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Knudepunktet: Hvordan tager byen imod?

Udpluk fra afhandlingen:
Transit- eller leveby?

Et casestudie af Hirtshals som et stærkt mobilitetspåvirket sted i 
Gennemfartsdanmark



Foto: Hirtshals Havn

Oplæg:
•	Hirtshals DNA
•	Et udefrakommende blik - at ankomme til Hirtshals
•	Havneundersøgelse sommeren 2013
•	Byens udfordringer
•	Anbefalinger



Hirtshals DNA
Trafik	som	generator	for	byudvikling

1917: Lov	om	anlæg	af	fiskerihavne	ved	Hirtshals	og	Hanstholm
1919: Arkitektkonkurrence om bebyggelsesplan for en by ved Hirtshals
1923: Færdigt byplanforslag v. arkitekterne Steen Eiler Rasmussen & Knud Christiansen



1944: Luftfoto GeoNord



2013: Luftfoto GoogleEarth



Transport- og Logistikcentre på Hovednet Veje i Danmark
(Core Road Network)
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“Issues of movement, of too little movement for some or too much 
for others or the wrong sort or at the wrong time, are it seems central 
to many people’s lives and to the operations of many small and large 
public, private and non-governmental organizations”  (Urry, 2007, p. 6).

“Udvikling” “Afvikling”

Kor t :  (Foreningen af  Danske Transpor tcentre n .d. ) Kor t :  (Min is ter iet  for  By,  Bol ig og Landdistr ik ter  2013)



Paradoks!
Folk	flytter	fra	Hirtshals	
på trods af vækstende 
erhverv og stærke 
forbindelser

”Vi træffer ikke valg om, hvorvidt vi kan lide noget på grundlag 
af eksplicit vurdering, en balanceopgørelse, der opvejer dele-
lementerne. Vi laver en intuitiv vurdering af det hele endnu 
før kognitive processer kommer i spil, selvom disse, uden tvivl, 
senere vil blive brugt til at ’forklare’, og begrunde, vores valg” 
(McGilchrist i Pallasmaa, MacKeith, Tullberg, & Wynne-Ellis, 2005, s. 238 - egen oversættelse).



At møde Hirtshals
- Fra landevejen
- Fra toget
- Fra færgen

En mobilitetsmasterplan i øjenhøjde...?

Effektiv infrastruktur og attraktivt byliv i clinch



At møde Hirtshals
- Fra landevejen

“Mobilitet er mere end A til B” (Det ny mobilitetsparadigme)



Friday, May 06 2011: Hirtshals, Denmark 

“I had my doubts about Hirtshals the moments I stepped off the train. 
The station is quite literally attached to a huge, sprawling ferry termi-
nal	and	industrial	port	complex.	At	least,	I	figured,	it	couldn’t	be	any	
worse than my recent experiences at Holyhead and Harwich”

At møde Hirtshals
- Fra toget



At møde Hirtshals
- Fra færgen

...Er den mobilitet, der skulle skabe en blom-
strende by, måske ved at underminere bylivet?



Turisme

Mobilitets- og stedsundersøgelse i Hirtshals 

Af Lektor Claus Lassen, Lektor Lea Louise Holst Laursen, Ph.d. 
stud. Ida Lange og videnskabelig medarbejder Morten Frølund

Finansieret af Hjørring Kommune

2 spørgeskemaundersøgelser:

privatrejsende og erhvervsrejsende

Sommer 2013 

- privatrejsende: 675 besvarelser

Fokus på de ’besøgende’

- et udefrakommende blik

Generelle	rejsevaner	og	holdningsprofiler,	sociolo-
giske	profiler	samt	specifikke	forhold	til	Hirtshals	
og den konkrete rejse

Udfordringer



•	 Kun få decideret negative kommentarer
•	 Langt	størstedelen	svarer	blot	OK/fint/god...
•	 Transitstedet fungerer!
•	 Byen forsvinder i transit...

“Hvordan har du oplevet ankomsten til Hirtshals?”

•	 Anonym

•	 Fin vej - kedelig by

•	 Ikke tilrettelagt for turist

•	 Pragmatish

•	 Som end god nok (mangler lidt mere turistpræg)

•	 Habe Hirtshals nicht gesehen da es direct zum Hafen 
ging

•	 Sonnig, schön, kein service am Kai

•	 Bra organisiert :-)

•	 Dejlig by - gode til- og frakørsler

•	 Fint/nødvendigt

•	 Godt	skiltet,	let	at	finde	rundt

•	 It was wery close where the stopping was and where 
the boat leaves...

•	 Let med motorvej

•	 OK, just traveling through

•	 Som	sædvanlig,	det	lokale	tog	er	fint	og	punktlig



“Hvilke af følgende ord forbinder du med Hirtshals by?” 
(afkryds max 3)
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65 % har med havn/infrastruktur at gøre, mens kun 

17 % har med by/turisme at gøre



”Nej”:

•	 Søvnig by 

•	 Jeg opfatter det som en stille havneby uden nogen se-
værdighed

•	 Jeg har slet intet forhold til byen

•	 a town without a face, only a place for going through

•	 Hirtshals virker ikke som en tiltalende by

•	 Only in transit to Norway

•	 Kun som gennemkørsel til Norge

•	 Just passing trough.

•	 Kun et ankomstpunkt for fergen.

”Ja”:

•	  For å besøke Nordsjøsenteret

•	 God strand og friske fisk

•	 Har været her før og det er en koselig og rolig by

•	 nemt at komme til Norge, smukt område/let at komme 
til med off. transp.

•	 Virker som en koselig plass

•	 Transit til Norge

•	 Men kun som gjennonreise

•	 auf der Durchreise

•	 a very good ferry destination
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Kunne du forestille Hirtshals på en fremtidig rejse?

Ej besvaret

Andet

Nej

Ja

“Kunne du forestille dig at besøge 
Hirtshals på en fremtidig ferierejse?”
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Manglende sammenhæng mellem effektiv havn/infrastruktur og attraktivt byliv.

Konklusion og fremtidige perspektiver...



Konklusion
Byen opleves af de rejsende i høj 
grad som et ’neutralt’ transitsted 
 



Konklusion

Byen fungerer i høj grad som tran-
sitby både for turister og erhvervs-
rejsende (30 % af de erhvervsrej-
sende lader oftere deres rute gå 
via Hirtshals, end de gjorde før 
transportcenteret blev opført)



Konklusion
De danske rejsende er dem med 
det største kendskab til byen/
området og samtidig dem der 
sjældnest besøger byen



Konklusion

Byen betragtes generelt ikke 
som en handelsby blandt de 
rejsende (blot 2 %)



Konklusion
især de norske rejsende 
efterspørger flere shop-
pemuligheder



Konklusion
De rejsende efterspørger gene-
relt flere informationer om om-
rådet for, i højere grad, at ville 
overveje et besøg i byen



Konklusion

Der synes især at være et potentiale for at 
tiltrække flere af de tyske og hollandske 
rejsende, som på forskellige måder 
vægter naturoplevelser højt 



Tidligere:	”Forankrede	fiskere”	(familier,	byliv,	hverdagsliv...)

I dag: ”Utilknyttede turister” (glemt by, transit...)



Byggede strukturer

By
Udfordringer



Infrastrukturer Åbne strukturer



“Det bedste, det er.. jamen det er 
naturen heroppe. Det her rå åbne 
landskab, som Hirtshals jo i den grad 
repræsenterer.” 
(Tilflytter,	byrumskunstner)

Naturen som hovedattraktion

Havnen som stærkeste identitet

“Min far arbejdede jo hernede [i Hirtshals], og han var gammel havnearbejder, så 
dér kom jeg jo rigtig meget hernede, men det var også på havnen, og det var den-
gang jeg var helt lille, jeg var med nede i skibene og sådan noget, så det var også 
mere havnen - det var ikke så meget byen, den brugte vi jo egentlig ikke” 
(Pendler, marketingchef Hirtshals Havn)

iDenTiTeT og forTælling
Kvaliteter

”…du [henvendt til hendes mand] elsker jo en havnerunde, og dem kan du jo godt 
tage tre af om dagen rundt, for at se hvad der sker dernede […]. Ikke fordi, du har 
jo aldrig arbejdet med fisk, men det er bare sådan noget; man skal lige se, hvad 
der rører sig” 
(Lokal kvinde, bogholder i Aalborg)



          
              

                      Råt og utrygt miljø

”…men det var et hårdt miljø. Det var sådan et, …jamen der var lidt 
Klondyke og wild west over tingene. [...] måske kan der vel ligge noget 
socialt i det også, det er svært at trække folk hertil, fordi Hirtshals som-
metider har haft lidt dårlig omtale, også i naboområderne […], hvor 
man sagde: ’jamen, det er kun sådan nogen, der vil slås’ […], og det 
passer ikke, altså, det er meget fredeligt, det er det i dag!” 
(Lokal, turistforeningsformand og byrådspolitiker)

iDenTiTeT og forTælling
Udfordringer



MIlJø
Visioner, planer, områdefornyelse...!
Hvad vil kommunen med Hirtshals?
Hvad vil erhvervslivet med Hirtshals?
Hvad vil borgerne med Hirtshals?
Hvad vil turismesektoren med Hirtshals?

ArV

IMAge NU og I freMTIDeN



•	 Altafgørende betydning! (Arbejdspladser, udvikling, grundlag for by!)
•	 MEN: skaber også en by, der udelukkende er baseret på transit
•	 Skaber en terminalby/”Gennemfartsdanmark”!

•	 Aalborg: Havnen ved siden af byen vs. Hirtshals: Byen ved siden af havnen
•	 Havnen risikerer at opsluge byen og blive sit eget endeligt!

Havnens betydning som knudepunkt?

Konklusion: behov for ny samlet by- og havnestrategi!



Forudsætning For transit- og levebyen
stedets eksterne forbindelser og flows

grundlæggende  steds- og MobilitetsudFordring
Barriere mellem by og havn

Relationel og mobilitetsorienteret stedsstrategi



ANBEFALING 4
Plej byens ankomstpunkter 

ANBEFALING 3
Øg byens synlighed fra de gennemgående transitflows 

ANBEFALING 2
Bearbejd og kvalificer forløb ind mod byen

ANBEFALING 1 
Promover alternative (om)veje til havnen, via byen!



ANBEFALING 8
Muliggør nye attraktive bosætningsmuligheder i transit- og levebyen 

ANBEFALING 7
Forbind byen med havnen og det omkringliggende landskab

ANBEFALING 6
Udbred kendskabet og adgangen til lokale overraskelser og seværdigheder 

ANBEFALING 5
Kvalificer transit- og levebyens mødesteder



ANBEFALING 9
Skab flere og bedre interne forbindelser og flows 

Promover alternat ive (om)veje 
t i l  havnen,  v ia byen! (skaleret)

Bearbejd og kval i f icer for løb 
ind mod byen

Øg byens synl ighed fra de 
gennemgående transit f lows

Muliggør nye attrakt ive bosætnings-
muligheder i  t ransit-  og levebyen

Skab f lere og bedre interne 
forbindelser og f lows

Ny godsbaneterminal  (2015)

Ny omfar tsvej  t i l  havnen (2015)

Eksterne forbindelser og 
f lows (Forudsætning)

Plej  byens ankomstpunkter

Kval i f icer transit-  og levebyens 
mødesteder (eksisterende og potentiel le)

Udbred kendskabet og adgangen t i l 
lokale overraskelser og seværdigheder

Forbind byen med det 
omkringl iggende landskab

Forbind byen med havnen




