
ÅBEN IDÈ-KONKURRENCE
KNUDEPUNKTER I GÅGADEN 
FREDERIKSHAVN
1. BAGGRUND
Frederikshavn Kommune er påbegyndt en større om-
dannelse af Frederikshavn midtby. Der er igangsat en 
områdefornyelse der omfatter Rådhusparken, gågaden 
og en stiforbindelse på tværs af midtbyen. Renoveringen 
af gågaden skal ske i 2020 og er udsprunget af en større 
kloakering af midtbyen, som betyder en total opgrav-
ning af Danmarksgade fra Kirkeladsen til Fisketorvet.
 
VISION: FRA GÅGADE TIL SAMLINGSGADE
Dialog med borgere har vist, at gågaden er langt mere 
end en handelsgade. Byens borgere bruger gågaden 
som et socialt 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. 
Visionen er, at Danmarksgade skal være en gade, som 
inviterer til at gå på opdagelse og gøre ophold i byen. 
Gaden skal være et samlingssted for liv hele året, på 
alle tidspunkter af døgnet. Endvidere skal gågaden være 
fleksibel, og følge med udviklingen af fremtidens gåga-
de, i takt med at nye behov opstår. 
 
KNUDEPUNKTER
Gadens liv skal fortættes og forstærkes i knudepunkter, 
hvor det er naturligt at gøre ophold og mødes. Det er i 
disse knudepunkter, at ideen om en samlingsgade rigtig 
skal udfolde sig. Det er her man søger hen for at tage en 
pause, lege, være aktiv, mødes, snakke og lade sig un-
derholde. Elementer som vand, lys, kunst og poesi invi-
tere både til ophold og til leg. Det er tanken at det øvrige 
gågadeforløb i højere grad skal bære præg af handel og 
udstillingsvarer, og vil blive udformet, i samspil med de 
to nye knudepunkter.

2. KONKURRENCEOMRÅDE
Det er de to byrum som vi ønsker udfoldet i denne 
idékonkurrence. Der er i dag ingen tydelig markering af 
de to byrum, og det er en del af opgaven, at definere 
en endelig afgrænsning af byrummene. Knudepunkt 1 
er krydset mellem Danmarksgade, Thuesen Bergs Gade 
og Kirkegade. Areal ca. 680 m². Knudepunkt 2 er krydset 
mellem Danmarksgade, Kallsvej og Hangaardsvej. Areal 
ca. 1100 m² (Se kort). 

Knudepunkt 2

Knudepunkt 1



Belysning -  en forudsætning for at skabe byrum, der kan 
bruges hele året, og på alle tidspunkter af døgnet er be-
lysning.  Belysning i de to knudepunkter skal både kunne 
bidrage til at skabe tryghed, men også til at skabe spæn-
dende rum, oplevelser, aktiviteter - gennem hele året. 
 
Identitet -  Frederikshavn er en by der lever ved og af ha-
vet. I midtbyens områdefornyelse arbejdes der med det 
maritime som et stærkt identitetsskabende element. De 
to nye byrum skal udformes således, at de afspejler de-
res beliggenhed i Frederikshavn. Et sted, der rekflektere 
Frederikshavn og byens DNA.
 
Vind -  Den nuværende gågade har store udfordringer 
med vind. Frederikshavn Kommune har fået udarbejdet 
en vindanalyse, der kortlægger de aktuelle forhold og 
som kommer med anbefalinger til foranstaltninger til at 
afbøde vinden. Vindanalysen har særligt fokus på de to 
knudepunkter.

Knudepunkterne kan eksempelvis indeholde:
• Opholdsmøbler
• Legeelementer
• Kunst
• Vandkunst
• Beplantning
• Belysning

Knudepunkterne kan tænkes brugt til:
• Torvedannelse
• Gadesalg
• Udeservering
• Koncerter
• Ophold, leg etc.
• Mødested

3. OPGAVEN
Der ønskes et skitseforslag til hver af de to konkurrence-
områder. De to områder skal tænkes som selvstændige 
knudepunkter i byen, med stærk relation til hinanden og 
deres omgivelser. Det gælder for begge områder, at de 
skal henvende sig til alle. Det skal være samlingssteder, 
hvor man kan mødes på tværs af alder og tilhørsforhold.

Vi ønsker spændende bud på nytænkende og velfun-
gerende byrum, hvor der er taget stilling til byrummets 
vægge, loft og gulv. To byrum, der på forskellig vis for-
mår at styrke rammerne om byens særlige fællesskaber 
- både til det planlagte og det ikke-planlagte møde. Der 
ønskes bud på nye byrumsløsninger der afspejler byens 
DNA og identitet, med stærke æsteriske og funktionelle 
sammenhænge med den øvrige midtby.

Særligt for knudepunkt 2: Der er i dag placeret en toilet-
bygning samt en årets-by-sten ved Kallsvej, som forven-
tes fjernet fra pladsen. Dele af pladsen skal nemt kunne 
omdannes til en sceneplads. En ’samlingsscene’, der kan 
bruges af både professionelle, frivillige og foreninger. 
Pladsen skal indrettes således, at den kan bruges og ind-
drages af alle, når den ikke er i brug som scene.

Man ønsker følgende indtænkt i de to knudepunkter:

Møblering/Inventar – Der ønskes mulighed for sidde-
pladser og ophold i begge områder. Opholdsmøbler skal 
henvende sig til forskellige aldersgrupper – de ældre 
borgere efterspørger generelt lidt højere bænke, og de 
unge ønsker bænke, der skaber grundlag for samling og 
dialog.

Beplantning - Ved renovering af gågaden vil de eksiste-
rende træer ikke kunne bevares. Der er derfor nødven-
digt at gentænke fremtidens beplantning, så gågaden 
fortsat opleves grøn. I udarbejdelse af de to byrum er 
det derfor vigtigt at indtænke ny beplantning i form af 
træer, kummer eller lignende. Dele af beplantningen 
kan med fordel være mobil, og skabe større forandrelig-
hed og fleksibilitet.



4. FORUDSÆTNINGER OG KRAV
Det er en forudsætning at der stadig kan være passage 
gennem Danmarksgade og sidegaderne til gående, bar-
nevogne mm. Endvidere skal der være passage til vare-
levering samt udrykningsfaretøjer igennem Danmarks-
gade. Byrummene skal udformes med omtanke for 
sikkerhed for børn såvel som voksne, og der skal indtæn-
kes gode forhold til handicappede. Endvidere forventes 
det, at forslagene tager udgangspunkt i vindanalysens 
anbefalinger.

5. ØKONOMI
Frederikshavn Kommune har afsat dkk 10 mio til den 
samlede forskønnelse af gågaden. Beløbet skal dække 
udgifterne til hele gadeforløbet samt de to knudepunk-
ter. I besvarelsen af opgaven skal der udarbejdes et 
prisoverslag, og redegøres for hvordan man ønsker at 
fordele økonomien mellem knudepunkt 1, knudepunkt 
2 og det øvrige gadeforløb.

6. TIDSPLAN
2018  10. september: Konkurrencen udskrives
 22. oktober: Indleveringsfrist senest kl. 12
 12. november: Offentliggørelse af resultat
2019 Projektering af gågade + knudepunkter
2020 Udførelse af gågaderenoveringen

7. DOMMERKOMITÈ
For Frederikshavn Kommune:
Mikael Jentsch, Kommunaldirektør
Marie Staal, Arkitekt MAA

Repræsentanter fra Gadeforum:
Lars Dannevig, Restauratør
Peer Buch, Detailhandler
Anette Jacobsen, Detailhandler
Susanne Smed, Arkitekt MAA & repr. for Frh Byfond

Konkurrencens sekretær:
Charlotte Kaae Larsen, Teknik & Miljø
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8. KONKURRENCEBETINGELSER
DELTAGERE
Konkurrencen er åben for alle, men henvender sig i sær-
lig grad til arkitekter og ingeniører; gerne i samarbejde 
med andre faggrupper. Konkurrencen er også åben for 
studerende.

Følgende er udelukket fra at deltage i konkurrencen:
Personer eller virksomheder der har deltaget i tilrette-
læggelsen af konkurrencen samt personer der er ansat 
af, eller i familie med medlemmer af dommerkomitéen. 
I tvivlstilfælde kan I kontakte konkurrencens sekretær.

AFLEVERINGSMATERIALE
Forslagets omfang må ikke overstige 10 A3-sider. 

Afleveringsmaterialet skal være forståeligt og tydeligt 
beskrevet med tegning og ord. Der ønskes en situations-
plan for begge områder i mål 1:200. Endvidere ønskes 
der visualiseringer eller rumlige illustrationer, der på 
bedste vis illustrere forslaget. Der ønskes en kortfattet 
beskrivelse på dansk, der supplere tegningsmaterialet.

Såfremt man har en ide til et delelement til en eller beg-
ge knudepunkter, er ideen meget velkommen. I så fald 
skal man ikke følge de overnævnte afleveringskrav. Et 
delelement kan ikke komme i betragtning som første-
præmie.

AFLEVERING
Forslaget sendes digitalt til konkurrencens sekretær: 
Charlotte Kaae Larsen på mail: chlr@frederikshavn. dk
Aflereringsfrist: Mandag den 22. oktober 2018 kl 12.

Forslaget skal være anonymt, og et konkurrenceforslag 
eller dele heraf, må ikke tidligere have været offentlig-
gjort. 

Forslaget skal på samtlige sider mærkes med et 5-cifret 
kendingstal valgt af konkurrencedeltageren. Materialet 
skal afleveres digitalt i én samlet PDF-fil.  Filen må max 
fylde 10 MB. 

Foruden konkurrencematerialet fremsendes i samme 
e-mail en pdf-fil navngivet ID + kendingstallet (fx ”ID + 
55555”) indeholdende følgende informationer:
Navn på forslagsstiller, adresse, telefonnummer, 
email-addresse samt forslagets kendingstal. Ved forslag 
med flere medvirkende skal det anføres, hvem der har 
ophavsret til forslaget, og hvem der eventuelt har med-
virket som medarbejder, konsulent eller rådgiver uden 
andel i ophavsretten. Desuden angives holdets kontakt-
person.

Spørgsmål til konkurrencen kan rettes til sekretæren se-
nest den 15. oktober, og svar kan findes på hjemmesi-
den efter senest 2 arbejdesdage. https://frederikshavn.
dk/idekonkurrence

BEDØMMELSES PARAMETRE
I pointgivning af forslagene vil dommerkomitéen vægte:
40 % - To nytænkende og velfungerende byrum, 
 der danner ramme om byens liv.
20 % -  Byrumsløsninger der afspejler byens identitet.
20 % -  Tryghed - hele døgnet, hele året.
20 % - Former/mønstre/elementer der kan udbredes 
 til resten af gågaden ved omdannelsen. 

PRÆMIER
Dommerkomitéen råder over en præmiesum på dkk 
100.000. Førstepræmien vil være på minimum dkk 
50.000. Det resterende beløb fordeles efter dommerko-
mitéens skøn. 

FORLØBET EFTER KONKURRENCEN
Frederikshavn Kommune vil, i samarbejde med konkur-
rencens vinder, udarbejde det endelige projektforslag 
for de to byrum.

RETTIGHEDER
Ejendomsretten til de præmierede og indkøbte forslag 
tilhører konkurrenceudskriveren. Ophavsretten til et 
konkurrenceforslag forbliver dog altid hos forslagsstille-
ren. Konkurrenceudskriver har ret til at publivere de ind-
komne forslag, fx i dagblade og elektroniske medier. Ved 
publiceringen vil forslagsstillerens navne blive oplyste.


