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OMRÅDEFORNYELSE 
Områdefornyelse er en 5-årig indsats, der har til formål at igangsætte en 
positiv udvikling af byområdet. Områdefornyelsen skal gøre det attraktivt 
at bosætte sig i området og styrke grundlaget for private investeringer. 
Områdefornyelse kan bruges til fysiske tiltag, fx indretning og forbedring 
af torve og pladser, trafikale foranstaltninger samt til sociale og kulturelle 
indsatser.

Områdefornyelsen er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Bud-
getter er 30 mio kr., hvoraf statens andel er 10 mio. kr.

FREDERIKSHAVN
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Det gode liv i Frederikshavn 

Vi vil med dette program skabe endnu bedre rammer for Frederiks-
havns borgere. Vi vil investere i Frederikshavns midtby for at give vores 
borgere gode og tidssvarende rammer for at leve det gode hverdags-
liv. Vi vil derfor skabe en attraktiv og levende bymidte, der inviterer til 
ophold og aktivitet – både som borger og som besøgende.

Vi vil styrke byens levende ungemiljø centralt i byen og vi vil forbinde 
byen både øst/vest og nord/syd. Kort sagt, så vil vi give befolkningen i 
Frederikshavn By endnu en grund til at være stolte af deres by.

Det gode hverdagsliv omfatter både mulighed for handel og mulighed 
for rekreation og oplevelser. Når det drejer sig om handelslivet, så er 
det vores ambition at skabe en gågade, der inviterer befolkningen til 
at bruge den – tage den til sig, for vi er overbeviste om, at hvor folk 
er, kommer der folk til. Vi skal med de nye handelsmønstre, der hele 
tiden opstår være beredte på at give anledninger til at bruge byen og 
handelslivet til gavn for alle.

Disse anledninger vil vi arbejde med i gågaden og i Rådhusparken. 
Rådhusparken skal revitaliseres og gøres indbydende for alle alders-
grupper. Liv og leg er kodeordet her. På den måde, bliver et stort men 
overset areal pludseligt et aktiv for hele byen og det erhverv, der hen-
ter sin økonomi gennem kunder og besøgende.

Vi er helt bevidste om, at vi i de kommende år skal fremstå som en at-
traktiv bosætningsby. Og at det er en opgave, som ikke vil kunne løses 
udelukkende ved kommunale midler. Vi vil med denne plan gøre vores 
visioner synlige for alle, der vil være med til at bidrage til at løfte opga-
ven. Denne kan kun løses i et samvirke mellem byen, dens befolkning 
og byens samlede erhvervsliv. 

Frederikshavn Kommune går med dette program forrest og tager et 
initiativ, hvor alle, der vil, kan finde plads og er hjerteligt velkommen til 
at bidrage.

Birgit S. Hansen
Borgmester
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2016
På Forkant 2030 

06.01.2017
Ansøgning om 
områdefornyelse

• Borgerinddragelse
• Facebookside
• Forårsmesse
• Midtbypunkt

Oplæg til udvikling af Frederikshavn Midtby

PÅ FORKANT 2030
- EN POTENTIALEPLAN

• Workshops for 
erhvervslivet

• Byvandring
• Open by night

2015
Frederikshavn  
Midtbyudvikling

15.03.2017
Workshop med 
handelsstadsforeningen
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Juni-nov 2017
Ungemiljø i 
Frederikshavn

Juni 2017
Dialog med 
byens erhvervsliv
 

• Turistbranchen
• Børnefamilier
• Ældre beboere
• Unge fraflyttere
• Smart City
• Energibyen

• Fredagsbar på Martec
• Camp Ungekultur
• Spørgeskemaundersøgelse
• Kreativ procesdag; 10.klasser
• Cases om byudvikling i  

Handelsskole & Gymnasium

• Ejendomsmæglere
• Boligforeninger
• Private investorer

15.03.2017
Workshop med 
handelsstadsforeningen
 

Sep 2017
Borgerinddragelse og 
midlertidigt byrum i gågaden
 

Maj 2017
Interwievs omkring  
gågaden
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FREDERIKSHAVN MIDTBY

GEOGRAFI
Frederikshavn Kommune er den nordligste kommune i Danmark, med 
gode færgeforbindelser til både Norge og Sverige. Fra Frederikshavn 
er der 50 min. bilkørsel til den regionale hovedstad, Aalborg, hvor der 
også er international lufthavn, der på mange måder knytter kommunen 
op på resten af verden. Frederikshavn er koblet op på det nationale 
motervejsnet via E45 samt på tognettet med Intercitytog mv. og er der-
for også relativt nemt tilgængelig, men med 100 km kystlinie er kom-
munens opland begrænset.

OMRÅDEAFGRÆNSNING
Områdefornyelsen fokusere på udvikling af midtbyen i Frederikshavn. 
Der er udpeget et område på tværs af midtbyen, hvor mange offentlige 
tilbud, uddannelser, handel og rekreative arealer er placeret. Samtidig 
råder området over flere bygninger og arealer, der har mistet sin op-
rindelige funktion og derfor står overfor nye anvendelsesmuligheder. I 
området er der stor mangel på mødesteder og byrum særligt for unge, 
der kan understøtte udviklingen af ungemiljøet i Frederikshavn by. 
Endvidere mangler der en forbindelse på tværs imellem de forskellige 
byområder. Særligt en rekreativ forbindelse, der kan binde byen sam-
men og samle forbindelserne i centrum af byen. Området rummer en 
række potentialer og muligheder, der samlet set kan understøtte udvik-
lingen af hele Frederikshavn by, tilføje området ny kvalitet og bidrage 
til mere liv og aktivitet i midtbyen.
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Områdeafgrænsning

RådhusparkKennedy Park Gågade
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UDFORDRINGER OG POTENTIALER

OMRÅDEFORNYELSESOMRÅDET
Udviklingen af Frederikshavn har været fokuseret på havn og de 
nord-sydgående forbindelser. Der er nu behov for en fokuseret indsats 
af byens midte, og midtbyens forskellige rekreative arealer og byrum. 

ARENA NORD OMRÅDET 
Arena Nord området har udviklet sig markant i løbet af de seneste 10-
15 år, og der er foretaget store investeringer i området med opførelse 
af kultur-, konference- og sportscenteret Arena Nord i 2005, Nordstjer-
neskolen i 2013 og Børnehuset Mælkevejen i 2014. Nordstjerneskolen 
erstatter tre tidligere folkeskoler i Frederikshavn. Området har store 
grønne arealer i form af boldbaner og park. I området er der også fle-
re børnehaver samt en døgninstitution for anbragte unge. Grundet de 
mange institutioner i området er der pres på adgangsvejene, som ikke 
er gearet til den nye trafik i området. Det skaber trafikfarlige situationer 
for cykelister og fodgængere. Cykelforbindelsen fra skolen mod cen-
trum ledes i dag ad Rimmens Allé, som er en tæt trafikkeret vej, med 
smalle eller ingen cykelstier, og trafikfarlige krydsninger.

Der er potentiale for at binde Arena Nord området mere naturligt sam-
men med midtbyen. Det skal være nemt og trygt at bevæge sig til og 
fra midtbyen. Både for de mange børn, der dagligt færdes i området i 
forbindelse med skole- og fritidsaktiviteter, og for de gæster der delta-
ger i de mange aktiviteter i Arena Nord. 

GYMNASIUM OG KENNEDYPARKEN 
Frederikshavn Gymnasium og VUC er placeret imellem Arena Nord 
området og midtbyen. Gymnasiet er smukt placeret ved siden af Ken-
nedyparken, som er et grønt åndehul i byen, med sø og fint dyre- og 
planteliv. På trods af den centrale placering, ligger parken gemt bag 
Gymnasiet og kan virke utryg, da der mangler belysning. I området 
mangler der desuden trafiksikre stiforbindelser til og fra Gymnasiet og 
VUC, og de mange unge, der dagligt kommer i området, bliver i højere 
grad ledt udenom og ikke igennem midtbyen.

O
M

R
Å

D
EB

ESK
R

IVELSE
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Der er potentiale for at aktivere Kennedyparken som en naturlig del 
af forbindelsen mellem Arena Nord området og midtbyen. Parken kan 
med sine naturskønne omgivelser tilføre forbindelsen et rekreativt ele-
ment, og kan invitere til at gøre ophold. De mange unge, der dagligt 
kommer i området, skal sikkert og naturligt komme til og fra midtbyen 
og trafikterminalen.  

ØRNEVEJSKVARTERET OG VÆRKERGRUNDEN
Kvarteret kendetegnes ved at være et attraktivt boligområde med huse 
fra 1920erne og frem til 1950erne. Kvarterets varetegn er den beva-
ringsværdige Ørnevejen Skole fra 1915. Ørnevejen Skole mistede i 
2013 sin funktion som byskole, og har siden stået tom. I området ligger 
også Værkergrunden, som historisk set har været brugt af byens for-
syningsvirksomheder. Området ejes i dag af Frederikshavn Kommune. 
I en årrække blev værkerbygningerne anvendt som administrative ar-
bejdspladser, men i 2015 besluttede Frederikshavn Kommune at an-
devende det tidligere Miljøcenter til administrative arbejdspladser, og 
de oprindelige værkerbygninger blev revet ned. Området fremstår af 
funktionstømte bygninger og uudnyttede arealer, og der er brug for en 
nyudvikling af området.

Området rummer et stort potentiale som et fremtidigt bynært boligom-
råde. Grundet niveauspring vil der allerede fra 1.etage på Værkergrun-
den blive udsigt til byens tage og kraner på havnen. Ørnevejen Skole 
er med sin nyklassiske stil en af byens vigtigste arkitekturperler, og 
rummer et stort potentiale for genindretning. I tilknytning til skolen lig-
ger et stort område, der har fungeret som sportsplads og parkering for 
skolen, hvilke giver yderligere muligheder for boligbebyggelse. Med 
sine mange nye boliger vil hele området blive en forlængelse af Ørne-
vejskvarteret og derved skabe sammenhæng mellem de eksisterende 
boligområder og midtbyen.  
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RÅDHUSØEN OG RÅDHUSPARKEN
Rådhusøen er en gruppering af kulturelle, offentlige institutioner her-
under rådhus, bibliotek, kunstmuseum og svømmehal. Rådhuset blev 
i 2010 gennemgribende renoveret, og fremstår i dag som en moder-
ne og energioptimeret administrationsbygning. I området ligger også 
Det Musiske Hus, som blev bygget i 2004, og som i dag er regionalt 
spillested og et lokalt kultur- og musikhus under Arena Nord. Syd for 
Det Musiske Hus og vest for gågaden ligger Rådhusparken; midtbyens 
grønne og rekreative park. Rådhusparken er i dag udfordret af, at den 
ikke støder op til arealer med boliger eller butikker, der dagligt benyt-
tes af byens borgere. Endvidere er stier gennem parken udelukkende 
orienteret nord-syd, ligesom de ikke er hensigtsmæssigt placeret i for-
hold til omkringliggende områder. Parken opleves i dag som adskilt fra 
resten af midtbyen og gågaden bl.a. på grund af parkeringspladsen 
langs Parallelvej der virker som en barriere. Overordnet set betragtes 
parken af mange som slidt og langt fra inspirerende at tage ophold i. 

Der er mange potentialer i området. Rådhusparken er et naturligt bin-
deled mellem områder mod vest og øst: Arena Nord området, Gym-
nasiet, VUC, Kennedyparken, Ørnevejskvarteret, Værkergrunden, gå-
gaden og havnen. Der er et stort ønske om at bevare Rådhusparken 
som et grønt rum i midtbyen, men der er behov for en omdannelse, så 
Rådhusparken bliver en nutidig bypark, der indbyder byens borgere til 
ophold og aktivitet. 

GÅGADEN
Gågaden i Frederikshavn er over 30 år gammel og er en af Danmarks 
længste gågader. Gågaden skal separatkloakeres fra Fiskertorvet til 
Kirkepladsen bl.a. af  hensyn til fremtidig klimasikring, og det giver an-
ledning til at give gaden et løft. Grundet vindforholdene er det ofte en 
kold fornøjelse at gå gennem gågaden. Der er stor mangel på læ- og 
opholdsmuligheder i tilknytning til gågaden. Langs hele gågaden fin-
des der mange uudnyttede baggårde og nedslidte facader. 
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De seneste prognoser for detailhandlens udvikling viser at mange dan-
ske bymidter vil blive udfordret og mange spås at miste deres status 
som handelscentrum. På trods af, at Frederikshavn forventes at beva-
re og opretholde en bredde i udvalgsvarer og dagligvarer, så er også 
Frederikshavn udfordret af udviklingen. 

Gågaden rummer et stort potentiale, da den allerede i dag er borgernes 
naturlige samlingssted. I genindretning af gågaden skal der tænkes i, 
hvordan gaden kan understøtte shoppingoplevelser, men også hvor-
dan gaden kan bruges som samlingspunkt og et attraktivt opholdssted 
for byens borgere og byens turister på alle tidspunkter af døgnet og 
sæsonen. 

HAVNEN 
Livsnerven i Frederikshavn er Frederikshavn Havn. Størstedelen af de 
bynære havnearealer er belagt af erhvervshavnen og Flådehavnen, og 
grundet sikkerhedsregler er mange af arealerne indhegnet. 
Paradiskajen er det mest oplagte sted at forbinde midtbyen med hav-
nen i fremtiden. I dag er Paradiskajen utilgængeligt, med tung trafik, 
færgehavn samt en fysisk barriere i form af en 4-sporet vej. 

Der er på sigt potentiale i en fysisk forbindelse mellem by og havn via 
Paradiskajen. Der kan også arbejdes med en mere mental forbindelse, 
hvor man benytter referencer og materialer fra det maritime miljø til at 
skabe genkendelighed og identitet i byen og i indsatsområderne.

Der kan både arbejdes med mental og fysisk forbindelse til havnen
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BORGERINVOLVERING

I områdefornyelsesprogrammet har vi bygget videre på den borgerind-
dragelse, der har været igangsat siden 2015 i forhold til omdannelse af 
Frederikshavn midtby. 

I foråret 2015 startede processen omkring midtbyudvikling i Frederiks-
havn op med deltagelse i en 2-dages forårsmesse i Arena Nord. Efter-
følgende blev der indrettet et fysisk midtbyrum på Rådhuset/biblioteket 
med information og mulighed for dialog med kommunen og politikerne 
samt en facebook side ”Mit Frederikshavn”. Endelig blev der afholdt 
forskellige workshops med blandt andet unge fra Handelsskolen, HF 
Søfart og fra ungenetværket Fremwerk. 

I 2015-2016 deltog Frederikshavn kommune i indsatsen ”På forkant 
2030” initieret af Realdania, Erhvervsstyrelsen, KL og Naturstyrelse. I 
den forbindelse blev der bl.a. gennemført byvandringer, workshops for 
aktører fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og kulturinstitutio-
nerne samt flere borgerrettede event bl.a. et ”open by night” arrange-
ment.

UNGEDIALOG
Et af de strategiske indsatsområder i områdefornyelsesprogrammet er 
at styrke ungemiljøet centralt i byen. Derfor er der gjort en særlig ind-
sats for at få de unge i tale.

Forårsmesse, 2015 Unge-involvering, 2015
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I juni inviterede Frederikshavn Kommune et udsnit af byens og kom-
munens kulturaktører, erhvervsfolk, kommunale ansatte og idémagere 
til Unge Camp med fokus på, hvordan vi sammen skaber en fælles 
bevidsthed omkring ungekulturer i Frederikshavn by, og hvordan vi 
støtter vi op om disse.

RÅDHUSPARKEN
Forud for områdefornyelsen har der været en bred borgerinvolvering 
i forhold til ønsker og drømme for, hvordan Rådhusparken kunne ind-
rettes. Center for Kultur og Fritid har været bindeled til de unge og 
gennemført en omfattende ungekultur-undersøgelse; herunder hvad 
de unge ønsker sig af Rådhusparken. 
 
1) Respondentark: Vi har mødt de unge i byen med et respondentark. 
Det har resulteret både i kvantitativ og kvalitativ data, da der ofte har 
været dialog ved mødet med den unge. 
 
2) Online surveyxact: Ved målrettet at udpege udskoling og ungdoms-
uddannelser, er der sendt et online spørgeskema ud til de unge. Vi har 
fået svar fra 829 unge, hvilket svarer til 37 % af alle adspurgte. 
 
3) Sparingsmøder: Der er løbende holdt sparingsmøder med forskel-
lige ungegrupper. Disse møder har haft til formål at diskutere unge-
gruppernes konkrete ønsker. Fx har der været møder med unge fra 
skatermiljøet. Der har også været afholdt en række møder med DGIs 
advisory board for gadeidræt, der har kunne rådgive om aktiviteter og 
faciliteter i Rådhusparken. Endelig har en række lokale aktører fra bl.a. 
Ungdomsskolen, fritidsklubber og ungdomsuddannelserne været invi-
teret til at give input.   

For at sikre mest mulig overensstemmelse mellem de unges ønsker og 
behov og omdannelse af Rådhusparken reserveres der et areal til ”un-
geaktiviteter”. Denne zone skal udvikles i samarbejde med de unge. 
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GÅGADEN
I foråret 2017 blev processen omkring en ny gågade skudt i gang med 
afholdelse af en workshop for medlemmer af Handelsstadsforeningen 
FREDERIK. 40 medlemmer fra Frederik deltog i en drøftelse af de er-
hvervsdrivenes ønsker til en ny gågade, hvad der kendetegner et godt 
bymiljø og hvordan butikkerne kan bidrage. 

Der har været afholdt interviews med relevante nøglepersoner med 
det formål at indsamle mere kvalitativ viden fra fagpersoner, turistbran-
chen, børnefamilier, byens unge og ældre samt andre relevante nabo-
er og samarbejdspartnere til gågaden. 

Byens borgere og deres brug af gågaden er blevet kortlagt igennem 
en spørgeskemaundersøgelse fortaget i gågaden en uge i september 
2017. Vi var på gaden for at snakke med borgere, der svarede på 
spørgsmål og deres daglige færden i gågaden. Samtidig fik vi afprø-
vet et midlertidig byrum, som et bud på, hvordan den nye gågade kan 
indrettes. 

Vi har inddraget unge fra byens uddannelsesinstitutioner. Unge fra 10. 
klassecentret har været samlet i Maskinhallen til en kreativ procesdag 
med fokus på omdannelsen af gågaden. Handelsskolens 1. års elever 
har arbejdet med ønsker til gågaden ud fra cases omkring tomme byg-
ninger og torvedannelse. Gymnasiets 1. års elever har arbejdet med 
byudvikling som tema, og udarbejdet oplæg til blandt andet fremtidens 
handelsby, street food market og ungdomsboliger. 

Workshop, Marts 17 Dialog med borgerne, midlertidig byrum, September 17
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Vi har også ønsket at komme i tale med de unge på videregående 
uddannelser i Frederikshavn, der udgår fremtidens arbejdskraft om få 
år. Vi har blandt andet været på besøg på uddannelsesinstitutionen 
Martec. Under 40 % af de studerende på Martec er bosiddende i Fre-
derikshavn, og vi var derfor nysgerrige på, hvad de unge mener om 
Frederikshavn som studieby, og hvad der skal til for at Frederikshavn 
bliver en attraktiv by at bosætte sig i, set fra deres perspektiv.

I februar 2018 blev der nedsat et Gadeforum, som kan understøtte vi-
sionen om at gøre gågaden til en samlingsgade og bidrage til at denne 
realiseres. Gadeforum har til formål at fungere som sparingspartner i 
forhold til funktion og fysik i den nye gade samt repræsentere behov og 
ønsker hos brugerne. Gadeforum refererer til Teknisk Udvalg, og bidra-
ger dermed til at give Teknisk Udvalg et nuanceret beslutningsgrundlag 
i forbindelse med genindretningen.

Gadeforum sammensættes med en bred repræsentation af aktører:
- Repræsentanter fra Handelstandsforeningen Frederik
- Repræsentant fra Turistforeningen
- Repræsentant fra tilgængelighedsudvalget/Handicaprådet
- Repræsentant fra ungebyrådet
- Repræsentant fra Byfonden
- Studerende fra Arkitektur og Design

Kreativ procesdag med 10.klasserne, November 17
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MÅLSÆTNINGER & SUCCESKRITERIER

Områdefornyelse i Frederikshavn midtby bygger videre på Frederiks-
havn Kommunes udviklingsstrategi ”Muligheder for Vækst, muligheder 
for Mennesker 2015-2019” og anbefalinger fra potentialeplanen ”På 
forkant 2030”, som blev udarbejdet i 2015 som et led i På Forkant 
kampagnen. 

AT STYRKE FREDERIKSHAVN 
SOM ET GODT STED AT BO 
Områdefornyelse af Frederikshavn midtby skal bidrage til, at investe-
ringen i gode rammevilkår for erhvervet (muligheder for vækst) følges 
op af en investering i gode rammevilkår for bosætning (muligheder for 
mennesker). Frederikshavn skal være et sted man både arbejder og 
bor. Det skal være et sted hvor unge, familier og ældre trives og er 
stolte af at bo. Et sted man har lyst til at vende tilbage til.  

AT SKABE EN SAMLET BYMIDTE 
Frederikshavn skal være i stand til at tilbyde boliger, faciliteter og by-
rum, som matcher efterspørgslen fra nuværende og fremtidige bor-
gere. Rådhusparken skal som ny rekreativ bypark være katalysator 
for udvikling af de omkringliggende områder, og således være med 
til at initiere private investeringer. Gågaden skal gentænkes i forhold 
til i højere grad at være en samlingsgade hele året. I dele af området, 
f.eks. Værkergrunden og Ørnevejen Skole, er målet at skabe et nyt 
byområde med nye og moderne boliger og andre byrelaterede funktio-
ner. Samlet set skal det bidrage til, at der sker en fortætning, således at 
bymidten ikke kun rummer detailhandel og serviceerhverv, men også 
rummer nye typer af boliger, grønne og rekreative områder og møde-
steder i en samlet og mere kompakt og oplevelsesfyldt bymidte.

AT SAMLE OG STYRKE UNGEMILJØET 
CENTRALT I BYEN 
Frederikshavn har en styrkeposition inden for det maritime område og 
en række maritime uddannelser, og det skal udnyttes til at tiltrække 
flere unge til byen. Uddannelsesinstitutionerne er i dag spredt ud over 

M
Å

LSÆ
TN

IN
G

ER



 19Områdefornyelsesprogram
Frederikshavn Midtbyudvikling

byen, og det betyder, at der ikke er en naturlig interaktion mellem stu-
derende på tværs af uddannelserne. Ungemiljøet i Frederikshavn skal 
styrkes med udgangspunkt i at samle de unge i den centrale del af 
midtbyen, hvor der skal arbejdes med flere faciliteter og mødesteder 
for de unge. De unge skal synliggøres i bybilledet, så Frederikshavn 
fremstår som en mere mangfoldig og interessant by, både for de unge 
og for øvrige beboere og besøgende i Frederikshavn. 

AT SKABE STÆRKE FORBINDELSER 
Der skal skabes sammenhæng mellem eksisterende og nye udvik-
lingsområder i midtbyen. Forandringerne skal appellere til en mang-
foldig brug af området som bo- og levested og invitere til øget ophold, 
social fællesskab og mulighed for fysisk aktivitet. Områdefornyelsen 
skal gøre det lettere og mere trygt for især de bløde trafikanter at be-
væge sig på tværs af byen, imellem de omkringliggende uddannelses-, 
sports- og kulturinstitutioner og aktiviteter i midtbyen.

Målsætninger Succeskriterier Indsatser
At styrke Frederikshavn 
som et godt sted at bo

• Frederikshavnerne er stolte af deres by og omtaler den positivt.
• Områdefornyelse i Frederikshavn midtby har skabt nye rekreative 

byrum og opgraderet centrale arealer i midtbyen, som udvider 
borgernes muligheder for aktivitet og ophold i midtbyen. 

Omdannelse af 
Rådhusparken

Renovering af 
gågaden

Stiforbindelser & 
trafikdæmpning

Pulje til Byliv

Synlig identitet

Belysning

At skabe en samlet 
bymidte

• Frederikshavn opleves som en mangfoldig by med en spændende 
bymidte, der rummer boliger, rekreative områder og mødesteder 

• Gågadens er med sine knudepunkter samlingssted for liv  - også 
udenfor butikkernes åbningstid

• Rådhusparken er et aktiv for byen og bruges som et rekreativt 
byrum af borgere i alle aldre

• Belysning gør det trygt og interessant at opholde sig i gågaden, 
rådhusparken og bruge stiforbindelserne på alle tidspunkter af året 
og døgnet 

• Der er sket flere private investeringer i Frederikshavn midtby eks. i 
boliger, butikker mv. 

At samle og styrke 
ungemiljøet centralt 
i byen

• Der er skabt flere og bedre mødesteder for unge i midtbyen
• De unge vurderer at midtbyen bidrager positivt til ungemiljøet i 

Frederikshavn
• Gennem bylivspuljen er der eksperimenteret med nye opholds- og 

mødesteder samt aktiviteter af og for unge i midtbyen.
At skabe stærke 
forbindelser

• Stiforbindelser har bundet byen sammen med knudepunkt i Råd-
husparken

• Det er nemt og trygt at komme gennem byen for bløde trafikanter
• Turister og gæster har nemt ved at finde rundt i Frederikshavn  



20 

DEN SAMLEDE INDSATS

INDSATSOMRÅDER

1. Omdannelse af Rådhusparken
2. Renovering af gågaden
3. Stiforbindelser og trafikdæmpning
4. Pulje til byliv

TVÆRGÅENDE INDSATSER
Synlig identitet
Frederikshavn er en by der lever ved og af havet og havnen. Det er 
tydeligt for enhver som ankommer til Frederikshavn, at kranerne og de 
mange skibe, der ligger i Frederikshavn Havn er en vigtig del af bybil-
ledet. En af ”På forkant 2030” analysens anbefalinger var at satse på 
at forbinde by og havn både fysisk som mentalt. I områdefornyelsen 
vil det maritime blive brugt som et stærkt identitetsskabende element. 
Det skal være synligt også i byen, at Frederikshavn er en havneby. Det 
vil f.eks. gøre sig gældende i materialer, designelementer og byudstyr. 
Der er allerede taget hul på dette med indvielsen af Poesi Parken i 
Frederikshavn, hvor poesi og maritime fotos forenes på facader i midt-
byen. Frederikshavn var den første kommuner, der blev udpeget som 
klimakommune. I arbejdet med indsatsområderne vil det blive tænkt 
ind, hvordan midtbyen kan understøtte og fungere som demonstrato-
rium for energioptimerende og klimavenlige løsninger. Det kan f.eks. 
tænkes ind i forhold til faciliteter, materialer men også i aktiviteter. 

Belysning
Det kan være vanskeligt at skabe gode og trygge byrum på alle tider 
af året. For at udvide tidsrammen for gode opholdsmuligheder i midt-
byen kan belysning være løsningen. Belysning kan skabe rum, hygge, 
identitet, kunst og være med til at iscenesætte facader og landskab. Vi 
har sat som mål at gøre en dyd ud af belysningen i midtbyens indsats-
områder, og gerne invitere borgere, uddannelser og virksomheder med 
til at realisere dette.
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PULJE TIL BYLIV
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synlig identitet belysning
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RÅDHUSPARKEN

PARKEN I DAG
Rådhusparken ligger i dag som en grøn oase på en meget central 
beliggenhed i midtbyen. Den anvendes dog meget lidt, og er nærmest 
ikke synlig for hverken gående eller bilister - den er i dag ikke et aktiv 
for livet i byen. 

VISION - AKTIVITET I RÅDHUSPARKEN 
HELE ÅRET RUNDT
Rådhusparken skal i fremtiden være bindeleddet mellem de forskellige 
områder i midtbyen. Byens hjerte. Udviklingen af Rådhusparken skal 
ses som en katalysator i omdannelsen af midtbyen, og være med til at 
booste den kommende udvikling af alle de omkringliggende områder. 
Visionen er at omdanne parken til en nutidig bypark, der med åbne 
arme indbyder alle byens borgere og gæster til passage, ophold, hyg-
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ER ge, leg, sport og en række andre fælles-

aktiviteter. Hele året rundt. Dag og aften. 
Hverdag og weekend. I al slags vejr.

Rådhusparken opdeles i 3 overordnede 
områder. Vigtigste tiltag er en 90 graders 
drejning af det store p-areal, så det kom-
mer til at ligge øst-vestvendt umiddelbart 
syd for Det Musiske Hus. Det fjerner den 
nuværende parkeringsbarriere mellem 
Rådhusparken og midtbyen. Mod syd 
etableres en aktivitetszone og imellem 
disse er der et grønt parkområde til ’fri 
leg’. 

I den landskabelige bearbejdning af par-
ken vil der være fokus på klimasikring. 
Eks. LAR bede og andre foranstaltninger 
til opsamling af regnvand, da vi allerede i 
dag oplever oversvømmelse i parken.

Rådhusparken i dag
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RÅDHUSPARKEN

PARKENS AKTIVITETER
På tværs af parken skal der etableres en rekreativ sti, som en del af en 
større tværgående forbindelse i byen. Fra stien skal der være udsyn 
og adgang til alle parkens aktiviteter. Der skal være opholdszoner, le-
geplads for små og store børn, vandpjask og et samlingssted hvor man 
kan mødes omkring et juletræ eller et torvemarked.

IDENTITET OG BELYSNING
Den stedsbundne identitet skal være tydeligt i indretningen af Råd-
husparken. Eksempelvis kan materialevalg som rødt jern, træ og beton 
give referencer til byens maritime historie. Belysning kan både tænkes 
ind som et element i leg og udsmykning i aktivitetszonerne, men også 
som et tryghedsskabende element i forbindelse med den rekreative sti.
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RÅDHUSPARKEN   JANUAR  2018

REFERENCER
fra Bordeaux og Oslo, hvor elementet VAND opleves på 
meget forskellig vis. På nogle tidspunkter bliver vandet 
til en forstøvet sky – en lille tåge – andre gange er det 
præcise vandsøjler der står på rækker. Ved begge situa-
tioner, er det en oplevelse, der er dragende – ”Kan jeg gå 
igennem tågen, uden at blive våd?” – eller ”Jeg kan vis 
lige snog mig igennem søjlerne”. 



Visualiseringer, udarbejdet af LBB3 og UHTP
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GÅGADEN

BAGGRUND FOR RENOVERINGEN
Gågaden i Frederikshavn er en af Danmarks længste gågader og er 30 
år gammel. I 2020 skal gaden fra Kirkepladsen til Fiskertorvet graves 
op og kloakrørene skiftes og i den forbindelse ønsker Frederikshavn 
Kommune at renovere og genindrette gaden. Kommunen ønsker, i 
samarbejde med Frederikhavn Forsyning, at arbejde med klimasikring 
i form af regnvandshandtering i omdannelsen af gågaden.

VISION - FRA GÅGADE TIL SAMLINGSGADE
I dialog med borgere stod det klart, at gågaden i Frederikshavn er langt 
mere end en handelsgade. Byens borgere bruger gågaden som et so-
cialt rum, hvor det i høj grad er liv og byens puls man kommer efter. Det 
er en tendens, der ønskes understøttet i den nye gågade, hvor der vil 
være et større fokus på at skabe gode opholds- og mødesteder i gåga-
den. Mødesteder er en stor efterspørgsel blandt gågadens interessen-
ter med særligt fokus på de unge. Vi ønsker at skabe en gågade, der 
også er attraktiv efter butikkernes åbningstid.

Endvidere ønskes en gågade der er freksibel i forhold til fremtidige 
forandringer. Gaden skal bevidst indrettes til at kunne efterkomme æn-
dringer med hensyn til nye funktioner, butikker, caféer mm. Gågaden 
skal også i højere grad indrettes til aktiviteter, torve-dage, musik og lig-
nende. Der skal skabes plads til det uforudsete og spontane liv i byen, 
og skabes mulighed for forandrelighed på forskellige tider af året.

Udgangspunktet er at Frederikshavn skal være en by man er stolt af, 
og har lyst til at vende tilbage til. Frederikshavn skal have et stærkt 
og attraktivt shoppingsmiljø, hvor gæsterne får mere end de forventer. 
Ambitionen er at skabe en gade, som inviterer til at gå på opdagelse 
og gøre ophold i byen, og som er samlingssted for liv hele året, på alle 
tidspunkter af døgnet. En gaden som udvikles i takt med at nye behov 
opstår.
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Vindanalysen er udarbejdet af Vind-Vind
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GÅGADEN

VIND I GÅGADEN
Den nuværende gågade har store udfordringer med vind; det er ofte 
koldt og blæsende i gågaden, trods vindstille på sidegader nær gå-
gaden. I omdannelsen af gågaden har kommunen indledningsvis fået 
udarbejdet en vindanalyse der kortlægger aktuelle forhold, og kommer 
med anbefalinger til fremtidige foranstaltninger til at afbøde vinden. 
Omdannelsen af gågaden tager udgangspunkt i disse grundlæggende 
principper:

KNUDEPUNKTER
For at skabe en oplevelsesrig gågade kan gadeforløbet opbryder med 
centrale knudepunkter hvor sidevejene møder gågaden. Der skabes 
rum i gaden og funktionerne samles. Knudepunkterne bliver omdrej-
ningspunktet for omdannelsen af gaden.

BEPLANTNING I MODULER
Beplantningen kan med fordel plantes i kummer over terræn og giver 
dermed stor fleksibililtet til at tilpasse forløbet igennem gågaden efter 
de aktuelle behov. Beplantning kan tænkes sammen med gode sidde-
muligheder og opholdszoner, der også kan medvirke til at skabe læ. 
Fordelen ved at arbejde i moduler er at der kan bygges på, og ændres 
i sammensætningen efter årstider, behov og forandringer i gaden.
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STIFORBINDELSER & TRAFIKDÆMPNING

VISION - EN STÆRK ØST-VEST FORBINDELSE
Der er brug for at skabe forbindelse mellem nye og eksisterende om-
råder i midtbyen. For at understøtte målsætning om en samlet bymidte 
ønskes der etablere en cykel- og gangsti på tværs af midtbyen. Stien 
skal sammenbinde byens offentlige knudepunkter, og koble sig på en 
rekreativ nord-sydvendt forbindelse. Den nord-sydvendte sti skal styr-
kes og kobles sammen med den tværgående sti i Rådhusparken. Fre-
derikshavn Boligforening har fået udarbejdet et idekatalog ”Den grøn-
ne løber”, der arbejder med et udsnit af den nord-sydvendte sti, der 
spiller fint sammen med den øvrige planlægning af midtbyen.

Den tværgående sti tager udspring fra Nordstjerneskolen, og dermed 
give skolens elever de bedste forudsætninger for tryg bevægelighed i 
midtbyen. Børn og unge skal have gode muligheder for at bevæge sig 
fra skole til fritidsinteresser, sport, park, kultur, byliv og havn. I modsat 
retning har stien et ankerpunkt ved Paradiskajen og kan dermed være 
byens indgangsport til besøgende, der kommer fra færgehavnen. Stien 
leder turisterne til de attraktive knudepunkter i midtbyen, og gør det 
nemt for gæster og turister at finde rundt i byen.

Vi ønsker at skabe en stiforbindelsen med en stærk identitet, der appe-
lerer til både passage og ophold Der skal arbejdes med effekter som 
belægning, belysning og skiltning. Lige så vigtigt er det at skabe en 
mental identitet til stien, ved at navngive stien og evt. arrangere løb og 
events, der synliggør den nye forbindelse.

TRAFIKDÆMPNING
Der skal sikres gode forhold for de bløde trafikanter, der trygt skal kun-
ne bevæge sig i midtbyen. I forbindelse med den tværgående sti skal 
der etableres trygge krydsningspunkter og overgange. Men også i re-
sten af midtbyen skal der arbejdes med trafiksikkerhed med fokus på 
bedre skoleveje og større tryghed for børn i trafikken. Andre trafikale 
foranstaltningen vil også blive en del af indsatsområdet. Fx ved etable-
ring af mindre parkeringsanlæg, der bidrager til bedre afvikling af trafik 
i midtbyen.
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Forår 2016
Nedrivning af bygningerne på 
Værkergrunden
 

Sommer 2016
Stiforbindelse etableres på 
tværs af Værkergrunden

2016
Midlertidig legeplads til 
småbørn etableres i Råd-
husparken

2016
Midlertidig skaterbane
etableres på p-areal
 



Der er allerede taget de første skridt i etable-
ringen af den tværgående stiforbindelse. Byg-
ninger på Værkergrunden er revet ned, og blev 
startskuddet til en virkeliggørelse af forbindel-
sen. Der er nu etableret et tracé til stiforbindel-
sen på tværs af Værkergrunden og gennem 
Rådhusparken. Det første færdigegjorte ele-
ment er trappen, der forbinder Værkergrunden 
med Rådhusparken.
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Forår 2017
Stiforbindelse etableres 
på tværs af rådhusparken
 

Sommer 2017
Etablering af ny trappe der forbinder 
Værkergrunden med Rådhusparken
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PULJE TIL BYLIV

I områdefornyelse er formålet at kickstarte omdannelse og udvikling af 
midtbyen. De tre forrige indsatsområder handler alle om at opgradere 
det fysiske miljø og skabe bedre og mere attraktive rammer. Men der 
skal noget til at fylde rammerne ud. Det ønsker vi at understøtte igen-
nem det sidste indsatsområde – hvor vi afsætter en pulje til at fremme 
byliv.

Gennem de mange møder med borgere, brugere, unge og ildsjæle i 
forbindelse med udvikling af områdefornyelsesprogrammet er det ty-
deligt at iderigdommen til, hvordan vi skaber en spændende midtby, 
er stor og mange går rundt med konkrete ideer og lyst til at bidrage til 
at skabe liv og aktiviteter. Med en pulje til at fremme byliv vil vi gerne 
invitere borgere til at være medskabende på omdannelse og udvikling 
af midtbyen. 

Formålet med puljen er nemt og hurtigt at kunne sætte små projekter 
og aktiviteter med stor effekt og synlighed i gang. Projekter og aktivi-
teter skal have fokus på at inddrage borgerne i byens udvikling. Initi-
ativerne må gerne være borgerinitieret og borgerdrevet, og skal som 
udgangspunkt kunne hvile økonomisk i sig selv, da der ikke afsættes 
yderligere midler til drift. Aktiviteter og projekter må gerne være målret-
tet en bestemt målgruppe f.eks. unge, men de skal være offentlige, og 
til gavn for en bred kreds.
 
Et af de temaer vi har hørt fra mange af dem vi har været i dialog, er 
unges ønske om sociale og uformelle mødesteder, hvor de kan få lov til 
at opholde sig uden nødvendigvis at skulle købe noget. Andre temaer, 
som er blevet nævnt mange gange er spændende belysning, udsmyk-
ning af byen og muligheden for selv at deltage aktivt i den fysiske om-
dannelse eller at arrangere forskellige aktiviteter og events. 
 
Indsatsområdet forankres i Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn 
Kommune.

IN
D

SATSO
M

R
Å

D
ER



 35Områdefornyelsesprogram
Frederikshavn Midtbyudvikling

Horsens Kommune og VIA afholdte i 
2013 en idekonkurrence om at tegne et 
siddemøbel til midtbyen. Møblerne skulle 
tilføre midtbyen noget nyt, og være med 
til at udvikle måden, man opholder sig på 
i midtbyen. Siddemøblerne blev bygget af 
studerende fra VIA og Learnmark i samar-
bejde med Horsens Kommune.

 Elever fra Eventteknikuddannelsen på EUC Nord har de 
seneste 5 år sat lys på en række bygninger i Frederiks-
havn.

”Under kranen” er en fælles fredagscafe for elever og 
lærlinge på tværs af virksomheder i Frederikshavn 
Kommune. Initiativet er arrangeret af Frederikshavn 
Kommune i samarbejde med Arena Nord og en række 
virksomheder.

”Mærk Byen” er Horsens Kommunes 
bylivsindsats. Siden 2013 har Horsens 
igangsat en række aktiviteter og tiltag i 
bymidten og på havnen for at styrke livet 
samt tilbyde nye aktiviteter og oplevelser 
til besøgende i midtbyen og på havnen. 
Kilde Horsens Kommune Foto: Hanne 
Nielsen

I Aabenraa er unge fra byens ungdoms- og videregående uddannelser 
gået sammen i Campusrådet, der arrangerer events for unge og eller 
studerende i Aabenraa. Campusrådet er støttet af Aabenraa Kommune.

Billedskolen og Horsens Kunstmuseum 
afholdte i 2014 Sommercamp for børn og 
unge. Som led i Sommercamp 2014 blev 
der henover sommeren skabt og opsat 
små street art værker i Horsens midtby. 
Foto: Billedskolen

Ungenetværket Fremwerk har afholdt koncerter og 
aktiviteter for unge i Frederikshavn f.eks. i en tom butik i 
gågaden. 
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ORGANISATION

Den øverste beslutningskompetence ligger i byrådet og de relevante 
fagudvalg. Områdefornyelse vil blive forankret i Teknisk Udvalg. 

Udarbejdelse af programmet har været organiseret af en tværfaglig 
projektgruppe med reference til en administrativ styregruppe ledet af 
kommunaldirektøren. 

Styregruppen vil fortsætte i programperioden som projektejer, med det 
overordnede ansvar for fremdrift i områdefornyelsen. 

Der etableres en projektgruppe med en overordnet projektleder samt 
projektledere fra de forskellige indsatsområder. Projektgruppen kan 
suppleres med medarbejdere fra forvaltningen. Projektgruppen har til 
ansvar at sikre, at der er sammenhæng og kontinuitet mellem de en-
kelte indsatsområder og at de relevante aktører inddrages. 

Hvert indsatsområde organiseres som et projekt med en projektleder 
og en projektgruppe. Det er her arbejdet med indsatsområdet foregår 
i det daglige.

Lokalt ejerskab og forankring er vigtig, derfor er der fokus på hvordan 
relevante interessenter fra erhvervslivet, foreninger og borgere kan 
inddrages i udførelsen af de forskellige indsatser. Et eksempel er Ga-
deforum, som er sammensat af repræsentanter fra Turistforeningen, 
handelstandsforeningen Frederik, Tilgængeligheds- og Handicaprå-
det, ungebyrådet, Byfonden og studerende fra Arkitektur og Design. 
Gadeforum har til opgave at fungere som sparringspartner for Teknisk 
Udvalg i forbindelse med indretning af den nye gågade. 
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Administativ styregruppe
Ledet af kommunaldirektør  
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Byråd

Økonomiudvalg

Teknisk Udvalg

Projektgruppe
En tværfaglig projektgruppe

ledet af projektleder

Interne ressourser
Kommunale ressorucer på tværs af 
kommunens centre, der bidrager 

med viden og sparring

Eksterne ressourser
Byens borgere/turister
Aktionsgruppe for unge

Interviews af nøglepersoner

Gadeforum
Eksterne repræsentanter fra:

 Turistforeningen
Handelsstandforeningen FREDERIK

Tilgængeheds- og handicaprådet
Studerende Arkitetur & Design

Ungebyrådet
Byfonden

Indsatsområder
Projektgrupper 

for hver indsatsområde
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BUDGET OG TIDSPLAN

Områdefornyelsen skal være gennemført indenfor en tidsramme på 5 
år fra modtaget tilsagn.

Områdefornyelsen består af en række indsatser, som i varierende grad 
afhænger af hinanden eller andre projekter i og omkring programom-
rådet. Det vil være styregruppen, der fastlægger rækkefølgen for gen-
nemførelsen af indsatserne, ud fra koordineringshensyn, synergieffek-
ter og behovet for at skabe synlige resultater. 

Omdannelse af Rådhusparken betragtes som katalysator for udvikling 
af midtbyen, og derfor planlægges denne indsats at starte op allerede 
i 2018. 

Renovering af gågaden skal blandt andet koordineres med Forsynin-
gen, som er ansvarlig for kloakrenoveringen. Dertil kommer en om-
fattende proces i forhold til, hvordan gaden skal indrettes. Det forbe-
redende arbejde starter op allerede i 2018, mens selve renoveringen 
forventes gennemført i 2 etaper i 2020.

Etablering af stiforbindelser forventes opdelt i faser, således at der ska-
bes bedst mulig synergi og sammenhæng til de andre indsatsområder. 
Etableringen af stiforbindelser skal desuden koordineres med aktuelle 
trafikforanstaltninger. Første fase af stiforbindelser planlægges om-
kring Rådhusparken, således at denne kan understøtte de nye bevæ-
gelsesmønstre på tværs af parken.

Ny viden, ændrede forudsætninger eller flere samarbejdspartnere kan 
påvirke udførelsen af de enkelte indsatser. Derfor tages der forbehold 
for at der kan ske ændringer i forhold til tidsplanen.
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Anden finansering: Fondsmidler, donationer osv.
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2018

 
2019

 
2020

 
2021

 
2022 

Rådhusparken 
 
 

   Udførelse

Gågaden 
 
 

Projektering Udførelse

Stiforbindelse 
 
 

Projektering Udførelse

Pulje til byliv Projekter og 
aktiviteter

Projekter og 
aktiviteter

Projekter og 
aktiviteter

Projekter og 
aktiviteter

Projekter og 
aktiviteter

Kommunal  
finansering

Statens 
refusion

Anden  
finansering

Samlede 
udgifter

Rådhusparken 
 6.666.667 3.333.333 1.000.000 11.000.000

Gågaden
6.666.667 3.333.333 10.000.000

Stiforbindelser 
+ trafikdæmp. 5.600.000 2.800.000 8.400.000

Pulje til byliv
666.667 333.333 1.000.000

Udarbejdelse 
af program + 
projektledelse

400.000 200.000 600.000

Ialt
20.000.000 10.000.000 1.000.000 31.000.000
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INVESTERINGSREDEGØRELSE

Områdefornyelse handler om at sætte en udvikling i gang. En lyst til at 
investere i Frederikshavn. Derfor har vi i forbindelse med udarbejdelse 
af områdefornyelsesprogrammet haft dialog med en række aktører fra 
byens erhvervsliv. Vi har snakket med boligforeninger, ejendomsmæg-
lere, private investorer. Alt sammen med det formål både at informere 
om, hvad der fra kommunal side tages fat på i områdefornyelse i Fre-
derikshavn og selvfølgelig for at inspirere til også at gå i gang, således 
at der skabes synergi og et samlet løft af Frederikshavn midtby. 
 
Ved siden af de midler, der bliver investeret i forbindelse med områ-
defornyelsen; 10.000.000 kr. fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen og 
20.000.000 kr. fra Frederikshavn Kommune, er der allerede foretaget 
meget store in¬vesteringer i området. I de kommende år vil der lige-
ledes blive foretaget en række yderligere store investeringer i og om-
kring området.

Parallelt med områdefornyelsesprojekternes planlægning og gennem-
førelse vil en række øvrige projekter blive gennemført både i og om-
kring området. Nogle projekter er enten sat i gang, eller der er taget 
beslutning om at de bliver gennemført. Andre projekter er endnu på ud-
viklingsstadiet, men der er forhåbning om, at projekterne vil kunne rea-
liseres i takt med at øvrige planlagte anlægsprojekter bliver realiseret.

PLANLAGTE INVESTERINGER

Maritim infrastruktur
Frederikshavn er en havneby, hvor hver 5. job kommer fra maritime ak-
tiviteter på havnen og havnen står for 22 % af den årlige værditilvækst 
i hele Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune har på det 
grundlag valgt af investere massivt i infrastruktur på havnen. I etape 1 
af havneudvidelsen, som er færdig i 2018, investeres der 570 mio. kr. 
Med etape 2, som allerede besluttet igangsat i forlængelse af etape 
1, vil der være investeret 1 mia. kr. i havneinfrastruktur. Også de ma-
ritime virksomheder investerer i Frederikshavn. MAN Diesel og Turbo 
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har bygget nyt Prime Serv Academy for 25 mio. kr. på havnen samt investeret 
100 mio. kr. i et nyt testcenter for motorer. De mange investeringer forventes 
at resultere i øget jobskabelse. Alene havneudvidelsen forventes at resultere 
i 1000 nye jobs.  

Ørnevejen skole omdannes til almene boliger
I 2013 blev midtbyens nye store skole Nordstjerneskolen indviet som erstat-
ning for tre ældre byskoler. Ørnevejen skole, mistede i den sammenhæng sin 
funktion og blev i 2016 solgt til Frederikshavn Boligforening.  Boligforeningen 
indretter 25 almene boliger i bygningen samt 20 lejligheder i et nyt punkthus.

Renovering af Frederikshavn Kirke og kirkepladsen
Frederikshavn Kirke gennemgår i slutningen af 2017 og frem til forår 2018 en 
gennemgribende renovering både indvendigt og udvendigt. Provstiudvalget 
har bevilliget 20 mio. kr. til renoveringen, som vil omfatte en indvendig opgra-
dering af bl.a. tekniske faciliteter og udvendigt vil omfatte en renovering af 
ankomstpladsen og udearealet, der grænser op til Kirkepladsen.    

POTENTIELLE INVESTERINGER

Værkergrunden som nyt boligområde
Værkergrunden har historisk været brugt af byens forsyningsvirksomheder, 
men er overtaget af Frederikshavn Kommune. I slutningen af 2015 blev det 
besluttet at flytte arbejdspladserne og nedrive bygningerne, og på den måde 
gøre området klar til byudvikling. Området vurderes at have et stort udvik-
lingspotentiale som centralt og attraktivt bosætningsområde. Frederikshavn 
Kommune ønsker at området udvikles med udgangspunkt i opførelse ad eta-
geejendomme til privat boliger. Grundet byggeriets fremtrædende placering, 
vil det blive synligt fra store dele af midtbyen, og der vil derfor blive stillet krav 
til byggeriets arkitektoniske udtryk. Området er endnu ikke udbudt til salg, men 
forventes udbudt i løbet af områdefornyelsesperioden.
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Sportspladsen ved Ørnevejen skole del af nyt boligområde
I tilknytning til Ørnevejen skole ligger et uudnyttet område, der har fun-
geret som Skolens sportsplads. Arealet kan på sigt udvikles som en 
del af det boligområde, der etableres i og omkring Ørnevejen skole. 
Området er ejet af Frederikshavn Kommune og er ikke udbudt til salg. 
Udvikling forventes først påbegyndt efter indretning af Ørnevejen Sko-
le samt etablering af punkthus.

Udviklingsområde ved Læsøgade/Rådhusalle
Frederikshavn Kommune ejer en række grunde langs en af de mest 
anvendte indfaldsveje til Frederikshavn centrum. Flere af de ejendom-
me der lå på grundene er blevet revet ned, da de var i dårlig stand. I 
området ligger også en tidligere dagligvarerbutik, som nu er lukket. 
Området ligger bynært og trafikalt tæt ved indfaldsvej. Samlet set rum-
mer området potentialer i et byudviklingsperspektiv.

Udviklingsområde langs Rimmensgade
Langs Rimmensgade ligger en række facadeejendomme samt et 
p-areal og et grønt areal. Ejendommene rummer en blanding af boliger 
og erhverv, og er generelt nedslidte. Frederikshavn Kommune ejer de 
ubebyggede dele af området, mens ejendommene er privatejet. Det er 
ambitionen at Rimmensgade bliver midtbyens hovedfærdselsåre, der-
for vil det være optimalt at udvide Rimmensgade fra Ørnevej til Rådhus 
Alle. Dette vil give plads til etablering af cykelsti og en venstresvings-
bane for bilister, der kommer fra vest. 

Udviklingsområde ved Parallelvej og Hangaardsvej
Langs Hangaardsvej, lige overfor Rådhusparken ligger et ubebygget 
areal, der i dag bruges som parkeringsplads. Arealet er privat ejet. 
Der er i 2010 udarbejdet lokalplan for området i forbindelse med re-
novering af bygning orienteret mod Danmarksgade. Arealet indehol-
der et byggefelt med mulighed for etablering af bolig- og centerformål. 
Hangaardsvej vil blive en stærk forbindelse mellem gågaden og Råd-
husparken, og et centralt punkt i etableringen af Øst-vest forbindelsen 
i områdefornyelsen.   
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Ørnevejen Skole ombygges til boliger Frederikshavn Kirke renovere kirke og kirkeplads
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1
2

3

A

B
C

D

E

F

1. Omdannelse af Rådhusparken

2. Renovering af gågaden

3. Stiforbindelse på tværs

A. Ørnevejen Skole omdannes 
     til almene boliger

B. Renovering af Frederikshavn 
     Kirkes forplads

C. Værkergrunden udlægges 
     som nyt boligområde

D. Sportsplads v. Ørnevejen Skole 
     som del af nyt boligområde

E. Udviklingsområde ved 
     Læsøgade og Rådhusallé

F. Udviklingsområde ved 
    Rimmensgade

G. Udviklingsområde ved 
     Parallelvej og Hangaardsvej

G

100 M



Følg med i Frederikshavns Midtbyudvikling på:
Facebook: Frederikshavn Kommune

Kontakt os:
Marie Staal, mrst@frederikshavn.dk


