
Hjørring bymidte
Nye steder og sammenhænge i

Helle Lassen, chefkonsulent

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Præsentation af mig selv Præsentation af oplægget: 	Nye sammenhænge for at skabe mere byliv 	Klimasikring 



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hjørring by Provinsby nordligt på toppen af danmarks rygrad25.000 indbyggere i en kommune med 65.000 indbyggere Byens transformation fra gammel by til ny by – jf. handelsmønsterAdministrationsby – Amtmandsboligen Teater PolitistationMusisk skole 



UDFORDRINGER  
Hjørring Kommunes 

• Befolkningsfald/Dobbelturbanisering
• Mangel på arbejdskraft 
• Boligmarked/Attraktivitet
• By/land
• Stram anlægsøkonomi



STYRKER & STRATEGI
Hjøring By 

Hovedby 
Købstad i 775 år
Administration  
Kultur/kunst/scenekunst
Uddannelser
Befolkningstilvækst

Fyrtårne 
Kultur og byudvikling 
Teaterprojekt – en satsning for hele egnen



ET NYT TEATER
STED SOM GENERATOR FOR BYLIV

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Byliv – offentligt interiør, langt mere end teater 



Uddannelses-
bånd



STRATEGI FOR BYMIDTE
UDFORDRING
• Store tomme butiksruder ~ færre detailhandelsbutikker
• Mindre byliv – mindre attraktivitet
• Mere regnvand

MULIGHEDER 
• Bedre sammenhænge mentalt og trafikalt
• Andet byliv – tilførsel af oplevelser 
• Nye arealer i spil – tidligere teatergrund



STRATEGI FOR BYMIDTE

• 1½ årig proces med byråd-
på-tværs udvalg

• Borgerinddragelse
• Investerdialoger
• Tæt samarbejde med 

Vandselskab
• Rådgiver Arkitema
• Vedtaget juni 2017

Oplægsholder
Præsentationsnoter
3-400.000 kr 





Mammutpladsen mellem teater og gågade

Oplægsholder
Præsentationsnoter
2-300 meter



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Røde skærmvægge Hvid bygning der forsvinder 





Yderlig FOKUS på MAMMUTPLADSEN
• Inspiration fra byens børn og unge + 

scenekunstnere/musisk skole
• Streetart



Amtmandsboligen og 
Amtmandshaven 



Ny amtmandshave



ØKONOMI
Anlæg 25,8 mio. kr.
Projektomkostn. 10,9 mio. kr.
Nedrivning politigård 1,8 mio. kr.
I alt 38,5 mio. kr. 
(excl. Tunnel)

Vandselskabets andel  25,3 mio. kr. 

Dertil kommer 
Opkøb af politigaard + ejendom på 
Mammutpladsen         13 mio. kr

Oplægsholder
Præsentationsnoter
2 mil fra ENV Andre fonde søgesEllers besparelser.



Den videre proces
• Ny organisering / nyt byråd
• Forsyningssekretariatet
• Funding 

• Program og udbud rådgiverydelse 
landskabsarkitekt og ingeniør



Tak for ordet 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Beliggenhed og bylivspotentialer KulturspotsKortlægning af midtbyens aktører og deres tilholdsstederForpladsen – beskrive udstrækningen, ”shared space”, typer (civilisere bagsiden, aktivere fladen, huset på pladsen, huset i haven)
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