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Chefkonsulent – Strategisk Udvikling
Fredericia Kommune

Erhverv, bymidte og 
bykvalitet i Fredericia

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Overskriften på denne seance er Urbane virksomheder. I Fredericia har vi kigget nærmere på erhvervslivet i bymidten. Men lad mig lige starte oppe på byens volde.Dette er et sæsonaktuelt billede af Fredericias grønne voldanlæg, der omkranser bymidten. I kan se kanonerne. Her mærker man at Fredericia er en historisk fæstningsby fra renæssancen.
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Baggrund
• Stor succes som industriby 
• Begrænset plads indenfor voldene
• Lang proces med udflytning af industri
• Bymidte er blevet renoveret for over 150 mio. kr.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Her er et andet billede af Fredericia, taget for ti år siden. Her ser man tydeligt at Fredericia også har været en industriby.Industritiden satte store spor i bymidten – mange velbetalte jobs i industrien skabte stor velstand hos borgerne. Men det medførte at store skorsten, røg, støj og møg prægede bybilledet i det 20. århundrede. Den sydlige del af Fredericia bymidte, der lå tættest på industrien var ikke attraktiv. Der blev ikke investeret i modernisering og vedligehold, så mange bygninger var nedslidte.Renovering af bymidten: gågade makeover med nye belægninger, byrumsinventar og facaderenovering med midler fra Bevaringsfonden.
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2004 - Kemira
2008 - Voss
2011 - Fredericia skibsværft
2013 - Købmagergade Skole
2014 - Bülows Kaserne
2015 - Vattenfall
2016 - Sygehuset
2018 - Espersen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Store ændringer i erhvervsstrukturen i bymidtenPræget af udflytning af store industrier og flere store arbejdspladser. Stort overskud af arbejdspladser i Kommunen, men færre af dem ligger nu i bymidtenLige pludseligt er der blevet luftigt indenfor voldene. Det er både en kæmpemulighed for byen, men man skal tænke sig om. Hvilke funktioner skal ligge hvor, og hvilke rækkefølge skal udviklingen foregå i?Fredericia Kommune har selvfølgelig ageret løbende på udviklingen, og der er store projekter i gang på de fleste af arealerne, som borgmesteren også fortalte om her til morgen. Bymidten er i disse år i en rivende udvikling, og bliver også højt prioriteret politisk, da det er Fredericias udstillingsvindue.
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Arbejde med bymidtestrategi

• Fredericia Kommune har i nogle år arbejdet på at understøtte og 
udvikle bylivet i bymidten gennem kommunens ”Gang i byen” 
strategi, der i første etape har fokuseret på sammenbinding af 
gågaderne og Kanalbyen. 

• Fredericia Kommune vil på baggrund af erfaringerne fra ’Gang i 
byen’ projekterne udforme en egentlig bymidtestrategi. Arbejdet 
med denne strategi er i en opstartsfase. 

• Indholdet i bymidtestrategien er ikke fastlagt på forhånd, men 
defineres af samarbejdspartnerne. Der er identificeret fire 
udviklingsspor som strategien skal favne:
- udvikling og tiltrækning af erhverv
- udvikling og tiltrækning af detailhandel
- udnyttelse af potentialerne i kultur- og turismeområdet
- skabe attraktive rammer for bosætning

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Bymidtestrategien har til formål at samle op på de mange forskelligartede initiativer, der er i gang, og sætte dem i en strategisk kontekst. 
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Hvordan griber vi strategiarbejdet an?
Organisation
• Etableringen af et samarbejdsforum / partnerskab med bymidtens 

centrale aktører: Fredericia Kommune, Kanalbyen og Business 
Fredericia / Fredericia Shopping.

• Der er udarbejdet en interessentanalyse over de interessenter, der 
er i bymidten. Interessenter vil blive inddraget undervejs i 
processen alt efter deres interessefelter.

Videngrundlag
• Dialog - interviews og dialog med virksomheder, borgere og 

foreningsliv i bymidten om behov, samspil og 
lokaliseringspræferencer.

• Analyse - ud fra en karakterisering af det eksisterende erhvervsliv 
og rummeligheder i bymidten ses der på hvilke funktioner, der skal 
udfylde de fremtidige erhvervs- og detailhandelsarealer. Fx skal 
40% af etagemeter, der opføres i Kanalbyen være til erhverv.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Organisering: etablering af partnerskaberVidengrundlag: dialog og kortlægningerKommunen har i regi af et masterclass forløb i Nordic City Network kortlagt de urbane virksomheder og spurgt dem hvilken betydning bymiljøet har for deres værdiskabelse.Det hænger sammen med at vi prioriterer at skabe erhvervsudvikling i bymidten, og vi vil derfor gerne forstå emergerende organisationsformer, hvor medarbejdere samarbejder på kryds og tværs mellem virksomheder og danner professionelle netværk omkring de opgaver, der skal løses for en given kunde. Denne type virksomhed bruger derfor i stigende grad byens rum og mødesteder som en naturlig forlængelse af arbejdspladsen. Kan man tale om urbane virksomheder og hvad får de ud af at ligge i byen? 
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Redskaber
Eksempler på strategiske redskaber:

• Gradvis professionalisering af midlertidige indsatser, så de får mere 
permanent karakter (detailhandel, kreative erhverv, borger 
ejerskab)

• Udvikling af attraktorer i bymidten (fx nyt musicalteater, 
fæstningscenter mv.)

• Mere strategisk arbejde med udvikling af Fredericia som handelsby, 
herunder tiltrækning af (anker)butikker

• Afdække interesse for business houses og kontorfællesskaber
• Understøtte iværksætteri (maker spaces, undervisning, 

kontorpladser)
• Bykvalitetsindsatser (områdefornyelse, forskønnelsesprojekter)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvordan prøver vi så at arbejde strategisk med udvikling af bymidten. Her er nogle eksempler på redskaber, som vi benytter os af.Punkt 3 og 4: der er netop blevet ansat en konsulent i Business Fredericia, der skal arbejde strategisk med tiltrækning af erhverv og detailhandel til midtbyen.
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Lokalisering af virksomheder

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Først – lad os se på nogle af det kortlægninger vi har lavet. Hvad ligger der af virksomheder i midtbyen i dag? En bred palet af forskellige typer virksomheder. Tydelig centrering omkring gågaderne
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Ledige lokaler

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Man kan også vende billedet om og se på hvor ligger virksomhederne ikke? Udover de ledige lokaler er der selvfølgelig også de tidligere industrigrunde.
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Spisesteder & værtshuse

Oplægsholder
Præsentationsnoter
kraftigt udvikling i antal og bredde af spisesteder og caféer de seneste år, ikke mindst drevet af efterspørgsel fra publikum i Fredericia TeaterKlynger spredt omkring i gågadenettet.
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Tøj- og skobutikker

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Klynger – placeret andre steder i gågadenettet
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Hvor er de kreative erhverv?

Case fra én af de virksomheder vi interviewede:
Cool Hand Marketing

”nøjes man, er Fredericia dækket af nabobyer, eller mangler der en 
kerne af kreative erhverv, fx omkring et mellemstort marketingfirma?”

Rico Knudsen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi har interviewet en række forskellige virksomheder i bymidten, og spurgt ind til deres virksomhed og hvorfor de ligger hvor de gør. Der var mange svar – For nogle var kunderne glade for at kunne gå i butikkerne eller på café i forbindelse med besøg, eller medarbejdere var glade for at gå en tur i byen i deres pause. For nogle var det for at lægge tæt på deres samarbejdspartnere. For nogle var det måske lidt tilfældigt. Parkering blev ofte nævnt som en mangelvare, både for kunder men også for medarbejdere. Ved nærmere refleksion ændrede flere mening, så det ikke blev betragtet som et problem alligevel.Jeg vil gerne fortælle jer om et af vores interviews – det var med Rico Knudsen, der har et lille reklamebureau i Fredericia – Cool Hand Marketing. Meget velreflekteret mand, som undrede sig over noget og derfor stillede et interessant spørgsmål?Der mangler en kerne af kreative erhverv. Det kunne fx være et mellemstort marketingfirma, der har et netværk af underleverandører og samarbejdspartnere.
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Port House
– skabe attraktivt erhvervshus for havne-

relaterede virksomheder. Fagligt miljø, 
inspiration, udsigt, høj kvalitet i byrum.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Et eksempel på erhvervsudvikling, hvor man netop vil skabe et fagligt miljø, netværksdannelser og forhåbentlig fostre nye samarbejder er Port House i Kanalbyen. Projekt til 130 mio. kr. 8000 m2. Skærmer Kanalbyen af mod erhvervshavnen mod vest.
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Sundhedshus

• Skabe attraktive rammer for sundhedsrelaterede 
virksomheder og funktioner

• Blanding af private, kommunale og regionale aktører
• Synergi mellem faggrupper skal komme borgerne til 

gavn.
• Kvalitet, faglige fællesskaber, fælles opholdsarealer 
• Afhjælpning af lægemangel ved indflytning af 

lægefællesskaber.
• Hvad betyder udflytning af aktører for bylivet i 

bymidten?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Et andet eksempel på at bringe virksomheder, der arbejder indenfor en specifik branche, sammen er det nye sundhedshus, der er under udvikling.Stort bygningskompleks på 27.000 m2, i et spænd fra helt moderniseret over nogenlunde i orden til direkte nedslidt. Vinderforslaget fra idékonkurrence til nyt indgangspartiet til Sundhedshuset – afholdt under EASADe første virksomheder flytter ind nu. I går blev det offentliggjort at der kommer et af de ni nye videnscentre, som oprettes på erhvervsskoler i hele landet: Videnscenter for simulation (SOSU-skolen)
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Iværksættermiljø i C-byen

Bedhead Records – vinyl pladebutik. 
Michael Kristensen arbejder ved posten om 
natten og som musikelskende pladesælger 
om dagen

Butik Firkantt – Susanne Petersen sælger kvalitets 
basistøj til kvinder i faste grundfarver

PS Remake – Pia Skov Larsen 
redesigner, tilretter og reparerer 
tøj i sin container

Coffee corner - en container café 
midt i området

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Containerby i Kanalbyen er et iværksættermiljø for detailhandelSusanne Petersen er glad for at være i den lille by i byen, hvor iværksætterne kan lære af hinandens erfaringer
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Bülows Kaserne

• I spil til nyt kursus og konferencecenter til Hjemmeværnet
• Midlertidige anvendelser indtil afklaring
• Lokaler benyttes af foreninger og til midlertidig overnatning
• Fredericia Teater og Teater Malstrøm har øvelokaler, værksteder og 

opbevaring
• Udvikling af makerspace og kontorer til iværksættere

Oplægsholder
Præsentationsnoter
18.000 m2Fredericia Teaters kostumelager er imponerende.Iværksætterimiljø til mere teknologibaserede virksomheder
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Bülows kaserne

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fantastiske rammer
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Østerstrand

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg vil slutte af med nogle smukke billeder. Hvis ikke I har opdaget det allerede flere gange i løbet af Borgmesterens oplæg, har vi fået en cirkelbro. Jeg vil så bidrage med at vise den fra en ny vinkel. Jeg synes dette ligner noget fra Maldiverne.Vi har en række projekter, der skal forbedre de rekreative oplevelser for borgere og folk der arbejder i midtbyen:Østerstrand – er en stor sandstrand i bymidten, der ligger nedenfor voldene ud mod Lillebælt. Området er blevet udbygget de seneste år med flere opholdsarealer og aktivitetsområder, der supplerer ro- og kajakroklubberne
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EASA 2017

• XXX

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fredericia Kommune var i år værter for EASA 2017 European Architecture Students Assembly. 600 arkitektstuderende fra over 50 lande henover 17 dage i sommeren 2017 realiserede 33 projekter og 3 små arkitektkonkurrencer.Temaet: den gæstfrie by – hvordan skaber vi gæstfrie byrum? Oplevelser, hemmelige rum, møbler der bringer folk sammen.
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Fæstningsbyen Fredericia
arkitektkonkurrence

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vinderforslag af arkitektkonkurrence - hold ledt af Erik Brandt Dam Arkitekter – 35 mio. kr. from the A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal  for the architectural competition and execution of the first phasePurpose: to communicate clearly that the fortifications and city are part of an integrated wholeThe key concept is to make the fortifications more coherent by reducing the width of recent cuts through the ramparts and causeways across the moat, and by building walkways over the roads, where they are missing. Stisystemer, belysning, information mv.Hvis I vil høre mere om udvikling af bymidten eller arbejdet i Nordic City Network, så er I meget velkomne på vores stande i foyeren.
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