
    Inspiration til den strategiske udvikling af kommunen

I 2008 fik Hjørring det attraktive bycenter Metropol, og udviklingen af bymidten fortsæt-

ter med området omkring Bispetorvet. Projekterne giver ny dynamik til bymidten, men har 

også trukket omsætning væk fra den eksisterende del af gågaden.  Kommunenn ønskede 

derfor inspiration til, hvordan de handlende kan styrke deres position. Og hvordan kan 

den brede gågade Østergade gøres mere intim og indbydende at opholde sig i? I Hirtshals 

tænkes forskning, udvikling og oplevelsesturisme tænkes sammen i et fremsynet projekt, 

hvor bl.a. Oceanariet er en central spiller. Hirtshals Havn udvikles også i disse år. Hvor kan 

der hentes best practice på disse områder?

    Bymidteudvikling, detailhandel og turisme

byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling arrangerede i juni 2011 en tredages studietur til 

Hamburg og Bremerhaven. Deltagerne var Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalg samt 

en række embedsmænd. Studieturen rummede rundvisninger i byudviklingsprojekter i både 

Hamburg og Bremerhaven. Begge steder fortalte lokale ressourcepersoner om strategi, 

proces og finansiering bag projekterne. De to udvalg havde en eftermiddag med separat 

program, hvor Økonomiudvalget hos Visit Denmark hørte om tiltrækning af tyske turister, 

mens Teknik- og Miljøudvalget besøgte bæredygtige byudviklingsprojekter.

Plan – og udviklingschef Helle Lassen, Hjørring Kommune, siger om udbyttet 

af turen: ”Studieturen var skræddersyet til Hjørring Kommune og ramte virkelig plet. 

Gennemgangen af det store byudviklingsprojekt Hafencity i den ene ende af skalaen og 

besøget i Hamburg-forstaden Poppenbüttel i den anden, er gode eksempler, på spæn vidden 

i studieturens indhold. At opleve det lille miljø af handlende i Poppenbüttel, der har udviklet 

nye strategier og klarer sig godt trods naboskabet til et af Tysklands største indkøbscentre, 

var dybt inspirerende. Og hvordan de i Bremerhaven har arbejdet med gågaden og med 

en større strategisk satsning på turismen, det havde bare direkte relevans. Projekterne var 

velvalgte, og både planlægning og gennemførelse var meget professionel., fx en rejseleder 

der tolkede indlevende undervejs og sammenfattede de faglige pointer efter oplæggene. 

Turen blev meget positivt evalueret af deltagerne og vi arbejder videre med erfaringerne fra 

turen.
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