
Velkommen

Borgmester Jacob Bjerregaard

…om erhvervsudvikling, 
bosætning og kulturliv i Fredericia



Hvorfor vælger 
virksomheder Fredericia?

• Placering – vi er Danmarks geografiske 
centrum

• Adgang til kvalificeret arbejdskraft

• God og hurtig service i placeringsfasen

• God og effektiv byggesagsbehandling



Erhvervsstrategi
• Sikre kvalificeret arbejdskraft 

– opkvalificering og tiltrækning

• Samarbejdsaftale mellem 
erhvervsliv, faglige organisationer, 
udd. institutioner og kommune om 
rammevilkår, arbejdskraft og 
kompetenceudvikling

• Planlægning – flere områder til 
transport og logistik

• Udvikling af infrastruktur – også 
med hjælp fra EU og Christiansborg

• Erhvervsservice – dialog og service

• Tiltrækning af erhverv og detail til 
midtbyen



En af Danmarks største erhvervshavne

Jernbane, motorvej, 
skibstrafik og luftfart mødes

600.000 arbejdspladser inden for en times kørsel =
det største arbejdsmarkedsopland uden for Hovedstaden

En del af Trekantområdet Danmark

Danmarks mest succesfulde
erhvervsområde

2 kombiterminaler
1 tørhavn

EU-transportknudepunkt

Danmarksmester i jordsalg

Klynger med specialiseret 
arbejdskraft inden for:
- transport og logistik
- energi
- fødevareproduktion
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Fredericia har altid 
været en virksom by
• Danmarks renæssanceby – grundlagt i 1650 som fæstningsby
• Fristad befolket med indbyggere fra dele af Europa
• Stor opblomstring af industri fra slut 1800-tallet til starten af 1900-tallet



Transformationen

• DanmarkC – Danmarks mest 
succesfulde erhvervsområde: 
Storebæltsbroen gav Fredericia en 
optimal landsdækkende placering

• FredericiaC – udflytning af tung 
bynær industri giver nye 
muligheder: Kanalbyen ved Lillebælt

• Bymidten – satsning på kultur, byliv 
og forskønnelse ved hjælp af 
strategiske partnerskaber



DanmarkC



Bosætningsstrategi
• Synliggørelse af byens kvaliteter, specielt i den historiske midtby som fungerer som 

udstillingsvindue til Fredericia. 
• Udvikling af potentialerne i byen, fx Fredericia Teater, så Fredericia bliver et endnu 

bedre sted at bo
• Kanalbyen: Nye attraktive lejligheder og byhuse i midtbyen. 
• Udvikling af nye attraktive villakvarter tæt på natur og vand, og med nem adgang til 

motorvejsnettet.
• Skabe optimale forbindelser mellem arbejdspladserne og boligområderne, fx 

supercykelforbindelsen mellem bymidten og motorvejen.



Gang i byen

• Formål: Attraktiv og levende bymidte

• Metode: involvering af alle aktører og partnerskaber. 

• Håndtering af udfordringer som eksempelvis den gamle Føtexbygning.



Sammenhængende
bymidte

• Sammenhæng mellem 
nuværende bymidten og den 
nye Kanalby

• Byliv, hvor mennesker indtager 
gaden og byrum

• Flytning af spillestedet Tøjhuset



Kanalbyen 
åbner til Lillebælt

• Udviklingsprojekt i partnerskab
med Realdania

• Ca. 20 ha stort areal mellem 
midtbyen og Lillebælt

• 2.800 nye arbejdspladser

• 1.200 boliger

• 50 % boliger, 40 % erhverv, 10% 
kultur, offentlige funktioner

• Byliv før vi bygger huse



Kanalbyen 
åbner til Lillebælt
Projekter
• 2016: Første kanal anlagt og 

første byggeri opført

• Aftale med A. Enggaard om 
udvikling af Sønder 
Voldgadekvarteret

• 2017: Første spadestik til 130 
nye boliger 

• Nyt erhvervshus på 8.000 m2: 
Port House

• Udvikling af et nyt Fredericia 
Teater



• Bevaringsfonden – 65 mio. kr. fra 
A.P. Møller Fonden til forskønnelse 
af byen

• Arkitektkonkurrence om Fredericia 
Vold med 35 mio. kr. støtte fra A.P. 
Møller Fonden

• Områdefornyelse
• Byfornyelsesindsats med 

investeringer på ca. 60 mio. kr. 
• Fæstningscenter

Fantastisk forvandling



Fantastisk 
forvandling

• Udvikling af Danmarks største sundhedshus
• Østerstrand – udvikling af bynær strand
• Bülows Kaserne – indrykning af midlertidige 

aktiviteter samt iværksættermiljø/makerspace



Danmarks
musicalhovedstad

• Kulturelt fyrtårn – godt for 
økonomien og Fredericias 
image

• Tiltrækker gæster og skaber 
liv og aktiviteter i byen

• Teatrets store forestillinger 
sælger regelmæssigt over 
100.000 billetter

• Seebach har allerede solgt 
flere end 70.000 billetter



Michelinstjerne
til restaurant 
Ti Trin Ned 


