
 

 

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM 

OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS 
 

Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 
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• Velkomst v.  Jørgen Christensen 

• Status for områdefornyelsen  

• Præsentation af indsatsområderne 

• Henvendelser fra dagligvarebutikker 

• Opsamling  

• Tak for i aften! 

 

Dagsorden 
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Hvordan arbejder vi med byudvikling i Hirtshals? 
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Forslag til Kommuneplan  2016- 

Overordnet plan for kommunens  
udvikling de næste 12 år 

Helhedsplan for Hirtshals 

Områdefornyelse - Byfornyelsesprogram 

Helhedsorienteret fysisk indsats g i samarbejde 
med- borgere, besøgende og virksomheder. 

Potentialer/investeringsplan 

Oversigt over private investeringer og 
partnerskaber i tilknytning til områdefornyelsen 

 

Hirtshals udviklings-

potentialer 

realiseres også i 

partnerskaber 

og samarbejder med 

borgere og ildsjæle  
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Hvad er områdefornyelse? 

 
Hvad er områdefornyelse? 

Samarbejde mellem borgere 

og kommunen om udvikling i 

et bestemt område – med 

staten på sidelinjen. 

Områdefornyelse finansieres 

af stat og kommune. I 

Hirtshals bidrager staten med 

4.5 mio. kr. og kommunen 

bidrager med 9 mio. kr. 
 

Dialog 

Finde den bedste 

løsning 

Udfordringer 

Fysisk og oplevet   

Potentialer 
Det, der er 

fornuftigt at 

bygge videre på   
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Byrådet 

Politisk styregruppe 

Samarbejdsgruppen Havn 

Virksomheds

-dialog 

Ildsjæle Borgerindspil 

Borgermøder 

Øvrige 

interessent

er 

Arb. 

grp. 

Arb. 

grp. 
Arb. 

grp. 

Dialog- kvalificering af beslutningsgrundlag 
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Administration- 

Koordinerer, sikrer 

fremdrift og faglig 

kvalificering 

Områdefornyelsens organisering- hvem gør hvad?  



Kortlægning 

Projekt-
forberedelse 

Program med 
prioritering af 

indsatser 
(handlingsplan) 

Gennemførelse  
og realisering 

2016 / 2017       2017  2018 – 2021… 

    Milepæl:   Milepæl: 
    Beslutning om  Godkendelse 
    mål og indsatser  af byfornyelses- 
    til program   program 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Borgerdrevne projekter, kultur- og fritidsinitiativer og nye 
samarbejder mv. behøver ikke at vente på tidsplanen for 

områdefornyelsen 



Siden sidst 

11. 
Februar 

2016 

 Kick off – 
infomøde  

9. April 
2016 

Borger-
workshop i 

Idræts-
centret  

10. Maj 
2016 

Samarbejds-
gruppemøde 

31. Maj 
2016 

Samarbejds-
gruppe-
møde 

29. Juni 
2016 

Workshop 
om Kultur-

strøget 

August-
oktober 

2016 

Time-out 
byudvikling 

Cirkus- 

pladsen 

9. 
November 

2016 

Samarbejds-
gruppemøde 

24. 
November 

Borger-
møde om 

områdeforny
elsen og 

Cirkusplads 
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Status på udvikling af indsatser 

i områdefornyelsen 
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Ideer i områdefornyelsen 
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Vi arbejder videre i flere spor med afsæt i indsatserne i 

områdefornyelsen: 

 

• Indfaldsveje og wayfinding 

• Forbindelsen mellem by og havn 

• Kulturstrøget- livet i og mellem kulturhusene 

• Handelstrekanten- Nørregade, Jørgen  

 

 

 

 

 

Proces frem mod det færdige byfornyelsesprogram 

../../d1bemou/Lokale indstillinger/Temporary Internet Files/Temporary Internet Files/Baggrundsmateriale/Kort/Hjørring_1_3000.pdf


Arbejdsgrupper  

 

 

Kvalificerer de enkelte 

indsatser/projekter i 

Byfornyelsesprogrammet 

Samarbejdsgruppe-

møder 

 

Samlende dialogforum om 

indsatser og 

byfornyelsesprogram 

 

Samarbejde med 

ildsjæle 

 

Borgerdrevne projekter og 

aktiviteter i samspil med 

områdefornyelsen 

 

Samarbejde med 

Hirtshals Havn 

 

Projektudvikling og 

koordinering med 

områdefornyelsen 

 

Synlighed og bred 

involvering 

 

Løbende aktiviteter og 

arrangementer, 

eksempelvis byvandring, 

foredrag, deltagelse på 

Naturmødet mv. 

Virksomhedsdialog 

 

 

Afsøgning af muligheder for 

samspil mellem erhvervs- 

og byudvikling 

Arbejdsspor 
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Indfaldsveje og wayfinding 

HVAD 
Delprojekter 

HVORFOR  
Det har vi hørt i processen 

MÅL 
Det vil vi opnå med 

delprojektet 

HVEM 
Har bolden? 

Mobilitetsanalyse 

 

Udarbejdelse og 

realisering af 

wayfindingkoncept 

 

Der er mange holdninger 

til hvilken vej besøgende 

skal ledes ind til byen ad. 

 

Der er opbakning til at 

arbejde med wayfinding 

som en måde at lede 

besøgende ind til- og 

rundt i- Hirtshals. 

-At gøre det lettere 

at finde Hirtshals for 

besøgende 

 

-At synliggøre og 

skabe sammenhæng 

mellem byens 

attraktioner og 

”heller”. 

 

Områdefornyelsen 

 

 

MOTIVERING 

Hirtshals by ”gemmer sig” bag en effektiv infrastruktur og er svær at finde for besøgende.  Byens 

”gode historier” er ofte gemt og kan være svære at skilte til.  Der skal derfor arbejdes med at 

lede besøgende ind til- og rundt i- Hirtshals by.  
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Indfaldsveje og wayfinding 
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Kulturstrøget 

MOTIVERING 

De hverdagsaktiviteter som knytter sig til Det gamle Rådhus, Sømandskirken og 

dagligvarebutikkerne i Jørgen Fibigersgade har et stort potentiale for at skabe og understøtte et 

mere levende byliv. Mødesteder og opholdsmuligheder kan være med til at gøre den besøgendes 

møde med Hirtshals mere indbydende og vække interesse og nysgerrighed  for at opleve byens 

øvrige tilbud.  

HVAD 
Delprojekter 

HVORFOR  
Det har vi hørt i processen 

MÅL 
Det vil vi opnå med 

delprojektet 

HVEM 
Har bolden? 

Oase ved 

Sømandskirken 

 

Aktivitetsbånd langs 

Jernbanegade 

 

Sti fra station til Den 

grønne plads 

Der mangler udendørs 

opholdsmuligheder og 

mødesteder i byen- for alle 

aldre. 

 

Foreningslivet skal være 

synligt  og ”flyde ud” i 

gaderummet og bidrage til 

bylivet. 

 

-At skabe 

sammenhæng og 

synergi mellem 

kulturhusene: Museet, 

Det gamle Rådhus og 

Sømandskirken 

-At skabe et attraktivt, 

rekreativt ankerpunkt i 

Jørgen Fibigersgade 

østlige ende til glæde 

for borgere og 

besøgende. 

 

Områdefornyelsen 

 

Hirtshals Rotary Klub 
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Kulturstrøget 
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Kulturstrøget 
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Handelstrekanten 
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Handelstrekanten 

MOTIVERING 

Mange besøgende og borgere har et ærinde i Jørgen Fibigersgade,  og gaden skal opgraderes som 

bindeled mellem to af byens væsentlige ankerpunkter;  Den grønne plads og Cirkuspladsen 

Omvendt har den traditionelle handelsgade Nørregade det svært og er præget af tomme butikker 

og tilbagegang.  

HVAD 
Delprojekter 

HVORFOR  
Det har vi hørt i processen 

MÅL 
Det vil vi opnå med 

delprojektet 

HVEM 
Har bolden? 

Inspirations- og 

udviklingsproces for 

interessenter i 

Nørregade 

 

 

 

Midlertidig 

byrumsmøblering i 

Jørgen Fibigersgade 

Der er brug for en fælles 

afklarings- og 

inspirationsproces omkring 

Nørregade fremtid. 

 

 

Jørgen Fibigersgade fungerer 

godt- men trænger til et 

ekstra ”pift”. 

-At skabe et fælles 

grundlag for hvordan 

Nørregade skal udvikle 

sig i fremtiden. 

 

-At udvikle Jørgen 

Fibigersgade som 

moderne 

dagligvarehandels-gade 

ved at dyrke gadens liv 

specielt i 

sommermånederne.   

 

Områdefornyelsen 
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Handelstrekanten 
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Ildsjælepulje- små, hurtige successer 

MOTIVERING 

Med en ildsjælepulje kan aktiviteter og projekter der understøtter  områdefornyelsen 

hjælpes i vej.  

HVAD 
Delprojekter 

HVORFOR  
Det har vi hørt i 

processen 

MÅL 
Det vil vi opnå med 

delprojektet 

HVEM 
Har bolden? 

Ildsjælepulje Der er mange bolde i 

luften i Hirtshals – 

hvordan kan vi skabe 

synergi mellem 

ildsjæleprojekter og 

områdefornyelsen? 

-At støtte lokale 

ildsjæle  

-At forankre 

områdefornyelsen 

lokalt 

- At skabe synlige 

resultater 

 

 

Områdefornyelsen 

 

Ildsjæle 
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Forbindelsen mellem by og havn 

 

HVAD 
Delprojekter 

HVORFOR  
Hvad har vi hørt i 

processen 

MÅL 
Det vil vi opnå med 

delprojektet 

HVEM 
Har bolden 

Udsigtslommer ved 

”Berlinermuren” 

 

Adgang til Husmoder-

stranden og 

Havpromenade 

 

Vinterbaderhus 

 

Sti til Fyret 

 

Der er et bredt ønske om 

at styrke den grønne 

plads som byens hjerte og 

beliggenheden på kanten 

af havet.  

 

Den bynære strand 

rummer et uudnyttet 

potentiale for byen. 

- At forbedre 

sammenhængen og 

tilgængeligheden 

mellem by, havn og 

hav.  

-At skabe unikke 

opholds- og 

mødesteder for 

borgere og turister 

 

Områdefornyelsen 

 

Områdefornyelsen + 

Hirtshals Havn 

 

Vinterbaderne ”De kolde 

piger og drenge” 

 

Hirtshals Rotary Klub 

 

MOTIVERING 

Hirtshals  helt særlige potentiale er den unikke beliggenhed på kanten af havet i en rå natur. Denne 

beliggenhed og  byens nærhed til havn og hav oplever den besøgende ikke i tilstrækkelig grad.  Der 

skal arbejdes med at skabe fysiske og visuelle forbindelser mellem by, havn og hav, som styrker 

Hirtshals attraktivitet som turisme- og bosætningsby.   
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Forbindelsen mellem by og havn 
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Erhvervshavn med rum til det 

moderne menneskes oplevelser 

 
v. Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals Havn 
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Diskussionsspørgsmål 

 
Hvad er det vigtigste at arbejde videre 

med? 

 

Er der noget vi har overset? 
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• Aktuel forespørgsel på nybyggeri af dagligvarebutikker 

 

• Rummer Cirkuspladsen potentiale for at skabe byudvikling i Hirtshals? 

 

• Nyt byggeri skal understøtte målsætningerne i områdefornyelsen om at skabe 

byudvikling igennem at: 

• koncentrere dagligvarehandlen i Jørgen Fibigersgade og understøtte 

udvikling af Jørgen Fibigersgade som en moderne handelsgade i 

Hirtshals. 

• skabe synergi mellem Det gamle Rådhus og Sømandskirken. 

• skabe muligheder for ophold og udendørsaktiviteter omkring Det gamle 

Rådhus og Sømandskirken. 

 

• Nyt byggeri bør lig Netto-bygningen have ambitioner for arkitektur og 

samspillet med den omgivende by. 

 

Kulturstrøg med dagligvarebutikker- 
forudsætninger 
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Scenarie 1: Placering på Cirkuspladsen 

 

Scenarie 2: Placering på Stoltzes grund 

 

Scenarie 3: Status quo 

Scenarier for placering af dagligvarebutikker 
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TAK FOR I AFTEN! 
- og på gensyn til borgermøde om 

Forslag til Kommuneplan 2016 på 

Hirtshals Idrætscenter  

den 10. januar 2017 kl. 19-21. 
 

../../d1bemou/Lokale indstillinger/Temporary Internet Files/Temporary Internet Files/Baggrundsmateriale/Kort/Hjørring_1_3000.pdf


../../d1bemou/Lokale indstillinger/Temporary Internet Files/Temporary Internet Files/Baggrundsmateriale/Kort/Hjørring_1_3000.pdf


TIDSPLAN FOR PROGRAMFASEN-2016/2017 

December 
2016 

Arbejdsgrupper 
dannes 

Januar-april 
2017 

Arbejdsgrupper
kvalificerer de 

enkelte 
indsatser 

 

Januar-april 
2017 

Administration 

sammenskriver 

byfornyel-
sesprogram 

Maj/juni 2017  

Politisk 
behandling af 
byfornyelses-

program 

1. juli 2017 

Frist for 
indsendelse af 
byfornyelses-

program 

Efterår 2017 

Realisering af 
områdefornyel-

sen sættes i 
gang  med afsæt 
i byfornyelses-

program  
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Byfornyelsesprogram- 
Køreplan og fælles aftale for gennemførelse af områdefornyelsen 

 
Indhold i Byfornyelsesprogrammet 

• Udfordringer og potentialer/ressourcer i 

områdefornyelsesområdet 

• Indsatser - beskrivelse og motivering af projekter/aktiviteter 

• Målsætninger og succeskriterier 

• Handlings- og tidsplan  

• Budget- og finansieringsplan 

• Investeringsredegørelse /potentialeplan –  muligheden for private 

og offentlige investeringer i området 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

../../d1bemou/Lokale indstillinger/Temporary Internet Files/Temporary Internet Files/Baggrundsmateriale/Kort/Hjørring_1_3000.pdf

