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Strategisk byudvikling – 
hvad vi forstår ved det 

 

 Sammentænke fysisk planlægning med 
andre indsatsområder  

 Foretage klare valg og fravalg  

 Bygge på byens/kommunens egne styrker 
og egen historie  

 Skabe fælles mål på tværs af alle aktører i 
kommunen  

 Kommunen er dirigenten, der får orkestret 
til at spille  

 



 
Hvad jeg vil 
argumentere for…  

 Mellemstore byer har særligt gode muligheder 

 Jo længere fra vækstcentrene, jo mindre får man foræret 

 Humlebier findes i alle størrelser 

 Politiske valg og en proaktiv tænkning er afgørende 

 Mobilisere ressourcer og tænke i synergier 

 Kommunen er driver – også ansvarlig for at skubbe til de 
andre 

 Analyser og viden – skaf et ordentligt beslutningsgrundlag 

 Bymidterne er af afgørende betydning 

 Hjørring Kommune er blandt de dygtigste 

 



Bymidterne i de mellemstore 

byer generelt 

 Bymæssige funktioner er spredt for meget 

 Behov for at samle aktiviteterne 

 Rumlig, administrativ og funktionel 
bymidte er ikke sammenfaldende 

 (illustration fra DAC/Naturstyrelsens 
rapport 2012; forestiller Slagelse) 

 Bymidterne er kommunens visitkort – 
alene derfor er de meget vigtige 

 



REGLAB 2010: Mellemstore byer 

har særligt gode forudsætninger 

 REGLAB er en non-profit organisation der 
arbejder med regional erhvervsudvikling 

 Mange kommuner er med 

 Vækstens Anatomi 2010 

-  Kvantitativ analyse af Danmarks 25 mellemstore 
byer på mellem 20.000 og 60.000 indbyggere 

-  Kvalitativ analyse (casestudier) af otte succesrige 
vækstbyer i Europa (Vejle, Køge, Holstebro i DK) 

-  Anbefalinger til de mellemstore byer i Danmark 



REGLAB 2010: Mellemstore byer 

har særligt gode forudsætninger 

 



REGLAB 2010: Mellemstore byer 

fungerer som motorer for oplandet 

 

 ”De mellemstore byer har også en vigtig 
funktion for deres oplande – både inden 
for kommunen og i fht. oplandet, hvor de 
skaber arbejdspladser og indtægts-
grundlag. Derfor er de mellemstore byer 
også væsentlige for et økonomisk og 
erhvervsmæssigt balanceret Danmark.” 



REGLAB 2010: Anbefalinger 

 

 Erhvervsudvikling, uddannelser og 
byudvikling skal tænkes sammen 

 Byg på eksisterende erhvervsmæssige 
styrker 

 Opbyg lokale uddannelser, der matcher 
erhvervslivets behov 

 Understøt med ambitiøs byudvikling 

 Politisk lederskab og tætte netværk 
afgørende 

 



Hjørring Kommune 

 

 Hjørring Kommune anvender meget konkret REGLABs anbefalinger 

 De tænker proaktivt, på tværs af forvaltningerne, de træffer modige 
beslutninger i tide (ex lukning af syv ud af 27 skoler for et par år siden)) 

 De satser på unge, på uddannelse, på erhvervsudvikling, på byudvikling af 
høj kvalitet 

 Hjørring prioriteres som hovedbyen; der skabes rammer for ildsjælene i de 
mindre byer 

 Inden for Hjørring By satses specifikt på et område af bymidten – selv her 
fokuserer man 

 Hjørring investerer i viden og analyser = et ordentligt beslutningsgrundlag 

 Tager udgangspunkt i egne styrker og investerer, ex Teateroplevelseshus 

 Bruger kulturarven som strategisk ressource, ex Kulturarvskommune 
2006/07; Stygge Krumpen julekalender 2011 

 



Hjørring Kommune – 
areal/ befolkning 

 Arealmæssigt blandt de største 
kommuner: 929 kvadratkvm. 

 Hele kommunen: 66.178 indbyggere 

 Hjørring  25.000 inbyggere 

 Hirtshals 6.000 indbyggere 

 Befolkningsudvikling: faldende 

 



Hjørring Kommune –
befolkningsprognose 

Tre hovedtendenser:  
 
Færre børn 0-20 år 
Færre i den arbejdsdygtige alder 
Flere 62-85-årige 



Hjørring Kommune – 
bymønster 

 Hjørring er hovedby 

 Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken er 
områdebyer 

 Lokalbyer: Bindslev, Lønstrup, Tversted 

 

 Hjørring er motor for hele kommunen 

 Hirtshals er en ”særlig områdeby” pga. maritime 
erhverv, turisme, store vækstpotentialer inden 
for gods- og persontransport 

 Løkken, Lønstrup og Tversted er turistbyerne 



Hjørring Kommune – hvad 

lever man af? 

 Erhverv: byggeri og anlæg, transport (gods- og person), den 
maritime og marine sektor, turisme (alle har potentiale for 
yderligere vækst) 

 Mange offentlige arbejdspladser (sygehus, uddannelser mv.) 

 Udannelsesinstitutioner: Gymnasium, HF, VUC  

 EUC Nord (erhvervsuddannelser og teknisk gymnasium),  

 University College Nordjylland (bl.a. pædagog-, lærer- og 
sygeplejeuddannelse) 

 Sosu Nord (Social- og Sundhedsskolen for uddannelse af 
sundhedspersonale) 

 Forskning: Nordsøen Forskerpark i Hirtshals (forskning, 
udvikling, rådgivning og formidling inden for fiskeri og 
akvakultur) 

 Arbejdsløshed som landsgennemsnittet  



Udviklingsplan 2011 

(Planstrategi) 

 To helt centrale spørgsmål: 

 Hvad skal vi leve af i Hjørring Kommune 
fremover? 

 Hvordan skaber vi en økonomisk og 
miljømæssigt bæredygtig kommune, der er 
attraktiv for borgere og virksomheder? 

 ”Der er ingen nemme løsninger og intet facit, der 
fortæller os, om vi vælger rigtigt. Men vi tror på, 
at det er nødvendigt at vælge og satse på udvalgte 
områder, fordi vi ikke kan alt på én gang” (s. 8) 

 Tre nye satsninger, fire pejlemærker og syv 
principper for byvækst 



Udviklingsplan 2011 – 
de tre nye satsninger 

 Hjørring Kommune fastholder og udnytter de aktuelle 
styrker – og har derudover tre nye satsninger: 

 

1. Satse fokuseret på unge og uddannelser (påvirke 
befolkningsudviklingen og sikre den nødvendige 
arbejdskraft til erhvervslivet; uddannelse højner 
kompetenceniveauet) 

2. Bygge på egne styrker i erhvervsudviklingen (fx 
turisme og bygge/anlæg; erhvervsområdet i Hirtshals er et 
konkret eksempel på samarbejder/partnerskaber ml. 
virksomheder, kommuner og uddannelses- og 
forskningsmiljøer) 

3. Skabe attraktive og differentierede by- og 
boligmiljøer 



Udviklingsplan 2011 – de fire pejlemærker, der 

skal styre en intelligent byudvikling 

1. Styrk Hjørrings rolle som hovedby med 
attraktivt byliv og kultur 

2. Styrk bosætningen i kystbyerne ved at dyrke 
deres styrker 

3. Skab attraktive bosætningsmuligheder for 
børnefamilier, hvor der er potentiale 

4. Understøt, tilpas og vedligehold den øvrige 
kommune ved en aktiv planlægningsindsats 

(Billede: Østergade i Hjørring) 

 



Udviklingsplan 2011 – syv principper for byvækst 

(definerer operationelt, hvor byvæksten skal ske) 

1. Det nuværende bymønsters opdeling i fire forskellige bytyper (hovedby, 
områdeby, lokalby og landsby) opretholdes 

2. Hjørring styrkes som hovedby som den centrale drivkraft i kommunen 

3. Hirtshals fastholdes som ”særlig” områdeby 

4. De fire områdebyer – Løkken, Vrå, Tårs og Sindal – fastholdes som 
centre, der betjener lokalbyer, landsbyer og det åbne land 

5. Der skal arbejdes målrettet med fornyelse i områdebyerne Løkken, 
Sindal, Tårs, Vrå – samt bl.a. fornuftig infrastruktur og kollektiv 
trafikbetjening 

6. Offentlige investeringer i erhvervsformål sker primært i Hjørring og 
Hirtshals, sekundært i de øvrige områdebyer. Mindre 
håndværksvirksomheder mv. kan fortsat placeres over hele kommunen 
Boligudvikling sker primært i hoved- og områdebyerne 

7. Der laves selvstændigt temaarbejde for landdistriktet og anvendelsen af 
det åbne land 



Konkrete tidsfastsatte 

handlinger i Udviklingsplanen 

 Teater- og oplevelseshus (2011-15) 

 Midtbyplan – Hjørring (2011-13; på vej til 
politisk behandling) 

 Samling og sammenhold i landsbyer 

 Områdefornyelse og helhedsplaner i 
Sindal, Løkken, Vrå og Tårs 

 Kultur- og fritidspolitik 

 Boligpolitik 



Hjørring Bymidte – overordnet 

struktur og funktionsplacering 



Hjørring Bymidte – 
udvikling de seneste par år 

 Hjørring bymidte har fået et nyt handelsmæssigt 
tyngdepunkt 

 Tyngdepunktet lå omkring Springvandspladsen 

 Metropol 2008: shoppingcenter i bymidten (Schmidt, 
Hammer og Lassen) kombineret med bibliotek og 
fitnesscenter; kører udmærket, stort set alt er udlejet. 

 Bispetorvet ca. 2010: Elgiganten, Toys ´r Us, Harald Nyborg 
mv.; pladskrævende varer PLUS FØTEX 

 Tyngdepunktet er flyttet østpå, ned omkring Metropol 

 Tomme butikker i den gamle handelsakse  

 Detailhandelsanalyse 2012 

 



Hjørring Bymidte – 
kvm.priser i bymidten 



Hjørring bymidte – igangværende 

koncentration af funktioner 

 Det nye Teateroplevelseshus – første nye 
teaterbygning i provinsen i 100 år 

 Placeret mellem banegården og 
busstationen – med public interior 
henvendt ikke mindst til de unge 

 Rådhuset ombygget, funktioner samlet, 
nu 600 ansatte (mod 300 før) 

 Bymidteplan 2012: Mere byliv, mere 
sammenhæng, flere mødesteder… 



Hjørring Bymidte – 

Teateroplevelseshuset 



Hjørring Bymidte i dag: en stærk rygrad / 

øer af identitet uden sammenhæng 



Mission for bymidten 

Der skal være: 

 1. Mere byliv 

 2. Bedre sammenhæng 

 3. Flere mødesteder 

 

 

 



Hovedgrebene  
– sådan skal det ske: 

1. Bruge de bymæssige drivere der er på vej 
2. Skabe bedre forbindelser 
3. Prioritere udvalgte byrumsprojekter 



Mulige projekter 



Vision for bymidten 

 En by man kører langt for at besøge 

 Stolt af sit aktive kultur- og handelsliv 

 Naturlige mødesteder på tværs af alder, 
samfundslag og kulturel baggrund 

 En bymidte, der giver plads til de unge…mv. 

  

”Ved at kombinere alle disse styrker og mål kan 
Hjørring blive ’Kulturkilden i Vendsyssel’ som 
stedet, hvor kulturen springer fra et nyt 
originalt ungt vækstlag, der skaber et byliv, der 
kan stimulere handel og turisme og bringe 
Hjørring fremad.” 



Kulturarven som 
strategisk ressource 

 Kulturarvskommune 2006/07 

 Julekalender 2011: ”Ludvig og Julemanden” 

 Om Stygge Krumpen på Børglum Kloster 

 Middelalderens Vendsyssel 

 1,2 mio seere dagligt 

 Sikrede Vendsyssel unik eksponering 

 Pt. arbejdes på opfølgning 2013 og spillefilm 

 Diverse spin-off, turisme, samarbejder etc. 

 

 



Hjørring – konklusion 

 Arbejder strategisk med at udnytte 
eksisterende styrker og opbygge nye 

 Satser på Hjørring som hovedby; 
understøtter andre steder 

 Fokuseret bymidteudvikling 

 Træffer klare politiske valg 

 Godt rustet til fremtiden 

 Hvor er der yderligere potentialer? 

 



Yderligere potentialer 
– turisme 

 Generelt er der ikke sammenhæng mellem antal 
beskæftigede i oplevelseserhverv og vækst i 
befolkningstallet (Nordjylland) 

 Anne Lorenzen: oplevelsestilbud skal 
sammenkædes på tværs af kommuner og 
synliggøres over for et globalt publikum 

 Løkken, Lønstrup, Tversted, Hjørring i én pakke? 

 Nordmændene som kundegruppe – kommer lige 
forbi på vejen fra Hirtshals til Aalborg 

 Tyskerne – hvilke præferencer har de? 

 Komme tættere på de turister, der kunne være 
interesserede i at blive længere 



Yderligere potentialer – 

bymidte, cafeer og detailhandel 

 Butikker, cafeer og levende bymidter hænger sammen  

 De fysiske butikker er ikke færdige (”Retail-renæssance,…” 2012) 

 Kommunen skal arbejde aktivt med udviklingen af detailhandlen i de åbne 
bymidter (Osnabrück) 

 Samarbejde blandt de handlende (markedsføringschef i Esbjerg; 
Quartiersmanagere i Hamburg) 

 Undgå tomgang i butikslokalerne (Skælskør, Hamburg) 

 Skabe transparens i lejeniveauet (Hamburg) 

 Politikerne skal skubbe til markedet (Herning: brunch i bymidten – som del 
af borgmesterens tipunktsplan) 

 Investere aktivt i bymidten (Fredericia, Herning – og andre) 

 Privat medfinansiering af byudvikling: (Herning: medlemskab af 
cityforeningen) 

 Bymidtekoordinator – det er afgørende, at der sker noget 

 Og der er mere endnu, man kan gøre! 



Levende bymidter eller 
butiksdød? – hør mere 

 Byplanlab 25/10 i Kbh. 

 Byplanlab 22/11 i Vejle (overtegnet) 

 

Tre vinkler på emnet 

- De store butikskæder 

- Handelsbyernes konkurrence 
- Kvalitativ udvikling af bymidter 

 

 COWI 28/11 i Ringsted: 
fyraftensmøde 



 
 
 
 
 

Tak for jeres 
opmærksomhed! 
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