
18 19

K/S Dansk Detail, Ikast-Maribo K/S Dansk Detail, Ikast-Maribo

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Målforhold 1:774045
Dato 23-01-2020

K/S Dansk Detail, Ikast-MariboK/S Dansk Detail, Ikast-MariboK/S Roskilde Retail Park IIK/S Dansk Detail, Ikast-Maribo K/S Dansk Detail, Ikast-Maribo

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Maribo by 6.023 5.963 6.003 5.936 5.923 5.966 5.890 5.735 5.807 5.830

Lolland Kommune 46.984 46.111 45.241 44.436 43.528 43.024 42.638 42.285 41.982 41.615

Kilde: Danmarks Statistik

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og årstal:

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ikast by 14.847 15.024 15.125 15.129 15.231 15.289 15.318 15.462 15.479 15.626

Ikast-Brande Kommune 40.312 40.571 40.658 40.468 40.602 40.598 40.798 40.981 41.191 41.282

Ejendommene er beliggende henholdsvis La Cours Vej 21, 7430 Ikast og C.E. Christiansens Vej 23, 4930 Maribo. 

Jem & Fix har i både Ikast og Maribo været at finde i flere år. Ejendommene er nye lejemål for Jem & Fix i de to byer. Jem & Fix 
har i de seneste år flyttet flere af deres byggemarkeder fra mindre lejemål til lokationer med god plads ved primære ind- og 
udfaldsveje. Lejer kender - qua de oprindelige beliggenheder i både Ikast og Maribo - de nye beliggenheder yderst godt og 
har ligeledes et veletableret kendskab til kundegrundlaget i de to byer. Med de to flytninger rykker Jem & Fix ind i nye og tids-
svarende forhold med markant mere plads end under de nuværende forhold.
Læs yderligere om Jem & Fix' egne kommentarer til flytningen i Ikast på side 21.

På de følgende sider er beliggenhederne i henholdvis Ikast og Maribo særskilt beskrevet. Se side 20 og 24.

Beliggenhed

19

Foto fra Maribo af 29. januar 2020

Foto fra Ikast af 30. januar 2020
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Herningmotorvejen,  
til- og afkørsel 37 Ikast Ø

Jem & Fix byggemarkedet og Go'on tankstationen i Ikast er 
beliggende La Cours Vej 21, 7430 Ikast. 

Ikast er hovedbyen i Ikast-Brande Kommune og er beliggen-
de kun fem km øst for Herning. Ikast er en del af Ikast-Brande 
Kommune og havde pr. 1. januar 2019 15.626 indbyggere, 
mens hele kommunen bestod af 41.282 indbyggere. 

Både Ikast by og Ikast-Brande Kommune har siden 2004 
oplevet en stabil befolkningstilvækst. I Ikast by er der siden 
2010 kommet 5,25% flere indbyggere og ifølge en befolk-
ningsprognose fra 2018, udarbejdet af Ikast-Brande Kom-
mune, forventes indbyggertallet i kommunen at stige til 
42.556 primo 2034.

Ejendommen er opført få hundrede meter fra Herningmo-
torvejens til- og afkørsel 37 Ikast Ø, der som eneste afkørsel 
ved Ikast kan betjene trafikken fra både øst og vest, idet af-
kørsel 38 Ikast C – omtrent to kilometer vest for La Cours Vej 
21 – udelukkende er etableret med afkørsel til trafikken fra 
vest. Umiddelbart syd for ejendommen er der på Herning-
motorvejen i 2018 målt en årsdøgnstrafik på 17.386 ved den 
for ejendommen nærmeste afkørsel samt 20.954 umiddel-
bart vest for afkørslen og 21.406 umiddelbart øst for afkørs-
len.

Beliggenheden må betegnes som særdeles god, med syn-
lighed fra Jyllandsgade, der fungerer som den primære ind- 
og udfaldsvej for trafikken i syd- og nordgående retning 
mellem Ikast midtby og Herningmotorvejen, samt Ikast og 
det sydlige opland. Der er i 2019 målt en årsdøgnstrafik på 
Jyllandsgade mellem Uhregårds Alle og Hyldgårds Alle på 
7.574.

Langs Jyllandsgade findes en række erhvervsaktører, hvor 
de mest prominente er Rema 1000 og STARK. Ydermere er 

McDonalds i færd med at etablere en ny restaurant på La 
Cours Vej ved ejendommen. Blue Capital er blevet oplyst om 
planer om at opføre både en Oil- og OK-tankstation i ejen-
dommens absolutte nærområde.

Foruden erhvervsaktørerne i området, er der umiddelbart 
nord for ejendommen store boligkvarterer. Der er således i 
det absolutte nærområde et stort kundegrundlag med til-
knytning til beliggenheden. 

Jem & Fix har siden 2010 drevet deres byggemarked i Ikast, 
i den centrale del af byen, hvor en centerlignende ejendom 
har været delt med Løvbjerg. I de nye lokaler har Jem & Fix 
fået en butik, der - foruden at leve op til det nuværende 
butikskoncept - også har bedre tilkørsels- og parkeringsfor-
hold, hvilket i særdeleshed er vigtigt for en butikstype, hvor 
en stor del af kunderne kommer med trailer. 

Det for ejendommen nærmeste Jem & Fix byggemarked er 
at finde i Herning – omtrent 12 km vest for beliggenheden 
på La Cours Vej. I sydgående retning er Jem & Fix beliggende 
i Brande - ca. 23 km fra Ikast. Der er således også i oplandet 
- både i syd-, øst- og nordgående retning - et stort kunde-
grundlag med tilknytning beliggenheden - herunder særligt 
fra byområderne Bording, Pårup, Engesvang og Isenvad.

I Ikast bymidte er samtlige andre tankstationsudbydere for 
nuværende beliggende langs hovedvej 195, der strækker sig 
tværs igennem Ikast Centrum. 

Det er Blue Capitals vurdering, at den særdeles gode place-
ring, med synlighed fra en af Ikasts mest trafikerede veje, tæt 
ved Herningmotorvejen, i en by med stort opland og kunde-
grundlag dels frimtidssikrer driften for Jem og Fix butikken 
og ligeledes sikrer en god prognose for alternativ anvendel-
se af ejendommen, såfremt dette skulle blive nødvendigt.

Beliggenheden i Ikast

Herningmotorvejen,  
til- og afkørsel 38 Ikast C

Jyllandsgade

Nuværende  
beliggenhed 
for Jem & Fix

En landsdækkende tendens
Flytningen af det oprindelige Jem & Fix byggemarked i Ikast betyder et farvel til placeringen på Thomas Poulsens Allé 2-8 og naboskabet 
med Løvbjerg. Adresseflytningen i Ikast er en del af en landsdækkende tendens, hvor årsagerne er bedre trafikafvikling for både personbiler 
og lastbiler, mere plads til varer og en stor synlighed ved indfaldsveje. 

- I de senere år har vi flyttet en del af vores butikker ud fra bymidter, siger Kell Fogh, der er udviklingschef i Jem & Fix A/S, og nævner Grenaa 
og Sønderborg som et par eksempler.

Byggegrunden, hvorpå det nye byggemarked i Ikast er opført, rummer hele 7.699 m2, hvilket blandt andet bidrager med bedre parkerings-
muligheder samt god tilgængelighed for biler med trailer.

         Vi er glade for at ligger dér, det er en fin placering, og vi har et godt forhold til 
udlejeren. Men vi er presset på udvidelses-muligheder, og vi er presset på aflæsning af 
varer, så vi har behov for at bygge nyt.
“

”- Kell Fogh, udviklingschef i Jem & Fix A/S, om flytningen af det oprindelige byggemarked i Ikast (Herning Folkeblad 03.09.19).
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Byudvikling i Ikast
Erhvervsområde Syd
Grundet en forholdsvis koncentreret bymidte i Ikast er områ-
det i den sydlige del af byen ved La Cours Vej og Uhregårds 
Alle fastsat til brug for erhvervsudvikling, hvor der er mulig-
hed for lokalisering af arealkrævende virksomheder.

Blandt de for nuværende etablerede virksomheder er  tand-
hjulsvirksomheden NIEBUHR GEARS og One Vission, der ud-
vikler, designer og projekterer udstillinger, shop-in-shops, 
showrooms og displayløsninger på globalt plan.

En ny McDonalds-restaurant er under opførelse på La Cours 
Vej ved Jem & Fix byggemarkedet, ligesom det forventes, at 
der opføres både en Oil- og OK-tankstation samt et område 
til lastbilparkering i ejendommens absolutte nærområde.

Området indgår i Vejdirektoratets pilotprojekt vedrørende 
forslag til retningslinjer for udformning og indretning af mo-
torvejenes nære omgivelser. Lokalplanen for området følger 
således de intentioner, der ligger til grund for pilotprojektets 
hovedretningslinjer for udformning og placering af beplant-
ning, bygninger, skiltning og parkeringsarealer. 

Målet med retningslinjerne er, at motorvejenes nære omgi-
velser skal fremstå af høj visuel standard og følge Vejdirekto-
ratets 'Strategi for Smukke Veje'.

Områdets udvikling - Ikast
Højeste boligbyggeri i Ikast
10 etager og 25 meter højt - sådan lyder visionen for et nyt 
boligbyggeri med 56 boliger på hjørnet af Østergade, Kristi-
ansgade og Kildevej i det centrale Ikast. Projektet har stor 
politisk opbakning og er for nuværende under offentlig hø-
ring, der forventes afklaret ultimo februar 2020. 

Opførelsen af det nye boligbyggeri involverer nedrivning af 
omkringliggende bygninger. Der er indgået købsaftale med 
ejerne af de andre bygninger i planområdet, betinget af at 
hele projektet kan realiseres. Går alt planmæssigt, lyder vur-
deringen, at det første spadestik kan tages i løbet af 2020.

Olympiahusene
Onsdag d. 4. september 2019 tog borgmester i Ikast-Brande 
Kommune, Ib Lauritsen, det første spadestik til opførelsen af 
Olympiahusene, med i alt 18 lejligheder på 110 m2 hver.

Olympiahusene opføres på den store grund ved Kunstpak-
huset og Ikast Station - omtrent 3,5 km nord for La Cours Vej 
- og forventes, at stå klar til indflytning i december 2020 eller 
januar 2021.

Nye boliger på Finlandsgade
På Finlandsgade 35 - ca. 2,5 km nord for ejendommens be-
liggenhed i Ikast - blev en tidligere fabriksbygning i efteråret 
2019 nedrevet.

Bag nedrivningen stod blandt andet boligselskabet Bomidt-
vest, der også er en af aktørerne bag den igangværende op-
førelse af ni nye almene og seks private boliger.

De samlede 15 boliger forventes klar til indflytning i decem-
ber 2020.

Plan for Ikast bymidte
I slutningen af januar 2020, blev en ny ambitiøs plan for ud-
viklingen af bymidten i Ikast klar til politisk behandling. 

Planen er en del af et oplæg til en overordnet ramme, som, 
såfremt den vedtages, vil være med til at sætte linjerne for 
fremtidig byudvikling i centrum af Ikast.

Planen for byudviklingen i Ikast skal i første omgang fore-
lægges på et samlet møde for teknik- og miljøudvalget, øko-
nomi- og planudvalget og erhvervs-, vækst og bosætnings-
udvalget til marts, hvorefter den sendes videre til politisk 
behandling i byrådet - formentligt på byrådsmødet 14. april.

Udvikling i Ikast-Brande Kommune
Stigende indbygger- og boligtal
Både Ikast by og Ikast-Brande Kommune har oplevet en sta-
bil befolkningstilvækst gennem en længere årrække. I Ikast 
by er der siden 2010 kommet 5,25% flere indbyggere og 
ifølge en befolkningsprognose fra 2018, udarbejdet af Ikast-

Brande Kommune, forventes indbyggertallet i kommunen 
at stige til 42.556 primo 2034. Dette svarer til en samlet stig-
ning i indbyggertallet på 1.274 personer eller +3% i forhold 
til 2019.

Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af 
nye boliger. I Ikast-Brande Kommune blev der i årene 2003-
2017 gennemsnitligt opført 131 nye boliger pr. år, mens der 
ventes at blive opført 94 boliger om året i prognoseperioden 
frem til 2034.

Ny skole i Brande
Byrådet i Ikast-Brande Kommune kunne i april 2019 medde-
le, at NCC Danmark var blevet valgt til at varetage opførelsen 
af en ny folkeskole i Brande.

Den nye skole skal erstatte den nuværende Præstelunds-
skolen og skal foruden skole også indeholde fællesbibliotek, 
borgerservice, lokalhistorisk arkiv, Musikskolen, Ungdoms-
skolen, tandpleje, sundhedspleje og heldagslegestue for 
Dagplejen.

Byggeriet, der er det økonomisk største i Ikast-Brande Kom-
munes historie, forventes at strække sig frem til medio 2021. 

K/S Dansk Detail, Ikast-Maribo K/S Dansk Detail, Ikast-Maribo

Foto fra Ikast af 30. januar 2020
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Jem & Fix byggemarkedet i Maribo har adresse på C. E. Chri-
stiansens Vej 23, 4930 Maribo.

Maribo er en central og gammel købstad midt på Lolland 
med 5.830 indbyggere pr. 1. januar 2019. Fra byen er der 
godt 8 km til Sakskøbing, 13 km til Rødby, 28 km til Nakskov 
og 26 km til Nykøbing Falster. Maribo er hovedsæde for Lol-
land Kommune og tilhører Region Sjælland. I Lolland Kom-
mune var der pr. 1. januar 2019 41.615 indbyggere. Ifølge 
Lolland Kommune er Maribo kommunens mest stabile bo-
sætningsby.

Maribo agerer trafikalt knudepunkt på Lolland, idet både 
Sydmotorvejen E47 og Hovedvej 9/153 henholdvis passerer 
og går gennem byen. Ydermere har Lollandsbanen stoppe-
sted på Maribo Station på vej fra Nykøbing Falster til Nak-
skov. På Sydmotorvejen E47 ved Sakskøbing – ca. 8 km øst 
for ejendommen i Maribo – er der i 2018 målt en årsdøgntra-
fik på 17.999 køretøjer.

Maribo er en uddannelsesby i Lolland Kommune med flere 
folkeskoler, erhvervsrettede uddannelser inden for transport 
og logistik samt Maribo Gymnasium. Her tæller oplandet et 
større område omkring Maribo, da de nærmeste gymnasier 
er i Nakskov og Nykøbing Falster.

Jem & Fix byggemarkedet opføres med direkte facadeværdi 
mod C. E. Christiansens Vej, der - som en del af Hovedvej 153 
- fungerer som gennemgående strækning i den nordlige del 
af Maribo bymidte. 

Jem & Fix’ nuværende byggemarked i Maribo er ligeledes 
beliggende ud til C.E. Christiansens Vej. Med opførelsen af 

det nye byggemarked flytter Jem & Fix omtrent 400 meter 
hen ad vejen – i vestgående retning. Jem & Fix kender såle-
des den nye placering særdeles godt. I de nye lokaler får Jem 
& Fix en butik, der lever op til det nuværende butikskoncept.

Butikkens absolutte nærområde præges hovedsageligt af 
en stor del af byens erhverv, der befinder sig i den nordlige 
ende af byen. Foruden det omkringliggende erhvervsom-
råde befinder byens beboelseskvarterer sig blot 300-400 
meter syd for ejendommen. 

De for Maribo øvrige nærmeste beliggende Jem & Fix byg-
gemarkeder findes i Nykøbing Falster og Nakskov – hen-
holdsvis 24 km øst og 26 km vest for beliggenheden i Ma-
ribo. Der er således både i selve Maribo og i byens opland et 
stort kundegrundlag med tilknytning til ejendommen.

I samarbejde med COWI har Lolland Kommune i 2019 ud-
arbejdet en befolkningsprognose for kommunen. Lolland 
Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang i antal-
let af borgere bosat i kommunen. Tilbagegangen er stagne-
ret en smule, og der er på baggrund af befolkningsprogno-
sen en forhåbning om en forsat stagnation. Prognosen tager 
udgangspunkt i et scenarie, hvor befolkningen i 2031 vil be-
finde sig på omtrent 39.500 - mod 41.615 pr. 1. januar 2019.

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed 
med optimal synlighed mod C. E. Christiansens Vej - i et om-
råde med stort opland og kundegrundlag - dels fremtidssik-
rer driften for Jem & Fix, og ligeledes sikrer en god prognose 
for alternativ anvendelse, såfremt dette skulle blive nødven-
digt.

Beliggenheden i Maribo

C.E. Christiansens Vej / Hovedvej 153

Nuværende beliggenhed 
for Jem & FixSydmotorvejen E47

          Det går, om ikke ufatteligt godt på Lolland-Falster, så ufatteligt meget bedre 
end for 10 år siden.“

”- Mikkel Wesselhoff, CEO Business Lolland-Falster
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Fermern-forbindelsen
I marts 2019 besluttede en enig forligskreds, at arbejdet  
med etablering af Fermern-forbindelsen skulle påbegyndes 
fra dansk side. Beslutningen blev taget efter Fermern-forbin-
delsen i februar 2019 officielt fik godkendelse fra Tyskland. 

Beslutningen betyder, at anlægsfabrikken, elementfabrik-
ken, havneportalen og det nye havneindløb kan igangsæt-
tes for at bygge den 18 km lange tunnel mellem danske 
Rødbyhavn og tyske Femern. Femern-forbindelsen skal give 
togrejsende mellem København og Hamburg en besparelse 
på op til to timer hver vej og bilister en reduktion i transport-
tid på op til en time hver vej.

Etableringen af Femern-forbindelsen betyder, at Danmarks 
største arbejdsplads kommer til at befinde sig i Rødbyhavn 
de næste 8-10 år. Borgmester i Lolland Kommune, Holger 
Schou Rasmussen, udtalte i forbindelse med beslutningen 
følgende:

"Det er en rigtig stor dag, og det er det endelige skridt til, at 
Femern-forbindelsen er sat i gang, hvor der er fremrykket inve-
steringer på flere milliarder. Det er rigtig positivt for Sydsjælland 
og Lolland-Falster."

I den senest offentliggjorte tidsplan, der er baseret på byg-
gestart i 2020, skal forbindelsen være klar i 2028.

Byudvikling i Maribo
Tre nye højhuse i Maribo
I juni 2019 blev planerne om opførelse af tre højhuse på op 
til 30 meter præsenteret af entreprenør Torben Skab og Bo-
ligforeningen Lolland. 

Byggeriet er tiltænkt at skulle ske i tre etaper, der samlet vil 
indeholde i alt 92 boliger, hvor de øverste etager rummer 
private lejeboliger eller ejerlejligheder, mens de øvrige eta-

Områdets udvikling - Maribo
ger vil være almennyttige boliger.

Henrik Høegh, 1. viceborgmester i Lolland Kommune, på-
pegede i november 2019, at realiseringen af projektet ville 
være kærkommen:

"Vi har et stort behov for boliger i Maribo, det er der ingen tvivl 
om. Der er mange interesserede borgere, der gerne vil skrives 
op til lejligheder, og der er stor interesse for både nyere og bedre 
boliger i Maribo."

Projektet er for nuværende under offentlig høring, hvor der 
afholdes borgermøde i januar 2019. Såfremt projektet god-
kendes er seneste udmelding, at arbejdet med det første 
højhus forventes at kunne påbegyndes ved udgangen af 
2020.

Maribo Erhvervspark
Ved Sydmotorvejens afkørsel 48 - på den vestlige side af Ma-
ribo bymidte - er Lolland Kommune i færd med at etablere 
Maribo Erhvervspark, der skal henvende sig til transport-
tunge erhverv og tilhørende erhverv.

Første etape af erhvervsparken, der udgør 21,7 af i alt 88 
hektar, stod i september 2019 klar til indflytning, og ambi-
tionerne for området er - ifølge borgmester i Lolland Kom-
mune, Holger Schou Rasmussen - store:

"Maribo Ervhervspark er en af de få bynære erhvervsparker. Du 
har Maribo på den anden side af motorvejen, og vi ved, at det 
har rigtig stor betydning for mange virksomheder at være tæt 
på byen med dens servicefunktioner og mulighed for offentlig 
transport.

Erhvervsparken er med placeringen ved Vestre Landevej koblet 
på rute 9 til Fyn og Jylland. Der er kun 1,5 time til København af 
Sydmotorvejen, og så bliver virksomhederne nabo til Femern-

projektet. Et byggeri der de næste 10 år er Danmarkshistoriens 
største anlægsprojekt, og som når tunnellen står færdig vil pla-
cere Maribo Erhvervspark midt på hovedfærdselsåren mellem 
Skandinavien og Centraleuropa."

Grandfelds Gård omdannes til boliger
I december 2018 godkendte Lolland byråd en lokalplan, der 
skal bane vejen for nedrivning af Granfeldts Gård og et ny-
byggeri på matriklen.

Projektet indebærer plan om etablering af 23 almennyttige 
boliger, som Boligforeningen Lolland vil bygge, 9 private 
udlejningsboliger og 6 ejerlejligheder. Byggeriet forventes 
afsluttet omkring august 2021.

Det tidligere Grandfelds Gård er beliggende ca. 1,5 km fra 
det nye Jem & Fix byggemarked på C. E. Christiansens Vej.

Udvikling på Lolland-Falster
Positive erhvervsmæssige tendenser 
Erhvervsklimaet på Lolland-Falster har med Dansk Industris 
undersøgelse 'Lokalt Erhvervsklima 2019' sidste år fået taget 
temperaturen. Lolland-Falster lander på nationalt plan midt 
i feltet og selvom DI’s undersøgelse - ifølge Mikkel Wessel-
hoff, CEO for Business Lolland-Falster - tegner et billede af 
at være ”to skridt frem og ét tilbage”, er der grund til at være 
optimistisk:

"Lolland-Falster befinder sig i en positiv erhvervsmæssig udvik-
ling, og vi har nogle klare styrkepositioner – med globalt poten-
tiale. Og de massive anlægsinvesteringer vil være en ren vækst-
katalysator for landsdelen. Det går, om ikke ufatteligt godt på 
Lolland-Falster, så ufatteligt meget bedre end for 10 år siden."

Set i forhold til overordnet erhvervsvenlighed i Danmark ce-
menterer Lolland-Falster i DI's 2019-undersøgelse sin range-
ring over landsgennemsnittet. Lokale virksomheder vurde-

rer med andre ord erhvervsvenligheden på Lolland-Falster 
højere end gennemsnittet i resten af landet.

Region Sjællands største turistdestination
Turismen stiger markant på Lolland-Falster. Tal fra 2019 vi-
ser, at antallet af overnatninger på sydhavsøerne generelt er 
stigende. 2019 var rekordår, hvor antallet af overnatninger i 
sommersæsonen for første gang oversteg 700.000.

Lolland-Falster er Region Sjællands største turistdestination, 
og står for 40 % af alle overnatninger i hele regionen. Med en 
rigtig udnyttelse af potentialet kan turismeerhvervet - ifølge 
Business Lolland-Falster - bidrage betydeligt til jobskabelse, 
samt etablere landsdelen som et nationalt turismefyrtårn.

Prognose for befolkningsudvikling
I samarbejde med COWI har Lolland Kommune i 2019 udar-
bejdet en befolkningsprognose for kommunen. Prognosen 
præsenterer to scenarier - henholdsvis et forsigtigt samt et 
optimistisk scenarie. 

Det forsigtige scenarie tager udgangspunkt i en tilflytning 
af 500 borgere i forbindelse med Femern-projektet. De 500 
borgere antages at være funktionærer, samt at nogle med-
bringer deres familier. Det optimistiske scenarie rummer 
det forsigtige scenarie plus en tilflytning af yderligere 2.000 
personer.

Ifølge prognosen vil Lolland Kommune - uagtet scenarie - 
overordnet opleve befolkningstilbagegang i hele progno-
seperioden frem til 2031. Tilbagegangen er dog bremset 
i forhold til et scenarie uden Femern-projektet, mens det 
samtidig ikke er indregnet, at en del af  tilflytterne muligvis  
vil blive boende efter afslutningen på projektet. 
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