprog inspirere til at stå af toget og blive en del af det 
aktive liv, og dermed kan tilskuer blive til deltager. 

Samtidig er aktivitetsparken et sted man kan færdes og lege i, mens man 
venter på toget. Det er med til at programmere bevægelse og motion ind i 
vores dagligdag, som gavner et sundere og mere aktivt liv. Aktivitetsparken
vil samtidigt blive et vigtigt led i et grønt aktivitetsbånd, fra Tvillingetagene 
i Tarm til Skjern Å Delta. 
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G A D E I D R Æ T

Gadeidrætten har de seneste år fået en stor betydning i skabelsen af aktive byrum. 

Gadeidræt kan være bidragende til at skabe samlingspunkter for børn og unge, hvor 

bevægelse er i fokus. Ved at tilbyde nye fællesområder med fritidsaktiviteter, hvor man 

ikke nødvendigvis skal ’melde sig ind’ for at blive aktiveret, bliver brugen af faciliteterne 

forøget. 

Den selvorganiserede idræt opstår, når en gruppe fatter samme interesse for en aktivitet, 

uden at de ønsker forpligtelsen i et formaliseret foreningsregi. De uorganiserede 

idrætsudøvere er hovedsageligt unge motionister og individualister, der foretrækker 

friheden til at kunne improvisere. Derfor er det vigtigt at udvikle faciliteter, så man kan 

appellere til et meget bredere publikum, og især de børn og unge, som normalvis ville 

falde udenfor den traditionelle foreningskultur. 

Udøvere af gadeidræt består af individer fra forskellige streetkulturer, der generelt er 

kendetegnet ved at være individualiserede udøvere, som foretrækker friheden til at kunne 

improvisere. Individer der vil kunne løbe, cykle, skate mm., når tiden er til det, og når 

lysten opstår. Denne gruppe individer kan være grundlaget for at skabe kreativt aktive og 

inkluderende byrum. Byrum, hvor alle kan føle sig velkomne, selv dem som ikke kommer 

for at dyrke motion.

Ved at kombinere elementer fra streetkultur med gadeidræt, som skateboard, rulleskøjte, 

løbehjul, parkour, BMX, fodbold, basketball, gadekunst mm., kan man sætte fokus på 

aktivitet, motion og sundhed igennem aktiv leg og socialt samvær. Især samværet er 

vigtigt for interessenterne. Samvær kræver en ramme og et samlingspunkt, for at kunne 

blive en levende og udviklende organisme, som inkluderer alle. Adskillige undersøgelser 

viser i dag, at fællesskaber er med til at reducere kriminalitet og hærværk.

Undersøgelser viser i dag at 30% af den idræt, der dyrkes i Danmark, udøves uden for 

organisationer og klubber. Indtil videre har gadeidrætten og streetkulturen i Danmark 

primært været forbeholdt gadeniveau. Der har hverken været tradition for at organisere 

sig i foreninger eller investere i at udvikle nye faciliteter til denne type kultur. De senere år 

har man dog set en stigende interesse og opblomstring. Både herhjemme og i udlandet 

viser erfaringerne, at investeringer i gadeidræt og streetkultur ikke bare tjener sig ind, 

indenfor kort tid - de er også med til at skabe et solidt fundament for social og kulturel 

integration.

 

Aktivitetsparker eller multianlæg, som f.eks. Helsingør Multipark eller Streetdome i 

Haderslev, er nogle af de første og største anlæg for uorganiseret og selvorganiseret 

sport i Danmark. Begge parker tiltrækker hundredvis af daglige brugere fra et bredt socialt 

felt. I Helsingør har anlæggelsen af en multipark således været med til at løfte et socialt 

belastet område. Mindre multianlæg, som Lemvig- og Galten Skatepark, har været med til 

at sætte de små byer på streetkulturens landekort. Her er byens nye anlæg blevet byens 

nye vartegn og trækplaster, og har været med til at tiltrække udøvere og besøgende fra 

hele landet.
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TARM



Modelfoto: Colourbox.com
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Det gode ungdomsliv 
Mejeriet og biblioteket

TARM

Mejeriet

I dag fungerer byens gamle mejeri som kulturhus der både er kreativt værk-
sted og arena for forskellige kulturelle arrangementer. 

Visionen for Mejeriet er at være et kulturelt fyrtårn, der skaber rammer til og 
understøtter et mangfoldigt udbud af kulturelle aktiviteter for alle alders-
klasser. Værdier: Fællesskab - forskellighed - foretagsomhed.

Stedet trækker et stort opland og har potentiale som tiltrækningskraft, kul-
turhuset er ret unikt i kommunen. Det gør det oplagt at forankre flere aktivi-
teter, hvis der mangler tilbud til bestemte aldersgrupper. Det giver god me-
ning at bygge videre på de allerede eksisterende tilbud og lokaler i forhold 
til at supplere med nye aktiviteter. 
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Tarm Bibliotek 

I IdéGeneratoren blev det tilkendegivet, at bibliotekshaven og legepladsen 
var meget velbesøgt af især børnefamilier. Der er mange rammer der læg-
ger op til liv og aktivitet for forskellige aldre: Markedsdage på markedsplad-
sen hen over sommeren, discgolfbanen, legepladsen og biblioteket. Dagli’ 
Brugsens placering lige over for biblioteket understøtter områdets funktion 
som et naturligt samlings- og mødested for lokale i det daglige. 

Biblioteket placering rummer ligeledes gode muligheder for at der kan etab-
leres en cafe - måske baseret på frivillige kræfter som Den gode cafe. Ved 
biblioteket er der spændende muligheder for at skabe opholdsmuligheder 
ud mod bybækken til for.eksempel udeservering.

Generelt har biblioteket og området omkring potentiale til at blive et godt 
springbræt til bevægelse videre langs Bybækken, Den Blå Korridor. En be-
vægelse langs vandet ud i det store deltalandskab og Skjern Å. 

En anden mulighed er at bruge biblioteket til andre aktiviteter som kan være 
relevante for unge for eksempel et knallert værksted eller lignende.
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Det gode ungdomsliv 
Tarm Idrætscenter

TARM

Tarm Idrætscenter er et mødested for alle mennesker i alle aldre. Der er både 
aktive fællesskaber i foreningsregi, hvor børn, unge og voksne engagerer sig 
som deltagere eller som frivillige og der er et stort udbud af mere individuel-
le aktiviteter, hvor man kan komme efter tid og lyst. 

Derudover er det altid muligt at opholde sig i centeret og være aktive sam-
men uden man skal ”melde sig ind”. Bl.a. vil Idrætscenteret skabe et stort 
indendørs legeareal med boldbassin, klatrevægge og klatrenet i loftet, som 
alle børn og unge vil kunne boltre sig i, uanset om de bare hænger ud eller 
om de venter på at gymnastik eller håndbold starter. Idrætscenteret vil også 
skabe et mere attraktivt café-miljø med mulighed for at hygge med venner-
ne eller for at få klaret de sidste lektier efter skoletid inden foreningsaktivi-
teterne starter. 

Idrætscenteret har en god placering i nærhed til Tarm Plantage, og ligger i 
god sammenhæng med de rekreative forbindelser via Forsøgshaven, kirke-
gården og Den Blå Korridor. Det er vigtigt at understøtte den forbindelse, så 
det bliver så naturligt og sikkert som muligt at bevæge sig mellem bymidte, 
skoler, hjem og fritidsaktivitet - for både store og små. 

Plads til udendørs fitness og wellness. Modelfoto: Colourbox.com. 

Modelfoto: Colourbox.com. Modelfoto: Colourbox.com. 

Modelfoto: Colourbox.com. 



Inspiration til indendørsudseende af svømmehal. Foto: Edmund Sum-
ner, www.edmundsumner.co.uk/interiors/private-spa
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Tarm Svømmehal er svømmehallen for den sydlige del af Ringkøbing-Skjern 
Kommune og hver dag danner den rammerne for mange timers svømning, 
leg, sociale relationer, læring, og bevægelse for alle aldersgrupper. I de kom-
mende år står svømmehallen overfor en større renovering. 

Det er oplagt at se på hvilke aktivitetsbaserede synergieffekter der er at 
hente mellem svømmehallen, Idrætscenteret og resten af lokalområdet, fx 
Skjernåskolen, og ved at inddrage deltaet og den unikke natur der binder 
byerne sammen i designet af svømmehallen. 

Derudover er der et særskilt fokus på det gode ungdomsliv, hvor både socia-
le opholdssteder og gentænkning af omklædningsrum er med for at tiltræk-
ke de unge. 

Tarm Plantage

Hjertesti

udvidelse af 
svømmehallen

Forsøgshaven

Kirkegården

forbindelse til 
bymidten og VGT



TARM BYMIDTE



Bymidten i Tarm er ikke tydelig define-
ret og det er svært at finde et egentlig 
centrum i Tarm.

Ved at etablere en plads ved Bybæk-
kens krydsning af Storegade og sam-
men med forslaget om at etablere 
Den Blå Korridor kan der skabes et 
rekreativt byrum der samler bymidten.

Flere forbindelser både på tværs og 
på langs af Storegade mellem stati-
onen og den nye plads ved Bybæk-
ken kan være med til at koncentrere 
bymidten. Blandt andet ved at forbin-
de Kirkegade med biblioteket og Tarm 
midtpunkt med Super Brugsen m.fl.

Bymidten og hovedgaden gøres ligele-
des mere levende og attraktiv med en 
sammenhængende beplantningsstra-
tegi.



88 Deltapladsen i Tarm
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Udvikling af Tarms bymidte 
Opgradering af eksisterende kvaliteter, nye steder og forbindelser  

Ny orientering af bymidten mod de blå og grønne kvaliteter

Den Blå Korridor langs bybækken som byens livsnerve

Omdanne Storegade til en grøn hovedgade

Skabe Deltapladsen som  et centralt byrum som samlingspunkt

Sammenhængende stiforbindelser som Det grønne Firkløver 

Tarm i dag - overordnet struktur i midtbyen Skabe en ny central plads i midtbyen og flere forbindelser Ny strategi for Tarm bymidte

TARM BYMIDTE
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Tarm Bibliotek

Dagli’ Brugsen

Pure Performance Fitness

Kanoudlejning

Deltapladsen

Grøn hovedgadeMarkedspladsen

Tarm Kirke

Mejeriet

Sundhedshus/
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Den grønne passage

Tarm skole

TARM BYMIDTE
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Et grid af forbindelser  
Nye bevægelsesmønstre på tværs og på langs

En Blå Korridor igennem byen sammen med et grid af forbindelser

I dag findes mange forskellige og enkeltstående grønne byrum og særlige 
steder i Tarm. Her i helhedsplanen er der blandet andet peget på, hvordan 
der kan skabes en sammenbinding af bymidten samt etableres en stærkere 
kobling til deltaet, engene og ådalen. 

Tarm er i dag også præget af at mangle en samlende plads eller et torv i 
bymidten som et samlingspunkt i bymidten. En samlende plads i bymidten 
kan være med til at koncentrere bylivet og skabe et bymiljø hvor de unge 
kan mødes i hverdagen.

Et grønt sammenhængende strøg langs Bybækken etableres som en rekrea-
tive livsåre igennem Tarm, hvor det vil være muligt at bevæge sig til fods el-
ler på cykel igennem byen. Den Blå Korridor løber fra Søparken i den østlige 
ende af Tarm helt ud til deltaet langs Bybækken. 

Kunst og skulpturer er allerede i dag et kendetegn i Tarm og det ønskes styr-
ket i relation med Den Blå Korridor.

Nye stier og forbindelser kommer til at binde byen sammen på nye måder og 
skaber et grid af nye grønne bevægelsesmuligheder i bymidten.

Ved at forstærke bymidten med en grøn beplantningsstrategi vil bymidtens 
kvaliteter  styrkes og det kan være med til at gøre det mere attraktivt at ska-
be en fortætning af bymidten med flere boliger.
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Grøn bymidte 
En grøn byggemodning - plant et træ x 1000     

Handelslivet i Tarms bymidte er i dag under afvikling. 

Dette rummer et potentiale for en udvikling mod en attraktiv boligby. 

I bymidten foreslås derfor en ’grøn byggemodning’, hvor lommer, restarea-
ler og ledige mellemrum i byen plantes til, så de på sigt kan blive til grønne 
rekreative lommer, der kan danne rammen om det gode liv, og styrke Tarms 
identitet som den grønne(ste) by

En grøn byggemodning - plant et træ x 1000

Tarm bymidte

TARM BYMIDTE

Nye træer finder plads i ledige lommer og restarealer Frodige, oplevelsesrige rum og forbindelser i en grøn boligby 

Et grønnere præg på eksisterende parkeringsarealer Nye byrum med afsæt i det grønne 
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Princip for ‘grøn byggemodning’ i ledige restarealer

TARM BYMIDTE
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Grøn hovedgade 
Storegade   

Storegade - en grøn hovedgade i 2 intensiteter

Projekt for at gøre Storegade mere grøn udvikles med et ekstra lag.
’DKs grønneste hovedgade’.

Hovedgaden fortæller historien om Tarm som den grønne attraktive bolig-
by.

Eksisterende vejtræer bevares, bedene udvides og der føjes til med flere 
træer og buske med større artsvariation, der giver liv og oplevelser året 
rundt. 

For at sikre gode oversigtsforhold vælges der bytræer med opstammede 
kroner, der plantes i lavt bunddække med et lavt plejeniveau. 

Storegade

Farten langs Storegade dæmpes takket være den øgede mængde beplant-
ning. Hertil bør det overvejes, om det giver mening at indføre hastighedsbe-
græsning på strækningen. 

På sigt kan det desuden med fordel overvejes om en mere grundliggende 
gentænktning af Storegades profil kan øge komforten for cyklisterne i ga-
den. Alternativt kan andre ‘genveje’ for cyklister opprioriteres - som eksem-
pelvis et parallelt forløb langs Toften/Nygade.

TARM BYMIDTE

Storegade i dag - det nuværende initiativ omkring et mere grønt gaderum udvikles videre i kommende etaper
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Storegade 1:500

Apotek

Kulturhuset Mejeriet

Have

STOREGADE

KI
RK
EG
AD
E

Deltapladsen
Den grønne passage

TARM BYMIDTE

Signaturforklaring

Eksisterende træer er
vist som ensfarvede grønne cirkler
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Grøn hovedgade 
Storegade   

Begrønningen af Storegade sker i 2 intensiteter: mod nord og syd i en grøn-
nere og frodigere udgave af det nuværende vejprofil, på den centrale stræk-
ning ved Bybækken som et særligt intenst grønt udtryk i et nyt midterbed 
- Storegades grønne hjerte.

Storegade - en grøn hovedgade i 2 intensiteter

Storegade

2

2

1

TARM BYMIDTE

1. Det grønne hjerte - grøn midterrabat på Storegade

Eksempel på karaktergivende grønt bed med farver og oplevelser 2. Vejbede med frøblandinger og et lavere plejenievau

2. Den eksisterende begrønning af Storegade videreudvikles 
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Storegade 1:200

TARM BYMIDTE
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Deltapladsen
Storegade 40

Deltapladsen - et nyt byrum ved bybækken

Mødet mellem Storegade og Bybækken bliver Tarms nye rekreative hjerte 
og mødested. 

Storegade 40 ryddes, så der åbnes op og dannes et nyt grønt og blåt byrum. 

Deltapladen iscenesætter det foranderlige møde mellem land og vand, og 
danner ramme om en fortælling om floddeltaet. 

Den vestlige del af Deltapladsen huser aktiviterer og grej til friluftsliv - som et 
startpunkt for ture videre ud i deltaet. 

Deltapladsen  
 

TARM BYMIDTE

Blomstrende træer som identitetsskabende vejviser langs sti Det foranderlige møde med land og vand - bløde kanter

Nye møder mellem byens rum og vandet. 
Foto: www.pauwelsontwerp.be Rum til nye aktiviteter ved og på vandet
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Deltapladsen 1:500

TARM BYMIDTE
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Biblioteket og Markedspladsen
Det grønne firkløver i samspil med Den Blå Korridor

Bibliotek Den Blå Korridor

Markedspladsen

Et grønt loop til Den Blå Korridor

Den grønne firkløver er en ny tur rundt i Tarm, der leder gennem de vigtigste 
byrum og gader, og danner nye stiforbindelser mellem Storegade og Tarms 
attraktioner

Firkløverens forløb understreges med plantning af nye træer langs veje og 
stier, der løfter helhedsindtrykket og fungerer som vejviser og ’grøn håndli-
ste’ der leder folk gennem byen

I vigtige kryds plantes større opstammede træer som visuelle pejlemærker

Ved biblioteket indrettes en cafe med udeservering ved den eksisterende 
legeplads.

TARM BYMIDTE

En bund af lokale arter giver løft til biodiversiteten og trækker det 
store landskabs karakter ind i bymidten. Plads  til fodgængere i grønne omgivelser langs den grønne firkløver

Ophold i parken ved biblioteket Udeservering ved bibliotekets cafe. Foto: vestre.com. 
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Bibliotek, Markedspladsen og forbindelser til Den Blå Korridor 1:1000

TARM BYMIDTE
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Kirkegade, Sundhedshus og VGT 
En blomstrende allé og grøn ramme om kirken

Tarm Kirke

Sundhedshus/
Nærhospital 

VGT 

En blomstrende allé og grøn ramme om kirken

Kirkegades rolle som central og vigtig akse i byen understreges.

Gaden opgraderes med en række blomstrene varierende træer, der løfter 
helhedsindtrykket og giver skiftende oplevelser i løbet af året.

Ledige hjørner og restarealer ved kirken udnyttes til nye træer, der skaber en 
grøn ramme om kirken og understreger, at her sker der noget særligt.

Kirkegades akse fortsættes mod vest, hvor husrækken i Storegade gennem-
brydes, så der skabes forbindelse til attraktionerne og det grønne vest for 
Storegade

Mejeriet

TARM BYMIDTE

Blomstrende træer som identitetsskabende vejviser
Nye større træer danner en grøn ramme om kirken, og viser, at her 
sker der noget helt særligt. Foto: www.milford.dk

Kirkegade i dag
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En blomstrende allé og grøn ramme om kirken 1:500

TARM BYMIDTE
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Mejeriet 
Den røde Løber

Mejeriet 

Den røde Løber 

Ankomsten til Mejeriet opgraderes og gøres synlig som en rød løber, der 
inviterer besøgende ind fra Kirkegade og leder frem til Mejeriets indgang

Den røde løber indrettes som et lille intimt byrum med siddemulighed og 
ny belysning ved det eksisterende træ, så stedet kan fungere som møde-
sted eller til afsætning i forbindelse med arrangementer i kulturhuset

Mejeriets og Sundhedshusets gavl ud mod den røde løber begrønnes med 
blomstrende klatreplanter, og Mejeriet gavl kan desuden indrettes med in-
foskilt, der fortæller om kommende arrangementer

Den røde løber

TARM BYMIDTE

Nyt mødested med ophold ved ankomsten til Mejeriet

Den røde tegl som identitetsmarkør og rød løber 

Gavle ud mod den røde løber gives et grønnere udtryk med klatre-
planter. 

Stemningsfuld effektbelysning gør et eksisterende træ til et diskret 
pejlemærke og samlingssted
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Den røde løber 1:500

TARM BYMIDTE
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Den grønne passage 
Storegade 22

Den Grønne Passage 

Den grønne passage

Gennembrud af husrækken ved Storegade 22.

En nye grøn passage der bliver en vigtigt led på den grønne firkløver rundt 
i Tarm. 

En stiforbindelse leder videre forbi aktivitetscentret og forbinder til Engdra-
get og Toften.

Langs stien indrettes en sansehave til glæde for til Aktivitetscentrets bruge-
re og områdets beboere.

TARM BYMIDTE

En  sti danner en ny smutvej fra Storegade og gennem grønne omgi-
velser og videre mod vest. Foto: Jack Hobhouse; bdlandarch.com

Sansehave med skiftende indslag som nyt udeareal ved aktivi-
tetscentret

Mulighed for udeophold ved Aktivitetscentret

Sansehave til glæde for store og små
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Den grønne Passage 1:500

TARM BYMIDTE
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Engdraget, Toften og Nygade 
Nye grønne forbindelser og grøn byggemodning

Toften 

Nygade 

Engdraget

Nye grønne forbindelser og grøn byggemodning

En ny opgraderet stiforbindelse langs Toften forbinder den centrale grønne 
loop ved Torvegade med stiforbindelsen fra Tarm Station i nord og videre 
ud i deltaet og det store landskab. Cykelstier føjes til Toftens vejprofil og 
forbindelsen for gående styrkes. Hermed bliver Toften til et ny sikrere alter-
nativ til en cykeltur langs Storegade.

Den store p-plads ved Toften/Nygade kan blive en del af en kommende 
strategi om en ’grøn byggemodning’, hvor ledige arealer i Tarm bymidte 
inddrages og begrønnes som et skridt på vejen hen mod den attraktive 
grønne boligby

Den sydlige del af p-pladsen kan sløjfes og omdannes til en lommepark 
med plads til træer, ophold og leg, der kan fungere som samlingssted for 
beboerne i området, herunder blandt andet de nye boliger ved Toften.
Den nordlige del af p-pladsen fastholdes som parkeringsplads. Her kan en-
kelte pladser tages ud, så der kan etableres bede med en større artsvariati-
on omkring de eksisterende velfungerende træer.

TARM BYMIDTE

Inspiration til hvordan eksisterende p-areal gi-
ves et grønnere udtryk. 

En sikker cykelrute som alternativ til færdsel langs Storegade

Restarealer omdannes til grønne byrum til områdets beboere

Artsvariation og oplevelser langs den grønne firkløver
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Engdraget, Toften og Nygade 1:1000

TARM BYMIDTE
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Tarm Station, Skaterparken og Stationsvej 
Omlægning af trafik og stiforbindelse til deltaet  

Omlægning af trafik og stiforbindelse til deltaet

Styrke sammenhænge og stiforbindelse til deltaet

Mod nord forbinder den grønne hovedgade til krydset ved Stationsvej, den 
nye skaterpark og Tarm Station

For at styrke sammenhængen mellem Storegade, skaterparken, Tarm Stati-
on og forbindelsen videre ud i deltaet, etableres en ny cykel- og gangsti med 
fokus på tilgængelighed og wayfinding. Tarm Station og skaterparken bliver 
dermed integreret som et naturligt stop på en tur rundt i området

Pt. pågår en afklaringsproces omkring en mulig lukning af den østligste del 
af Stationsgade for kørende trafik, og en generel omlægning af de trafikale 
forhold I området ved  Åboulevarden, Storegade, Baunbækvej, Stationsvej 
og Møllevej. 

Den viste løsning kan tilpasses, så den kan fungere sammen med den kom-
mende trafikale løsning

Tarm Station 

Stationsvej 
 

Skaterpark 

TARM BYMIDTE

Kobling til stiforbindelser videre ud i deltaet
Enkle materialer,  et organisk formsprog og plads til lokale arter. 
Foto: DELVA Landscape Architecture / Urbanism

Terrænregulering som et legende indslag der inviterer til bevægelse og udforskelse. 
Foto: https://landezine.com/ripple-park-by-loma/ Milepæle viser vej til deltaet
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Tarm Station, Skaterpark og Stationsvej 1:1000

TARM BYMIDTE



Den Blå Korridor
Forbindelsen til det store landskab og deltaet, vi bor omkring

Den Blå Korridor - en sammenhængende stiforbindelse langs Bybækken i 
Tarm, der forbinder byens centrum fra Søparken og Forsøgshaven til Ring-
vejen mod vest. 

Herfra leder stiforbindelser videre ud i deltaet.

114 TARM BYMIDTE
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Skulpturpark langs bybækken
Oplevelser på vandringen

Placering af små kunsteriske indslag, der fremhæver stiforbindelsen 
langs Bybækken i Tarm 

Skulpturerne placeres på strækningen fra biblioteket og videre mod vest 
langs Bybækken som en særlig attraktion, der knytter sig til ruten på den 
grønne kirkløver.
 Skulpturerne leder den besøgende på vej, og fremhæver særlige steder på 
vejen ud mod deltaet og det store landskab.

Skuplturer fortæller om stedets identitet - vandet og vinden

Særlige steder peges ud

Gangbroer leder på tværs af våde enge og giver nye oplevelser
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 VARIERET BOLIGTILBUD
 GRØNNE & REKREATIVE STRUKTURER
 STIER & FORBINDELSER 
 ERHVERVSUDVIKLING & INFRASTRUKTUR
 NYE FUNKTIONER
 DET GODE UNGDOMSLIV
 BYMIDTEN 
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Det følgende afsnit om Skjern er bygget op i to hoveddele. 

I den første del er der fokus på overordnede temaer der er relevante i forhold 
til Skjerns struktur og udvikling: bosætning, grønne strukturer, stier, forbin-
delser, erhvervsudvikling, infrastruktur og perspektiver på rammer for det 
gode ungdomsliv. 
I anden del ligger fokus på udviklingen af bymidten, hvor udvalgte delområ-
der belyses mere i detaljen. 
Ens for begge afsnit er en vekslen mellem tekst, inspirationsbilleder og kort-
grafik, som tilsammen peger på udviklingsretningen. 

119SKJERN



120

Varieret boligtilbud 

Skjern Å og Skjern Enge sætter nogle naturlige begrænsninger for i hvilken 
retning boligområderne kan få lov at udvikle sig. Den primære retning er 
mod vest og øst. Her er det især vigtigt at indarbejde gode stiforbindelser 
til resten af byen, mod skolerne og bymidten, når større veje kan risikere at 
besværliggøre bevægelserne på tværs for bløde trafikanter. 

Nyere kvarterer hvor der stadig bygges nyt: Ganeråparken, Oldager (parken), 
Greneparken syd for Skjern Birk Plantage. Det er i forlængelse af disse at det 
primære potentiale for den fremtidige boligudvikling ligger. 

I Bredgade er Kejserlind den dominerende træart. 
Ved byfornyelse i den eksisterende bymidte er det relevant at have fokus på 
og stille krav til arkitekturen. 

Ved udvikling af nye boligområder er det særligt vigtigt at indarbejde klima-
sikring, som både er en beskyttelse mod oversvømmelse og andre ekstreme 
vejrhændelser, og bidrager positivt til områdets æstetiske udtryk og natur-
værdi. 

SKJERN

FOTO: https://www.cfmoller.com/p/The-new-SIMAC-Masterplan-i3536.html
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Den Grønne Korridor

Den Grønne Korridor

Eks. boligområdeEks. boligområde

Damsø

Skjern Birk Plantage

Fredskoven

Områder med potentiale 
for ny boligudvikling

Områder med potentiale
for ny boligudvikling

Område til 
boligudvikling

Eksisterende boligområde, 
ikke fuldt udbygget
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Grønne og rekreative strukturer 
Grønne koblinger mellem deltaet og byen

Den Grønne Korridor snor sig som en fantastisk grøn livsnerve gennem 
byen. Naturen kommer helt ind i byen og inviterer til at bevæge sig ud i den 
storslåede natur der ligger lige i nærheden - Deltaet, Skjern Å, Skjern Birk 
Plantage. Korridoren fungerer som et grønt bindeled inde i byen og mellem 
by og landskab. To nye grønne ”rum” er tilføjet Korridoren, nemlig Skjern-
bro Lund og Fredskoven mellem kirken og Skolebyen. Alle grønne områder 
er taget under vingen af forskellige bruger- og driftsgrupper. 

Damsø syd/øst for byen grænser op til et område udlagt til boliger, Mose-
gårdsvej. Grænsefladen mellem lavbundsprojekt og kommende boligområ-
de vil være en oplagt placering for naturnære hytter der giver rum for unikke 
besøgsoplevelser helt tæt på Skjern Enge og Å. Hytterne bør være af en høj 
arkitektonisk kvalitet, nøje tilpasset det særlige landskab. 

Byens grønne koblinger og naturnære besøgsoplevelser

SKJERN

I Den Grønne Korridor er de gode sammenhængende stisystemer med 
til at understøtte de gode cykel- og gangforbindelser inde i byen. 
Foto: Anne-Marie Bøgh
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Klosterengen

Vandhaverne

Byengen

Fredskoven

DEN GRØNNE 
KORRIDOR

Damsø

Skjern Å-bad

Skjernbro Lund

Kong Hans’ Bro
SKJERN ENGE Skjern Å

Kirkeåen

Ganer Å

Skjern Birk Plantage

Skovkanten

Urskoven

1:15.000

SKJERN
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Stier og forbindelser 

Eksisterende stier og cykelforbindelser i Skjern  1:15.000

Eksisterende sti- og cykelforbindelser i Skjern 
Som det ses på oversigten over eksisterende sti- og cykelforbindelser i 
Skjern, er der mangel på sammenhæng på tværs af byen øst-vest. Derfor 
er det især vigtigt at fokusere på en stærk og sikker forbindelse til Skolen 
i Skjern - Klostervej, hvor der med skolesammenlægningen vil være endnu 
flere elever der skal på tværs af byen. 

Generelt er der gode cykelforbindelser ud af byen - den nye cykelsti langs 
Arnborgvej mod Faster, cykelsti langs Ringkøbingvej mod nord og cykelsti 
mod Tarm. Cykelstien mod Stauning/Ringkøbing og mod Lønborg er ikke 
koblet sammen med resten af sti-/cykelstinettet. 

SKJERN



Forslag til forbindelser mellem de eksisterende strukturer i Skjern
1. Forbindelse langs Lønborgvej og Amagervej mod Skolen i Skjern, afd. Klo-
stervej. 
2. En styrket forbindelse mellem Bredgade, ungdomsskolen (Svinget 5) og 
Ringkøbing Skjern Kulturcenter. 
3. Lowline og forbindelse til Remisen
4. Forbindelse langs Klostervej - en sikker skolevej og sammenbinding med 
cykelstien mod hhv. Stauning/Ringkøbing og Lønborg. 
5. En fodgænger- og cykelvenlig løsning, for en sikker sammenbinding på 
tværs af byen og en sikker skolevej. 
6. En mere sikker og styrket forbindelse på tværs af Vardevej for at under-
støtte skolevejene til både Skolen i Skjern, afd. Klostervej (tidl. Amagersko-
len), Skjern Kristne Friskole og resten af skolebyen. 
Der kan med fordel arbejdes med en styrket forbindelse mod Skjernbro 
Lund, Skjern Bådehavn og Deltaet.
7. Med den planlagte forlængelse af Amagervej mod Birkvej vil det styrke 
den overordnede sti- og cykelsammenhæng at prioritere en forbindelse her.
8.  Sammenbinding af stinettet langs Ringvejen og en fremtidig stiforbindel-
se øst for A11, mod Tarm. 

1

4

3

6

7

8

5

2
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Sammenbinding af de eksisterende stistrukturer 1:15.000

SKJERN
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Erhvervsudvikling og infrastruktur 

Erhvervsområder i grønne klæder

De eksisterende erhvervsområder i den nordlige del af Skjern er koncentre-
ret omkring ringvejen og ligger primært på ydersiden. Der er stadig uudnyt-
tede restarealer i det erhvervsområde, men for at sikre fremtidig udvikling 
vil det give god mening at udvide erhvervsområdet yderligere mod nord. 
Der trækkes grønne bånd fra landskabet ind mellem fremtidige erhvervs-
områder. 

Med placeringen langs Ringvejen bliver erhvervsområdet for mange det 
første møde med Skjern, hvilket gør det meget relevant at arbejde med 
udseendet langs vejen. Nogle steder er der træplantninger foran erhvervs-
bygningerne, med god effekt. Det kan med fordel bredes ud til et sammen-
hængende koncept med en grønnere ringvej, der vil være med til at forskøn-
ne vejforløbet. 

Der er gode eksempler på trægrupper mellem Ringvejen og erhvervsbygninger, her foran Boumatic. 
Princippet kan udvides til hele området. Foto: Kathrine Jefsen-Hansen

Innovest med de karakteristiske farver på den rundede facade. Foto: Kathrine Jefsen-Hansen

SKJERN
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trafikløsning ved 
Ånumvej og 
Innovest

svingbane til 
kulturcenteret

1:15.000

erhvervsområder

potentielle områder for 
erhvervsudvikling

ændringsforslag, infrastruktur

SKJERN
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Nye funktioner 
Det tidligere ’Byskolen’ og ’Kirkeskolen’ 

SKJERN

Career Campus

På dele af den gamle Byskoles arealer foreslås et Career Campus som et in-
ternational studiemiljø, med bomuligheder for erhvervspraktikanter, stude-
rende, personer på projektophold i Ringkøbing-Skjern Kommune. Her ska-
bes et miljø, hvor studerende og nyuddannede kandidater bor, og mødes 
med hinanden på tværs af faglighed og kultur. 

Udenomsarealerne skal lægge op til de uformelle møder på kryds og tværs, 
og gøre ungdomslivet i byen synligt. 

Modelfoto: colourbox.com

Modelfoto: colourbox.com
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Nye funktioner i skolebygningerne på Enghavevej

Når skolerne i Skjern sammenlægges på Klostervej, vil de nuværende skole-
bygninger på Enghavevej, tidligere Kirkeskolen, give muligheder for andre 
aktiviteter. 

Det giver god mening at overveje hvilke andre aktiviteter og funktioner der 
kan være i bygningerne. 

Et forslag går på at bruge bygningerne som hjemsted for et kreativt mekka 
i hjertet af byen. Her vil kunne etableres en base for kreativt kulturliv, med 
blandt andet med fokus på musik. Måske også med mulighed for et Gnags 
Museum. Andre kunstformer kan også tænkes ind, som fx fotokunst mm. 

Derudover vil det give mening at have rum for kontorfællesskab med fx fo-
kus på iværksætteri. Et tredje element kan være at arbejde for at fastholde 
offentlige arbejdspladser inde i midtbyen. 

SKJERN

Et kontorfællesskab i de gamle skolebygninger. 
Foto: www.ms.dk/kontorfaellesskab

Musikværksted. Modelfoto: Colourbox.com. Et kreativt mekka med plads til udfolde kreativitet på forskellige 
måder. Modelfoto: Colourbox.com. 
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Det gode ungdomsliv 
Remisen, Ungdomsskolen og Finderupsminde

Remisen og Ungdomsskolen

Der er flere forskellige steder i Skjern, hvor ungdomslivet udfoldes. Helheds-
planen ønsker at bakke op om de eksisterende steder, Remisen, Ungdoms-
skolen og Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Alle med forskellig indgangsvin-
kel og tilbud til unge. 

Remisen er opstartet af lokale unge ildsjæle med et ønske om en udvikling i 
kultur- og musikmiljøet for områdets unge vækstlag. Der er mulighed for at 
blive frivillig i et større fællesskab med fokus på at gøre en forskel og skabe 
gode musikoplevelser for Skjerns nye kultursted.

Med Ungdomsskolens placering ved Stampebækken i den nordøstlige del af 
byen er det vigtigt med gode stiforbindelser til både stationen, midtbyen og 
Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. 

SKJERN

Koncert på Remisen. Foto: https://remisenskjern.dk/om-remisen

Ungdomsskolens knallertbane. Foto: Morten Stricker. Ungdomsskolens lokaler i Skjern, på Svinget 5. 1:2500

Stampe Bæk

Forbindelse til stationen
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Finderupsminde - et nyt ungehus

Finderupsminde (bygningen på Finderupsvej 7) har tidligere fungeret som 
rådhus, og huser i dag stadig kommunale administrationsfunktioner. 

Bygningen ligger i hjertet af byen, midt mellem perlerækken af forskellige 
byrum, tæt på både butikker, stationen og Den Grønne Korridor. Placerin-
gen lægger op til at huset får en særlig rolle i byen. 

I helhedsplanen foreslåes en vision for bygningen om på sigt at få en ny 
funktion som ungehus for sårbare unge - hvor der også er potentiale for, at 
forskellige interessenter kan gå sammen om en café. Stedet tænkes som 
en tryg ramme for personer der er psykisk sårbare, har særlige behov eller 
andre udfordringer. Her kan skabes et inspirerende og stærkt fællesskab 
blandt brugere, medlemmerne og medarbejdere, hvor fokus er at udvikle 
unges interesse for og evne til at medvirke i et demokratisk samfund.

Her i tæt nærhed til både bibliotek og jobcenter er der potentiale for et hus 
der kan danne grundlag for, at unge får en mere naturlig arena i midtbyen. 
Et mødested med et trygt og inkluderende miljø for alle unge. Omgivelserne 
skal give plads til de uplanlagte og uformelle møder mellem unge. 

SKJERN

Indgangsdør til Finderupsminde. Foto: Kathrine Jefsen-Hansen

Inspiration fra Café Utopia, Holstebro, som er en café, der også er en 
arbejdsplads for psykisk sårbare mennesker. Foto: madmødet.dk
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Det gode ungdomsliv 
Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Forståelsen af den overordnede struktur af centeret baseres på hovedind-
gangene i relation til de to parkeringsområder. Som besøgende der ikke er 
kendt i Skjern er det vanskeligt at finde ”den rigtige” vej ind til centeret. Her 
vil det gavne at tydeliggøre både bygning og hovedadgangsveje. 

Kulturcenteret er i dag ikke særligt synlig fra Ringvejen, og for at tydeliggøre 
at her ligger en vigtig bygning, med mange vigtige funktioner, kan der med 
fordel plantes særlige karaktertræer der adskiller sig fra den øvrige træbe-
plantning langs Ringvejen. Det kan være træer der skiller sig ud i både struk-
tur og farve, og især forår og efterår vil der kunne skabes en særlig opmærk-
somhed. En svingbane på Ringvejen vil derudover gøre biladgangen sydfra 
betydeligt nemmere. 

Det vil give god mening at bygge videre på de to hovedindgange ved at de 
henvender sig til to forskellige brugergrupper: Hovedindgang A for besøgen-
de til store arrangementer, koncert, håndboldkampe, messe o.l., og hoved-
indgang B for lokale brugere til fitnesscenter, bowlinghal, kulturskolen og 
de mange forskellige sportsaktiviteter. Et center for aktivitet og bevægelse. 

De mange funktioner i kulturcenteret er kommet til over tid, hvilket kom-
mer til udtryk i de mange forskellige bygninger og forskellige facadeudtryk. 
En måde at skabe sammenhæng mellem de forskellige udtryk, kan være at 
arbejde med en samlende trælamelbeklædning på de forskellige bygnings-
dele. 

Med plads til både koncert, sport og kultur

SKJERN

Forslag til trægrupper, hvor flere træer danner en samlet krone. Gruppen 
består af forskellige løvfældende træer med særligt kraftige efterårsfarver 
og fyrretræer for at være interessant om vinteren. 

Eksempel på lamelbeklædning ved indgangsparti. Foto: Kevin Dolmai-
re, Oeco architectes
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Indgang fra Parkvej ad 
den historiske indgang til 
idrætsparken

Gode forbindelser mellem 
station, ungdomsskole, 
career campus og Kulturcenteret 

Inspiration til udformning af siddemulighed og ophold foran kultur-
centeret. Foto: VEGA Landskab, vegalandskab.dk
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Kulturcentret mangler en udendørs opholdsplads ved A-indgangen, som 
lægger op til liv, samling og fællesskab fx inden en håndboldkamp. Her kan 
en markering i belægningen, bænke eller andre siddemuligheder, træer og 
belysning være med til at skabe et attraktivt udendørsmiljø, der lægger op 
til ophold. 
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I Skjern bymidte er mange funktioner 
koncentreret i området mellem Bred-
gade og Østergade. I dag er forbindel-
sen mellem Bredgade og Den Grønne 
Korridor ikke særlig tydelig. Det øn-
skes ændret.

De eksisterende byrum mellem statio-
nen og Den Grønne Korridor opgrade-
res for at sikre en stærk forbindelse, 
mere liv og tiltrække en bredere mål-
gruppe til bymidten.
Vi trækker livet ind ved at gøre de en-
kelte byrum tydeligere i deres forskel-
lige karakterer.



136 Banktorvet i SkjernSKJERN BYMIDTE
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Udvikling af bymidten i Skjern
Opgradering af eksisterende kvaliteter, nye steder og forbindelser

Skjern i dag - overordnet struktur for bymidten Skabe kontakt mellem bymidten og Den Grønne Korridor Ny strategi for Skjern Bymidte

Forbinde bymidten med Den Grønne Korridor

Styrke Bredgade som Skjerns rygrad

Nyt liv, saft og kraft i eksisterende rammer

Opdaterede kvaliteter og nye ruter

En bredere målgruppe i de centrale byrum

SKJERN BYMIDTE
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1:3000

SKJERN BYMIDTE 
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”Perler på en snor”
Mange forskellige kvaliteter i en samlet struktur

En perlerække af byrum - nyt liv i eksisterende rammer

I dag findes mange forskellige typer rum mellem husene i Skjern. Her i hel-
hedsplanen er der peget på de vigtigste i relation til bymidten. De bearbej-
des med forslag til, hvordan de i samspil kan understøtte et levende bymiljø 
og en stærk forbindelse til Den Grønne Korridor, og desuden hver især stå 
frem som forskellige byrum med tydelige karakteristika og udfoldelsesmu-
ligheder. 

I dag: 
Pæne rum med materialer i høj kvalitet – men mennesketomt og fokus på 
biler og parkering. Der mangler noget, der ’kilder i maven’ og som kan lokke 

folk gennem bymidten og invitere til ophold. Oplevelser og attraktioner. Nyt 
liv, nye funktioner, nye programmer.

I dag er pladserne pæne, men kedelige. Alle pladserne har (med få undta-
gelser) fine belægninger og harmoniske proportioner, og indholdet er det 
samme: primært parkering.

Parkering samles, så der kan blive plads til mennesker og oplevelser på 
Skjerns torve og pladser. En bredere målgruppe i byens centrale byrum.
Pladserne skal være forskellige – de skal ikke kunne det samme, men skal 
supplere hinanden. En reprogrammering af pladserne med fokus på en bre-
dere pallette af aktiviteter, der åbner byens rum op for en bredere målgrup-

pe, og som bidrager til, at man i højere grad mødes naturligt på tværs af 
alder og interesser. 

Forskellighed, oplevelser, skiftende stemninger og plads til alle. 
Bymidten forlænges mod øst, så der skabes kontakt til Den Grønne Korridor.
Genbrug af belægninger – de pæne pladsers belægninger tages op og gives 
nyt liv gennem et redesign, der understøtter de nye funktioner.

Det grønne trækkes med ind ude fra Den Grønne Korridor og helt ind i Skjerns 
hjerte, som et billede på en ny og grønnere identitet, der binder byens rum 
sammen med det store landskab. 
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Stationspladsen
det korte ophold
foranderlig
udstillinger

Holger Danskes 
Plads

børneleg
hygge & pause
under træerne

Streetpladsen
ungdomsliv
liv & aktivitet
mødested

Bibliotekshaven
fordybelse
duft & 
summen

Banktorvet
‘den fine stue’
læ, sol, grønt
siddepladser
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En ny forbindelse fra Busgaden til Bredgade ved rutebilstationen. 
Grønne bede, wayfinding og grafik på asfalten markerer forbindelsen ved 
Fakta, og inviterer gående fra Busgaden og ud på Bredgade

Der laves en ny åbning i hegnet, og 1 p-plads ved hegn og 1 p-plads syd for 
indkørsel udgår
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Pakhustorvet 
Visuelle forbindelser

Pakhuset

Pakhuset - udeservering og visuel forbindelser

Fakta - ny forbindelse fra Brugsen til Bredegade 1_200

Styrk de eksisterende kvaliteter ved Pakhuset - værn om udeserveringen og 
styrk den visuelle forbindelse til Stationspladsen.

Kulturtagene flyttes og erstattes af en lund af blomstrende karaktertræer 
med runde bænke og mulighed for cykelparkering.

En ny belagt sti leder diagonalt over pladsen viser vej mod bymidtens 
strøggade. Ny beplantning langs pakhusets forareal danner ramme om 
udeserveringen, forbindelsen    til Stationspladsen og skærmer af for vind 
og for parkeringspladsen.

SKJERN BYMIDTE

Særlige træer giver nyt liv og kvalitet til 
byrummet ved Pakhuset Ophold ved grøn kant

Belysning danner loft og viser vej fra Pakhuset til 
Stationspladsen

Højbede med mindre træer langs udeservering dan-
ner grøn zone og skærmer mod parkeringen Udeservering ved Pakhuset
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Pakhuset  1:500
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Banegårdspladsen
Udstillingsrum og experimentarium

Stationspladsen

Stationspladsen - udstillingsrum og experimentarium

Stationspladsen med bevares som en åben og fleksibel plads, der markerer 
krydsfeltet mellem Bredgade og forbindelsen til Den Grønne Korridor.

Den klassiske plads kickstartes ved at tildele den en ny rolle som udstillings-
rum og mock up space, der fungere som udstillingsrum for byens ungdoms-
uddannelser. 

Vandkunsten og de eksisterende belægninger på pladsen bevares som den 
klassiske velfungerende ramme, der nu fyldes med liv og virkekraft fra byens 
mange unge, som inviteres ind i Skjerns hjerte som en saltvandsinsprøjt-
ning i det pæne, men affolkede byrum. I mødet mellem det pæne, klassiske, 
og det unge og midlertidige, reaktiveres Stationspladsen og bliver til stedet, 
men lige er nødt til at smutte forbi, for at se, hvad de unge mon nu har fundet 
på. 

Et nyt bed i den eksisterende belægning markerer starten på den nye grøn-
ne forbindelse mod øst i sigtekilen ad Jernbanegade og videre ud mod Den 
Grønne Korridor. På pladsen bevares afsætningsmulighed foran stationen 
og mulighed for ophold på siddekanter og bænke.

SKJERN BYMIDTE

Det grønne danner visuel sammenhæng mellem Stationspladsen 
og Banktorvet

Udstilingsrum for områdets ungdomsuddannelser

En fleksibelt indrettet flade med plads til skiftende indslag og 
skæve projekter

Stationspladsen redefineret - et legende, eksperimenterende 
byrum med saft, kraft og liv

En ny attraktion midt i Skjern:
‘ Hvad mon de nu har fundet på henne på Stationspladsen?’
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Stationspladsen 1:500
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Banktorvet er Skjerns formelle byrum, som åbner sig mod Bredgade og Sta-
tionspladsen. Men hvor Stationspladsen ligger nordvendt og udsat ifht vind, 
vender Banktorvet sig mod syd og danner et læfuldt solrigt hjørne, der invi-
terer til ophold.

Sammen med Stationspladsen markerer Banktorvet på sin vis Skjerns hjerte 
- i krydsfeltet mellem Bredgade, byens rygrad, de klassiske byrum og den 
nye kobling til de grønne kvaliteter. For at fremhæve Banktorvets vigtige rol-
le og placering i den nye fortælling, gives torvet en opgradering der 
forener det klassiske, de grønne kvaliteter og fortællingen om deltaet midt 
i byens hjerte.

Et stort samlende vandelement bliver torvets nye attraktion, der inviterer til 
ophold og leg for store og små. En ny chaussestensbeklægning danner en 
sammenhængende flade, der indrettes til ophold og udeservering i solen 
med ryggen op af nye bede med træer, der styrker torvets oplevelsesmæssi-
ge kvaliteter med skiftende indslag i løbet af året.

Banktorvets eksisterende granitbelægning tages op, og gives nyt liv i et re-
design og opgradering af Holger Danskes Plads.

Banktorvet - deltaet i byens midte

Banktorvet

Banktorvet
Opdaterede kvaliteter og nye oplevelser - deltaet i byens midte

SKJERN BYMIDTE

Ophold i sol og læ op ad en grøn ryg, der danner overgang til 
pladsens facader

En identitetsskabende vandkunst henvender sig til legebørn i alle 
aldre

Flytbare møbler inviterer til ophold på flere 
tider af døgnet og året

Fortællingen om deltaet og det 
store landskab trækkes ind og fo-
rankres i Skjerns hjerte

Det foranderlige vandlandskab præges i 
belægningen på vandkunstens bund
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Banktorvet 1:500
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Holger Danskes Plads
Ophold, udeservering, marked og handel

Ophold, udeservering, marked og handel

Holger Danskes Plads omdannes til et klassisk bytorv med Holger Danske 
statuen som det centrale omdrejningspunkt.

En trærække omkranser pladsen og giver pladsen liv og farver

Pladsen kan indrettes fleksibelt, så den kan rumme torvedage, open by 
night og udeservering. På pladsen indrettes en legeplads for mindre børn, 
der inviterer familier til at blive lidt længere og nyde den smukke plads og 
benytte de forskellige indkøbsmuligheder.

For at understøtte den grønne ramme om pladsen plantes blomstrende 
slyngplanter på de lukkede facader og et stort bed i pladsens vestlige side.

Holger Danskes Plads

SKJERN BYMIDTE

Fleksibel indretning med plads til markedsdage, food festivalg og 
‘Open by night’

Legeplads til mindre børn i trygge omgivelser 
og ophold til deres voksne

Et smukt og klassisk byrum i høj kvalitet og plads til udeservering
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Holger Danskes Plads 1:500
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Jernbanegade og Møllegade
Grøn sivegade med levende butiksfacader

Grøn sivegade med levende butiksfacader

Jernbanegade gives et grønt udtryk og løftes som en central del af den nye 
forbindelse mellem byens rum og Den Grønne Korridor mod øst.

Gaden indrettes som grøn sivegade med fortrin for fodgængere med mulig-
hed for kørsel og varelevering. En bred sammenhængende zone langs butik-
kerne mod nord indrettes til inventarzone med en kombination af nye bede 
med varierende mindre træer, afløst af plads til butikkernes vareudstilling.

Ved Super Brugsen kan der arbejdes med at gøre den lukkede facade mere 
’aktiv’ og dermed udnytte den attraktive placering. Der anlægges et stort 
sammenhængende bed langs Super Brugsens facade, hvor der desuden kan 
åbnes for blomsterudslag el. lign. ud mod Jernbanegade.

Møllegade

Jernbanegade

SKJERN BYMIDTE

Nye gadetræer i variende arter  tegner en grøn forbindelse 
mellem Skjerns centrale byrum og Den Grønne Korridor

Levende facader lokker med nye oplevelser

En lukket facade kan også leveÅbning af Super Brugsens facade mod Jernbanegade 
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Jernbanegade og Møllegade 1:500
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P-plads ved Super Brugsen
Grøn matrikel langs Østergade

Grøn matrikel langs Østergade

Den nye p-plads ved Super Brugsens nordlige indgang indrettes med enkel-
te større træer på fladen mellem p- båsene.

Mod nord afsluttes rummet mod Østergade med en markant randbeplant-
ning af større træer, der rammer p-pladsen ind og lukker hullet i facaderæk-
ken langs Østergade

Randbeplantningen fungerer samtidig som visuel markør for sivegadens 
start og anviser forbindelsen mellem Østergade og Jernbanegade.

Langs Finderupsvej og Møllegade indrettes lavere bede med artsvariation, 
der giver liv og farver, og binder området sammen med det grønne strøg 
langs Jernbanegade.

Ensiggade

SKJERN BYMIDTE

Åbningen i husrækken lukkes med træer - en grøn matrikel Bede langs Møllegade forbinder Jernbanegade med Østergade

En grøn parkeringsplads giver liv og kvalitet til byens rum. 
Foto: pixabay.com
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P-plads ved Ensiggade / Østergade 1:500
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Streetpladsen

Den nordlige del af parkeringspladsen ved Borgerservice indrettes som en 
ny plads for aktivt byliv i Skjern. De sløjfede parkeringspladser genplaceres 
længere mod syd på pladsen på det areal, der i dag huser en omfangsrig 
bøgepur.

Pladsen ligger i forbindelse med et nyt busstop langs Finderupsvej og ved 
det gamle rådhus, der kan indrettes til cafe og venteværelse. Streetpladsen 
indrettes sammen med brugerne med fokus på uformelle aktiviteter, og kan 
programmeres fleksibelt som plug ’n play. 

Per Arnoldis ‘Kulturtage’ er opstillet i både Skjern og Tarm. Skjerns udgave 
står i dag står ved Pakhuset, og det foreslås flyttet til området mellem råd-
hus, bibliotek og Finderupsminde/Finderupsvej 7. 

Kulturtagene gives nyt liv som et som centralt element på den nye plads, og 
indrettes som aktivt legende byrum med plads til legebørn i alle aldre. Som 
et indslag for de mindre børn placeres en cykelbane med bump og bakker 
på den faste belægning, der kan udsmykkes med grafik, der inviterer til leg 
og læring om trafik. Her vil taget kunne få gode anvendelsesmuligheder i 
form af arrangementer i tilknytning til ungehuset, bibliotek, og til børne- og 
ungdomsarrangementer. 
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Bibliotek og Borgerservice
Streetplads med plads aktiv leg for alle aldre

Streetpladsen
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Street aktiviteter for små og store

Ophold med et legende og utraditionelt twist - en ny identitet, 
der kilder i maven

Uformel streetsport der henvender sig til en bred målgruppe Plads til midlertidige indslag, ophold og hygge

Kickstart og reprogrammering af Kulturtagene - en klatrebane 
for eventyrlystne sjæle
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Streetpladsen 1:500
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Biblioteks Have

Den grønne forbindelse fortsættes fra Jernbanegade langs Engtoften. Ved 
biblioteket udvides det grønne på vejens solside, og der indrettes lille frodig 
Bibliotekshave, der inviterer til ophold og pause på turen.
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Bibliotek og Borgerservice
Bibliotekshaven

Bibliotekshaven

SKJERN BYMIDTE

Et roligt hjørne til ro og fordybelse - ophold i sommermånederne Farver, dufte og strukturer

Design og kvalitet i detaljen - en lille perle i høj kvalitet LIlle skala - oplevelsestæt beplantning
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Bibliotekshaven 1:500
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Engtoften
Grøn forbindelse til Den Grønne Korridor

Grøn forbindelse til Den Grønne Korridor

Den østlige del af Engtoften bliver nyt grønt forbindelselsesled mellem by-
midten og Den Grønne Korridor.

Vejbanen og fortovet indsnævres, og der etableres et sammenhængende 
bed i vejens sydside, der danner en grøn forbindelse, der leder videre ned 
til Vandhaverne.

I kryds plantes opstammede bytræer som visuelle pejlemærker, der leder 
folk på rette vej. 

Engtoften

Den grønne 
korridor
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Wayfinding elementer understøtter forbindelsen fra Engtoften til 
stierne i Den Grønne Korridor

Opstammede bytræer som visuelle pejlemærker

En grønnere udgave af Engtoften peger den nye forbindelse ud og 
leder videre på vejen ind mod Skjerns bymidte

Vejbede med frøblandinger og et lavere plejeniveau
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Engtoften 1:500
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Remisen, Vandtårnet og Skjern Lowline
Visuelle pejlemærker, wayfinding og mødested

Visuelle pejlemærker, wayfinding og mødested

Forbindelsen på tværs af baneterrænet ved Vandtårnet og Skjern Lowline 
markeres med en lille lund, der som et visuelt pejlemærket markerer et sær-
ligt sted på Bredgade. I lunden plantes særlige karaktertræer, der i deres far-
ver og struktur skiller sig ud fra de øvrige gadetræer

Vest for baneterrænet markeres forbindelsen videre op til remisen med en 
spejling af lunden, der peger stedet ud, og leder folk på vej. 

Wayfinding elementer, belysning og grafik på den eksisterende asfaltbelæg-
ning understøtter forbindelsen.

Vandtårnet bliver også i fremtiden et pejlemærke langs Bredgade. Området 
ved vandtårnet bearbejdes, så grunden åbner sig op. Turen ned til under-
føringen bearbejdes, og får karakter af at imødekommende lille byrum, der 
også kan fungere som pause- eller mødested for besøgende til og fra Remi-
sen. Der etableres elevator så knudepuntket og krydsningen bliver tilgæn-
gelig for alle.

Remisen

Vandtårn

Lowline
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Effektbelysning af Vandtårnet

Byrum ved Skjern Lowline med mulighed for ophold og tilgænge-
lighed adgang for alle. Foto: Kaare Viemose, ADEPT. 

Karaktergivende og tryghedsskabende effektbelysning i passa-
gen under baneterrænet

Særlige træer med iøjefaldende farver understøtter wayfinding 
og udpeger forbindelsen fra Bredgade til Remisen

Et uformelt møde- og pausested langs Bredgade
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Visuelle pejlemærker, wayfinding og mødested 1:1000
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Byskolen, Career Campus og bynære boliger
Grøn bygade og opgradede funktioner 

Grøn bygade og opgradede funktioner 

Bredgades karakter som Skjerns grønne rygrad styrkes og forlænges mod 
nord

Nord for Nørregade plantes nye gadetræer, så oplevelsen af en grøn bygade 
forlænges helt op til Bækkevangen. Vejbanen indsnævres til 7 meter. For-
tovsbredden er 1,5 m

De nye gadetræer plantes som fuldkronede gadetræer langs det vestlige for-
tov, så der skabes en smuk grøn passage for gående der færdes fra den nye 
p-plads ved Læsserampen og mod syd langs Bredgade

De fuldkronede gadetræer viser, at byen fortsætter nord for Nørregade, men 
med en anden karakter og intensitet end midtbyen med de karakteristiske 
formklippede træer

De nye gadetræer plantes i lave bede og tilpasses indkørslerne. På stræknin-
gen mellem Læsserampen og Vandtårnet suppleres forløbet med wayfin-
ding, der leder besøgende frem til passagen over til Remisen.

Bredgade Nord

SKJERN BYMIDTE

Wayfinding til Remisen og 
Ungdomsskolen

Inspiration til måder at gøre gaden mere grøn - Bredgade nord til 
Bækkevangen. Campus Park

Campus park - park og ophold ved Læsserampen
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Byskolen, Career Campus og bynær boliger 1:2000
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Bredgade Syd, Klostervej og Den Grønne Korridor
Grøn bygade, bedre forbindelser og sikker skolevej

Grøn bygade, bedre forbindelser og sikker skolevej

En ny bearbejdning med fokus på et grønnere udtryk af Bredgade syd sker 
efter samme princip som Bredgade nord, men med gadetræer i begge sider 
af vejen for at forlænge og styrke gaden som bymidtens vigtige rygrad. For-
torvet indsnævres til 1,5 m. Nye bede langs vejen tilpasses indkørslerne

Mod syd ved Vardevej omdannes den eksisterende rundkørsel til et lysre-
guleret kryds for at øge trafiksikkerheden. En ny cykelsti føres langs Kloster-
gade frem til Amagerskolen. Nye vejtræer langs Klostervej, der  bidrager til 
sikkerheden for cyklister med en trafikdæmpende effekt

Fra Anlægsvej/ Fredensgade skaber den nye sti en direkte og visuel forbin-
delse ind i Den Grønne Korridor. Ved den nye sti tilkobling etableres en lille 
plads som bliver et naturligt mødested ved porten til Den Grønne Korridor. 

Den nye del af stien udføres med OB-belægning, for at signalere at parken 
starter her og samtidig sikrer kørsel på området. Eksisterende p-plads mini-
meres med ca. 2 pladser. 

Bredgade Syd

Klostervej

Sikker skolevej

Den Grønne Korridor

SKJERN BYMIDTE

Begrønning af Bredgade syd - en grøn bygade

Nye sikre forbindelser for cyklister  til Amagerskolen

Sikker skolevej som første prioritet

Evt. Cykelbro over  Bredgade syd
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Bredgade Syd, Klostervej og Den Grønne Korridor 1:2000
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Genbrug af belægninger
Skjern bymidte

Genbrug af belægninger

01 BREDGADE NORD
Eksist. belægning bevares.
Ved nye bede optages belægning.

02 NEDGANG TIL ‘LOW LINE’
Eksist. belægning bevares.
Ved nye bede optages belægning.

03 GRØN FORBINDELSE TIL REMISEN
Ny belægning.

04 STATIONSPLADSEN
Eksist. belægning bevares. 
Skiftende udstillinger etableres oven på eksist. belægning. 
Ved nyt bed optages granitbelægning og denne genbruges på Banktorvet og 
Holger Danskes Plads. 

05 PAKHUSET
Eksist. belægning bevares. 
Ved nye bede optages belægning. Chaussésten genbruges på Banktorvet

06 LUNDEN
Ny grus belægning med trædesten i større fliser, evt. fra Stationspladsen.

07 PASSAGE FRA BUSGADEN TIL BREDGADE
Eksist. belægning bevares så vidt muligt. 
Ved indkørsel inddrages en p-plads, der omlægges til asfalt. 
Ved nye bede optages belægning.

08 BANKTORVET
Ny belægning - primært af genbrugte chaussésten fra Banktorvet selv og et. 
andre byrum.  
Eksist. chaussésten fra torvet genbruges på stedet. 
Eksist. granit fliser genbruges på Holger Danskes Plads. 

09 JERNBANEGADE - strækning mellem Banktovet og Holger Danskes Plads
Ny belægning.
Eksist. chaussésten genbruges på Banktorvet.

10 HOLGER DANSKES PLADS
Ny belægning. 
Den centrale del af pladsen udføres med genbrugte granitfliser fra Banktor-
vet.

11 JERNBANEGADE - MØLLEGADE
Eksist. belægning bevares.
Ved nye bede optages belægning.

12 ENGSIGGADE - ny p-plads
Ny belægning.

13 ENGTOFTEN OG BIBLIOTEKSHAVEN
Eksist. belægning bevares.
Ved nye bede optages belægning.
Eksist. chaussésten genbruges på Banktorvet. 

14 STREET PLADS
Ny belægning.

15 BREDGADE SYD
Eksist. belægning bevares.
Ved nye bede optages belægning.

16 VEJKRYDS
Ny belægning.

SKJERN BYMIDTE
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17 KLOSTERVEJ
Eksist. belægning bevares primært.
Ny cykelbane/sti etableres. Ved nye bede optages be-
lægning.

18 ANLÆGSVEJ
Eksist. belægning bevares.
Ved nye bede optages belægning.

19 FORBINDELSE TIL DEN GRØNNE KORRIDOR
Ny belægning.
Eksist. belægning og bundopbygning genbruges hvor den kan. 

20 VARDEVEJ
Eksist. belægning bevares.
Ved nye bede optages belægning.

1:3000

GENBRUG AF BELÆGNINGER

Eks. belægning bevares

Genbrug af belægninger

Ny belægning
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Bredgades eksisterende belægning af søstensfliser med chaussestensbånd 
er et velfungerende element i det klassiske design, der understreges af de 
formklippede lindetræer som overstander i en præcis klippet bøgepur. Det 
klassiske design fremhæver gaden som noget helt særligt i byen, og er et 
bærende udtryk, der er værd at værne om.
Når søstensflisernes levetid er udløbet anbefales det, at de skiftes til en ny 
robust belægning af god kvalitet, så Bredgade også i fremtiden kan være 
en gade, man i Skjern kan være stolt af. Eksempelvis en chaussestensbelæ-
ging, der desuden kan fungere som et sammenbindende led mellem Stati-
onspladsesn og Banktovet.

SKJERN BYMIDTE
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Som et led i den samskabende proces inviteres alle aktører og alle interes-
serede til et Parat-Til-Start møde efter den politiske godkendelse af helheds-
planen for Skjern og Tram. 

Det primære formål med Parat-Til-Start mødet er en organisering i forhold 
til implementeringen og arbejdet henimod en realisering af helhedsplanens 
mange forskellige delprojekter. Til mødet vil der blandt andet være fokus 
på at få  etableret arbejdsgrupper for nogle af  helhedsplanens centrale del-
projekter. 

Arbejdsgrupperne for de enkelte delprojekter har til opgave at fortsætte den 
videre udvikling, da det vil kræve en yderlige bearbejdet før projekterne kan 
realiseres.

I processen med det videre arbejde vil det være vigtig for arbejdsgrupperne 
at være i en tæt dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune, da ansvaret for 
de enkelte delprojekters fremdrift nu ligger hos arbejdsgrupperne og am-
bassadørgruppen.

Processen er dynamisk og en videreudvikling af helhedsplanens indhold  
hen imod realisering.

Projekterne vedrørende henholdsvis Skjern og Tarm vil være naturligt for-
ankret under henholds Skjern Udviklingsforum og Tarm Udviklingsforum.

Den fælles vision og tankerne vedrørende området imellem byerne har ikke 
naturlig forankring. Der kunne derfor med fordel arbejdes for at fortsætte 
ambassadørgruppen, hvor såvel handelsforeningen som udviklingsfora for 
begge byer er repræsenteret sammen med lokale byrådspolitikkere.

Undervejs i den videre proces vil det også være relevant at fortsætte dialog 
med de konkrete brugergrupper for delprojekterne. Her er det i særdeleshen 
vigtigt at inddrage de forskellige grupper af unge tidligt i den videreudvik-
ling for at skabe størst muligt engagement i projekterne.

Den videre proces
En dynamisk plan




