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Helhedsplan Videbæk – en samskabende proces, dét har været arbejdstitlen for det udviklingsarbejde, der ligger til grund 
for den helhedsplan, der nu er udarbejdet for Videbæk. Det har helt fra starten været et af vores succeskriterier, at det skul-
le være en nærværende proces med stort lokalt ejerskab. 

For at det kan lykkes, kræver det lokalt engagement og involvering. Og dét har der været lige fra den første Kick Off works-
hop med et stort fremmøde, til utrolig mange input og ideer via den digitale Ide-Generator og virtuelle workshops – og ikke 
mindst med den stor opbakning til det Åbne Værksted, der holdt til i Bredgade 33 i et par uger. Mange forskellige aktører 
har været i spil –lokale borgere, medarbejdere, erhvervsdrivende, foreninger og klubber etc.

Helhedsplanen udstikker en retning for, hvordan Videbæk kan udvikle sig med både en overordnet strategisk vision og 
nogle meget konkrete tiltag, som kan sættes i værk her og nu.

Vores mål er, at med helhedsplanen kan der skabes en sammenhæng imellem de enkelte mindre udviklingsprojekter, og 
samtidig kan planen være retningsgivende på lang sigt for de projekter, som rækker længere ud i fremtiden.

God læselyst og god arbejdslyst!

Hans Østergaard
Borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune
Juni 2020
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Helhedsplanen er udarbejdet igennem en samskabende 
proces, hvor alle, der har en interesse i Videbæks udvikling, 
betragtes som aktører i stedet for ‘borgere’, ‘kommunen’,
´private virksomheder’ m.fl. På denne måde sættes alle fri af 
deres traditionelle roller og ansvarsområder, og får mulig-
hed for at indgå i samskabelsen om Videbæks udvikling. 

Aktørerne har været involveret på forkellige niveauer: 

Alle byens aktører
Alle byens aktører blev inviteret til kick off workshop d. 1. 
oktober 2019. Her deltog omkring 200 borgere i at vurdere 
byen ud fra forskellige parametre samt idéudvikle på frem-
tidens tiltag. Derudover blev alle inviteret ind i et digitalt 
samarbejdsforum, hvor de kunne komme med input til 
byens udvikling i løbet af efteråret.

Herefter blev der afholdt et åbent værksted i 2 uger i et 
butikslokale i Bredgade i februar 2020. Her kunne alle kigge 
forbi og få en snak med hinanden og med byplanlæggere fra 
kommunen og rådgiveren. Der blev afholdt særlige temaar-
rangementer med bla. 7. klasserne på byens to skoler.

På værkstedet blev alle inputs fra kick off-workshoppen og 
det digitale samarbejdsforum også fremvist til inspiration 
og debat blandt de besøgende. 

Nøgleaktører
En gruppe af byens nøgleaktører blev inviteret med ind i 
maskinrummet som aktive deltagere i forhold til kvalifi-
cering af helhedsplanen. Nøgleaktørerne bestod af ca 30 

udvalgte Videbæk-borgere og repræsentanter fra omegnen 
samt cirka 5 fagpersoner fra Ringkøbing-Skjern kommune.

Den sidste fase i processen, hvor nøgleaktørne skulle vide-
reudvikle og kvalificere det løbende arbejde, blev afbrudt 
af coronapandemien, der lukkede landet ned. Dialogen 
blev genoptaget med en fortsættelse af det digitale samar-
bejdsforum og med afholdelsen af digitale aktørmøder, så 
helhedsplanen kunne komme godt i mål.

Ligeledes blev præsentationen af helhedsplanen for alle 
bynes borgere afholdt digitalt med livestreaming på både 
kommunens hjemmeside og Facebook, hvor deltagerne 
kunne stille spørgsmål undervejs i chatten.

Ambassadørgruppen
En mindre ambassadørgruppe blev tildelt en særlig rolle. 
Gruppen har gået forrest som positive ambassadører for 
helhedsplanen, og været med til at prioritere mellem for-
skellige ideer og projekter samt at udbrede kendskabet og 
ejerskabet til helhedsplanen. Ambassadørgruppen består 
af fire lokale byrådspolitikkere, formanden for Videbæk 
Borgerforening samt formanden for Landdisstriksrådet. Det 
er intentionen, at ambassadørgruppen vil fortsætte arbej-
det med at udbrede helhedsplanen og støtte op om byens 
udvikling fremover.

Slutteligt har styregruppen, bestående af formændene 
for økonomiudvalget og teknik- og miljøudvalget, teknisk 
direktør samt planchefen, godkendt projekt løbende. Den 
endelige helhedsplan er godkendt af byrådet.

EN SAMSKABENDE PROCES

Kick-Off
workshop

’PARAT-TIL-
START’ møde

Ambassadør-
gruppen 
etableres

Online-
samarbejde

Lokale & faglige 
nøgleaktører

Digital 
platform 
er åben

Åbent 
Værksted
i Videbæk

1.10.2019
Hallen i Videbæk

September 2019 Februar 2020
Bredgade 33

Foråret 2020 29.9.2020Oktober 2019 - 
januar 2020
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Grundet corona-krisen i foråret blev de sidste arbejdsmøder afholdt digitalt Det digitale arbejdsforum blev flittigt brugt til at kvalificere arbejdet

Bredgade 33 blev indrettet til et åbent byværksted i februar, hvor der var plads til masser af god dialog og yderligere inputs

Fotos fra Herning Folkeblad, Tom Laursen

Processen blev indledt med et kick off møde i hallen, hvor alle borgere var inviteret
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En helhedsplan er byens plan for den fremtidige udvikling, 
der svarer på hvor byen gerne vil hen, hvordan den kommer 
derhen og hvad der konkret skal gøres for at komme af sted. 
Der er ikke handlepligt med en helhedsplan, og den er ikke 
byggeretsgivende som en lokalplan, men helhedsplanen 
viser retningen og kommer med eksempler på, hvordan 
udviklingen kan ske. 

Helhedsplanen for Videbæk er bygget op omkring en struk-
tur, der består af en indledning med den overordnede vision 
for byens udvikling, derefter en beskrivelse af strategien 
for byens udvikling og til sidst afrundes med et afsnit med 
konkrete projektidéer og handlingsplaner, der alt sammen 
skal medvirke til at styrke byens udvikling og udnytte po-
tentialerne.

Som diagrammet på modstående side viser, inddeles hel-
hedsplanen i tre afsnit:

Hvor vil vi gerne hen?
Visionen beskriver, hvor Videbæk på lang sigt vil hen med 
den fremtidige udvikling.

Hvordan kommer vi derhen?
Gennem en række fysiske hovedgreb, udviklingsprincipper 
og fire strategiske temaer beskrives det, hvad Videbæk skal 
fokusere på for at indfri visionen. Derudover er der udpeget 
6 indsatsområder i byen, hvor der ses et særligt potentiale 
for at udvikle og styrke byen.

Hvad skal vi konkret gøre for at komme af 
sted?
Projektidéer til de seks indsatsområder er udviklet i løbet 
af processen og beskrives yderligere fra side 20 og frem. 
Derudover rummer heledsplanen en idébank med projekt-
forslag og idéer til, hvad der konkret kan igangsættes for at 
understøtte byens udvikling og indfri visionen. 

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 blevet til konkrete 
projekter eller indsatser. Bruttolisten af input fra processen 
er samlet i et selvstændigt bilag.

LÆSNING AF HELHEDSPLANEN
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I Videbæk er vores varemærke kunst, natur & madkultur, og vi er et vigtigt omdrejningspunkt for produktion, 
udvikling, formidling og salg af lokale fødevarer i naturens rige. Kunsten, naturen og madkulturen er den røde tråd i 
vores by og det liv, vi lever i den.

Skønne naturområder omkring os og vores fælles grønne områder i byen binder Videbæk sammen. De skaber trygge 
og grønne stiforbindelser, når vores børn skal cykle eller gå til deres fritidsaktiviteter. De danner rammen om et aktivt 
natur- og friluftsliv, som vores besøgende også nyder godt af.

Videbæk er en rummelig by med plads til alle fra vugge til grav. De unge vender tilbage til byen efter endt uddannelse 
- tilbage til det stærke sammenhold, de mange aktiviteter og tilbud vi har.

ET HELSTØBT VIDEBÆK 2030

Vi har meget - men vi skal sørge 
for at udvikle os mod fremtiden

VISION

Input fra lokal aktør på det digitale samarbejdsforum

”
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Stolthedskort (Forslag): En geografisk visning af kommunens forslag til stoltheder fra kommuneplanens afsnit om byernes roller - samspil mellem byer og 
land. Byerne og det åbne land kan bruge stolthedskortet og de udpegede fyrtårne til at styrke deres identitet og rolle som by eller område, eller ligefrem bruge 
det som springbræt til at opbygge en ny identitet. Alle kommunens byer og det åbne land har potentialer og styrker, som kan udnyttes og danne grundlag for 
den videre udvikling.



1111

Helhedsplanen forholder sig til Ringkøbing-Skjern Kom-
munes planstrategi og kommuneplan. I kommuneplanens 
afsnit om byernes roller er Videbæk udpeget som fyrtårn 
for lokale fødevarer og et omdrejningspunkt for fødevarer 
og kunst i kommuneplanens udpegning af stolthedsflader 
(Se oversigtskort til venstre) 

Helhedsplanen foreslår en række fysiske hovedgreb med 
tilhørende udviklingsprincipper. De er udtryk for netop 
principper, og er altså ikke fastlagt i hverken kommuneplan 
eller lokalplan, men skal fungere som en rettesnor for byens 
fremtidige udvikling. Hovedgrebene kan både være kortsig-
tede og langsigtede, nogle kræver et særligt fokus og andre 
er mere lige til. 

Hovedgrebene er:

LAD NATUREN KOMME FØRST

ETABLER EN NY ATTRAKTION, DER UNDERSTØTTER 
BYENS IDENTITET

KONCENTRER BYLIVET

LAD BYENS RYGRAD AFSPEJLE LIVET, DER LEVES

FULDEND DET GRØNNE NETVÆRK

Hovedgrebenes udviklingsprincipper beskrives yderligere 
på de følgende sider.

FYSISKE HOVEDGREB
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LAD NATUREN KOMME FØRST når der byudvikles.  
Herborg Bakker udgør et vigtigt naturområde med direkte tilknytning til det åbne land omkring Videbæk. Et stort åbent 
landskabstræk friholdes for nye boligområder for at sikre, at Herborg Bakker ikke omkranses af by. 

For at bevare hele byens nærhed til naturen og det åbne land mod vest, kan der på lang sigt arbejdes med omdannelse af 
centralt beliggende gamle erhvervsområder, såfremt udviklingen viser mulighed for det. 

Grønne byrum, vejtræer og biodiversitet skal også være vigtige elementer i udvikling af nye og gamle erhvervsområder.
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ETABLÉR EN NY ATTRAKTION, DER UNDERSTØTTER BYENS IDENTITET - et madkulturhus ved byporten Videbæk 
Bæk, så der etableres et flow af besøgende langs Bredgade mellem Kunstpavillonen og den nye attraktion.

KONCENTRER BYLIVET omkring byens omdrejningspunkter: Butiksliv i bymidten, kunst & kultur ved kunstpavillonen, 
uddannelse & fritid ved skole & hal og madkultur i et nyt omdrejningspunkt ved porten til byen.

LAD BYENS RYGRAD AFSPEJLE LIVET, DER LEVES med varierende vejprofiler og udtryk langs omdrejningspunkterne og 
byportene.
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FULDEND DET GRØNNE NETVÆRK der binder byen sammen med tydelige stiruter og grønne forbindelser.
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Stiforbindelser og passager i og omkring Videbæk
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For at nå i mål med vision 2030 udpeger helhedsplanen fire 
strategiske teamer, som Videbæk bør sætte fokus på. Tema-
erne er:

BYENS IDENTITET

UNGDOMSLIV

BYLIV & BYUDVIKLING

BUTIKS- & ERHVERVSLIV
 
Temaerne er valgt ud fra dialogen med borgere, nøgleaktø-
rer og ambassadører samt byens potentialer og udfordrin-
ger.

BYENS IDENTITET 
Udstilling og udarbejdelse af kunst i Videbæk 
Videbæk har siden opførelsen af Vestjyllands Kunstpavil-
lon i 2012 været et markant fikspunkt på den populære 
”Kunstrute A15” fra Aarhus over Silkeborg og Herning til 
Ringkøbing. Med etableringen af Arne Haugen Sørensen 
Museum i 2017 som en tilbygning til kunstpavillonen blev 
tiltrækningen styrket og kunstpavillon og museet har man-
ge årlige besøgende, der også gerne bliver og overnatter på 
byens hoteller. Derudover har byen en stærk kunstforening 
og en bred samling af skulpturer, som er placeret rundt i 
byen - så mange skulpturer, at byen har sin egen kunstrute. 

I perioden 2009-2012 udførte Erik Peitersen et outdoor 
kunstværk i Videbæk. Kunstværekt er en del af en serie på 
27 planlagte malerier, der udføres i det fri. Erik Peitersens 
inspiration kom både fra naturen og de mange personer fra 
Videbæk, der besøgte ham, når han arbejdede på kunstvær-
ket.

Så Videbæk har gang i rigtig meget, når det kommer til 
kunst som en del af byens vision. Der ligger et stort po-
tentiale i at drive det endnu videre. Ikke bare udstilling af 

kunst på museet og skulpturer i byen, men også udarbejdel-
se af kunst i byen, kan i den grad være med til at sætte byen 
på landkortet, tiltrække besøgende fra nær og fjern og ikke 
mindst give Videbæk noget, som andre byer ikke lige har. 

Man kunne fx. invitere både nye unge talenter, men også 
mere etablerede kunstnere inden for et bredt felt af genrer; 
Fotokunst, forfattere, digtere osv, til at komme og bruge 
Videbæk som udgangspunkt for deres kunst. Der er kom-
met idéer ind om kunstnerboliger placeret i og omkring 
Videbæk - måske mobile, så de kan placeres lige netop der, 
hvor kunstneren finder bedst. Der kunne sidde en forfatter 
i Bredgade og lade sig inspirere af livet i bymidten eller en 
fotograf i Herborg Bakker.

Natur- & friluftsliv
Videbæks identiet og karakter har altid været præget af 
naturområdet Herborg Bakker. Også her kommer mange 
besøgende udefra, og den smukke naturoplevelse hænger 
for mange fint sammen med kunstoplevelsen. Men Her-
borg Bakker er ikke kun smuk natur, området danner også 
rammen om mange lokale borgeres aktive friluftsliv med 
mountainbike og løbe- og gåture. Der er kommet mange 
idéer ind til, hvordan Herborg Bakker kunne udnyttes med 
mange flere aktivitetsmuligheder.

Natur- og friluftslivet udspiller sig ikke kun i Herborg 
Bakker. Der findes rigtig mange grønne områder i Videbæk; 
Anlægget med kunstpavillonen, arboretet og det grønne 
areal ved rutebilstationen langs Videbæk Bæk, byens mange 
sportsbaner og ikke mindst naturen omkring bækkene i 
byen. Arboretet ligger lidt gemt væk i udkanten af byen og 
på den grønne plæne ved rutebilstationen er Videbæk Bæk 
ikke særlig synlig eller tilgængelig. 

Strategien er at sætte fokus på og formidle de mange 
grønne, rekreative og naturskønne områder, koble dem 
med gode stiruter og forbindelser, og tænke dem samlet 
som et stærkt netværk, der binder byen sammen. Derved er 

STRATEGI

Videbæk betyder bækken hvor der 
fandtes vidier, en slags pil, og byen 
opstod ved denne bæk

”
Videbæk Lokalhistorisk arkiv og Videbæk bogen
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det målet, at Videbæks identitet og bymiljø styrkes og kan 
tiltrække besøgende og tilflyttere og selvfølgelig fastholde 
de nuværende borgere.

Lokale fødevarer i byens butikker, caféer & 
hoteller og i erhvervsområdet 
Videbæk er i kommuneplanen 2021-2033 udpeget som 
fyrtårn for lokale fødevarer på baggrund af byens historie 
omkring fødevarer og de mange små og store fødevarevirk-
somheder, der findes i omkring byen. Mejerisektoren er 
meget stor i Videbæk set både i lokal og national målestok, 
derfor er mejeridriften en del af fødevareproduktionen, 
der arbejdes med i planen. Men Videbæks historie handler 
ikke kun om mejerierne, men også om de mange tiltag, der 
gennem de seneste år er gjort for udbredelsen og brugen af 
lokale fødevarer i Naturens Rige i Videbæk. Tiltag, der støt-
ter op om Naturens Rige som Vestjyllands fødekammer.

Der ligger et stærkt brand i lokale fødevarer i disse tider, 
hvor bæredygtig produktion, mindre transport fra jord til 
bord og det nordiske køkken spiller en stor rolle for mange 
danskere og ligeså turister. Derudover spiller byens både 
små og store fødevarevirksomheder - og naturligvis også de 
øvrige virksomheder - en stor rolle for byens styrke. 

En strategi om, at styrke Videbæk som fyrtårn for lokale 
fødevarer, kan både styrke byens butiks- og handelsliv og 
erhvervsområdets tiltrækningskraft for nye virksomheder. 
Et lille fødevareklynge ’Food Valley’ er næsten på vej i er-
hvervsområdet omkring Fabriksvej fra småkageproduktion 
til slagterhus, og her kunne der med fordel tiltrækkes flere 
produktionsvirksomheder med mulighed for at virksomhe-
derne kan styrke hinanden. Områdets placering er yderst 
tilgængeligt og tæt på regionale forbindelser, når fødeva-
reproducenternes leverandører og kunder skal hente og 
bringe varer. 

Lokal fødevareproduktion i Videbæk
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UNGDOMSLIV
På de unges præmisser
De store børn og unge i Videbæk, som ikke dyrker sport, 
mangler både ting at tage sig til og steder at være. Noget af 
det vigtigste for valg af bolig senere i livet er minderne om 
et trygt, spændende og aktivt barndoms- og ungdomsliv - 
et liv, man gerne vil give sine egne børn. Der sættes derfor 
fokus på de unges fritidsliv i helhedsplanen.

Steder til unge kan have mange former: Der er både brug 
for de formelle og strukturede tilbud med faste rammer og 
aktiviteter, men også steder til mere uplanlagte, uformelle 
møder, hvor man som ung kan være lidt i ’fred’ - kort sagt 
alternativer til ’nede på tanken’ eller ’bag brugsen’. 

I forbindelse med det åbne værksted i Bredgade blev der 
afholdt workshop med 7. klasserne fra Videbæks to skoler. 
De har foreslået læsehytter, skaterbane, udendørs workout, 
trampoliner og hængekøjer. 

Hænge-ud-steder 
De uformelle hænge-ud-steder kunne fx. være små simple 
pavillioner, som de unge kan hænge ud i - nogle placeret i 

byens grønne områder lidt for sig selv, andre placeret mere 
centralt, hvor man kan følge byrummets liv. De kunne fx. 
placeres i den nye kunstpark i forlængelse af anlægget, ved 
rutebilstationen, denne grønne kile langs Falkevej og ved 
ABC Lavpris, hvor skolebørnene fra friskolen mangler et 
overdækket sted at vente på bussen efter skole.

Derudover er helhedsplanens indsatsområde Skovkilen ved 
den gamle maskinfabrik et oplagt sted at arbejde med ude-
rum og aktiviteter for børn og unge. Se mere på side 36.

De unge med på råd
Byens børn og unge skal inddrages i såvel placeringen 
som udformningen af pavillonerne, så de tager ejerskab og 
derved et større ansvar for at vedligholde og passe på dem. 
Derudover kunne der etableres et ungeråd, hvor de unge får 
mulighed forat deltage mere aktivt i byens udvikling. Ikke 
kun når det drejer sig om aktiviteter og steder for dem, men 
også omkring anden udvikling i byen. På den måde giver 
man de unge ejerskab til Videbæk - et ejerskab som gerne 
skulle række langt ud i deres fremtidige liv. Erfaringerne 
i Videbæk er, at det er svært at tiltrække og fastholde de 
unge. Der skal derfor tænkes i nye måder at gøre det på - fx. 
gennem inddragelse af hele familien eller gennem løbende 
dialgo med elevrådene på byens skoler.

Giv os et sted i lighed med den SFO, vi 
kunne være i, da vi var mindre. 
Find nogle voksne/unge, der kan vise os 
den rette vej ind i ungdommen

”

Inspirationsbilleder af hænge-ud-steder for unge

Input fra lokal aktør på det digitale samarbejdsforum
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Fire vigtige omdrejningspunkter i byen, som hver især skal byde på forskelligt byliv

BYLIV & BYUDVIKLING
Koncentration af byliv
Ved at koncentrere bylivet  omkring byens omdrejnings-
punkter understøttes de eksisterende tilbud og funktioner  
gennem et sikkert flow af mennesker - potentielle brugere 
og forbrugere - og der skabes grobund for nye aktiviteter, 
tilbud og funktioner. Butikslivet skal eksempelvis koncen-
treres omkring bymidten i tilknytning til Bredgade, hvor 
etablering af offentlige funktioner som sundhedshus og en 
eventuel flytning af biblioteket vil være med til at under-
støtte byens butiksliv.

Fortætning & omdannelse
Ved at fortætte og omdanne eksisterende ejendomme og 
byområder i Videbæk kan det undgås, at byen på lang sigt 
breder sig ud i det åbne land og den natur, der omgiver 
byen - den natur, som tilflyttere netop efterspørger  som en 
del af byens identitet, og som alle, der bor i Videbæk gerne 

vil have adgang til. Det kan både handle om at forskønne 
og forny eksisterende ældre bygningsmasse til moderne og 
mere tidsvarende boliger, eller omdanne gamle erhvervs-
områder, som er kommet til at ligge centralt i byen efter-
hånden, som den er vokset. 

Bosætning i naturen - mere fælles, mindre privat 
Vest for Videbæk er der i kommuneplanen planlagt for en 
række nye boligområder på kanten af byen ud mod det åbne 
land. Her er det muligt at etablere nye attraktive boligområ-
der for unge tilflyttere. For at sikre, at så mange som muligt 
har adgang til attraktive naturområder, anbefales det at ind-
rette disse nye områder ud fra en strategi om mere fælles 
og mindre privat. Mange unge børnefamilier efterspørger 
netop mindre private grunde og flere fælles faciliteter og 
fælles grønne områder.
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BUTIKS- & ERHVERVSLIV
Fødevarer - madkultur
Butikslivet i Videbæk har ind til videre overlevet, hvor det 
i mange sammenlignelige byer er forsvundet fra bymidten. 
Flere af byens butikker står dog over for et generationsskif-
te indenfor 5-10 år med risiko for, at butikkerne ikke over-
lever. Det er derfor stadig vigtigt vedholdende at arbejde 
strategisk med fastholdelsen af et bredt og spændende felt 
af udvalgsvarebutikker. 

De lokale fødevarer, historien og madkultur generelt bør 
skinne igennem i hele Videbæk. Byens virksomheder og 
butikker bør fælles støtte op om fortællingen om Videbæk 
som et fyrtårn for de lokale fødevarer i naturens rige - fx. 
kunne kunstmussets café sælge kager fra den lokale bager, 
og den lokale bager kunne udvikle en særlig Videbæk 
småkage i samarbejde med småkagefabrikken. Hvis nu 
boghandleren i Videbæk blev kendt som førende inden for 

koge- og madbøger - og naturligvis også kunstbøger - ville 
mange af byens gourmet- og kunstinteresserede besøgende 
naturligt blive trukket op for at handle i Bredgade. Alle de 
andre lokale fødevareproducenter i Naturens Rige bør ’have 
en plads’ i Videbæk; Stauning Whisky, Vesterhavsmost fra 
Laurbjerg, sunde og nærende snacks fra Din Insektbutik og 
alle de andre spændende fødevarer.

På den måde kan der opnås en frugtbar synergi, hvor 
Videbæk går forest for, at alle trækker i samme retning og 
derigennem styrker dem selv og hinanden.

Tilgængelige erhvervsarealer
Erhvervsområdet ved Fabriksvej foreslås udpeget som et nyt 
´Food valley´ - en fødevareklynge, hvor synergien mellem flere 
fødevarervirksomheder, tilgængeligheden til den regionale 
infrastruktur og Videbæks skarpe profil vil kunne tiltrække 
flere mellemstore og små virksomheder til byen. Videbæks 
tilgængelighed til det regionale vejnet og placeringen som 
porten mod øst skal formidles tydeligt ift. at tiltrække nye 
virksomheder til byen. 
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Derudover skal der generelt sikres tilgængelige erhvervsa-
realer til nye og eksisterende virksomheder i den fremtidige 
planlægning. Den præcise udformning af udvidelsen af rute 15 
kendes ikke ved helhedsplanens udarbejdelse, men forventes 
at ville give mulighed for etablering af nye attraktive ervervs-
områder langs ruten i byens østlige ende. 

En skarp og tydelig by- og erhvervsprofil kan være med til 
særligt at tiltrække små og nystartede virksomheder, som har 
brug for at læne sig op af lignende og erfarne virksomheder. 

De store eksisterende virksomheder som Arla og Vestas er 
yderst vigtige for Videbæk som erhvervsby. Det er virksomhe-
der, der genererer arbejdspladser, tiltrækker erhvervsdrivende 
til byen, understøtter byens liv og sætter Videbæk på det nati-
onale landkort. Et tæt samarbejde mellem by og virksomheder 
er særligt afgørende for Videbæk.

Tæt kontakt og samarbejde med oplandet
Som fyrtårn for lokale fødevarer og fødevareklynge er Vide-
bæk afhængig af et tæt samarbejde med de øvrige byer og 
virksomheder i hele naturens rige. Fødevarevirksomheder 
i hele kommunen skal kunne se sig selv i samarbejdet med 
Videbæk og se Videbæk som netop porten mod øst, hvor 
deres produkter og arbejde formidles til resten af landet. Så 
Videbæks erhvervsudvikling skal fremadrettet ske i et tæt 
samarbejde med de store virksomheder, store og små fødeva-
reproducenter, de omkringliggende oplandsbyer og de øvrige 
hovedcenterbyer i kommunen.

Videbæk

Spjald

Grønbjerg

Herborg

Vorgoed-Barde

Troldhede

Borris

Skjern

Tarm

Ringkøbing

Hvidesande

Fiskbæk

Oversigtskort, der viser Videbæk som porten til Naturens Rige fra øst. Videbæk skal ses i tæt sam-
menhæng og samarbejde med kommunens mange lokale producenter af råvarer og  fødevarer



22

I løbet af processen er der udpeget 6 indsatsomårder i byen, 
hvor der ligger et særligt potentiale for en udvikling af Vide-
bæk mod visionen. Indsatsområderne er af forskellig karak-
ter og forslagene til, hvordan de kan udviles er også meget 
forskellige - fra aktiviteter og faciliteter omkring Herborg 
Bakker til mere omfattende omdannelsesforslag omkring 
bymidten, Videbækken og den gamle maskinfabrik.

Indsatsområderne ses på oversigtskortet på næste side og 
beskrives yderligere på de efterfølgende sider:

BYMIDTEN
VIDEBÆKKEN
SKOLE & HAL
HERBORG BAKKER
KUNSTPARK
SKOVKILEN

De to indsatsområder BYMIDTEN og VIDEBÆKKEN er ud-
valgt til en ekstra bearbejdning her i helhedsplanen. 

INDSATSOMRÅDER

Bymidten

Skole & hal

Herborg Bakker Skovkilen

Kunstpark Videbækken
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BYMIDTEN

VIDEBÆKKEN

KUNSTPARK

SKOVKILEN

SKOLE & HAL

HERBORG BAKKER

Oversigtskort over udpegede indsatsområder
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Bymidtens torve og pladser
I bymidten i Videbæk leves et aktivt liv med et bredt udvalg 
af udvalgsvarebutikker og et stort flow af gående, cykler og 
biler i Bredgade og i passager og gader. Bymidten har en 
række forskellige byrum og pladsdannelser, som hver i sær 
byder på forskellige oplevelser: Pladsen foran hotellet er en 
ankomstplads til bymidten, hvor Bredgades særlige belæg-
ning og belysning starter - et oplagt sted til udeservering 
eller ligende aktivitet, der kan byde velkommen til bymid-
ten. Omkring Superbrugsen møder man hinanden, når man 
handler, og der er plads til det korte og uformelle møde.

På gadehjørnerne langs Bredgade og langs de brede fortove 
er der plads til udeservering og butiksudstilling - et vig-
tigt element for livet i gaden og noget, der med fordel kan 
udnyttes af flere til fx. opstilling af en bænk eller blomster-
kasser for at styrke bymiljøet og fastholde at Bredgade er et 
hyggeligt og indbydende sted at færdes.

Stjerntorvet er Videbæks centrale plads og er koblet til 
Bredgade i belægning og belysning. Torvet lider i dag under 
den forbikørende trafik og den manglende fysiske og visuel-
le kontakt med butikslivet og de forbipasserende i Bredga-
de. Siden torvet blev anlagt med ny belægning sammen med 
Bredgade, er der gjort flere forsøg på at ’indtage rummet’ og 
gøre det mere attraktivt med byinventar af forskellig slags. 
Der er opstillet et legestativ, plantekummer og bænke. Der 
har også været flere forsøg med madboder og aktiviteter, 
men torvet forbliver et ikke attraktivt, vindomsust sted, 
som byens borgere ikke rigtigt tager til sig.De mange forbi-
passerende biler, gående fra rutebilstationen og ikke mindst 
butikkerne omkring torvet er dog stadig et potentiale, der 
bør udnyttes. 

Ved at lade stjernetorvet indgå i byens ’grønne struktur’ og 
være et ’stoppested’ på byens forskellige ruter i det grønne, 
kunne det bibringes et nyt liv og en ny karakter - et mere 
grønt torv med urtebede og spiselige planter samt læska-

bende beplantning mod Søndergade; en pause på turen 
rundt i kunstruten for turisterne, en grøn forhave for de 
omkringliggende boliger og en hyggelig oase for byens bor-
gere at slå sig ned i. Ved at arbejde med torvets kantzoner 
langs facaderne, når man indretter torvet, bliver det muligt 
at bevare den centrale del fri for byinventar - og ligeledes 
lade springvandet stå solitært som det kunstværk, det er. 

Ejendommen Bredgade 23 kan med fordel udnyttes til en 
mere aktiv funktion i stueetagen - butik, café eller lign., som 
vil have gavn af at åbne op med aktive facader mod torvet 
og på den måde understøtte sammenhæng mellem butiks-
gade og torv. Facade uden vinduer eller døre mod torvet 
kunne med fordel beplantes eller udsmykkes med kunst for 
at bryde den ’hårde’ kant. 

Bymidtens aktiviteter og forbindelser
Bymidten er præget af både den gennemkørende trafik 
og bilparkering i Bredgade, som er vigtigt for butikkernes 
overlevelse, men også af de mange passager og gader, som 
krydser i gennem bymidten. Mange børn har deres vej til 
skole gennem gaderne og ligeså de unge mennesker som 
skal med rutebilen til og fra uddannelser uden for byen. Der 
opleves en tydelig myldretid med ekstra aktivitet mor-
gen og eftermiddag. Ud over butikker er flere livgivende 
funktioner placeret i og omkring bymidten som fx. Hotel 
Westergaard og forsamlingshuset samt arbejdspladser hos 
fx.  Videbæk Energi, Ringkøbing-Skjern Kommunes familie-
afdeling og mange andre.  

Fusionshus - bibliotek og sundhedshus
Der har i længere tid været dialog i Videbæk omkring et nyt 
sundhedshus, der både kan rumme byens læger, tandlæger, 
fysioterapi, fitness, wellnes og lign. Funktioner, som alle 
er med til at skabe byliv og et godt flow af mennesker og 
derfor foreslås placeret bymidten som ét af byens vigtige 
omdrejningspunkter. 

BYMIDTEN
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Skovkilen

Herborg Bakker

Stjernetorvet
- Markedspladsen

KUNSTPAVILLON
MADKULTURHUS

FUSIONSHUS

SUNDHEDSHUS

Ved hotellet 
- Ankomstpladsen

Ved brugsen 
- Det tilfældige møde

Nyt torv
-Det sociale mødested

Bugges Plads
- Det lokale samlingssted

Anlægget - Den grønne park

Ved byport og madkulturhus
- Den grønne aktive park

Bethania Plads 
- Den korte pause

Diagram over byrummenes forskellige karaktere og 
sammenhæng mellem attraktioner på tværs af bymidten

Strukturplan, der viser vigtige forbindelser og funktioner i bymidten. Baggrundsfoto © SDFE
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En lokal projektgruppe har i noget tid arbejdet med et ud-
viklingsprojekt, der foreslår at nedrive Bredgade 35-45 og 
etablere nye bygninger med butik og erhverv i stuetagen og 
boliger ovenpå. 

Biblioteket ligger i dag på en parcelhusvej i kanten af 
bymidten i en ældre halbygning. For at understøtte livet og 
aktiviterne i bymidten foreslås biblioteket flyttet til en mere 
central placering i Bredgade. Et bibliotek ’lever’ også uden-
for butikkernes åbningstid, hvor bymidtens aktivitetniveau 
daler kraftigt, og det henvender sig til alle generationer. 

Ét samlet scenarie
I helhedsplanen er butikker, fusionshus og sundhedshus 
tænkt sammen i ét samlet scenarie for en omdannelse af 
området fra Bredgade til Fischersvej med etableringen af 
nye butikslokaler med boliger oven på, et nyt sundhedshus 
til lægerne og et ’fusionshus’ med bibliotek, café og med 
plads til fysioterapi og andre sunhedsfaglige funktioner, 
som ikke nødvendigvis skal ligge i direkte tilknytning til 
lægerne. 

I scenariet er der søgt hensyn til de forskellige aktører, 
som i skrivende stund har forskellige tidsperspektiver for, 
hvornår de ønsker eller har brug for nye faciliteter. Efter 
helhedsplanen følger en mere detaljeret programmering og 
udpegning af, hvillke funktioner, der skal placeres hvor. Det 
er dog afgørende, at biblioteket som den mest brede og ak-
tive funktion placeres ud mod Bredgade, og at alle stueeta-
ger indrettes med åbne og offentligt tilgængelige funktioner.  

Scenariet er indrettet med tre solitære byggefelter til de tre 
primære funktioner: Butikker, fusionshus og sundhedshus 
og giver derved mulighed for en etapevis udvikling. 

Scenariet vil styrke Bredgade med aktive og åbne funkti-
oner i stueetagen, og skabe en ny og stærk forbindelse fra 
Bredgade til Bugges Plads og videre ud til den nye kunst-
park og endnu videre ud til Herborg Bakker.  Derudover 
opstår der mulighed for etableringen af en ny solvendt 
opholdsplads i tilkytning til biblioteket og en eventuel café. 
Scenariet indeholder også nye attraktive boliger på de øver-
ste etager med mulighed for tagterrasser og udsigt over det 
sydlige Videbæk.

Sundhedshuset foreslås placeret på en offentligt ejet, ube-
bygget grund syd for Gl. Kongevej. Her er der den nødendi-
ge plads til ambulancekørsel, af- og pålæsning og til fælles 
faciliteter som reception, kantine og møderum til byens 
læger. Når biblioteket flyttes kan det ledige areal enten 
friholdes til en eventuel udvidelse af sundhedshuset eller 
udnyttes til nye rækkehuse til fx. ældre og unge, der vil have 
gavn af nærheden til butikker og offetnlig transport. 

For at kunne opretholde et nødvendigt antal parkerings-
pladser til de forskellige funktioner, bør de nuværende par-
keringsarealer i området indrettes mere optimalt end de er 
i dag. Gl. Kongevej foreslås ensrettet for at dæmpe trafikken 
gennem det omdannede område og for at give plads til flere 
parkeringspladser langs vejen. Til sammen vil disse to tiltag 
kunne opfylde det forventede parkeringsbehov.

Inspirationsbilleder af moderne byggeri, der respekterer bymidtens skala og styrker det 
arkitektoniske udtryk samt åbne og aktive stueetager, der kobler bylivet inde og ude 
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Illustrationsplan, der viser scenariet for, hvordan området fra Bredgade til Fischersvej kan omdannes til en ny aktiv del af bymidten 1:500
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Bredgade MøllegadeFusionshus med boliger og tagterrasse ovenpå

Principsnit, der viser gaderummet i Bredgade med et åbent fusionshus overfor bageriet og Møllegade

Bager/café
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Skitse, der viser hvordan den nye facaderække med åbne stuetager, forplads ved fusisonshus og bager og livet i Bredgade kan udvikles

rumlig skitse indsættes
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Skitse, der viser scenariet set fra nordvest. Det nye byggeri skal etableres i respekt for de omkringliggende bygninger ift etageantal og bygningshøjde. 
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Genslyngning af bækken
Ringkøbing-Skjern Kommune igangsætter i 2020 et projekt 
ved Videbæk Bæk, der omfatter både en genslyngning af 
bækken ved arboretet og etablering af bassiner nord for 
Bredgade til fjernelse af okker, hvilket vil give en bedre 
vandløbskvalitet. Arealet omkring Videbækken er beskyttet 
efter naturbeskyttelseslovens § 3, der ikke tillader tilstand-
sændring i det udpegede område.

Rutebilstation og lastbilparkering
Der er kommet mange idéer ind om flytning af rutebilstati-
onen længere mod vest. Placeringen her tæt på butikslivet 
og erhvervsområderne foreslås bevaret, da det blandt andet 
skaber et flow af gående op igennem bymidten, og samtidig 
servicerer erhvervsområdet. Med helhedsplanen foreslås 
byens port ved Videbækken netop markeret tydeligere, og 
det understøtter rutebilsstationens nuværende placering.

Lastbilparkeringen, der i dag foregår på grusarealet mellem 
bækken og rutebilstationen foreslås flyttet til erhvervs-
området til en placering med god tilgængelighed og med 
attraktive servicefaciliter som fx. toilet, bad, udefitness og 
bord- og bænkesæt.

Ny attraktion - Madkulturhus
For enden af Fabriksvej - den nye fødevareklynge - foreslås 
placeret en ny attraktion i byen, som mange borgere har ud-
trykt ønske om i inddragelsen: ’madkulturhuset’ er arbejds-
titlen - en ny attraktion omkring temaet madkultur, der fx. 
kan formidle historien om mælkens vej fra koen til yog-
hurten og byens mejerihistorie. Men også Naturens riges 
fødevareproduktion, de råvarer egnen har at byde på osv. 
Her kan der afholdes madkurser, hvor udenlandske turister 
kan lære at lave lokale egnsretter og meget mere. ’madkul-
turhuset’ kan også være et sted, hvor erhvervslivet møder 
byen - hvor virksomhederne kan udstille og formidle, hvad 
de arbejder med, ikke kun fødevarevirksomheder, men også 
de mange byggefirmaer og håndværkere, som er i byen. 

VIDEBÆKKEN

Fødevareklynge

Bymidten

NY ATTRAKTION

Rutebilstation

Byport

Genslyngning af 
Videbæk Bæk

Aktiv naturpark

En ny attraktion i aksen mellem ´Food Valley’ og bymidten 



3131

Strukturplan, der viser potentialerne i området. Baggrundsfoto © SDFE
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Placeringen er optimal ift. at markere byens port ved Vide-
bæk Bæk, hvor byen oprindeligt er opstået, tæt på det første 
andelsmejeri, tæt på bymidten og med god sti- og vejfor-
bindelse til kunstpavillonen som byens anden attraktion. 
Der kan opstå et naturligt flow forbi Bredgades butikker og 
caféer mellem de to attraktioner.

Grøn kile
Fra den grønne byport på Bredgade etableres et stort natur-
område omkring den genslyngede bæk. Her kan blive plads 
til mange forksellige aktiviteter og fællesskaber: Naturlege-
plads for de små, en ’legeplads’ for de unge, der indrettes, 
så de opfordres til bevægelse, sanse- og dyrkningshaver 
i tilknytning til madkulturhuset og måske oven i købet 
mulighed for dyrehold - køer, får og geder, der giver mælk 
til osteproduktionen i madkulturhuset, høns der giver æg, 
bistader med honning - som formidler dyrenes rolle i vores 
madproduktion i fortiden, i dag og i fremtiden. 

Videbæk bæk skal gøres tilgængelig, så man kan komme tæt 
på, ud på og henover vandet - måske med en naturstation 
som et fremtidigt fast udflugtsmål for daginstitutioner og 
skolerne. 

Etapevis udvikling
Delelementerne i indsatsområdet er af varierende komplek-
sitet og kan udvikles i forskellig tempi. Genslyngningen af 
bækken er et kommunalt projekt, der går i gang i 2020. 

Etableringen af nye aktiviteter i den grønne kile kan udvik-
les i flere trin, når genslyngningsprojektet er udført - måske 
med midlertidige aktiviteter  som udstilling af landart eller 
opsætning af legeredskaber på græsarealet syd for rutebil-
stationen, for at påbegynde områdets transformation til et 
nyt aktivt omdrejningspunkt i Videbæk. Den grønne kile er 
også et oplagt sted at placere midlertidige aktiviteter for 
de unge på kort sigt, hvis udviklingen af indsatsområdet 
Skovkilen først igangsættes på lang sigt.

Madkulturhuset er en langsigtet udviklingsidé, som kræver 
investeringer af en vis størrelsesorden. Projektet vil kræve 
en udviklingsperiode, hvor vision og program for stedet 
udarbejdes. På den baggrund og på baggrund af helheds-
planen kan der fx. søges medfinansiering fra fonde, private 
investorer og lign. 

Genslyngning af 
Videbæk Bæk

Grønt naturområde

Cykelsti

Bredgade - byport Madkulturhuset

Principsnit, der viser området fra den grønne port i Bredgade til MADfabikkens køkkenlaboratorie
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Illustrationsplan, der viser hvordan indsatsområdet kan udvikles 1:1500
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Inspirationsbilleder af rekreative aktiviteter omkring Videbækken og udearealerne ved en ny attraktion
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Skitse, der viser madkulturhuset og den genslyngede bæk set fra nordøst
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Der vil stadig være parkeringsmulighed og vareindlevering 
øst for hallen. Derved bliver der en ny primær vejadgang til 
hallen via adgangsvejen til skolen, som er mere direkte og 
nemmere at finde for udefrakommende. I det videre forløb 
skal de trafikale forhold omkring vejadgang fra Bredgade 
undersøges yderligere.

Aktivt forareal
Forarealet ved hallens hovedindgang foreslås indrettet med 
et lege- og opholdsareal, der skal henvende sig særligt til 
store børn og unge. Det skrånende terræn kan udnyttes til 
amfisiddepladser.

Åbning af Sandbækken
Sandbækken løber i rør fra den grønne kile ved Falkevej 
under Bredgade og forbi hallen. En åbning af bækken ville 
tilføje hele området stor oplevelses- og naturværdi på begge 
sider af Bredgade.

Området omkring Videbæk Skole og hallen er i dag et af de 
områder i Videbæk, der har mest aktivitet og udgør ét af 
byens vigtige omdrejningspunkter.

Aktivitetssti
Fra Videbæk skole til hallen og videre mod øst foreslås en 
aktivitetssti, så der bliver en mere tydelig og interessant 
forbindelse. Langs stien placeres små aktive zoner til leg og 
bevægelse i grønne omgivelser.

Parkering og ny adgang til hallen
For at give plads til aktivitetsstien, foreslås en del af hallens 
parkeringspladser flyttet om til en udvidelse af skolens par-
keringsplads. Når der er aktiviteter og store events i hallen 
er skolen lukket og omvendt, så med en fælles parkerings-
plads udnyttes kapacatiten mere optimalt. Parkeringsplad-
sen forslås udvidet på et areal, som i dag rummer en del af 
SFO’ens legeplads. Denne del skal der findes plads til enten 
i forbindelse med det grønne aktivitetsbånd eller på skolens 
øvrige arealer.

SKOLE & HAL
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Strukturplan, der viser, hvordan indsatsområdet kan bearbejdes. Baggrundsfoto © SDFE
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Sti Bredgade med grøn 
midterrabat

Grøn kile med vild 
naturkarakter

Grøn kile med ophold/
aktivitet til unge

FalkevejOmdannelse i gl. 
trykkeri

Principsnit, der viser forslag til en begrønnning af den grønne kile, åbning af Sandbækken og indretning af forarealet til hallen

Den grønne kile
Græsarealet mellem Bredgade og Falkevej foreslås tilplan-
tet med træer og buske, som sammen med den genåbnede 
bæk, vil styrke oplevelsen af at ankomme til en grøn og 
levende by. Et mere frodigt og beplantet udtryk skal un-
derstøtte den grønne landskabelige kile fra Sandbækhoved 
og ind i byen. For at synliggøre, at man passerer igennem 
byens omdrejningspunkt for sport og fritid kan der også 
her etableres hænge ud- og aktivitetsmuligheder for unge. 
Mange unge hænger i forvejen ud ved grillen, og der er po-
tentiale for et aktivitetshus for unge, der ikke dyrker sport, i 
det gamle trykkeri på Falkevej.

Sti fra den grønne kile til kunstpavillonen
Mange skolebørn cykler gennem anlægget til og fra skole. 
Stien i den grønne kile kunne med fordel kobles på stien 
forbi fodboldbanerne og videre til anlægget.

Bredgade
Der foreslås etableret endnu en overgang ved forpladsen til 
hallen og en beplantet midterrabat, der markerer omdrej-
ningspunktet, og at der sker noget særligt her. Muligheden 
for at sætte fartgrænsen ned skal undersøges i det videre 
forløb.
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Åbning af 
Sandbækken

Aktivitetsplads Forplads ved hallens 
hovedindgang

Inspirationsbilleder af en grøn aktivitetssti
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giver mulighed for at komme i højden og betragte gravhøje-
ne, og naturhus mod vest. I forbindelse med ankomstpunk-
tet vurderes det også muligt at etablere bål- og shelterplads 
på det areal, der i dag rummer en juletræsplantage ved 
Højsagervej. 

Mange lokale kører mountainbike i Herborg Bakker og i 
skovene længere mod vest. Ved ankomsten via stierne fra 
Fasanvej og bymidten foreslås etableret et ankomstpunkt 
for cyklende og gående. Her kan et cykel pitstop give mu-
lighed for at parkere sin cykel, tanke vand til turen og luft 
i dækkene og få et overblik over ruterne og aktiviteterne 
i området. Med en ny sti langs bakkernes nordlige kant 
skabes der en mere direkte forbindelse til MTB-ruterne, 
naturhus, udsigtstårn og shelterplads.

Kunstnedslag
Videbæks varemærke som kunst- og naturby kunne udtryk-
kes med en række kunstinstallationer på udvalgte steder - 
installationer som med et samlet udtryk kan binde Herborg 
Bakker sammen med byen og den omkringliggende natur, 
og med respekt for naturen iscenesætte særlige oplevelser 
langs stiruterne.

Ét af områder, der har en helt særlig betydning for Videbæk, 
er Herborg Bakker. Herborg Bakker er med sin smukke, 
unikke natur og  de to gravhøje et attraktivt område for så-
vel lokale Videbæk borgere som for besøgende udefra. Den 
høje beliggenhed giver en flot udsigt udover landskabet og 
indover selve Videbæk by. 

I processen er der kommet rigtig mange ideer ind, der 
vedrører Herborg Bakker. Der er blandt nøgleaktører og 
ambassadører for helhedsplanen bred enighed om, at beva-
re det åbne og naturskønne miljø omkring Herborg Bakker, 
hvor det stadig i fremtiden skal være naturoplevelsen, der 
har højeste prioritet. Derudover er størstedelen af området 
fredet samt beskyttet jf naturbeskyttelsenslovens § 3, hvil-
ket begrænser mulighederne for nye anlæg.

Markering af ankomstpunkterne
For besøgende ude fra kan Herborg Bakker være svære at 
finde. Derfor foreslås tre hovedankomstpunkter markeret 
tydeligere bla. med oversigtskort over faciliteter, stier og 
områdets historie og natur. Ankomstpunktet ved Bakkevej 
er områdets primære parkeringsplads, og de lastbiler der 
ofte holder parkeret her, skal i fremtiden opfordres til at 
bruge en ny og forbedret parkeringsplads til samme formål 
i erhvervsområdet. Ved ankomstpunktet på Højsagervej 
foreslås etableret en mindre og sekundær parkeringsplads. 
Herfra vil der være stiforbindelse til et nyt udsigtstårn, der 

HERBORG BAKKER

Inspirationsbilleder af kunstnedslag, udsigtstårn og naturhus
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Spejderhytten  - 
ny badesø

Herborg Bakker

VIDEBÆK

EGERIS

FISKBÆK

HERBORG

VORGOD

BARDE

Birkmose

Fiskbæk Plantage

Herborg Bakker og naturen omkring Videbæk binder byen sammen med de omkringlig-
gende byer. En ny badesø, som mange har efterspurgt, er foreslået placeret et centralt 

sted  for oplandsbyerne  - fx. ved spejderhytten mellem Videbæk og Egeris.

Barde

Vorgod

Egeris

Fiskbæk

Herborg

Strukturplan, der viser indsatsområdets potentialer. Baggrundsfoto © SDFE
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Syd for Svanevej foreslås det, at det åbne græsareal, der 
rummer crocketklubben indrettes som en integreret del af 
anlæggets smukke, grønne skulpturpark. 

Vigtigt forbindelsesled i det grønne netværk
Den nye kunstpark ligger i krydsningspunktet mellem to 
vigtige ruter i byens samlende grønne netværk: Ruten fra 
bymidten til Herborg Bakker og ruten fra kunstpavillonen 
til arboretet. Forbindelserne er der i dag, men skal gøres 
mere tydelige og interessante for eksempelvis besøgende i 
kunstpavillonen. Ruten mod arboretet går via Park Allé,og 
kan styrkes ved at omdanne vejen til en allé med træer 
på begge sider. Med ny beplantning langs Park Allé vil der 
kunne opnås en mere intim parkoplevelse.  

Opholdspavilloner
Kunstparken er et oplagt sted at placere kunstnerisk ud-
førte pavilloner som opholdsmulighed for særligt de unge, 
men også andre, der tager en pause på ruterne rundt i det 
grønne netværk. De unge bør inddrages i placering og ud-
formning og eventuelt også i selve udførelsen af pavilloner-
ne. Det skaber aktivitet, fællesskab og ikke mindst ejerkab 
til stedet og parkens elementer. Kunstparken er også et 
oplagt sted at placere én af de mobile kunsterboliger.

Genslyngning af Sandbækken
Genslyngningen af bækken kunne fortsættes og medvirke 
til at skabe et grønt, rekreativt område. Skulpturerne her 
kan med fordel være interaktive og indbyde til, at man må 
sidde, klatre og lege med dem, eller de kan interagere med 
naturelementerne.

Lukning af Svanevej
En lukning af Svanevej ville styrke kunstparken med en 
direkte sammenhæng med anlægget uden forstyrrende for-
bipasserende trafik andet en cykler og gående. En lukning 
af vejen vil ligeledes give mulighed for at hæve vandstan-
den i bækken, der i dag er lav med stejle skråninger langs 
bækken.  

Vejlukningen skal undersøges nærmere, og hvis ikke det 
kan lade sig gøre, skal overgangen mellem parkerne marke-
res tydeligt - fx. som kunst malet på vejbanen eller med en 
kunstnerisk udført fodgængerbro.

KUNSTPARKEN

Inspirationsbilleder af kunstpark, opholdspavillon og en mere tilstedeværende bæk 
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Strukturplan, der viser indsatsområdets potentialer. Baggrundsfoto © SDFE
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Makinfabrikken
Hvor vidt den gamle maskinfabrik er i en stand og en kva-
litet, så den kan bruges til ny anvendelse, skal undersøges 
nærmere. Bygningerne kunne være oplagte til eksempelvis 
midlertidige aktiviteter og events fx. for de unge, hvor der 
er både plads og albuerum til aktiviteter.

Nye boliger
Den sydligste del af området langs Chr. Hansens Vej og Ry-
esmindevej kunne udnyttes til nye boliger som en overgang 
fra boligområdet til en ny funktion ved maskinfabrikken og 
den grønne rekreative klimasikring. Etableingen af boliger 
skal afpasses iht. ikke at presse eksisterende virksomheder 
ud af erhvervsområdet pga støj eller lign.

Midlertidighed
Der er mange ubekendte i dette indsatsområde og udviklin-
gen er umiddelbart mere langsigtet end nogle af de øvrige 
indsatsområder. For at finde frem til den helt rigtige udvik-
ling kunne grundejere, borgere og kommune med fordel 
indgå i et fælles arbejde med midlertidige aktiviteter. Det 
uudnyttede grønne areal er et oplagt sted til et bylaborato-
rie, hvor man fx. sammen med de unge kunne undersøge, 
hvad de kunne tænke sig, skulle ske i en aktivitetsskov eller 
andre steder i byen, udarbejdelse af kunst af de unge eller 
lignende.

Indsatsområdet Skovkilen er udpeget af to årsager: Mu-
ligheden for at trække naturen og landskabet helt tæt 
på bymidten med en beplantet grøn kile og den gamle 
maskinfabrik, der står ubenyttet hen. På lang sigt kunne 
området være interessant til omdannelse fra rent erhverv 
til et mere blandet byområde, og på kort sigt til yderligere 
skovrejsning og rekreative funktioner - både midlertidige 
og permanente. 

Rekreativ klimasikring
Flere steder i området er der risiko for oversvømmelse i 
forbindelse med skybrud, og grundejere omkring den gamle 
maskinfabrik har problemer med oversvømmede grunde og 
kældre. 

I løsningen af problemerne med oversvømmelse i skybruds-
situationer ligger der stort potentiale i at tænke afværge-
foranstaltninger med merværdi - at løsningen på problemet 
kan bibringe rekreativ værdi til området. Eksempelvis 
omdanne en del af området til aktivitetsskov med skater- og 
MTBbane, zip line, klatrebaner i trækronerne og lignende. 

Stiforbindelser
Området er let tilgængeligt fra alle retninger med gode 
stiforbindelser direkte til de omkringliggende boligområder 
og bymidten. En ny sti igennem kirkegården ville koble ak-
tivitetsskoven med den forslåede aktivitetssti ved hallen, og 
kunne videreføres til det potentielle omdannelsesområde 
omkring højtalerfabrikken.

SKOVKILEN

Inspirationsbilleder af klimasikring med merværdi og bylaboratorier med midlertidige aktiviteter
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Helhedsplanen er blevet til i samarbejde med Videbæks 
borgere og interessenter. Via digitale platforme, et åbent 
værksted i byen og løbende møder med nøgleaktører og 
ambassadører er der kommet et væld af store og små idéer 
ind i processen. Alle idéerne, der er indkommet er kategori-
seret og samlet under en række tematiske overskrifter. Den 
samlede bruttoliste ses i bilaget IDÉKATALOG og et udvalg 
af idérne er vist på de følgende sider. Mange af disse idéer 
er videreudviklet og direkte indarbejdet i forslagene til 
indsatsområder.

IDÉBANKEN
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BYMIDTEN SKAL GENOPFINDES

FLERE SAMLINGSSTEDER

SKULPTUREL BYGNING

FORNYELSE AF BREDGADE

FOOD - STREET

FJERN NORDEA BYGNINGEN

BIBLIOTEKET OP I BYEN

STJERNETORVET - MERE BRUGBART

BYMIDTE
BYMIDTE



5151

BYUDVIKLING
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Et helstøbt Videbæk


