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Processen – byliv og erhvervsliv
Kortlægning

Desk research (skema)
Feltarbejde (fotos)
Interviews (gruppeinterview og telefoninterview)

Rapport
By- og miljøkapacitet
Bykvaliteter og marked
Synergimuligheder – byliv og erhvervsliv
Sammenfatning
Bilag

Strategilægning
valg af strategi
tjek af beliggenhedsværdier
trafik- og miljøtjek
tjek af øvrig planlægning og markedstjek
vurdering af de valgte strategier



Kortlægning
Desk research

Følge Erhvervsstyrelsens skema – tilføjelser, hvor det er relevant 
for lige disse områder.

Feltarbejde
Planlæggere med forskellig faglighed på foto-safari.

Interviews (gruppeinterview og telefoninterview)
grundejere, lejere og ejendomsmægler
udvikling i efterspørgsel, ejendomspriser, styrker og svagheder, 
mulighed for parkering i konstruktion, lejeniveau, barriere for 
udvikling, hvad kan øge områdets attraktivitet, hvorfor beslutning 
om denne placering, ønsker for fremtiden, forventet fremtidig 
placering.



Rapport
By- og miljøkapacitet

En sammenfatning. Hvad kan området bære og med hvilke 
konsekvenser?

Bykvaliteter og marked
Opsamling på interviews. Er området umiddelbart attraktivt?

Synergimuligheder – byliv og erhvervsliv
Vurdering/kobling mellem oplysninger i skema og interviews.

Sammenfatning
Nærmer sig et oplæg til en strategi for området.

Bilag
Mange - men relevante og gode informationer.



Strategilægning
Valg af strategi

Tjek af beliggenhedsværdier

Trafiktjek

Miljøtjek

Tjek af øvrig planlægning og markedstjek

Vurdering af de valgte strategier



Strategi
Valg af strategi

Der vælges og beskrives en strategi for områderne
Fremtiden – tegne et billede



Tjek af beliggenhedsværdier
Firskovvej Kundenærhed Virksomhedsnærhed Vidensnærhed Arbejdskraftnærhed Infrastrukturnærhed Bykvalitetsnærhed

1 Privat service 1 (3) 3 (1) 2 (1) 1 (1) 3 (1)                          2 (3)
(pladskr. varegr)

2 Håndværk 1 (3) 2 (3) 2 (1) 3 (3) 3 (1) 1 (1)

3 Kontor (videnserhverv) 1 (1) 3 (2) 3 (3) 2 (3) 3 (2)                          3 (3)

4 Fritidsaktiviteter 2 2 0 0 3 3

5 Offentlig service 1 (2) 3 (1) 3 (3) 1 (2) 3 (2)                          3 (3)
(uddannelse)

6 Bolig 3 2 2 0 3 3

7 Overnat. og rest.(hotel) 3 (3) 2 (2) 1 (1) 2 (3) 3 (3) 2 (2)

(tal i parentes stammer fra Erhvervsstyrelsens redskab) 



Illustration af beliggenhedsværdi



Trafiktjek
Biltrafik: Forskellige forudsætninger er lagt ind i en trafikmodel
– her dog ingen spidstime-måling.



Trafiktjek
Transportministeriets turrater



Trafiktjek
Parkering:

• højklasset - på grund af, at pladserne er beliggende ved afkørsel til motorvej
med høj fremkommelighed og har tilstrækkelig kapacitet samt ubegrænset og
gratis parkering på terræn.

• god - på grund af, at pladserne har god opkobling på overordnet og kapacitetsrigt
vejnet og har tilstrækkelig kapacitet samt ubegrænset og gratis parkering
på terræn,

• rimelig - på grund af, at pladserne har relativ god opkobling på det overordnede
vejnet med rimelig fremkommelighed og har relativt gode parkeringsmuligheder,
hvor der eksempelvis er tilstrækkelig kapacitet på terræn uden betaling
men med tidsbegrænsninger,

• begrænset - på grund af, at pladserne har dårlig opkobling til det overordnede
vejnet og derfor er vanskeligt tilgængelige, og på grund af at kapaciteten er
utilstrækkelig og pladserne er tidsbegrænsede, beliggende i konstruktion og er
afgiftsbelagte.



Trafiktjek
Tilgængelighed med kollektiv transport:

høj - på grund af 
beliggenhed inden for f.eks. 
500-600 m fra en velbetjent 
station eller stoppested 
samtidig med, at der er en 
høj frekvens

middel - ved opfyldelse af 
serviceniveau C eller D

lav - ved opfyldelse af 
serviceniveau E eller F



Trafiktjek
Tilgængelighed med cykel og gang:

højklasset - på grund af beliggenhed i tætte bydele med 
meget stort befolkningsunderlag, fladt terræn, cykel- og 
gangruter af høj klasse, der giver direkte og sikre 
forbindelser til cykel- og gangoplandet samt rigelige, 
velbeliggende og sikre muligheder for cykelparkering.

middel - på grund af beliggenhed i tætte bydele, 
begrænsede terrænforskelle, gode cykel- og gangruter til 
oplandet samt gode muligheder for cykelparkering.

lav - ved alle øvrige lokaliteter.



Miljøtjek
Evt. benytte det samme værktøj, som kommunen anvender ved 
miljøvurdering af planer og programmer.



Yderligere tjek
Øvrig planlægning

Landsplan
Fingerplan 2013
Regional erhvervsudviklingsstrategi
Vidensbystrategi
GRØNT LYS (kommuneplanstrategi)
Kommunens øvrige erhvervsområder
Øvrige strategier for udvikling af kommunen
Nabokommunernes strategier og planlægning

Markedstjek



Den videre proces
• Yderligere involvering - borgere og politikere
• Evt. forhandlinger
• Evt. udskrivning af konkurrence
• Kommuneplantillæg og lokalplan

• Byudvikling i en bestemt retning – følge en fælles strategi –
erhvervsliv og byliv sammen.

• Hvordan agerer de forskellige parter; grundejerne, lejerne, byens 
borgere og andre interessenter.

• Ejerskab til strategien.
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