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atlas dK2byfornyelsesatlas DK2  Med ”byfornyelsesatlas dK2” præsenterer Ministeriet for by, bolig 

og landdistrikter et overblik over den danske byfornyelse – primært i perioden efter år 2000. 

Atlasset giver indledningsvis en kort introduktion til byfornyelsen og dens historik, og beskriver 

derefter et antal udvalgte byområder gennem oversigtlige luftfotos og ganske korte tekster. 

bogen ligger i naturlig forlængelse af ”byfornyelsesatlas dK”, udgivet i 2001, som gav et overblik 

over de første generationer af byfornyelse i danmark fra 1980 til 2000. 

begrebet byfornyelse har de seneste årtier fået et stadig bredere indhold – og omfatter nu 

mange forskellige slags by. To typer af byområder er særligt kommet i fokus: nyere byområder 

fra 1960’erne og 1970’erne med mange almene boliger og sammensatte sociale problemer og 

mindre bysamfund i landdistrikterne, som trues af generelle urbaniseringstendenser i danmark. 

det overordnede formål med byfornyelse er at skabe – i bred forstand – gode rammer for menne-

skers dagligdag. der er gennem mange års byfornyelse gjort en stor indsats for at opnå ikke 

mindst bedre fysiske rammer, og der skal i de kommende år arbejdes videre med at skabe gode 

boligforhold, gode omgivelser og gode rammer for fælleskaber for danskerne i byerne såvel som 

i landdistrikterne. ”byfornyelsesatlas dK2” er til inspiration for dette arbejde. 
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ByforNyeLsesaTLas dk2  Med ”byfornyelsesatlas dk2” præsenterer Ministeriet for 

by, bolig og landdistrikter et overblik over dansk byfornyelse – primært i perioden 

efter år 2000. atlasset indeholder indledningsvis en kort introduktion til byfornyelsen 

og dens historik og beskriver derefter er et antal udvalgte byområder gennem over-

sigtlige luftfotos og korte tekster. 

Nye VeJe i ByforNyeLseN  det overordnede formål med byfornyelse er at skabe – i 

bred forstand – gode rammer for menneskers dagligdag. der er gennem mange års 

byfornyelse gjort en stor indsats for at opnå ikke mindst bedre fysiske rammer, og i  

2011 fik byerne og boligerne igen deres eget ministerium, hvor byfornyelsen har en 

central placering som instrument til at skabe forbedringer. 

der skal i de kommende år arbejdes videre med at skabe gode boligforhold, gode om-

givelser og gode rammer for fælleskaber for danskerne i byerne såvel som i landdi-

strikterne. det er ministeriets håb, at atlasset kan være et nyttigt bidrag til dette 

arbejde og være til inspiration for alle, som beskæftiger sig med byfornyelse. 

ByforNyeLsesaTLas dk  atlasset ligger i naturlig forlængelse af ”byfornyelses atlas 

dk”, som det daværende by- og boligministerium udgav i 2001. det oprindelige atlas 

beskrev de første generationer af byfornyelse i danmark fra 1980 til 2000 og præsen-

terede 100 udvalgte byfornyelsesområder rundt i hele landet. Hovedvægten lå på 

den karre orienterede fornyelse i de større danske byer, men atlasset viste samtidig 

også de første resultater af den bredere og mere helhedsorienterede tilgang, som 

for alvor slog igennem fra midten af 1990’erne.

fokus på udsaTTe ByoMråder  Vi bruger fortsat termen byfornyelse, men begre-

bet omfatter nu mange slags by og mange forskellige typer af byområder. to typer af 

byområder springer – på hver sin måde – særligt i øjnene i de senere års indsats. 

den ene type er de nyere byområder fra 1960’erne og 1970’erne med mange almene 

boliger og sammensatte sociale problemer. Her er der både gennem fysiske og bolig-

sociale helhedsplaner og gennem anden form for støtte (kvarterløft, områdeforny-

else, særlig byfornyelsesindsats) gennemført omfattende fornyelsesprojekter, og 

flere er under gennemførelse eller forberedelse. 

den anden type er de mange mindre bysamfund, som trues af de generelle urbanise-

ringstendenser i danmark – ikke mindst, hvis de ligger i landets yderområder. en sti-

gende del af byfornyelsesressourcerne er blevet kanaliseret til netop disse byområ-

der og har i mange mindre byer været med til at gøre en forskel.

88 udVaLgTe ByoMråder byfornyelsesatlasset illustrerer den nyere byfornyelse i 

danmark gennem en beskrivelse af 88 udvalgte byområder. de valgte byområder re-

præsenterer et udpluk blandt rigtig mange spændende danske byfornyelsesresul-

tater – andre byområder kunne lige så godt være valgt ud. områderne er valgt, så de 

både repræsenterer forskellige typer af byområder og forskellige dele af danmark. 

atlasset viser som udgangspunkt byområder, som er fornyet gennem en statslig støt-

teordning. det betyder ikke, at beskrivelsen af de udvalgte byområder er afgrænset til 

selve den offentlige fornyelsesindsats – en meget vigtig del af atlasset er netop at 

beskrive helheden – den sammenhængende indsats, der har karakteriseret dansk by-

fornyelse især efter år 2000 og som også vil karakterisere byfornyelsen fremover.

MiNisTerieT for By, BoLig og LaNddisTrikTer
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iNTrodukTioN

dansk byfornyelse – overblik

dansk byfornyelse 1970-2000

dansk byfornyelse 2000-2012

88 daNske ByforNyeLsesoMråder 

albertslund  albertslund syd  

arden arden bymidte  

assens sukkerfabrikken 

avedøre   avedøre stationsby    

ballerup Vængerne 

brande Brande bymidte 

brøndby Brøndby strand  

christiansfeld Christiansfeld bymidte 

esbjerg esbjerg bymidte 

fjerritslev fjerritslev bymidte 

fredericia fredericia bymidte 

frederiksberg svømmehals kvarteret  

frederiksberg Lindevangs kvarteret 

frederikshavn frederikshavn bymidte 

gedser gedser bymidte 

glamsbjerg glamsbjerg bymidte 

gudhjem gudhjem bymidte 

Haderslev gammel Haderslev 

Helsingør Vapnagård 

Herning Holtbjerg 

Hirtshals Hirtshals bymidte 

Holbæk Holbæk havn 

Horsens Vestbyen 

Højer  Højer bymidte 

Ikast ikast bymidte 

Ishøj ishøj Centrum 

Ishøj Vejleåparken 

Jelling Jelling bymidte 

Jerslev Jerslev by 

kibæk kibæk bymidte

kjellerup kjellerup bymidte 

kokkedal egedalsvænge  

kolding skovparken

korsør Motalavej 

københavn indre Vesterbro 

københavn ydre Vesterbro 

københavn sjællandsgade kvarteret  

københavn Nørrebro park kvarteret 

københavn Mimersgade kvarteret 

københavn Haraldsgade kvarteret 

københavn Nordvest kvarteret 

københavn Tingbjerg

københavn Holmbladsgade kvarteret 

københavn Øresundsvej kvarteret 

københavn urbanplanen 

københavn gyldenrisparken

lem Lem by 

linå Linå by 

lohals Lohals bymidte 

læsø Byrum, Vesterå havn, Østerby havn 

løgstør Løgstør bymidte 

Middelfart Middelfart bymidte

Måløv Måløv bymidte 

nykøbing f slotsgade kvarteret 

næstved sydbyen 

nørager Nørager by 

odder odder bymidte 

odense rosenbæk kvarteret 

odense odense Havn 

odense Vollsmose 

Præstø præstø bymidte 

randers Østervold kvarteret  

roslev roslev by 

rudkøbing rudkøbing bymidte 

rønde rønde bymidte 

sandvig sandvig by 

skive skive bymidte 

slagelse slagelse bymidte  

stokkemarke  stokkemarke by 

struer struer bymidte

svendborg Hømarken 

thisted Thisted bymidte 

thyborøn Thyborøn bymidte 

toftlund Toftlund bymidte 

taastrup Ved Tåstrupgård 

Vejen Vejen bymidte 

Vejle Vejle bymidte 

Vejle Nørremarken

Vestervig Vestervig by  

Viborg Viborg bymidte 

Ølgod Ølgod bymidte  

aabenraa aabenraa bymidte 

aabenraa Høje kolstrup  

aalborg Nørresundby bymidte 

aalborg skelager  

aarhus frederiksbjerg  

aarhus Viby syd 

aarhus gellerupparken

oVersigT

dansk byfornyelse – oversigt over byfornyelsesområder
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dansk byfornyelse overblik

fornyelsen af byerne har gennem årene haft mange betegnelser. det sammenfat-

tende begreb byfornyelse, som i dette atlas primært anvendes om den offentligt 

støttede byfornyelse, dækker således over en række indsatsmuligheder og støtte-

ordninger.

tidligere byfornyelseslovgivning

saNeriNg   |   1969 – 1982      

fornyelse af nedslidte boligkarreer i de større byer.

støtte til nedrivning af bygninger, istandsættelse og modernisering af beboelses-

ejendomme, indretning af fælles friarealer.

ByforNyeLse   |   1983 – 1997

fornyelse af boligområder og boligkarreer i såvel større som mindre byer.

støtte til nedrivning af bygninger, istandsættelse og modernisering af beboelses-

ejendomme, indretning af fælles friarealer.

BoLigforBedriNg   |   1983 – 1997

fornyelse af beboelsesejendomme.

støtte til istandsættelse og modernisering af beboelsesejendomme.

priVaT ByforNyeLse   |   1992 – 1997

fornyelse af beboelsesejendomme.

støtte til istandsættelse og modernisering af beboelsesejendomme. 

kVarTerLØfT   |   1996 – 2001

fornyelse af byområder med særlige sociale eller beskæftigelsesmæssige problemer, 

primært i de større byer.

støtte til borgerinddragelse, sociale og kulturelle aktiviteter, boligforbedring, by-

rumsfornyelse, trafik forbedring og miljøforbedring.

BygNiNgsforNyeLse   |   1996 – 2001

fornyelse af beboelsesejendomme.

støtte til istandsættelse og nedrivning samt indretning af fælles friarealer. 

puLJe TiL iNdsaTs i LaNdsByer og LaNddisTrikTer   |   1996 – 2001

fornyelse af mindre byer.

støtte til istandsættelse og nedrivning af boliger, forsøg og udvikling af metoder til 

at styrke udviklingen i mindre lokalsamfund.

HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse   |   1998 – 2003 

fornyelse af byområder, som ikke løftes af traditionel byfornyelse – i såvel større 

som mindre byer.

støtte til borgerinddragelse, sociale og kulturelle aktiviteter, kultur- og aktivitets-

huse, byrumsfornyelse, trafik forbedring og byøkologiske initiativer.

afTaLT BoLigforBedriNg   |   1998 – 2003

fornyelse af beboelsesejendomme.

støtte til istandsættelse og modernisering af beboelsesejendomme.

004 –2010
særLig ByforNyeLsesiNdsaTs   |   2004  

fornyelse af 14 udsatte, primært nyere byområder.

støtte til fysiske og sociale initiativer, typisk i partnerskab med anden finansiering.

byfornyelseslovgivning 2013

oMrådeforNyeLse   |   2004 –

fornyelse af nedslidte byområder i større og mindre byer, nyere boligområder samt 

ældre havneområder.

støtte til proces og borgerinddragelse, sociale og kulturelle aktiviteter, byrumsfor-

nyelse samt planlægning af erhvervs- og havne omdannelse.

BygNiNgsforNyeLse   |   2004 –

fornyelse af bygninger i større såvel som mindre byer.

støtte til istandsættelse og modernisering af beboel ses ejendomme og til nedrivning.

friareaLforBedriNg   |   2004 –

fornyelse af bolignære friarealer i typisk større byer.

støtte til indretning af fælles friarealer for flere beboelsesejendomme. 

iNdsaTspuLJeN   |   2010 –

fornyelse af mindre byer i udkantsområder.

støtte til opkøb og nedrivning af nedslidte ejendomme.

puLJe TiL LaNdsByforNyeLse   |   2014 –

fornyelse af landsbyer med under 3.000 indbyggere.

støtte til opkøb af nedslidte ejendomme, nedrivning af ejendomme, istandsættelse 

af ejendomme.

andre væsentlige støtteordninger

regeriNgeNs ByudVaLg   |   1993 – 1998

fornyelse af otte udvalgte modelområder.

støtte til boligsociale aktiviteter, integration af flygtninge og indvandrere samt 

 beskæftigelsesfremme.

Byer for aLLe   |   2002 – 2006

fornyelse af fem udvalgte byområder – alle nyere byområder med særlige sociale 

udfordringer.

støtte til lokale velfærds- og beskæftigelsesinitiativer.
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Historien om nyere dansk byfornyelse starter i mid ten af 1970’erne. Her skete et af-

gørende skift i sam  funds- og byudviklingen, som udstak nye ram mer for byernes 

fornyelse og for den offent ligt støttede byfornyelse.  århundreders mere eller min dre 

kontinuerlig byvækst var i årtierne forinden kulmineret i efterkrigstidens eksplosive 

byvækst med en tredobling af byarealet, en femdobling af bilparken og en fuld-

stændig fokusering på livet i de nye byområder frem for livet i byerne. Med energi-

krisen og den generelle økonomiske stagnation blev der sat en brat stopper for 

dette, sam funds  udviklingen og nybyggeriet gik i stå, og fokus blev i stedet rettet 

mod de eksisterende byer. 

fra midten af 1970’erne blev den danske by flade i store træk lagt fast for en lang 

årrække ud i frem ti  den. I de næste årtier handlede udviklingen af de dan ske byer 

om fornyelse, tilføjelse og forandring inden for den eksisterende ramme – og byfor-

nyelsen fik der med en helt anderledes central placering end tid li ge re.

NedriVNiNg og NyByggeri

allerede i 1969 havde staten med vedtagelsen af en ny sane ringslov taget initiativ 

til at sætte skub i den fornyelse af nedslidte bykvarterer, som havde ligget stille 

under højkonjunkturens byudvikling. Målet var i første række forbedringer i de 

tætte bykarreer i stor byernes bro kvarterer, som led under manglende lys og luft og 

som samtidig rummede en koncen tra tion af dårligt stil lede beboere. 

et af redskaberne til en mere effektiv for ny else af byerne var oprettelsen af særlige 

sanerings selska ber, som på eget initiativ kunne udarbejde og gen nem  føre sane-

ringsplaner på et almennyttigt grund lag. selskaberne, som senere fik be teg nelsen 

byfor ny el ses  selskaber, spillede en cen tral rol le i den strategiske udvikling på 

byfornyel ses  om rå det.

den dominerende fornyelsesmetode igennem 1970’erne var de såkaldte totalsane-

ringer, hvor hele by karreer eller store dele heraf blev fjernet og er stattet med nyt 

boligbyggeri. I praksis blev ejen dommene eksproprierede og beboerne sagt op med 

tilbud om genhusning i andre bykvarterer, hvorefter bygnin gerne blev fjernet og 

erstattet af nybyg geri, typisk i form af almennyttige boliger.

I begyndelsen af 1970’erne blev stort set alle of fent  li ge by fornyelsesmidler anvendt 

i københavn. Mindre end 10% af midlerne blev brugt i andre byer, typisk i byer med 

særlige bevaringsbehov som fx Helsingør, Haderslev og ny borg, hvor man tidligt var 

inde på at gennemføre en anderledes form for fornyelsesindsats end i københavn. 

dansk byfornyelse 1970-2000

BeVareNde ByforNyeLse

Mod slutningen af 1970’erne blev strategien med to tal saneringer i de centrale by-

områder mere og mere konfliktfuld, specielt i københavn. nybyggeriet i forstæder-

ne var gået i stå, og det blokerede bolig mar ked gav ikke længere mulighed for en 

social opstigning til bedre bykvar te rer for de beboere, som blev ramt af udtyn-

dingen på bro kvartererne. In du striarbejds pladserne for svandt i hastigt tempo fra 

stor byernes centrale by de le, og beboerne på brokvar tererne blev således trængt på 

både beskæf tigelse og bolig situation. 

en stigende kritik af kommuner og sanerings sel skaber for en unuanceret og til tider 

hårdhændet fornyelsesstrategi førte til en gradvis omlægning af indsatsen i både 

københavn og nogle af de større købstæder. der blev anlagt en mere kritisk vurde-

ring af, hvornår det var nødvendigt at rive bygninger ned, og et begreb som gradvis 

sanering så dagens lys. fornyelsen blev fortsat gennemført som sam lede indgreb i 

udvalgte bykarreer, men nu med stør re vægt på bygningsbevaring og friareal indret-

ning end tidligere set.

I takt med, at strategien bevægede sig væk fra total saneringer og hen mod en mere 

hensynsfuld og beva rende sanering, steg antallet af kommuner, der ville i gang med 

fornyelse. støttemidlerne kom under pres, og fornyelsen foregik i et lavere tempo, 

hvor mange større projekter måtte gennemføres i etaper. 

Modstanden mod totalsaneringer blev led sa get af et stigende krav om beboer-

indflydelse og de mo kratisering af fornyelsesprocessen. spe cielt i kø ben havn slo-

ges man bogstavelig talt om både by for nyel sens indhold og metoder. Modsætnin-

gerne kulmi ne rede i “slaget om byggeren” i 1981, og der var der med lagt op til en 

helt ny fornyel sesstrategi ved indgangen til 1980’erne. 

deCeNTraLiseriNg og BeBoeriNdfLydeLse 

da saneringsloven i 1982 blev erstattet af en lov om by for ny else og boligforbedring 

var der ikke blot tale om en begrebs mæs sig fornyelse, men om et para dig  me skift i 

den of fent ligt støttede byfornyelse. 

den hidtidige centralstatslige styring af byfor ny elsen blev erstattet af en decentral 

 procedure, hvor det i stedet blev op til den enkelte kommune at fastlægge byforny-

elsens indhold og niveau. den centrale prioritering af midlerne blev alene vare ta get 

gennem tildeling af årlige bevil lings rammer til kommunerne på grundlag af byfor-

nyelsesbehov og byfornyelsesøn sker. den anden store forandring var en øget beboer-

indflydelse på byfornyelsen, udtrykt gennem for ma liserede hørings- og indsigelses-

peri o der i plan læg ningsprocessen. 

Med saneringens afløsning af byfornyelse blev der lagt op til en bredere vifte af akti-

viteter. I en række kommuner gennemførtes forsøg med både procedure og med for-

nyelsens ind hold. den hid tidige fokusering på beboelses ejendom me og deres nære 

friarealer blev gradvist udvidet, blandt andet gennem forsøg med om dan nelse af 

ubenyt te de erhvervsbygninger og gennem en større ind dra gelse af byrummet.

den nye decentrale byfornyelsesmodel blev led saget af en kraftig forøgelse af 

byfornyel ses mid ler ne. forøgelsen var først og fremmest et forsøg på at imødegå 

faldende aktivitet og beskæf tigelse i byggesektoren, men afspejlede også den sti-

gende spredning i interessen for byfor nyelse. Mens der i 1980 var 36 kommuner, 

som søgte andel i de stats lige byfornyelsesmidler, var det tilsva rende tal i 1990 ste-

get til mere end 200 kommuner.  

byfornyelsesloven fra 1982 har været ramme om nogle af de mest omfattende byin-

vesteringer i danmark og havde sin kulmination i afslutningen af den store karre-

orienterede byfornyelse på Indre Vesterbro i københavn i slutningen af 1990’erne.
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spredT ByforNyeLse  

trods forøgede midler var der igennem 1980’erne og starten af 1990’erne et stadigt 

stigende pres på den stats lige investeringsramme med kommunale ram meønsker 

svarende til mere end det dobbelte af den samlede ramme. effektivi sering og 

priorite ring blev derfor centrale begreber i byfor ny elsen, både på det lovgiv-

ningsmæssige plan og i det praktiske arbejde i de enkel te kommu ner.

den skærpede opmærksomhed omkring byfor ny elsesmidlernes prioritering resul-

terede i nye plan lægningsredskaber og metoder. På baggrund af forsøgsprojekter i 

blandt andet nyborg, randers og skive blev den hidtidige metode med byfornyelse 

kar re for karre suppleret med en metode, hvor den sam le de investering blev fordelt 

i en punktvis ind sats overfor de dårligste boliger i hele bymidten. er farin gerne med 

den spredte byfornyelse var gode, og strategien blev hurtigt en udbredt model især 

i de små og mel lemstore købstæder. I det hele taget var der i perio den en generel 

åbenhed overfor nye me to der, som pegede i retning af mere nuance rede ram  mer 

for planlægningen af byfornyelse. 

I mange kommuner var hverken kommuneplan eller byfornyelsesplaner tilstræk-

kelige redskaber til at sikre en overordnet priori tering af byfornyelses  indsatsen. 

ByforNyeLse i 1980’erNe – iNdre NØrreBro, kØBeNHaVN

byfornyelsen i 1970’erne og starten af 1980’erne var mange steder fysisk 

omfattende med nedrivninger, gadegennembrud og nye boligbyggerier i 

centralt beliggende bykvarterer. særlig konfliktfuld var fornyelsen i køben-

havn, hvor de mest omfattende forandringer fandt sted på Indre nørrebro.

dette blev i stedet varetaget gennem særlige temaplaner, som sammenfattede 

byforny elses problematikken på tværs af de traditionelle sek torområder. temapla-

nerne indeholdt en detalje ret kortlægning af behovene og gav kommunerne mulig-

hed for dels at prioritere midlerne, dels at ska be  sam menhæng mellem byfornyelse 

og øvrige ini ti ativer i byen. 

de kommunale  temaplaner kan ses som et vig tigt skridt i retning af den helhedsori-

enterede byfor nyelse, der senere blev et formaliseret element i byfor nyel ses-

lovgivningen.

ByØkoLogi

Med rio topmødet i 1992 kom klodens økolo giske tilstand for alvor på dagsordenen.  

Målsætningerne om en mere bæredygtig klode satte sit præg på en række områder 

i samfundet, herunder ikke mindst det byggede miljø i byerne og byernes energi- og 

res sour ce  forbrug. 

På byfornyelsesområdet gennemførtes i første halvdel af 1990’erne en række by-

økologiske forsøg bå ret frem af idealistiske ildsjæle og støttet af for søgs midler. det 

daværende bolig mini sterium fulgte i 1995 op på de første forsøg og ud send te en 
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byøko logisk hand  lings plan med særlig fokus på byfornyelsen. Mi nisteriet an vend te 

derud over stør ste parten af sine forsøgs midler i perioden til at understøtte og vide-

re udvikle den byøkologiske tankegang.

erfaringerne fra de mange forsøg blev siden indarbejdet i lovgivningen og gradvist 

omsat til almindelig byfornyelsesstandard. affalds sortering og individuel forbrugs-

måling blev til almin de lige lov krav og det blev fx muligt at opnå offentlig by for-

nyelses støtte til opførelse af glas på bygninger med passiv solvarme eller til instal-

lation af regnvands anlæg. de mange forsøgsprojekter og den generelle satsning på 

byøkologi gjorde, at økolo gisk tankegang ved indgangen til det 21. århundrede var 

blevet en velintegreret del af byfornyelsen.  

regeriNgeNs ByudVaLg

I løbet af 1990’erne opstod en erkendelse af, at pro ble merne i nogle byområder ikke 

kunne afhjælpes af den traditionelle fysisk orienterede byfornyelse. opmærksom-

heden var især rettet mod nedslidte bydele i de større byers yderområder. den tilta-

gende sociale opsplitning af byen med en koncentration af ressourcesvage grupper 

i bestemte bydele havde nu så negative konse kven ser, at en indsats var nødvendig. 

ByforNyeLse i 1990’erNe – LouisegadekVarTereT, aaLBorg

fra midten af 1980’erne blev bevarende fornyelse og beboerinddragelse centrale 

nøgleord i en fortsat overvejende karreorienteret byfornyelse. I 1990’erne kom 

der fokus på byrum og bæredygtige løsninger som her i louisegade kvarteret i 

aalborg, der blev fornyet som et nationalt byøkologisk demonstrationsprojekt.

På den baggrund nedsatte regeringen i 1993 et byudvalg, som skulle finde nye red-

skaber til en mere sammenhængende indsats overfor levevilkårene i disse udsatte 

byområder. redskaberne til fornyelse blev afprøvet i otte modelområder: bispe-

bjerg kvarteret og Holmbladsgade kvarteret i københavn, eskebjerggård i Måløv, 

Vapnagård i Helsingør, Hømarken i svendborg, Høje kolstrup i aabenraa, stengårds-

vej i esbjerg samt aarhus syd. byudvalget pegede i sine anbefalinger på nødvendig-

heden af, at en række for skel lige myndigheder og orga nisationer gik sam men i en 

tværgående bolig social indsats. dette ar bej de blev senere blandt andet fulgt op 

gennem op ret telse af by- og boligministeriets såkaldte ”bypul je”, hvor kommuner, 

beboere og interesseorganisa tioner kunne få støtte til lokale, bæredygtige samar-

bejds projekter om byudvikling samt i projektet ”byer for alle”, som blev introduce-

ret i starten af 2000’erne.

de fØrsTe kVarTerLØfT

erfaringerne med det boligsociale arbejde viste hurtigt, at heller ikke den sociale 

indsats kunne stå alene og  be  gre bet kvarterløft blev introduceret som en ny stra-

tegi i byfornyelsen. byfornyelse som kvarterløft var karakteriseret ved tre nøgleord: 
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helhedstænkning, borgerinddragelse og partnerskaber og adskilte sig primært fra 

den hidtidige byfornyelse gennem en langt mere tværgående indsats, hvor mange 

forskellige kræfter understøtter hinanden. 

som pilotprojekt for kvarterløftstrategien blev ud peget et større byom råde kaldet 

femkanten i kø ben havns nordvest kvarter, karakteriseret ved solidt byggeri med 

man ge arkitektoniske kvaliteter, men med en overrepræsentation af res sourcesvage 

beboergrupper. resultaterne i pilotpro jek tet var gode, og pro jektet blev i 1997 fulgt 

op med udpeg ning af seks kvarterløft projekter i henholdsvis Holm blads gade kvar-

teret og kgs. eng have kvarteret i københavn, avedøre sta tions by i Hvidovre, syd vest 

kvarteret i kolding, tøj hus have kvarteret i ran ders og aalborg Øst i aalborg. afslut-

ningen af projekterne har strakt sig et stykke ind i 2000’erne og flere af projekterne 

indgår således også i dette atlas.

der blev senere i 2001 udpeget yderligere fem kvarterløftområder i nørrebro Park 

kvarteret  og nordvest kvarteret i københavn, brøndby strand i brøndby, Vestbyen i 

Horsens samt Vollsmose i odense. alle disse projekter indgår i atlasset.

kvarterløftstrategien udgjorde med sin markante fokus på proces- og borgerind-

dragelse, lokale og finansielle partnerskaber samt koordinerede samarbejder mel-

lem forskellige involverede kommunale forvaltninger en afgørende ny  tænk ning i 

byfornyelsen. de første kvarterløft havde i forhold til den efterfølgende generation 

en fortsat stærk fysisk dimension, hvor en betydelig del af økonomien blev anvendt 

til bygningsrenovering og friarealforbedring samt byøkologiske initiativer. I de se-

nere kvarterløft har det procesorienterede fyldt stadig mere med opbygning af so-

ciale netværk,  fokus på integration og kulturaktiviteter samt fremme af lokal be-

skæftigelse. flere steder er opført eller indrettet nye kvarterhuse, der har fungeret 

som ramme om sekretariat og aktiviteter.

samlet set har de 12 gennemførte kvarterløft spillet en betydelig rolle for omdan-

nelsen af udsatte danske byområder og i realiseringen af en sammenhængende 

bypo li tisk indsats. 

HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse

den offentligt støttede byfornyelse udvidede efter byfor nyelseslovens indførelse i 

1983 løbende sit virkefelt. Mange kommuner begyndte samtidig fra slutningen af 

1980’erne at gennemføre bymidtefornyelse med andre former for finan siering end 

de stats lige byfornyelsesmidler – fx kommunale anlægs udgif ter til by rums forny el se 

eller boligselskabers investeringer i nybyggeri. 

boligministeriet gennemførte midt i 1990’erne forsøg med helhedsorienteret byfor-

nyelse i byerne sønderborg, nykøbing f og fredericia. forsøgene var vellykkede og 

fra 1998 blev begrebet helhedsorienteret byfor nyel se en integreret del af lovgivnin-

gen. Justeringen af byfor ny el  ses loven formaliserede dermed delvis det udvik lings-

forløb, som mange byer havde været igen nem op gennem 1980erne og 1990’erne. 

Med indførelsen af helheds orienteret byfor ny else i lovgivningen fik kommu nerne 

mulighed for at opnå statslig støtte til  akti vi  teter på andre om råder end det fysiske. 

Midlerne til helheds orienteret byfornyelse udgjorde i de før ste år knap 10% af den 

samlede statslige byfornyel ses ramme og blev tildelt efter  mini steriets stillingtagen 

til sam lede pro gram mer for de enkelte byfornyelses områ der. selv om mid lerne til 

det enkelte byområde var be  græn se de, har helhedsorienteret byfornyelse siden 

intro duk tionen været anvendt i en lang række både små og store byer. 

Intentionerne om en mere helhedsorienteret by  for nyelse kom samtidig med, at 

den samlede in ve  ste rings ramme for offentligt støttet byfor nyel se blev reduceret 

for første gang siden 1969. Med en over ophedet byggesektor og et generelt behov 

for op bremsning i samfundsøkonomien blev der sat yder ligere fokus på det kvalita-

tive aspekt i byfor ny elsen – på muligheden for at opnå endnu mere by for ny el se for 

færre penge.

proJekT reNoVeriNg

Under overskriften Projekt renovering iværksatte boligministeriet i 1995 det hidtil 

mest omfat tende forsøgs- og udviklingsprojekt for byfornyel sen i danmark. Med 

det mål at frem me kvalitet, produk tivitet, res sour cebevidsthed samt eksport- og 

konkur rence evne i den danske byggebranche blev der over en 3-årig periode gen-

nemført omkring 110 projekter over hele landet. Projekterne spændte lige fra meget 

spe ci fik ke projek ter som ”Indbygning af præ fabrike rede bade kabiner” til bredere 

projekter som ”reno ve ring af parcelhuse” eller ”analyse af renoverings mar ke det i 

tyskland.”

erfaringerne fra udviklingsprojektet blev ved afslutningen op sam let i 4 hoved-

temaer – produkt ud vikling, proces udvikling/informationstekno logi, økologi og inter-

nationa lise ring – og blev formidlet gen nem både konfe ren cer og en lang række 

publi katio ner.  selv om kun et begrænset antal af de man ge delprojekter umiddel-

bart kunne omsættes i højere effektivitet, lagde projektet uden tvivl vig tige spor for 

den efterfølgende byfornyelse.

BypoLiTik 

der har til alle tider været ført bypolitik i danmark. når markedskræfternes frem-

færd i byen ikke har været fore nelige med overordnede sociale og poli tiske målsæt-

ninger, har det offentlige altid søgt at gribe ind med reguleringer. det nye i 1990’erne 

var, at bypolitikken dels blev til en erklæret hensigt, dels blev formuleret i en form, 

der kunne og skulle debat teres. 

I 1999 udsendte regeringen således en bypo li tisk per spektiv- og handlingsplan med 

titlen “frem tidens by”. Handlingsplanen definerede bypolitik som en helhedsorien-

teret politik, der retter sig mod en konkret by eller et konkret byområde, og som 

med udgangspunkt i byens fysiske rum tager fat om alle de forhold, der betinger 

levevilkårene i byen. I handlingsplanen blev der lagt op til en øget samordning af de 

mange initiativer i byernes forny else – blandt andet i form af tværsekto rielle samar-

bejder og anvendelse af partnerskaber – og der blev udpeget fem konkrete indsats-

områder med fokus på gunstige erhvervsbetingelser, øget demokrati og medindfly-

delse, boligsocial indsats, byens fysiske og rumlige indretning samt bypolitikkens 

grundlag og organisering.

byfornyelsen i danmark var ved indgangen til 2000’erne således karakteriseret ved 

tre overordnede træk: en afrunding af mange store traditionelle byfornyelsespro-

jekter – som fx byfornyelsen på Vesterbro i københavn, en satsning på en mere hel-

hedsorienteret tilgang samt en ny bypolitisk orientering som i praksis først og 

fremmest kom til udtryk i de nye kvarterløftstrategier. 

iNTrodukTioN
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ByoMdaNNeLse i 2000’erNe

fra midten af 1990’erne og godt et tiår frem var samfundsudviklingen i danmark 

præget af vækst. Udvikling af ny by kom igen på dagsordenen og nye bolig- og by-

områder begyndte at skyde op stort set overalt i det danske bysystem. I københavns-

området blev der sat fart i realiseringen af Ørestadsprojektet og i havneomdannel-

sen i specielt sydhavnen og planlægning af andre store byomdannelsesprojekter 

som carlsberggrunden og nordhavnen blev påbegyndt. På samme måde udviklede 

en række af de øvrige større byer i deres skala projekter for ny byudvikling i forstæ-

derne eller i tidligere erhvervs- eller havneområder.

Udviklingen var med til yderligere at fjerne opmærksomheden fra den klassiske bolig- 

og karreorienterede byfornyelse i byernes ældre kvarterer, hvor en række store 

samlede byfornyelsesprojekter sidst i 1990’erne var under afslutning. det gjaldt fx 

områder som Vesterbro i københavn, svømmehalskvarteret i frederiksberg, frede-

riksbjerg i aarhus og danmarksgade kvarteret i aalborg. Ved indgangen til 2000’erne 

havde den ressourcemæssigt tunge byfornyelsesindsats i danmark således skiftet 

karakter og de største kræfter blev nu anvendt i form af brede kvarterløft eller 

 andre sammenhængende indsatser i de mest udsatte byområder.

sTraTegisk oMLægNiNg af ByforNyeLseN

et regeringsskifte i 2001 indebar en større strategisk omlægning af den danske by-

fornyelsesindsats. efter at have haft sit eget ressortområde siden 1947 blev politik-

ken for vore fysiske omgivelser – boliger, byer, arkitektur mv – nu opdelt i selvstæn-

dige politikområder og fordelt på flere ministerier. for byfornyelsesområdet betød 

det fx, at nogle sagsområder blev placeret under erhvervs- og økonomiministeriet, 

andre under socialministeriet og igen andre under et nyoprettet ministerium for 

indvandrere, flygtninge og integration. arbejdet med at formulere de overordnede 

bypolitiske rammer blev overflyttet til Miljøministeriet som en del af landsplanar-

bejdet, og i praksis blev det bypolitiske felt i vid udstrækning flyttet fra central 

statslig styring til decentral kommunal praksis.

den traditionelle byfornyelse blev i starten af 2000’erne ikke længere betragtet som 

et centralt samlet politikfelt – operationen med at øge boligstandarden og kvalite-

ten af de bolignære omgivelser i danmark blev i vid udstrækning betragtet som 

gennemført. den politiske opmærksomhed blev i stedet flyttet til en række mere 

specifikke problemfelter, som dermed krævede løsninger i specifikke sammenhænge 

– kvarterløftindsatsen blev fx en del af et nyt ministerium for integration, byggeskade-

problematikken kom under økonomi- og erhvervsministeriet osv.

den organisatoriske omlægning af byfornyelsen blev fulgt op af en modsvarende 

økonomisk omlægning. en til da stort set støt stigende kurve i udviklingen i de stats-

lige byfornyelsesrammer blev brudt, og den direkte statslige finansiering reduceret 

betydeligt. strategisk blev der i stedet satset på mere sammensatte finansierings-

modeller, som skulle tilskynde til en endnu større privat finansieret andel af byforny-

elsen – enten direkte gennem bygningsejerne og beboerne eller i form af fx partner-

skaber mellem offentlige og private aktører. 

BygNiNgsforNyeLse og friareaLforBedriNg

revisionen af byfornyelsesloven i 2003 formaliserede den strategiske omlægning, 

og begrebet byfornyelse blev nu opdelt i to hovedindsatsområder: bygningsforny-

else og områdefornyelse, som siden har delt den samlede investeringsramme. 

den indsats, som til da havde været byfornyelsens kerneområde – den bolig- og 

bygningsorienterede indsats – fik nu betegnelsen bygningsfornyelse med en be-

grænset økonomisk ramme, der ligesom tidligere byfornyelsesrammer blev fordelt 

mellem de enkelte kommuner i forhold til en stort set automatisk behovsopgørelse. 

lovgivningen lagde op til, at midlerne til bygningsfornyelse for at opnå synenergi-

effekt blev særligt prioriteret i byområder med gennemførelse af områdefornyelse 

– en kombination som da også er udnyttet i stor udstrækning af kommunerne. 

den nye byfornyelseslovgivning indeholdt ved siden af bygningsfornyelsen fortsat 

muligheden for indretning af fælles friarealer. denne mulighed er overvejende ud-

nyttet i de største byer og først og fremmest i københavn, hvor kommunens ”grøn-

ne gårde” efter indkomne ønsker fra beboere rundt i bydelene står for anlæg og fi-

nansiering af 10-12 fælles friarealer årligt. 

oMrådeforNyeLse

en væsentlig del af dansk byfornyelse har siden 2003 haft form af såkaldt område-

fornyelse. begrebet tydeliggjorde den bevægelse, der var sket fra det bolig- og byg-

ningsorienterede til det helheds- og byorienterede, og blev introduceret med et 

samtidigt signal om, at nye typer af byområder – nyere byområder, mindre bysam-

fund – nu ville blive prioriteret højere i byfornyelsen. 

områdefornyelsen planlægges og gennemføres lokalt i kommunerne, altid i snævert 

samarbejde med borgere eller beboere og mange gange på direkte initiativ fra lo-

kale kræfter. støtten til områdefornyelse bliver – fuldstændig som tidligere lovgiv-

nings byfornyelse eller helhedsorienteret byfornyelse – tildelt centralt af ministeriet 

efter en konkret vurdering af indkomne kommunale ønsker samt udarbejdede pro-

grammer for fornyelsen.

områdefornyelsen har fokus på fire typer af byområder: nedslidte byområder i min-

dre byer, nedslidte byområder i større byer, nyere boligområder med sociale proble-

mer samt ældre erhvervs- og havneområder. de fire byområder er her nævnt i mini-

steriets prioriteringsrækkefølge, som understreger en tydelig tendens i 2000’erne i 

forhold til tidligere byfornyelse, nemlig en forskydning af byfornyelsesindsatsen fra 

de større til de mindre byer. de største beløb anvendes fortsat i de største byer, men 

af antallet af støttetilsagn, som er givet i til områdefornyelse i årene 2004-2012 er ca. 

halvdelen givet til mindre byer under købstadsniveau. den øgede opmærksomhed 

på de mindste byers problemer er især tydeliggjort i de allerseneste år med initiati-

ver som en indsatspulje for udkantsområderne og øremærkning af særlige byforny-

elsesmidler til de mindste byer. 

områdefornyelsen har fokus på helheden og har derfor også meget brede lovgiv-

ningsmæssige rammer for den støttede indsats. I lovgivningen er dog formuleret 

fire hovedindsatsområder for den statslige medfinansiering: planlægning og borger-

inddragelse, fornyelse af byrum, kulturelle og sociale foranstaltninger (herunder 

aktivitetshuse) samt trafikforbedring.

dansk byfornyelse 2000-2012
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BorgeriNddrageLse i Nye forMer

borgerinddragelse er et vilkår for støtte og en forudsætning for en vellykket forny-

elsesproces og har i flere årtier været en helt central og naturlig del af byfornyelsen. 

Inddragelse af brugere og lokale aktører sikrer, at forandringer kan slå rod og blive 

andet end et midlertidige projektfænomener. der er i hovedparten af fornyelses-

projekterne brugt betydelige kræfter og en stor del af de økonomiske ressourcer på 

procesarbejde, netværksdannelse og forskellige forankringsstrategier. formen på 

inddragelsen har naturligt ændret sig gennem årene og også i 2000’erne har en 

række nye metoder og redskaber set dagens lys. 

byfornyelsesområdernes meget forskellige karakter har gjort, at proces og borger-

inddragelse har haft meget forskelligt omfang, men også inden for nogenlunde ens-

artede byområder er set store forskelle i angrebsvinklerne. I stort set alle fornyelses-

projekter er større fællesmøder suppleret af tematiske arbejdsgrupper, i mange 

tilfælde i form af såkaldte fremtidsværksteder eller forskellige andre procesredska-

ber som fx den amerikansk inspirerede abcd-metode. 

Udgangspunktet har især i socialt udsatte byområder ofte været en såkaldt ressour-

cebaseret tilgang, hvor der i højere grad er fokuseret på muligheder end på proble-

mer. tilgangen har været at tage udgangspunkt i områdernes og beboernes egne 

ressourcer. Med initiativer som fx forandringsagenter og kulturbærere (nørremarken 

i Vejle) eller arkitekturworkshops og teaterkaravaner (Ved tåstrupgård i  taastrup) 

blev der introduceret nye metoder i borgerinddragelsen, som måske bedre er i 

stand til at nå grupper, det ellers kan være svært at nå. det var samtidig initiativer, 

som ikke bare førte frem mod noget andet, men som har givet selvstændige resulta-

ter i form af nye kompetencer og nyt selvværd.

borgernes engagement har meget naturligt været særligt stort i de mindste bysam-

fund, hvor de sociale netværk er stærke og lokale ildsjæle ofte er helt bærende kræf-

ter i fornyelsen. aktivitetsniveauet i de mindste byer kan illustreres af, at når der i en 

by som linå med ca. 250 voksne borgere kommer 60 personer til et borgermøde, så 

svarer det til, at der i et område som frederiksbjerg Øst i århus skulle møde cirka 

2.000 personer op til borgermøde. 

ByeNs offeNTLige ruM

fornyelsen af byens offentlige rum er de sidste årtier kommet til at spille en stadig 

større rolle i byfornyelsen og i en række byudviklingsprojekter.  det gode byliv defi-

neres ikke længere bare af livet i og omkring boligen, men i høj grad også af livet 

ude i byen, i det store offentlige fællesskab på gader og pladser. 

den øgede fokus på byrum aflæses tydeligt i antallet af gennemførte projekter. der 

indrettes hvert eneste år et større antal nye byrum i danmark – i stort set alle typer 

af byer og størrelser af byområder. Hvor velindrettede byrum for ikke så mange år 

siden var forbeholdt de tætte centrale byområder og det mere kommercielle by-

miljø, er det nu et langt bredere tilbud i bybilledet – i landsbyen, i brokvarteret, i den 

nye bydel ved vandet, i det almene boligområde og i mange andre bydele. 

I 2000’erne har langt de fleste programmer for helhedsorienteret byfornyelse eller 

områdefornyelse således haft byrumsfornyelse som det absolut væsentligste del-

element – mange steder er byfornyelse nærmest blevet til byrumsfornyelse. 

Indretningen af nye byrum har typisk følgende mål:  for det første at gøre et byom-

råde smukkere og skabe fysisk sammenhæng i mere eller mindre usammenhængen-

de bymiljøer. for det andet at skabe rum for byliv, socialt liv og forskellige former 

for udendørs aktiviteter. for det tredie at synliggøre en fornyelses- eller udviklings-

proces og derved bidrage til en afsmittende effekt, der rækker udover investeringen 

i selve byrummet. Hvor fornyelsen af byrum tidligere ofte udgjorde afrundingen af 

en fornyelse har strategien i 2000’erne typisk været den modsatte, hvor investerin-

ger i nye byrum er gået foran en efterfølgende bredere fornyelse. eksempler på det 

kan fx ses i projekterne i Højer bymidte, Måløv bymidte og odense Havn.

byrumsfornyelsen er generelt gennemført i et meget højt kvalitetsniveau – også 

helt ned i detaljen. større brugsglæde, længere levetid og mindre hærværk er blevet 

gode argumenter, som har fortrængt de mest tarvelige løsninger, når der skal væl-

ges nye belægninger eller nyt inventar. Med samme indfaldsvinkel er det ofte også 

blevet prioriteret at finde økonomi og rum til kunsten i byen. Hvert byområde har 

efterhånden sit kunstværk i det offentlige rum. 

et særligt tema i 2000’ernes byrumsfornyelse har været etablering af rammer for 

aktivitet og bevægelse. Inspireret af en øget fokus på sundhed og motion er indret-

tet stribevis af aktivitetsredskaber, parkour- og skateranlæg – med særlig appel til 

børn og unge. et andet tema, som er dyrket i 2000’erne, er belysning, hvor den rent 

funktionelle belysning er blevet suppleret af lys som oplevelse. Interessante eksem-

pler på anvendelse af kunstlys kan fx ses i esbjerg bymidte, hvor man var tidligt ude 

med en sammenhængende belysningsstrategi, samt i nørresundby i aalborg og 

nordvest kvarteret i københavn, hvor der begge steder er eksperimenteret med lys 

i form af farver og oplevelser. 

stort set alle eksempler i dette atlas har byrumsfornyelse som et delelement. blandt 

stribevis af spændende og vellykkede projekter kan måske fremhæves fredericia, 

odense og thisted bymidter for deres sammenhængende byrumsstrategier i den 

store skala med nye byrum fra centrum til vand,  sandvig by på bornholm for ind-

dragelsen af det landskabelige samt sjællandsgade og Mimersgade kvartererne i 

københavn, som begge indeholder flere dynamiske og spektulære byrum.

soCiaL og kuLTureLLe iNiTiaTiVer

byfornyelsens andet hovedområde i 2000’erne har været den socialt og kulturelt 

orienterede indsats. Indsatsen har forenklet været karakteriseret ved to principielt 

forskellige former: den direkte sociale indsats i form af væresteder, arrangementer 

og rammer om frivilligt arbejde samt den mere indirekte social indsats, der ligger i 

hele procesforløbet og netværksdannelsen i forbindelse med byfornyelsen.

en stor del af byfornyelsesressourcerne er i 2000’erne brugt i byområder med ret 

tunge sociale problemer: fattigdom, misbrugere, psykisk syge, ensomme og i det 

hele taget mennesker i udkanten af det almindelige sociale fællesskab. disse udfor-

dringer findes typisk i de større byers mindst attraktive kvarterer og i nyere byom-

råder med en stor andel af almene boliger med kommunal anvisningsret. Men tun-

ge sociale problemer kan bestemt også – omend i mindre skala – findes i mindre 

bysamfund, hvor problemer med misbrug eller kriminalitet kan præge en lille by 

relativt lige så meget.

en del fornyelsesprojekter har arbejdet direkte med sociale væresteder og andre 

fysiske rammer, som kan gøre hverdagen bedre for mennesker med særlige behov for 

støtte og fælleskab. sådanne væresteder er ofte etableret i et samarbejde mellem 

kommunale forvaltninger og måske frivillige organisationer som fx kirkens korshær. 

Værestederne er i flere tilfælde indrettet i sammenhæng med bredere kultur- eller 

aktivitetshuse. eksempler på sociale væresteder ses fx i arden og fredericia eller i 

Pakhuset i odder, hvor udviklingshæmmede driver en cafe i et lille velfungerende 

kulturhus ved stationen.

kulturelle aktiviteter er i mange projekter brugt som katalysator for netværksdan-

nelse og integration mellem forskellige grupper af borgere. aktiviteterne kan have 
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lejlighedsvis karakter eller være knyttet til egentlige kulturhuse, ofte opført som 

led i byfornyelsen. to markante eksempler med kulturen i centrum er fornyelsen 

ved tåstrupgård i taastrup, hvor et ombygget teater har spillet en central rolle i 

fornyelsesprocessen samt Øresundsvej kvarteret i københavn, som har haft kultur- 

og især musikliv som omdrejningspunkt for opbygningen af en ny identitet.

en tredje problemstilling, som blev aktualiseret i løbet af 2000’erne, er integrationen 

af danskere med anden etnisk baggrund, især i byområder domineret af almene 

boliger. der er i både områdefornyelsen og ikke mindst i den såkaldt særlige byfor-

nyelsesindsats gennemført en række initiativer til styrkelse af integrationen, de 

fleste af procesorienteret karakter med selve byfornyelsesforløbet eller fx idræts-

aktiviteter som ramme for kulturel integration. flere steder er der også arbejdet 

med fysiske rammer for integration, som det fx ses i et nyt læringscenter i Vollsmose 

i odense eller et projekt som ”Verdens haver” i Hømarken ved svendborg.

Huse TiL fæLLesskaBeT

nogle af de investeringer, som måske har flyttet mest i 2000’ernes byfornyelse, er 

opførelsen eller indretningen af aktivitets- og kulturhuse. det blev med indførelsen 

af helhedsorienteret byfornyelse i 1998 muligt at støtte sådanne huse, som mange 

steder har været helt afgørende omdrejningspunkter i en bredere byfornyelsesind-

sats. kultur- og aktivitetshusene står som et levende katalog over det i bedste for-

stand brogede danske forenings- og kulturliv og i husene ses alle former for aktivite-

ter: væresteder, undervisning, teater, musik, udstillinger, mødeaktiviteter, foredrag, 

idræt, film, fester, fællesspisning osv. aktiviteterne kan have en mere eller mindre 

formel karakter, dog er det et lovbestemt vilkår, at der skal være tale om ikke-kom-

mercielle aktiviteter med fri og åben adgang for alle.

der er i løbet af 2000’erne skabt en lang række af sådanne kultur- eller aktivitetshuse, 

indrettet i mange forskellige udgaver med yderpunkterne i på den ene side det helt 

simple forsamlingshus og på den anden side det store multifunktionelle kulturhus. 

de helt små kultur- eller medborgerhuse er typisk indrettet i mindre bysamfund, 

hvor der ikke er befolkningsunderlag til et større aktivitetsudbud – det ses fx i Jerslev, 

i nørager og i Præstø, hvor der med relativt beskedne investeringer er skabt nutidige 

udgaver af det traditionelle forsamlingshus.  Meget enkle kulturhuse kan dog også 

ses i de større byer, som fx i rosenbækhuset i odense eller i nyere byområder som fx 

Holtbjerg i Herning, skovparken i kolding eller sydbyen i næstved. 

oMrådeforNyeLse i de MiNdre Byer – ØrsTed, NorddJurs

gennem 2000’erne er byfornyelsen i stigende grad rykket ud i de mindre 

bysamfund. Med stærkt lokalt engagement og finansielle partnerskaber 

indrettes mindre aktivitetshuse og der laves byforskønnelse i form af nye 

bytorve og gadefornyelse som fx her i Ørsted på norddjurs.
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de fleste aktivitetshuse er dog opført som mere sammensatte byggerier med multi-

funktionelle rammer for et bredt kulturliv. Her er typisk tale om større bygninger 

eller bygningskomplekser, hvor de fysiske rammer i sig selv giver flere muligheder. 

eksempler på sådanne større huse kan fx ses i arden, i kjellerup og i struer. 

kulturhuse er den fysiske koncentration af de muligheder, der ligger i at udnytte 

byernes mangfoldighed og fællesskaber. de umiddelbart bedste resultater er måske 

nået der,  hvor kulturhuset ikke alene er et samspil mellem forskellige parter og finan-

sieringsmuligheder, men hvor huset også indgår i en større symbiose med andre til-

bud i byen. sådanne integrerede huse kan fx ses i kvarterhuset i Holmblads gade kvar-

teret i københavn, i Mosaikken i kjellerup og i spinderihallerne i Vejle. I disse huse 

er multianvendelige kulturlokaler kombineret med biblioteker, skolefunktioner, 

kommunale arbejdspladser eller kreative virksomheder – og resultatet ses i særde-

les levende huse, hvor der er aktivitet og liv dagen rundt. 

TrafikforBedriNg 

det fjerde hovedindsatsområde i områdefornyelsen har været trafikforbedringer.

der er selv sagt en tæt sammenhæng mellem trafikforbedring og de generelle stra-

oMrådeforNyeLse i de sTØrre Byer – spydspidseN, kØBeNHaVN

I de større byer afløses en karreorienteret fornyelse i 2000’erne af område-

fornyelse med fokus på byens helhed og større byprojekter som fx her 

ved spydspidsen i københavn, hvor nye byrum og en supercykelsti dog 

samtidig suppleres af bygningsfornyelse og fælles friarealer i karreerne.

tegier for byens offentlige rum, og der er da også mange eksempler på, at byrums-

fornyelse og trafikforbedring er gået hånd i hånd i velfungerende samlede løsnin-

ger. gode resultater er især opnået i de historiske byområder omkring gågadenettet, 

mens det i mindre omfang er lykkedes at gøre noget ved trafikproblemerne i byer-

nes yderområder. 

et af de helt store problemer for specielt mange nyere byområder i byernes yder-

områder er netop store trafiksystemer i form af stærkt trafikerede omfarts- eller 

fordelingsveje.  disse vejanlæg udgør – udover daglig genevirkning i form af støj og 

risiko for ulykker – markante barrierer i byen, som på det fysiske plan er med til at 

forstærke nogle byområders isolation fra den øvrige by. Virkeligheden har vist, at 

erklærede mål om nedbrydning af fysiske og trafikale barrierer kun få steder er om-

sat til praktisk virkelighed – løsningerne skal her nok findes i overordnede planred-

skaber, som ligger udenfor den nuværende byfornyelseslovgivning. 

iNTrodukTioN
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trafikforbedring i byfornyelsen har først og fremmest handlet om at reducere ge-

nerne ved biltrafik gennem omdisponering af arealer og etablering af hastigheds-

dæmpende belægninger, bump og beplantning. en strategi, som har vundet stigende 

udbredelse i 2000’erne, er indretning af såkaldte shared spaces, hvor de forskellige 

trafikarter fungerer parallelt med hinanden i integrerede byrumsløsninger. Velfun-

gerende eksempler på det ses fx i slotsgade kvarteret i nykøbing , i Præstø bymidte 

og i Østervold kvarteret i randers.

den kollektive trafik har været et meget begrænset tema i byfornyelsen i 2000’erne. 

Inddragelse af den kollektive trafik er mest set som en bearbejdning af byrummet 

omkring busterminalen eller stationen – som fx i kjellerup, Præstø og rønde bymidter 

– hvorimod fornyelsen endnu ikke har inddraget mere offensive strategier for ændret 

lokalisering af fx arbejdspladser eller bed re kollektiv trafikbetjening. 

I nogle byer har udefrakommende trafikomlægninger givet helt nye rammebetin-

gelser for bymidtefornyelsen. det kan være forandring af en jernbaneføring – som i 

arden bymidte – eller det kan være anlæg af motorveje eller omfartsveje, som befrier 

bymidten for gennemgående trafik. eksempler på udnyttelse af de muligheder, som 

større trafikomlægninger kan give ses fx i fjerritslev, Jelling og Ikast bymidter. 

oMdaNNeLse af erHVerVs- og HaVNeoMråder

de erhvervsmæssige omstruktureringer fra indu striproduktion til serviceerhverv 

og informations virk somhed har gennem 1990’erne og 2000’erne sat sine tydelige 

spor i mange byer. en ræk ke centralt beliggende byarealer i form af tidligere industri-

arealer, jernbaneterræner og også militær arealer har mistet deres tidligere anven-

delse og åbnet muligheder for ny bymæssig udnyttelse. byfornyelsesmidlerne er 

her typisk indgået i en større og længerevarende planproces, hvor den efterfølgen-

de realisering af omdannelsen er sket i forskellige former for partnerskaber mellem 

kommuner og private investorer. eksempler på anvendelse af byfornyelsesmidler i 

forbindelse med sådanne arealomdannelser kan fx ses i Mimersgade og Haralds-

gade kvartererne i københavn og i nørresundby bymidte.

de mest omfattende byomdannelsesprojekter er gennemført i havneområderne. 

strukturforan drin gerne på transportområdet har siden 1990’erne koncentreret trans-

portarbejdet på et lille antal havne og dermed gjort en række tidligere erhvervs-

havne overflødige. det har efterladt en række byområder med en central og meget 

attraktiv beliggenhed og stort set alle større danske byer har gennem 2000’erne rea-

liseret eller planlagt omdannelse af havnearealer i større eller mindre omfang. 

dansk byfornyelse 1970-2012

oMrådeforNyeLse i erHVerVs- og HaVNeoMråder – sVeNdBorg

I 2000’erne har mange byer fokus på byomdannelse i tidligere erhvervs- og havne-

områder. et eksempel er havnen i svendborg, der udvikles efter det såkaldte 

”cittaslow” koncept med en bevidst styret træghed for at sikre mangfoldighed 

i udviklingen samt fastholdelse af nogle af de oprindelige havnekvaliteter.
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 byfornyelsen er flere steder indgået med ressourcer og redskaber til planproces og 

til borgerinddragelse – som det fx ses i planlægningen ved odense Havn.

omdannelsen af havnearealerne er sket med udgangspunkt i de enkelte områders 

sær li ge kvali teter og muligheder. en særlig udfordring har været at skabe sammen-

hæng mellem havneområdet og den øvrige by – både konkret gennem nedbrydning 

af fysiske og trafikale barrierer og på mere overordnet plan gennem fx en boligpolitik, 

der sikrer social mangfoldighed også i de attraktive byområdet ved vandet. I slut-

ningen af 2000’erne ses således flere almene boligbyggerier ved vandet, hvilket var 

økonomisk utænkeligt i havneomdannelser i 1990’erne.

to byer har i særlig grad arbejdet med den lange tidshorisont, der af planlægnings-

mæssige eller konjunkturmæssige årsager ofte indgår i havneomdannelse. I samar-

bejde med realdania gennemføres i svendborg havneomdannelse og områdeforny-

else efter det såkaldte ”cittaslow” princip, hvor udviklingen bevidst ikke går hurtigere 

end, at borgere og havnesjæl kan følge med. I fredericia er der, også i samarbejde 

med realdania, lavet en samlet strategi for en midlertidig udnyttelse af de tidligere 

havnearealer – med blandt andet aktivitetsområder og et stort byhave projekt – mens 

planer og konjunkturer bliver klar til udbygning af et nyt fredericia c ved vandet.

I Middelfart er etableret en sammenhængende havnefront med både boligbyggeri, 

kulturfaciliteter og rekreative områder. Her har byfornyelsen bidraget gennem en 

bearbejdning af arealerne mellem den nye havnefront og bymidten – den såkaldte 

byfront. andre spændende eksempler på havneomdannelse kan i atlasset ses i Hol-

bæk, thisted og aalborg.

 

priVaT-offeNTLige parTNerskaBer

Partnerskaber har været et helt centralt begreb i 2000’ernes byfornyelse og byom-

dannelse. Med begrænsede offentlige finansieringsmuligheder i forhold til byområ-

dernes størrelse og problemernes omfang har privat-offentlige partnerskaber spil-

let en stor rolle som katalysatorer for bredere investeringer i byområderne. langt 

de fleste projekter er således gennemført i en form for partnerskab mellem de invol-

verede parter – kommune, borgere og diverse aktører og interessenter. 

I nogle områder har partnerskabet været eksplicit formuleret med en samarbejds-

kontrakt – typisk mellem kommune og et antal eksterne parter – i andre byområder 

har partnerskabet haft en mere uformel karakter. Partnerskaberne har i enkelte til-

fælde været af overordnet strategisk karakter – som i fx det store restaureringspro-

jekt i christiansfeld bymidte – men har i langt de fleste tilfælde været projektorien-

teret og afgrænset til en kortere tidsperiode.  

en række projekter har haft det finansielle og planlægningsmæssige som nøglepunkt. 

det gælder typisk projekter, hvor private ejendomsudviklere eller bygherrer har 

samarbejdet med kommunen om større byomdannelser eller opførelse af nyt byg-

geri. eksempler på det kan fx ses i slotsgade kvarteret i nykøbing, i rosenbæk kvar-

teret i odense og i nørresundby i aalborg. andre partnerskaber har skabt synergi 

med et helt andet udgangspunkt. det gælder fx et projekt som Ved tåstrupgård i 

taastrup, der under overskriften ”kulturringen” har samlet en lang række lokale 

parter i et samarbejde med tåstrup teater som knudepunkt.

flere løfterige fornyelser har haft den lokale skole som omdrejningspunkt i et part-

nerskab. Her kommer man tæt på hele lokallivet og udnytter samtidig forandrings-

potentialet i de yngste generationer. særligt tydelige eksempler på det ses fx i Væn-

gerne i ballerup og i sjællandsgade kvarteret i københavn.  

de fleste partnerskaber har helt sikkert medvirket til at skabe synergi i fornyelsen, 

men erfaringerne viser omvendt, at begrebet partnerskaber ikke er en trylleformular 

i sig selv. nogle partnerskaber har ikke haft den ønskede effekt, enten fordi samar-

bejdet måske ikke har været tilstrækkelig konkretiseret, eller fordi grundlæggende 

interessemodsætninger i projekterne ikke blot løses gennem organisationsformer. 

de sTore foNde

den reducerede statslige involvering i byfornyelsen siden år 2000 er i nogen grad imø-

degået af en modsatrettet økonomisk bevægelse, nemlig en stigende fonds baseret 

involvering i fornyelsen af de danske byer. Ikke mindst de to store fonde – realdania 

samt lokale og anlægsfonden – har i 2000’erne spillet en central rolle som partnere 

i en række byfornyelsesprojekter. de private fonde har dels støttet bredere planlæg-

nings- og udviklingsprojekter som i fx fredericia og svendborg havneområder, men 

har især givet støtte til enkeltprojekter, som ikke har kunnet finansieres fuldt ud 

indenfor de statslige rammer eller det kommunaløkonomiske råderum. 

resultaterne af de store fondes medvirken ses i dag i en række projekter, som har 

løftet sig langt op over den gennemsnitlige byfornyelse. det er først og fremmest 

større byrumsprojekter, men kan også være projekter som bevaringen af christians-

feld eller fornyelsesprojekter i de mindre samfund – fx gennem projektet ”Mulighe-

dernes land” rettet mod landets yderområder.

de store fondes samlede investering i byfornyelsen fik i løbet af 2000’erne et om-

fang, så der ikke længere kan tales om et begrænset supplement til den offentligt 

støttede byfornyelse, men om virkelig tungtvejende økonomiske partnere i den 

samlede indsats. 

proJekTer TiL akTiViTeT og BeVægeLse

den fondsbaserede indsats er helt specielt kommet til udtryk på et område, som i 

løbet af 2000’erne blev et fokusområde i byfornyelsen, nemlig indretning af byrum 

til aktivitet og bevægelse. disse faciliteter er i sig selv attraktive tilbud om bedre 

aktivitetsmuligheder og i sidste ende bedre folkesundhed, men de er i byfornyelsen 

i høj grad også elementer i en social indsats, som skal forbedre muligheder ne for 

især børn og unge – ikke mindst i og omkring udsatte byområder. 

I nogle fornyelsesprojekter er nye aktivitetsmuligheder kernen i projektet. eksempler 

på det ses fx i omdannelsen af sukkerfabrikken i assens og i Haraldsgade kvarteret 

i københavn, hvor et såkaldt bevægelsesstrøg er omdrejningspunkt for en række 

byrumsfornyelser. andre steder er anlagt idræts- og aktivitetsanlæg, som med fonds-

støtte har fået en størrelse, der ikke bare giver gode muligheder, men måske lige så 

vigtigt har skubbet kraftigt til et helt byområdes identitet. Her er tale om special-

designede multianlæg, som ligger langt fra tidligere tiders kedelige fodbold- eller 

håndboldbaner. tydelige eksempler på det er fornyelsesprojekterne ved Høje kol-

strup i aabenraa samt Vapnagård i Helsingør, hvor et af landets største skater   anlæg 

har bidraget til at styrke bebyggelsens ry og image. I langt de fleste byfornyelses-

projekter er der dog tale om mindre anlæg, som tilbyder aktiviteter for ikke mindst 

mange såkaldt besværlige unge.

iNTrodukTioN

dansk byfornyelse 2000-2012
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udgaNgspuNkT i kuLTurarVeN

de kulturhistoriske værdier i det byggede miljø har altid stået centralt i byfornyel-

sen. der er brugt store ressourcer på kortlægning af bevaringsværdier i både enkelt-

bygninger og samlede bymiljøer, på istandsættelse af værdierne og i mange tilfælde 

også på diskussioner om forholdet mellem nyt og gammelt i byfornyelsesprojek-

terne. I løbet af 2000’erne fik kulturarven en lidt ændret rolle, hvor de lokale kultur-

værdier også udnyttes som en form for strategisk ressource, der kan skabe fælles 

identitet og sammenhæng i et byfornyelsesområde, og dermed blive et vigtigt om-

drejningspunkt i fornyelsen. kulturarven kom i lige så høj grad til at indgå som et 

procesredskab som et mål i sig selv. 

anvendelsen af kulturarven og de fælles fortællinger, der ligger i den, har naturligt 

stået stærkt, hvor spektakulære værdier så at sige taler for sig selv. I eksempler som 

christiansfeld bymidte og især Jelling bymidte er kulturarven ikke bare ét blandt 

andre elementer i byfornyelsen, men udgør den overordnede ramme, som definerer 

hele den øvrige fornyelse. 

også mange mindre byer har set på sig selv med nye briller og har sat de kultur-

historiske værdier i spil i fornyelsesprojekter.  det ses fx i byer som gedser eller lem, 

hvor særlige fortællinger dels gøres til konkrete oplevelsescentre, der skal tiltrække 

turister, og dels skaber lokal identitet, der kan tiltrække nye beboere. I en helt lille 

by som stokkemarke på lolland er der som led i byfornyelsen udlagt kulturspor i 

landsby og landskab – en meget konkret metode til aktivering af kulturarven.

I slutningen af 2000’erne kom der fokus på kulturværdier, som tidligere måske ikke 

var så oplagte, nemlig forstædernes kulturarv. en meget betydelig del af den danske 

bygningsmasse er opført i de tre årtier efter anden verdenskrig og rummer fortæl-

linger og kvaliteter, som nu er blevet så gamle, at de kan udnyttes som positive 

 historier om en fælles identitet. denne indfaldsvinkel er fx kommet til udtryk i for-

nyelserne af brøndby strand og især albertslund syd, der står som et ikon for for-

stadsudvikling og tæt-lavt boligbyggeri i danmark under udbygningsperioden i 

1960’erne og 1970’erne.

fra ByØkoLogi TiL kLiMaTiLpasNiNg

I 1980’erne og 1990’erne havde stort set alle byfornyelsesprojekter en byøkologisk 

vinkel og utallige projekter indeholdt tiltag som sunde materialer, passiv solvarme 

eller udnyttelse af regnvand i friarealerne. der blev gennemført store demonstra-

tionsprojekter i specielt københavn, kolding og aalborg – projekter, der fortsat står 

som vigtige inspirationskilder for en bæredygtig fornyelse af byen. I atlasset ses 

eksempler på den byøkologiske indsats i fx den såkaldte Hestestaldskarre på Indre 

Vesterbro og i Hedebygadekarreen på ydre Vesterbro i københavn.

I 2000’erne er byøkologi blevet til bæredygtighed, til energirenovering og til klima-

tilpasning. den overordnede målsætning om at beskytte kloden mod os selv er den 

samme, men fokus og redskaber nogle andre. Indsatsen er i vid udstrækning koblet 

til de nu største fornyelsesprojekter, de store renoveringer i de nyere almene bolig-

områder. Her er effekten stor, og der er en tradition for et beboerdemokrati, som 

kan bære fælles løsninger igennem.

overordnet har de grønne eller bæredygtige bestræbelser overvejende været orien-

teret mod det helt lokale niveau – mod bygningen eller bebyggelsen – og der er kun 

formuleret ret uforpligtende tanker om at bringe indsatsen op i en bymæssig skala 

med strategier for fx ændrede lokaliseringsmønstre, nye trafiktilbud eller samlede 

beplantningsstrategier. de allerseneste år er klimaforandringerne imidlertid kom-

met på dagsordenen på en ny og forstærket måde og problemstillingen må i de 

kom mende år forventes at få en langt mere fremtrædende rolle i fornyelsen af vore 

byer. eksempler på det kan i atlasset allerede ses i fx Ved tåstrupgård i taastrup, 

hvor klimabeskyttelse og rekreative tilbud er gået op i en højere enhed i et landskabs-

projekt for selsmosen samt i egedalsvænge ved kokkedal, hvor et større partner-

skab står overfor at skulle gennemføre, hvad man kalder landets hidtil største klima-

projekt ”den blågrønne haveby”. 

koMMuNaLreforM og ØkoNoMisk krise

Med strukturreformen i 2007 ændredes den offentlige forvaltningsstruktur i dan-

mark for første gang efter en lang og stabil periode siden kommunalreformen i 1970. 

13 amtskommuner blev til fem regioner, antallet af kommuner blev reduceret fra 

271 til 98 og den gennemsnitlige kommunestørrelse steg fra ca. 20.000 til ca. 55.000 

indbyggere pr. kommune. omlægningen og centraliseringen indebar selv sagt også 

ændrede rammebetingelser for byfornyelsen. det gjaldt specielt de mest sammen-

bragte kommuner, hvor planlægnings- og forvaltningskulturer fra meget forskellige 

kommunestørrelser og by typer nu skulle finde hinanden.

endnu større konsekvens for byfornyelsen fik den ret voldsomme økonomiske kon-

junkturforandring, som indtraf med den såkaldte finanskrise fra 2008. krisen lagde 

et generelt låg på de private investeringer i landet, boligmarkedet frøs fast og dan-

mark bevægede sig i retning af en skærpet skævdeling, hvor nogle egne og regioner 

mærkede krisen stærkere end andre. begrebet udkantsdanmark blev fra midten af 

2000’erne et centralt element i den by- og samfundspolitiske debat.

fokus på udsaTTe BoLigoMråder

skærpelsen af de samfundsøkonomiske rammebetingelser lagde sig oveni den stra-

tegiske omlægning af byfornyelsen, som fra 2001 havde flyttet ressourcerne fra en 

omkostningstung indsats i sammenhængende større byområder hen mod en foku-

seret indsats i få udvalgte byområder. byfornyelsen i 2000’erne er karakteriseret ved 

en stærk fokus på landets mest udsatte byområder, og her springer to typer af by-

områder springer særligt i øjnene – byområder som på hver sin måde er udsatte 

med brug for særlig indsats og støtte.

den ene type er de nyere byområder fra 1960’erne og 1970’erne med mange almene 

boliger og sammensatte sociale problemer. Her er der både gennem fysiske og bolig-

sociale helhedsplaner og gennem anden form for støtte (kvarterløft, områdeforny-

else, særlig byfornyelsesindsats) gennemført omfattende fornyelsesprojekter. den 

anden type er de mange mindre bysamfund, som er truet af de generelle urbanise-

ringstendenser i danmark – ikke mindst, hvis de ligger i landets yderområder. en sti-

gende del af de samlede fornyelsesressourcer i danmark er i 2000’erne blevet kana-

liseret til netop disse to typer af byområder.

fysiske og soCiaLe HeLHedspLaNer

næsten hver femte dansker bor i en almen bolig. Hovedparten i velfungerende be-

byggelser med god boligkvalitet og stærke fællesskaber. den almene sektor omfatter 

samtidig en række bebyggelser, som i de seneste årtier har været ramt af fysiske og 
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sociale problemer og i et mindre antal bebyggelser har udfordringerne fået et om-

fang, som har placeret dem på en særlig statslig liste over udsatte byområder (tidli-

gere den såkaldte ghettoliste). 

Problemerne i de udsatte almene boligbebyggelser er langt hen ad vejen de samme: 

det er områder med en skæv beboersammensætning med fx en overvægt af beboere 

udenfor arbejdsmarkedet, af beboere på overførselsindkomster, af børn og unge, af 

beboere med anden etnisk baggrund og af familier med tungere sociale problemer. 

I de mest udsatte områder er problemerne spidset til i form af kriminalitet, hærværk 

og generel utryghed. de fysiske udfordringer er både af byggeteknisk karakter med 

byggeskader og for højt energiforbrug og af mere planmæssig karakter med mang-

lende fælles faciliteter og med fysisk og mental isolation fra den øvrige by  – områ-

derne ligger ofte som byer i byen uden sammenhæng med byen omkring. 

der blev allerede i 1990’erne gennemført store helhedsplaner i nogle af de mest pro-

blemfyldte bebyggelser, de fleste i københavnske forstadsområder. I løbet af 2000’-

erne er indsatsen bredt ud til en lang række bebyggelser i stort alle større byer i 

landet. Med finansiering primært gennem landsbyggefonden er placeret massive 

investeringer og gennemført adskillige helhedsplaner med brede vifter af initiativer. 

eksempler på sådanne indsatser kan her i atlasset ses i fx Vapnagård i Helsingør, i 

Urbanplanen i københavn, i Høje kolstrup ved aabenraa, i danmarks hidtil mest om-

fattende gennemførte renoverings projekt i Vejleåparken i Ishøj og i danmarks mest 

omfattende planlagte renoveringsprojekt, nemlig fornyelsen af gellerupparken i aar-

hus. et eksempel, som med sin kombinerede sociale indsats og fysiske fortætnings-

strategi viser spændende nye veje, er gyldenrisparken i københavn. Projektet her 

udgør samtidig – sammen med fx fornyelsen i albertslund syd – eksempler på løs-

ning af de store energimæssige udfordringer, som vil præge den almene boligsektor 

i årene fremover og som – sammen med sociale og beskæftigelsespolitiske hensyn 

– er baggrund for de meget omfattende investeringer, der nu er sat af til renoveringer 

i almene byområder.

de seneste generationer af fornyelsesprojekter har stærkere end tidligere lagt vægt 

på områdernes sammenhæng med den øvrige by. adskillige projekter har derfor lagt 

kræfterne udenfor selve boligområdet og enten arbejdet med overgangsområder 

eller med faciliteter, som kan trække den øvrige by til det udsatte byområde i stedet 

for omvendt. eksempler på denne strategi kan fx ses i brøndby strand, i Ved tåstrup-

gård i taastrup og i Vollsmose i odense. 

forNyeLse i Nyere ByoMråder – LaNgkærparkeN, TiLsT

de største fornyelsesmæssige udfordringer i 2000’erne knytter sig til de almene 

boligområder. Her indgår mange forskellige kræfter i sociale og fysiske helheds-

planer, som skal forvandle belastede boligområder til velfungerende og bære-

dygtige byområder med blandt andet energirenoverede boliger som her i tilst. 
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ByforNyeLseNs MaNgfoLdigHed 

byfornyelsen er i 2000’erne blevet til så meget andet end det fysiske. 

den samlede aktivitetsoversigt fra områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret i 

københavn viser, hvilken kolossal mangfoldighed, der har været i anvendelsen 

af de midler, som er brugt i kvarteret gennem en godt femårig periode 

– et godt billede på spændvidden i dansk byfornyelse på vej ind i 2010’erne.

der er ved siden af de fysiske investeringer lagt store kræfter i sociale og kulturelle 

initiativer i de almene bebyggelser og gennemført en kolossal række af arrange-

menter og aktiviteter med illustrative navne som fx gadeplan, familieværksted, 

Job expres, kulturteam, kaos festival, kulturelle markedsdage og gaM3. en helt af-

gørende vinkel på byfornyelsen i 2000’erne i forhold til tidligere har været at se aktivi-

teter som disse som lige så forandrende som blivende fysiske forandringer – også 

selv om de ikke er så umiddelbart målbare.

der har været store og reelle problemer i mange nyere udsatte byområder, men pe-

riodevis har områderne også rent mediemæssigt været udsatte på en måde, så det 

har været svært for beboere og involverede at kende deres eget byområde. negative 

konsekvenser af denne form for udsathed kan være ganske betydelige i bestræbel-

serne på at understøtte en positiv udvikling. ændring af image og styrkelse af fælles 

identitet er derfor en målsætning, som har gennemsyret de fleste helhedsplaner. 

Mange gode kræfter har i 2000’erne suppleret og støttet op om disse bestræbelser 

og om de boligsociale helhedsplaner generelt – heriblandt flere statsligt  finansierede 

programmer.

Byer for aLLe

I starten af 2000’erne gennemførtes med finansiering fra Integrationsministeriet og 

de involverede kommuner programmet ”byer for alle”. Programmet havde til formål 

at vende udviklingen i udsatte boligområder og bestod i fornyelsesindsatser i ud-

valgte modelområder i kommunerne Ishøj, Høje tastrup, karlebo, københavn og 

randers. alle modelområderne havde de udsatte almene byområders traditionelle 

problemer med en stor andel af beboere med anden etnisk baggrund, lave indkom-

ster og en høj andel personer uden for arbejdsmarkedet. ”byer for alle” havde særlig 

 fokus på initativer, der kunne styrke den lokale velfærd og øge beskæftigelsen i by-

områderne, og var som tidligere initiativer i vid udstrækning baseret på opbygning 

af lokale partnerskaber.

I atlasset er egedalsvænge i kokkedal og tingbjerg i københavn medtaget som ek-

sempler på byområder, hvor programmet ”byer for alle” har medvirket i fornyelsen.

særLig ByforNyeLsesiNdsaTs

et andet redskab, som i 2000’erne blev sat ind overfor problemerne i de udsatte by-

områder, var den særlige byfornyelsesindsats – en statslig pulje på 100 mio kr, der i 

perioden 2004-2010 blev sat ind i 14 udvalgte byområder i landet. formålet med de 

særlige byfornyelsesmidler har været at ”understøtte en positiv udvikling i udvalgte 

problemramte områder, herunder fremme integration og modvirke ghettodannelse 

i områderne”. 

Hovedparten af de byområder, som blev omfattet af den særlige byfornyelsesind-

sats, har været nyere byområder i de større byers periferi med mange almene boli-

ger, men støtten blev også givet til en række ældre blandede byområder i køben-

havnske brokvarterer som fx sjællandsgade kvarteret og Øresundsvej kvarteret. 

Indsatsen har i alle tilfælde været områdebaseret og har indeholdt koordinerede 

sociale, beskæftigelsesmæssige, kulturelle og fysiske initiativer. en række af de by-

områder, som er fornyet gennem den særlige byformyelsesindsats, er medtaget 

som eksempler i atlasset.

By, BoLig – og LaNddisTrikTer

et regeringsskifte i 2011 afstedkom en organisatorisk omlægning, så hovedparten 

af byfornyelsesaktiviteterne igen blev samlet i et enkelt ministerium – Ministeriet 

for by, bolig og landdistrikter. tilføjelsen – og landdistrikter – sendte et klart signal 

om, at arbejdet med fornyelsen og udviklingen af befolkningens fysiske rammer nu 

også havde fokus på forholdene i landområderne og i de mindste byer. det nye mi-

nisteriums navn og arbejdsfelt opsummerede reelt en virkelighed, som igennem en 

årrække var kommet til udtryk gennem tildeling af en forholdsmæssig stor andel af 

midlerne til områdefornyelse til de mindste byer. 

2000’erne har været præget af en stærk overordnet bevægelse fra land til by, som 

sammen med generelle centraliseringstendenser indenfor fx handel og offentlig 

service har sat pres på de mindste bysamfund. Problemerne blev ikke mindre efter 

den økonomiske krise fra 2008, og mange småbyer har oplevet en udvikling stærkt 

op ad bakke – også efter en byfornyelsesindsats. særligt udtalte har problemerne 

været  i de såkaldte udkantsområder, som fra starten omfattede en bue fra nordjyl-

land syd over Vest- og sønderjylland, over de fynske øer via lolland og falster og til 

bornholm. Udkantsbegrebet er siden  differentieret noget – i både geografi og i ud-

pegning af problemer og potentialer.

der er i en lang række fornyelsesprojekter arbejdet med at vende en negativ udvik-

ling i et mindre lokalområde med faldende befolkningstal, dalende serviceniveau 

og i mange tilfælde forfald i bygninger og bymiljø. Udgangspunktet har typisk været 

stærke lokale kræfter eller særlige lokale attraktioner. 

I nogle eksempler er taget udgangspunkt i oplevelsesøkonomi og i turistmæssige 

kvaliteter som fx på læsø, i sandvig på bornholm eller i thyborøn. I andre projekter 

som fx Jerslev ved brønderslev og stokkemarke på lolland er der mere klassisk ar-

bejdet med nye fællesfaciliteter i form af medborgerhuse, trafikforbedring og by-

forskønnelse. I Vestervig har et handlekraftigt og realpolitisk lokalt byfornyelses-

selskab været bærende i en strategi, hvor nedrivninger har banet vej for en 

opblomstring i landsbyen. Mange projekter er gennemført i samarbejde med lag – 

lokale aktionsgrupper og flere af de nævnte projekter er yderligere løftet af et 

stærkt økonomisk tilskud gennem realdanias projekt ”Mulighedernes land”.

2010 blev der under det daværende Indenrigs- og socialministerium oprettet en sær-

lig Indsatspulje rettet mod de mindre byer i landets yderområder. fra 2013 blev prio-

riteringen af de mindste bysamfund yderligere styrket gennem en ændring af by-

fornyelsesloven med omfordeling af midlerne til områdefornyelse samt forhøjet 

statslig støtte til bygningsfornyelse i landsbyerne, og der er i 2013 tanker om en 

særlig landsbyfornyelsespulje til opkøb af ejendomme, samt nedrivning eller 

istandsættelse af nedslidte beboelsesejendomme i landdistrikter og i byer med 

færre end 3.000 indbyggere. Indsatsen for at forny de danske byer er ved indgangen 

til 2010’erne virkelig nået ud i alle regioner og alle dele af bysystemet.

dansk byfornyelse 2000-2012
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3 udseNdeLser om kvarterløft på nørrebro  •  4 suNdHedsTeMaaftener for kvinder  •  affaLdssorTeriNg tæt ved boligen  •  aften/fritidsklub  •  aLMeNT NeTVærk  •  at forskønne 

området med BepLaNTNiNg af HegN  •  BaLders pLads og legepladsen i baldersgade  •  balloner i Mjølnerparken  •  BaNaNNa park i nannasgade  •  bazar MusiC-sHop  •  bodega 

kaos fesTiVaL  •  bog med billeder af Mode og ideNTiTeT  •  BogproJekT om folmer bendtsen  •  BoNdegårdsTur  •  By X  •  ByVaNdriNger og billedforedrag  •  BØrNeTeaTer 

og ansigtsmaling  •  Cirkus forestilling  •  cliffhanger  •  CuLTure CLuB arrangement for unge  •  danny green til sommer på banen  •  deLeBiLer – infokampagne  •  deMokraTipro-

JekT på rådmandsgade skole  •  deN HisToriske By: foredrag og plancheudstilling  •  deT MyToLogiske kVarTer  •  deT sTore LØfT  •  diaLogMØder  •  dJ-puLT til udlån og brug 

i kvarteret, nørrebro bibliotek  •  dsB-areaLeT  •  eid-fesT for danskere  •  etablering af Cafe TiL soCiaLT saMVær  •  fasTeLaVNsfesT, ’slå et slag for nørrebro’  •  fiLM- og deBaT

arrangementer om iNTegraTioNspoLiTik  •  fiLM om områdefornyelsens aktiviteter  •  fiskekLuB for børn og unge  •  folk, farVer & kuLØr  •  foredrag og publikation om astrid 

noack  •  forskØNNe pLaNkeVærk på rådmandsgade  •  foræLdre Mod VoLd og våben  •  foToseMiNarer for kViNder i Mimersgadekvarteret  •  fægTekLuBBeN MaHauTs 

arraNgeMeNT for BØrN  •  fæLLes fiskeTure for aLLe Borgere  •  fæLLes reNgØriNgsdage + reNgØriNg af eT ByoMråde  •  fæLLes udfLugTer for BØrNefaMiLier + 

koloni 07  •  gaLLeri HaMLeT  •  gaVLMaLerier  •  gratis JuLefesT for 200 enlige og ældre  •  gratis psykoLog rådgiVNiNg  •  grØNNe dipLoMer til boligforeninger  •  gymnastik-

udstyr til åBeN kViNdekLuB  •  gågadeakTiViTeTer i ægirsgade  •  gård- og NaTurVaNdriNger  •  Hip Hop arraNgeMeNT på nørrebro bibliotek  •  Holger Petersens Hegn i nan-

nasgade  •  idræTssTæVNe på dsb-arealet grundlovsdag  •  Indkøb af LydaNLæg til balders Plads  •  Indretning af MuLTiareNa i skolegården  •  iNdspiLNiNg af Cd med lokale hits  

iNforMaTioNsTaVLer om nordisk mytologi  •  iT-udsTyr til børne-/ungdomsklub  •  JuLeafTeN for enlige og ældre  •  JuLefesT for blinde og svagtseende ældre  •  Juletræ på balders 

Plads m.m.  •  kaffeBord på gaden  •  kaLeNder med motiver fra ydre nørrebro  •  keNd diN By – din nabo  •  kLaTreVæg på nørrebro  •  kLuB ’spriNgBræT’ for somaliske kvinder  

•  koLoNiTur for danske og nydanske familier  •  konkurrence for unge NØrreBro-TaLeNTer  •  kontakt mellem land og by  •  kriMiNaLpræVeNTiVT opsØgeNde gadearBeJde  

•  kuLTureLLe Markedsdage  •  kulturelt LæriNgsCeNTer  •  kuNsTNeriske akTiViTeTer for børn og unge  •  kunstudstillinger  •  kVarTersHus/fælleshus/Mimershus  •  kvinder, 

krop, suNdHed og VeLVære  •  MeNTorordNiNg for nydanske familier  •  Mentorordning mellem erHVerVsfoLk og uddaNNeLsessØgeNde  •  MiLJØaMBassadØrer i boligforeninger  •  

MiLJØNeTVærk for butiksejere samt butikskonsulent  •  MiMers BØrN  •  Mimersmærker  •  MJØLNerparkeN fysisk åbning  •  MoTioNsTiLBud til piger og drenge  •  MP fiskeklubs 

kutterture på Øresund  •  Musik-undervisningsforløb  •  Møde mellem eTNiske grupper og daNskere  •  NaTureN i Mimersgadekvarteret  •  netværksjulemøde i barakken, lund-

toftegade  •  ny kuNsTNerisk BeLysNiNg på balders Plads  •  nørrebro aNToLogi  •  Pigeklub og kViNdesTØTTegruppe  •  Projekt NeTVærksopBygNiNg – ’du er ikke alene’  •  

puBLikaTioN og seMiNar om sId ned!  •  reN gade – ingen ballade: børn rydder op i 2200  •  sId ned! saMTidskuNsT på Mimersgade  •  soCiaLe proJekTer i kalejdoskop  •  sommer 

på banen  •  sommerferieaktiviteter for børn  •  soMMerfesT i Mjølnerparken  •  soMMerskoLe på rådmandsgadeskole  •  sommertur til Vikingeskibsmuseet  •  sopraNsaNg til jule-

træsfest  •  spiseklubben – dialog gennem fæLLes MåLTid  •  sTraTegisk BeVægeLse og tænkning  •  sTreeT fodBoLd for børn og unge i kvarteret  •  street(rulle)hockey til børn og 

unge  •  strømforsyning til balders Plads arrangementer  •  sTyrkeLse af koMMuNikaTioNeN i Mjølnerparken  •  støtte til fodboldklub og turnering  •  støtte til lokale kuLTurNaT-

proJekTer  •  støtte til sHop-eT-JoB arrangement  •  suNdHedsNeTVærk for somaliske kvinder  •  superkiLeN  •  talkaoke nørrebro  •  TeaTerforesTiLLiNgeN danish dynamite  •  

teaterforestillingen kropfantastisk!  •  THorsHaVe  •  thorstainer  •  Trafik- og ByruMspLaN  •  TriNVis iNTegraTioN af fortrinsvis nydanske kvinder  •  træning af kreaTiV TæNk-

NiNg for BØrN  •  TræpLaNTNiNg + mindeplade for leif schiller  •  tur til bornholm for æLdre eTNiske MæNd  •  Tur til frilandsmuseet  •  tur til sommerland sjælland  •  ture for 

børn og deres forældre  •  ture til copenhagen cablepark  •  TurisTguide + LysiNsTaLLaTioN  •  tømrersange: 7 LokaLe MusikarraNgeMeNTer  •  udBygNiNg af NØrreBroHaLLeN  

•  Udnyttelse af pLadseN foraN NØrreBroHaLLeN  •  udsTiLLiNg og deBaTMØde om kulturhuse  •  uNderVisNiNg og akTiViTer for især nydanskere  •  Ungdomshusets musik- 

arrangement  •  uNge-MagasiN  •  uNgerådeT ydre nørrebro  •  U*netværk  •  V.i.p. fesTiVaL  •  VaNdreudsTiLLiNg om galleri Hamlet  •  Varig forskØNNeLse af gaderNe 

(beplantning)  •  Videreførelse af MadkLuBBeN  •  VægMaLeriproJekTer i bananna Park  •  Workshop om suNd Mad og sjov  •  yoga i kalejdoskop  •  ØkoLogisk Mad i gadeplan

iNTrodukTioN
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etagehusene  |  bygningsrenovering

kanalkvarteret  |  legeplads

byparken  |  byrumsfornyelse

rækkehusene  |  energirenovering 

gårdhavehusene  |  kommende energirenovering

trafiksanering – lukning af vej, rekreativt område

1

2

3

4

5

6

1

1

1

4 4

3

65

2

VeLfærdssaMfuNdeTs kuLTurarV  albertslund syd er opført som en gennem-

planlagt by i perioden 1963-68. der bor i alt cirka 5.ooo mennesker i området – for-

delt i cirka 1.000 gårdhavehuse, 500 rækkehuse og 600 lejligheder i etageejendomme. 

området er med sine skarpt adskilte zoner med henholdsvis boliger, fællesfaciliteter 

og grønne arealer samt separerede trafiksystem et konsekvent eksempel på funk-

tionalistisk byplanlægning i danmark. den tæt-lave bebyggelsestruktur har inspire-

ret mange efterfølgende byggerier og bebyggelsen udgør en vigtig fortælling i det 

danske velfærdssamfunds kulturhistorie. 

forNyeLse freM Mod syd 2020  allerede 15 år efter opførelsen måtte bebyggel-

sen gennem en omfattende tag- og facaderenovering som følge af alvorlige bygge-

skader i gårdhavehusene. de tekniske problemer blev siden fulgt af andre fysiske 

problemer og ikke mindst af stadig stigende sociale udfordringer frem imod årtusin-

deskiftet. flere fornyelsesinitiativer har – indenfor de overordnede rammer, som er 

udstukket i Masterplan syd, en samarbejdsaftale mellem kommune og boligselskab 

– taget udfordringerne op. der er blandt andet fra 1999 gennemført helhedsoriente-

ret byfornyelse i to faser samt fra 2007 også områdefornyelse med titlen syd2020.

albertslUnd   |   albertslund syd

koMMUne  aLBerTsLuNd

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse, oMrådeforNyeLse

stØttetIlsagn  1999, 2001, 2007 

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN
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forNyeLse af fæLLesfaCiLiTeTer  albertslund syd er karakteriseret ved få fælles-

arealer og mødesteder. der er som en del af den helhedsorienterede byfornyelse 

rundt i bebyggelsen indrettet et antal aktivitetspladser, som kan forskellige ting – fra 

bypark til multiboldbane, beboerhave, beboerplads og legegade – og som er blevet 

samlingspunkter for det sociale liv i området. 

syd for bebyggelsen er skabt ny sammenhæng med de rekreative områder i kongs-

holmparken gennem en nedlæggelse af Vridsløsevej. Projektet er et eksempel på 

inddragelse af de ofte helt overdimensionerede vejanlæg, der indgik i 1960’ernes 

byplanlægning.

 

soCiaLe akTiViTeTer  albertslund boligsociale center har som paraplyorganisa-

tion for det boligsociale samarbejde stået for en række aktiviteter sammen med 

beboere og andre lokale aktører. Projekterne har dels sigtet på beskæftigelsesinitia-

tiver, dels på informationsindsats og forbedring af områdets image.  andre aktivite-

ter har haft fokus rettet mod børn og unge, ligesom der er etableret særlige netværk 

kun for kvinder. centret har spillet en vigtig rolle ved at samle beboergrupper, der 

normalt ikke taler med hinanden, og har blandt andet været ramme for en vifte af 

selvkørende beboeraktiviteter som fællesspisning, temaaftener, It-cafe, fastelavns-

fester, kvarterkoncerter, julearrangementer, bridgeklub og udflugter.

BygNiNgs- og eNergireNoVeriNg  en væsentlig del af fornyelsen i albertslund 

syd består i bygningsrenovering. renoveringen finansieres hovedsagelig af midler 

fra landsbyggefonden ud fra de overordnede retningslinjer, som er fastlagt i Master-

plan syd. den samlede udgift til realiseringen af masterplanen er anslået til 1,8 mia kr 

– i dansk målestok et kolossalt beløb til byomdannelse. bygningsrenoveringen gen-

nemføres i etaper. etagehusene ved kanalen stod færdige i 2009, renoveringen af 

rækkehusene er begyndt, og gårdhavehusene renoveres efter planen fra 2014.

et væsentligt element i fornyelsen er at fremtidssikre bebyggelsen energimæssigt.

der er i en enkelt blok af rækkehusene gennemført en forsøgsrenovering med test 

af forskellige facadeløsninger. en arkitektkonkurrence afholdt i 2011 har udpeget 

yderligere interessante spor – ikke alene for albertslund syd, men for energirenove-

ring generelt i danmark. den kommende energirenovering er således et vigtigt ele-

ment i bebyggelsens mål om at blive ”det mest attraktive, visionære og moderne 

boligområde på københavns Vestegn”.

kaNaLeNs kVarTer

etagehusene langs kanalen er renoveret 

med ny facadebeklædning og nye altaner.  

kanalstrøget ud for byparken er renoveret 

som prøveforløb på en mere sammen-

hængende byrumsfornyelse ved kanalen. 

1

LegepLads

Indretningen af en legeplads ved kanalen illustrerer, 

at snusfornuftig og bæredygtig byfornyelse sagtens kan 

kombineres med skæv kreativ tankegang.

eNergireNoVeriNg

et pilotprojekt i fiskens kvarter ligger til 

grund for en storstilet energirenovering 

af husene i albertslund syd.

24 ByparkeN

en vifte af fornyede byrum spredt ud over området 

giver nu børn og voksne bedre muligheder for at mødes. 

Ved kanalen ligger aktivitetspladsen byparken, hvor fitness-

maskiner inviterer til fysisk udfoldelse.

3
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Møllebygger sørensens Vej  |  ny omfartsvej

stationsområdet  

kulturhuset 

Vestergade  |  byrumsfornyelse

nybyggeri med erhverv og boliger

1

2

3

4

1

2

1

1

4

3

5

TrafikaL oMLægNiNg gaV Nye MuLigHeder arden er en stationsby med ca. 

2.500 indbyggere i det centrale Himmerland syd for rold skov. byen er opbygget i 

årene efter jernbanens anlæggelse i 1869 og fungerer i dag som oplandsby med et 

bycenter, som skal konkurrere med blandt andre byer som Hadsund og Hobro. by-

fornyelsen i arden  har sit udgangspunkt i en udefrakommende forandring, nemlig 

banedanmarks beslutning om at øge hastigheden på banelinjen mellem aarhus og 

aalborg ved at gøre linjeføringen fri for overkørsler. I arden betød det en trafikal 

omlægning, hvor hovedgaden Østergade/Vestergade blev lukket ved stationen, 

hvorefter der i stedet blev anlagt en ny omfartsvej syd om byen med to nye rund-

kørsler. omlægningen medførte behov for at skabe en ny sammenhæng i bymidten, 

efter at gadeforløbet på den ene side var skåret over på midten, på den anden side 

befriet for gennemkørende trafik.

CeNTerpLaN og parTNerskaBer  fornyelsen i arden har udgangspunkt i idekata-

loget ”nye veje i arden”, i en samlet centerplan for arden bymidte samt i program-

met for den helhedsorienterede byfornyelse. fornyelsen er udover samarbejdet 

med banedanmark om nye trafikforhold og byrum bundet op på et partnerskab 

arden   |   arden bymidte

koMMUne  MariagerfJord

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse

stØttetIlsagn  1998

særlIge Parter  BaNedaNMark, LokaLe og aNLægsfoNdeN

5
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sTaTioNsoMrådeT

banedanmark har gennemført en forny-

else af hele stationsområdet i arden med 

elevatorbetjent fodgængerpassage under 

banelinjen, samt stationsplads og vente-

faciliteter. 

2

ByruM VesTergade

Hovedgaden Vestergade er omlagt med ændret vejprofil, ny 

belægning og beplantning. også et par af de øvrige gader 

har fået ny belægning og trafikdæmpende foranstaltninger.

4

kuLTurHuseT

der er indrettet et kultur- og aktivitets-

hus med bibliotek, en større sal, møde-

lokaler og værestedet Viktoria, som 

drives som en selvejende institution 

i samarbejde med socialforvaltningen 

i kommunen.

3

med borgere og lokale investorer om udvikling af et nyt bycenter. Partnerskabet har 

udover en planmæssig koordinering bestået i et finansieringsmæssigt samarbejde, 

hvor nedrivning af nedslidte bygninger er finansieret gennem byfornyelsen, kom-

munen har etableret centertorv og en fornyelse af de tilstødende byrum, mens en 

ejendomsinvestor har stået for opførelse af et efterfølgende nybyggeri, som er op-

ført i flere etaper. I dag rummer centerbyggeriet både en større dagligvarebutik, for-

skellige liberale erhverv som bank og apotek, samt  stationsnære private og almene 

boliger på de øvre etager. 

kuLTurHus og kuNsT  et væsentligt element i den helhedsorienterede byforny-

else har været udviklingen af nye sociale og kulturelle tilbud i bymidten. I den nord-

lige del af bymidten ligger kulturhuset, hvor det tidligere bibliotek er udbygget 

med en tilbygning finansieret gennem den helhedsorienterede byfornyelse. kultur-

huset rummer udover biblioteket nu også en større sal, mødelokaler og værestedet 

Viktoria. Værestedet er et mødested, hvor mennesker med behov for støtte eller fæl-

lesskab kan komme og deltage i aktiviteter og arrangementer og være hinandens 

netværk i det daglige.

den kunstneriske dimension har haft en særlig dimension i fornyelsen. der har fra 

processens start været en kunstner tilknyttet planlægningsarbejdet og der er fun-

det penge til finansiering af et par kunstværker i hovedgaden og ved kulturhuset. 

Indsatsen har inspirereret andre aktører – som fx en bank – til at følge op med privat 

betalt udsmykning i gaderummet.

Byer på sporeT  det skønnes, at der i fornyelsesperioden er investeret ca. 100 mio 

kr i bymidten udover banedanmarks investeringer på ca. 70 mio kr til trafikomlæg-

ning og stationsfornyelse. det er betydelige beløb i en by af ardens størrelse og vi-

ser, hvilken betydelig synergieffekt, der kan ligge i planmæssig og ikke mindst tids-

mæssig koordinering af byinvesteringer. Indrammet af en veldefineret centerplan 

har statslige byfornyelsesmidler, kommunale anlægsmidler, private ejendomsinve-

steringer, samt store investeringer fra banedanmark fået arden bymidte på sporet 

på en helt ny måde. 

byfornyelsen i arden er fulgt med udgivelse af publikationen ”byer på sporet”, som 

mere generelt beskriver udviklingsmuligheder i byer, hvor der sker større trafikale 

ændringer.
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sukkerfabrikken  |  nyt rådhus

arena assens  |  idræts- og aktivitetshal

Pulsen  |  byrum og aktivitetsområde

assens bymidte

1

2

3

4

1

3

3

2

4

geNaNVeNdeLse af faBriksaNLæg  bymidten i assens er gennem årene blevet 

fornyet gennem både offentligt støttet og privat fornyelse. der er blandt andet gen-

nemført istandsættelse af bygninger og indretning af fælles friarealer i flere karreer 

og der er lavet en fornyelse af hovedgaden Østergade gennem hele bymidten. et 

hovedtema i fornyelsen i assens har været genanvendelsen af industrielle anlæg. I 

bymidten er en tidligere kommandantgård indrettet til boliger, og Plums fabrikker 

har været genstand for flere transformationsforsøg.

da danisco sugar nedlagde sin sukkerproduktion i 2006 sluttede en epoke i assens 

og det store by-og havnenære bygningskompleks skulle finde ny anvendelse. det 

store fabrikskompleks fyldte ca. en trediedel af hele assens bymidte og rummede 

adskillige kulturhistoriske og bevaringsværdige bygninger. På området stod blandt 

andet to høje kornsiloer, som i 2011 blev ofre for en spektakulær medrivning ledsa-

get af en del medieopmærksomhed. 

efter en intensiv debat besluttede assens kommune at flytte den kommunale admi-

nistration ind i fabriksanlæggets hovedbygninger og samtidig opfylde et behov for 

en ny idrætshal i byen i en anden del af komplekset. det hele er bundet sammen af 

et nyt udendørs aktivitetsområde med navnet Pulsen. 

assens   |   sukkerfabrikken

koMMUne  asseNs

byfornyelse  oMrådeforNyeLse

stØttetIlsagn  2007

særlIge Parter  LokaLe og aNLægsfoNdeN
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areNa asseNs

en gammel industribygning er ombygget 

og indrettet til et 6.000 m2 stort idrætshus 

med idrætshal og en række andre tilbud 

for bevægelse og aktivitet.

2

puLseN

aktivitetsområdet Pulsen er indrettet 

med en bred spændvidde af aktivitets-

muligheder lige fra formaliseret idræt 

til skovtur og afslapning i det grønne. 

Indretningen genanvender dele af det 

gamle industrianlæg som fx mure eller 

cirkelformede aktivtetsområder indrettet 

på fundamenterne af de gamle siloer. 

en rød belægning løber som en bankende 

puls på tværs af området.

3

fra faBrik TiL rådHus

Hovedbygningerne i den tidligere sukkerfabrik rummer i dag 

assens kommunes administration.

1

pLaNLægNiNg og foruNdersØgeLser  Midlerne fra områdefornyelsen er i første 

række brugt til det indledende planlægningsforløb med borgerinddragelse, forure-

ningsundersøgelser samt udarbejdelse af en samlet struktur- og dispositionsplan 

for hele området.

fra sukkerfaBrik TiL rådHus  efter overvejelse af alternative placeringsmulig-

heder for et nyt rådhus har assens kommune fundet en velfungerende løsning i den 

tidligere sukkerfabrik. fabrikken tilbyder ikke bare god tilgængelighed, gode parke-

ringsfaciliteter og gode udbygningsmuligheder men også spændende rammer og 

en illustrativ fortælling om en vigtig brik i byens historie og identitet. 

fra safTsTaTioN TiL idræTs- og kuLTurHus  arena assens er et kombineret 

idræts-, fritids- og kulturhus indrettet i saftstationen – en del af den tidligere sukker-

fabrik. suppleret med en ny tilbygning rummer assens arena i dag en idrætshal, et 

motionscenter, en cafe, samt forskellige faciliteter til brug for teater, koncerter, 

konferencer og kurser. Huset henvender sig til såvel organiserede som ikke-organi-

serede idrætsudøvere. 

akTiViTeTsoMrådeT puLseN  Med fornyelsen har assens fået et af landets største 

sammenhængende aktivitets- og bevægelsesområder. aktivitetsområdet har et 

samlet grundareal på ca. 30.000 m2 og er inddelt i tre forskellige zoner – den grønne, 

den urbane og gamezonen – som hver for sig tilbyder forskellige muligheder for 

aktiv bevægelse, rekreation eller leg. aktivitetsområdet er indrettet med støtte fra 

lokale og anlægsfonden og er som den øvrige del af fornyelsen indviet i 2011.

Ny kaNT MeLLeM By og HaVN  I mange byer udgør overgangsområdet mellem by 

og havn på samme tid en stor udfordring – ofte med slidte bygninger og adskillende 

trafikarealer – og et stort potentiale med sin beliggenhed og historie. Udviklingen 

af dette overgangsområde har fået en stærk start i assens. Med fornyelsen omkring 

sukkerfabrikken har assens nu både et nyt velbeliggende rådhus og samtidig et ak-

tivitetsområde med stor tiltrækningskraft, ikke bare for borgere i assens, men for 

hele Vestfyn. det historiske industrianlæg har fået en anvendelse, som rigtig mange 

borgere har glæde af i det daglige, og en interessant fortælling om byen assens er 

videreført. der er taget et stort skridt i den samlede udvikling af de bynære havne-

arealer og af den samlede kvalitet i købstadsbyen assens.
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avedøre station

store Hus  |  bygningsfornyelse og energirenovering

byparken

folkets Plads  |  byrumsfornyelse

friarealfornyelse

1

2

3

4

5

1

2

3

5

4

kVarTerLØfT i ByeN-i-ByeN  avedøre stationsby er opført fra 1972-1982 i forlæn-

gelse af fingerplanens ideer om den totalplanlagte by. byen er anlagt langs s-togs-

linjen og rummer – udover boliger for ca. 6.000 beboere – dagligvareforretninger, 

institutioner og gymnasium, bibliotek, kirke, idrætsfaciliteter og store grønne om-

råder. Højhuset store Hus afgrænser området mod øst, mens en bymur af etagebo-

liger i fire etager i et knækket forløb afgrænser bebyggelsen mod verden omkring 

og forstærker indtrykket af en by-i-byen. 

bebyggelsen havde i 1990’erne sociale problemer, bygninger og udearealer var ned-

slidte og bebyggelsens fysiske udformning gjorde problemer med isolation fra de 

omliggende byområder mindre. samtidig havde bydelens fysisk indadvendte karak-

ter dog også resulteret i, at der over årene var udviklet en stærk egenidentitet, hvor 

ressourcestærke beboere lagde et stort arbejde i områdets sociale liv.

kvarterløftet er gennemført fra 1997-2001 med de overordnede mål dels at nedbryde 

områdets isolation, dels at at udvikle både eksisterende samlingssteder og skabe 

nye fælles rammer, som kunne styrke den sociale sammenhængskraft på tværs af fx 

kulturelle baggrunde. kvarterløftet har omfattet en lang række projekter af såvel 

fysisk som kulturel og social karakter.

aVedØre   |   avedøre stationsby

koMMUne  HVidoVre

byfornyelse  kVarTerLØfT

stØttetIlsagn  1996  

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN
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ByparkeN

byparken er omlagt med stier og broer, 

der forbinder målpunkterne i området. 

Parken er møbleret af legeskulpturer og 

siddemuligheder og nye lysarmaturer 

skaber øget tryghed om aftenen.

3

friareaLforBedriNg

efter kvarterløftet har flere opfølgende initiativer været 

rettet mod børn og unge,  blandt andet er der indrettet nye 

boldbaner og legepladser i den vestlige del af området.

eNergireNoVeriNg

den sydvendte gavl er beklædt med solceller og på et display 

kan beboerne følge med i husets varme- og elproduktion samt 

co
2
 forbrug, når de ankommer til området fra stationen.

52

CeNTersTrØg og Bypark  kvarterløftet har omfattet en fornyelse af det centrale 

byrum fra stationsforplads til centerstrøg. fornyelsen har skabt en tryggere, mere 

overskuelig samt venligere ankomst til kvarteret. strøget fra station til store Hus 

har fået et tydeligt bymæssigt præg med zoner til gående og cyklende trafik, lys i 

belægningen og en lille plads ved biblioteket, anlagt med befæstet gulv og udsyn 

over byparken og kanalområdet.

selve byparken er renoveret med nye stier, legeskulpturer og siddemuligheder og 

med lysarmaturer, som giver tryghed, når mørket falder på. en bygning ud mod ka-

nalen rummer toiletter og faciliteter til at afholde arrangementer i parken.

I den anden ende af kvarteret er en nedslidt plads for enden af hovedstien, som går 

tværs gennem avedøre stationsby fra store Hus, omdannet til folkets Plads med 

rum til ophold og leg. en lokal borgergruppe ”kunsten stiger”, som arbejder med at 

inddrage professionelle kunstnere og andre fagfolk i forskønnelsen af udearealerne 

i avedøre stationsby, har sat sit aftryk på pladsen, som blandt andet har 12 lege-

skulpturer udført af forskellige kunstnere. 

soCiaLe og kuLTureLLe MØdesTeder  der er indrettet flere sociale og kulturelle 

samlingssteder. cafe Hjertetræet er oprindelig realiseret som et byudvalgsprojekt 

mellem Hvidovre kommune og statens byudvalg med det formål at åbne kirken for 

flere mennesker. cafeen har i forbindelse med kvarterløftet fået nye lokaler i en til-

bygning til kirken med egen indgang fra folkets Plads. kulturhuset buQetten er et 

værested, hvor kvinder af alle nationaliteter kan mødes på tværs af bosteder, kultu-

rer og generationer – også kvinder som ikke bor i avedøre stationsby. endelig kan 

nævnes fritidsbutikken, et tilbud for børn og unge som i dag drives for kommunale 

midler og blandt andet har til opgave at bygge bro til det kulturelle liv i resten af 

Hvidovre.

kLiMa- og BygNiNgsreNoVeriNg   Ved siden af de mange projekter, som er gen-

nemført under kvarterløftet, er der også gennemført fysisk renovering af bygninger 

og bolignære udearealer, blandt andet med midler fra landsbyggefonden. 

den mest omfattende fornyelse er sket i store Hus, hvor bygningsforbedringen 

blandt andet har omfattet udskiftning af vinduer, glasinddækning af altaner, samt 

renovering af elevatorer og altangange. Indvendigt er baderum og køkkener renove-

ret. renoveringen er suppleret af en klimarenovering ud fra en vision om at omdanne 

store Hus til ”solhuset”. klimarenoveringen har omfattet et solvarmeanlæg på taget, 

samt et større facadeintegreret solcelleanlæg på bygningens sydvendte facade. 

en ny helhedsplan omfatter blandt andet planer om en renovering af etageboligerne 

i områdets nordlige del. I planerne indgår også her inddragelse af nye energivenlige 

og fremtidssikrede løsninger på udfordringerne i en boligbebyggelse som avedøre 

stationsby.
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kornvænget  |  bygningsrenovering

rugvænget  |  bygningsrenovering

friarealfornyelse

rugvænget skole

glassalen  |  beboerhus

fællespladsen  |  byrumsfornyelse

sundhedsplads
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ballerUP   |   vængerne

koMMUne  BaLLerup

byfornyelse  særLig ByforNyeLse

stØttetIlsagn  2004

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN

aLMeN forNyeLse  Vængerne er et etageboligområde umiddelbart øst for ballerup 

bymidte omkring vejene rugvænget, kornvænget og bygvænget. Hele fem almene 

boligselskaber har afdelinger i Vængerne. området er omgivet af store veje og har en 

åben karakter med store grønne arealer mellem treetages boligblokke. Midt i Væn-

gerne ligger rugvængets skole fra 1961 med idrætshal og svømmehal, og området 

rummer derudover et antal børneinstitutioner og et plejecenter.

Udfordringen for fornyelsen i Vængerne har ikke været tunge sociale problemer, 

men snarere et behov for etablering af fælles rammer og styrkelse af et fællesskab, 

som skulle hindre, at større problemer kunne udvikles. ballerup kommune har en 

stærk tradition for boligsocialt arbejde. fornyelsen i Vængerne bygger således vi-

dere på de erfaringer, man i kommunen har gjort sig med blandt andet en meget 

styret anvisning, som har spredt særligt ressourcekrævende beboere på mange be-

byggelser i stedet for at koncentrere problemerne nogle få steder.

fokus på BØrN og uNge  de overordnede mål med den særlige byfornyelse har 

dels været at involvere beboerne som aktive medspillere og få områdets boligsel-

skaber til at samarbejde, dels at sætte særlig fokus på områdets børn som aktive 

7
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Nye aLTaNer

bygningsrenoveringen i området har 

blandt andet omfattet altantilbygninger 

på boligejendomme i rugvænget.

2 fæLLespLadseN

I centrum af bebyggelserne symboliserer en ny mødeplads 

fællesskabet i området. Udsmykningen ved pladsen er udar-

bejdet i samarbejde med børn fra Vængerne og processen er 

støttet af børnekulturfonden i ballerup kommune.

6

fokus på uNge

kvarterets unge har været inddraget som aktive frontløbere 

i fornyelsen. Her har 8b på rugvængets skole lavet mad til et 

beboerarrangement.

gLassaLeN

Møde om fornyelsen i glassalen der er 

etableret af kommunen som en tilbygning 

til idrætshallen i perioden lige op til, at 

fornyelsen skulle begynde.

5

deltagere i idéudformning og udførelse og endelig at anvende rugvængets skole 

som et omdrejningspunkt i fornyelsen. der er i processen blandt andet arbejdet 

med et ungdomsråd med ca. 15 unge. derudover er gennemført et kunstprojekt 

”børns spor i Vængerne”, hvor børns tegnede oplevelser af livet i Vængerne i samar-

bejde med en kunstner er omsat til støbejernsrelieffer, som nu pryder fortovene i 

området. Projekter som disse har været med til at give børnene ejerskab til kvarte-

ret og erfaringerne har vist, at børn og unge ikke alene kan være aktive aktører, men 

også gode til at bløde konflikter op, skabe netværk og sikre forankring i fornyelsen. 

de kulturelle og sociale aktiviteter har – i måske endnu høj grad end fysiske resulta-

ter – været den store drivkraft i at skabe nyt fællesskab i Vængerne. der er afholdt 

ca. 20 forskellige kulturelle aktiviteter i løbet af projektet med en bred deltagelse 

fra området. en stor del af aktiviteterne er afholdt i fælleshuset glassalen, som har 

været et vigtigt omdrejningspunkt i processen. 

fysisk forNyeLse  den særlige byfornyelsesindsats er del af en samlet fornyelse 

gennemført i Vængerne. først og fremmest er der med midler fra landsbyggefonden 

gennemført bygningsfornyelse og friarealforbedring i flere af boligafdelingerne. 

der er blandt andet indrettet ældreegnede boliger med adgang fra hævet terræn og 

ramper og en bygning på rugvænget har fået nye tagboliger med elevator adgang. 

områdets daginstitutioner er blevet fornyet, den kommunale servicebus kører nu 

omkring Vængerne til glæde for især mange ældre og der er i 2009 indviet en såkaldt 

sund hedsplads med forskellige motionsredskaber. sundhedspladsen er del af et 

større initiativ i ballerup med etablering af sundhedspladser i de største boligbe-

byggelser. endelig kan nævnes et særligt belysningsprojekt, som har været med til 

at øge trygheden i området.

Nye raMMer for fæLLesskaB  det er i Vængerne lykkedes at prioritere en lang 

række kommunale og øvrige investeringer og aktiviteter i området samtidig med 

områdefornyelsen. fornyelsen er derudover et stærkt eksempel på brugen af den 

lokale skole som omdrejningspunkt for aktiviteter og som et godt forankringspunkt 

i det lange seje træk efter at de særlige fornyelsesmidler er brugt op.  fornyelsen i 

Vængerne er endelig et sjældent tydeligt eksempel på, at fornyelses resultater ikke 

nødvendigvis kan ses. de nye rammer for fællesskab ligger lige så meget i procesfor-

løb og afholdte aktiviteter som i nye lokaler eller aktivitetspladser. 



38    |    byfornyelsesatlas dk2

slagterstien  |  stiforbindelse

storegade  |  trafikregulering, byrumsfornyelse

torvet  |  byrumsfornyelse

remisen  |  aktivitetshus

boligbyggeri

Mølletorv  |  byrumsfornyelse

1
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4

1
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forNyeLse i HaNdeLsBy  brande er en aktiv handels- og erhvervsby på den midt-

jyske hedeslette. byen er hovedsageligt udviklet som stationsby i årene efter jern-

banens anlæggelse i 1914, og har i dag ca. 7.000 indbyggere. bymidten er spændt ud 

mellem jernbanen mod nord og brande å mod syd og består af lave bolig- og er-

hvervsbygninger overvejende fra første halvdel af det 20. århundrede. 

beslutningen om at anlægge en omfartsvej nord om brande by gav nye vilkår for 

udviklingen og var startskud til en efterfølgende helhedsorienteret byfornyelse. det 

overordnede mål for fornyelsen har været at udnytte den trafikale fredelig gørelse 

til at skabe nye kvaliteter for handelsliv og beboere. 

ByruM og kuNsT  en stor del af kræfterne er brugt på at forny hovedgaden store-

gade til en oplevelsesrig bygade med plads til både handelsliv og stilfærdig sivetrafik. 

efter afholdelse af en arkitektkonkurrence er gennemført en samlet omlægning 

med nye belægninger og nyt byinventar. to nye byrum ved kirken mod nordøst og 

sædbækken mod sydvest markerer yderpunkterne i den fornyede hovedgade. 

Udenfor byfornyelsen er gennemført en samtidig omlægning af sidegaderne store-

gade og Jernbanegade til sivegader. 

brande   |   brande bymidte

koMMUne  ikasT-BraNde

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse

stØttetIlsagn  2000 

særlIge Parter  reaLdaNia, LokaLe og aNLægsfoNdeN  

5

6
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sLagTersTieN

byfornyelsen har skabt ny kontakt på 

tværs af bymidten. en ny bro over brande 

å har forbundet det sydlige bolig- og 

uddannelsesområde med handelsområ-

det og kulturfaciliteterne mod nord. 

TorVeT

torvet er indrettet med nyt inventar og 

skiftende belægninger, der optager de 

omgivende gaders retninger. en vand-

kunst af poleret sort granit udgør sam-

men med en sejloverdækning torvets 

centrum og skaber siddemuligheder.

1

3

NyByggeri

en ny boligbebyggelse langs sædbækken har udvidet bolig-

udbuddet  i bymidten. stiforløbet langs bebyggelsen møder 

hovedgaden i Mølletorvet med skulpturen ”Visdommens kilde”.

5

reMiseN

de bevaringsværdige gamle remisebygninger ved stationen 

er restaureret og indrettet som kultur- og konferencecenter. 

foran bygningerne giver en halvcirkelformet forplads mulig-

hed for udendørs arrangementer.

4

Midt i storegade ligger torvet, der er fornyet som byens samlingspunkt med både 

overdækket scene og kunstnerisk udsmykning. kunst spiller generelt en vigtig rolle i 

brandes offentlige rum, og nye skulpturer indgår i alle de fornyede byrum. et særligt 

kendetegn for brande er de mange gavlmalerier, som danske og internationale kunst-

nere har skabt siden 1960’erne. Malerierne forsøges blandt andet gennem ”gavlmaleri-

foreningen Muren” renoveret og bevaret som en vigtig del af byens branding.

forBiNdeLser på TVærs  en vigtig intention i fornyelsen har været at styrke de 

tværgående sammenhænge gennem byen. det er dels sket gennem en forbindelse 

nord for bymidten fra remisen brande via en ny fodgængerbro over banelegemet 

til stationen, dels gennem en forbindelse fra storegade via slagterstien til byområ-

det syd for brande å. I forbindelse med en frilægning af sædbækken er etableret en 

sti og et offentligt friareal langs med bækken på begge sider af Østre alle. 

kuLTurHus og NyByggeri  Parallelt med den helhedsorienterede byforyelse har 

bymidten fået flere nye bolig- og kulturtilbud. nord for stationen er et tidligere 

remise anlæg omdannet til kultur- og konferencecentret remisen brande. centret 

er etableret for midler tilvejebragt af et partnerskab mellem kommune, en række 

fonde og det lokale erhvervsliv og er i dag en vigtig dynamo i byens kulturliv. Ved 

siden af remisen er opført remiseparken – et privat boligbyggeri med blandt andet 

ældreegnede boliger. de nye tilbud og en generelt fornyet bymidte har hjulpet 

brande til at finde sine ben efter kommunesammenlægningen og til at stå bedre 

rustet i kampen om handelsliv og tilflyttere i det midtjyske. 
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esplanadeparken  |  rekreativt område

brønden  |  kulturhus

brøndby strand centrum  |  bycenter

strandesplanaden  |  trafiksanering, nedlæggelse af del af vej

guldborgvej  |  punkthuse og seniorbofællesskab 

rækkehusene  |  energirenovering

albjergparken  |  bosted for psykisk syge

Hallingparken  |  ældreboliger

1
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3

4

5
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7

3

4

2

1

1
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kVarTerLØfT i HØJHusByeN   brøndby strand er opført i 1968-74 som en funktiona-

listisk mønsterby i betonmontage. det 2,5 km lange byområde rummer både høj-

huse, etageblokke og rækkehuse og har i alt ca. 8.500 beboere. bebyggelsen har 

stort set siden opførelsen haft sociale udfordringer med fx mange lavindkomstbe-

boere og der er siden 1994 udarbejdet og gennemført en række boligsociale hel-

hedsplaner. Med baggrund i blandt andet erfaringerne fra byudvalgsarbejdet i mid-

ten af 1990’erne er der i perioden fra 2001 til 2007 gennemført et samlet kvarterløft 

med både fysiske, kulturelle og boligsociale initiativer.

BygNiNgsreNoVeriNg og suppLereNde Byggeri  der er med finansiering fra 

både landsbyggefonden og kvarterløftet foretaget facaderenovering, opført flere 

nybyggerier, samt lavet forbedringer af områdets udearealer både inde i karreerne 

og i det fælles grønne område esplanadeparken.  Her er fx indrettet naturlegeplads 

samt en motionsplads for ældre beboere. I den sydlige del er der – på baggrund af 

en omfattende beboerinvolveringsproces – gennemført energirenovering i række-

husene ud mod esplanadeparken. energirenoveringen kan ses som et pilotprojekt 

for en mere gennemgribende energirenovering i hele brøndby strand.

brØndby   |    brøndby strand

koMMUne  BrØNdBy

byfornyelse  kVarTerLØfT

stØttetIlsagn  2001 

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN

5

6

7

8
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I den østlige albjergparken er opført et bosted for psykisk syge og mellem Halling-

parkens boligblokke er opført nye ældreboliger i ét plan. endelig er der ved brøndby 

strand centrum opført et nyt bofællesskab for seniorer. byggerierne har med nye 

arkitektoniske udtryk givet fysisk variation i området, og har først og fremmest sup-

pleret boligudbuddet med nye ejerformer og specialboliger.

NyT kuLTurHus  et af de markante resultater af kvarterløftet er kulturhuset brøn-

den. Huset er opført i det grønne område, som efter nedlæggelse af en del af vejen 

strandesplanaden skaber sammenhæng mellem brøndby strand samt centerområde 

og nyt boligbyggeri mod syd. Huset danner ramme om en række kulturtilbud som fx 

bibliotek, multisal til koncerter og teaterforestillinger, mødelokaler, kontorer og 

udstillingsområder, samt oplysningsforbundet aof og en cafe. der er i den arkitek-

toniske udformning lagt vægt på at lave et image- og identitetsskabende hus med 

transparente glasfacader og lysbånd, der skifter farve i løbet af døgnet. 

BoLigsoCiaLT arBeJde  der er som led i kvarterløftet gennemført en stribe sociale 

projekter og fx etableret indtil flere væresteder for børn og unge. tranens drenge er 

et værested for drenge mellem 10 og 18 år etableret på initiativ fra de unge selv. 

Værestedet benyttes dagligt af omkring 100 børn og unge, der samles om fx street-

BrØNdBy    |    brØndby strand

kuLTurHuseT BrØNdeN

kulturhuset brønden er indviet i 2009

som nyt kulturelt samlingspunkt ikke 

bare for brøndby strand, men for hele 

brøndbyområdet.

friareaLforBedriNg

brøndby strand er gennem årene løbende renoveret, 

blandt andet med opholdsfaciliteter i udearealerne.

fra 2012 forberedes en omfattende bygningsrenovering 

også i bebyggelsens højhuse.

eNergireNoVeriNg

rækkehusene ud mod strandesplanaden 

er blevet energi renoveret med efter-

isolering af facader og ny beklædning 

af henholdsvis zink, glas og bølgeplader 

samt nye energi besparende vinduer.

6

suppLereNde BoLigByggeri

et nyt boligbyggeri i brøndby strand centrum med blandt 

andet bofællesskab for seniorer har sammen med fortæt-

ningsbyggeri inde i selve brøndby strand skabt et bredere 

boligudbud i området. 

52

fodbold og counterstriketurneringer. Medlemmerne har blandt andet deltaget som 

frivillige i projekt ”noget for noget”, hvor hjælp med vedligeholdelsesarbejde i be-

byggelsen er gengældt med fodboldtrøjer eller biografbilletter. et andet værested 

på langbjergskolen er målrettet unge mænd mellem 18 og 25 år, der er i fare for at 

begå kriminalitet. endelig kan nævnes værestedet Pigehuset, specielt målrettet to-

sprogede piger i alderen 12-16 år. Pigehuset rådgiver om uddannelse og job og har 

stået for arrangementer som fx mor-datter aftener, højtidsfester og temaaftener. 

Herfra og Videre  kvarterløftet er efterfulgt af den boligsociale helhedsplan ”Her-

fra og Videre”, der er gennemført i perioden 2009-2012. kommunen har derudover i 

2009 efter afholdelse af en arkitektkonkurrence vedtaget en helhedsplan for udvik-

ling af brøndby strand centrum med en bymæssig fortætning af området omkring 

stationen, kirken og centret. fra 2012 starter arbejdet med endnu en helhedsplan 

for brøndby strand. Med overskriften ”brøndby strand Parkerne” fortsættes det bo-

ligsociale arbejde, samtidig med at der skal ske en bygningsrenovering i blandt an-

det de 12 højhuse, der har problemer med sundhedsskadelige byggematerialer. 

Med endnu en helhedsplan understreges det, hvor lang en proces det er at rette op 

på de byplanmæssige idealer og byggetekniske fejltaglser, der i 1960’erne og 

1970’erne blev gjort i brøndby strand og mange tilsvarende danske byområder.
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kirkepladsen

nørregade  |  bygningsrestaurering

lindegade  |  bygningsrestaurering

kongensgade  |  trafikregulering, bygningsrestaurering

Prætoriustorvet  |  byrumsfornyelse, bygningsrestaurering

christiansfeld centret  |  formidling
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cHrIstIansfeld   |  christiansfeld bymidte

koMMUne  koLdiNg

byfornyelse  BypuLJe, BygNiNgsforNyeLse

stØttetIlsagn  

særlIge Parter  BrØdreMeNigHedeN, reaLdaNia

BrØdreMeNigHedeNs By  christansfeld er en by med helt særlige kulturhistoriske 

rødder. byen er grundlagt omkring 1770 af den tyske Herrnhuttermenighed – brødre-

menigheden fra byen Herrnhut – som på flugt fra religiøs forfølgelse oprettede et 

stort antal bysamfund over hele europa.  alle brødremenighedens byer blev udlagt 

efter ensartede byplanprincipper med en stram gridstruktur og en nogenlunde fast 

placering af kirke, større fællesbygninger, bolighuse og værksteder. byggeskikken 

blev tilpasset traditionerne i de enkelte lande, men et gennemgående træk er en 

udsøgt håndværksmæssig kvalitet. det gælder også christiansfeld, som i gadenet-

tet nørregade, lindegade og kongensgade rummer et betydeligt antal fredede byg-

ninger og et enestående samlet bygnings- og kulturmiljø.

parTNerskaB oM ByBeVariNg  der er fra 1998 og frem gennemført en sammen-

hængende fornyelsesindsats i christiansfeld. fornyelsen har udgangspunkt i det  

såkaldte christiansfeldinitiativ, hvis mål var at trække opmærksomhed og finansi-

ring til fornyelse af kulturværdierne. Initiativet er fulgt op af en række både strate-

giske og projektorienterede partnerskaber – styret af et overordnet partnerskab 

mellem brødremenigheden, kolding kommune og realdania.
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resTaureriNg af kuLTurarV

det omfattende restaureringsarbejde 

har udover fokus på helheden også 

kræset om den lange række af finurlige 

detaljer, religiøse symboler og arkitek-

toniske særheder – som fx de karakteri-

stiske facadebeklædninger i træ – der 

kendetegner brødremenighedens by.

HaVer og gader

christiansfeldprojektets senere faser har også inddraget 

rummene omkring bygningerne. efter en samlet plan gen-

nemføres nu en retablering af flere historiske haveanlæg.

præToriusTorVeT

fornyelsen af Prætoriustorvet har både respekteret de 

historiske præferencer og givet plads til nye funktioner som 

fx udeservering. I baggrunden ses en af Herrnhutterbyens 

vigtigste bygninger – det smukt restaurerede Hotellet.

5

de konkrete restaureringsarbejder er dels finansieret af brødremenigheden inden-

for dennes driftsmæssige muligheder, dels finansieret af en række private fonde med 

de største bidrag fra realdania og augustinusfonden. den offentlige finansiering 

har dels ligget i en løbende medfinansiering fra kolding kommune, dels i tidlig støt-

te fra regeringens bypulje, samt i støtte til bygningsfornyelse i enkelte ejendomme.

HeLHedsTæNkNiNg og faseopdeLiNg  et vigtigt udgangspunkt for christiansfeld-

projektet har været, at de enkelte restaureringsarbejder indgår i en indsats for hele 

bymiljøet – byplanen, pladserne, gaderummet og haverne. der er således i 2004 ud-

viklet en helhedsplan for christiansfeld bymidte, som har været styrende for gen-

nemførelsen af de enkelte delprojekter. Helhedsplanen er revideret i 2009 og omfat-

ter nu udover Herrnhutterbyens historiske område også bufferzonen omkring 

området samt omkringliggende bykvarterer i byen.

fornyelsesindsatsen er forløbet i tre hovedfaser. I første fase er foretaget en grun-

dig teknisk og bygningshistorisk registrering, der er gennemført flere bygningsre-

staureringer, en fornyelse af Prætoriustorvet som byens nye centrale plads og der-

udover blandt andet indrettet et formidlingscenter omkring fornyelsen.

I anden fase er der udover en fortsat bygningsrestaurering især arbejdet med kvar-

terets haver og grønne arealer, som er kortlagt og registreret og fornyet i enkelte 

tilfælde. den tredje fase har afsluttet de vigtigste bygningsrestaureringer og har 

deruover afsluttet en fornyelse i gaderummene, som er af stor betydning for hel-

hedsopfattelsen i fornyelsen. 

kuLTurHisTorisk forMidLiNg  christiansfeldprojektet har fra start arbejdet me-

get aktivt med synlighed og branding. bag det har dels ligget en målrettet finansie-

ringsstrategi, men naturligvis også et ønske om at udbrede en nationalt såvel som 

internationalt interessant kulturhistorisk fortælling. et vigtigt redskab har været 

christiansfeldcentret, som er etableret i 2003 i en fredet ejendom i kongensgade. 

gennem udstillinger, publikationer og undervisningstilbud har centret løbende in-

formeret om bevaringsprojektets igangværende aktiviteter samt generelt om byens 

historie og arkitektur. flere bogudgivelser samt internationale konferencer har 

yderligere udbredt kendskabet til den enestående byfornyelse i christansfeld, hvis 

resultater i dag fx kan ses i istandsatte bygninger som den gamle drengeskole, 

brødremenighedens Hotel, Honningkagebageriet og handelshuset spielwerg. 
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torvegade  |  trafikregulering, byrumsfornyelse

skolegade  |  byrumsfornyelse, lysprojekt

Midlertidig bypark

Multiparken  |  aktivitetsområde

norgesgade  |  lege- og aktivitetsområde

kirkegade  |  trafikregulering, byrumsfornyelse
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ByforNyeLse i Vores kVarTer  fornyelsen af esbjerg bymidte har i en årrække 

været koncentreret i kvarteret omkring torvegade. kvarteret udgøres af 28 bykar-

reer og var før fornyelsen karakteriseret ved mange boliger med dårlig teknisk eller 

eller arkitektonisk standard samt mangel på ordentlige udearealer. fraflytningsfre-

kvensen var høj – blandt andet som følge af mange studerende – og kommunen øn-

skede gennem fornyelse at skabe nye bykvaliteter, som kunne tiltrække et bredere 

spektrum af beboere og virksomheder. den helhedsorienterede byfornyelse er gen-

nemført i perioden 2002-2009. der er parallellt med den helhedsorienterede byfor-

nyelse sket en forsat fornyelse af bygningsmassen gennem spredte bygningsforny-

elser og private renoveringer.

Inddragelsen af borgere og lokale aktører har spillet en central rolle og fornyelsen 

har da også haft overskriften ”Vores kvarter”. engagerede borgere har været ind-

draget i udviklingen af programmet, blandt andet gennem en ”Ideernes Markeds-

plads” og en række arbejdsgrupper. 

opHoLds- og akTiViTeTsMuLigHeder  en vigtig målsætning for den gennemførte 

byfornyelse har været at skabe aktive byrum i bymidten. Ved sverrigsgade er indret-

tet en såkaldt multiplads for større børn og unge med en dobbelt udnyttelse af 

esbJerg   |   bymidte

koMMUne  esBJerg

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse

stØttetIlsagn  2002 

særlIge Parter  esBJerg ByforuM  

5

6
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MuLTipLads

På en parkeringsplads bag Museumshaven  

er indrettet en basketball- og skaterbane 

til større børn og unge.

esBJerg    |    byMIdte

guide

for at synliggøre kvarterets lokalhistorie er der med hjælp 

fra esbjerg byhistoriske arkiv i 2005 udarbejdet en lokal-

historisk database med oplysninger om kvarterets huse, 

og en guide over kvarterets kulturelle tilbud og kvaliteter.

4 5

arealet i form af både parkering, basketball- og skateranlæg.  I norgesgade er en 

karre ved den lokale skole åbnet op og der er anlagt en legeplads for mindre børn 

med multibane og klatrevæg. 

ByMidTesaMarBeJde  et særligt esbjerg byforum – et samarbejde mellem politi-

kere, forvaltningschefer, embedsmænd, erhvervsfolk, beboere, organisationsrepræ-

sentanter og græsrodsbevægelser – har sideløbende gennemført andre initiativer i 

bymidten. bymidtesamarbejdet har blandt andet gennemført et gaderums- og lys-

projekt i kvarterets hovednerve torvegade. Her er trafikken dæmpet gennem ind-

snævringer med beplantning, hævede belægninger samt pullerter til beskyttelse af 

de gående. bredere fortove har ligesom i skolegade givet bedre muligheder for ude-

servering og byliv i det hele taget. kirkegade er indrettet som cyklistvenlig gade 

med markerede cykelstier i begge sider. endelig har en ubenyttet grund centralt i 

kvarteret været udlagt som midlertidig park.

esbjerg var en af de første byer i danmark til at udnytte lyssætning aktivt i byrums-

udformningen. arbejdet med belysning integreret i belægningerne samt opsætning 

af særlig effektbelysning på torvet og i torvegade gjorde, at esbjerg allerede i 2001 

blev kåret til årets udelysby. arbejdet med belysningen er siden yderligere raffineret 

i belysningen i skolegade, og der arbejdes nu med en samlet lysplan for hele bymid-

ten i sammenhæng med den videre midtbyplanlægning.

bymidtesamarbejdet er et af de længst fungerende partnerskaber i landet og har 

fungeret som en væsentlig dialog- og sparringspartner i at finde den nødvendige 

samfinansiering mellem private og offentlige parter.

oMrådeforNyeLse og eNergiMeTropoL  den helhedsorienterede byfornyelse i 

torvegadekvarteret følges fra 2010 op af områdefornyelse i den sydvestlige del af 

bymidten mellem skolegade og Havnegade. Programmet for fornyelsen er klar og 

omfatter blandt andet en ny havnepromenade og nye stiforbindelser fra by mod 

havn. områdefornyelsen skal skabe ny kvalitet i det havnenære byområde og der-

udover på både det konkrete og det overordnede plan knytte bymidten stærkere 

sammen med havneområderne. byinvesteringerne indgår på den måde i esbjerg 

kommunes milliardinvesteringer i infrastruktur, forsknings- og uddannelsesfacili-

teter, som skal udnytte store vækstmuligheder inden for havenergi og energisyste-

mer og underbygge byens satsning som ”danmarks energiMetropol”. 

grØN oase

et gårdrum ved norgesgade udgør i dag et grønt 

åndehul med legeområde, opholdsarealer og 

parkering, knyttet sammen af en offentlig gang-

sti, der løber midt ned gennem arealet.

BesLysNiNgspoLiTik

den aftenlivlige restaurationsgade skolegade er et af de 

steder, hvor kommunens særlige udelyspolitik er kommet 

tydeligst til udtryk.

gaderuMsforNyeLse

I torvegade sørger gadeindsnævringer med beplantning 

og pullerter for at regulere biltrafikken og på hjørnet af dan-

marksgade har været indrettet en midlertidig lommepark. 

2

1
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fJerrItsleV   |   fjerritslev bymidte

koMMUne  JaMMerBugT

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse

stØttetIlsagn  1999 

særlIge Parter  

ByforskØNNeLse i opLaNdsBy  fjerritslev er en oplandsby med ca. 3.400 indbyg-

gere og ligger mellem Jammerbugten og limfjorden 50 km vest for aalborg. bymid-

ten i fjerritslev havde før fornyelsen en måske lidt forsømt karakter, hvor trafik og 

parkering dominerede gade- og byrum og hvor ikke alle bygninger var istandsat eller 

skiltet med arkitekturen som første prioritet. det samlede bymiljø trængte til et løft 

og byen havde derudover brug for bedre rammer om sociale og kulturelle arrange-

menter eller bare det daglige samvær i byen.

byen er opland for ikke mindst store turistområder, hvilke stiller sine særlige krav. 

bymidten skal kunne håndtere store sæsonudsving og har derudover specielt i 

sommerperioden behov for at kunne marke re sig i konkurrencen med byer som aal-

borg og løgstør. turister tiltrækkes ikke nødvendigvis bare af det nærmeste, for 

dem betyder handelsmuligheder, oplevelser og kvaliteten i bymiljøet ekstra meget. 

ByMidTegruppe og arBeJdsgrupper  et omdrejningspunkt i processen har væ-

ret en bymidtegruppe, som udover kommunen har haft repræsentanter for byens 

handelsliv og foreninger. bymidtegruppen har været suppleret af arbejdsgrupper, 

som har prioriteret otte centrale projekter inden for de tre hovedudfordringer i for-

søndergade  |  trafikomlægning, byrumsfornyelse

Østergade / Vestergade  |  byrumsfornyelse

droobs Plads  |  bolig- og centerbyggeri

gartnervænget  |  ældreboliger

anlægget  |  bypark

1

2

3

4

5
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ByruM sØNdergade

Hele det centrale gadeforløb er fornyet 

med ny belægning, ny belysning og nyt 

inventar. resultatet er et sammenhæn-

gende gademiljø fra facade til facade, 

som i højere grad fungerer på de gåendes 

præmisser.

1

æLdreBoLiger

I randen af bymidten har et lokalt boligselskab opført  ældre-

egnede boliger. Med elevatoradgang, grønne om givelser og 

nær adgang til bymidten er byggeriet et godt boligtilbud for 

ældre i fjerritslev.

4

BoLig- og CeNTerByggeri

et boligbyggeri ved indkørslen til bymidten markerer arki-

tektonisk fornyelse i fjerritslev. I bunden af bygningen er 

placeret en større dagligvareforretning.

3

nyelsen: forbedring af trafikforholdene, forskønnelse af bymiljøet samt etablering 

af nye rum for socialt samvær og kulturel udfoldelse. en koordinationsgruppe har 

samlet sammen på arbejdet med byfornyelsesprogrammet, som iøvrigt er supple-

ret af en ny lokalplan for hele bymidten.

gade- og ByruMsforNyeLse  der er foretaget en omlægning af trafikken i byen, 

som har fredeliggjort byens hovedgader søndergade, Østergade og Vestergade. 

samtidig er rutebilstationen flyttet fra sin tidligere placering på byens torv til en 

mere hensigtsmæssig placering ved byens sydlige indgang. en tidligere kommunal 

fornyelse af Østergade og Vestergade er fulgt op af fornyelse i søndergade. Parke-

ringen er fjernet og lagt om i bagarealerne ved søgade, der er lagt en smuk belæg-

ning og opsat ny belysning og nyt inventar. 

forNyeLse i BagLaNdeT  fornyelsen i strøggaderne er suppleret af en række større 

investeringer i baglandet. byens rutebilstation er flyttet til en ny placering i den 

sydlige ende af bymidten – et projekt, som er kommet i stand gennem et uformelt 

partnerskab mellem kommunen og en lokal investor. den lokale investor har over-

taget driften af terminalområdet og har samtidig fået lov at opføre dels en større 

dagligvareforretning, dels et boligbyggeri for et lokalt boligselskab. den helheds-

orienterede byfornyelse er i baglandet brugt til finansiering af et par mindre 

pladser samt til etablering af en stiforbindelse mellem handelsgaderne og byens 

grønne område anlægget.

priVaT-offeNTLigT saMspiL  fornyelsen i fjerritslev er et godt eksempel på sam-

spil mellem private og offentlige investeringer. den primært offentligt baserede 

fornyelse i byrummet er suppleret af en række byggeprojekter med privat finansie-

ring – først og fremmest enkelte større investeringer i busterminal og nybyggerier, 

men også mange mindre investeringer i de enkelte ejendomme og butikker.

resultatet er en bymidte med en helt ny karakter. specielt gaderne udgør nu et fint 

sammenhængen de miljø, mens baglandet trods fornyelse fortsat er bagland – med 

biler og indkøbsvogne som dominerende brikker i bybilledet. fornyelsen er et godt 

eksempel på, at en tidligere lidt forældet tilgang til omsætning – bilerne helt frem 

til varerne – kan afløses af en strategi, hvor man satser på den samlede kvalitet i 

bymiljøet, når man i et yderområde skal prøve at fastholde og liv og omsætning. 

Med både krævende kommunalsammenlægning og bankproblemer er denne udfor-

dring i fjerritslev desværre ikke er blevet mindre de senere år efter byfornyelsen.
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Jyllandsgade, gothersgade mv  |  byrumsfornyelse

norgesgade  |  Ungdommens Hus

Vendersgade  |  misbrugscenter og frivillighedshus

gasværksgrunden  | aktivitetsområde 

grow your city |  midlertidigt haveprojekt

Havneområdet  |  midlertidige rekreative arealer
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frederIcIa   |   fredericia bymidte

koMMUne  frederiCia

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse  forsØg

stØttetIlsagn  1996 

særlIge Parter  reaLdaNia, LokaLe og aNLægsfoNdeN  

forVaNdLiNg af eT sLidT HaVNekVarTer  fornyelsen i fredericia bymidte har i 

en årrække været koncentreret i den sydligste del af bymidten omkring sjællands-

gade og mod havnen. kvarteret er på godt og ondt præget af sin beliggenhed mel-

lem fredericias kommercielle bymidte og havneområdet. På den ene side giver 

blandingen af handelsmiljø, boligområ de og havn en levende og spændende bydel, 

på den anden side rummer blandingen også nogle indbyggede konfikter med tung 

trafik, støj og miljøbelastning. kvarteret havde før fornyelsen en noget broget sta-

tus og tiltrak blandt andet en stor del af de sociale problemer, som også findes i en by 

af fredericias størrelse.

ByforNyeLse soM forsØg  der er i det såkaldte sjællandsgadekvarter frem til 

2004 gennemført en helhedsorienteret fornyelse, som har spændt hele vejen over 

gader og byrum, sociale væresteder, ungdomshus og nye idrætsfaciliteter. fornyel-

sen er gennemført som forsøgsprojekt inden helhedsorienteret byfornyelse og se-

nere områdefornyelse blev en integreret del af dansk byfornyelseslovgivning. for-

nyelsen har haft tre hovedmål: en styrkelse af gader og byrum, bedre rammer for 

socialt arbejde i kvarteret og bedre rammer for børn og unge.
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gasVærksgruNdeN

På den såkaldte gasværksgrund i den 

østlige del af bymidten er indrettet en 

7.500 m2 stor lege/idrætsplads med plads 

til uformelle fysiske udfoldelser og 

socialt samvær. Projektet er udført med 

støtte fra lokale og anlægsfonden.

4

uNgdoMMeNs Hus

en tidligere godsbanegård og en tidligere 

togvogn er i dag ramme om Ungdommens 

Hus – et samlingssted for byens unge 

i alderen 15-25 år. Uden for bygningen 

er indrettet en skaterbane med ramper 

i alle kategorier. 

2

grow your CiTy

som en del af byudviklingsprojektet fredericia c  er et 

ubenyttet havnenært areal midlertidigt udnyttet til projektet 

grow your city – en grøn oase med over 300 mobile køkken-

haver for borgere, børneinstitutioner, skoler mv.

5HeLHedspLaN for gågader og pLadser 

Hovedparten af gågader og pladser i det centrale fredericia 

er blevet fornyet i en sammenhængende byrumsstrategi. 

Vand indgår som et gennemgående element, fx i form af et 

bassinanlæg ved gothersgade/Jyllandsgade.

1

ByruM og ByfaCiLiTeTer  den helhedsorienterede byfornyelse har omfattet flere 

byrumsprojekter. en af de vigtigste ambitioner har været at skabe bedre sammen-

hæng mellem bymidte og havn, blandt andet ved at forstærke aksen fra gågadenet-

tet til havnen via gothersgade over J.b. nielsens Plads og ud i de nye byudviklings-

områder i havnen. fornyelsen indgår i storstilet sammenhængende byrumsstrategi, 

som er gennemført med det mål at styrke detailhandel og bymidte generelt. 

soCiaLT udsaTTe og uNge  Mange byfornyelsesprojekter har en ambition om en 

social indsats, men få steder omsættes det til praksis, som det er set i fredericia. 

den sociale dimension er her taget meget konkret op med nye rammer for det dag-

lige sociale arbejde. den fredede krackes gård i Vendersgade er indrettet med loka-

ler for nogle af byens frivillige sociale organisationer – Vindmøllen, socialpsykia-

trisk støttecenter, ældresagen og foreningen far – og på den anden side af gaden er 

indrettet et mødested med cafe for misbrugere.

et andet socialt fokusområde har været kvarterets børn og unge, hvor der med sær-

lig finansiering er gennemført to store projekter. I norgesgade er indrettet et Ung-

dommens Hus i en tidligere godsbanegård med blandt andet cafe, lovlig graffitimur 

samt øvelokaler i lydmuren og i den anden ende af bymidten er en tidligere gas-

værksgrund indrettet til idræts- og aktivitetsområde. 

udVikLiNgsproJekTeT frederiCia C  fornyelsen af fredericia bymidte fortsæt-

tes i de kommende år gennem projektet fredericia c. et partnerskab mellem frede-

ricia kommune og realdania har etableret rammer for udvikling af en helt ny bydel 

ved havnen med op mod 1.000 boliger og 2.800 arbejdspladser.  Projektet har alle-

rede sat sit præg på bymidten med flere spændende midlertidige anlæg som have-

projektet grow your city og et stort rekreativt område øst for havneløbet. 

HeLHedsorieNTeriNg Når deT er BedsT  fredericia bymidte er et af de byområ-

der i landet, hvor tanke gangen bag helhedsorienteret byfornyelse er kommet stær-

kest til udtryk. I den meget brede vifte af gennemførte projekter er det måske især 

interessant at se, hvor konkret der kan arbejdes med sociale initiativer i en bymidte-

fornyelse. en anden interessant dimension, som kunne være forbillede for andre 

byudviklingsprojekter i landet, er den strategi for midlertidig arealanvendelse som 

for øjeblikket er i spil, mens den kommende havneomdannelse afklares nærmere.
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Hovedparten af boligkarreerne  |  bygningsfornyelse / friarealforbedring

adilsvej  |  byrumsfornyelse

byggeriets Hus  |  kulturhus

aksel Møllers Have ( med metrobyggeri)
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frederIksberg   |   svømmehals kvarteret

koMMUne  frederiksBerg

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse, oMrådeforNyeLse

stØttetIlsagn  1999, 2006

særlIge Parter   

ByforNyeLse i karreerNe  svømmehalskvarteret er med sine ca. 6.500 boliger i 29 

kar reer et af de tættest befolkede by områder i lan det. kvarteret består af regel-

mæssige af sluttede karreer i fem etager og rum mer bort set fra bu  tik ker i de om-

kransende strøg      ga  der stort set kun beboelse. svømmehalskvarteret var og er ikke 

et byområde med påtrængende sociale problemer og by for nyelsen i kvarteret er da 

også i overvejende gennem ført som en fysisk orienteret byfornyelse. 

der er gennem en 20-årig periode gennemført karreorienteret byfornyelse i svømme-

halskvarteret med et samlet investeringsomfang mellem 2,5 og 3 mia kr. strategien 

bag fornyelsen har været et frivillighedsprincip, hvor rækkefølgen i fornyelsen ikke 

har været fastlagt af kommunen, men i stedet defineret af interessen blandt bebo-

erne. I en senere fase er investeringerne dog blevet prioriteret, så fx alle væsentlige 

friarealproblemer nu er forbedret.

kaTaLog oVer ByforNyeLse  karrefornyelsen i svømmehalskvarteret har set ude-

fra ikke medført de store forandringer. et hovedprincip i bygningsfornyelsen har 

 været en bevarende fornyelse af gadefacaderne og gadebilledet står, trods friske 

 facader, næsten som før fornyelsen. den fulde forståelse for hvilke betydelige res-
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karreforNyeLse

byfornyelsen i svømmehalskvarteret har 

omfattet flere hundrede ejendomme og 

ca. 15 fælles gårdanlæg. Mange steder er 

opholdsmulighederne nede i gårdrummet 

suppleret af opholdsmuligheder på nye 

altaner oppe i boligerne. 

Nye BoLigkVaLiTeTer

der er i svømmehalskvarteret i 1990erne og starten af 2000 -

erne gennemført  et bredt spekter af de altan- og tilbygnings-

løsninger, som siden er blevet så udbredt, når der skal skabes 

nye boligkvaliteter i de tætte byområder.

gadeforNyeLse

den helhedsorienterede byfornyelse har især fokuseret på 

at forene trafik, parkering og ophold i kvarterets brede gader.

ovale flader med granitbelægninger er et særligt karaktertræk 

i de nu meget velordnede gadekryds.

1

sourcer, der er investeret i kvarteret, op nås først ved at træde ind i gård rummene. 

der er i hovedparten af de 28 karreer indrettet fælles gårdanlæg med opholdsarea-

ler, legemuligheder, affaldshåndtering, cykelparkering og meget andet. gårdanlæg-

gene er projekteret af en forskellige landskabsarkitekter og kvarteret udgør derfor 

i dag et mindre katalog over indretning af bolignære udearealer i tætte by kvarterer. 

et andet tema, som også kun ses inde i karreerne, er brugen af tilbygninger – med fx 

glas inddækkede altaner eller solfyldte køkken-alrum – som en måde at skabe ny 

bolig kvalitet. også her udgør kvarteret et mindre katalog, lige fra byfornyelsens 

 allerførste tilbygningsløsninger med tunge søjlebårne konstruktioner til de senere 

års lette systemløsninger, som fleksibelt kan tilpasses forskellige bygningstyper.

HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse i ØsT  der er fra 1999-2007 gennemført en hel-

hedsorienteret byfornyelse i den østlige del af kvarteret, som så at sige har afrundet 

den karreorienterede byfornyelse ved også at inddrage gaderummene. I samarbej-

de med aktive borgere i et byforum er der udarbejdet en plan for trafikafviklingen, 

som blandt andet har betydet, at flere udkørsler til de omgivende trafikerede veje er 

lukket og hastigheden dæmpet på de interne veje. kvarteret har brede gader, som 

giver mulighed for ophold og trafik på samme tid. dette potentiale er nu udfoldet 

bedre med yderligere træplantning, markerede parkeringsarealer, cykelparkering 

og hævede belægninger, hvor vejene krydses. 

oMrådeforNyeLse i VesT  den helhedsorienterede byfornyelse i den østlige del 

er siden fulgt op af områdefornyelse i svømmehalskvarteret Vest med de samme 

temaer omkring trafik og byrum. en særlig problemstilling knytter sig til kvarterets 

centrale park aksel Møllers Have, som i en årrække er byggeplads for Metrocityringen. 

der er lavet en fornyelse af nogle af de tilstødende gader og en midlertidig indret-

ning af parkområdet, mens en samlet fornyelse afventer, at byggepladsen lukkes.

TæT MeN grØNT  det færdigfornyede svømmehalskvarter er et godt bud på et bære-

dygtigt bykvarter i storbyen. Her er en høj tæthed, som mindsker energiforbruget 

og skaber underlag for byfunktioner og byliv. og her er samtidig gennem byforny-

elsen skabt grønne omgivelser og lys og luft i hele skalaen – fra altanen i boligen 

over attraktive bolignære udearealer inde i karreerne og til gaderummet og – når 

metroen er færdig – også den store fælles bypark.
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bygningsfornyelse, friarealforbedring

Wilkensvej  |  byrumsfornyelse

lindevangsparken  |  legeområde

Metro station lindevang

1

2

3

4

4

1

1
1

1

1

2

3

frederIksberg   |   lindevangs kvarteret

koMMUne  frederiksBerg

byfornyelse  HeLHedsorieNTerT ByforNyeLse, BygNiNgsforNyeLse

stØttetIlsagn  1999 

særlIge Parter  frederiksBerg BoLigfoNd  

forNyeLse af TuNge eJeNdoMMe  lindevangs kvarteret er et tæt bebygget by-

område i det såkaldte frederiksberg Vest kvarter. lindevangs kvarteret rummer på 

et meget koncentreret areal mere end 1.500 boliger og 3.000 indbyggere. området 

består af tætte boligkarreer med femetages beboelsesejendomme opført i solid 

murstensarkitektur i perioden fra 1920’erne til 1950. ejendommene er opført af fre-

deriksberg boligselskab, som i 1992 skiftede navn til frederiksberg boligfond.

kvarteret har metrostation mod nord og grønne omgivelser i lindevangsparken 

mod syd. kvarteret blev før fornyelsen karakteriseret som et tungere byfornyelses-

område præget af en del sociale problemer med stor udskiftning, stor arbejdsløs-

hed, mange beboere med anden etnisk baggrund, misbrugsproblemer og mang-

lende sammenhængskraft. 

aMBiTiØs BygNiNgsforNyeLse  der er fra midten af 1990’erne og frem gennem-

ført en omfattende renovering af boligkarreerne i kvarteret. fornyelsen er gennem-

ført og overvejende finansieret af boligfonden med støtte af byfornyelsesmidler i 

form af henholdsvis aftalt boligforbedring  og senere bygningsfornyelse. de gennem-

førte renoveringsløsninger er valgt efter grundig beboerinddragelse indenfor bolig-
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BygNiNgsreNoVeriNg

lindevangskvarteret har været ramme om 

flere bygningstekniske forsøgsprojekter. 

flere har handlet om byggeprocessen 

og om optimering af økonomi og teknisk 

sikkerhed. andre er omsat til ny boligkva-

litet i form af fx elevator adgang eller nye 

altaner.

1

LiNdeVaNgsparkeN

en bemandet legeplads er et af mange tilbud i parken, 

som i det daglige bruges flittigt af kvarterets beboere 

og børneinstitutioner.

3gadeforNyeLse

den karreorienterede byfornyelse er suppleret af 

en renovering af gaderum som fx her på Wilkensvej, 

hvor der blandt andet er opsat ny gadebelysning.  

2

fondens udbyggede beboerdemokrati. Processen har blandt andet omfattet arran-

gerede inspirationsture samt brug af pædagogisk effektive prøveindretninger i fuld 

skala. Med en enkelt gennemgående bygherre har vigtige erfaringer kunnet flyttes 

fra karre til karre og det har været lettere at holde et gennemgående højt ambitions-

niveau end det fx typisk ses i traditionelle bykarreer med mange og meget forskel-

lige bygningsejere.  

fornyelsen er gennemført i etaper. de fleste er afsluttet og kvarteret tilbyder nu en 

bred vifte af moderne byboliger med blandt andet tagboliger i en eller flere etager, 

elevatoradgang samt forskellige former for altaner. Mange steder er adgangen flyt-

tet fra gade til gårdrum og der er samtidig indrettet nye spændende friarealer inde 

i karreerne.

gaderuM og park  fornyelsen i karreerne er i årene 1999-2007 suppleret af en hel-

hedsorienteret byfornyelse med fokus på gaderum og kvarterets grønne lunge linde-

vangsparken. fornyelsen har været koncentreret i en omlægning og fornyelse af 

Wilkensvej, den øst-vest gående gade, som sammenbinder alle de byfornyede bolig-

karreer. gaden er delvis lukket af på midten ved dalgas boulevard, der er lavet ha-

stighedsbegrænsende bump, lagt nye belægninger på gangarealer og opsat ny be-

lysning. det hele gennemført i et design, som matcher de klassiske byejendomme. 

fornyelsesarbejderne i gaden har været tidsmæssigt koordineret med bygningsfor-

nyelsen i karreerne, så der undervejs har været synenergi i stedet for gener.

den programmerede fornyelse af lindevangsparken er kun gennemført i begræn-

set omfang. Parken fungerer trods det i dag som et vigtigt socialt og kulturelt sam-

lingspunkt i frederiksberg Vest med blandt andet legeområder, soppebassin og 

skøjtebane og er lejlighedsvis ramme om arrangementer som fx street Party, Jazz 

for kids og store legedag.

opsaMLiNg  lindevangskvarteret var før fornyelsen et noget marginaliseret by kvar-

ter på frederiksberg. de ellers så solide ejendomme manglede modrene faciliteter 

og beliggenheden var hverken tæt centrum eller grøn forstad. Med metrostation 

lige udenfor døren ligger kvarteret nu lige midt i hele københavn. samtidig har en 

ambitiøs bygherre med en langsigtet huslejestrategi gjort det muligt at skabe helt 

nye kvaliteter i boligerne og i de nære omgivelser – uden beboerudskiftning i det 

omfang, som ellers typisk ses, når et byområde i den grad forandres til det bedre.
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lodsgade/lodstorvet  |  byrumsfornyelse

kirkepladsen  |  byrumsfornyelse

danmarksgade  |  byrumsfornyelse

danmarksgade  |  bygningsfornyelse, friarealforbedring

1

2
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4
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4

frederIksHaVn   |   frederikshavn bymidte

koMMUne  frederiksHaVN

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse, oMrådeforNyeLse

stØttetIlsagn  2000, 2004  

særlIge Parter    

fra iNdusTriBy TiL opLeVeLsesBy  frederikshavn har efter årtusindeskiftet været 

udfordret af flere større virksomhedslukninger og af de generelle vanskeligheder i 

nordjylland med at fastholde arbejdspladser og øvrige byfunktioner. kommunen 

har formuleret en overordnet strategi, hvor man i stigende grad vil markedsføre 

byen som oplevelsesby for ad den vej at tiltrække nye arbejdspladser og indbyggere.  

store årlige arrangementer som en lysfestival og en tordenskjoldfestival samt nye 

bytilbud som fx en bystrand med palmer er elementer i denne strategi. 

til en oplevelsesby hører også et attraktive og oplevelsesfyldte fysiske omgivelser. 

en aktiv bymidtefornyelse med smukkere gader og byrum er derfor blevet et vigtigt 

redskab i udviklingen af ”det nye frederikshavn”.

fra BygNiNgs- TiL oMrådeforNyeLse  frederikshavn kommune har gennem 

1990’erne gennemført traditionel karreorienteret byfornyelse i den nordlige del af 

bymidten omkring danmarksgade. Her er givet støtte til bygningsrenoveringer, ind-

rettet flere fælles friarealer og blandt andet opført nye ældreboliger. 

fra 2000 til 2005 er gennemført helhedsorienteret byfornyelse med hele bymidten 

som ramme. fornyelsen har været begrænset i sin økonomi og sit omfang, men har 
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kirkepLadseN

byrumsfornyelsen ved kirkepladsen inddrager – som i flere 

af de øvrige fornyelser – vandelementet som en kobling til 

den maritime identitet i havne- og færgebyen frederikshavn. 

2

daNMarksgade

der er gennem årene gennemført facade-

renovering og bygningsistandsættelse på 

begge sider af danmarksgade. fornyelsen 

af selve gaden afrunder og samler på 

smuk vis den fornyelse, der er sket af 

bygningerne.

æLdreBoLiger

den tidlige byfornyelse i det såkaldte 

Palads kvarter er blandt andet resulteret 

i ældrevenlige boliger med elevatoradgang.

3

4 LodsTorVeT

Indretningen af lodstorvet har blandt andet taget 

udgangspunkt i de lokale vindforhold. specialudformede 

vægge skærmer således bylivet mod blæst fra havet. 

1

både resulteret i fysisk forskønnelse af såkaldte restarealer og i forskellige socialt 

orienterede projekter blandt andet i forbindelse med værestedet team tema. fra 

2005 er indsatsen videreført i form af områdefornyelse i den nordlige del af bymid-

ten med fokus på trafikforholdene og på de centrale byrum.

Nye ByruM  danmarksgade er den nord-sydgående hovednerve gennem frederiks-

havn bymidte. områdefornyelsen har medvirket til en forlængelse af gågadeforlø-

bet mod nord, og gaden er i 2007 omlagt med nye belægninger, nyt inventar og med 

faciliteter for et aktivt byliv blandt andet i form af overdækninger. 

Hvor danmarksgade krydser den øst-vestgående forbindelse mellem rådhuset og 

havnen ligger kirkepladsen. Her er trafikken nedprioriteret og der er indrettet en 

stilfærdig flade med rolige belægninger mellem gågade og kirke. 

længere mod syd er der som del af byfornyelsen lavet en fornyelse af lodsgade og 

lodstorvet, som nu er et lille aktivt opholdstorv i forbindelsen mellem gågade og 

havn. torvet er indrettet med rammer for lokalt cafeliv og er kreativt afskærmet af 

både beplantning og særlige skærmvægge. belysningen på stedet er udformet som 

led i en samlet lysplan for frederikshavn bymidte.

forBiNdeLseN TiL HaVNeN  den støttede byfornyelse har bidraget med fornyelse 

af en række vigtige og iøjnefaldende knudepunkter i frederikshavn bymidte. en af 

de store udfordringer i den videre fornyelse bliver at etablere en tættere sammen-

hæng mellem by og havn. en bearbejdning på det konkrete plan af de trafikale bar-

rierer vil bidrage til at der også på det mere generelle plan bliver en bedre sammen-

kobling af oplevelsesmulighederne i bymidten og ved vandet.
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gedser odde  |  natur- og oplevelsessti

langgade  |  trafikregulering, byrumsfornyelse

torvet  |  byrumsfornyelse

sansehave

1
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5

gedser   |   gedser bymidte

koMMUne  guLdBorgsuNd

byfornyelse  oMrådeforNyeLse

stØttetIlsagn  2009 

særlIge Parter  Lag guLdBorgsuNd, BaNedaNMark, sCaNdLiNes   

udfordriNger på sydspidseN  gedser er danmarks sydligste by og har gennem 

mere end 100 år været en vigtig forbindelsesby mod europa. færgefarten til tysk-

land dominerer byen, også efter nedlæggelsen af jernbaneforbindelsen, og gedser 

er således geografisk delt i to med selve gedser by mod øst, og fiskerihavnen og 

færgeterminalområdet mod vest. gedser har flere historisk interessante bygninger 

knyttet til jernbanens storhedstid omkring år 1900 – flere har imidlertid stået tomme 

og afventet renovering og ny anvendelse. samtidig har gedser umiddelbart mod 

syd fine naturkvaliteter omkring gedser odde og fyret med blandt andet nogle af 

de flotteste fugletræk i europa.

gedser har de seneste årtier oplevet en stagnerende udvikling med nedlæggelse af 

arbejdspladser, skolelukning, butiksdød og et faldende befolkningstal. siden 1975 

er indbyggertallet således faldet fra ca. 1.100 til i dag ca. 800.  

saMMeNsaT oMrådeforNyeLse  et hovedsigte med fornyelsen i gedser har været 

at skabe udvikling gennem en satsning på nye oplevelsesmuligheder i og omkring 

byen – og dermed udnytte det potentiale, der ligger i placeringen som danmarks 

sydligste punkt og i de fortællinger, der er om byen. områdefornyelsen er rammet 
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NaTursTi 

langs Østersøkysten er anlagt en første etape i et nyt stianlæg, 

som skal føre fra bymidten til natur- og oplevelsesområderne 

ved gedser odde og gedser fyr. 

1

LaNggade

byens hovednerve langgade er fornyet 

med hastighedsdæmpning, ny belægning 

og nyt byinventar. Midt i gaden er indret-

tet et bytorv med opholdsmuligheder og 

en lille cafe.

2

saNseHaVe

en ubebygget grund er indrettet som et 

stilfærdigt oplevelsesrum med fokus på 

en mere moden målgruppe.

4

ind af en helhedsplan for gedser bymidte og bygger derudover videre på forsøgs-

projektet ”lokale vækststrategier og byfornyelse i udkantsområder”, som er gen-

nemført forud for byfornyelsesprogrammet.

Udviklingen af projektet har involveret mange parter. Udover midler til områdefor-

nyelse har projektet anvendt eU-midler tildelt gennem lag og fødevareministeriet, 

midler fra et Interreg-projekt for seks havnebyer omkring Østersøen, samt tilskud til 

bygningsfornyelse i udvalgte ejendomme i byen. På borgersiden er oprettet et særligt 

bylaug med deltagelse af lokale ildsjæle og nedsat et antal arbejdsgrupper omkring 

konkrete delemmer og delprojekter. arbejdet har fx omfattet fokusgruppemøder, 

dialogmøder og projektvandringer. den kommunale indsats har været koordineret 

i et tværsektorielt forum på tværs af tre forvaltninger. 

parTNerskaB Med færgefarTeN Meget handler om at skabe bedre sammen-

hæng mellem de to sider af gedser ved at få nogle af de ca. 1,7 mio mennesker, som 

årligt passerer igennem til og fra tyskland til også at besøge byen og gedser odde. 

en væsentlig medspiller i udviklingen er således færgeoverfarten gedser-rostock 

som gennem aktørerne  scandlines og banedanmark er indgået i et partnerskab om 

en tværgående udvikling af byen. 

MeNNesker og NaTur i BeVægeLse  fornyelsen har i den hidtidige  fase fokuseret 

på fysiske forbedringer. en stor del af midlerne er således brugt til byforskønnelse i 

hovedgaden langgade, som er fornyet gennem hele sit forløb og på midten har fået 

et nyt bytorv med cafe og opholdsmuligheder. en tom grund i et nærliggende bebo-

elseskvarter er indrettet som sansehave med stilfærdige opholdsmuligheder, plan-

ter, pergolaer og andre oplevelser for øjne og lugtesans. arealet er et sjældent 

 eksempel i byfornyelsen på et byrum specifikt målrettet voksne eller ældre. endelig er 

der nær en børneinstitution indrettet et mindre aktivitetsområde. 

fornyelsen af en natursti langs vandet har været første skridt i et større naturprojekt 

på gedser odde. Projektet indgår i det eU-finansierede projekt ”oplevelsessammen-

hæng mellem gedser by og gedser odde – mennesker og natur i bevægelse”. 

fra TraNsiTBy TiL opLeVeLsesBy  fornyelsen i gedser er et markant eksempel på 

en satsning på oplevelsesøkonomi som strategi for at differentiere sig fra andre 

byer. områdefornyelsen har været en brik i dette og vil forhåbentlig snart blive fulgt 

af nye investeringer i byen på det tidligere baneterræn og udenfor byen af et udstil-

lings- og formidlingshus på gedser odde med tilbud for både fuglekiggere, natur-

elskere og krigs historisk interesserede.

3



58    |    byfornyelsesatlas dk2

søndergade  |  trafikregulering, byrumsfornyelse 

glamsbjerg torv  |  byrumsfornyelse

Multibane

glamsbjerghallen

Østergård Plads  |  åbning mod idrætsanlæg

Østergård Plads  |  friarealforbedring

1

2

3

4

5

6

1

1

2

3

6

5

4

sTaTioNsBy Med kVaLiTeTer  glamsbjerg er en oplandsby med ca. 3.500 indbyg-

gere øst for assens. byen udgør et klassisk stationsby kulturmiljø med en tidligere 

stationsbygning, en statelig hotelbygning samt mange bevaringsværdige bygnin-

ger fra perioden omkring år 1900. glamsbjerg har mange udddannelsessøgende 

med blandt andet gymnasium, 10. klasse skole, musikskole og flere efterskoler. 

trods mange skoler og fx gode idrætstilbud har glamsbjerg haft svært at tiltrække 

børnefamilier. der manglede mødesteder og de fysiske forhold i bymidten signale-

rede med slidt gade- og handelsmiljø, store parkeringsarealer og en trafikbelastet 

hovedgade ikke ligefrem dynamik og tro på fremtiden. 

oMrådeforNyeLse soM LokaLT iNiTiaTiV  Initiativet til områdefornyelsen i 

glamsbjerg er taget ”fra neden” og er startet med, at engagerede lokale ildsjæle har 

samlet en række kræfter i byen bag tanken om at tilføre liv og charme til en bymid-

te, der blev oplevet som ”mere end røvkedelig”. Initiativet fandt politisk opbakning 

og fornyelsen er planlagt og gennemført i perioden fra 2004 til 2009. borgerinddra-

gelsen har været intensiv og har blandt andet omfattet et bypanel med deltagelse 

af alle centrale aktører. 

glaMsbJerg   |   glamsbjerg bymidte

koMMUne  asseNs

byfornyelse  oMrådeforNyeLse

stØttetIlsagn  2004

særlIge Parter    
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gLaMsBJerg TorV

Mellem hotel og tidligere station er ind-

rettet et nyt torv med både urbane og 

grønne arealer. til venstre i billedet ses 

det gamle jernbanespor mellem assens 

og tommerup. sporet anvendes i dag 

som trolleybane for sommerturister.

2

åBNiNg af idræTsoMråde

et nyt transparent hegn udført i glas 

har åbnet idrætsområdet op i forhold 

til resten af byen. foto: bn byfornyelse.

5

MuLTiBaNe

I tilknytning til byens øvrige idræts-

tilbud med idrætshal og svømmebassin 

er anlagt en ny multibane.

3

faCadeMaNuaL

glamsbjerg rummer mange bevaringsværdige bygninger fra 

storhedstiden som stationsby. en manual i god renoverings- 

og byggeskik skal hjælpe bygningsejerne med at sikre disse 

kvaliteter.

1

HaNdeLs- og kuLTurakse  Hovedmålet med fornyelsen har været at igangsætte 

en positiv udvikling og styrke glamsbjergs position som en hyggelig og velfunge-

rende bolig- og handelsby samt et inspirerende og kreativt mødested for unge og 

voksne under uddannelse på hele Vestfyn. den konkrete fornyelsesindsats kan 

sammenfattes gennem to overordnede vinkler. 

den ene vinkel omfatter fornyelse af handelsaksen – gadeforløbet nørregade-søn-

dergade fra nord til syd.  Her er lavet en samlet fornyelse med ny belægning, belys-

ning og øvrigt byinventar. omlægningen har forøget trafiksikkerheden og skabt et 

smukkere handels- og bymiljø. den anden vinkel er den såkaldte kultur akse fra den 

tidligere station via hotel og bibliotek til idræts- og aktivitetsområderne mod øst. 

fornyelsen her har blandt andet omfattet en ny multibane og et glashegn, der har 

givet bedre indkig samt adgang til idrætsområdet oppe fra hovedgaden.

I krydspunktet mellem de to akser er glamsbjerg torv indrettet som byens nye sam-

lingspunkt. banen mellem assens og tommerup var for længst nedlagt og arealet 

ved stationen siden blev blot anvendt til parkering. Pladsen er nu indrettet i en flot 

blanding af grønne opholdsarealer mod den tidligere stationsbygning og belagte 

arealer samt et led belyst spejlbassin mod søndergade. 

ByTiLBud på VesTfyN

glamsbjerg har med sin satsning på aktivitets- og kulturtilbud fulgt en stra-

tegi, som i samme kommune også er kommet til udtryk i store idræts anlæg 

ved assens havn, ca. 10 km fra glamsbjerg. store men endnu ikke finansie-

rede planer om et Vestfyns kulturhus eller et Ungdommens Hus i byens kul-

turakse kan ses som yderligere forsøg på at markere byen selvstændigt på 

Vestfyn. Uanset realiseringen af disse projekter har områdefornyelsen alle-

rede styrket glamsbjergs bymæssige konkurrencemuligheder med nye kva-

liteter i en klassisk dansk stationsby.
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aflastningsparkering 

toftevej  |  trafikregulering, byrumsfornyelse

aktivitetshus 

brøddegade  |  trafikregulering

gudhjem Universitet 

silopladsen  |  byrumsfornyelse

Havnepladsen  |  byrumsfornyelse

kyststi
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gUdHJeM   |   gudhjem bymidte

koMMUne  BorNHoLMs regioNskoMMuNe

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse

stØttetIlsagn  2002 

særlIge Parter    

TurisMeN HaVde TageT oVer gudhjem er to byer. om sommeren en sprudlende 

turistby med tusindvis af daglige besøgende, som nyder det idylliske bymiljø, de 

regionale seværdigheder og den smukke omgivende natur. resten af året – og om 

sommeren – den daglige ramme om livet for knap 1.000 mennesker. byen havde 

gennem en periode haft en lidt negativ udvikling med et turistliv, som helt havde 

taget over og resulteret i færre helårsboliger, et dalende serviceniveau udenfor sæ-

sonen og ikke mindst store trafikale problemer i sommerperioden, hvor turist-

busser og biler dominerede bymidten og havnen.

LiV i gudHJeM  der er i perioden 2002-2008 gennemført en helhedsorienteret byfor-

nyelse med overskriften ”liv i gudhjem” og den overordnede målsætning at skabe 

en mere rimelig balance mellem sommerturisme og helårsbosætning. Processen 

med helhedsorienteret byfornyelse er formelt startet med udsendelse af et debat-

oplæg og afholdelse af et fælles borgermøde. efterfølgende har tre arbejdsgrupper 

med interesserede borgere på en række idé-workshops udarbejdet ideer til fornyel-

sen. Ideerne er samlet i et idékatalog, som har været grundlag for prioritering og for 

udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet.
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siLopLadseN

I den sydlige del af havnen er med enkle 

midler indrettet en opholdsplads med 

siddepladser på et antal træplinte – det 

hele indrammet af et tyndt brostensbånd. 

6

gudHJeM uNiVersiTeT

På førstesalen over gudhjem bibliotek 

er indrettet et gudhjem Universitet med 

lokaler og forskellige It-faciliteter.

5 LokaLT ByruMsiNVeNTar

de nye byrum i gudhjem er indrettet med byrumsinventar 

med klare lokale referencer i form af træ og groft tilhuggede 

granitblokke. Møbel og skulptur på samme tid.

TræNgseLssTraTegi for ByMidTeN  et af byens store planlægningsproblemer 

har været den massive trafik i sommersæsonen. Hele byen er så at sige indrettet til 

at kunne tage den store trafikmængde, som kulminerer på store parkeringsarealer 

ved havnen. trafikken i de tætte gyder og ved havnen har forringet udfoldelsesmu-

lighederne i gudhjem og været belastende for det unik ke bymiljø, som så mange 

netop kommer for at opleve. Med udgangspunkt i tidligere udarbejdede trafik-

analyser har strategien været at anlægge nye parkeringsmuligheder i randen af by-

midten og at synliggøre disse muligheder for de besøgende. der er anlagt to nye 

aflastningsparkeringspladser ved gudhjemvej og ved Helligdomsvej. I forlængelse 

af det er forbindelsesvejen toftevej forskønnet og der er etableret sikre forgænger-

overgange over vejen mod bymidten. I den anden ende af bymidten er parkerings-

arealet indskrænket for at give plads til en natursti langs kysten mod nord.

ByruM Med LokaL ideNTiTeT  byfornyelsesprogrammet indeholdt ud over gade-

fornyelse planer for byrumsfornyelse i havneområdet. På den såkaldte siloplads i 

den sydlige ende af havnen har byens gamle mastekran har fået smukkere omgivel-

ser og der er indrettet et opholdsareal med et enkelt bænkearrangement. ligesom 

på Havnepladsen lidt længere mod nord er byinventaret skulpturelt udført i de 

 lokale materialer træ og granit.

raMMer for fæLLesskaB  gudhjem har savnet rammer for både foreningsliv og 

for et studie- og erhvervsmiljø. I et tidligere missionshus er indrettet et mindre akti-

vitetshus specielt rettet mod børn og unge, men som står åbent for brug blandt alle 

byens borgere. aktivitetshuset er enkelt indrettet med rammer for aktiviteter som 

fx et filmværksted og lokale amatørmusikere. 

et andet aktivitetstilbud er indrettet i et tidligere uudnyttet rum på førstesalen 

over gudhjem bibliotek i bryggerstræde. Her er indrettet et mødelokale med for-

skellige It-faciliteter. lokaler og udstyr kan bruges af alle og er blandt andet til-

tænkt fjernstuderende ved videregående uddannelser og ny startede mindre virk-

somheder. efter indretningen af it-lokalerne på øverste etage har bygningen skiftet 

navn til gudhjem bibliotek & Universitet.

kaTaLysaTor for Ny BaLaNCe  det er en stor opgave for alvor at forandre balan-

cen mellem turisme og hensynet til helheden i en by som gudhjem, og forandringen 

vil uden tvivl kræve andre redskaber end helhedsorienteret byfornyelse, fx på bolig-

området. byfornyelsen har imidlertid været en god katalysator, som sammen med 

en bevarende lokalplan og ikke mindst en stærk lokal opbakning har skubbet udvik-

lingen i den rigtige retning – mod mere kvalitet – hele året – i gudhjem.
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slagtergade  |  kvarterhus

slagtergade  |  byrumsfornyelse

overgange over jernbanesporet

Vestergade  |  trafikregulering, byrumsfornyelse

storegade  |  trafikregulering, byrumsfornyelse

Haderslev dam  |  rekreativt område

1

2

3

4

1

3

3

2

4

5

6

6

ByforNyeLse og HaVNeoMdaNNeLse  Haderslev har en af landets mest velbeva-

rede og sammenhængende historiske bykerner. der er i 1980’erne og 1990’erne gen-

nemført en større indsats i den østlige del af bymidten omkring slotsgade for at 

fastholde disse kvaliteter. fornyelsen i den østlige bymidte fortsættes i disse år 

yderligere mod øst gennem omdannelse af de bynære havneområder i Haderslev 

fjord til nyt byområde. Indimellem disse to fornyelser er der mellem 2000 og 2005 

gennemført en helhedsorienteret byfornyelse i kvarteret vest for bykernen – i det 

kvarter, der nu kendes som gammel Haderslev.

Barrierer i gaMMeL HadersLeV  byfornyelsesområdet ligger som et lille selv-

stændigt bykvarter mellem de stærkt trafikerede veje bredgade og omfartsvejen og 

med Haderslev dam mod syd. området rummer overvejende lav bebyggelse fra 

slutningen af 1800-tallet suppleret af nyere byggerier ned mod dammen. kvarteret 

var inden fornyelsen præget af dårlig vedligeholdelse og nedslidte byrum og mulig-

heder for fælles berøringsflader på tværs af de forskellige beboergrupper. en særlig 

problemstilling var trafikale barrierer i form af en jernbanelinje og en trafikeret ind-

faldsvej fra vest, som gennemskar kvarteret.

HadersleV   |   gammel haderslev

koMMUne  HadersLeV

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse

stØttetIlsagn  1998 

særlIge Parter    

5

6
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sLagTergade

en bugtning af vejforløbet i slagtergade 

har medvirket til at sænke hastigheden 

og fredeliggøre trafikken. omlægningen 

har samtidig dannet en lille opholdslomme 

med det passende navn fredens Plads. 

oVergaNge

niveaufrie overgange over den gamle jernbanelinje med 

trapper og ramper, hvor fodgængere og cyklister kan krydse 

sporet, har skabt ny forbindelse mellem boligerne og de 

rekreative områder ved Haderslev dam. 

2

3

VesTergade  

smukke købstadsfacader og kvalitet i byrummet er nu med 

til at definere det nye gammel Haderslev.

4

TrafikreguLeriNg og Nye oVergaNge  den helhedsorienterede byfornyelse har 

haft særlig fokus på trafikken. der er i flere gader gennemført hastighedsdæmpende 

trafiksanering med gadeindsnævringer, bump, beplantning og vejtræer, og der er 

indført 40 km hastighedsbegrænsning i hele området. I den gennemgående store-

gade er desuden anlagt cykelstier i begge retninger. 

for at nedbryde jernbanesporets fysiske barrierevirkning mellem kvartererne nord 

og syd for banen, er der etableret niveaufrie overgange. frivillige kræfter har arbej-

det med at gøre banen til en attraktion i stedet for en barriere, og et veterantog er i 

2011 begyndt at køre på strækningen mellem Haderslev og Vojens.

 

kVarTerHus I slagtergade er en fredet bygning renoveret i forbindelse med den 

helhedsorienterede byfornyelse. Projektet er finansieret i samarbejde med den 

nærliggende sct. severin skole og bygningen bruges nu både af skolen og som kvar-

terhus for områdets beboere. 

Ny ideNTiTeT  den helhedsorienterede byfornyelse har ikke kun arbejdet med fysi-

ske barrierer, men også med opbygning af ny identitet i et bykvarter, som tidligere 

mest var ét, man kørte igennem. Processen omkring byfornyelsen har her spillet en 

vigtig rolle. borgerne har i samarbejde med kommunen bidraget til idéudviklingen 

og har gennem hele processen været aktivt engagerede i projektet. Identitetsskif-

tet har sågar markeret sig i kvarterets navn, der som led i fornyelsen skiftede fra 

ingenting – eller slagtergadekvarteret som det hed i byfornyelsesprogrammet – og 

til det noget mere stemningsfulde gammel Haderslev. 



64    |    byfornyelsesatlas dk2

servicecentret  |  fællesfaciliteter 

friarealforbedring 

bygningsrenovering

Multiparken  |  aktivitetsområde

Villa fem  |  drift af multipark
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HelsIngØr   |   vapnagård

koMMUne  HeLsiNgØr

byfornyelse  

stØttetIlsagn   

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN, LokaLe og aNLægsfoNdeN   

sTorskaLa i HeLsiNgØr  Vapnagård er en almen boligbebyggelse i udkanten af 

Helsingør opført 1967-73. der bor i dag ca. 4.000 mennesker i bebyggelsens ca. 1.700 

boliger. Husene i Vapnagård er opført efter byggesystemet ”boligforeningernes 

etage typehus” fra 1963 og er med sine 57 helt ens boligblokke i tre etager et meget 

illustrativt eksempel på storskalatankegangen i den tids elementbyggerier.

Vapnagård er et af flere almene byggerier i det sydlige Helsingør med fysiske og so-

ciale udfordringer. den noget isolerede bebyggelse var fra start præget af dårligt 

image som et sted, man ikke selv valgte at bo. dette image er siden forbedret bety-

deligt, og der er gennem årene opbygget en række rigtig gode fællesfaciliteter og et 

stærkt lokalt fællesskab som grobund for den fremtidige udvikling. 

soCiaL og kuLTureL HeLHedspLaN  I perioden 2009-2013 gennemføres i et samar-

bejde mellem Vapnagård, Helsingør kommune og landsbyggefonden en social og 

kulturel helhedsplan med fokus på beskæftigelse, kulturaktiviteter og bedre image. 

det daglige omdrejningspunkt for det boligsociale arbejde er servicecentret, som 

ligger centralt i bebyggelsen i forbindelse med institutioner og  grønne områder. cen-

tret er udover ramme om daglige driftsfunktioner også ramme om socialrådgivning, 
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mp:H – MuLTiparkeN HeLsiNgØr

Multiparken ved Vapnagård er med sine 10.000 m2 en af 

de største aktivitetspladser i danmark. mp:H har været en 

betydelig investering, men også en kæmpemæssig succes 

med over 100.000 brugere det første år.

4

beboerrådgivning, bibiliotek og en række aktivitetstilbud i forbindelse med helheds-

planen. blandt mange indsatsområder kan nævnes beskæftigelse, hvor der blandt 

andet gennemføres en indsats overfor de unges beskæftigelsesmuligheder gen-

nem formidling af fritidsjobs, samt sundhed hvor der gennem aktiviteter som sund-

hedsuge, madfestival, motionsløb og sundhedskurser sættes fokus på de såkaldte 

kraM-faktorer kost, motion, alkohol og rygning. det kriminalitetsforebyggende ar-

bejde sker blandt andet gennem et fast ssPk-samarbejde og ugentlige træffetider i 

selve bebyggelsen for det lokale politi.

landsbyggefonden har prækvalificeret Vapnagaard til at udarbejde en boligsocial 

helhedsplan for perioden fra 2014 - 2017. dermed kan den boligsociale indsats videre-

føres stort set som hidtil frem til udgangen af 2017.

MuLTipark  I 2011 fik Vapnagård en ny facilitet i den store skala. På en tom grund 

mellem bebyggelse og indkøbscenter er der med støtte fra lokale og anlægsfonden 

indrettet mp:H – et stort aktivitetsområde med både udendørs og overdækkede fa-

ciliteter. Parken danner ramme om en stribe uorganiserede sportsaktiviteter som 

streetbasket, f0dbold, skate, bmx, parkour og skøjt om vinteren og er bemandet 

med såkaldt konfliktløsende tilsyn i dagtimerne. aktivitetsområdet er med sine fan-

tastiske rammer ikke bare et samlingspunkt for unge fra Vapnagård og Helsingør, 

men besøges at skatere og unge fra hele regionen. Multiparken vurderes allerede at 

have haft en betydelig kriminalitetsforebyggende og imagefremmende effekt og er 

på den måde eksempel på en tilsyneladende ret voldsom investering, som måske er 

alle pengene værd.

BygNiNgsreNoVeriNg  Vapnagård er som andre byggerier fra samme periode så 

at sige født med byggetekniske og bygningsfunktionelle problemer. der er i 1990’-

erne gennemført bygningsrenovering i en del af blokkene med fornyelse af klima-

skærmen, etablering af nye sadeltage – delvist med tagboliger – samt indretning af 

nye udearealer. for at skabe variation i de 57 fuldstændig ens blokke blev renoverin-

gen projekteret og gennemført af fire forskellige tegnestuer. 

fra 2012 og frem til 2015 gennemføres yderligere bygningsrenovering med en anslået 

samlet investering på ca. 1 mia kr. renoveringen omfatter både indvendige og ud-

vendige arbejder og har en stærk fokus på energi med blandt andet opsætning af 

nye solcelle anlæg på tagene. I forbindelse med renoveringen er indgået en særlig 

partnerskabsaftale mellem kommune, boligselskab og entreprenør om at styrke den 

lokale beskæftigelse gennem forpligtet virksomhedspraktik, ansættelse af lokale lær-

linge og sågar unge fra bandemiljøer. Partnerskabet er et godt eksempel på, hvordan 

det sociale og det fysiske ikke bare i ord men også i praktiske løsninger kan smelte 

sammen i gennemførelse af en boligsocial helhedsplan.  

MuLTikuLTureL fesTiVaL

en årlig multikulturel festival er med 

til både at skabe sammenhold på tværs 

af kulturer i bebyggelsen og til at åbne 

op i forhold til  det øvrige Helsingør.

BygNiNgsreNoVeriNg

bygningsrenoveringen i Vapnagård 

gennemføres i en stramt styret fase-

opdelt proces, der ikke står meget 

tilbage for den oprindelige industrielle 

opførelsesteknik.

3
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Hele bebyggelsen  |  bygningsrenovering, friarealforbedring 

kulturama  |  kultur- og beboerhus

Holtbjergskolen og institutioner

aktitetsområde  |  bMX bane, klatrevæg

stiforbindelse til Holtbjergsø
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HernIng   |   holtbjerg

koMMUne  HerNiNg

byfornyelse  særLig ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2004 

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN   

BoLigoMråde Med iMageproBLeMer  byområdet Holtbjerg ligger i den østligste 

del af Herning, cirka en kilometer fra centrum. området ligger umiddelbart op til 

Herningcentret og er omkranset af større vejanlæg eller jernbane på alle sider. om-

rådet har omkring 850 boliger med cirka 1.800 beboere – hovedparten er almene 

boliger drevet af boligselskaberne lejerbo og fællesbo. centralt i området ligger et 

større antal offentlige institutioner: Holtbjergskolen, børnehuset Holtbjerg, flere 

vuggestuer/børnehaver/fritidshjem samt et aktivitetscenter. 

Udfordringen i Holtbjerg har været at få vendt en negativ udvikling med ophobning 

af ressourcesvage beboere, høj arbejdsløshed, kriminalitetsproblemer, fravælgelse 

af lokale skoler og et generelt dårligt image. Målet har blandt andet været at styrke 

foreningslivet, at gøre de grønne områder mere attraktive, at tilføre flere kulturtil-

bud, at få flere i job og at forbedre det arkitektoniske udtryk i området.

BoLigsoCiaL og fysisk iNdsaTs  I de første år fra omkring 2ooo og frem var indsat-

sen primært båret af boligsociale og fysiske aktiviteter gennemført af de almene 

bolig selskaber i området. en del af boligblokkene blev renoveret med nye altaner og 

de bolignære udearealer fornyet med blandt andet nye legepladser. 
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kuLTuraMa

kultur- og beboerhuset kulturama er 

indrettet som tilbygning til områdets 

skole. Ud over at være et dagligt 

værested for specielt mange unge er 

huset ramme om aktiviteter som korsang, 

kurser i madlavning og børneopdragelse, 

zumbadans, parkour og hip-hop festival. 

1

akTiViTeTsoMråde

et grønt område i den østligste ende 

af området er indrettet som aktivitets-

område med blandt andet en bmx-bane, 

et klatretårn og en lang klatrevæg. 

udeareaLer

aktivitetsmulighederne inde i boligbebyggelsen er 

forbedret med fem nye cirkelformede legearealer. 

3 sTiforBiNdeLse

en ny stiforbindelse med en træbro over jernbanen og 

en tunnel under motorvejen har skabt adgang fra det tæt 

beboede Holtbjerg til et stort naturområde med blandt 

andet den kunstige Holtbjergsø.

4

særLig ByforNyeLse  fra 2004 har indsatsen kunnet styrkes med offentlige byfor-

nyelsesmidler. På baggrund af et længevarende forløb med aktiv beboerinddragelse 

er formuleret en områdefornyelsesplan baseret på de fire temaer: boligliv, udeliv, 

kulturliv og arbejdsliv. Processen har anvendt abcd-metoden med en ressourceba-

seret tilgang til beboerinddragelse og der er blandt andet gennem en ansat projekt-

koordinator brugt kræfter på at være opsøgende og understøttende i forhold til 

beboergrupper, der normalt ikke kommer til orde i en sådan proces. 

de særlige byfornyelsesmidler har haft fokus på kulturliv og udeliv og hovedparten 

af den statslige støtte er således gået til indretning af et særligt aktivitetsområde for 

unge i udkanten af bebyggelsen samt til etablering af kulturhuset kulturama.

sammenhængskraften i området er blandt andet styrket gennem et projekt finansie-

ret af biblioteksstyrelsen, hvor skole og det lokale bibliotek har samarbejdet om en 

aktiv integrationsindsats.

kuLTur- og BeBoerHus  det centrale omdrejningspunkt for fornyelsen i Holtbjerg 

har været kulturhuset kulturama, som blev indviet i august 2009. kulturhuset er ble-

vet til efter en længere proces med inddragelse af forskellige brugergrupper i plan-

lægning og i byggeudvalg. navnet kulturama er opstået som beboerforslag. kultur-

huset er fysisk opført som en mindre tilbygning til den eksisterende skole med 

inddragelse af skolens tidligere mødesal som en del af huset. bygningen rummer 

mødesal, opholdsrum, it-faciliteter, et storkøkken samt adminstrationsrum. lige 

udenfor kulturhuset er der – i samarbejde med skolen – indrettet en multibane.

Vores HoLTBJerg  fornyelsen i Holtbjerg har allerede sat sine spor. samtidigheden 

i de mange initiativer har været vellykket og der er i dag både mindre beboerudskift-

ning, mindre kriminalitet og ballade og generelt et bedre ry. den procesorienterede 

tilgang med overskriften ”Vores Holtbjerg” har skabt netværk, som skal bære forny-

elsen videre og ikke mindst er kulturhuset kulturama blevet et godt fysisk og socialt 

samlingspunkt i området.

fra 2011-2016 gennemføres med midler fra landsbyggefonden bygningsrenovering 

i den vestlige del af Holtbjerg samt yderligere forbedring af områdets udearealer og 

fællesfaciliteter. Indsatsen bygger på en samlet masterplan og tager med redskaber 

som fx et detaljeret idékatalog udarbejdet i samarbejde med beboerne tråden op fra 

den hidtidige beboerproces i Holtbjerg.
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trappen  |  byrum

den grønne Plads  |  byrumsfornyelse

nørregade  |  trafikregulering, byrumsfornyelse

Hjørringgade  |  byrumsfornyelse

runddelen  |  trafikregulering
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HIrtsHals   |   hirtshals bymidte

koMMUne  HJØrriNg

byfornyelse  oMrådeforNyeLse 

stØttetIlsagn  2005

særlIge Parter     

forNyeLse i Lag  Hirtshals er en ung by, hvis udvikling først tog fart i forbindelse 

med havneanlæg gel sen i starten af 1920’erne. byen har ca. 6.200 indbyggere og er 

på flere planer præget af sin udsatte beliggenhed ved skagerak. som del af et yder-

område har byen i en årrække oplevet et faldende befolkningstal og vanskeligheder 

ved at fastholde handelsliv og arbejdspladser. rent fysisk er især den østlige del af 

bymidten præget af tidligere tiders ”klondykestemning” og har en meget åben og 

sammensat bygningsstruktur med adskillige potentielle byggemuligheder. 

kommunen har i 1990’erne støttet punktvise boligforbedringer i bymidten og har 

ikke mindst med gennemførelsen af byrumsprojekterne den grønne Plads og trap-

pen givet Hirtshals bymidte ny identitet. en helhedsplan for bymidten og område-

fornyelse med start i 2005 har nu lagt nye lag oven på den tidligere fornyelse. en 

dialoggruppe med relevante aktører i bymidten og på havnen har spillet en aktiv 

rolle i formuleringen af målsætninger og program. 

Bedre BoLiger  Hirtshals har gennem nogle år oplevet et presset boligmarked 

med faldende priser og betydelige udlejningsvanskeligheder. størst problemer har 

været i de private udlejningsboliger, som udgør ca. en fjerdedel af bymidtens ca. 400 
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By og HaVN

fornyelsen af arealet nedenfor trappen har færdiggjort 

den vigtigste forbindelse mellem bymidte og havn i Hirtshals. 

fornyelsen har færdiggjort området omkring trappen som et 

samlet byrum i to niveauer – et byniveau og et havneniveau. 

1

NØrregade

der er gennemført byrumsforbedring 

i hovedgaden nørregade, som med 

kvalitetsmaterialer og små pausemulig-

heder nu udgør et attraktivt indkøbs-

miljø for såvel fastboende som for de 

mange besøgende og  turister i Hirtshals.

3

boliger og som ligger klart nederst i hierarkiet på det lokale boligmarked. et mål for 

fornyelsen har været at skabe boligtilbud med attraktive nære omgivelser, som  kan 

give også ressourcestærke personer lyst til at bosætte sig. områdefornyelsen har 

således – indenfor den begrænsede økonomi, der her har været til rådighed  – forsøgt 

at gribe ind med en differentieret indsats 

forNyeT HaNdeLsgade  de største ressourcer i områdefornyelsen er lagt i en sam-

let fornyelse af handelsgaden nørregade og nogle af dens sidegader. for at øge tra-

fiksikkerheden og tryghedsfornemmelsen for gående er gadeprofilet ændret med en 

tydeligere markering af de forskellige trafikale zoner. belægninger, belysning og 

byinventar er fornyet og gaden udgør i dag et smukt sammenhængende forløb fra 

runddelen ved indgangen til bymidten og frem til den grønne Plads og udsigten 

over havnen. den offentlige fornyelse i gaden er fulgt op af et nyt gågaderegulativ.

MØdeT Med skagerak  skrænten mellem bymidte og havneområde er både en 

udfordring og et potentiale i Hirtshals. Med etableringen af forbindelsen og kunst-

projektet trappen blev et vigtigt skridt taget i en bedre sammenhæng mellem byen 

oppe og nede. områdefornyelsen har taget yderligere fat i byrummene ovenfor og 

nedenfor skrænten, og der er dels skabt bedre opholdsfaciliteter på den grønne 

Plads, dels etableret en midlertidig pladsdannelse nedenfor trappen. 

som afslutning på forskønnelsen i bymidten etableres en karens Plads i Hjørring-

gade, tæt på nørregade og den grønne Plads. den kommende pladsdannelse ind-

rettes i samarbejde med en kunstner med belægning af store granitflader, der illu-

strerer jordklodens tektoniske plader og med sprækker mellem granitfladerne, som  

lyser op, når mørket falder på.



70    |    byfornyelsesatlas dk2

ahlgade  |  byrumsfornyelse 

Passager 

gasværksgrunden  |  parkering og ophold

elværket  |  aktivitetshus

gammel Havn  |  trafikregulering, byrumsfornyelse

Østre Havn  |  nyt bolig- og erhvervsområde

Havnen  |  bystrand
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Holbæk   |   holbæk havn

koMMUne  HoLBæk

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2001 

særlIge Parter       

Mod Ny saMMeNHæNg  Holbæk er en karakteristisk købstadsby med en bymidte 

bygget op omkring byens gamle hovedgade ahlgade ovenfor kystskrænten og med 

middelalderlige stræder, der peger ned mod Isefjorden. der er siden 1990’erne gen-

nemført fornyelse i Holbæk bymidte, hvor hovedaksen ahlgade er gennemgribende 

fornyet fra øst til vest, og der er gennemført støttet bygningsfornyelse og friareal-

forbedring i flere bykarreer. 

Holbæk er samtidig en havneby med den såkaldte gammel Havn mod vest og den 

tidligere trafik- og erhvervshavn mod øst. størstedelen af havneområdet har de se-

nere år været under omdannelse fra havnefunktion til by – en omdannelse som har 

involveret store investeringer fra primært private aktører. Holbæk kommune har 

fra 2001 gennemført en helhedsorienteret byfornyelse med det hovedsigte at skabe 

bro mellem fornyelsen i bymidten og fornyelsen i havneområderne og på den måde 

medvirke til at skabe en styrket sammenhæng mellem by og vand. 

MeLLeM By og HaVN  den helhedsorienterede byfornyelse har fokuseret på forny-

else i overgangen mellem by og havn. På gasværksgrunden er et stort identitetsløst 

og grimt parkeringsareal nyindrettet, og fra parkeringspladsen er skabt nye passager 
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fra ByMidTe TiL HaVN

en række stræder eller passager skaber 

både konkret og visuel kontakt mellem 

Holbæk bymidte og havneområderne.

Ved en af passagerne er opført et privat 

boligbyggeri.

2

gasVærksgruNdeN

Indretningen af arealet i et stramt design 

med maritime motiver i belægninger og 

beplantning illustrerer, at en parkerings-

plads ikke bare er en parkeringsplads.

3 eLVærkeT

et eksisterende kulturhus i et tidligere elværk har som led 

i byfornyelsen fået nye faciliteter og fungerer nu også som 

lokalt medborgerhus.

4 BysTraNd

yderst i havnen er indrettet et rekreativt strandområde 

med badestrand og omklædningsfaciliteter. fra stranden 

kigges ind mod Holbæks nye havnefront med bolig- og 

erhvervsbyggeri i Østhavnen.

7

op ad skrænten til ahlgade og bymidten. foran kulturhuset elværket er indrettet et 

bilfrit forareal med mulighed for udendørs kulturaktiviteter.

stræderne fra ahlgade mod havnen er en del af Holbæks historiske identitet, og en 

vigtig del af fornyelsen har været at udbygge og revitalisere disse stræder. det er 

blandt andet sket gennem etablering af trappeanlæg og ved gennemførelse af et 

par private byggeprojekter på skrænten mod fjorden. 

kuLTurHus  På det flade areal mellem by og havn ligger byens tidligere elværk – en 

markant industribygning i nyklassicistisk stil, som i en række år har fungeret som 

kulturhus med rammer for koncerter, teater og musikskole. som led i den helheds-

orienterede byfornyelse er bygningen renoveret og der er etableret nye kultur- og 

foreningsfaciliteter på første sal. der er samtidig etableret en hovedindgang mod 

gasværksgrunden med en forplads, som danner overgang mellem kulturhuset og 

de fornyede parkeringsarealer ved havnen. 

fra HaVN TiL By  I selve havneområdet har den helhedsorienterede byfornyelse 

været koncentreret i en mindre indsats i den vestlige gammel Havn. Her er der efter 

flytning af et færgeleje og nedrivning af slidte erhvervsbygninger etableret et stem-

ningsfyldt havnemiljø med opholdsaraler og en restaurant med attraktiv oriente-

ring mod vest og udsyn over Isefjorden.

den helhedsorienterede byfornyelse har således skabt gode og synlige resultater i 

havnen, men har selv sagt kun været en mindre brik i den store byomdannelse i 

havneområdet. I den tidligere erhvervshavn mod øst har et intensivt byggeri i 5-6 

etager trukket byen helt frem til vandkanten. bygningerne rummer både erhverv, 

ejer- og andelsboliger og har navne som fjordstokkene, kanalstokken, fyrtårnet, 

Molehusene, Pakhuset og dokhuset til at understrege den maritime beliggenhed. 

byggerierne er første fase i en byudvikling, der er planlagt at fortsætte yderligere 

mod øst. yderst i havnen er lavet en udvidelse af havnens ydermole, som har givet 

læ til en nyanlagt bystrand og der har været afholdt arkitektkonkurrence om et nyt 

dgI byggeri på arealerne. 

de økonomiske rammebetingelser har sat den videre havneomdannelse på midler-

tidigt stop – et stop, som blandt andet udnyttes til at indtænke nye kvalitetskrav i 

omdannelsen i form af fx en sammenhængende offentlig promenade fra øst til vest 

og endnu bedre rammer for byliv og kulturliv i det nye Holbæk ved vandet.
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Vestergade  |  trafikregulering 

Vestergade  |  boligbyggeri ”fremtidens etagebolig”

Vestbyens beboerhus  |  kvarterhus

Malterigården  |  boliger

ceres centret  |  ældrecenter og plejeboliger

tordenskjoldsgade  |  aktivitetsområde
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kVarTerLØfT i iNdusTrikVarTer  Vestbyen er et gammelt arbejderkvarter i Hor-

sens, udbygget i sidste halvdel af 1800-tallet. kvarteret består af beskedne arbejder-

boliger opført i tilknytning til industrivirksomheder som ceres bryggeri, Horsens 

Malteri, crome & goldschmidts og bastians trævarefabrik. I takt med at industripro-

duktionen i de gamle fabrikker stoppede, forslummede kvarteret og fik problemer 

med fysisk nedslidning, høj flyttefrekvens og sociale problemer blandt beboere med 

ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Inden fornyelsen boede ca. 3.500 mennesker i 

ca. 2.200 boliger og ca. 60 procent af beboerne boede alene.

Horsens kommune har i 1980’erne og 1990’erne gennemført en ret massiv byforny-

else i den sydlige del af kvarteret med en del nedrivninger og nye boligbebyggelser. 

frem mod årtusindeskiftet har man i den nordlige del valgt en mere bevarende by-

fornyelse, hvor stort set kun bagbygninger er revet ned til fordel fælles friarealer. 

samtidig blev genanvendelsestanken introduceret med omdannelsen af det store 

ceres kompleks til plejecenter og lokalcenter for bydelens ældre i 1997. 

fra 2001 til 2007 har fornyelsen haft form af en kvarterløftindsats, som skulle styrke 

kvaliteter og sammenhængskraft i kvarteret og tiltrække ressourcestærke beboere. 

borgerinddragelsen og det lokale engagement har først og fremmest fokuseret på 

Horsens   |   vestbyen

koMMUne  HorseNs

byfornyelse  kVarTerLØfT 

stØttetIlsagn  2001 

særlIge Parter   BoLigseLskaBer      

5

6
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kVarTerHus

Vestbyens beboerhus ligger som et 

centralt samlingspunkt i kvarteret. 

den utraditonelle facadeløsning er med 

til at udsende nogle af de grønne signaler, 

som også har været en del af kvarterløftet.

3

Ceres CeNTreT

efter nedlæggelse af ølproduktionen i 1997 er bygnings-

komplekset omdannet til ældrecenter med plejeboliger. 

de fine gamle fabriksbygninger er bevarede og der er ind-

rettet nye udearealer.

MaLTerigårdeN

det store gamle fabrikskompleks er sær-

deles alsidigt udnyttet med såvel almene 

som ejer- og ungdomsboliger samt et 

botilbud for demente.  

54 akTiViTeTsoMråde

en ubebygget grund i tordenskjoldsgade er indrettet til 

aktivitetsplads med skaterbane, basketballbane og beach-

volley for de unge og med grillområde for familierne.

6

at skabe bedre fællesfaciliteter og på at gøre noget ved trafikken, men den største 

økonomiske indsats har ligget på bolig- og bygningsfornyelse rundt i området.

kVarTerHus i CeNTruM  kvarterløftet er gennemført med en omfattende borger-

inddragelse. et vigtigt omdrejningspunkt i processen har været indretningen af et 

nyt kvarterhus – Vestbyens beboerhus – i en tidligere fabriksbygning. bygningen er 

gennemgribende ombygget og kvarterhuset stod i flere år – indtil ny bebyggelse 

lukkede for indkig fra Vestergade – med sine glasfacader og solceller som et meget 

synligt symbol på kvarterløftet i bydelen. Huset er i dag et vigtigt samlingssted i Vest-

byen. det er hjemsted for flere borgerstyrede foreninger og danner ramme om en 

lang række kulturelle, sociale  og sportslige aktiviteter. 

TrafikreguLeriNg  kvarteret er mod nord og øst omgivet af de trafikerede veje 

Vestergade og allegade. der er som led i kvarterløftet lavet en regulering af Vester-

gade,  som har fået cykelsti i begge retninger og hastighedsdæmpning gennem ty-

delig markering af en bred helle midt i vejbanen. også nogle af de tilstødende gader, 

der leder fra Vestergade ind i kvarteret, er i samarbejde med beboerne trafiksaneret 

med bump og chikaner, som har gjort kvarteret fredeligere at færdes i.

ByruM og BoLigByggeri  byfornyelsens ambition om at skabe nye byrum og faci-

liteter, der kunne fungere som mødested for bydelens beboere, er blandt andet til-

godeset i tordenskjoldsgade, hvor en tidligere ubebygget grund nu er indrettet til 

aktivitetsplads. Programmets planer om at indrette en kvarterpark på Vestbyskolens 

område er realiseret med anden finansiering i forbindelse med opførelse af et nyt 

skolebyggeri.

et par interessante boligprojekter har fulgt op på den tidligere omdannelse af ceres 

bryggeriet. Ved nygade er det tidligere Horsens Malteri i 2009 omdannet til Malteri-

gården med både almene og ejerboliger. I stueetagen er indrettet Malteriet – et bo-

tilbud for mennesker med svær demens. byggeriet er suppleret af nyopførte ung-

domsboliger i fem selvstændige bygninger omkring Malterigården. senest er hullet 

ud for kvarterhuset i randbebygelsen i Vestergade fyldt ud med ”fremtidens etage-

bolig” – et alment boligbyggeri som eksperimenterer med nye boligformer. 

fasTHoLdeLse af kuLTurarV   de mange nye boligtilbud er en flot afrunding på 

fornyelsen i Vestbyen. den nutidige anvendelse af de ombyggede fabriksbygninger 

er samtidig med til at levendegøre den industrielle kulturhistorie, som gennemsy-

rer hele Vestbyen og som er så væsentlig en del af kvarterets dna.
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kirketorvet  |  byrumsfornyelse

Mølleplads  |  byrumsfornyelse

storegade  |  gadefornyelse

det gamle rådhus  |   medborgerhus
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ByeN Bag digerNe  Højer ligger i danmarks sydvestligste hjørne i tøndermarsken 

mellem tønder og Vadehavet. byen har i dag 1.400 indbyggere, men bærer med sin 

velbevarede bymidte tydeligt præg af tidligere storhedsstider – her er både store 

gamle frisergårde fra 1700- og 1800-tallet og fine byhuse opført i forbindelse med 

industrialiseringen i starten af 1900-tallet. 

Udviklingen var i mange år gået uden om Højer. det har som i andre af landets yder-

ste hjørner været vanskeligt at holde på de unge og erhvervsaktive og i bymidten 

kunne man se både ledige erhvervslokaler og snigende forfald i bymiljøet. der var 

kort sagt behov for ny udvikling i Højer.

TosideT forNyeLsessTraTegi  tønder kommune har i samarbejde med borgere, 

forretningsdrivende, lokale kunsthåndværkere, samt repræsentanter for foreninger 

og byens to efterskoler i årene 2008-2012 gennemført områdefornyelse i bymidten. 

områdefornyelsen bygger på en dobbelt strategi, hvor der på den ene side gennem-

føres en her-og-nu og synlig fornyelse af torve og pladser og samtidig sættes gang i 

et langsigtet strategisk udviklingsarbejde, som skal analysere og operationalisere 

Højers fremtidige muligheder indenfor bosætning, turisme og kultur.

HØJer   |   højer bymidte

koMMUne  TØNder

byfornyelse  oMrådeforNyeLse 

stØttetIlsagn  2007

særlIge Parter  Lag TØNder, a.p. MØLLer foNdeN    



|    75 HØJer    |    HØJer byMIdte

ByruMs- og gadeforNyeLse  der er gennemført en fornyelse af to byrum i byen 

– kirketorvet og Mølletorvet – samt af gademiljøet mellem de to torve. fornyelsen 

har skabt nye rekreative opholdsmuligheder, bedre rammer om to af byens vigtige 

kulturmiljøer og en klarere struktur i bymidten. flest ressourcer er brugt på kirke-

torvet, som er forvandlet fra lidt trist parkeringsareal til byens nye samlingssted 

mellem kirke og hotel. de offentlige investeringer i bymiljøet er fulgt op af en ind-

sats overfor bygningsejerne i forhold til at sikre og forbedre det enestående byg-

ningsmiljø i Højer. der er blandt etableret en såkaldt ”sprossekasse” – et rådgivende 

udvalg under kommunen, der kan stå for tildeling af istandsættelsesstøtte og yde 

konkret rådgivning om vedligeholdelse af byens kulturarv. 

kuLTurarV og ByMidTeudVikLiNg  Højer har med den storslåede omgivende na-

tur og det fine velbevarede kulturmiljø i bymidten oplagte potentialer for fremtiden. 

områdefornyelsen er et skridt i retning af at realisere dette potentiale og øvelsen er 

nu at tage yderligere skridt, der kan tiltrække bosætning og arbejdspladser. som led 

i indsatsen for at fortælle omverdenen om byens kvaliteter, har Højer lokalråd fx 

etableret en hjemmeside, der informerer om byens kultur historiske kvaliteter og de 

nuværende aktivitetstilbud. Med de lidt mere langsigtede briller er der i 

samarbejde med syddansk Universitet gennemført en bosætnings- og er-

hvervsanalyse, som har udpeget lokale udviklingsbarrierer og potentialer. 

aktive og engagerede lokale kræfter, ideer som hjemmevirksomhed for 

iværksættere i kulturhistoriske byhuse og ikke mindste et velholdt bymiljø 

er nogle af de elementer, der skal give fremtidstro i Højer.

BeLægNiNger og ByMiLJØ

flere steder i byen er den oprindelige brostens- og pikstens-

belægning suppleret af mere moderne indslag som fx et 

fortov af sortbrændt tegl med blå keramiske glimt. 

kirkeTorVeT

kirketorvet ligger centralt i den gamle bykerne. torvet er 

nyindrettet med belægninger i en vekslen mellem græs, 

stenmel og trædesten og er møbleret af borde og bænke.

torvet er daglig ramme for leg og ophold, fx i sammenhæng 

med hotellet og bruges også til markedsdage. 

1

MedBorgerHus  

Med støtte fra  a.P. Møller fonden har 

Højer lokalråd købt byens gamle rådhus, 

som ligger lige nord for kirken. Med 

støtte fra områdefornyelsen er huset 

indrettet til lokalt medborgerhus med 

navnet ”det gamle borgmesterkontor”.

4
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Østergade/Vestergade  |  fornyelse af vejforløb

Ikast torv  |  byrum

sieferts Plads  |  boligbyggeri

Ikast biograf og kulturhus
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Ikast   |   ikast bymidte

koMMUne  ikasT-BraNde

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2002 

særlIge Parter     

Nye MuLigHeder i erHVerVsBy  Ikast er en relativt ny by, bygget op omkring jern-

banen mellem aarhus og Herning og et antal større erhvervsvirksomheder i specielt 

tekstil- og bygge industrien. den helhedsorienterede byfornyelse har omfattet de 

mest centrale dele af Ikast, nord og syd for hovedgaden Østergade-Vestergade. om-

rådet er et typisk bymidteområde med en blanding af kommercielle handelsområ-

der, rådhus, parkering, boliger og mange forskellige erhvervsvirksomheder. I selve 

byfornyelsesområdet bor ca 1.200 mennesker og hele 270 af områdets cirka 900 byg-

ninger anvendes til erhverv. 

parTNerskaB oM forNyeLse  et nøgleord i den helhedsorienterede byfornyelse 

har været partnerskaber. Ud over et generelt partnerskab mellem kommune og bor-

gere om bymidtefornyelsen er flere enkeltprojekter formuleret som specifikke part-

nerskaber mellem konkrete aktører. Ikast er karakteriseret ved et meget aktivt er-

hvervsliv og ved mange store virksomheder i forhold til byens stør relse. et erklæret 

mål har været at inddrage de ressourcer, der findes i disse virksomheder, stærkere i 

bymidtefornyelsen end det ses i de fleste andre byer – i en form for noget-for-noget 

samarbejde. 
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bag indkøbsstrøget er der i et partnerskab mellem en lokal projektudvikler og kom-

munen opført to otte etager høje bygninger med blandede ejer- og udlejningsboli-

ger. Partnerskabet har givet kommunen mulighed for tidligt i processen at påvirke 

projektets indhold til fordel for det samlede bymiljø. 

parTNerskaBer for freMTideN  fornyelsen i Ikast har haft partnerskaber som 

overskrift. der er gennemført flere projekter, heraf det måske mest succesfulde om-

kring indretningen og driften af det nye aktivitetshus. den oplagte men dog sjæl-

dent sete ambition om at inddra ge byens største erhvervsvirksomheder i et forplig-

tende samarbejde om fornyelsen af bymidten er kun opfyldt i en vis udstrækning, 

men der er lagt nogle samarbejdskim, som rækker ud over perioden med helheds-

orienteret byfornyelse.

gennemslagskraften af byrumsfornyelsen er der til gengæld ingen tvivl om. om-

lægningen af hovedgaden er en af de mest konsekvente bearbejdninger af en trafi-

keret vej stræk ning i landet og har sammen med det nyind rettede torv givet Ikast et 

nyt bycentrum af høj kvalitet.

ikasT    |    Ikast byMIdte

ikasT TorV

en tidligere parkeringsplads er i dag et storslået byrum, som 

samler tre af byens markante bygninger – rådhus, kirke og 

hotel. torvet er indrettet som en kvadratisk flade med en 

cirkelformet sænkning og et springvand i midten. to rækker 

platantræer adskiller torverummet fra trafikken i Østergade.

2

Biograf og kuLTurHus

Ved det eksisteren de musik- og teater-

sted bakkehuset er opført en kombina-

tion af kulturhus og biograf. 

4

Nye ByBoLiger

I partnerskab med en lokal bygherre er 

opført nye centernære boliger. to otte 

etagers bygninger står som fikspunkter 

for fornyelsen i det ellers så flade Ikast.

3

TrafikoMLægNiNg

den tidligere hovedvej a15 er omlagt 

med indsnævring af kørebanen, cykel-

stier, midterrabat og tydelig markering 

af vigtige overgange for fodgængere. 

1

TrafikoMLægNiNg og NyT TorV  I 2002 åbnede den nye motorvej syd om Ikast, 

hvilket gav mulighed for en ny sammenhæng på tværs af hovedgaden Østergade-

Vestergade, som tidligere var en stærkt trafikeret barriere tværs gennem bymidten. 

Vejstrækningen er som led i fornyelsen fuldstændig omlagt med nyt vejprofil og nye 

overgange og resultatet er et langsgående byrum, som i lige så høj grad binder sam-

men som adskiller. omlægningen af Østergade-Vestergade er suppleret af en forny-

else af byens centrale torv foran rådhuset. torvet er omlagt fra en usammenhæn-

gende plads domineret af parkering til et stort byrum, som på en flot måde samler 

rådhus, kirke og den øvrige bebyggelse. et boligbyggeri har afrundet den vestlige 

side af rummet og et kunstprojekt i samarbejde med realdania har sat det sidste 

punktum i fornyelsen. Med torvet har Ikast fået et byarkitektonisk centrum, som ikke 

alene ser flot ud, men også kan bruges til forskellige arrangementer. 

akTiViTeTsHus og CeNTerforNyeLse  der er – med delvis støtte fra den helheds-

orienterede byfornyelse – indrettet et aktivitetshus nord for indkøbsstrøget. Huset 

er sammenbygget med det eksisteren de musik- og teatersted bakkehuset og og ud-

gør sammen med en nyopført biograf og et nærliggende bibliotek et nyt samlet kul-

turcenter i Ikast bymidte.
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boligbebyggelsen Ishøj centrum

klydens Plads  |  byrumsfornyelse 

Vejlebrovej  |  sikker passage

ny bolig- og centerbebyggelse

stationsplads og undergang til bycenter 

byhaven  |  byrumsfornyelse

1
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eJerBoLiger Med aLMeNe proBLeMer  Ishøj centrum er et boligområde på den 

østlige side af jernbanen i Ishøj bymidte. området er afgrænset af tæt trafikerede 

veje, centerbebyggelse, parkeringspladser samt en rækkehusbebyggelse. selve bo-

ligområdet består af ca. 540 boliger i syv blokke anlagt i en forskudt korsform om-

kring et lille torv. trods navnet og det faktum, at Ishøj centrum ligger meget centralt 

i Ishøj bymidte, var der tidligere ikke meget centrumstemning over bebyggelsen. 

Hverken bebyggelse eller friarealer var inden fornyelsen renoveret siden opførel-

sen omkring 1970 og bebyggelsen savnede især sammenhæng med det øvrige Ishøj.

I modsætning til de fleste andre boligområder med problemer i køgefingeren be-

står Ishøj centrum af ejerboliger. når boligerne er billige nok, tiltrækkes beboere i 

lavindkostgrupperne, og der opstår mange af de samme problemer med manglende 

tilknytning og høj flyttefrekvens som i de almene boligområder. 

oMrådeforNyeLse og CeNTerforNyeLse  Hovedformålet med områdefornyel-

sen, som er gennemført fra 2006-2010, har været at vitalisere området og ophæve 

dets isolation. områdefornyelsen har været knyttet an til dels en overordnet trafik-

handlingsplan, dels en vision for en kunstakse gennem Ishøj, samt projektet ”byen 

IsHØJ   |   ishøj centrum

koMMUne  isHØJ

byfornyelse  oMrådeforNyeLse 

stØttetIlsagn  2005

særlIge Parter       

5

6
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ByHaVeN

Vest for Ishøj centrum er byhaven 

omdannet til til en grøn plads med 

vandtrappe og vandkunst. fornyelsen 

af den grønne oase er sket udenfor 

områdefornyelsen, men indgår som en 

vigtig del af den nye Ishøj bymidte.

6

kLydeNs pLads

Midt i elementbyggeriet fra 1960erne 

er et tidligere uinspirerende butikstorv 

omdannet til en spændende plads med  

navnet klydens Plads. Pladsens midt-

punkt er en skråtstillet sceneoverdæk-

ning, der omkranses af en langstrakt 

halvcirkelformet betonbænk. 

2

CeNTerByggeri og sTaTioNsforpLads

der er opført nyt center- og boligbyggeri mellem Ishøj 

centrum og Ishøj bycenter. byrummet øst for jernbanen er 

fornyet med blandt andet en tryggere passage under banen 

og over Vejlebrovej, som er gjort smallere, hvor stien passerer.

Ny arkiTekTur

byggeriet Vildtbanegården ved stationen er opført som præ-

fabrikeret elementbyggeri, men adskiller sig fra Ishøjs store 

bebyggelser fra 1960erne gennem en mere varieret og åben 

arkitektur.

3 4

ved stranden”, som har haft fokus på integration og beskæftigelse. borgerinddra-

gelsen har været organiseret i temaer og har blandt andet omfattet fremtidsværk-

steder og et dialogforum, der skulle hjælpe med at forankre fornyelsen.

Nye forBiNdeLser  et centralt element i fornyelsen har været at styrke de fysiske 

forbindelser til det øvrige Ishøj, hvor forbindelserne på tværs af vejene hidtil mest 

har bestået af tunneller og gangbroer, som beboerne følte utryghed ved at bruge. I 

forbindelse med områdefornyelsen er stiforløbet i bebyggelsen blevet opgraderet 

og der er nu – i sammenhæng med byudviklingen ved centeret – skabt et sammen-

hængende forløb gennem bebyggelsen, som mod vest knytter an til stations- og 

centerområdet og modsat mod øst til strandarealerne og kunstmuseet arken. forlø-

bet indgår med navnet kunstaksen som en vigtig del af en fornyet Ishøj bymidte.

ByruM i CeNTruM  det centrale torv i Ishøj centrum er i forbindelse med område-

fornyelsen blevet nyindrettet og omdøbt til klydens Plads. Pladsen blev indviet i 

2009 og er både blevet et vigtigt samlingspunkt i bebyggelsen, et spændende punkt 

undervejs langs kunstaksen og en synliggørelse af nye tider i Ishøj centrum.

NyT Byggeri – Nye Tider  Parallelt med fornyelsen i Ishøj centrum er gennemført 

en byudvikling på arealerne mellem bebyggelsen og stationen med opførelse af to 

nye byggerier med butikker og service i stueetagerne og almene boliger i de øvrige 

etager. I mange almene helhedsplaner arbejdes med at udvide boligudbuddet gen-

nem opførelse af nærliggende ejerboliger. Ved Ishøj centrum har man oplevet det 

modsatte, at der op ad problemfyldte ejerboliger er opført nye attraktive og center-

nære almene boliger. 

Mellem de nye boligbyggerier er forbindelsen under jernbanen fornyet med blandt 

andet ny belysning, som øger trygheden. selve stationsforpladsen er omlagt i over-

ensstemmelse med resultaterne af en analyse af trafikforholdene i Ishøj bymidte 

og Ishøj centrum. analysen var en del af områdefornyelsen, mens realiseringen af 

selve projektet er finansieret ved hjælp af statslige og kommunale midler, tilveje-

bragt gennem salg af kommunale grunde. 

I forbindelse med områdefornyelsen i bebyggelsen har kommunen peget på mulig-

hederne for at indpasse suppleringsbyggeri på friarealerne eller på de flade tage, 

men beboerne i Ishøj centrum har hidtil ikke ønsket at udnytte denne mulighed for 

at lægge nye kvaliteter til området.
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Hele bebyggelsen  |  bygningsrenovering, 

friarealforbedring og byrumsfornyelse

glashuset  |  aktivitetshus

søvej Huse  I  nye ejerboliger

Ishøj boulevard  |  ungdomsboliger

1

1

2

3

1

2

2

3

daNMarks sTØrsTe reNoVeriNgsproJekT  Vejleåparken er opført i 1970-74 under 

navnet Ishøjplanen og ligger centralt i Ishøj syd for københavn. bebyggelsen har ca. 

5.000 beboere og består af boligblokke i fire etager langs to svagt buede boliggader 

med tre store rum midt i bebyggelsen med grønne arealer, butikscenter og institu-

tioner. Udgangspunktet for det, der til nu har været danmarks mest omfattende 

renoveringsprojekt, var byggetekniske problemer med fejl i facader og badeværel-

ser, som fik et alvorligt omfang som følge af elementbyggeriets gentagelseseffekt. 

boligområdet havde samtidig massive sociale problemer med høj arbejdsløshed, 

hærværk og vold, som gjorde det svært at tiltrække ressourcestærke familier og i 

sidste ende resulterede i et ringe omdømme i medier og omverden. 

en fysisk renovering af bygninger og udearealer og en opfølgende boligsocial hel-

hedsplan har taget samlet fat i Vejleåparken, der i dag er et forvandlet byområde 

med en række nye kvaliteter og funktioner. 

BygNiNgsreNoVeriNg Med profiL  den fysiske renovering har omfattet en vifte 

af aktiviteter som blandt andet facaderenovering med nye murede facader og glas-

inddækkede altaner, udskiftning af tage samt nye badeværelser. facaderenoveringen 

IsHØJ   |   vejleåparken

koMMUne  isHØJ

byfornyelse  

stØttetIlsagn  

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN, ByggeskadefoNdeN    
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BygNiNgsreNoVeriNg

renoveringen af facaderne er sket med 

stort raffinement i detaljerne og med en 

ambition om at skabe markant variation 

i Vejleåparkens otte delkvarterer. der er 

indrettet både fælles og mere individuelt 

orienterede udearealer.

gLasHuseT

glashuset er opført i 2008 som kvarter-

hus for hele bebyggelsen. Huset drives 

primært af frivillige kræfter og danner 

ramme om en cafe og aktiviteter som  

danskundervisning, gadeteater, bydels-

mødre, kor og zumba.

1

sØVeJ Huse

I bebyggelsens østlige kant er opført en lille almen række-

husbebyggelse, som i sin ensartethed og teknik bygger 

videre på montagetanken, men som i sin skala tilbyder nogle 

andre kvaliteter end i karrebebyggelsen.

2TagBoLiger

Ved tilføjelse af en ekstra etage under taget er der skabt 

mulighed for at supplere bebyggelsen med nye ældreboliger 

med elevatoradgang.

har gennem forskellighed i materialer og farver samt bearbejdning af forskellige 

kunstnere understreget en overordnet opdeling af bebyggelsen i otte delkvarterer 

med hver sin identitet. renoveringen har desuden givet en mærkbar energioptime-

ring med en dokumenteret varmebesparelse på omkring 40% i forhold til før om-

dannelsen.

Processen med at sikre opbakning til fornyelsen blandt beboerne har omfattet en 

lang række forskellige redskaber, blandt andet har der været opstillet en infobox, 

som centrum for informations- og formidlingsprocessen.

forNyeLse geNNeM suppLeriNg  renoveringen af de eksisterende boligblokke er 

suppleret af forskellige former for tilføjelser. over 100 ældrevenlige boliger er op-

ført som nye tagboliger ovenpå nogle af boligblokkene og forsynet med elevatorad-

gang. bebyggelsens ca. 500 små et-værelses hybler er lagt sammen til moderne to-

værelses ungdomsboliger, og der er mod Ishøj boulevard mod vest opført seks nye 

punkthuse med ca. 50 nye ungdomsboliger. endelig er der i udkanten af bebyggel-

sen mod øst opført en rækkehusbebyggelse med ca. 40 familieboliger som et mere 

individuelt alternativ til storskalabyggeriet.

kuLTurBroeN  den fysiske indsat er blevet fulgt op af den boligsociale helheds-

plan ”kulturbroen”, der har arbejdet med tre indsatsområder: job og uddannelse, 

netværk og kulturel brobygning samt image og bosætning. formålet med de tre 

samvirkende indsatser har dels været at skabe rammer for en bredere beboersam-

mensætning, dels at give beboerne kompetencer til at begå sig på det danske ar-

bejdsmarked og endelig at fremme integrationen i det flerkulturelle samfund. den 

boligsociale indsats har været noget op ad bakke i en økonomisk krisetid, men det 

er lykkedes at skabe mange nye aktiviteter i området og etablere lokale netværk, 

der kan forebygge fremtidige sociale problemer. 

fra isHØJpLaN TiL VeJLeåpark  den samlede investering i fornyelsen af Vejleå-

parken har været på mere end 1,5 mia. kr og det kan heldigvis også ses. bebyggelsen 

står i dag nærmest som et levendegjort katalog over renoveringsløsninger til forny-

else af almene boligområder. Med spændende løsninger på begrebet arkitektonisk 

identitet, på sammenhængen mellem bygning og udearealer og på tilføjelse af nye 

boligtyper i bebyggelsen er der virkelig lagt afstand til det grå og triste betonmiljø, 

der tidligere hed Ishøjplanen. 
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overordnet trafikomlægning 

Vestergade  |  parkeringsareal 

kongernes Jelling  |  udstillingsbygning 

Jelling Monumenterne 

gormsgade  |  nedrivninger og trafikomlægning

gorms Plads  |  byrumsfornyelse

 Jelling bycenter

byens Hus  |  bibliotek og kulturhus
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JellIng   |   jelling bymidte

koMMUne  VeJLe

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2002 

særlIge Parter  a.p. MØLLers foNd    

fra arkæoLogi TiL ByoMdaNNeLse    Jelling er trods sin beskedne størrelse en af 

landets bedst kendte byer. Her står danmarks dåbsattest i form af en runesten, her 

er gravhøje, kirke og begravelsespladser fra vikingetiden – kort sagt et levende stykke 

danmarkshistorie, som årligt trækker mere end 150.000 besøgende til byen. Jelling-

monumenterne er – sammen med kronborg og roskilde domkirke – landets eneste 

verdenskulturarv-monumenter, hvilket selvfølgelig i høj grad er med til at sætte en 

vigtig dagsorden for udviklingen af bymidten. 

der er ikke mange byer, hvor ny arkæologisk viden bliver et afgørende element i den 

fremtidige byplanlægning, men sådan er det i Jelling. nye udgravninger af en pali-

sadeindhegning har vist, at monumentområdet har haft en større udbredelse end 

hidtil antaget, og det har afstedkommet ønske om en fritlægning af et større areal 

omkring kirken og højene. Med det udgangspunkt er lavet en samlet udviklingsplan 

for bymidten, hvor trafikken fjernes fra monumentområdet og i stedet ledes ind via 

stikveje fra en ny omfartsvej om bymidten. nye parkeringsmuligheder er samtidig 

integreret i bymidten, blandt andet i form af et kunstudsmykket parkeringsareal i 

Vestergade. etableringen af den nye kant mellem monumentområde og bymidte 

har krævet opkøb og efterfølgende nedrivning af flere ejendomme i gormsgade.
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friTLægNiNg

langs gormsgade er flere bygninger 

nedrevet som led i fritlæggelsen af de 

historiske monumenter. nedrivningerne 

har skabt mere luft omkring især gorms 

høj og har muliggjort en ny spændende 

kant mellem monumenter og bymidte.

JeLLiNg    |    JellIng byMIdte

JeLLiNg ByCeNTer

det nye centerområde i Jelling omfatter 

både bynære boliger, butikker, service-

erhverv samt kultur- og aktivitetshus. 

til venstre i billedet udeserveringen 

i tilknytning til byens Hus.

7

JeLLiNg MoNuMeNTerNe

de historiske monumenter udvikles løbende. I 2011 blev 

de to Jellingesten indrammet af beskyttende glas, smukt 

udformet efter afholdelse af en åben arkitekt konkurrence. 

4

5

ByeNs Hus

I en blanding af offentlig og privat finansiering er opført 

et byens Hus med blandt andet biograf, bryggeri, værksted, 

lokalhistorisk arkiv, cafe og bibliotek.

8

HeLHedsorieNTereT ByMidTeforNyeLse  kombinationen af nationale og lokale 

interesser gør, at mange parter har været – og fortsat er – i spil i udviklingen af Jelling, 

ligesom der gennem årene er udarbejdet en række forskellige planer for udviklingen, 

den seneste igangsat fra 2013. 

de mange lokale og nationale investeringer i udviklingen af Jelling bymidte har i 

perioden 2002-2008 været suppleret af en helhedsorienteret byfornyelse, som først 

og fremmest har været rettet mod den bymidtefornyelse, der er sket syd for gorms-

gade. Ud over støtte til plan- og procesarbejdet har byfornyelsen stået for medfinan-

siering af byrumsfornyelse i forbindelse med en nye centerbebyggelse, samt indret-

ning af kultur- og medborgerhuset byens Hus.

ByeNs Hus  byens Hus er indviet i 2010 efter et længere forløb, hvor lokale i 2002 tog 

et initiativ, som siden blev fulgt op af Vejle kommune og derudover medfinansieret 

af flere private fonde og foreninger. Huset rummer udover kommunale service-

tilbud som bibliotek og borgerservice rammer for et varieret kultur- og kunstliv. 

foran byens Hus er indrettet et mindre byrum, som bruges til dagligt ophold og til 

udendørs arrangementer i forbindelse med medborgerhuset. en større pladsdan-

nelse – gorms torv – mellem centerbebyggelse og monumenter afventer en samlet 

indretning af den nye bykant efter nedlæggelsen af gormsgade.

VerdeNskuLTurarV og HVerdagsraMMer  I Jelling giver den ofte lidt misbrugte 

frase – nyt møder gammelt – virkelig mening. Her har et omfattende byplanarbejde 

skabt helt ny sammenhæng mellem kulturhistorisk arv og moderne levende daglige 

rammer for byens ca. 3.300 indbyggere. en helhedsorienteret byfornyelse er indgå-

et i den samlede proces og har ydet sit begrænsede bidrag til de store investeringer, 

der nu er ved at udfylde planerne. når omlægningen er færdiggjort, vil der på både 

det meget konkrete og det mere abstrakte plan være skabt en helt ny kant i Jelling 

mellem by og kulturarv.
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trafikregulering 

torvet  |  byrumsfornyelse

borgen  |  medborgerhus

1

2

3

3

LaNdsByudfordriNger i NordJyLLaNd  Jerslev er en landsby med ca. 800 ind-

byggere og ligger i nordjylland ca. 10 km øst for brønderslev. landsbyen ligger midt 

mellem de to nordjyske motorveje og har således god tilgængelig som boligby for 

arbejdende i brønderslev, aalborg eller andre nordjyske byer. byen har et velbevaret 

bymiljø med alle de klassiske landsbybygninger kirke, kro, og forsamlingshus og er 

blandt andet kendt for afholdelse af årligt marked og kunstfestival. 

Nye saMLiNgspuNkTer  for at udbygge byens potentiale som botilbud er gennem-

ført en helhedsorienteret byfornyelse med fire temaer: fartdæmpning på vejene gen-

nem byen og regulering af parkeringsforholdene, forskønnelse og fredeliggørelse 

af torvet, byfornyelse af forfaldne og utidssvarende boliger og erhvervsbygninger i 

bymidten samt etablering af et medborgerhus. Udviklingen af byfornyelsespro-

grammet er båret frem af en aktiv borgerforening og har blandt andet omfattet af-

holdelse af borgermøder og to planværksteder. 

byens nye indendørs samlingspunkt er medborgerhuset ”borgen”, som er indrettet  

i den gamle forskole. omdannelsen er sket i snævert samarbejde med husets bru-

gere og den lokale sparekasse har medfinansieret enkelte udgifter i huset.

JersleV   |   jerslev by

koMMUne  BrØNdersLeV

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2003

særlIge Parter     

2

1

1

1

1
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TorVeT

torvet er landsbyens nyindrettede 

samlingspunkt foran dagligvareforretning 

og kro. den sort-hvide granitbelægning 

er videreført i de øvrige byrumsprojekter 

i byen og giver helhed og sammenhæng. 

kuNsT

”dialog ved skillevejen” er et af flere 

skulpturprojekter gennemført på 

initiativ af et aktivt kunstmiljø i byen.

2

MedBorgerHus

byens gamle forskole er indrettet som medborgerhus 

med rammer for landsbyens meget aktive foreningsliv.

3

parkeriNg

byrumsfornyelsen i Jerslev er eksempel på, at omhyggelig 

bearbejdning af de ellers ofte upåagtede parkeringsarealer 

er et vigtigt bidrag til et smukkere bymiljø.

1

TrafikreguLeriNg og TorV Med kuNsT  det umiddelbart mest iøjnefaldende 

resultat af fornyelsen i Jerslev er en række fornyelser i gademiljøet – helt ude fra 

omfartsvejen og ind til torvet i midten. fornyelsen har både øget trafiksikkerheden 

og skabt smukkere rammer for parkering og ophold.   

et centralt ønske til fornyelsen var en forskønnelse af byens torv som samlingspunkt 

ved dagligvarebutik og kro. På planværkstederne har byens borgere været med til at 

vælge mellem alternative indretningsforslag, og det nye torv er disponeret med klart 

markerede parkeringsarealer og er indviet i 2005. På torvet er der med støtte fra 

blandt andet den kommunale landdistriktpulje, Jerslev samvirke og Jerslev spare-

kasse opsat skulpturen ”Mennesker mødes”. skulpturen er et af flere projekter, som 

et aktivt kunstmiljø har fået stablet på benene i de fornyede byrum.

fornyelsen i byrummene er suppleret af bygningsfornyelse i et par ejendomme, 

hvorimod en planlagt fornyelse af en central bykarre endnu ikke er realiseret.

foraNdriNger der Mærkes  fornyelsen i bymidten har forhåbentlig gjort det 

lettere at tiltrække børnefamilier, samtidig med at blandt andet et nyt plejecenter 

har gjort det lettere at blive gammel i landsbyen. fornyelsen i Jerslev har hverken 

været omfangsrig eller spektakulær, men har sat ind med en præcis og ønsket ind-

sats, som betyder noget for det daglige liv i en by af denne størrelse. det statslige 

bidrag gennem den helhedsorienterede byfornyelse på ca. 5 mio. kr til Jerslev med 

dens ca. 800 indbyggere svarer til, at der i en storby som fx aarhus blev givet et til-

skud på ca. 1,3 mia kr – blot til illustration af, hvor mærkbare forandringer kan være 

også i de mindre bysamfund.
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nr. bredgade

Jernbanegade og stationspladsen  |  byrumsfornyelse

kibæks grønne hjerte  |  aktivitetsområde

Multibane

kibæk Mølle  |  kultur- og udflugtssted 

kibæk krydsfelt  |  multihal

1

2

3

4

5

6

5

1

2

3

4

6

eN sTaTioNsBy Med   kibæk er en stationsby 15 km sydvest for Herning med ca. 

2.700 indbygger og en ældre bymidte med bygninger i en og to etager. byen savnede 

før fornyelsen et veldefineret centrum, og såvel Jernbanepladsen, som de to gen-

nemgående hovedstrøg fra nord til syd, brogade og nr. bredgade, var nedslidte og 

uden egentlige offentlige samlingssteder. 

områdefornyelsens overordnede mål har været at gøre kibæk mere attraktiv som 

bosætnings- og pendlerby. Indsatsen er funderet i en engageret borgerindragelses-

proces, der har resulteret i bred enighed om prioritering af projekterne. 

kiBæks grØNNe HJerTe  den overordnede idé med fornyelsen har været at tage 

udgangspunkt i byens grønne kvaliteter. kibæk er i bymidten begunstiget af store 

grønne arealer, som før områdefornyelsen stod noget forsømte, utilgængelige og 

uden sammenhæng med resten af byen, ligesom de ofte var udsat for hærværk. Un-

der overskriften ”kibæks grønne hjerte” blev det besluttet at udnytte dette grønne 

potentiale som generator for byens fortsatte udvikling. 

første del af det nye grønne hjerte er nu etableret med stiforbindelser, rekreative 

anlæg, samt scene og multibane. adgangen til det grønne område er blevet synlig-

kIbæk   |   kibæk bymidte

koMMUne  HerNiNg

byfornyelse  oMrådeforNyeLse 

stØttetIlsagn  2008  

særlIge Parter  Lag HerNiNg      
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kiBæks grØNNe HJerTe

kibæk har fåt et nyt grønt samlingspunkt. 

et stort rekreativt område er indrettet 

med blandt andet nye stiforbindelser, 

nye broer, en børnesø med en lille bade-

strand samt en multibane. I tilknytning 

til børnesøen og legepladsen er der op-

ført en ny toiletbygning. I det nordlige 

hjørne af det grønne område er der, med 

finansiel hjælp fra en lokal bank, opført 

en overdækket åben scenebygning.

3

JerNBaNegade

Jernbanegade og pladsen ved stationen er delvist fornyet 

med ny belægning og nye parkeringsfaciliteter. 

der er samtidig foretaget privat istandsættelse af flere byg-

ninger ud til pladsen.

2kiBæk MØLLe

kibæk Mølle er et udflugts- og kultursted i udkanten 

af kibæk. et grønt naturområde med søer og stier knytter 

møllen sammen med kibæk krydsfelt og de rekreative 

arealer ved kibæks grønne hjerte. 

5

gjort i bybilledet, dels med en cirkulær ankomstplads fra Møllevænget, dels med en 

markeret stiforbindelse fra Jernbanegade. de realiserede projekter i kibæks grønne 

hjerte er indviet i forbindelse med en folkefest i2009. for at generere en ejerskabs-

følelse over for de nye faciliteter i byparken og mindske risikoen for hærværk er 

beslutningsprocessen om, hvad byparken skulle indeholde, foregået i et tæt samar-

bejde mellem områdets unge brugere og ssP. 

den anden dimension i områdefornyelsen har været en indsats over byrum og byg-

ninger. der er gennemført en begrænset fornyelse af Jernbanepladsen med ny for-

tovsbelægning, niveaufri overgang og hastighedsdæmpning, samt plantet træer, 

der markerer begyndelsen af stiforbindelsen til det grønne område. Øst for Jernbane-

pladsen er en del af en en tidligere busholdeplads omdannet til en lille lommepark 

med siddemuligheder.

MØLLe og  krydsfeLT  lidt nord for bymidten er kultur- og udflugtsstedet kibæk 

Mølle renoveret med støtte fra områdefornyelsen med blandt andet en ny forplads 

og naturstier i et bagvedliggende naturområde. Møllen er i dag en velfungerende 

ramme om lokalt musik- og kulturliv og udgør samtidig en inspirerende ankomst 

nordfra til kibæk. Udenfor områdefornyelsen, men tidsmæssigt parallelt med den-

ne, har en borgergruppe nedsat af kibæk Hallens bestyrelse arbejdet med at få op-

ført en multihal i tilknytning til den eksisterende idrætshal. Projektet er realiseret 

ved hjælp af fondsmidler og private erhvervsbidrag og multihallen kibæk krydsfelt 

er indviet i sommeren 2011. 

LaNdsBy Med ViLJe  I forbindelse med borgernes inddragelse i områdefornyelsen 

opstod en borgerstyret arbejdsgruppe, der under overskriften ”kibæk – om 5 år?” 

har sat fokus på byens fremtidige udvikling, også efter områdefornyelsens afslut-

ning. gruppen er siden blevet til et egentligt lokalråd,der arbejder sammen med 

Herning kommune om at udvikle og gennemføre nye projekter, der samfinansieres 

af offentlige og private midler. senest er et projekt til et aktivt landsbytorv i tilknyt-

ning til multihallen kommet på tegnebrættet. Projektet planlægges i samarbejde 

med center for Idræt og arkitektur ved kunstakademiets arkitektskole.

lokalrådet har en egen hjemmeside, ”kibæk – en landsby med vilje”, der orienterer 

om udvikling og arrangementer – og i sin titel samtidig opsummerer de seneste års 

engagerede indsats i byen. 
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søndergade  |  byrumsfornyelse 

tinghusvej/skolevangen  |  busterminal og parkering

torvet  I  butiks- og boligbyggeri

Mosaikken  |  kulturhus

1

4

2

2

2

3

4

3

kJellerUP   |   kjellerup bymidte

koMMUne  siLkeBorg

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2002  

særlIge Parter     

forNyeLse af MidTJysk CeNTerBy  kjellerup er en centerby med ca. 5.500 indbyg-

gere midt mellem silkeborg og Viborg. byen er udviklet langs landevejen og en nu 

nedlagt jernbane og har en karakteristisk struktur med en gennemgående hoved-

gade med butikker og handelsliv, sammenhængende lav boligbebyggelse – typisk i 

røde mursten – i sidegaderne, villaer og parcelhusområder samt enkelte erhvervs-

områder syd og vest for byen. kjellerup havde i 1990’erne svært ved at følge med i 

forhold til den udvikling, der var sket i de nærliggende større byer, bymiljøet trængte 

til et løft, og der var behov for nye tiltag, som kunne skærpe byens identitet og skabe 

ny tiltrækningskraft på tilflyttere og besøgende.

ToTaLpLaN kJeLLerup  fornyelsen af kjellerup bymidte har rødder i den såkaldte 

totalplan kjellerup fra 2001, som indeholdt en samlet planlægning af hele center-

området i byen. Målet var gennem trafikale omlægninger, byforskønnelse, opførelse 

af en ny sportshal samt ikke mindst et nyt kulturhus at revitalisere kjellerup som 

center- og oplandsby for området mellem silkeborg og Viborg. Midlerne fra den 

helhedsorienterede byfornyelse er primært brugt til byrumsprojekterne samt til 

delvis medfinansiering af det nye kulturhus Mosaikken.

1
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kuLTurHuseT MosaikkeN

kulturhuset rummer bibliotek, en stor sal samt under-

visnings faciliteter for kommunens 10. klasser. I en centralt 

placeret rotunde ligger multisalen med fleksible scene- og 

stoleforhold, så rummet kan anvendes til både biograf, teater, 

koncerter og udstillingsformål.

4

sØNdergade

den centrale del af kjellerup bymidte har 

fået nyt gulv i form af en gennemgående

flisebelægning, smukt indrammet af granit-

belægninger.

1

Trafik og ByruM  byens gennemgående hovedgade søndergade er fredeliggjort 

gennem hastighedsdæmpning og bedre forhold for cyklister og gående. der er lagt 

nye belægninger i området omkring torvet og i den krydsende Vestergade og selve 

torvet er nyindrettet, mens flere nedslidte bygninger på sydsiden af torvet er ned-

revet og erstattet af nybyggeri med dagligvareforretninger og boliger. endelig er 

etableret en ny busterminal og indrettet nye parkeringsarealer, som betjener både 

handlende og ansatte og brugere af bymidtens institutioner og kulturtilbud.

for at sikre arkitektonisk sammenhæng i byforskønnelsen – valg af belægninger, 

møblering, belysning osv – er der udarbejdet en designmanual for byinventar i det 

offentlige rum. 

MuLTifuNkTioNeLT kuLTurHus  den største investering i bymidtefornyelsen er 

lagt i opførelsen af kulturhuset Mosaikken. Huset er indviet i 2005 og rummer næsten 

3.000 m2 bibiliotek samt kultur- og undervisningsfaciliteter. 

I 2010 blev idræts- og kulturcentret arena Midt i den østlige del af bymidten indviet.  

dermed har kjellerup fået yderligere en attraktion, som rækker udover byen selv. 

Huset er primært et idræts- og fritidscenter, men har en fleksibilitet, der også gør 

det egnet til fx koncerter, messer, udstillinger og konferencer.

saMMeNHæNg  et nøgleord for fornyelsen i kjellerup bymidte har været sammen-

hæng. de forskellige brikker i fornyelsen – trafikomlægninger, nedrivninger, nybyg-

geri og byrumsfornyelse – har skabt ny sammenhæng og nye kvaliteter i center-

området. sammenhængstanken er videreført ind i det nye kulturhus. Mosaikken er 

således et flot eksempel på de muligheder, der opstår, når kulturtilbud indgår i en 

større symbiose med andre faciliteter i byen. Her er multianvendelige rum som sal 

og mindre lokaler ikke alene kombineret med et bibliotek og dets mange faciliteter 

men også med en skole. denne symbiose har givet et særdeles levende hus, hvor 

der er aktivitet og liv dagen lang – en meget konkret form for sammenhæng, som 

har inspireret andre senere kulturbyggerier rundt i landet.
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egedalsvænge  |  kommende bygningsrenovering 

og friarealforbedring

egelunden  |  pleje- og aktivitetscenter

egeparken  |  ejerboliger

Holmegårdsvej  |  trafikregulering

bygrønning   |  fra vej til park til klimaprojekt

1

2

3

4

5

1

1

2

5

5

3

4

4

kokkedal   |   egedalsvænge

koMMUne  fredeNsBorg

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2001

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN, reaLdaNia, LokaLe og aNLægsfoNdeN 

BeHoV for ViTaLiseriNg i NordsJæLLaNd  kokkedal er et nyere byområde cirka 

25 km nord for københavn. området rummer en særlig blanding af parcelhuskvar-

terer og almene boligbyggerier som fx egedalsvænge med sine ca. 2.000 beboere. 

området har gennem årene fået et lidt belastet image, som i en periode har gjort 

det svært at tiltrække ressourcestærke beboere og nye investeringer. for at vende 

udviklingen tog daværende karlebo kommune initia tiv til en såkaldt vitalisering af 

hele det centrale kokkedal omkring egedalsvænge og Holmegårdscentret. Vitalise-

ringen har blandt andet omfattet helhedsorienteret byfornyelse gennemført i åre-

ne 2001 og fremefter.

HeLHedsorieNTereT forNyeLse i oMgiVeLserNe  den helhedsorienterede by-

fornyelse er gennemført på baggrund af en helhedsplan for området, som blandt 

andet er resultat af en afholdt arkitektkonkurence. fornyelsen har primært sigtet 

mod fornyelsesprojekter i omgivelserne til bebyggelsen egedalsvænge og er der-

med eksempel på en strategi, som ofte bruges i almene fornyelser, hvor fornyelsen 

i tæt dialog med beboerne først tager fat i de fælles rammer for efterfølgende at 

tage fat i bygninger og boliger.
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NyT pLeJeCeNTer

som et af de første steder i landet er 

en almen boligblok nedrevet for at give 

plads til nye funktioner i nyt byggeri, 

her i form af et pleje- og aktivitetscenter.

2

TrafikreguLeriNg

trafiksikkerheden i området er forbedret 

gennem vejomlægninger med blandt 

andet nye rundkørsler samt hastigheds-

dæmning og nye overgange.

4

Nye eJerBoLiger

for at øge bredden i områdets boligtilbud er der lige 

overfor egedalsvænge opført nye ejerboliger med altaner 

og udsigt til det grønne.

3 BygNiNgsreNoVeriNg

en større renovering af bygninger og boliger i egedalsvænge 

forventes afsluttet i 2015. renoveringen indeholder blandt 

andet forskellige typer af facadeelementer, som vil styrke 

variationen og identiteten i de enkelte boligblokke.

1

der er udarbejdet en samlet plan for trafikafviklingen og for de grønne omgivelser. 

Planen har blandt andet omfattet nedlæggelse af vejarealer og har givet området 

en klarere struktur og frigjort landskabelige potentialer. der er arbejdet med æn-

dring af boligudbuddet i området gennem opførelse af nye ejerboliger og med en 

fornyelse af arealerne omkring Holmegårdscentret. Med bidrag til planudviklingen 

fra realdanias projekt bedre byrum er den tværgående forbindelse mellem centret 

og skoleområdet hen over Holmegårdsvej forbedret, og der er indrettet et lille by-

rum med opholdsmulighed, trafiksikker overgang og en vandkunst på begge sider. 

NedriVNiNg af BoLigBLok  fredensborg kommune har i 2008 opført et nyt pleje- 

og aktivitetscenter i egedalsvænge. centret var oprindelig tænkt indrettet i en om-

bygget boligblok, men en længevarende debat endte i stedet med, at en boligblok 

nærmest Holmegårdscenteret er nedrevet til for del for det nye center. Med pleje- og 

aktivitetscentret har egedalsvænge fået tilført en ressource, som med sine mange 

brugere og ansatte har været med til at skabe liv og løfte hele området. Projektet er 

et af landets først gennemførte eksempler på nedrivning af almene boligblokke 

som en vej til at skabe nye kvaliteter.

BygNiNgsreNoVeriNg  som opfølgning på den hidtidige fornyelse gennemføres 

fra 2012 renovering af egedalsvænge og to nærliggende bebyggelser. renoveringen 

forventes at koste ca. 500 mio. kr og finansieres primært med midler fra landsbyg-

gefonden. Indsatsen omfatter udover forbedring af klimaskærm og boliger også ind-

retning af handicapvenlige boliger samt fornyelse af udearealerne. den fysiske ind-

sats suppleres af en fortsat boligsocial indsats under overskriften ”kokkedal på vej”

proJekT for kLiMaTiLpasNiNg  arbejdet med fornyelsen af udearealer og grønne 

omgivelser er nu en del af, hvad der med navnet ”den blågrønne haveby” kaldes for 

danmarks største klimatilpasningsprojekt. Her skal tilbagevendende problemer med 

oversvømmelser af den gennemgående Usserød å udnyttes til at skabe nye rekrea-

tive værdier samt aktivitets- og mødesteder i de almene bebyggelser og ved udvalgte 

offentlige funktioner i det centrale kokkedal. bag projektet står et partnerskab 

 bestående af fredensborg kommune, realdania, lokale og anlægsfonden samt de 

lokale boligselskaber. klimaprojektet vil uden tvivl få positiv effekt også på fornyel-

sen i egedalsvænge og er et godt eksempel på et positivt partnerskab på det helt 

overordnede plan. 
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torvet

ambassaden  |  ungdomshus

ambassaden  |  beachvolleybane

aktivitetsbånd

1

2

3

4

2

1

3

4

koldIng   |   skovparken

koMMUne  koLdiNg

byfornyelse  særLig ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2004  

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN  

BoLigoMråde Med dårLigT iMage  skovparken er en almen boligbebyggelse i 

det nordlige kolding bestående af 21 boligblokke med i alt 550 boliger og ca. 1.200 

beboere. bebyggelsen er sammen med den almene nabobebyggelse skovvejen pla-

ceret omkring et centerområde med institutioner og butikker. bebyggelsen har en 

høj andel af beboere med anden etnisk baggrund, har mange unge og mange bebo-

ere på overførselsindkomst. bebyggelsen har gennem en del år haft et dårligt ry i 

kolding og optræder på ministeriets liste over udsatte byområder.

den særlige byfornyelsesindsats i skovparken har bygget videre på en tidligere gen-

nemført fysisk renovering af blokkene og er foregået parallelt med en bredere bo-

ligsocial indsats. fokus har ligget på etablering af kvarterhuset ambassaden.

aMBassadeN – eT Hus for de uNge  Projekt ambassaden er startet i 2004, hvor en 

gruppe unge i samarbejde med boligselskabet fik opsat to containere som møde-

sted. fra to containere udviklede projektet sig med boligselskabets og kommunens 

hjælp til et byfornyelsesprojekt med opførelse af et nyt værested for børn og unge. 

drivkraften i arbejdet har været skiftende grupper af unge, som først har været enga-

geret i husets planlægning og tilblivelse og nu er det i husets daglige drift. 



|    93 koLdiNg    |    skoVParken

fæLLesHuseT aMBassadeN

ambassaden er et aktivitetstilbud og 

værested for børn og unge. navnet sig-

nalerer husets rolle som kontaktskaber 

udadtil og er fundet ved en konkurrence 

afholdt af unge ildsjæle omkring huset.

den fysiske udformning af huset er 

tænkt som en generelt anvendelig model 

for billige fælleshuse. 

2

uNge aMBassadØrer

kvarterhuset er udviklet og efterfølgende drevet i tæt sam-

arbejde med engagerede unge, som har siddet i bestyrelsen 

og løbende fungeret som ambassadører overfor de øvrige 

unge i området. 

friareaLforBedriNg

den fysiske del af helhedsplanen har 

også omfattet forbedring af udearea-

lerne med nye legefaciliteter og et nyt 

torveområde.

1

børne- og ungehuset er indrettet med egne områder til de forskellige aktiviteter og 

med et fælleslokale. der kommer dagligt 30-50 børn i værestedet børnekontakten, 

mens Ung-klubben har 10-20 brugere en gang om ugen. Huset forpagtes i det daglige 

af boligselskabet aab.

BoLigsoCiaL HeLHedsiNdsaTs  ambassaden er en af brikkerne i det samlede bo-

ligsociale arbejde i skovparken. der er i den tidlige fase gennemført aktiviteter som 

fx sprogundervisning, særlig støtte til svage familier, indsats mod misbrug, tværkul-

turelle projekter, indsats mod hærværk og støtte til netværksdannelse. arbejdet er 

videreført i en helhedsplan for 2009-2013, hvor der fx er arbejdet med en indsats 

overfor teenagepiger, etablering af netværk for kvinder på barsel samt forældreen-

gagement og forældreinddragelse. et kvarternetværk for alle aktører i skovparken 

og skovvejen samler ressourcerne og styrker det boligsociale samarbejde.

I et særligt ambasasadørprojekt har interesserede beboere kunnet gennemgå en 

form for miniuddannelse i demokrati og foreningsliv. Projektet har styrket mulighe-

derne for integration i det lokale foreningsliv, hvad enten det drejer sig om beboer-

demokrati, børnenes fodboldklub eller en partiforening. 

BygNiNgsreNoVeriNg og friareaLer  fysisk er der allerede i 1990’erne sket en 

ret omfattende fornyelse af bebyggelsen med blandt andet nye tagboliger på en 

række af blokkene. bebyggelsen skiftede da arkitektonisk udtryk fra kedelige blokke 

med sadeltag til mere åbne glasfacader og løftede tagpartier. I en anden stor fase af 

bygningsrenovering i skovparken og skovvejen er der yderligere gennemført facade-

renovering samt indvendige forbedringer af badeværelser og køkkener. en fornyelse 

af udearealerne har blandt andet omfattet indretning af et nyt fælles torveområde 

centralt i bebyggelsen, et nyt legeområde samt forbedringer af trygheden gennem 

bedre belysning.

ressourCeBasereT TiLgaNg TiL deN Videre forNyeLse  fornyelsen i skovpar-

ken er sket ud fra en ressourcebaseret tilgang, hvor respekten for det enkelte indi-

vid, udvikling af beboerdemokrati, frivillighed og samarbejde har været i fokus. der 

er særligt brugt mange kræfter på at udvikle en organisationsmodel, som lader de 

unge komme til, for derigennem at sikre en forankring i lokalområdet. erfaringer 

som disse indgår nu i implementeringen af den initiativaftale som er indgået mellem 

kolding kommune og socialministeriet om den videre fornyelse.
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Hovedparten af området  |  bygningsrenovering, friarealforbedring 

Motalavej  |  trafikregulering

Motalavej   |  kvarterhus

Motalavej  |  ældreboliger og plejecenter

1

1

2

3

1

2

3

udfordriNger Bag MoTorVeJeN  Motalavej er et alment boligområde med ca. 

3.000 beboere i den nordlige udkant af korsør. området ligger lige ud til Vestmotor-

vejen og består af fire større karreer på nordsiden af Motalavej og en række bolig-

blokke på sydsiden. området har i en årrække været præget af de problemer med 

manglende beskæftigelse og den ophobning af sociale problemer, som karakterise-

rer mange almene boligbebyggelser. de særlige vanskeligheder i korsør med at om-

stille byen efter lukning af færgetrafikken og flere større industrivirksomheder har 

ikke gjort problemerne i byens mest udsatte boligområde mindre. området har lej-

lighedsvis trukket overskrifter i medierne på grund af episoder med hærværk og 

vold og der var kort sagt behov for en gennemgribende indsats. 

fysisk og soCiaL HeLHedspLaN I 2001 udarbejdede kommune og boligselskab i 

tæt samarbejde med beboerne og med støtte fra landsbyggefonden en fysisk og 

social helhedsplan for Motalavej.  Helhedsplanen skulle udover et generelt kvali-

tetsløft i bygninger og udearealer medvirke til at skabe en mere varieret beboer-

sammensætning, blandt andet gennem omdannelse af en boligblok til nye særlige 

boliger. Helhedsplanen er i store træk gennemført og afsluttet i 2007. 

korsØr   |   motalavej  

koMMUne  sLageLse

byfornyelse  

stØttetIlsagn  

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN     
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kVarTerHus

der er midt i området opført et kvarter-

hus med cafe, køkken og en samlingssal. 

Huset danner ramme om en vifte af 

sociale og kulturelle aktiviteter lige fra 

klubber for børn og unge, linedance og 

lektiehjælp til besøg af sundhedsplejer-

ske og fælles udflugter. 

2

TrafikreguLeriNg

områdets hovednerve Motalavej er blevet 

trafikdæmpet med bump og trafikchikaner 

af robust karakter.

1 faCadereNoVeriNg og æLdreBoLiger

der er gennemført friarealforbedring i hele området og 

bygningsrenovering i dele af området. I nogle blokke er 

beton facaderne beklædt med gule skærmtegl. billedet 

til højre viser altanerne i bebyggelsens nye ældreboliger.

kVarTerHus og BoLigsoCiaLT arBeJde  et vigtigt element i helhedsplanen har 

været opførelsen af et kvarterhus som samlingspunkt og som katalysator for det 

boligsociale arbejde. Huset er indrettet med mødefaciliteter og cafe og er omgivet 

af en lille nyindrettet plads. den boligsociale indsats har omfattet en række  meget 

forskellige aktiviteter, som kan styrke områdets sociale kapital. der er fx arbejdet 

intensivt med at engagere bebyggelsens forskellige etniske grupper og med at ind-

drage unge i frivilligt arbejde til glæde for ældre beboere. 

BoLiger for æLdre og opgaNgsfæLLesskaB  for at få større variation i beboer-

sammensætningen er  en karre tættest på motorvejen ombygget til ældreboliger og 

plejeboliger, tilknyttet et servicecenter. I samme forbindelse er indrettet et såkaldt 

opgangsfællesskab for udviklingshæmmede beboere med særlige psykiske behov. 

fællesskabet omfatter to opgange og en lejlighed, der bruges til fællesspisning og 

andre aktiviteter. Hele karreen er gennemgribende renoveret med ny tilgængelig-

hed via elevatorer, ligesom facaderne har fået nye store glaspartier med altaner.

erfaringerne med at skabe nyt liv gennem nye boligtyper har været gode og bolig-

selskabet har tanker om placering af fx nye handicapboliger i bebyggelsen.

BeHoV for Ny HeLHedspLaN  efter afslutningen af fornyelsen i 2007 oplevede be-

byggelsen i nogle år en positiv udvikling med færre udlejningsvanskeligheder. den 

generelle krise og afmatningen på boligmarkedet har imidlertid siden strammet 

problemerne og et område som Motalavej konkurrerer i dag med priser på omkring-

liggende ejerboliger ned under en halv mio. kr. Motalavej har i dag så store udlej-

ningsvanskeligheder, at det truer økonomi og sammenhængskraft, og der er derfor 

i 2012 sat gang i forberedelse af en ny helhedsplan for området. Udviklingen illu-

strerer, at der ikke findes engangsløsninger for udsatte byområder, men tvært imod 

er behov for både vedvarende ressourcetilførsel og stædighed. 

3
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Halmtorvet  |  byrumsfornyelse

brune kødby  |  kultur- og idrætsområde

Hvide kødby  |  erhvervsområde

sønder boulevard  |  byrumsfornyelse, metrobyggeri

Hestestaldskarreen  |  eksempel på grøn karrefornyelse

otto krabbes Plads  |  byrumsfornyelse

1
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daNMarks MesT oMfaTTeNde ByforNyeLse  byfornyelsen på Indre Vesterbro, 

der er foregået løbende fra midten af 1990’erne frem til i dag, er danmark hidtil største 

samlede byfornyelsesprojekt. fornyelsen repræsenterer samtidig det sidste byom-

råde i københavn, hvor fornyelsen er gennemført karre for karre med store offentlige 

investeringer i bygningsistandsættelse og friarealforbedring. Ud fra en samlet hel-

hedsplan er der fra midten af 1990’erne og frem gennemført fornyelse i 24 bykarreer. 

et betydeligt antal boligejendomme er sat i stand og der er indrettet fælles friarealer 

i de fleste gårdrum – flere med fokus på ressourcebesparelse  og byøkologi. enkelte 

bygninger er nedrevet for at give plads til nye huludfyldningsbyggerier. 

oMrådeforNyeLse i CeNTraLe VesTerBro  fornyelsesprocessen fortsættes i den 

kommende årrække, idet der frem til 2017 gennemføres områdefornyelse i den cen-

trale del af Vesterbro med fokus dels på at vitalisere bydelsens glemte byrum og 

ubrugte hjørner, dels på at understøtte kvarterets sociale mangfoldighed gennem 

en særlig indsats overfor udsatte beboergrupper. fornyelsen af de mest trængende 

boligejendomme vil fortsætte også i dette kvarter – der er fortsat boliger på Vester-

bro uden eget toilet eller bad.

kØbenHaVn   |   indre vesterbro

koMMUne  kØBeNHaVN

byfornyelse  ByforNyeLse, oMrådeforNyeLse 

stØttetIlsagn  2011  (oMrådefornyelse)

særlIge Parter      
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sØNder BouLeVard 

et af københavns få boulevardstrøg er 

forvandlet fra restareal mellem trafike-

rede gader til et grønt samlingspunkt for 

hele Vesterbro. Indretningen er uformel 

og lægger op til fleksibel udnyttelse ud 

fra vesterbroernes egne lyster og behov.

4

HaLMTorVeT

Halmtorvet har fuldstændigt ændret karakter efter fornyelsen. 

nu blomstrer kulturlivet, cool københavnere slås om pladsen 

ved cafebordene og børnene om legeredskaberne, mens den 

overlevelsesstærke kriminalitet er rykket til andre steder i byen.

1

BygNiNgsforNyeLse

byfornyelsen har mere eller mindre efter-

ladt gadebilledet på Vesterbro intakt, 

men med et gevaldig kvalitetsløft i selve 

boligerne og deres nære omgivelser. 

HesTesTaLdskarreeN

I en karre ved gasværksvej er gennemført et byøkologisk 

forsøgsprojekt under overskriften ”synlig ressourcebalance”. 

tekniske installationer helt ud i gårdrummet minder dagligt 

beboerne om deres energi- og ressourceforbrug.

de sTore ByaNLæg  fornyelsen i boligkarrerne er suppleret af to store byprojekter, 

nemlig omdannelsen af kødbyen samt indretningen af et gennemgående byrum i 

Halmtorvet og sønder boulevard. I brune kødby er der som led i byfornyelsen i slut-

ningen af 1990’erne indrettet en lang række kulturelle tilbud som fx udstillingsbyg-

ning i Øksnehallen, københavns billedskole i tvillingehallerne, medborger- og for-

samlingshus, teater samt spisesteder og cafeer. sammen med dgI-byen på nabo-

grunden, som rummer et meget søgt vandkulturhus og idrætsfaciliteter med 

tilhørende hotel- og konferencecenter, er brune kødby i dag en kulturel magnet for 

hele Vesterbro. 

siden 2005 har københavns kommune udviklet dele af den fredede Hvide kødby til 

hjemsted for en lang række kreative erhverv og restauranter. de nye erhverv funge-

rer i dag side om side med blandt andet slagteri- og engrosvirksomheder.

Halmtorvet er fra 1999 til 2003 omlagt med en indretning, der opdeler torvet i tre 

sektioner med hver deres karakter. nærmest Hovedbanegården er en urban byplads, 

dernæst et parkstrøg og længst mod syd, hvor Halmtorvet møder sønder boulevard, 

er indrettet en byhave. trafikken er reduceret til et spor i hver retning og afvikles nu 

på fodgængernes og især cyklisternes præmisser. 

sønder boulevard var i mange år plaget af trafik, og dens ramblalignende udformning 

med parkbælte i midten blev ikke udnyttet. københavns kommune har i 2005 nyind-

rettet hele strækningen fra Halmtorvet til enghavevej til et nyt park- og aktivitets-

bånd, hvis udformning og indhold er fastlagt i samarbejde med områdets beboere. 

I de kommende år tages der – i forbindelse med udviklingen af carlsberg – fat på at 

omlægge den sidste del af sønder boulevard fra enghavevej til Vesterfælledvej.

kVaLiTeT Har siN pris  byfornyelsen på Indre Vesterbro har lært af erfaringerne 

fra nørrebro og strategien har været en helt anden med vægt på beboerinddragelse 

og bevaring frem for nedrivninger. den bevarende strategi er da også resulteret i et 

bykvarter med langt større attraktioner end på Indre nørrebro, hvor forstadens mo-

notone boligbebyggelser så at sige rykkede ind i tætbyen. det multifunktionelle og 

flot fornyede Vesterbro har haft stor tiltrækningskraft på ressourcestærke beboere 

og lidt ironisk har den bevarende byfornyelsesstrategi på den led skabt større social 

udskiftning end tilfældet i sin tid var på Indre nørrebro. Udfordringerne i det para-

doks indgår meget centralt i den igangværende områdefornyelse, som arbejder 

målrettet med bæredygtighed i bred – og ikke mindst social – forstand.

5
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forNyeLse i HVide HesT  ydre Vesterbro kvarteret – også kaldet Hvide Hest – er et 

trekantet byområde yderst på Vesterbro mellem Vesterbrogade og enghavevej. om-

rådet er et traditionelt tæt brokvarter med sluttede karreer i op til fem etager og 

beboelsesejendomme opført omkring 1900. området har de seneste 15 år gennem-

gået samme karreorienterede byfornyelse som på Indre Vesterbro med offentligt 

støttede bygningsfornyelser og friarealforbedringer. fra 2003 til 2008 er den karre-

orienterede fornyelse suppleret af en helhedsorienteret byfornyelse med fokus på 

især områdets gaderum.

ØkoLogisk deMoNsTraTioNskarre  en karre ved Hedebygade er fra 1998 til 2003 

gennemgribende fornyet som et byøkologisk demonstrationsprojekt med en række 

delprojekter, der har udpeget udviklingsmuligheder indenfor energi- og ressource-

besparelse i byfornyelsen. den grønne tankegang er både kommet til udtryk i byg-

ningsfornyelsen og i friarealforbedringen, som blandt andet har omfattet opførelse 

af et fælleshus i gårdrummet. 

der er gennemført forsøg i otte af karreens 18 boligejendomme, hovedparten med 

fokus på reduktion af energiforbrug ved hjælp af solenergi. blandt forsøgene kan 

kØbenHaVn   |   ydre vesterbro

Hedebygadekarreen  |  bygningsfornyelse, friarealforbedring, byøkologi

ballumgadekarreerne  |  bygningsfornyelse, friarealforbedring

amerikavej, tøndergade, ballumgade  |  byrumsfornyelse

tøndergade  |  nybyggeri

sundevedsgadekarreen  |  særlig byfornyelsesindsats
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koMMUne  kØBeNHaVN

byfornyelse  ByforNyeLse, HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2003

særlIge Parter      
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nævnes glasfacader med integrerede solceller og solvægge til foropvarmning af 

ventilationsluft, såkaldt grønne køkkener med plantevægge samt et projekt, hvor 

en bevægelig heliostat på taget sender dagslys ned gennem en spejlbeklædt lodret 

skakt og på den måde oplyser de mørke køkkener i de nederste etager. 

byøkologiprojektet i Hedebygadekarreen er grundigt evalueret, og nogle løsninger 

har vist sig mere energimæssigt eller arkitektonisk bæredygtige end andre – sådan 

er forsøg. Projektet står dog fortsat som et af de mest omfattende bæredygtigheds-

eksperimenter i den tætte by og har med et hav af besøgende været med til at flytte 

vigtige grænser i byfornyelsen.

I de øvrige karreer omkring tøndergade og ballumgade er gennemført bygningsfor-

nyelse med blandt andet tilføjelse af altaner samt indretning af nye tagboliger. ende-

lig er der opført huludfyldningsbyggeri i blandt andet tøndergade.

fra gaderuM TiL opHoLdsruM  fra 2003 er fornyelsen også rykket ud i gaderum-

met. På baggrund af en byrumsanalyse og en efterfølgende visionsplan er der i sam-

arbejde med kvarterets beboere foretaget en samlet fornyelse af flere gader samt 

mindre pladser i kvarteret. I flere kryds er belægningen hævet for at reducere bilernes 

fart, belægninger er skiftet og der er opsat nyt byinventar i form af fx cykelstativer, 

affaldsbeholdere og skulpturelle stole. belysningen er skiftet til armaturer med la-

vere lyspunkthøjde for at understrege det intime og boligorienterede i kvarteret 

frem for det trafikfunktionelle.

særLig ByforNyeLsesiNdsaTs  en karre mellem sundevedsgade og enghavevej 

har særlig kulturhistorisk interesse. I kvarteret boede digteren tove ditlevsen og 

dele af denne karree står i dag fortsat med billeder på det Vesterbro, som var ramme 

om hendes forfatterskab. Med støtte fra de særlige byfornyelsesmidler har et part-

nerskab med deltagelse af kommune, boligejere, beboere og repræsentanter for 

karreens erhvervsvirksomheder fra 2004 og frem arbejdet på en nyindretning af kar-

reen, som både kan tilgodese den nuværende beboelse, planer om nybyggeri  samt 

udvikling af en tove ditlevsens Mindehave som offentligt grønt område. 

Planerne har indtil videre ikke kunnet gennemføres, og projektet står som en lære-

rig illustration af, at begrebet partnerskab ikke er en universalløsning, når der er 

grundlæggende interessemodsætninger mellem parterne i partnerskabet.

kØBeNHaVN    |    ydre Vesterbro

ØkoLogisk deMoNsTraTioN

en gavl med solceller og beplantning 

er et af de få udadtil synlige resultater 

af de mange økologiske eksperimenter 

i Hedebygadekarreen. efter ca. 10 år 

kæmper det grønne på gavlen med sol-

cellerne om at have størst effektivitet. 

grØNT fæLLesHus

Midt i det fælles gårdanlæg i Hedeby-

gadekarreen er opført et beboerhus.

Huset er gravet ind i en græsskrænt for 

at minimere bygningens overflade og har 

en sydvendt glasfacade til udnyttelse af 

passiv solvarme.

1

1

gadeforNyeLse

ballumgade er indrettet med nye belægninger af høj mate-

rialemæssig kvalitet, som angiver hvor biler, fodgængere og 

cykler hører til. nye træer og nye belysningsarmaturer fuld-

ender omdannelsen fra bilgade til brugbart byrum. 

3iN-fiLL Byggeri

et huludfyldningsbyggeri i tøndergade supplerer diskret de 

ældre byejendomme. bygningen indgår med stofligt murværk 

naturligt i det omliggende bygningsmiljø men har samtidig 

med fx franske altaner og træskodder sin egen karakter.

4
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forNyeLse på iNiTiaTiV af skoLeforæLdre  sjællandsgadekvarteret er et tæt be-

bygget byområde på nørrebro i københavn. kvarteret er udbygget tilbage i 1880’ erne, 

men rummer også nyere byggerier fra 1980’erne og 1990’erne. kvarteret er karakteri-

seret ved at være meget sammensat med både traditionelle brokvartersejendomme, 

nyere almene bebyggelser, butikker og service langs strøggaderne samt mange krea-

tive erhverv. en overvægt af beboere uden beskæftigelse, lav indkomst samt en del 

beboere med anden etnisk baggrund gjorde, at kvarteret blev betegnet som et udsat 

byområde i københavn.

Initiativet til den byfornyelse, som er gennemført fra 2005 til 2011, er taget af en aktiv 

forældregruppe, som mente, at problemer med at fastholde også ressourcestærke 

børn i den lokale folkeskole blandt andet ville kunne imødegås gennem en højere 

kvalitet i det omgivende bymiljø – sikrere trafik og bedre muligheder for udendørs 

leg, idræt og bevægelse i skolens nærområder. 

denne ambition lå i fin forlængelse af en mere overordnet kommunal strategi om at 

anvende nye byrumskvaliteter som en motor i udviklingen af nørrebro – en strategi 

som fx ses i projekterne til den nye nørrebro Park, superkilen og omdannelsen af 

nørrebrogade til opholdsgade.

kØbenHaVn   |   sjællandsgade kvarteret

guldberg skole

bypladsen  |  byrumsfornyelse

legepladsen  |  aktivitetsområde

Universet  |  institutionsbyggeri

guldbergsgade  |  trafikregulering

nørrebrogade  |  trafikregulering
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6

koMMUne  kØBeNHaVN

byfornyelse  særLig ByforNyeLse

stØttetIlsagn  2004 

særlIge Parter  LokaLe og aNLægsfoNdeN 
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sJæLLaNdsgade ByruM  efter en længevarende planlægningsproces er gennem-

ført en samlet fornyelse af byrummene omkring guldberg skole og den nyopførte 

børneinstitution Universet. det smukt proportionerede byrum ved simeons kirke 

er omdannet til ”bypladsen” – et fredeligt byrum for gående og cyklister med et lege-

område nærmest skolen. langs Prinsesse charlottes gade er grænsen mellem skole-

gård og offentligt legeareal brudt ned og her er indrettet ”legepladsen” – et større 

aktivitetsområde med boldbaner og fantasifulde legeredskaber. aktivitetsmulig-

hederne fortsætter op på taget af Universet, som udover fritidshjem samt multirum 

for beboere i stueetagen har en tagetage, der er indrettet som et offentligt tilgænge-

ligt bevægelsesrum.

TrafikproJekTer og fæLLes faCiLiTeTer  et vigtigt element i byfornyelsen har 

været udarbejdelsen af en trafik- og byrumsplan og efterfølgende etablering af en 

sikker skolevej i specielt guldbergsgade. guldbergsgade omdannes til nyt hoved-

strøg for gående og cyklende trafikanter i bydelen og der er lavet hastighedsbe-

grænsninger og en særlig bearbejdning af fem såkaldte nedslagspunkter på stræk-

ningen fra sankt Hans gade til sjællandsgade. 

flere projekter i området gennemført uafhængigt af den særlige byfornyelse ind-

går i en synergieffekt mellem offentlige og private tiltag i kvarteret. Mod vest er 

nørrebrogade omlagt med ny gadebelysning, brede cykelstier og fortove. centralt i 

kvarteret er det lykkedes en borgerinitieret forening at få genåbnet sjællandsgades 

bad, der lukkede i 2010. og endelig er der sydøst for kvarteret indrettet en grøn oase 

i et hjørne af de gamles by med naturlegeplads, dyrehold og andre grønne oplevel-

sesmuligheder for børn og voksne. de nævnte projekter indgår alle i styrkelsen af 

udfoldelsesmulighederne i sjællandsgadekvarterets og i kvarterets fælles identitet.

skoLeN og ByeN  det er med de nye byrumskvaliteter omkring guldberg skole 

 lykkedes med den dobbelte ambition dels at skabe bedre rammer og nye tilbud for 

børn og beboere i de omkringliggende karreer, dels at styrke skolens og kvarterets 

image for ressourcestærke børn og forældre udenfor skoledistriktet. fornyelsen er 

et inspirerende eksempel på udnyttelse af skolen som motor i en forandringsproces 

og ikke mindst på de muligheder, der ligger i at nytænke de ofte så trøstesløse skole-

gårde – landets mest benyttede byrum. Her er skolen kommet til byen og byen til 

skolen – på en for begge parter meget berigende måde. 

kØBeNHaVN    |    sJællandsgade kVarteret

sikker skoLeVeJ

Projekt ”sikker skolevej” går ud på at 

gøre skoleveje og trafik iøvrigt mere 

sikker for kvarterets svage trafikanter.

5

BypLadseN

”bypladsen” mellem guldberg skole og 

simeons kirke er indrettet som såkaldt 

shared space. Pladsen holdes sammen 

af en smuk belægningsflade og rummer 

såvel fredelige opholdszoner som mere 

aktivitetsfyldte områder for børn.

2

LegepLadseN

”legepladsen” indeholder alt hvad et børnehjerte kan 

begære af bjerge med farvestrålende gummibelægninger, 

rutsjebaner, klatreskulpturer, minitrampoliner, cykelbaner, 

jorden-er-giftig-baner og multiboldbaner.

grØN oase

lige udenfor byfornyelsesområdet er der i samarbejde med 

det lokale agenda 21 center indrettet en grøn oase, hvor 

stenbroens børn har mulighed for landskabelige oplevelser.

3
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kVarTerLØfT Med Bred profiL  nørrebro Park kvarteret udgør en fin illustration 

af københavns udbygningshistorie, som fra 1900 til nu er faldet i tre store perioder. 

Mellem Jagtvej og nørrebroparken ligger tætte, smalle karreer fra 1900-tallets be-

gyndelse, hvor det handlede om at udnytte byggegrundene maksimalt. området 

vest for parken, der blev anlagt i 1930’erne i sporet fra den tidligere slangerupbane, 

består af lukkede karreer og stokbebyggelser opført i perioden 1915-45 og endelig er 

den almene boligbebyggelse mellem lundtoftegade og bispeengbuen opført om-

kring 1970. kvarteret er ikke et selvstændigt afgrænset byområde, men smelter i vid 

udstrækning sammen med det øvrige nørrebro. 

kvarteret har en central beliggenhed i københavn med gode rekreative tilbud, men 

var før fornyelsen samtidig præget af mange små og nedslidte boliger, samt trafike-

rede og nedslidte gader og pladser. 

der er fra 2001-2007 gennemført kvarterløft i nørrebro Park med en meget bred mål-

sætning, som både har omfattet fysisk fornyelse, forbedring af beskæftigelse, for-

bedring af sundhed, etablering af beboernetværk samt nye kulturelle tilbud i kvar-

teret. kvarterløftet har bygget oven på en løbende boligsocial indsats i blandt 

andet bebyggelserne i lundtoftegade. 

kØbenHaVn   |   nørrebro park kvarteret

Jægersborggadekvarteret  |  bygningsfornyelse

ny nørrebro Park  |  rekreativt område

byhaven 2200  |  beboerstyrede fælleshaver

borups Plads  |  byrumsfornyelse

nærumgadekvarteret  |  bygningsfornyelse, friarealforbedring

lundtoftegade  |  fysisk og boligsocial helhedsplan
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koMMUne  kØBeNHaVN

byfornyelse  kVarTerLØfT

stØttetIlsagn  2001

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN
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Ny NØrreBro park  det grønne bånd, der tidligere hed nørrebroparken, er byde-

lens omdrejningspunkt og vigtigste mødested. efter afholdelse af en arkitektkon-

kurrence er den fornyede park indviet i 2007. Parken er indrettet med forskellige 

aktivitetszoner og rummer blandt andet bemandet legeplads, to pladser overdæk-

ket af store ladeagtige tage, skaterbane, samt baner til fodbold, basketball, volley-

ball og cykel-polo. Midt i parken har en gruppe frivillige, der kalder sig byhaven 2200, 

forvandlet et ubrugt hjørne til beboerstyrede grønne køkkenhaver. I forbindelse 

med byfornyelsen er fodboldklubben nørrebro Park fc etableret med midler fra 

kommune og kvarterløft med det formål at bruge organiseret fodbold til at samle 

børn og forældre på tværs af etnisk herkomst. 

ny nørrebro Park har været kvarterløftets største og mest identitetsskabende pro-

jekt og indgår i dag i det sammenhængende forløb langs supercykelstien fra  rypar-

ken til Vigerslev. Parken er blevet meget populær og det har naturligt vakt stor mod-

stand, at dele af parken frem til 2018 er inddraget som byggeplads i forbindelse med 

anlæggelsen af Metro cityringen.

kuLTur og BeskæfTigeLse  kvarterløftet er i høj grad også resulteret i ikke-fysiske 

aktiviteter. årlige ”kulturelle Markedsdage” giver lokalområdets boligforeninger, 

klubber, interessegrupper og kulturelle foreninger mulighed for at præsentere sig 

under festlige former med fodboldturneringer, sportsopvisninger, teater, musik og 

loppemarked og er siden kvarterløftet blevet en fast tradition. I Jægersborggade 

har iværksætterprojektet ”born global” inddraget en stribe iværksættere og mento-

rer i markedsføring af dem selv og gaden som helhed. et tredie projekt, der kan næv-

nes, er ”Informateket” i stefansgade, som var en erhvervs- og beskæftigelsesrådgiv-

ning med blandt andet en populær butikskonsulentordning for småbutikker.

HeLHedspLaN for LuNdTofTegade  Højhusbebyggelsen langs lundtoftegade er 

facaderenoveret flere gange siden opførelsen for at afhjælpe støjgener fra bispeeng-

buen, og der er siden midten af 1990’erne gennemført en række projekter for at for-

søge at rette op på bebyggelsens sociale problemer. Indsatsen er videreført i kvar-

terløftet og efterfølgende i yderligere en helhedsplan fra 2007, som gennemføres 

med midler fra landsbyggefonden. Udover fysisk fornyelse med lejlighedssammen-

lægninger og forbedret tilgængelighed er gennemført aktiviteter som fx brug af 

etniske unge som rollemodeller og brobyggere, sundhedsfremmende aktiviteter 

rettet mod ældre mænd samt etablering af en jobpatrulje. 

den gennemførte helhedsplan kan forhåbentlig skabe lidt mindre afstand mellem  

dagliglivet i lundtoftegade og i kvarteret omkring Jægersborgade på den anden 

side af ny nørrebro Park – et kvarter, som siden fornyelsen har udviklet sig til et af 

de mest hippe i københavn.

kØBeNHaVN    |    nØrrebro Park kVarteret

Bedre BoLigsTaNdard

I nørrebro Park fornyelsen er en væsentlig 

del af ressourcerne brugt på forbedring 

af den generelle boligstandard gennem 

istandsættelses- og moderniseringsarbej-

der samt indretning af fælles friarealer i en 

række gårdrum. 

Borups pLads

borups Plads er indrettet som en sammen-

hængende betonflade med bænke og 

udsparede felter til beplantning og træer 

samt rammer for cafeliv.

LuNdTofTegade

der er gennemført bygningsrenovering, 

hvor facadeudsmykning med bølgende 

referencer til kvarterets gamle åløb står 

som signal om nye tider i lundtoftegade.

6

4

Ny NØrreBro park

grønne rammer, større tryghed og arkitektonisk spræl 

har været nøgleord i indretningen af ny nørrebro Park 

– nu skal metroarbejdet bare blive færdigt.

2
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oMrådeforNyeLse på ydre NØrreBro Mimersgadekvarteret er et tæt bebygget 

storbykvarter med lidt over 16.000 indbyggere på ydre nørrebro. kvarteret afgræn-

ses af tagensvej, Jagtvej, nørrebrogade og af jernbanen mod nord. Mimersgade-

kvarteret er et sammensat og livligt byområde, der rummer alt fra boliger, erhverv 

og nedlagte industriområder til butikker og kultur- og idrætsinstitutioner. Udfor-

dringerne i fornyelsen har dels været fysiske – massiv gennemkørende trafik, mange 

nedslidte boliger og ikke mindst en mangel på byrum og samlingssteder – dels været 

sociale og kulturelle med blandt andet integrationsproblemer knyttet til boligbe-

byggelsen Mjølnerparken. 

områdefornyelsen er i vid udstrækning gennemført som et brugerstyret projekt, 

hvor borgere, foreninger og institutioner har bidraget med ideer til fornyelsen. 

Mange af de ting og ændringer, som områdefornyelsen har været medvirkende til, 

kan ikke nødvendigvis ses i kvarteret i dag, men er kommet til udtryk i en impone-

rende række af sociale og kulturelle aktiviteter af midlertidig eller tilbagevendende 

karakter. de mange gennemførte aktiviteter har sat spor i bydelens fælles hukom-

melse og identitet og spiller på den måde en lige så stor rolle i at samle bydelens 

mangfoldige nationaliteter og kulturer som nyindretning af de fysiske omgivelser. 

kØbenHaVn   |   mimersgade kvarteret

nørrebrogade  |  trafikregulering 

superkilen   |   byrumsfornyelse 

nørrebrohallerne  |  kultur- og aktivitetshus 

Mjølnerparken   |   kunst og friarealer 

dsb arealet   |   aktivitetsområde 

balders Plads  |  byrumsfornyelse 

bananna Park   |   aktivitetsområde
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koMMUne  kØBeNHaVN

byfornyelse  oMrådeforNyeLse

stØttetIlsagn  2004

særlIge Parter  reaLdaNia, LaNdsByggefoNdeN
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sTore ByproJekTer  der er parallelt med områdefornyelsen gennemført en række 

større partnerskabsprojekter om trafikomlægninger og nye byrum. Projekterne er 

finansieret i et samarbejde mellem københavns kommune, realdania og område-

fornyelsen og har løftet fornyelsen i Mimersgadekvarteret til et sjældent set niveau 

i dansk byfornyelse. 

de noget nedslidte idrætsfaciliteter i nørrebrohallerne er renoveret og indrettet 

som et kombineret idræts- og kulturcenter for hele nørrebro. Udearealerne foran 

hallerne er indrettet som en del af byrummet superkilen, der igen indgår i det sam-

menhængende cykelstrøg fra Østerbro til Valby. selve superkilen består af en række 

byrum med forskellige anvendelsesmuligheder og er med sin spektakulære indret-

ning med blandt andet mange etniske referencer med til at styrke sammenhæng og 

identitet i det multikulturelle nørrebro. nord for bebyggelsen Mjølnerparken er det 

tidligere dsb-areal indrettet som en grøn bypark med rum for familieudflugter og 

for mere pladskrævende aktiviteter som fx boldspil. 

der er udarbejdet en samlet trafikplan for kvarteret, som udover en række begræns-

ninger af trafikken i Mimersgade og andre af de indre gader først og fremmest har 

nedprioriteret nørrebrogade fra stærkt trafikeret bilgade til bus- og cykelgade. 

kuNsT og kuLTur  kunst giver anledning til meningsudveksling mellem mennesker 

og forskellige kultur- og kunstprojekter i det offentlige rum har været en rød tråd i 

fornyelsen i Mimersgadekvarteret. et af de gennemførte projekter har været galleri 

Hamlet, hvor billeder taget af kvarterets børn og unge er vist i  tre store udstillinger, 

s/H i kunst i kvarteret, nørrebrohistorier og feriepostkort. I Mjølnerparken har en 

ny sti trukket besøgende ind til en række gavlkunstværker, mens hvide bænke med 

uvante proportioner i en periode har vakt undren og nysgerrighed i Mimersgade. I 

projektet det Mytologiske kvarter er der gennem skiltning fortalt om de nordiske 

guder, der har lagt navn til kvarterets gader, og som også har været motivemne for 

det store gavlmaleri ask yggdrasil, der indrammer aktivitetsparken bananna Park. 

forNyeLse i MJØLNerparkeN  områdefornyelsen følges nu op af en omfattende 

fornyelse i boligbebyggelsen Mjølnerparken. Her er planlagt et ansigtsløft til næsten 

en mia. kr med blandt andet etablering af en basargade fra Mimersgade til tagensvej, 

omdannelse af stuelejligheder til butikker, tagterrasser og penthouses på toppen af 

blokkene samt facaderenovering og friarealforbedring. Målet er, at også Mjølner-

parken skal blive en stærk og en integreret del af det nye ydre nørrebro.

kØBeNHaVN    |    MIMersgade kVarteret

superkiLeN

superkilens byrum har hver sin farve og 

funktion. den røde plads er som nabo til 

nørrebrohallen indrettet til fysisk udfol-

delse, den grønne park indbyder til leg på 

bakkerne og frokost i græsset, mens det 

sorte rum på Mimers Plads kan bruges til 

arrangementer som fx basar og marked.

MJØLNerparkeN

flere initiativer søger at åbne det almene 

boligområde op for det øvrige nørrebro 

– blandt andet et kunstprojekt med gavl-

malerier udført af kendte kunstnere.

2

4 BaNaNNa park

en aktivitetspark i nannasgade er indrettet med blandt 

andet boldbaner, en jordvold udformet som en gul gummi-

banan og en miniskov. Porten ind til området udgøres af en 

14 meter høj klatrevæg.

7 BaLders pLads

balders Plads er indrettet som led i områdefornyelsen som 

en uformel ramme om dagligt udeliv – her slapper man af og 

møder sine naboer.

6
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eT iNdusTrikVarTers forVaNdLiNg  Haraldsgadekvarteret ligger på ydre nørre-

bro omgivet af dsb’s baneareal mod nord og store trafikerede trafikårer mod øst, 

syd og vest, og gennemskæres af et stjerneformet gadenet, udbygget i årene efter 

år 1900. Haraldsgadekvarteret er et af de bykvarterer i københavn, hvor transforma-

tionen fra industriby til vidensby står tydeligst i by billedet. Her er industrien flyttet 

sent ud og området præges fortsat i dag af både genanvendte industribygninger og 

af mange efterladte industrielle ’wastelands’. en stor del af disse arealer udnyttes 

nu i stor udstrækning af  mindre virksomheder inden for kreative erhverv eller af 

uddannelsessteder som fx det store campus rådmandsmarken og udgør et stærkt 

økonomisk og beskæfti gel ses mæssigt udviklingspotentiale i bydelen. Udover tidli-

gere industriområder rummer området flere større almene boligbebyggelser med 

en række kulturelle, sociale  og integrationsmæssige udfordringer – og styrker.

oMrådeforNyeLse Med fokus på fæLLes faCiLiTeTer  områdefornyelsen, der 

er gennemført fra 2006 til 2012, har taget udgangspunkt i syv overordnede temaer. 

temaerne er indkredset efter en indledende borgerinddragelse, som resulterede i 

ikke mindre end 600 projektideer. Hvert tema er videreudviklet i en række arbejds-

kØbenHaVn   |   haraldsgade kvarteret

sifs Plads  |  byrumsfornyelse

campus rådmandsmarken  |  uddannelsesområde

krakas Plads  |  byrumsfornyelse

skjolds Plads  |  byrumsfornyelse

osramhuset  |  kulturhus 

den grønne trekant  |  friarealforbedring

den grønne trekant  |  aktivitetshus

ktk grunden  |  boligbyggeri
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koMMUne  kØBeNHaVN

byfornyelse  oMrådeforNyeLse

stØttetIlsagn  2006  

særlIge Parter  roCkwooL foNdeN, VeLuX foNdeN  
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grupper, hvor det lidt usædvanligt i forhold til mange andre områdefornyelser er 

lykkedes at få deltagelse af flest beboere med anden etnisk baggrund end dansk. de 

syv temaer har handlet om mødesteder, byrum og trafik; boliger og friarealer; inte-

gration; børn og unge; aktiviteter og arrangementer; erhverv samt identitet og om-

dømme. den fysiske fornyelse har især handlet om at skabe sammenhæng i områ-

det gennem indretning af nye fælles faciliteter – indendørs såvel som udendørs. 

kuLTur- og akTiViTeTsHuse  en tidligere industribygning i Valhalsgade er med 

støtte fra flere fonde indrettet til kultur- og aktivitetshuset osramhuset. bygningen, 

der indgik i klimatopmøde coP15 som eksempel på en bæredygtig energirenove-

ring, var under områdefornyelsen ramme for sekretariat og de mange beboeraktivi-

teter. osramhuset er i dag et bredt anvendt kulturhus med særlig fokus på børn og 

unge. Ved den kommende metrostation på skjolds Plads er der etableret en cafe af 

samme navn. cafeen drives som kombineret kaffebar og vaskeri på frivillig basis af 

en forening. endelig kan nævnes aktivitetshuset i Vermundsgade, som både er et 

fælleshus for danmarks største boligforening den grønne trekant og samtidig et 

fritidstilbud til Haralds gadekvarterets mange børn og unge.

BeVægeLsessTrØgeT  Under overskriften bevægelsesstrøget er indrettet en række 

byrum med det overordnede formål at forbedre folkesundheden blandt kvarterets 

beboere. bevægelsesstrøget er det samlende element på tværs af kvarterets sociale 

og fysiske forskelligheder. byrummene rummer forskellige redskaber og udfoldel-

sesmuligheder og bruges udover kvarterets beboere også af elever og ansatte på de 

store uddannelsesinstitutioner, som ligger i kvarteret. Intentionerne bag strøget 

understøttes blandt andet af friarealforbedring inde i bebyggelsen den grønne tre-

kant, hvor der er indrettet flere aktivitetspladser.

BoLiger og uddaNNeLse  Med områdefornyelsen har Haraldsgadekvarteret fået 

bedre rammer for fællesskab, samtidig med at kvarterets særlige industrielle histo-

rie og lidt rå og sammensatte stemning er bevaret. flere igangværende eller plan-

lagte projekter vil de kommende år forandre kvarteret og øge dets attraktionsværdi 

yderligere. boligbyggerier med ca. 500 boliger er undervejs, ved Haraldsgade byg-

ges ny metrostation, i rovsinggade bygges moske og generelt forventes de store 

uddannelsesinstitutioner og mange kreative erhverv at blive løftestang for flere nye 

investeringer i det kvarter, der tidligere var lidt af et udkantsområde i københavn.

kØBeNHaVN    |    Haraldsgade kVarteret

akTiViTeTsHus VerMuNdsgade

aktivitetshuset er opført af en almen boligafdeling parallelt 

med områdefornyelsen. Husets indretning med blandt andet 

en boldbane på taget understøtter den samlede fornyelses 

intention om rum for fysisk udfoldelse, kultur og integration.

7 8

sifs pLads

sifs Plads på hjørnet af rådmandsgade og 

sigurdsgade er udformet som en lomme-

park med en kæmpegynge og en skov af 

røde stativer med ringe. 

osraMHuseT

osramhuset har været områdefornyelsens 

omdrejningspunkt og fungerer nu som 

bydelens kulturhus med særlig fokus på 

kulturtilbud til børn og unge.

1

3

5

krakas pLads

krakas Plads er indrettet som en del af 

bevægelsesstrøget med skaterramper, 

basketbane og klatrestativer, der også 

kan bruges til parkour og street fit. 

eNergiVeNLigT BoLigByggeri

nyt boligbyggeri udvider boligudbuddet i kvarteret. På den 

såkaldte ktk grund er opført almene lavenergiboliger efter 

bolig+ konceptet. bebyggelsen rummer ud over toetagers 

rækkehuse blandt andet også en børneinstitution.
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arBeJderkVarTer Med sLidT iMage  nordvest kvarteret er et stort byområde i 

overgangen mellem københavns brokvarterer og villa kvartererne i kommunens 

yderkant. kvarteret spænder helt fra nørrebro station til ring 2 og rummer i alt ca. 

15.000 indbyggere og ca. 9.000 arbejdspladser. kvarteret er fysisk og funktionelt 

 meget sammensat med både ældre industriområder, nyere erhvervs- og boligbyg-

gerier, store almene bebyggelser og villaområder. kvarteret havde gennem årene 

 udviklet sig til et byområde med sociale udfordringer med blandt andet høj arbejds-

løshed, mange enlige og marginaliserede beboere, integrationsproblemer samt 

fysiske udfordringer i form af slidte beboelses- og erhvervsområder, belastning fra 

tung trafik og en generel mangel på kulturtilbud og rekreative faciliteter. 

aNdeN geNeraTioN kVarTerLØfT  kvarterløftet i nordvest er gennemført i perio-

den fra 2001 til 2007. erfaringer og netværksdannelser fra landets tidligste kvarter-

løftprojekt, som blev startet allerede i 1996 i det nærliggende femkanten, har i høj 

grad kunnet indgå i projektet. en kvarterplan nord-Vest fra 2001 – udarbejdet i tæt 

samarbejde med brugere og interessenter i kvarteret – har med et omfattende kata-

log af fornyelsesideer været en gennemgående rød tråd i projektet.

kØbenHaVn   |   nordvest kvarteret

Pipperen  |  aktivitetsområde

Hulgårdshave  |  boligbyggeri

nordvestparken  |  bypark

kvarterhus / bibliotek

rentemestervej  |  trafikregulering

emaljehaven  |  boligbyggeri, bypark

1

1

2

2

3

3

4

5
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4

6

5

koMMUne  kØBeNHaVN

byfornyelse  kVarTerLØfT, særLig ByforNyeLse

stØttetIlsagn  2001, 2004 

særlIge Parter  
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eMaLJeHaVeN

Ved et boligbyggeri på rentemestervej er der i et partner-

skab mellem den private bygherre, københavns kommune 

og kvarterløft nord-Vest indrettet en offentlig tilgængelig 

byhave og grøn passage.

soCiaLe og kuLTureLLe akTiViTeTer  en hovedindfaldsvinkel i fornyelsen har væ-

ret, at fysisk fornyelse ikke gør det alene. en stor del af ressourcerne er derfor brugt 

på at lave arrangementer, skabe traditioner og etablere nye netværk. en intensiv 

borgerinddragelse har givet borgerne mulighed for at deltage ud fra egne forud-

sætninger og interesser i fx overordnet tilrettelæggelse, arbejdsgrupper eller frivil-

ligt arbejde i forbindelse med de mange arrangementer. denne såkaldte værdibase-

rede borgerinddragelse har ikke mindst været en succes i forhold til kvarterets 

mange etniske grupper, som har deltaget i tværkulturelle arrangementer som fx 

”smag på nordvest”, der har samlet folk fra forskellige kulturer omkring fælles mad-

lavning i skolekøkkenerne, udgivet to kogebøger samt afholdt en multikulturel jule-

fest. en stærk tilbagevendende tradition er den årlige nordvest festival, som med 

aktiviteter som samba, hip-hop, og etniske kogekoner hvert år i maj trækker mange 

deltagere og er med til at skabe fælles identitet i det mangfoldige kvarter.

parTNerskaBer oM fysisk forNyeLse  blandt de mest markante fysiske resulta-

ter af fornyelsen i nordvest er to byparker, som begge er resultat af offentlig-private 

partnerskaber mellem kommunen og private bygherrer. Ved emaljehaven er der i for-

bindelse med boligbyggeriet etableret et offentligt tilgængeligt parkstrøg fra reb-

slagervej til frederiksborgvej, hvor en ny plads med cafe samler folk fra områdets 

mange virksomheder. nordvestparken i den anden ende af kvarteret er anlagt som 

en offentlig park rundt om boligbyggeriet Hulgårds Have, der bugter sig som en 

slange gennem området. der er udover de to byparker lavet trafikregulering flere 

steder i kvarteret – blandt andet med en nyindretning af knudepunktet ved frede-

riksborgvej og frederikssundsvej. I sammenhæng med kvarterløftet er der også 

sket et løft i boligkvaliteten – et mindre antal ejendomme er renoveret og moderni-

seret og der er anlagt syv fælles gårdanlæg. 

fra NordVærsT TiL NordBedsT  en stor del af fornyelsen i nordvest har handlet 

om at forbedre omverdenens billede af bydelen. fornyelsesindsatsen er formidlet 

bredt – blandt andet gennem udgivelse af en guide til området og gennem en kam-

pagne som ”I love nord-best”. de udfordringer, der lå i nordvest kvarterets brogede 

karakter, er i dag samtidig kvarterets særlige kvalitet og attraktion, og det fornyede 

multietniske kvarter med den stærke industrielle historie tiltrækker i dag både nye 

beboere og kreative virksomheder, der peger fremad for kvarteret. 

kØBeNHaVN    |    nordVest kVarteret

NordVesTparkeN

nordvestparken er en vigtig cykel- og 

gangforbindelse i kvarteret, fantasifuldt 

indrettet med stejl kælkebakke, små 

lunde af mange forskellige træsorter og 

en interaktiv belysning, som både skaber 

tryghed og en særlig eventyragtig stem-

ning om aftenen.

3

1pippereN

Pipperen er et bolignært legeområde 

indrettet med et kunstigt bakkelandskab, 

hængebro, klatrestativ og boldbane.

BiBLioTek og kuLTurHus

guldhuset har folkeviddet omdøbt det kombinerede bibliotek 

og kulturhus på hjørnet af tomsgårdsvej og rentemestervej. 

bygningen er med sin iøjnefaldende udformning med reference 

til en bogstabel blevet et identitetsskabende ikon i området.

4 6LygTeN sTaTioN

den gamle lygten station har fungeret 

som sekretariat under kvarterløftproces-

sen og er i dag omdrejningspunkt for et 

brugerdrevet kultur- og foreningsliv.
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MØNsTerByggeri Med udfordriNger  tingbjerg er et hovedværk i dansk by-

planlægning og boligbyggeri. området er opført i to perioder fra 1955 til 1958 og fra 

1964 til 1972 og er fra starten tænkt som et selvstændigt bykvarter med alle nødven-

dige fællesfaciliteter som skole, plejehjem, bibliotek, kirke, daginstitutioner og dag-

ligvarebutikker. bebyggelsen er anerkendt for sin byggelsesplan i human skala med 

tre etagers blokke i smukke grønne omgivelser og for sine fine murede arkitektur. I 

1996 blev tingbjerg suppleret med bebyggelsen Utterslevhuse, således at der i dag 

er i alt ca. 2.700 boliger med ca. 6.000 beboere i området. 

en koncentreret anvisning af ressourcesvage beboere gav fra starten tingbjerg pro-

blemer og den oprindelige mønsterby har gennem årene lejlighedsvis trukket nega-

tive overskrifter og generelt fået et dårligt omdømme. 

Udfordringerne i det multietniske boligområde med mange socialt udsatte beboere, 

høj arbejdsløshed og lejlighedsvis kriminalitet er imødegået af en række fysiske og 

boligsociale initiativer. Indsatsen er finansieret af mange forskellige midler fra 

blandt andet landsbyggefonden, regeringens bypulje, københavns kommunes 

projekt ”byer for alle” samt helhedsorienteret byfornyelse. den samlede investe-

ring er siden 2004 løbet op i over 300 millioner kroner.

kØbenHaVn   |   tingbjerg

tingbjerg forum  |  områdesekretariat, beboerrådgivning

ruten  |  byrumsfornyelse

tingbjerg skole og svømmehal

Højhuset  |  bygningsfornyelse 

arkaderne  |  bygningsfornyelse

24 haverum  |  friarealforbedring

1

2

3

koMMUne  kØBeNHaVN

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse

stØttetIlsagn  2003 

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN   
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Udfordringerne i tingbjerg opvejes udover de smukke omgivelser af en udbredt lokal 

tilfredshed med bydelen som helhed. en trivselsundersøgelse har således vist, at 

ca. 80% af beboerne er glade for at bo i tingbjerg, og fornyelsesesprocessen er da 

også bakket op af et stort beboerengagement undervejs. 

ByruM og udeareaLer  en helhedsplan fra 2004 har udgjort den overordnede 

ramme om de fysiske fornyelser. en del af helhedsplanen har været en grøn struktur-

plan, hvor beboernes ønsker til nye friarealfaciliteter er afstemt med ambitionen 

om at respektere de oprindelige grønne kvaliteter. der er gennemført en renovering 

af friarealerne i bebyggelsens haverum med nye lege- og opholdspladser og et områ-

de med beboerhaver og der er derudover indrettet en række mindre byrum rundt i 

knude punkter i bebyggelsen. 

centerstrøget ruten er bydelens aktivitetsbånd med butikker, skole og centerfunk-

tioner. også her er sket en fornyelse med regulering af trafikken, bedre opholdsom-

råder samt udsmykning af belægningerne. et særligt lysprojekt har øget tryghed og 

oplevelsesværdi ikke bare ved ruten, men generelt i bebyggelsen.

Bedre BoLiger  bebyggelsens visuelle vartegn Højhuset er renoveret med nyt ind-

gangsparti, inddækkede altaner og forbedret elevatoradgang. I arkadeblokkene 

midt i bebyggelsen har renoveringen omfattet en del lejlighedssammenlægninger, 

således at området i dag tilbyder flere større familieboliger. 

BoLigsoCiaL iNdsaTs – Byer for aLLe  siden 2007 har de fysiske forandringer været 

suppleret af den boligsociale helhedsplan ”åben by”, som har været ramme om en 

lang række beskæftigelsesinitiativer samt sociale og kulturelle aktiviteter som fx for-

eningsguider med idrætstilbud til børn og unge, opsøgende jobpatrulje og forældre-

uddannelse. særligt succesfuld har været tingbjergs såkaldte bydelsmødre, som i 

2012 fik en pris for deres arbejde med på frivillig basis at hjælpe marginaliserede 

etniske kvinder til at blive aktive medborgere og bygge bro til lokalsamfundet. Ud-

over områdesekretariatet i tingbjerg forum har et beboercentrum og et særligt 

sundhedscentrum udgjort vigtige fysiske rammer omkring de mange aktiviteter og 

arrangementer. sundhedscentrum blev indviet i 2008 og henvender sig især til kvin-

der med anden etnisk baggrund end dansk med tilbud om motion, foredrag og råd-

givning om sundhed.  

TiNgBJerg på VeJ  den omfattende og flerstrengede byfornyelsesindsats, der har 

fundet sted i tingbjerg de sidste ti år, følges nu op af endnu en helhedsplan, der efter 

planen skal køre frem til 2016. ambitionen er fortsat at få flere beboere i arbejde, at 

flere voksne, børn og unge deltager i det lokale fritids- og foreningsliv, og at området 

opleves som et attraktivt og trygt sted at bo. blandt de større initiativer realiseres et 

mangeårigt ønske om et kulturhus, som opføres centralt i bebyggelsen i tilknytning 

til tingbjerg skole og tingbjerg svømmehal samt renoveringen af tingbjerg kolle-

giet til et såkaldt ”Iværksætterkollegium”.. 

kØBeNHaVN    |    tIngbJerg

forNyeLse af ruTeN

tingbjergs hovedstrøg ruten er fornyet som et sammen-

hængende aktivitetsbånd med attraktive opholdsarealer og 

regulering af trafikken. en kedelig grå-sort parkeringsplads 

er fornyet med kulørte belægninger.

2

arkadeBLokkeNe

arkadeblokkene er ombygget og de op-

rindelige små aldersrenteboliger er lagt 

sammen til treværelses familieboliger. 

der er i fornyelsen lagt særlig vægt på at 

skabe gode indretningsmuligheder, god 

tilgængelighed samt kontakt til de fælles 

havearealer.

5

friareaLer og LegepLadser

I alt 24 haverum er nyanlagt i overens-

stemmelse med en grøn strukturplan. 

aktivitetsområder er adskilt fra ophold 

ved hjælp af grønne plæner og terræn-

forskelle. en gennemgående brug af de 

samme lyse betonmøbler skaber helhed 

og sammenhæng.  
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kVarTerLØfT i arBeJderkVarTer  Holmbladsgadekvarteret indtager en særlig 

rolle som det københavnske  brokvarterer, der tydeligst har bevaret sin oprindelige 

identitet som blandet bolig- og industrikvarter. Her er næsten halvdelen af arealet 

fortsat optaget af erhvervsformål. størstedelen af boligmassen består af tætte kar-

reer, opført som lejekaserner i årene omkring 1900, mens en mindre del er almene 

boligbebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne med små lejligheder samt nyere almene 

boliger opført på ryddede industriarealer.  

der er i perioden 1997-2005 gennemført kvarterløft i kvarteret med en blanding af 

bygningsfornyelser og etablering af nye kvartersorienterede faciliteter. for ikke at 

gentage situationen fra andre byfornyelsesområder, hvor mange af de oprindelige 

beboere har måttet flytte fra kvarteret på grund af huslejestigninger, er bolig-

istandsættelserne tilstræbt gennemført med et omkostningsniveau, der ikke har 

oversteget beboernes økonomiske muligheder.

et kernepunkt i kvarterløftarbejdet har været inddragelse af beboerne i planlæg-

nings- og beslutningsprocesser. Processen har været omfattende, med et hav af ar-

bejdsgrupper og møder, men har været en afgørende forudsætning for den forank-

ring, der i dag kan konstateres i kvarteret, og som i 2009 er blevet prisbelønnet.

kØbenHaVn   |   holmbladsgade kvarteret

Jemtelandsgade  |  kvarterhus

Prags boulevard  |  byrumsfornyelse

Prismen  |  aktivtetshus

1

1

2

3

koMMUne  kØBeNHaVN

byfornyelse  kVarTerLØfT

stØttetIlsagn  1996 

særlIge Parter  LokaLe og aNLægsfoNdeN   
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kVarTerHus  omdrejningspunkt for byfornyelsen har været kvarterhuset i Jemte-

landsgade, som er indviet i 2001 i et gammelt lysstøberi og som i kvarterløftperioden 

har rummet sekretariat og rammer for beboerarbejdet. Huset er nu et velfungerende 

mødested for kvarterets borgere og fungerer som ramme om lokale foreninger, 

 sociale netværk og frivilligt socialt arbejde. Integrationen af et bibliotek i bygningen 

har sikret forankring af bygningen og dens funktioner i kvarteret, og der kommer i 

dag ca. 30.000 mennesker i kvarterhuset hver måned. 

kVarTer Med Nye MuLigHeder  kvarterløftet har fokuseret på at skabe markante 

byrum og velfungerende kulturelle faciliteter. Prags boulevard er indrettet som en 

form for folkepark med appel til fleste mulige borgergrupper, og Jemtelandsgade er 

omdannet til en plads, der ud over at lægge gulv til kulturelle arrangementer ved 

kvarterhuset knytter Holmbladsgade sammen med folkeparken. der er arbejdet 

meget med belysningen i og omkring Holmbladsgade. nye kunstneriske gadelam-

per og ’lysende brosten’ har været med til at give kvarteret et venligere præg og ny 

identitet – også om aftenen og om natten. Idræts- og kulturhuset på Holmbladsgade 

er indrettet med idrætshallen Prismen og i Moselgade er indrettet en naturlege-

plads. endelig kan nævnes det Maritime Ungdomshus, som blev taget i brug i 2004, 

og som har været med til at trække kvarteret ud mod Øresund. 

kvarterløftet har medført markante forandringer i det gamle arbejderkvarter og 

har – sammen med blandt andet to nye metrostationer, et fornyet amagercenter, 

nyt byliv i strøggaderne samt måske ikke mindst amager strandpark – gjort Holm-

bladsgadekvarteret til en attraktiv del af det nye amager.

kØBeNHaVN    |    HolMbladsgade kVarteret

kVarTerHus

kvarterhuset er indrettet i en gammel 

fabriksbygning med en ny tilbygning i 

et markant design med klar henvisning 

til kvarterets historie. Husets kombina-

tion af bevaret industrihistorie og ny 

funktionalitet har været en slags vartegn 

for fornyelsen i Holmbladsgade kvarteret.

1

prags BouLeVard

Prags boulevard er et kilometerlangt 

parkforløb med forskellige aktivitets-

zoner. 700 cafestole var oprindelig stillet 

ud i parkområdet – en tankegang, der lige 

som andre dele af parken har haft lidt 

vanskeligt med at møde daglig praksis.

2

prisMeN

Prismen klistrer sig på fire boligblokkes gavle og gemmer 

bag sin sære transluscente facade af polykarbonat en stor 

multihal, der både bruges i det daglige til idræts- og kultur-

aktiviteter og til koncerter og teaterforestillinger.

3

deT MariTiMe uNgdoMsHus

det Maritime Ungdomshus  er blevet til på opfordring af 

beboere, der i  forbindelse med kvarterløftet formulerede 

ønske om også at få aktivitetsmuligheder ved vandet. 
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eT kLassisk aMagerkVarTer  Øresundskvarteret er et byområde mellem amager-

brogade og kastrupvej i den centrale del af amager. området er et klassisk brokvar-

ter, som dog i mindre udstrækning end andre brokvarterer i københavn har gennem-

levet de sidste tiårs forvandling fra arbejderkvarterer til multikulturelle byområder. 

kvarteret har fortsat sin helt egen amageridentitet. Udfordringen i Øre sunds  vej kvar-

teret har været brokvarterets traditionelle fornyelsesproblemer – en skæv boligmasse 

med for få familieboliger, høj flyttefrekvens, svage sociale netværk, utidssvarende 

boligkvalitet samt mangel på gode byrum og fællesfaciliteter. en særlig udfordring 

er knyttet til den forholdsmæssigt store andel af såkaldt udsatte grupper, som både 

er vokset op i kvarteret og også kommet til fra andre dele af københavn.

der er gennemført områdefornyelse i kvarteret siden 2004. rammen om indsatsen 

er en kvarterplan fra 2005, som udpeger en række temaer i fornyelsen – musik, kultur 

og idræt, parker og grønne rum, kvartermiljø, trafik og boligmiljø.

MusikTorVeT  det centrale element i fornyelsen har været indretningen af  et nyt 

samlende byrum omkring et eksisterende musik- og kulturmiljø. Musiktorvet sam-

menbinder i dag området omkring amager kulturpunkt – der består af tilbud som 

kØbenHaVn   |   øresundsvej kvarteret

Musiktorvet  |  kultur- og aktivitetsområde

børnekulturhus  

rødegårdsparken  |  rekreativt område

sundby Have  |  byrumsfornyelse

1

1

2

2

3

3
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koMMUne  kØBeNHaVN

byfornyelse  oMrådeforNyeLse, særLig ByforNyeLse

stØttetIlsagn  2004 

særlIge Parter  LokaLe og aNLægsfoNdeN
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spillestedet amager bio, klubscenen beta, teatret ZebU, øvelokalerne rUsk og bør-

nekulturhuset ama’r – og udgør i sig selv ramme om forskellige udendørs kultur-

aktiviteter. Projektet er på grund af manglende finansiering ikke kommet helt i hus 

i forhold til planerne, men hovedparten af det planlagte byrum er realiseret. I den 

sydlige del ved det nye børnekulturhus er indrettet en børnenes Plads,  smøgen 

 mellem rUsk og beta er indrettet som en art udendørs dagligstue med planter og 

træmøbler til at flyde i, og den store plads ud mod Øresundsvej er indrettet som 

bytorv med udendørs scene – indtil videre uden planlagt overdækning.

det første børnekulturhus i danmark er indviet bag Musiktorvet i 2012. Huset var et 

centralt ønske fra borgerne i forbindelse med programmeringen af områdefornyel-

sen. Husets funktioner og indretning er blevet til i et nært samarbejde mellem bør-

nene og arkitekten og det er realiseret ved hjælp af midler fra områdefornyelsen, 

københavns kommune, lokale og anlægsfonden samt nordea danmark fonden.

Trafik og grØNNe ByruM  områdefornyelsen indeholder flere andre byrumsfor-

nyelser udover Musiktorvet. Projektet ”den grønne forbindelse”  – en ny trafiksikker 

rute nord-syd gennem kvarteret – er delvis realiseret, først og fremmest i et fint by-

rum ved kirkegårdsvej, hvor kirkegården er åbnet op og der er lavet et stilfærdigt 

opholdsareal i overgangszonen. der er gennemført trafikforbedring på den trafike-

rede Øresundsvej og indrettet en lille plads ved rødegårdsparken. 

selve rødegårdsparken er forbedret som opholdsareal med blandt andet bedre ram-

mer for kvarterets mere udsatte eksistenser. oprindelige planer om et bemandet 

opholdssted i parken mødte modstand blandt beboerne, som frygtede, at det ville 

tiltrække flere misbrugere. en længere lokal holdningsbearbejdning er endt med to 

læskure, der kan give misbrugerne ly i hårdt vejr, og samtidig holder dem fra parkens 

bænke og stier, så de ikke er til gene for andre. 

kuLTur soM driVkrafT  fornyelsen i Øresundsvejkvarteret har i sjælden grad ta-

get udgangspunkt i en lokal identitet. områdets levende musiktradition, der samler 

såvel lokale borgere, som et stort publikum fra hele københavn, er her brugt som en 

væsentlig løftestang i processen med at omdanne kvarteret og skabe et nyt socialt 

og kulturelt kraftcenter. fornyelsen er på den måde med til at skubbe et lidt hendø-

ende forslidt arbejderkvarter i retning af et nyt attraktivt sted i byen med en skarp 

profil – ”Øresundsvej op på beatet”, som det hed i programmet for fornyelsen. 

kØBeNHaVN    |    ØresUndsVeJ kVarteret

MusikTorVeT

bedre kulturfaciliteter har været en væ-

sentlig del af fornyelsen i Øresundsvej-

kvarteret. Musiktorvet er regelmæssig 

ramme om fx musikarrangementer eller 

torvedage.

1

suNdBy HaVe

sundby Have indgår i ”den grønne forbindelse” og er etable-

ret ved at åbne kirkegården op mod kirkegårdsvej. Haven er 

stilfærdigt indrettet i respekt for de særlige omgivelser til leg 

og ophold og med grillpladser og solbænke.

4BØrNekuLTurHus

børnekulturhus ama’r er indrettet efter børnenes egne 

ønsker og rummer væresteder, nicher og hemse hvor man 

kan hygge sig, multimedieværksted, cafeområde, aktivitets-

trapper, klatrerutsjebane og mange andre børnetilbud.

2
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forNyeLse i sTor skaLa  Urbanplanen på amager har navn efter københavns tid-

ligere overborgmester Urban Hansen, der opførte bebyggelsen for at kunne leve op 

til et valgløfte om at bygge 25.000 nye boliger i kommunen. byggeriet er opført  fra 

1965-1971 som montagebyggeri i stor skala og består både femetagers boligkarreer 

og stokbebyggelser, to store otteetagers boligblokke samt toetagers rækkehuse. 

der bor godt 5.000 beboere i områdets ca. 2.500 boliger, som er samlet omkring det 

offentlige grønne område remiseparken. Her ligger et udendørs butikscenter, folke-

skole, bibliotek, kirke, børneinstitutioner, en byggelegeplads samt en bondegård, 

som årligt har mere end 200.000 besøgende. 

Urbanplanen havde før fornyelsen storskalabyggeriernes velkendte problemer med 

mangelfuld boligkvalitet og skæv beboersammensætning og bebyggelsen led derud-

over af imageproblemer knyttet til det karakteristiske navn. Udbygningen af Ørestad 

– Urbanplanens nabo – satte ny fokus på området. fornyelsen af området har haft 

udgangspunkt i en partnerskabsaftale for 2003-2007 mellem københavns kommune 

og områdets to boligorganisationer fb og ksb om en helheds orienteret boligsocial 

indsats. aftalen byggede blandt andet på resultater fra projekt ”Urban U2 – byudvik-

ling i Urbanplanen”, som startede med en workshop i 2002. 

kØbenHaVn   |   urbanplanen

remisevænget  |  bygningsrenovering, friarealforbedring

remiseparken  |  aktivitetsområde

Hørgården  |  bygningsrenovering, friarealforbedring 

Hørgården beboerhus

amagerfælledvej  |   almenbolig+ boliger

1

2

3

4

5

koMMUne  kØBeNHaVN

byfornyelse  

stØttetIlsagn 

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN
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1

1

2



|    117 

BeBoerHus

der er i 2008 opført et nyt beboerhus i Hørgården. beboerne 

har været med til at udarbejde konkurrenceprogrammet og 

deltage som dommere. Huset rummer to dobbelthøje sale, 

møderum og en balkon bag glas i den trekantede spids.

fysiske og soCiaLe akTiViTeTer  der er i perioden fra 2003 til 2007 gennemført en 

omfattende facaderenovering af alle boligblokke. renoveringen har indeholdt for-

skellige løsninger, som har givet de enkelte delkvarterer deres eget arkitektoniske 

udtryk. de nære friarealer i de enkelte gårdrum er nyindrettede, blandt andet ud fra 

et programsamarbejde med områdets børn. afdelingerne i remisevænget havde i 

forvejen mindre beboerhuse og i 2008 er der som led i den boligsociale helhedsplan 

opført et nyt aktivitetshus i det nordlige Hørgården. 

for at styrke den økonomiske bæredygtighed i området er den eksisterende bebyg-

gelse suppleret med en ny mindre boligbebyggelse med billige boliger indenfor det 

såkaldte almenbolig+ koncept.

Helhedsplanen har udover fysisk genopretning haft fokus på  temaer som sundhed 

og kompetenceudvikling, ligesom der har været rettet en særlig indsats mod at 

skabe bedre faciliteter og aktiviteter for områdets mange børn og unge. 

”stemmer fra opgangen”, ”kunsten i Planen”, ”ghetto gourmet” er titler på nogle af 

de sociale og kulturelle aktiviteter, som er opstået i kølvandet på den boligsociale 

helhedsplan. førstnævnte blev landskendt takket være et tv-program, som fulgte 

arbejdet med at etablere et lokalt kor i Urbanplanen og koret eksisterer stadig med 

base i aktivitetshuset i Hørgården. I projekt ”kunsten i Planen” har beboerne i sam-

arbejde med en kunstnergruppe blandt andet lavet et såkaldt kulturelt suppekøk-

ken med titlen ”soUP – sol over Urbanplanen”. ”ghetto gourmet” har trods navnet 

ikke meget med mad at gøre, men er et forum, der har givet unge hip-hoppere og 

rappere fra bydelen mulighed for at arbejde med og udgive deres musik.

BeBoeriNddrageLse for aLVor  der er gennem hele processen lagt mange kræfter 

i at involvere beboerne i processen og i at udnytte alle lokale ressourcer med hen-

blik på en længevarende forankring af fornyelsen. beboerarbejdet har blandt andet 

omfattet en byggeavis, workshops for børn, åben-hus arrangementer hvor man 

kunne se færdige resultater hos hinanden samt opsætning af prøvefelter på nye 

facader. et særligt nytænkende initiativ har været såkaldte opsøgerteams, hvor an-

satte medarbejdere er gået på besøg rundt i bebyggelsen for på den måde at få en 

mere ligeværdig dialog mellem professionelle og beboere end fx større møder tradi-

tionelt giver basis for. der er i dag en fornyet stolthed over at bo i Urbanplanen og 

grundlaget for det ligger måske lige så meget i at blive taget alvorligt i procesforlø-

bet som i nye altaner, attraktive udearealer eller nyindrettede beboerhuse.

kØBeNHaVN    |    UrbanPlanen

Nye aLTaNer

samtlige boligblokke har fået nye altaner. altanerne er 

udført som systemløsninger, men et tilvalgssystem har givet 

beboerne mulighed for at vælge mellem forskellige typer og 

detaljeringer af løsningerne.  

Nye BiLLige BoLiger

På arealet mellem Ørestaden og Urban-

planen er opført nye billige boliger inden-

for almenbolig+ konceptet, hvor lejen er 

lav mod at beboerne selv færdiggør den 

råindretning, som boligen leveres med.

1 Nye friareaLer

legepladserne i gårdrummene er udformet i forlængelse af 

børnenes egne ønsker, og rummer både multibaner, uden-

dørs fitness-faciliteter, kuperede gummibelagte landskaber 

og et finurligt legehus a la Hurlumhejhuset i tivoli.

1

4

5
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Hele bebyggelsen  |  bygningsrenovering, friarealforbedring

den grønne Planet  |  daginstitution, passivhus

Plejecenter / ældreboliger

børnehus

beboerlokaler

Højhuset  |  ungdomsboliger

reNoVeriNg og forTæTNiNg  gyldenrisparken er et alment boligområde i sund-

by på amager, opført fra 1965 til 1969 som et tidstypisk betonbyggeri. bebyggelsen 

havde før fornyelsen ca. ca. 900 beboere i boliger med omfattende betonskader, 

tekniske mangler og nære udearealer uden kvalitet. fra 2008 har boligselskabet 

 lejerbo i samarbejde med københavns kommune, landsbyggefonden og ikke mindst 

beboerne gennemført en omfattende genopretning af gyldenrisparken. 

der er lavet en gennemgribende fysiske renovering af de eksisterende boligblokke, 

hvis betonfacader var nedslidte med utætte vinduer og døre, som slet ikke kunne 

leve op til dagens energikrav. I forbindelse med renoveringen er ca. 80 små lejlig-

heder blevet lagt sammen til større familieboliger i et forsøg på at trække flere res-

sourcestærke beboere til området.

den store forandring i gyldenrisparken er sket ved, at der er opført nyt fortætnings-

byggeri inde mellem boligblokkene. I et bugtet forløb er opført henholdsvis et pleje-

center med plejeboliger i den østlige del og en daginstitution for børn i den vestlige 

del. den nye bebyggelse adskiller sig med med sin lave højde, sine sorte træfacader 

og græsklædte tage arkitektonisk fra den eksisterende bebyggelse og har skabt nye 

og mere intime rum til udearealer. Mod amagerbrogade er en etageblok med et tid-

kØbenHaVn   |   gyldenrisparken
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ligere plejehjem omdannet til et børnehus med børnehave, fritidshjem og ung-

domsklub fordelt over tre etager og med en grøn legeplads og sansehave på taget.

Højhuset i bebyggelsen er solgt til en privat investor, som har indrettet 90 ung-

domsboliger, der er indviet i 2010.

foraNdriNg og fæLLesskaBer  sideløbende med renoveringen og de nye byg-

gerier er gennemført en boligsocial helhedsplan under overskriften ”forandring og 

fællesskaber”.  Målet med indsatsen har dels været at sikre, at svage og udsatte be-

boere er kommet godt igennem renoveringen, dels at etablere nye fælles aktiviteter 

og sociale netværk, som kan bære området videre efter renoveringens afslutning.

etableringen af nye fællesskaber har taget udgangspunkt i beboernes egne res-

sourcer og søgt at inddrage alle beboergrupper i områdets fællesaktiviteter. bebyg-

gelsens børn og unge er blandt andet tilbudte aktiviteter som undervisning i taek-

wondo, madklub, lektiehjælp, pigeklub, mens voksne beboere fx har kunnet deltage 

i sundhedstjek, seniorgymnastik, kostvejledning, massage, træningsvejledning og 

yoga samt en madklub for mænd og endelig har de ældste beboere har kunnet  del-

tage i områdets ældrenetværk. 

særlige initiativer i gyldenrisparken har fx været kurset ”evne til at bo”, der især har 

henvendt sig til beboere med anden etnisk baggrund, og som har handlet om at øge 

forståelsen for at bo alment og få større ansvarsfølelse i forhold til ressourcefor-

brug og affaldshåndtering. andre initiativer har været et såkaldt lommepengepro-

jekt, hvor unge har hjulpet ældre fx med indkøb samt et projekt hvor ejendomsfunk-

tionærer og frivillige i området har kunnet deltage i kurser om konfliktløsning og 

tværkulturel kommunikation.

eT forBiLLede for BæredygTig reNoVeriNg  fornyelsen i gyldenrisparken har 

skabt nye tider i bebyggelsen, hvilket blandt andet ses i en stigende efterspørgsel 

efter bolig i området og i et højt aktivitetsniveau i områdets fællestilbud. 

den omfattende renovering er besøgt og studeret af mange, som først og fremmest 

inspireres af den overordnede tilgang med fysisk og funktionel fortætning som for-

nyelsesstrategi i monofunktionelle og fysisk monotone almene bebyggelser. for-

tætningen er få steder gjort så gennemført som her og med elementer som grøn 

renoveringsteknologi, blandet funktionalitet, aldersmæssig integration og spæn-

dende arkitektur synes resultatet at være bæredygtigt i usædvanlig bred forstand. 

kØBeNHaVN    |    gyldenrIsParken

forTæTNiNg 

byggeri af nye plejeboliger centralt i 

be byggelsen har brudt de tidligere meget 

åbne områder op i flere mindre og klarere 

definerede grønne områder med hver 

deres funktion. byggeriets sorte facader  

bugter sig gennem de grønne friarealer 

og danner modspil til boligblokkenes 

lyse facader.

2

BØrN i Tre eTager

en blok ud mod amagerbrogade er 

omdannet til børnehus for børn fra 0-18 

år. Huset rummer indendørs boldbane, 

klatrevæg, legeplads og cafe, og etagerne 

bindes sammen af en stor grøn trappe. 

På taget er anlagt en have med drivhuse 

og legemuligheder.

3

passiVHus og græsTag

daginstitutionen den grønne Planet er opført som passiv-

hus med lavt energiforbrug og godt indeklima. Huset blev 

sammen med det øvrige gyldenrisparken fremvist ved klima-

topmødet i københavn i 2009.

1 faCadereNoVeriNg

bygningerne er efterisoleret og forsynet med nye forsats-

facader af lys fiberton. Vinduespartierne har fået glaskar-

napper, som giver både variation i facadebilledet og bedre 

udsyn fra boligerne. 
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bredgade  |  byrumsfornyelse

Jernbanegade  |  byrumsfornyelse 

smedenes Hus  |  kultur- og aktivitetshus

1
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1

3

2

leM   |   lem by

koMMUne  riNgkØBiNg-skJerN

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  1999  

særlIge Parter     

forNyeLse i LiLLe iNdusTriBy  lem er en stationsby nær ringkøbing fjord med 

ca. 1.500 indbyggere. byen er udbygget i slutningen af 1800-tallet i forbindelse med 

anlæggelsen af den vestjyske længdejernbane. byen har senere udviklet sig med en 

række industrivirksomheder med udspring i smedeerhvervet og er derfor kendt som 

”smedenes by”. den industrielle arv gennemsyrer lem på mange planer. allermest 

konkret i smedenes Hus, som udover at være lokalt kultur- og aktivitetshus også 

rummer udstillinger om byens industrihistorie og generelle udvikling. 

lem havde inden fornyelsen to hovedproblemer: et noget nedslidt centerområde 

og en ubalance mellem boligudbud og arbejdspladser, som betød, at mange dagligt 

pendlede til lem i stedet for at bo i byen og på den måde styrke byens videre udvik-

ling. Målene for den helhedsorienterede byfornyelse har således været at forøge 

indbyggertallet, at øge boligudbuddet og dermed reducere indpendlingen samt at 

tilskynde til privat istandsættelse af ejendomme i bymidten.

LokaL foraNkriNg  fornyelsen i lem har i helt usædvanlig grad været forankret i 

de lokale borgeres engagement og arbejdsindsats. Programmet for den helhedsori-

enterede byfornyelse er oprindelig kommet op at stå på initiativ af lem borger- og 
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ByruMsforNyeLse

der er gennemført en samlet fornyelse af byens hoved-

nerve bredgade.belægningerne er fornyet med chausse-

sten på kørearealer og med fliser og pigsten ind mod byg-

ningerne. en stribe i beton markerer, hvor cyklister kan 

færdes sikkert i gadearealet. 

oMfarTsVeJ

en ny omfartsvej syd om byen har været 

en forudsætning for fredeliggørelsen af 

bymidten og har forbedret adgangs-
forholdene til byens vindmølleindustri.

1

kuLTurHisTorisk forMidLiNg

smedenes Hus er et kultur- og aktivitetshus og et lokal-

historisk museum. Huset er etableret på initiativ af og med 

støtte fra områdets lokale industrivirksomheder.

3iMagekaMpagNe

fornyelsen i lem har håndteret det nogle gange lidt diffuse 

begreb branding meget målrettet og meget konkret. der er 

gennemført flere imagekampagner og der er fx arbejdet helt 

konkret med synlighed i form af skiltning omkring byen.

Håndværkerforening og tre arbejds grupper – bredgadegruppen, boliggruppen og 

Image gruppen – har været drivende kræfter, ikke bare i udviklingen men også i gen-

nemførelsen af fornyelsen. 

forNyeLse af HoVedgadeN  bredgade er lems pulsåre. Her ligger byens forret-

ninger og oplevelsesmuligheder. et af målene med fornyelsen har været at reducere 

omfanget af tung trafik i bredgade – en målsætning, som har været hjulpet godt på 

vej af en ny omfartsvej syd om byen. I selve bredgade er trafikken reguleret med nye 

parkeringsbåse og med forskellige former for standsningsforbud.

et andet vigtigt mål har været at opnå en generel forbedring af det fysiske miljø i 

bredgade. gadens profil er omlagt med et reduceret køreareal og dermed bedre 

plads til gående og til byliv langs bygningerne. Vigtige knudepunkter i gaden er 

markeret med nye torve. det gælder først og fremmest pladsen foran smedenes 

Hus, men også en mindre plads ved Hotel smedegården på den anden side af jern-

banen er fornyet med ny belægning og en vandkunst. der er gennemført en samlet 

fornyelse af byudstyret – bænke, affaldsbeholdere, planteholdere mv. en del er re-

sultat af en designkonkurrence, som er afholdt i forbindelse med fornyelsen. 

påVirkNiNg af BoLigudBud  kommunen har på flere måder prøvet at understøt-

te projektets ambitioner om et øget boligudbud. det er dels sket gennem tilskud til 

bygningsfornyelse af eksisterende ejendomme, dels gennem tildeling af kvote til 

opførelse af nye andelsboliger. der er gennemført en enkelt støttet bygningsforny-

else i bredgade, hvor en nedslidt ejendom er nedrevet og der i stedet er opført nye 

boliger. de offentlige investeringer i fornyelsen har efterfølgende inspireret flere 

private bygningsejere til  at følge op med private investeringer af et ret betydeligt 

omfang, byens størrelse taget i betragtning.

ideNTiTeT og kuLTurarV  Mange områder med helhedsorienteret byfornyelse har 

en dagsorden, som handler om at ændre områdets identitet. ofte gås der noget 

famlende til dette – uden egentlige analyser af hvad, der definerer eller skal defi-

nere identiteten. I lem er man gået sjældent direkte til problemstillingen med en 

decideret imagekampagne og med professionel bistand fra reklamefolk. dermed 

overføres metoder, som ellers mere ses i konkurrencen mellem regioner og større 

byer, helt ned i det mindre byområde. budskabet er det dobbelte, at byen både har 

en klar og helt egen historie og et nutidigt tilbud med et attraktivt bymiljø og ikke 

mindst rigtig mange arbejdspladser.
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linå bygade  |  trafikregulering 

torvet  |  byrumsfornyelse

linå forsamlingshus

kløverpladsen  |  aktivitetsområde og idrætshal

linågyden  |  legeplads

linå skole  |  nu nedlagt som skole
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lInå   |   linå by

koMMUne  siLkeBorg

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2000 

særlIge Parter     

aTTrakTiV BeLiggeNHed  linå er en landsby ved hovedlandevejen mellem aarhus 

og silkeborg cirka 10 km øst for silkeborg. byen har en meget attraktiv beliggenhed 

med let adgang til silkeborgområdets store naturværdier og til arbejdspladser og 

kulturtilbud i silkeborg og aarhus. linå har cirka 450 indbyggere og rummede da 

byfornyelsen gik i gang både skole, forsamlingshus, idræts anlæg, dagligvareforret-

ning, kro og et par mindre småerhverv. byen har en velbevaret struktur med den 

ældste bebyggelse koncentreret omkring kirken og det gamle landsbytorv og nyere 

parcelhuse i periferien. de seneste årtiers udvikling har dog i nogen grad udvisket 

den oprindelige landsbyidentitet, ligesom en stigende trafikmængde var blevet en 

belastning af nærmiljøet. 

det overordnede mål for den helhedsorienterede byfornyelse i linå har været at 

reetablere linå som landsby og styrke byens kvaliteter som attraktivt bosted. 

eNgagerede Borgere  Initiativet til fornyelsen er oprindelig udgået fra en kreds 

af engagerede borgere i landsbyen. Med et begrænset antal berørte mennesker og 

en stor grad af engagement har fælles borgermøder været et helt enkelt og effektivt 

forum for både information og debat. gennem hele processen har et par udhængs-
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LegepLads

I den østlige ende af landsbyen er ind-

rettet en legeplads, suppleret med borde 

og bænke som samlingssted for forældre 

og dagplejemødre.

5

TrafikreguLeriNg

der er lavet trafikdæmpning i de små bygader. flere steder 

er belægningen udskiftet og vejen hævet for at nedsætte 

hastigheden. 

1 akTiViTeTspLads

I forbindelse med byens idrætshal er indrettet et udendørs 

aktivitetsområde for børn og unge. 

4

skabe ved købmanden derudover fungeret som en lavteknologisk, men driftssikker 

kommunikation til borgerne. Her har alle kunnet se planer, skitser og nyhedsbreve 

og også på den måde nemt kunnet følge den seneste udvikling i projektet.

NyT LaNdsByTorV  I linås centrum absolutte centrum lå tidligere et savværk. de 

nedslidte savværksbygninger, som ikke længere var i drift, er nedrevet og der et la-

vet en retablering af arealet, som nu i det daglige kaldes torvet. for at give arealet 

indhold er indrettet en ny busholdeplads med tilhørende cykelparkering. belægnin-

gen omkring det trekantede torv er fornyet og der er i det grønne areal udlagt en 

cirkel af sten som en slags markering af landsbytorvet som historisk mødested. 

TrafikforBedriNg og akTiViTeTsoMråder  der er som led i byfornyelsen lavet 

trafikfredeliggørelse ved torvet og ved et kryds i linå bygade. fornyelsen har ikke 

alene dæmpet trafikken, men har også bidraget til et smukkere bymiljø i landsbyen. 

linå har – måske lidt atypisk – flere større grønne arealer inde i selve landsbyen. 

kløverpladsen ved linåvej er et større grønt areal,  som nu er nyindrettet med lege-

faciliteter for små og større børn. Indretningen af arealet er blandt andet udviklet i 

samarbejde med elever på byens tidligere skole og er sket med et højt ambitions-

niveau i udformning og udstyr. der er derudover indrettet en legeplads i den østlige 

ende af byen.

Nye udfordriNger  forudsætningerne for den videre udvikling af linå er på flere 

områder blevet forandret efter afslutningen af den helhedsorienterede byfornyelse. 

først og fremmest er byens skole i 2011 blevet nedlagt som følge af nødvendige 

økonomiske prioriteringer og forsøg på i stedet at etablere en friskole er foreløbig 

strandet. derudover er byens lille dagligvareforretning ved torvet lukket. dermed 

er to vigtige elementer i byens dagligliv og sammenhængskraft forsvundet. På den 

mere positive side åbner den nye motorvej mellem aarhus og silkeborg syd for linå 

snart, hvilket indebærer en nedprioritering af rute 15 – hovedvejen gennem linå – 

og dermed en fredeliggørelse af byen. 

der er ingen tvivl om, at linå med sin beliggenhed og sit miljø fortsat vil være en 

attraktiv bosætningsmulighed for mange. Men eksemplet viser, hvordan forandrin-

ger udefra hurtigt kan forandre vilkårene i en lille by –  nu er det lidt mere op ad 

bakke med udviklingen af linå end byfornyelsen egentlig havde givet håb om.
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banjen  |  aktivitetshus 

smedegade  |  boligbyggeri

søndergade  |  byrumsfornyelse 

nordstrandsvej  |  byrumsfornyelse

natursti

1

2

3

4

5

5

14

2

3

3

loHals   |   lohals bymidte

koMMUne  LaNgeLaNd

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2002  

særlIge Parter     

Nye ViLkår på deT NordLige LaNgeLaNd  lohals er en mindre by med ca. 600 

indbyggere på nordspidsen af langeland. byen skiftede i nogen grad karakter, da 

storebæltsforbindelsen blev etableret og færgeforbindelsen korsør-lohals blev 

nedlagt. efter nedlæggelsen har i første række havnen, men i virkeligheden hele 

byen været præget af omstillingsproblemer. Indbyggertallet har været dalende, 

havnen har manglet liv og behovet for en ny udvikling har været markant. Udefra-

kommende begivenheder havde gjort lohals til et mere skrøbeligt sted i forhold til 

de bevægelser, der iøvrigt truer yderområderne rundt i landet. 

det overordnede mål for den helhedsorienterede byfornyelse har været at give 

byen en ny identitet løsrevet fra den tidligere færgeforbindelse og med stærkere 

fokus på lohals som en attraktiv bosætningsmulighed – hele året. Hovedpunkterne 

i indsatsen har været at skabe et mere attraktivt fysisk miljø og bedre rammer for 

sociale fællesskaber.

akTiViTeTsHus på HaVNeN  omdrejningspunktet i fornyelsen har været etablering 

af et nyt aktivitetshus på havnen. for at få den ide op at stå har der været nedsat en 

særlig gruppe med lohals Havn a/s, lohals sejlklub, borgerforeningen og kommunen 
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akTiViTeTsHus

aktivitetshuset banjen er opført som en 

krum sort træbygning, der falder godt ind 

i det maritime miljø i havnen. bygningen 

er udformet med en lukket facade mod 

landsiden og med åbne glaspartier mod 

en sydvendt terrasse og en smuk udsigt 

over vandet.

1

NordsTraNdsVeJ

der er lavet trafikdæmpning og indrettet et par mindre 

opholdspladser i nordstrandsvej, som i dag udgør et fint 

sammenhængende og bevaringsværdigt bymiljø. 

4 NyT BoLigByggeri

Ved havnen er der med privat finansiering opført to bolig-

byggerier. boligerne er opført som helårshuse med bopælspligt, 

men kan efter ansøgning også anvendes til fritidsbrug. 

2

som deltagere. gruppen er et godt eksempel på et privat-offentligt partnerskab 

som redskab til at initiere fornyelse. aktivitetshuset banjen er organiseret som et 

brugerstyret hus med lokaler, der kan lejes af alle. Huset indeholder dels mødelokale 

og festlokale med alle tilhørende faciliteter, dels lokaler og faciliteter til sejlere – det 

sidste finansieret uden for byfornyelsen. 

sMukkere og Mere sikkerT ByMiLJØ  trafikken i lohals er meget sæsonpræget. 

I sommersæsonen er intensiteten høj  med mange turister fra sommerhusområder 

og besøgende iøvrigt, mens der er stille den øvrige del af året. byens hovedgade 

søndergade, som fører direkte ned ad skråningen mod havnen, har været plaget af 

alt for stor hastighed. gaden er nu omlagt med en ny vejprofil og med belægning, 

der signalerer ophold og dermed stilfærdig kørsel. de små fine, karakteristiske stræ-

der, som går fra byen mod vandet, er markeret gennem en sær lig bearbejdning af 

belægning og udformning ved strædernes udmunding i søndergade.

søndergade bliver på den anden side af havnen til nordstrandsvej. også her er lavet 

trafikdæmpning og derudover indrettet små opholdspladser. endelig er der lavet en 

mindre fornyelse i byens anden fordelingsgade Østergade, hvor sikkerheden er for-

bedret i et kryds og der er opsat ny belysning.

udkaNT eLLer VaNdkaNT  der er sket noget i lohals. nyt aktivitetshus, nyt bolig-

byggeri og nye gaderum er meget konkrete resultater af et tæt samarbejde i et lille, 

men han dle kraftigt bysamfund. byen har rammer og attraktioner, som rækker langt 

ud over, hvad der tilbydes i de fleste byer af tilsvarende størrelse. Men det er også 

nødvendigt, når beliggenheden er, som den er. der skal noget ekstra til at trække 

mennesker, investeringer og ny dynamik til en så isoleret del af danmark.

en mindre by i et udkantsområde har gjort, hvad den kan, og den helhedsoriente-

rede byfornyelse har været et stærkt redskab i processen. en række ydre omstæn-

digheder vil nu i høj grad være med til at afgøre den fremtidige balance mellem 

helårsby og fritidsby i lohals.
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lUftfoto byrUM 

omfartsvej  |  trafikomlægning

byrum Hovedgade  |  gade- og byrumsfornyelse

naturlegeplads

forsamlingshus

1

2

3

4

1

2

3

4

udVikLiNgsproBLeMer i eT ØsaMfuNd  læsø er danmarks mindste kommune. 

Øen har ca. 1.900 indbyggere, de fleste koncentreret i byens tre bysamfund Østerby 

Havn, byrum og Vesterø Havn. Hovedbeskæftigelsesmulighederne på øen er knyttet 

til fiskeri eller turisme. læsø har som yderområde de traditionelle problemer med 

at fastholde både arbejdspladser og helårsbeboere, ikke mindst unge og erhvervs-

aktive. Øen har siden 1995 således mistet ca. 10% af sin samlede befolkning. derud-

over kæmper læsø med nogle af de særlige øproblemer med blandt andet begræn-

sede pendlingsmuligheder og forøgede transportudgifter for erhvervsvirksomheder. 

På den anden side rummer øen store naturkvaliteter med en række lokale karakte-

ristika, som ikke findes andre steder i landet.

kerNeVærdier og Nye kVaLiTeTer   Målet med fornyelsen på læsø har været at 

etablere nye kvaliteter og nye udfoldelsesmuligheder, som skal skabe bedre rammer 

for bosætning på øen. både kommune og forskellige private aktører har gennem en 

årrække arbejdet målrettet med at skabe ny udvikling med udgangspunkt i nogle af 

øens kerneværdier: fiskeri, natur, turisme og livskvalitet. konkrete resultater af ind-

satsen er tiltag som læsø salt, læsø kur, orienteringsstævner og hummerfestival. 

læsØ   |   byrum, vesterø havn, østerby havn

koMMUne  LæsØ

byfornyelse  oMrådeforNyeLse

stØttetIlsagn  2008

særlIge Parter  reaLdaNia, Lag LæsØ



|    127 LæsØ    |    byrUM, VesterØ HaVn, Østerby HaVn

Nye ByruM

I landsbyen byrum er gennemført en 

sammenhængende fornyelse af fodgæn-

ger- og kørearealer langs byens hoved-

gade. de nye gaderum spiller sammen 

med byens centrale plads Mejeritorvet, 

som er fornyet forud for områdefornyel-

sen.  små pladser og ensartede flader af 

gule sten knytter byens gademiljø sam-

men og tilbyder nye opholdsmuligheder. 

en naturlegeplads bag Mejeritorvet sup-

plerer med opholdsmuligheder for de 

mindste. 

2

ØsTerBy HaVNepLads

flere steder på øen er indrettet nye lege- og opholdsarealer 

– blandt andet på havnearealet i Østerby Havn.

geNaNVeNdeLse af VesTerØ HaVNekirke

Med støtte fra realdania er en tidligere kirkebygning 

omdannet til læsø kur med smukt indrettede spa- og helse-

faciliteter for blandt andre psoreasispatienter.  

forsaMLiNgsHus

byrum forsamlingshus drives og vedlige-

holdes med brug af frivillig arbejdskraft.

områdefornyelsen har suppleret denne indsats med initiativer rettet mere bredt 

mod kvaliteten af de fysiske omgivelser på øen. fornyelsen er startet i 2008 på bag-

grund af blandt andet tre planværksteder for borgere og interessenter. eU-midler 

formidlet gennem lag læsø, samsø og ærø samt fødevareministeriet har suppleret 

de ca. 10 mio. kr, som var rammen for områdefornyelsen. 

oMrådeforNyeLse i Tre BysaMfuNd  fornyelsesaktiviteterne på læsø er fordelt 

på tre mindre bysamfund. Vesterø Havn repræsenterer ankomsten til læsø og er 

med sine ca. 500 indbyggere samtidig øens største bysamfund. Inden områdeforny-

elsen er her gennemført en fornyelse af Havnebakken med nye belægninger og der 

gennemføres nu en fornyelse af store dele af havneområdet med nye kajanlæg, tu-

ristfaciliteter og legeområder. 

lidt længere oppe i byen er gennemført et af de mere spektakulære fornyelsespro-

jekter på øen. Her har realdania finansieret et omdannelsesprojekt, hvor den tidli-

gere Vesterø Havnekirke er ombygget og indrettet til et kur- og helsecenter, hvor 

man blandt andet udnytter overskudsprodukter fra øens saltproduktion i behand-

lingen af psoreasispatienter. Projektet er et af foreløbig få realiserede eksempler på 

transformation af de mange kirkebygninger landet over, som forventes at skulle 

skifte funktion i de kommende år. 

de mest omfattende aktiviteter under områdefornyelsen er gennemført i byrum 

midt på af øen. Her har en trafikal omlægning med en ny omfartsvej nord om byen 

fredeliggjort byens hovedgade. I forlængelse af den fornyelse, som tidligere var 

 lavet på byens plads Mejeritorvet, er nu gennemført en samlet fornyelse af gade-, 

fortovs- og cykelarealer langs hele byrum Hovedgade. 

den sidste del af områdefornyelsen – en omlægning af gadearealer og byrum i 

Østerby Havn – er afsluttet i foråret 2013.

MarkedsfØriNg af Ø-kVaLiTeTer  Hovedudfordringen på læsø er at sikre beskæf-

tigelsesmuligheder og faciliteter, der ikke får befolkningstallet til at falde under den 

kritiske grænse, hvor en række funktioner ikke længere kan opretholdes – samtidig 

med at øen videreudvikles som turistattraktion. der er på øen satset målrettet på at 

møde denne dobbelte udfordring ved at styrke de lokale fortællinger og ved med 

initiativer som områdefornyelsen at pakke fortællingerne ind i smukke og brugbare 

omgivelser. 

4
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Havnefront  |  byrumsfornyelse

kulturtorvet  |  byrumsfornyelse

Østergade  |  aktivitetshus

Østerbrogade  |  passager, byrumsfornyelse

skoleengen  |  trafikregulering, bygrønning

1

2

3

4

5

1

2
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4

5

lØgstØr   |   løgstør bymidte

koMMUne  VesTHiMMerLaNd

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2001 

særlIge Parter  LokaLe og aNLægsfoNdeN     

saMLeT ByMidTeforNyeLse  løgstør er en gammel købstad ved limfjorden med 

ca. 4.300 indbyggere. byen er oplandsby med handels- og kulturtilbud for den nord-

vestlige del af Himmerland og derfor afhængig af en bymidte med kvalitet og liv. 

bymidten rummer på samme tid flere idylliske gadeforløb med bevaringsværdige 

gamle fiskerhuse og gader præget af tomme huse og manglende vedligeholdelse. 

Med dalende indbyggertal, nedlæggelse af jernbane samt lukning af et par vigtige 

virksomheder var der behov for at se samlet på bymidten. 

der er i 1990’erne gennemført byfornyelse i kvarteret omkring fjordgade. fra 2002-

2008 er gennemført en helhedsorienteret byfornyelse med et bredere sigte på hele 

bymidten og havnefronten.

HaVNefroNT og kuNsT  en del af midlerne fra den helhedsorienterede byfornyel-

se er anvendt til procesarbejde og borgerinddragelse i forbindelse med en samlet 

bymidteplanlægning og udarbejdelse af en udviklingsplan for havneområdet. Pla-

nen for havneområdet er realiseret i form af en ny havnefront mod limfjorden. fine 

belægninger, trædæk til ophold, spejlbassiner og kunst udgør nu et flot sammen-

hængende promenadeforløb fra kulturtorvet i vest til limfjordsvej i øst. Med tilbage-
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HaVNefroNT

en samlet fornyelse af havnefronten har 

skabt helt nye kvaliteter mellem by og 

fjord i løgstør. Havneområdet er flere 

steder udsmykket med løgstørs vartegn 

– de store muslingeskaller – dekoreret af 

kendte kunstnere fra egnen.

1

skoLeeNgeN

et noget forsømt område med kolonihaver er blevet til et 

grønt område i bymidten med et retableret vandløb og for-

skellige aktivitetsmuligheder. området er samtidig en mulig-

hed for passage gennem karre erne i grønne omgivelser.

5kuNsT i ByeN

Vægkunst i rådhusgade – udført af børn. 

et af mange eksempler på anvendelsen 

af kunst til at skabe identitet i bymiljøet.  

passager

I forbindelse med fornyelse af handelsgaden Østerbrogade 

er skabt passager med samme belægningsmaterialer til de 

bagvedliggende parkeringsarealer.

4

vendende oversvømmelser fra limfjorden – senest en voldsom stormflod i 2005 – 

har stormflodssikring været en integreret del af udformningen.

kunst spiller en vigtig rolle i løgstør, og det ses også på havnen. Her er omkring 

kulturtorvet opstået et særligt kunstnermiljø med atelier og arbejdende værksteder 

og langs hele havnen ses muslingeskulpturer dekoreret af lokale kunstnere som ud-

smykning og samtidig markedsføring af muslingebyen løgstør. selve kulturtorvet 

er blandt andet indrettet med en mindre overdækket scene.

BygrØNNiNg  og akTiViTeTsHus  bymidtefornyelsen har omfattet renovering af 

flere gader for at skabe bedre trafikafvikling og plads til den nye bygrønning skole-

engen. Med støtte fra lokale og anlægsfonden er her blandt andet indrettet scene 

og multiplads. Indretningen af skoleengen er suppleret med nye passager, som for-

binder de rekreative arealer og parkeringen med den centrale handelsgade. selve 

hovedgaden Østerbrogade er fornyet med ny belægninger med klar markering af 

gangarealer og arealer for sivekørsel samt ny belysning. I den østlige del af bymid-

ten er et eksisterende aktivitetshus ”Østergade gamle skole” sat i stand, og der er 

blandt andet skabt bedre tilgængelighed for bevægelseshæmmede. 

BygNiNgsforNyeLse  der er som led i den helhedsorienterede byfornyelse udar-

bejdet en facadevejledning med gode råd og vejledning om fornyelse af bygninger 

i bymidten. som supplement til vejledningen er der i samarbejde med en bygnings-

ejer i Østerbrogade gennemført en istandsættelse, der så at sige eksemplificerer 

vejledningen i praksis – en sjældent set forpligtende konkretisering af gode tanker 

i praktisk og forståelig virkelighed overfor private ejere i en bymidte.
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Middelfart torv  |  byrumsfornyelse

riisings gyde  |  byrumsfornyelse

Havnegade  |  trafikregulering

Havnefront en  |  byrumsfornyelse, boligbyggeri

Herman Jensens anlæg  |  rekreativt areal

kulturøen

1

6

2

3

3
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5

6
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2

MIddelfart   |   middelfart bymidte

koMMUne  MiddeLfarT

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2003 

særlIge Parter     

forNyeLse af ByfroNTeN  Middelfart har en enestående beliggenhed ud til lille-

bælt med udsigt til begge lillebæltsbroer fra store dele af byen. byen har samtidig 

en meget velbevaret middelalderlig bykerne med pladser og gyder og mange beva-

ringsværdige bygninger. I starten af 2000’erne er der etableret en helt ny havnefront 

udlagt som et nyt lag udenpå den eksisterende by. 

der er fra 2003 gennemført helhedsorienteret byfornyelse i Middelfart bymidte. 

fornyelsen har specielt været målrettet området mellem bymidten og havnefronten 

– et byområde der i programmet beskrives som den gamle byfront. Målet med for-

nyelsen har været at skabe ny sammenhæng i dette område og derudover generelt 

afhjælpe problemer i bymidten med trafikale gener og manglende rum til socialt liv 

(væresteder, mødesteder og opholdsarealer).

sTrukTurpLaN og BykaTaLog  en del af byfornyelsesmidlerne er anvendt på 

medfinansiering af planlægningsarbejdet omkring og bag havnefronten. arbejdet 

har blandt andet inddraget et Midtbyforum med deltagelse af de centrale aktører i 

bymidten og er mundet ud i både et bykatalog og i en Midtbyplan – en samlet struk-

turplan for området fra torvet i vest til rådhuspladsen i øst og på den anden led fra 

5

4
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HaVNefroNT

Middelfarts nye havnefront rummer en vellykket blanding 

af nye boliger, offentlige byfunktioner og rekreative mulig-

heder. det hele er bundet sammen af by- og landskabsdesign 

af allerbedste kvalitet. foto land+.

gyderNe

gydeforløb som riisings gyde har skabt 

visuel kontakt fra gågaden hen over by-

fronten til vandet og lillebæltsbroen.

4

2

TorVeT

torvet markerer den vestlige ende af 

gågaden i Middelfart. torvet er omlagt 

med ny granitbelægning og bruges 

blandt andet til ugentlige markeder.

MaNuaL for BygNiNgsreNoVeriNg

Middelfart kommune har i 2008 udarbejdet en manual 

for renovering af bygninger i bymidten. et særligt mål for 

manualen har været at få smukkere butiksfacader og butiks-

skiltning.

1

strøggaden algade mod syd til Havnefronten mod nord. strukturplanen anviser, 

hvordan den lidt uklare kant mellem by og havnefront både funktionelt og byarki-

tektonisk kan gøres klarere med ny bebyggelse, fælles friarealer, nye byrum med 

plads til parkering og en opprioritering af de karakteristiske gyder. de fleste af pla-

nens forslag omkring trafik og byrum er realiseret, hvorimod der ikke er realiseret 

så meget byggeri i byfronten bortset fra en karre over for kulturøen samt en ganske 

spektakulær ny bankbygning. 

TorV og gyder  der var i årene inden byfornyelsen allerede lavet fornyelse af byens 

øst-vestgående strøggade algade og der var fra øst en fin ankomst til byen ad den 

renoverede Østergade. dette forløb er nu afrundet med en fornyelse af torvet i den 

vestlige ende af bymidten. torvet er omlagt med en gennemgående granitflade og 

bruges blandt andet til marked, musik og andre arrangementer.

Middelfart har som andre havnebyer et antal små smalle gyder mellem bymidte og 

havn. disse gyder har med den nye havnefront fået endnu større betydning for den 

fysiske og visuelle kontakt mellem by og vand. et par af gyderne er nu istandsat og 

der er lavet trafikdæmpning, hvor de krydser Havnegade.

BygNiNgsforNyeLse  fornyelserne i de offentlige byrum har været ledsaget af en 

indsats over for bymidtens bygninger. der er givet støtte til enkelte istandsættelser 

og så er der udarbejdet en manual, der har fungeret som arbejdsredskab i dialogen 

mellem bygningsejere og kommune. Manualen tager udgangspunkt i et ønske om 

at værne om især algades og Østergades arkitektoniske arv og indeholder vejled-

ning og anbefalinger, der skal inspirere bygningsejerne til at få husene istandsat 

med respekt for den oprindelige arkitektur.

prisBeLØNNeT HaVNefroNT   omdannelsen af selve havnefronten er sket i privat-

offentlige partnerskaber. området er i dag indrettet med både cafe- og aktivitets-

område mod vest, boliger med fjordudsigt, større grønne arealer ved Herman Jen-

sens anlæg og mod øst kulturøen med biograf, turistbureau, restaurant og 

foredragssal. det hele er bundet sammen af et promenadeforløb langs vandet med 

smukt bydesign og maritim beplantning. 

Havnefronten i Middelfart er et særdeles velfungerende eksempel på, hvordan køb-

staden igen kan trækkes til vandet. Projektet repræsenterer en af de mest vellykke-

de havneomdannelser i landet og blev i 2011 belønnet med byplanprisen.
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eskebjerggård  |  bygningsrenovering, friarealforbedring

Måløvvang  |  ejerboliger

Måløv aksen  |  byrum

søndergård  |  ny bydel 

søndergård torv  |  nyt byrum

søndergård Plejecenter 
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3
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forsTadskaTaLog  Måløv på den københavnske nordvestegn er et illustrativt ek-

sempel på den danske forstadsudvikling. I 1960’erne blev den gamle Måløv landsby 

omgivet af vidtstrakte parcelhuskvarterer, i 1970’erne blev den almene boligbebyg-

gelse eskebjerggård opført i det stærkt kuperede landskab mellem Måløv byvej og 

Måløv bygade, i 1990’erne og 2000’erne blev den almene bebyggelse renoveret og 

endelig skyder i disse år en ny bydel op syd for s-togslinien og føjer nye bymæssige 

og også landskabelige kvaliteter til forstaden.

ModeLoMråde for aLMeN forNyeLse  den offentligt støttede fornyelse er sket 

i boligområdet eskebjerggård, en meget karakteristisk almen boligbebyggelse med 

forskudte blokke, som ud mod Måløv byvej tager sig ud som en slags bjerglandskab 

i op til otte etager. eskebjerggård var fra 1994 og frem til 2000 udpeget som et ud af 

otte modelområder af det daværende by- og boligministeriums byudvalg og har 

gennemgået en kombineret fysisk og social genopretning, der i dag betragtes som 

et af pionerprojekterne i en helhedsorienteret kvarterløftstrategi. 

fysisk skete en fornyelse af klimaskærmen samt en fornyelse af nedslidte fællesarea-

ler – en fornyelse som er fulgt op af flere renoveringsprojekter i 2000’erne. 

MålØV   |   måløv bymidte

koMMUne  BaLLerup

byfornyelse  ModeLoMråde ByudVaLgeT 

stØttetIlsagn  

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN, reaLdaNia     

5

6
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sMeLTeVaNdsdaLeN

byrummet ”smeltevandsdalen” har hentet inspiration i istids-

landskabet omkring Måløv. stiforløbet skærer sig her som 

en dal ned gennem ’isaflejringerne’ – et system af ramper, 

trapper, beplantninger og stærkt farvede belægninger. 

3

BygNiNgsreNoVeriNg

boligbebyggelsen eskebjerggård er 

fornyet i flere omgange. de seneste 

fysiske fornyelser har omfattet både 

altanrenovering samt forbedring 

af udearealerne med blandt andet 

indretning af legeområder.

sTisysTeM

fornyelsen af de karakteristiske 

forstadstunneler har på samme tid 

skabt tryghed og oplevelse.

1

3 sØNdergård 

bydelen søndergård er et nyudviklet byområde syd for jern-

banen. Midt i bydelen ligger søndergård torv med skulpturen 

”nåleøjet” udformet af kunstneren bjørn nørgaard. 

5

Målsætningen for de boligsociale initiativer har primært været at forbedre bebyg-

gelsens  omdømme, at styrke beboerdemokrati og samvær på tværs af nationalite-

ter samt ikke mindst at bygge bro til det omgivende bysamfund. Indsatsen er blandt 

andet resulteret i etablering af fælleshuset æsken og en genbrugsstation, ligesom 

man – som et af de første steder i landet – ansatte en fast beboerrådgiver. en efter-

følgende evaluering af fornyelsen har vist, at indsatsen har skabt en positiv udvik-

ling i bebyggelsen, med øget tryghed og mere holdbare netværk mellem beboerne. 

Ny BydeL  søndergård er et nyt by- og boligkvarter syd for Måløv station. den fær-

digudbyggede bydel forventes at få 2-3.000 indbyggere og bydelen rummer allerede 

nu ca. 650 boliger med blandt andet seniorbofællesskaber, samt plejecenter, handi-

capbofællesskab og ældreboliger, børneinstitution og hospice. områdets særlige 

kendetegn er et ca. 600 m langt kunstigt sø- og kanalanlæg, der giver herligheds-

værdi og karakter.  

MåLØV akseN  en af forstadens typiske udfordringer er kvalitet og tryghed i sti- og 

gangsystemerne mellem de enkelte byområder. I Måløv bestod forbindelsen mellem 

stationsområde og boligerne i bymidten tidligere af to gang- og cykeltunneler, som 

var utrygge og ikke særlig attraktive at færdes i. samtidig øgede udbygningen af 

bydelen søndergård syd for jernbanen behovet for at skabe sammenhæng mellem 

den gamle og den nye by. 

ballerup kommune har med støtte fra realdania i 2010 indviet en ny nord-syd gå-

ende forbindelse i form af det sammenhængende byrum Måløv aksen. Projektet er 

gennemført efter en omfattende borgerindragelsesproces, der mundede ud i et ka-

talog over ønskede byrumskvaliteter og efterfølgende afholdelse af en arkitektkon-

kurrence. Med kodeordene byliv, oplevelser, tilgængelighed og tryghed har Måløv 

aksen nedbrudt den mentale og fysiske barriere, som gangforløbene under Måløv 

byvej og jernbanelinjen tidligere udgjorde.

BoLig- og BykVaLiTeT  fornyelserne i Måløv har en del år imellem sig og synes 

umiddelbart uden sammenhæng. Men nye kvaliteter omkring Måløv station samt 

bedre og sikrere stisystemer i byen er en forbedring også for bebyggelser, der ligger 

lidt på afstand som fx eskebjerggård. eksemplet viser, at begreberne boligkvalitet og 

bykvalitet må ses i sammenhæng – ikke mindst i et i forstadsområde som Måløv.
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Vandmøllepladsen  |  byrumsfornyelse

slotsgade  |  trafikregulering

byporten  |  byrumsfornyelse

slotsbryggen  |  boligbyggeri og kulturfaciliteter

sophieholmen  |  boligbyggeri

nye stiforbindelser langs vandet

1

2

3

4

1

2

3

6

5

4

nykØbIng f  |   slotsgade kvarteret

koMMUne  guLdBorgsuNd

byfornyelse  oMrådeforNyeLse 

stØttetIlsagn  2006 

særlIge Parter      

forNyeLse i oVergaNgsoMråde  nykøbing har en årelang erfaring med at an-

vende byfornyelsesmidler aktivt i udviklingen af bymidten. efter fornyelse først i 

nogle centrale bykarreer og senere i det sydøstlige forstadsområde Østerbro har 

indsatsen de senere år været rettet mod slotsgadekvarteret i den nordlige del af 

bymidten. kvarteret ligger som en form for overgangsområde mellem by og havn 

og afgrænses af det nyudviklede byområde slotsbryggen, af havnen, store gader 

(dele af den indre ring) samt mod syd af handelsområdet i bymidten.

den overordnede udfordring for områdefornyelsen har været at skabe sammenhæng 

mellem slotsbryggen og bymidten og samtidig skabe et attraktivt byområde i slots-

gadekvarteret med et godt bymiljø og varierede bytilbud. 

ByLiV og parTNerskaB  områdefornyelsen er gennemført under overskriften ”by-

liv og partnerskab”. bag det ligger dels en videreudvikling af kommunens mange-

årige erfaringer med borgerinddragelse, dels en ambition om at skabe et særligt 

investeringsmiljø gennem lokale partnerskaber. nykøbing har gennem de seneste 

ca. 15 år gjort sig solide erfaringer med borgerindragelse i byfornyelsen og har eks-

perimenteret med en række metoder. Metodeerfaringerne fra byfornyelsen er siden 

5

6
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sLoTsBryggeN

by- og boligområdet slotsbryggen 

er indrettet med mange attraktive 

opholdsmuligheder ved vandet. 

en vippebro yderst mod havnen gør 

det muligt at bevæge sig rundt og ikke 

bare frem og tilbage langs vandet.

4

VaNdMØLLepLadseN

Indretningen af byrummet som såkaldt shared space er 

inspireret af tanker udviklet af en hollandsk trafikingeniør 

om styrket trafiksikkerhed gennem blanding af trafikarter.

1 sLoTsgade

slotsgade er omlagt med nyt gadeprofil, som bedre 

er i stand til at håndtere gadens status som cyklende 

indfartsvej til bymidten fra nord.

2

smittet af på borgerinddragelse på en række andre områder i kommunen. I slots-

gadefornyelsen har procesforløbet udover borgerne i området omfattet aktører 

som en borgerstyregruppe, en Mediatorgruppe og et tværsektorielt forum. 

eN række af ByruM  slotsgade er kvarterets hovedforbindelse og nerve. der er 

som led i områdefornyelsen sket en fornyelse af centrale punkter i gaden – helt inde 

fra bymidten og frem til slotsbryggen. et centralt byrum ved Vandmøllestræde er 

omdannet til såkaldt shared space, hvor gående, cyklende og kørende siver mellem 

hinanden omkring et centralt opholdsareal.

slotsgade er i det videre forløb omlagt med nye belægninger og byudstyr og ikke 

mindst mere sikre forhold for cyklister. I den nordligste ende af slotsgade er et tre-

kantet areal fornyet som en mere indbydende ankomst til bymidten fra nord.

sLoTsBryggeN  slotsbryggen er første fase i større ambitioner om byudvikling på 

havnearealerne i nykøbing. På baggrund af en samlet helhedsplan er her inden om-

rådefornyelsen udviklet et nyt byområde med boliger, butikker, kulturfaciliteter 

som fx en biograf samt rekreative områder mod vandet. Helhedsplanen er bygget 

op om et nyt kanal- og bassinområde etableret i sammenhæng med en frilægning af 

tingsted å. Udgifterne til byudviklingen – frilægning af åen, anlæggelse af kajarea-

ler, stier og broer – er blandt andet finansieret gennem salg af grunde i området, 

mens områdefornyelsen har suppleret med finansiering af nye byrum. byggeriet er 

opført i etaper og omfatter både ejerboliger og almene boliger.

den økonomiske krise efter 2008 har været hård ved de erhvervsdrivende på slots-

bryggen og området har siden fået problemer med en del tomme butikker. forhå-

bentlig kan erhvervsnetværk etableret som led i områdefornyelsen være med til at 

skabe nye muligheder og trække nye investeringer til området.

iNVesTeriNgsHeLHedspLaN  som en integreret del af områdefornyelsen er gen-

nemført et forsøgsprojekt med det mål så at sige at operationalisere begrebet af-

smittende investeringer. forsøget er resulteret i en investeringshelhedsplan for 

slotsgadekvarteret. Planen giver den enkelte grundejer mulighed for at se sin ejen-

dom og sine eventuelle investeringer i en større sammenhæng, hvilket vurderes at 

virke enten direkte værdiforøgende eller beskyttende på den enkelte investering.

den udarbejdede plan indeholder en kortlægning af såkaldte urbane ressourcer og 

hidtige investeringer med henblik på at udpege såvel eksisterende som potentielle 

synergieffekter. kortlægningen giver basis for at lede efter investeringsmuligheder 

– i form af en slags investerings-søgemaskine – og er et interessant bud på et dyna-

misk værktøj for fremtidige investeringssamarbejder i byfornyelsen. 
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sydbyskolen

sydpolen  |  multihus

sydpolen  |  multibane 

folkeparken  |  aktivitetsområde

Parkvej  |  trafikregulering

1
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eT Typisk forsTadsoMråde  sydbyen er et større forstadsområde med ca. 8.000 

indbyggere i den sydlige del af næstved. området er udbygget i 1970’erne og inde-

holder en kombination af udstrakte parcelhusområder og større boligbebyggelser i 

3-4 etager. bydelen har store grønne arealer, institutioner og skoler, men ikke noget 

naturligt centrum, og er derudover præget af trafikale barrierer i form af et overdi-

mensioneret vejsystem i og omkring området.

bygningsstandarden i området er forholdsvis god og omdrejningspunktet for den 

helhedsorienterede byfornyelse, som er gennemført i perioden 2003-2010, har der-

for været at skabe nye rammer for kulturelle og sociale aktiviteter, som kunne styrke 

identitet og ejerskabsfølelse i området. sydbyen havde ikke et naturligt centrum og 

savnede faciliteter til såvel indendørs som udendørs aktiviteter. 

sydråd og BØrNeworksHop  Projektet har gennem hele processen været præget 

af et stærkt borgerengagement, der blev indledt på et borgermøde i 2003, hvor aktive 

borgere og ildsjæle meldte sig til den arbejdsgruppe, der sammen med kommunen 

efterfølgende har stået for udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet. I 2004 blev 

der etableret et særligt sydråd med repræsentanter for områdets boligforeninger, 

næstVed   |   sydbyen

koMMUne  NæsTVed

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse

stØttetIlsagn  2002  

særlIge Parter  reaLdaNia      
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MuLTiHuseT sydpoLeN

Multihuset er indrettet i en underetage 

til områdets skole med en række inden-

dørs faciliteter for kulturliv og socialt 

samvær. Udendørs suppleres multihuset 

af aktivitetsmuligheder i både et såkaldt 

gadeidrætsanlæg og i den nærliggende 

folkeparken.

2

foLkepark

folkeparken er et stort grønt aktivitetsområde med 

faciliteter som legeområde, skaterplads, boldbaner, 

cykelcrossbane og grillområde. 

BØrNekuNsT

et af resultaterne af afholdte workshops 

for børn og unge kan ses i udsmykningen 

af en tunnel under Parkvej.

4 grØN MasTerpLaN

det grønne er et vigtigt aktiv i de åbne forstadsområder. 

I sydbyen har en samlet grøn masterplan blandt andet 

arbejdet med tryggere og mere spændende stisystemer.

kulturinstitutioner, skole og beboere. rådets formål har været at samle ideer, sikre 

dialog og information og samarbejde med  næstved kommune igennem hele forny-

elsesforløbet. sydrådet har blandt andet løbende udgivet den lokale avis sydavisen 

og har derudover drevet hjemmesiden naestved-syd.dk.

der var i området en stor mangel på udfoldelsesmuligheder for børn og unge. børn 

og unges adfærd kan være stærkt prægende for en bydels image og identitet og 

projektet har derfor haft særlig fokus på – og succes med – at inddrage børn og unge 

i programmeringen af fornyelsen. en række særlige workshops for børn og unge har 

inspireret flere af de gennemførte anlæg og er blandt andet resulteret i et antal 

mindre kunstværker rundt i sydbyen. Værkerne omfatter fx indgangsportaler til 

 folkeparken, asfaltbilleder på stier samt udsmykning af to tunneler. 

MuLTiHus  der var i planlægningsfasen overvejelser om at opføre et nyt multihus i 

den planlagte folkepark. et nyt byggeri ville give stor synlighed og mulighed for 

støtte til opførelsen fra lokale og anlægsfonden. det blev imidlertid vurderet, at 

den største synergieffekt kunne opnås ved en endnu tættere samlokalisering med 

den eksisterende skole og multihuset sydpolen er derfor indrettet i underetagen af 

sydbyskolen med egen indgang via et stort trappeanlæg. Huset samler borgere på 

tværs af alder og baggrund og rummer musikværksted, kreativt værksted, cafe, 

samt et fælleslokale med teatersal. det fungerer i dag som en magnet for bydelens 

sociale og kulturelle liv med aktiviteter lige fra street-dancing, udstillinger med lo-

kale kunstnere til foredrag om sund kost eller astrologi.

foran sydpolen er anlagt en multibane, der i 2012 er opgraderet til et egentligt gade-

idrætsanlæg. bag initiativet står realdania og organisationen gaM3, der indretter 

gadeidrætsanlæg i hele landet.

grØN MasTerpLaN og foLkepark  der er som led i den helhedsorienterede byfor-

nyelse udarbejdet en grøn masterplan for sydbyen. Planen indeholder et samlet 

idekatalog for de grønne områder og områdets veje og stier. flere mindre initiativer 

er gennemført både under og efter byfornyelsen, blandt andet i samarbejde med de 

lokale boligforeninger. der er fx arbejdet med nye belægninger og belysninger på 

stierne, og der er gennemført hastighedsdæmpning med farvede midterrabatter og 

vejindsnævringer på den trafikerede Parkvej. 

det centrale element i masterplanen har været indretning af en folkepark på de 

grønne arealer ved sydbyskolen. Parken er indrettet med opholdspladser og for-

skellige aktivitetsmuligheder og står i dag sammen med multihuset som et natur-

ligt omdrejningspunkt for især børn og unge i sydbyen. 

3
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kig Ind  |  kultur- og medborgerhus

Vestergade  |  bycenter

Passager

bredgade  |  boliger og butikker

bredgade  |  trafikregulering
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nØrager   |   nørager by

koMMUne  reBiLd

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse

stØttetIlsagn  1999  

særlIge Parter  

LaNdsByforNyeLse i HiMMerLaNd  nørager er en landsby med ca. 1.000 indbyg-

gere i det centrale Himmerland på hovedvej 29 mellem Hobro og aars. byen består 

stort set udelukkende af villabebyggelse, bortset fra enkelte nyere flereetagers byg-

gerier i den centrale del omkring hovedgaden bredgade. Hovedudfordringerne for 

fornyelsen i nørager har været at holde fast i byens udviklingsmuligheder ved dels 

at styrke butikslivet, dels at skabe bedre rammer for sociale og kulturelle aktiviteter 

og endelig at reducere gener fra den gennemkørende trafik. 

den daværende nørager kommune var en af de første kommuner, som anvendte 

byfornyelsesmidler aktivt i fornyelsen af landsbyer. der er fra 2000 til 2004 gennem-

ført helhedsorienteret byfornyelse i de to landsbyer nørager og Haverslev – begge 

steder med aktivitets- eller medborgerhuse som det centrale element i fornyelsen. 

  I nørager er midlerne derudover anvendt til supplerende udearealfornyelse i for-

bindelse med nyt center- og boligbyggeri i den centrale karre i byen.

kuLTur- og MedBorgerHus  Med midler fra blandt andet helhedsorienteret by-

fornyelse og landdistrikt programmet er et tidligere møbelhus i Vestergade i 2003 

omdannet til kultur- og medborgerhuset kig Ind. Huset er indrettet med en større 
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BiBLioTek og MedBorgerHus

en ny bibliotekstilbygning er blevet en 

central del af kultur- og medborgerhuset 

kig Ind. Huset byder derudover på en 

bred vifte af muligheder for alle, som har 

lyst til at udfolde sig kulturelt og kreativt 

med fx kunst, teater, musik, sang, dans, 

revy, gymnastik, foredrag, film, cafe, 

video, lokalhistorie, billard, bordtennis 

og andre former for spil. 

1

passager

der er i forbindelse med fornyelse af 

den centrale karre i byen lavet fredelige 

passager inde i området, ikke mindst til 

glæde for ældre borgere.

3

sal til arrangementer, et cafelokale, køkken og en række mindre lokaler, som blandt 

andet rummer det lokalhistoriske arkiv og iøvrigt bruges af et varieret foreningsliv. 

et lokalt kunstudvalg sørger for skiftende kunstudstillinger i huset. kig Ind er etab-

leret og ejes af kommunen, men drives af en almennyttig selvejende institution.

aktivitetshuset er i 2011 udvidet med en tilbygning, som rummer en afdeling af rebild 

bibliotekerne, hvilket har givet liv i huset dagen og ugen igennem. biblioteket fun-

gerer i dag desuden også som selvbetjeningsbibliotek, hvor man udenfor de faste 

åbningstider selv kan låse sig ind ved hjælp af sit sundhedskort.

effekTiVe iNVesTeriNger  den helhedsorienterede byfornyelse i nørager er endnu 

et eksempel på, hvor stor effekt der ligger i at anvende byfornyelsesmidlerne til 

aktivitets- og kulturhuse. I disse huse skabes samlingspunkter og rammer for fælles-

skab, som har bred anvendelse og oftest rigtig mange brugere – året rundt. selv om 

det hverken er muligt eller rimeligt at beregne investeringsudbytte i form af antal 

daglige brugere pr. investeret krone,  er der ingen tvivl om, at investeringer i aktivi-

tets- og kulturhuse er blandt de mest udbyttegivende i byfornyelsen overhovedet 

– ikke mindst i landets mindre bysamfund. 

TrafikreguLeriNg

chikaner ved indkørslen til byen samt en række bump sørger 

for at dæmpe hastigheden på trafikken gennem landsbyen 

og har derudover forbedret forholdene for cyklister. trafik-

reguleringen er finansieret uden brug af byfornyelsesmidler.

5
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banegårdspladsen  |  byrumsfornyelse

Pakhuset  |  aktivitets- og kulturhus

banegårdsparken  |  boliger

torvet  |  byrumsfornyelse

rosengade  |  byrumsfornyelse

odder å  |  det blågrønne strøg
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odder   |   odder bymidte

koMMUne  odder

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  1999 

særlIge Parter      

HaNdeLsBy saVNede BykVaLiTeTer  odder ligger 20 km syd for århus og har ca. 

11.000 indbyggere, heraf ca. 1.000 i den centrale bymidte. odder er både pendlerby 

til aarhus og en selvstændig oplandsby med handelsliv og servicetilbud. byen har et 

velfungerende handelsmiljø, men manglede før fornyelsen kvalitet i byrummene 

samt nogle særlige træk, som kunne give bymidten identitet. der var derudover be-

hov for et nyt samlingsted for sociale og kulturelle aktiviteter i den mindre skala.

den helhedsorienterede byfornyelse i odder er gennemført i perioden fra 2000 til 

2007. støttemidlerne har spillet en rolle som katalysator i en bymidtedebat, der var 

gået lidt i stå, og har således været igansætter af en størrre vifte af bymidteinveste-

ringer siden da.  støttemidlerne har derudover medvirket til at udbrede bymidte-

debatten fra den fysiske dimension til også at omfatte sociale og kulturelle forhold.  

ByMidTepLaN og Nye ByruM  der er i 2001 udarbejdet en helhedsplan for odder 

bymidte. Planen udpegede tre tværgående forbindelser som særlige temaer i den 

kommende fornyelse – mod nord et grønt-blåt strøg langs med odder å og rådhus-

haven, i centrum et handelsstrøg i gågaden rosengade og i karreerne længere mod 

syd en såkaldt lokalhistorisk sti med rødder i en gammel kirkesti. 
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TorVeT

torvet i odder tilbyder efter fornyelsen 

fine opholdsmuligheder for såvel borgere 

som turister. smukke belægninger ind-

rammer nu skulpturen ”livets port” 

– af folkeviddet kaldet ”knoglebunken”.

odder å

et blågrønt byrum har åbnet åen mod 

byen og skabt sammenhæng mellem 

rådhuset, rådhushaven og bymidten.

4

6

pakHuseT

Pakhuset er et brugerstyret aktivitets- og kulturhus indrettet 

i en tidligere stationsbygning. Huset er ramme om aktiviteter 

som fx akvareltegning i atelieret, stand-up i salen, foredrag, 

musik, møder, kurser og seminarer.

2

bymidten og rådhushaven mod nord. der er lavet en samlet bearbejdning af åforlø-

bet i området ved rådhuset med stiforløb og fine muligheder for ophold på blandt 

andet trædæk udkraget over åen. Med fornyelsen er skabt et sammenhængende 

rekreativt forløb langs odder å gennem hele bymidten. 

kuLTurHus Med soCiaL diMeNsioN  et centralt element i den helhedsorientere-

de byfornyelse var omdannelsen af en tidligere pakhusbygning på stationen til kul-

tur- og aktivitetshuset Pakhuset. bygningen rummer en cafe, en større sal, møde- og 

undervisningslokaler samt kontorer. lokalerne bruges meget alsidigt af byens bor-

gere til fx musikarrangemen ter, aftenskole, møder og udstillinger og lejlighedsvis 

også til arrangementer med et større opland uden for odder. 

Pakhuset ejes af odder kommune og drives i det daglige af foreningen Pakhuset, 

som blandt andet lever af indtægterne ved udlejning af lokaler ne. Huset drives i 

samarbejde med socialforvaltningen, idet blandt andet udviklingshæmmede men-

nesker har daglig base i huset og arbejder med madlavning og servering i cafeen. 

Pakhuset i odder er uden tvivl et af de mest velfungerende og bedste eksempler i 

landet på et brugerorienteret aktivitetshus med et klart socialt sigte. 

Med støtte fra den helhedsorienterede byfornyelse er lavet en omlægning af bane-

gårdspladsen, som før fornyelsen var et rodet forareal med parkering og nedslidte 

belægninger. området er omdisponeret med en klar adskillelse af trafikarealer og 

opholdsarealer, og arealet udgør i dag en imødekommende sammenkobling af by-

midte, stationsområde og kulturhuset Pakhuset.

odder kommune har efterfølgende fulgt op med fornyelse af hele det centrale gå-

gademiljø. der er lavet udskiftning af belægninger og belysning i rosengade og 

gennemført et fornyelsesprojekt for torvet. en fornyelse af Polititorvet – det sidste 

større byrum i bymidten – er igangsat. alle byrumsfornyelserne i gågadeområdet er 

finansieret som kommunale anlægsarbejder.

Umiddelbart syd for stationsområdet er i 2007 opført boligbebyggelsen banegårds-

parken, som med sine ca. 80 stationsnære andels- og ungdomsboliger udgør en be-

tydelig bymæssig fortætning, der kan være med til understøtte det fremtidige han-

dels- og byliv i odder.

BLågrØNT sTrØg  den mere urbane byrumsfornyelse ved stationen og i handels-

gaderne er suppleret af et såkaldt blågrønt byrum langs odder å, som løber mellem 
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rosenbækhuset  |  aktivitetshus

bikubenkollegiet  |  ungdomsboliger

farvergården  |  byrumsfornyelse 

brandts  |  kulturhus

grønnegade  |  byrumsfornyelse
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odense   |   rosenbæk kvarteret

koMMUne  odeNse

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  1998  

særlIge Parter  BikuBeN foNdeN      

parTNerskaB i deT CeNTraLe odeNse  rosenbæk kvarteret er et lille trekantet 

byområde i den vestlige del af odense bymidte. området er mod øst omgivet af kul-

turområdet ved brandts klædefabrik, mod syd af handels- og gågademiljøet i Ve-

stergade og nord for Vindegade af blandede bolig- og er hvervs karre er. området 

ligger meget centralt i odense, men var før fornyelsen fysisk usammenhængende 

med store parkeringsarealer mellem mange side- og baghuse. 

der er fra 1998 til 2003 gennemført helhedsorienteret byfornyelse i området base-

ret på et partnerskab mellem odense kommune og en privat projektudvikler. Målet 

for partnerskabet har været at opføre nyt bolig- og erhvervsbyggeri i området og 

samtidig styrke udbuddet af byfunktioner og øge kvaliteten i det fysiske miljø. en 

særlig ambition har været at knytte området tættere sammen med kulturområder-

ne ved brandts.

fornyelsen i rosenbæk kvarteret er et af i virkeligheden meget få eksem pler på et 

byfornyelsesprogram, som er stort set 100% realiseret – blandt andet på grund af en 

stærk projekt idé og et forpligtende partnerskab. den helhedsorienterede byforny-

else har udgjort et begrænset økonomisk bidrag, men har først og fremmest udgjort 

den organisatoriske ramme, som partnerskab og projekt har kunnet udfolde sig i. 
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uNgdoMsBoLiger

en offentlig passage binder byggerierne 

i karreen sammen med det omkringlig-

gende byområde. 

2

farVergårdeN

byrummet farvergården er et meget velindrettet aktivitets- 

og opholdsområde i kulturområdet omkring brandts.

Pladsens industrielle historie afspejles blandt andet i farve-

strålende parasoller, som er en vigtig del af møbleringen.

grØNNegade

byrummet grønnegade er indrettet ovenpå en parkerings-

kælder med opholdsarealer og en spændende udnyttelse af 

vand og lys på en bund af gule odenseklinker.

45

Nye Byggerier  det bærende element i fornyelsen har været opførelsen af flere 

nye byggerier, først og fremmest bikuben kollegiet inde i karreen. kollegiet har ca. 

90 ungdomsboliger og en række fællesfaciliteter og er i dag et attraktivt tilbud til 

unge om en bolig lige i hjertet af kultur- og uddannelsesbyen odense.

byggeriet ved rosenbækpassagen afrundes mod Pantheonsgade af en erhvervs-

bygning med butikker og kontorer i fire etager og åben pasage i stueetagen. bygnin-

gen står med sin mørke facade i aluminium og glas som en markant port ind til rosen-

bækkarreen, når man kommer fra brandts. I centrum af karreen er opført aktivitets-

huset rosenbækhuset, som er et tilbud til hele odense. rosenbækhuset ejes af 

odense kommune og udlejes til kulturelle og sociale arrangementer efter aftale. et 

tredie byggeri er opført som huludfyldning i Vindegade. Her har et alment boligsel-

skab opført en ny ejendom med to opgangsfællesskaber. boligerne har adgang fra 

elevatorer på gårdsiden og der er indrettet et lille grønt friareal mellem nybyggeriet 

og ungdomsboligerne.

byggerierne i rosenbækkarreen er bundet sammen af et offentligt stiforløb, som 

løber hele vejen fra brandts klædefabrik til handelsgaden Vestergade. stiforløbet 

har en sammenhængende flade af lyse teglsten (odenseklinken) og indgår dermed 

i en samlet helhed i odense bymidte. foran rosenbækhuset er indrettet en lille 

plads med kunstnerisk udsmykning og  en lille amfiscene med mulighed for optræ-

den eller andre udfoldelser. 

Nye ByruM  odense kommune har i samarbejde med realdania ved siden af den 

helhedsorienterede byfornyelse gennemført flere byrumsfornyelser i området umid-

delbart øst for rosenbækkarreen. Mellem brandt og Vestergade er indrettet et offent-

ligt byrum, som rummer opholdsmuligheder og aktivitetsrum for kulturmaskinen 

og samtidig fungerer som en attraktiv ny smutvej i centrum af odense. Pladsens 

navn er farvergården efter nogle af de bygninger, som afgrænser pladsen, og som 

tidligere fungerede som farveri til brandts klædefabrik.

bag brandts er et tidligere parkeringsareal omdannet til byrummet grønnegade. 

ovenpå den nu underjordiske parkering er indrettet et opholds- og aktivitetsrum 

med blandt andet spændende belysning med fx skyggespil gennem videoprojektio-

ner. de gule odenseklinker er her brugt i en kreativ fortolkning med mere organiske 

former, men de er der – som symbol på den stærke sammenhæng, der de sidste 10 

år er skabt i de offentlige byrum i odense centrum.

roseNBækHuseT

rosenbækhuset er et lille aktivitetshus, 

som både henvender sig til nærområdet 

og til det øvrige odense. Huset er indret-

tet med en stor sal og tilhørende service- 

lokaler og udlejes til såvel små som større 

arrangementer. 

1
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Havnepladsen  |  aktivtetsområde

englandsvej  |  almene boliger

englandsvej  |  erhvervsbyggeri 

byens ø  I  kultur- og aktivitetsområde undervejs

Promenadebyen  |  ejerboliger
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odense   |   odense havn

koMMUne  odeNse

byfornyelse  oMrådeforNyeLse, forsØg 

stØttetIlsagn  2006

særlIge Parter      

Ny By i odeNse iNdre HaVN  odense Havn er en kanalhavn, som i 1700-tallet blev 

gravet fra odense fjord og ind til byen for at forsyne byens købmænd og borgere 

med varer. de oprindelige havnefunktioner er i de sidste årtier gradvist trukket ud 

af havnen og odense har siden 2002 arbejdet med – og også gennemført – en ret 

omfattende byomdannelse i de inderste dele af havnen. 

oMrådeforNyeLse TiL proCesarBeJde  den offentligt støttede byfornyelse har 

mulighed for at bidrage til sådanne omdannelsesprocesser i områder, hvor mar-

kedskræfterne så at sige har brug for et mindre skub. støtten gives til forberedelses-

arbejde, planproces og til evaluering men ikke til selve den fysiske omdannelse. 

I odense er der i en periode fra 2006 til2009 gennemført områdefornyelse på forsøgs-

basis med det primære fokus at inddrage såkaldt tredje parter og lokale aktører i 

omdannelsen og dermed være med til at sikre investeringernes lokale forankring.  

Procesarbejdet har været knyttet til konkrete cases, interessentinddragelse, rollefor-

delinger i udvikling af byliv samt netværksdannelser i tilknytning til en årlig havne-

kulturfestival. forsøgsprojektet har desuden integreret projektet i et netværk med 

andre havneomdannelser.
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HaVNepLadseN

Havnepladsen er odenses største nyere 

byrum og således ikke bare et lokalt op-

holds- og aktivitetsområde, men et tilbud 

til hele byen.

NyT BoLigByggeri

de nye boligbyggerier i odense Havn er opført med blandede ejer-

former og fx mange almene boliger. området understøtter dermed 

en landsdækkende udvikling siden de tidligste havneomdannelser, 

hvor boliger ved vandet var forbeholdt et købestærkt segment.

1

2

ByeNs Ø

Udviklingen af en kultur- og oplevelsesø er kommet i gang 

med anlæg som multibane og scene og vil med tiden give 

plads til også beachvolley, petanque, parkour, cross fitness, 

minigolf, boldspil, kajakhotel samt kunstnerværksteder.

4

BoLig- og erHVerVsByggeri  de overordnede rammer for havneomdannelsen er 

formuleret i  ”byomdannelsesplan odense Havn 2003”, mens rammerne fyldes ud af 

lokalplaner for de enkelte delområder. grundsalg og projektudvikling har trods 

 generelt vanskelige byggekonjunkturer mere end levet op til det forventede tempo 

og store partier af inderhavnen er i dag omdannet fra havn til by.

byomdannelsen arbejder sig indefra og udad. den inderste del af den centrale mole 

er under overskriften ”Monolitbyen” bebygget med en række bolig- og erhvervsbyg-

gerier, og den inderste vestlige del af havnen bebygget med den første del af en 

planlagt ”Promenadeby”. en bevarende lokalplan for områdets østlige del sikrer, at 

omdannelsen af det fine pakhusmiljø her sker med respekt for stedets særlige 

 karakter. et sammenhængende promenadeforløb langs kajkanten binder hele om-

rådet sammen og sikrer offentlig adgang langs alle kajstrækninger.

 

HaVNepLads og kuLTurØ  I overgangen mellem by og havneområde er indrettet 

det større byrum Havnepladsen. Pladsen er anlagt ovenpå en parkeringskælder 

som et multifunktionelt anlæg med varierede aktivitets- og opholdsmuligheder. 

Pladsen afsluttes mod vandet af en stor opholdstrappe og tre små bygninger, som 

både rummer adgang til parkering, toilet- og teknikrum samt en udsigtsplatform mod 

vandet. Havnepromenaden og Havnepladsen er i 2012 suppleret af nye aktivitets-

muligheder på ”byens Ø”, hvor der er etableret midlertidige aktiviteter med sports, 

fritids- og kulturaktiviteter, med det formål at ’holde området i gang’, indtil det er 

fuldt udbygget. 
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Vollsmose centret

kulturhus Vollsmose

egeparken, bøgeparken, birkeparken  |  

bygningsrenovering, friarealforbedring

Multibanen  |  aktivitetsområde

1
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4

odense   |   vollsmose

koMMUne  odeNse

byfornyelse  kVarTerLØfT, særLig ByforNyeLse

stØttetIlsagn  2001, 2004 

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN      

kVarTerLØfT i BeLasTeT ByoMråde  Vollsmose er et af danmarks bedst kendte 

og også største sammenhængende boligområder. det ligger i den nordøstlige del af 

odense og består af ni almene boligafdelinger med både højhusbyggeri, etageejen-

domme og rækkehuse. bydelen har i alt ca. 9.200 indbyggere, heraf ca. 70% med an-

den etnisk baggrund end dansk. der er i forhold til det øvrige odense og danmark 

en overrepræsentation af ressourcesvage beboere, beboergennemstrømningen 

har været høj og koncentrationen af mange sociale problemer har således lige fra 

1990’erne defineret Vollsmose som et udsat byområde.

Vollsmose har i en årrække været genstand for en massiv indsats for at imødegå 

problemerne og styrke sammenhængskraften i området, heriblandt et statsligt 

støttet kvarterløft fra 2000 til 2007. Under paraplyen Vollsmoseindsatsen og med 

udgangspunkt i et lokalt placeret Vollsmosesekretariat er gennemført en stribe 

projekter af både social, kulturel, beskæftigelsesmæssig og fysisk karakter. Projekt-

titler som 500 i job, sociale mentorer, Projekt dukan, Virksomhed Vollsmose, sprogs-

timulering, grøn plan, svømmehalspassagen, kulturpatruljen, netværksatlas, erin-

dringens træ, børnebyen og lokale dynamoer viser noget af den spændvidde, der 

har været i indsatsen.
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akTiViTeTsoMråde

et aktivitetsområde midt i bebyggelsen 

med multibane, legeområde og picnic-

areal forener målsætninger på kultur-, 

sundheds- og integrationsområdet.

LæriNgsCeNTer

der er i det nye Vollsmose kulturhus 

indrettet et læringscenter med områdets 

unge som særlig målgruppe. centret har 

et antal pc-stationer og små mødelokaler, 

som blandt andet giver mulighed for 

af holdelse af kurser. centret er fast 

bemandet med både en bibliotekar og 

en tværkulturel medarbejder. 

4

2

fysisk forNyeLse

der er gennemført ret omfattende fornyelse af bygninger 

og friarealer i løbet af kvarterløftperioden. På det fysiske 

område er udfordringen fremover først og fremmest at åbne 

bebyggelsen fysisk mod omgivelserne ved blandt andet at 

nedbryde de omgivende firesporede trafikbarrierer.  

3

HeLHedspLaNer og særLig ByforNyeLsesiNdsaTs  der er udarbejdet flere hel-

hedsplaner for fornyelsen i Vollsmose. den første helhedsplan er udarbejdet tilba-

ge i 2000 og har blandt andet været ramme for de fysiske ændringer, der de sidste 

5-7 år er sket i bebyggelsen, primært på bygningsniveau. en del af bygningerne er 

således blevet renoverede og der er lavet en sammenhængende fornyelse af fæl-

lesfaciliteter og udearealer. en af overskrifterne i fornyelsen har været lys og udsyn 

– så det fysiske miljø ikke i sig selv medvirker til at skabe utryghed. lukkede arealer 

er åbnet op, belysningen er forbedret, og der er skabt nye rekreative muligheder 

både i nærarealerne ved de enkelte huse og ved de grønne områder omkring mosen.

kuLTurHus og LæriNgsCeNTer  et væsentligt element i det lange seje træk med 

at forandre Vollsmose er udvikling af nye kompetencer hos beboerne i området. en 

særlig byfornyelsesindsats gennemført fra 2004-2008 har taget udgangspunkt i 

præcis dette gennem støtte til udvikling af et læringscenter i tilknytning til et for-

nyet Vollsmose bibliotek. det nye Vollsmose kulturhus er opført som en udbygning 

af indkøbscentret outlet fyn. kulturhuset åbnede i 2008 som et af de sidste initiati-

ver under kvarterløftet i Vollsmose. det er et hus i to etager med bibliotek i stueeta-

gen og første sal indrettet til forskellige kulturaktiviteter. 

som en del af det nye Vollsmose kulturhus er indrettet et læringscenter med det 

formål at styrke kulturel udveksling og kompetenceudvikling hos bestemte grup-

per af beboere. den primære målgruppe for læringscentret er unge og voksne med 

anden etnisk baggrund, som har behov for at udvikle it-kvalifikationer, men centret 

er i det daglige åbent for alle. en vigtig funktion med lærings centret er også at for-

midle kontakt til forskellige institutioner, foreninger og etniske grupper i Vollsmose. 

etableringen af læringscentret er støttet med statslige midler fra den særlige by-

fornyelsesindsats og odense kommune har samtidig forpligtet sig til at følge op på 

projektet med en årlig driftsbevilling på ca. 4 mio. kr. Vollsmose bibliotek og læ-

ringscentret har dannet model for lignende projekter i andre boligområder i landet.

freMTidig iNdsaTs kvarterløftsindsatsen har skabt tiltrængt fornyelse og lærings-

centret i biblioteket har været et rigtig godt integrations- og udviklingsprojekt. det 

samme kan siges om en lang række øvrige initiativer, som det sidste årti er ført ud i 

livet i området. alligevel peger flere evalueringer – senest i 2012 – imidlertid på, at 

der trods alle gode kræfter ikke grundlæggende er ændret på struktur og funktions-

måde i Vollsmose. der er fortsat mangel på sammenhæng – internt i bydelen og i 

forhold til det øvrige odense.

der er i 2012 formuleret et nyt tosporet fokus for indsatsen i området. det ene spor 

er – efter flere alvorlige kriminalitetsepisoder – specifikt rettet mod en indsats over-

for en hård kerne af kriminelle i bebyggelsen. det andet – generelle – spor peger på 

en bred helhedsorienteret indsats med det overordnede udgangspunkt, at Vollsmose 

skal udvikles som en bydel i odense – på denne bydels egne vilkår og betingelser. 
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adelgade  |  byrumsfornyelse

aktivitetshus

svend gønges torv  |  trafikregulering, byrumsfornyelse

stationsbygning  |  boliger, liberale erhverv

boligbyggeri

rekreative arealer  |  vandkunst, stiforløb
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PræstØ   |   præstø bymidte

koMMUne  VordiNgBorg

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  1998   

særlIge Parter      

kØBsTadsidyL Med udVikLiNgsBeHoV   Præstø er en mindre, meget velbevaret 

købstad i det sydlige sjælland. byen er oplandsby for et større landområde og er på 

den måde i hård konkurrence med større byer og centre som fx næstved om handels-

liv og kulturtilbud. kommunen har tidligt gennemført offentligt støttet byfornyelse 

i bymidten med blandt andet fornyelse af den centra le hoved gade adelgade. 

denne fornyelse er fra år 2000 fulgt op af en helhedsorienteret byfornyelse med det 

hovedmål at skabe et nyt attraktivt centerområde omkring det gamle Halmtorvet 

– et centerområde, som både kunne styrke detailhandlen, løse trafikale problemer, 

tilbyde rammer for foreninger og kulturliv og ikke mindst løfte den sidste del af 

Præstø bymidte op på niveau med den øvrige smukke arkitektur i byen.

sVeNd gØNges pLads  omdannelsen af Halmtorvet til svend gønges Plads er sket 

på basis af en helhedsplan, som har struktureret hele torveområdet trafikalt og 

byarkitektonisk. Udgangspunktet for planen er en opdeling i forskellige trafikale og 

funktionelle zoner – nærmest gågaden en opholdszone uden biltrafik med opholds-

muligheder, vandkunst og indgang til dagligvareforretninger, mod vest et større 

parkeringsareal og mod nord en zone med trafikterminal og kiosk. 
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sVeNd gØNges TorV

en busterminal er med til at skabe liv 

på byens centrale plads. et vandbassin 

fungerer som sløjfe for bustrafikken og 

udgør samtidig en visuel akse med ende-

punkt i den gamle stationsbygning. 

kuLTurarV

bymiljøet og de fine ældre bygninger er 

et vigtigt element i Præstøs fremtidige 

udviklingsmuligheder.

3

VaNdkuNsT

springvandet ”Vandpavillon” udført af kunstneren Jeppe 

Hein var oprindelig en midlertidig installation. Men lokale 

kræfter samlede penge ind og vandkunsten er i dag med til 

at levendegøre de rekreative arealer mod fjorden.

6 akTiViTeTsHus

aktivitetshuset i Præstø illustrerer, at lokalt liv kan trives 

udmærket i ganske beskedne rammer. Huset er i dag 

ramme om en stribe aktiviteter for blandt andet lokale ældre-

organisationer.

2

fornyelsen af torveområdet er sket med ambition om at etablere et blandet bymiljø 

med både ophold, fjordkig, kunst, nettobutik samt forskellige former for trafik. Ind-

retning af dagligvarebutik i et tidligere pakhus samt beslutning om at bibeholde 

busterminalen på torvet har været to afgørende forudsætninger for det liv, der i dag 

er i området store dele af døgnet. svend gønges torv er blevet et sjældent levende 

byrum, fordi byfunktioner, som måske andre steder var blevet skubbet til side for 

rene rum og skarpt design, her er bibeholdt og integreret i en samlet løsning. 

By og fJord  Mange af de tidligere havnefunktioner er i dag forsvundet fra havnen 

i Præstø og det rekreative aspekt har efterhånden taget helt over. en af ambitionerne 

i fornyelsen omkring svend gønges torv har været at skabe bedre kobling til de re-

kreative muligheder ved vandet. en åben grønning ligger nu som en slags urbaniseret 

strand eng mellem den gamle stationsbygning og Præstø fjord og rummer blandt 

andet en velbesøgt og identitetsgivende vandinstallation. På den vestlige side af 

stationsbygningen er opført et mindre boligbyggeri med attraktiv bynær og natur-

skøn beliggenhed. et offentligt stiforløb langs fjorden skaber sammenhæng mel-

lem bymidte, havn og naturområderne mod feddet. 

akTiViTeTsHus  der er som led i den helhedsorienterede byfornyelse indrettet et 

mindre aktivitetshus i en af bygningerne ved svend gønges torv. aktivitetshuset er 

indrettet i to etager med garderobe og et par mindre rum forneden og en større sal 

foroven. det er Vordingborg kommune, der ejer huset, mens en selvejende institution 

står for driften. aktivitetshuset ligger ved siden af det fore nings drevne kulturhuset 

bernhardt, som blandt andet rummer cafe og biograf, og de to steder supplerer hin-

anden fint i det daglige.

ByMidTeforNyeLse geNNeM MægLiNg  der er på flere fronter arbejdet med ny 

udvikling i Præstø bymidte efter afslutningen af den helhedsorienterede byfornyelse 

omkring svend gønges torv. byen har blandt andet fået et nyt multicenter med pleje-

boliger, sundhedscenter samt nye idrætsfaciliteter. et hovedtema i en by som Præstø 

er balancen mellem udvikling og bevaring. Med støtte fra realdania afprøves en ny 

metode til midtbyplanlægning med inddragelse af professionelle mæglere som 

redskab i processen. Håbet er at nå til enighed om en visionær plan, som udnytter 

byens enestående kulturarv og blågrønne kvaliteter aktivt i udviklingen af Præstø 

som et attraktivt bosted.
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thorgrunden  |  bolig- og kulturbyggeri 

Østervold  |  byrumsfornyelse

Underværket  |  aktivitetshus, butikker

Jens otto krags Plads  |  byrumsfornyelse

VIa University college  |  uddannelsesbyggeri

tøjhushavekvarteret  |  kvarterløft

remisen  |  aktivitetshus

tøjhushave  |  rekreativt område
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randers   |   østervold kvarteret

koMMUne  raNders

byfornyelse  kVarTerLØfT, oMrådeforNyeLse 

stØttetIlsagn  1996, 2004   

særlIge Parter      

forNyeLse i deT ØsTLige raNders  efter en mangeårig byfornyelsesindsats i den 

centrale og vestlige del af randers bymidte rykkede byfornyelsen fra sidst i 1990’erne 

til den østlige del til byområdet mellem den historiske bykerne og havnen. Her er i 

årene 1996-2004 gennemført kvarterløft i det såkaldte tøjhushavekvarter på begge 

sider af den trafikerede rosenørnsvej og der er efterfølgende fra 2004 gennemført 

områdefornyelse i området omkring Østervold. den støttede byfornyelse er sket 

samtidig med omfattende private investeringer i kvarteret. 

kVarTerLØfT Ved TØJHusHaVe  tøjhushavekvarteret var før fornyelsen et klassisk 

byfornyelsesområde fra omkring år 1900 med boliger, bygninger og friarealer i dår-

lig kvalitet, trafikale gener og mangelfulde rammer for fællesskab og socialt liv. I 

dialog med meget aktive beboere er gennemført en bred fornyelse med særlig fokus 

på aktivitetsmuligheder ude som inde.

I den østlige del er det rekreative anlæg tøjhushaven renoveret med aktivitets- og 

opholdsområder, der er etableret bedre stiforbindelse under rosenørnsvej, indrettet 

små lommeparker og gennemført et antal bygningsrenoveringer, heraf flere med 

inddragelse af ressourcebesparende løsninger. en tidligere remisebygning er ind-
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raMBLa i raNders

Østervold i randers er i dag omdannet 

fra trafikeret 1960’er gadegennembrud 

til et storslået byrum hele vejen op gen-

nem den østlige del af randers bymidte. 

byrummet er inddelt i en række forskel-

lige zoner og rummer både cafe, scene, 

vandkunst og skulpturer.

ByØkoLogi

ressourcebesparende løsninger som fx 

solcelleanlæg har været en integreret del 

af både renoveringer og nybyggerier 

i tøjhushavekvarteret.

2

6 JeNs oTTo krags pLads

Jens otto krags Plads supplerer den langstrakte rambla 

i Østervold med en cirkulær flade, der samler de omgivende  

kultur- og uddannelsesbygninger randers kulturhus og VIa 

University college. 

4 TØJHusHaVeN

livet nydes i tøjhushaven, der som led i kvarterløftet 

er indrettet med både grønne opholdsmuligheder og 

aktivitetsarealer.

8

rettet til beboer- og medborgerhuset remisen, som blandt andet rummer idræts-

faciliteter i en ny tilbygning. endelig er der opført ny boligbebyggelse ved toldbod-

gade mellem tøjhushaven og havnen. I den vestlige del af området har indsatsen 

været koncentreret i integrationsprojektet Underværket, som blev indviet i 2000 

som et særligt handels- og kulturhus i randers med butikker og kulturaktiviteter fra 

hele verden under samme tag. 

raMBLa på ØsTerVoLd  kvarteret omkring Østervold var før fornyelsen den for-

sømte del af handels- og centerområdet i randers. området havde mange kulturtil-

bud, men manglede både nære og fælles opholddsarealer og var især trafikalt og 

funktionelt skåret over af det gamle gadegennembrud i Østervold. en hovedudfor-

dring i fornyelsen har været at finde en balance mellem beboernes ønsker om bo-

kvalitet i nærmiljøet og ’byens’ ønsker til blandt andet bedre omgivelser omkring 

kulturfaciliteterne samt bedre parkeringsforhold. 

områdefornyelsen har haft udgangspunkt i en gennemgribende trafikal omlæg-

ning, som har skabt bedre sammenhæng i kvarteret og frigjort vejarealer til nye 

byrum. efter afholdelse af en arkitektkonkurrence er Østervold i 2006 indviet som et 

storslået byrum fra Havnegade op ad bakken til de nye byggerier ved det tidligere 

thor bryggeri. byrummet er indrettet med forskellige aktivitetsmuligheder i tre for-

skellige zoner og er blevet en ny og meget velbesøgt rambla, som blandt andet er 

ramme for ugentlige markeder. fornyelsen af Østervold er suppleret af fornyelse i 

de tilstødende gader samt nye fælles friarealer i to karreer ved slotsgade/Østergade. 

dyNaMisk ByoMdaNNeLse  der er samtidig med og efter områdefornyelsen fore-

taget massive private investeringer i Østervold kvarteret. Øst for randers kulturhus 

er opført VIa University college, som er en uddannelsescampus for blandt andet 

pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne. en nyindrettet Jens otto krags Plads 

samler campus og kulturhus og indrammes på nordsiden af cafeer og byliv. 

nord for Østervold lå indtil 2003 thor bryggeri – en af byens meget karaktergivende 

virksomheder oppe på bakken. Hovedparten af bygningerne er i dag nedrevet, der 

er opført et bolig-, erhvervs- og centerbyggeri med navnet thors bakke og flere projek-

ter er undervejs. Med store byomdannelsesprojekter omkring en samlende rambla 

og med planer for de bynære havnearealer udgør det østlige randers således i dag 

et af de mere dynamiske bymidteområder i landet.  
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Jernbanegade  |  byrums- og bygningsfornyelse

roslev skole  |  aktivitetsområde med multibane

roslevhus  |  værested

kirkebakken  |  byrumsfornyelse
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rosleV   |   roslev by

koMMUne  skiVe

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  1999  

særlIge Parter      

eN kLassisk sTaTioNsBy  roslev er en tidligere stationsby på den nu nedlagte 

jernbane mellem skive og glyngøre. den ældre del af byen er opført i perioden 1880-

1915 og senere er nyere områder med villaer og parcel huse kommet til, så roslev i 

dag har har ca. 1.400 indbyggere. kulturhistorisk er der tale om et helstøbt stations-

bymiljø med alle de karakteristiske enkeltelemen ter – hovedvej, kirke og en snorlige 

Jernbanegade med fikspunkt i stationen.

den helhedsorienterede byfornyelse har omfattet hele den ældre del af roslev by.  

Hovedtemaerne i fornyelsen har dels været at give den ældre del af byen et arkitek-

tonisk løft, dels at skabe nye samlingssteder for forskellige sociale og kul turelle 

aktiviteter i byen. Indsatsen har blandt andet skulle ændre et lidt skævt image, hvor 

tungere sociale problemer – blandt andet misbrugsproblemer – havde tendens til 

at tiltrække flere problemer snarere end nye positive kræfter og investeringer.

aBdC pLaNLægNiNg  Programarbejdet med byfornyelsen har blandt andet været 

inspireret af den amerikanske planlægningsmodel abcd – asset based community 

development. Udover traditionelle borgermøder og arbejdsgrupper har borgere og 

aktører i roslev har været inddraget i opstilling af mulige fremtidsbilleder for byen.
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JerNBaNegade

den gamle stationsbygade Jernbanegade 

udgør i dag en meget vellykket helhed, 

hvor det blandt andet er lykkedes at opnå 

en sammenhæng i gadeprofilet helt ind 

til facaderne.

BygNiNgskuLTur

kommunen har ydet aktiv rådgivning om 

god renoveringsskik i forbindelse med 

støtte til private istandsættelser i roslev. 

MuLTiBaNe

Med støtte fra lokale og anlægsfonden er indrettet et 

lille aktivitetsområde ved byens skole med blandt andet 

en multibane til boldspil og leg.

2 VæresTed

I et tidligere plejehjem er der på førstesalen indrettet et 

lokale til sociale og kuklturelle aktiviteter. en beskeden 

men velfungerende løsning på behovet for et lokalt værested.

3

forNyeLse af ByMiLJØ  Jernbanegade er den klassiske stationsbygade og roslevs 

bymæssige centrum. der er i den helhedsorienterede byfornyelse gennemført en 

omfattende fornyelse af hele gaden med ny belægning, nyindretning af pladsen 

foran kroen og med nyt byudstyr overalt. fornyelsen af gaderummet er fulgt op af 

private istandsættelser i gaden. flere bygninger i specielt den nordlige ende mod 

den gamle station er sat i stand og der er indrettet enkelte nye opholdsarealer. for-

nyelsesarbejderne har været understøttet af aktiv kommunal rådgivning om god 

renoveringsskik og byrum og bygninger i Jernbanegade udgør i dag et sammen-

hængende bevaringsværdigt bymiljø.

Ud over fornyelsen i Jernbanegade er der også lavet byrumsfornyelse på kirkebak-

ken, hvor der nye belægninger og diskret udformede parkeringsarealer har skabt et 

smukkere bymiljø omkring roslev kirke.

Nye akTiViTeTsMuLigHeder  roslev havde som mange andre mindre byer behov 

for et lokalt værested og samlingspunkt. løsningen har i dette tilfælde været meget 

pragmatisk og helt uprætentiøs. Med den helhedsorienterede byfornyelse har man 

kunnet afslutte en årelang debat om udnyttelsen af tomme lokaler i byens tidligere 

plejehjem roslevhus, og der er med statslig støtte indrettet et lille værested oven 

på den børneinstitution, der ligger i bygningens stueetage. Værestedet er indrettet 

med et større mødelokale og en række mindre rum og bliver brugt til en lang række 

aktiviteter så som musikforeninger, kortspil, banko, foredrag og spisning og afspej-

ler det brogede foreningsliv, der folder sig ud specielt i mange mindre byer.

I en efterfølgende opfølgning på den helhedsorienterede byfornyelse er der skabt 

nye udendørs aktivitetsmuligheder i tilknytning til den lokale skole. Men støtte fra 

lokale og anlægsfonden er her indrettet et lille aktivitetsområde ”oasen” med 

blandt andet en multibane og en overdækket bålplads.

dagLigLiV og kuLTurarV  fornyelsen af roslev er først og fremmest en umiddel-

bar og daglig gevinst for byens indbygge re og øvrige brugere af byen. Men fornyel-

sen er samtidig et vigtigt bidrag til bevaring og udvikling af en bytype – stations-

byen – som efterhånden er et truet kulturmiljø i danmark. Uden at give slip på 

byens grundlæggende identitet er der skabt nye muligheder og ny kvalitet i de dag-

lige omgivelser, og selve Jernbanegade udgør i dag et sjældent sammenhængende 

og smukt fornyet bymiljø.

1
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torvet  |  byrumsfornyelse

Østergade  |  gadefornyelse

Ørstedsgade  |  ungdomshus

engdraget  |  værested

Havneområdet  |  ny byudvikling
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udfordriNger på LaNgeLaNd  rudkøbing ligger midt på langeland og er øens 

største by med ca. 4.600 indbyggere. den gamle købstadsstruktur i byen er velbeva-

ret med krogede brostensbelagte gader og mange bevaringsværdige og fredede 

bygninger. bymidten var før fornyelsen sine steder præget af manglende vedlige-

holdelse og det lettere forfald, som er kendetegnende, når udviklingen er gået lidt i 

stå. rudkøbing har åbenlyse kvaliteter, som tiltrækker mange turister, men lider 

som helårsby af yderomådernes karakteristiske problemer med fraflytning, lavt ud-

dannelsesniveau blandt de unge, høj arbejdsløshed og manglende udvikling af det 

lokale erhvervsliv. 

fra saNeriNg TiL oMrådeforNyeLse  der er i 1980’erne og 1990’erne gennemført 

traditionel sanering og byfornyelse med istandsættelse af en række bevaringsvær-

dige ejendomme i de ældste karreer og med blandt andet fornyelse af gåsetorvet 

samt flere gadepartier. som opfølgning på denne fornyelse har rudkøbing kom-

mune fra 2005 til 2012 gennemført områdefornyelse i hele bymidten. Målet har væ-

ret at fastholde og udvikle de særlige kvaliteter, som findes i rudkøbing bymidte, og 

samtidig udvikle bymidten til et attraktivt sted at bo og arbejde.

rUdkØbIng   |   rudkøbing bymidte

koMMUne  LaNgeLaNd

byfornyelse  ByforNyeLse, oMrådeforNyeLse 

stØttetIlsagn  2004  

særlIge Parter      
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TorVeT

torvet er indrettet med et stribet  gulv af 

forskellige granitbelægninger og indram-

mes mod kørebanen af granitblokke og 

en række vanddyser.  

VæresTed

et uformelt lille værested i bymidten 

tilbyder mulighed for ophold om dagen, 

diverse aktiviteter som fx fælles spisning, 

samt mulighed for lettere behandling. 

ØsTergade

Østergade er gjort ensrettet  og indrettet 

som sivegade med en opdateret brostens-

belægning, der tydeligt angiver, hvor biler 

og fodgængere kan færdes. ny belysning 

og nyt byrumsinventar skaber helhed i 

byrummet.

1

4

2

Nye BykVaLiTeTer  områdefornyelsen lægger først og fremmest nye lag på tidli-

gere tiders fornyelse af bygninger og bymiljø. der er udarbejdet en bevarende lokal-

plan for bymidten og der er givet tilskud til enkelte bygningsfornyelser. den største 

post i fornyelsen har været en omlægning af torvet, samt en fornyelse af de tilstø-

dende gaderum i Østergade. en omlægning af trafikken har gjort gaden ensrettet, 

indskrænket parkeringsmulighederne i selve gaden og samlet set forbedret op-

holdsmulighederne og mulighederne for en god indkøbsoplevelse. 

fornyelsen i rudkøbing har blandt andet medvirket til, at det som et af meget få 

steder i landet er lykkedes at leve op til en målsætning om at bibeholde al dagligvare-

handel i centrum af bymidten.

uNgdoMsHus og VæresTed  det andet fokusområde i fornyelsen har været etab-

lering af væresteder – for unge og for udsatte borgere. efter nogen debat om belig-

genheden blev der i 2010 indviet et Ungdomskulturhus i Ørstedsgade. Ungdomshu-

set er indrettet i et tidligere VUc center og de unge brugere har selv haft indflydelse 

på hvilke faciliteter, husets tre etager skulle tilbyde.

endnu mere debat har været om placering af et værested for byens skævere eksi-

stenser. et sådant værested udgør en bymæssig problemstilling, hvor idealistiske 

viljer og ”not in my backyard” skal møde hinanden i en konkret løsning. efter flere 

høringsperioder med alternative placeringsmuligheder er projektet centralt og 

smukt placeret ud til grønne arealer ved engdraget. 

pLaNer for HaVNeoMdaNNeLse  afslutningen af områdefornyelsen har gjort by-

midten mere attraktiv, men mere skal til hvis rudkøbing skal tiltrække nye beboere 

og flere turister. fokus er derfor nu på det store udviklingspotentiale i havneområ-

derne. Her er dels et enestående kulturmiljømiljø med mange unikke bygninger og 

levende havnehistorier, dels oplagte muligheder for fx rekreative faciliteter, bolig- 

og kulturbyggeri. der er udarbejdet en helhedsplan for hele forløbet fra færge-

havnen i syd over trafikhavnen, fiskerihavnen og lystbådehavnen til skudehavnen 

mod nord. Planen er udformet i samarbejde med ti borgerarbejdsgrupper og inde-

holder udover analyser af udfordringer og muligheder et katalog over konkrete del-

projekter. enkelte delprojekter er sat i værk, men rigtig mange afventer de finansie-

ringsmuligheder, der for alvor skal sætte ”gang i rudkøbing”.
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Hovedgaden 

bycenter  |  busterminal

kaløtorvet, Posthustorvet  |  byrumsfornyelse, skulpturprojekt

kulturhotellet  |  kultur- og aktivitetshus

birkevej  |  parkeringsområder
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rØnde   |   rønde bymidte

koMMUne  syddJurs

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2000 

særlIge Parter  regioN MidTJyLLaNd   

ByMidTeforNyeLse i BJergByeN  rønde ligger ca. 30 km nord for aarhus som det 

handelsmæssige og trafikmæssige knudepunkt i det sydlige djursland. byen har ca. 

2.000 indbyggere og besøges i sommerperioden desuden af mange sommerturister. 

byen har en meget karakteristisk struktur, fuldstændig domineret af en lang hoved-

gade, som over en distance på cirka halvanden km har en terrænforskel på næsten 

70 meter. rønde er mere eller mindre én lang bakke og markedsfører da også sig 

selv som danmarks eneste bjergby. den store udfordring i fornyelsen har været at 

udvikle et nyt attraktivt bycenter, som kunne overvinde de vanskelige forudsætnin-

ger med en bymidte, som primært bestod af én tæt trafikeret hovedgade. 

Planlægningen af fornyelsen er sket i dialog med engagerede borgere, som blandt 

andet har deltaget i et rønde Midtbypanel og ikke mindst været meget aktive om-

kring inddragelsen af kunst og kultur i fornyelsen. den helhedsorienterede byfor-

nyelse har suppleret den samlede fornyelse gennem støtte til især byrumsprojekter 

og etableringen af et aktivitetshus.

CeNTer- og TrafikforNyeLse  Med baggrund i en samlet midtbyplan er der på 

den vestlige side af Hovedgaden indrettet et nyt bycenter med nyt bolig- og er-
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hvervsbyggeri i randen, en ny busterminal med ventefaciliteter samt en samlet ud-

formning af hele byrummet. I den nordlige ende af centerområdet er indrettet en 

mindre aktivitetsplads og længere nede ad hovedgaden er indrettet to nye byrum, 

Posthustorvet og kaløtorvet med blandet parkering og ophold. et af de store pro-

blemer i en smal, langstrakt bymidte som i rønde er at skaffe plads til den nødven-

dige parkering. I rønde er arbejdet med en decentral parkeringsløsning i baglandet 

til Hovedgaden langs birkevej. smukt udformede parkeringsområder, passager og 

trappeanlæg udgør her en både velfungerende og nænsom løsning på den vanske-

lige parkeringsproblematik. 

kuLTur og kuNsT  det gamle Hotel rønde i Hovedgaden er købt af kommunen og 

ombygget til et multianvendeligt kultur- og aktivitetshus med en række forskellige 

faciliteter og lokaler i to etager. I nedre etage er blandt andet turistkontor, møde- og 

udstillingslokaler samt en større sal til musik, optræden og forsamlinger, mens den 

øverste etage indeholder mindre møde- og udstillingslokaler. bygningerne er om-

bygget delvis som en kommunal investering og delvis med midler fra helhedsorien-

teret byfornyelse.

kunsten er på flere måder integreret i fornyelsen i rønde. en kreds af engagerede 

borgere har således taget initiativ til gennemførelsen af et af danmarks største 

skulpturprojekter – projekt ”åben vand”. I samarbejde med kunstneren Per kirkeby 

skabes et sammenhængende skulpturprojekt nedover terrænnet i rønde med en 12 

meter høj akvædukt på toppen af bakken, to 7 meter høje tårne midt i byen samt et 

12 meter højt tårn nederst i byparken. Projektet bindes sammen af et afvekslende 

vandforløb hele gennem bymidten og afsluttes når den tilstrækkelige kombination 

af kommunal og privat finansiering er til stede.

fra Trafik TiL opHoLd  Med indretning af et nyt centerområde samt flere nye by-

rum er et stort skridt taget i en ambitiøs bymidtefornyelse, der er ved at forandre 

rønde fra en énstrenget trafikåre til en sammenhængende bymidte med gode ram-

mer omkring ophold og dagligliv. der er derudover gennemført en parkeringsløs-

ning af høj kvalitet, som kan være til inspiration for mange tilsvarende bytyper. 

den forhåbentlig kommende omlægning af selve Hovedgaden samt ikke mindst 

fuldførelsen af kunstprojektet ”åben vand” vil ikke bare afrunde bymidtefornyel-

sen, men samtidig give rønde by en ny attraktion og identitet.

ByCeNTer og BusTerMiNaL

byrummet omkring det nye centerom-

råde i rønde er indrettet med plads til 

både trafik og ophold. 

parkeriNgssTraTegi

frem for store samlede parkeringsflader er valgt en strategi, 

hvor parkeringen er indpasset punktvis i et antal mindre 

pladser, smukt indrammet af kampestens mure og forbundet 

med hovedgaden gennem smøger og trappeanlæg.

2

5kuLTurHoTeLLeT

en tidligere hotelbygning i Hovedgaden er indrettet til 

kombineret kultur- og aktivitetshus samt turistinformation. 

bygningen rummer blandt andet administration og øve-

lokaler for de kommunale musik- og billedskoler.

4

proJekT ”åBeN VaNd”

et byrum ved det tidligere posthus er 

indrettet som opholdsområde med en 

vandskulptur udformet af Per kirkeby. 

skulpturen er første realiserede del af 

det store kunst- og byrumsprojekt ”åben 

vand”, som gennemføres i rønde.

3
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nyt klitlandskab med strandfaciliteter

strandpromenade  |  byrumsfornyelse

Udsigtsplatform  |  byrumsfornyelse

rådstuen  |  beboerhus

sandvig scenen  |  mødested

sandvig Havn  |  udvidelse, nye faciliteter

1

2

3

4

53

udkaNTsproBLeMer i TurisTBy  sandvig er et lille bysamfund på nordspidsen af 

bornholm med ca. 500 helårsbeboere og mange gange flere besøgende i sommer-

perioden. byen har en enestående beliggenhed ud til osanbugten i læ af Hammer-

knuden og har i over 100 år været et velbesøgt sommerturistmål med klassiske bade-

hoteller og en række andre overnatnings- og turistfaciliteter. 

Ud over traditionelle udkantsproblemer med fraflytning og en skæv befolknings-

sammensætning er byen stærkt præget af den store variation i og udenfor turist-

sæsonen. om vinteren er byen lukket og slukket, der er ingen forretninger og mange 

huse er omdannet fra helårs- til fritidshuse. de seneste årtier har turismen yder-

ligere forandret sig med færre hoteller og fælles faciliteter og i stedet flere turister 

i egne boliger. sandvig havde behov for et initiativ, som kunne forløse det store po-

tentiale, som byen rummer med sin sammenhæng mellem et enestående landskab 

og et overvejende velbevaret bymiljø.

eT godT LiV for aLLe i saNdVig  fornyelsen i sandvig har udgangspunkt i et borger-

initiativ med blandt andet afholdelse af fremtidsværkstedet ”et godt liv for alle i 

sandvig”. det videre forløb har indeholdt flere workshops og har haft sandvig borger-

sandVIg   |   sandvig by

koMMUne  BorNHoLMs regioNskoMMuNe

byfornyelse  oMrådeforNyeLse 

stØttetIlsagn  2004     

særlIge Parter  reaLdaNia, Lag  BorNHoLM      

5

6

4

6

1

2
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kLiTLaNdskaB

sTraNdproMeNade 

udsigTspLaTforM

klitlandskabet og strandpromenaden 

i sandvig er et storslået byrums- og land-

skabsprojekt, som samler by, strand og 

klippelandskab i et sammenhængende 

forløb langs hele osanbugten. stier og 

en 160 meter lang træbænk bugter sig 

på kanten mellem by og vand med en 

træbeklædt udsigts- og opholdsplatform 

som midtpunkt i forløbet. 

1

2

3

rådsTueN

en fredet bygning ved vandet er istandsat og indrettet som 

en kombination af lokalhistorisk museum og lokalt kultur- og 

medborgerhus. foran bygningen kan man på en bænk sidde 

og lytte til højttalerhistorier om markante sandvigboere.

4 saNdVig sCeNeN

en lille centralt beliggende plads i byen er indrettet som 

skiftevis parkerings- og aktivitetsområde. en mindre scene-

bygning giver læ og danner ramme om kultur- og musik-

arrangementer.

5

forening og en særlig sandvig arbejdsgruppe som meget aktive parter gennem hele 

processen. Midlerne til områdefornyelse er dels brugt til planlægnings- og proces-

arbejdet, dels til gennemførelse af en række anlægsprojekter. 

LaNdskaBs- og ByruMsproJekT  det store omdrejningspunkt i fornyelsen har 

været etableringen af et nyt klitlandskab og en ny strandpromenade. efter nedriv-

ning af bølgebadet, der lå som en dominerende og skæmmende betonbygning midt 

i strandområdet, er etableret et strandlandskab med et sammenhængende asfalteret 

eller bræddebeklædt stiforløb langs hele vigen. nærmest byen er anlagt en gang-

promenade med en lang sammenhængende bænk samt en opholds- og aktivitets-

plads. Promenaden og pladsen bliver flittigt brugt til blandt andet ugentlige marke-

der i sommerperioden.

Parallelt med det store landskabs- og byrumsprojekt ved stranden er gennemført 

flere andre projekter i bymidten. På en central plads er sandvig scenen indrettet 

som musik- og mødested, nord for klitlandskabet er indrettet en naturlegeplads og 

syd for er en fredet bygning ved havnefronten indrettet til blandet bymuseum og 

 lokalt medborgerhus. områdefornyelsen har også omfattet en udvidelse af sandvig 

Havn, som med nye faciliteteter har fået mulighed for at styrke sin driftsøkonomi.

MuLigHederNes LaNd  det blev undervejs i forløbet muligt at løfte landskabs- og 

promenadeprojektet til et nyt niveau, da det blev en del af det fondsfinansierede 

projekt ”Mulighedernes land”. Projektet er et flerårigt samarbejds projekt mellem 

realdania og blandt andre bornholms regionskommune med det formål at udvikle 

livskvaliteten i danske yderområder og øge tilgængeligheden til unikke kultur- og 

naturmiljøer. klitlandskab- og strandpromenadeprojektet i sandvig er et af de først 

afsluttede af i alt otte bornholmske delprojekter. 

Når der TæNkes sTorT  fornyelsen i sandvig illustrerer mulighederne i at ind-

drage landskabet til at skabe ny bykvalitet. det stort anlagte klit- og promenadepro-

jekt har givet sandvig en helt ny attraktion, først og fremmest for de mange som-

merturister men også for helårsboende i byen og på bornholm iøvrigt. 

Projektet viser, at ekstraordinære midler også kan skabe ekstraordinære resultater. 

sammen med promenadeprojektet i Hjerting ved esbjerg er her skabt en helt ny 

standard for, hvordan et mindre bysamfund kan få ny værdi gennem sit møde med 

naturen. sandvig er begunstiget med en enestående sammenhæng mellem kultur-

miljø og landskab. denne sammenhæng er nu fuldt udfoldet – og vil ikke bare være 

til umiddelbar glæde for mange, men også styrke byens fremtidsmuligheder.
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Posthustorvet  |  byrumsfornyelse

adelgade / nørregade / torvet  |  byrumsfornyelse

skive bymidte Øst  |  bygningsfornyelse

carl Hansens Plads  |  byrumsfornyelse

skive anlæg  |  friarealforbedring

rådhus- og bibliotekskompleks

1

2

3

4

5

6

1

6

6

2

3

5

4

skIVe   |   skive bymidte

koMMUne  skiVe

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse

stØttetIlsagn  1999    

særlIge Parter       

sTærk ByforNyeLsesTradiTioN  skive har en lang tradition for byfornyelse og 

boligforbedring i bymidten. kommunen har blandt andet på forsøgsbasis udviklet 

en model for spredt byfornyelse, som gav inspiration til den senere helhedsoriente-

rede byfornyelse og områdefornyelse. der er fra 2000 gennemført helhedsorienteret 

byfornyelse i den østlige del af bymidten, områdefornyelse i den sydlige del – med 

blandt andet en såkaldt intelligent trafikterminal – er under gennemførelse, og en-

delig er områdefornyelse i den vestlige del af bymidten under forberedelse.

forNyeLse i deN ØsTLige deL af ByMidTeN  den helhedsorienterede byfornyelse 

har fokuseret på bygnings- og især byrumsfornyelse i den østlige del af skive by-

midte. dette byområde var inden fornyelsen karakteriseret af et usammenhængen-

de bymiljø med mange slidte bygninger og en mangel på større samlingspunkter, 

som kunne give området identitet og danne ramme om forskellige former for akti-

vitet. langt størsteparten af fornyelsesressourcerne er derfor anvendt i gader og 

byrum. en række gader og fortove har fået ny belægning, der er skabt nye parke-

ringsmuligheder, og gadeinventar og gadebelysning er fornyet. carl Hansens Plads 

er omdannet fra et trafikeret område omkring et beskyttelsesrum til en lille plads 
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posTHusTorVeT

byens største plads er Posthustorvet, 

som er indrettet med ny belægning og 

specialdesignet belysning. torvet funge-

rer som en aktiv plads året rundt og om-

dannes om vinteren til en 1.200 m2 stor 

velbelyst og afskærmet skøjtebane.

skiVe aNLæg

en bypark med et slidt image er fornyet 

med nye aktivitetsmuligheder, grønne 

opholdsarealer og et flot springvand med 

keramisk kunst.  

HaNdeLsoMrådeT

rådhustorvet og det centrale gågade-

område er fornyet med blandt andet en 

gennemgående vandrende.

1

5

2

eNergiBy 

skive blev i 2002 udnævnt til danmarks første energiby. 

det er blandt andet kommet til udtryk i opførelse af et stort 

set co
2
-neutralt rådhus- og biblioteksbyggeri med blandt 

andet den solcellebeklædte bygning den blå diamant.

6 BygNiNgsforNyeLse

der er som led i den helhedsorienterede byfornyelse udgivet 

en håndbog i bygningsfornyelse. Håndbogen er målrettet 

bygningsejere i bymidten og beskriver god renoveringsskik 

fra kælder til tag.

afskærmet fra trafikken og med smuk beplantning. en større byrumsfornyelse er 

gennemført på Posthustorvet i den sydlige ende af bymidten. torvet sammenkobler 

det centrale handelscenter med trafikknudepunktet ved stationen og benyttes dag-

ligt af rigtig mange mennesker. torvet er nyindrettet med ny belægning, specialde-

signet belysning og et vanddyseanlæg, som giver liv og oplevelse. I den nordlige del 

af byfornyelsesområdet er gennemført en fornyelse af skive anlæg med nye aktivi-

tetsmuligheder og en samlet ændring af parkens identitet. 

BydesigN soM foraNdriNgskrafT  skive kommune har en stærk tradition for 

anvendelse af byrumsindretning og bydesign som aktive kræfter i forandringspro-

cesser. kommunen udgav allerede i 1998 en gennemarbejdet designmanual for ind-

retning og inventar i byens offentlige rum og har senere udarbejdet flere samlede 

planer for gågader og byrum i skive Midtby. Planerne er blandt andet kommet til 

udtryk i en nyindretning af størstedelen af gågadeforløbet, af det centrale råd-

hustorv, samt i en samlet belysningsplan for bymidten.  

kunstnerisk udsmykning er en anden stærk tradition i skive, hvilket blandt andet 

springer i øjnene på enhver, der kommer til byen i bil, idet der langs byens ringvej er 

anlagt ikke mindre end 11 rundkørsler med forskellige og meget markante store 

skulpturer. kunsten har også fået plads i den helhedsorienterede byfornyelse, fx i 

form af flere skulpturer.

eNergiBy og ByoMdaNNeLse  de seneste års største forandring i bymidten har 

været opførelsen af et nyt rådhus- og biblioteksbyggeri. byggeriet udgør et sam-

menhængende forløb gennem den østlige bymidte og er opført som energineutralt 

byggeri i overensstemmelse med skives status som dansk energiby. energidimen-

sionen er blandt andet synliggjort i bygningen den blå diamant, som er landets 

første plusenergi kontorhus og som med sine facader af blå solcellepaneler står 

som et symbol for et grønt og fornyet skive.

Med byrumsfornyelser og nyt rådhusbyggeri er meget forandret i den østlige del af 

skive bymidte. fornyelsen vil i de kommende år suppleres af ny områdefornyelse 

mod vest, og i de kommende årtier desuden rykke yderligere mod øst til området 

omkring skive å, hvor tungere erhverv blandt andet skal omdannes til boliger. denne 

udvikling er i god overensstemmelse med skives overordnede strategi om at omdan-

ne og kvalitetsforbedre i den eksisterende by fremfor at udvikle nyt på bar mark. 
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schweizerpladsen  |  byrumsfornyelse

rosengade  |  byrumsfornyelse

gl torv  |  byrumsfornyelse

Valdemarsgadekarreen  |  tidligere økologisk byfornyelse

slagelse baneby

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ByforNyeLse og BaNeBy  slagelse har før årtusindeskiftet gennemført flere stør-

re byfornyelsesprojekter. I 1980’erne blev det gamle arbejderboligkvarter fruegade-

kvarteret i den sydlige del af bymidten bygnings- og byfornyet, og i 1990’erne var 

Valdemarsgadekvarteret nær stationen ramme om et af landets første byøkologiske 

byfornyelsesprojekter med elementer som regnvandsopsamling, væksthus, passiv 

solvarme og  anvendelse af naturlige materialer. 

den statsligt støttede byfornyelse blev fulgt op af byrumsfornyelse på nogle af de 

centrale pladser og af flere udviklingsprojekter, først og fremmest projekt slagelse 

baneby med busterminal og stationsnært boligbyggeri i bymidten. den overordnede 

målsætning har været at styrke slagelses rolle som handels- og kulturcentrum for 

den vestlige del af sjælland.

oMrådeforNyeLse og sLageLse Ny By  slagelse kommune har i årene 2005-2012 

gennemført en primært byrumsorienteret områdefornyelse i den centrale del af 

bymidten. områdefornyelsen er indgået som en del af projekt slagelse ny by, hvis 

ambition har været at gennemføre en samlet fornyelse af otte af de vigtigste gade- 

og byrum i slagelse Midtby. 

slagelse   |   slagelse bymidte

koMMUne  sLageLse

byfornyelse  oMrådeforNyeLse

stØttetIlsagn  2004   

særlIge Parter       
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roseNgade og gL. TorV

rosengade er omlagt til gå gade. der er 

lagt en gennemgående brostensbelæg-

ning med bånd af store granitsten. 

rosengade løber over i gl. torv, som har 

fået en belægning af chaussesten, brudt 

af et mønster af større fliser. 

sCHweizerpLadseN

schweizerpladsen er efter omlægning og fredeliggørelse 

blevet et centralt samlingssted i bymidten. nyindretningen 

har udnyttet pladsens faldende terræn til at etablere en vand-

trappe, der adskiller de forskellige funktioner på pladsen.

2

ByØkoLogisk pioNerproJekT

I Valdemarsgadekvarteret ses fortsat 

resultaterne af et af landets første 

byøko logiske byfornyelsesprojekter 

med blandt andet et fælles væksthus.

5

Udover byrumsprojekterne har områdefornyelsen omfattet forskellige proces- og 

formidlingsaktiviteter. der er blandt andet udarbejdet en branding- og masterplan, 

der med afsæt i partnerskaber mellem byråd, forvaltning, erhvervsforeninger, turist-

foreninger, kulturforeninger og studenterforeninger har skullet generere såkaldt in-

vesteringsfremmende fysisk planlægning. 

borgerne har været inviteret til at komme med forslag til projekterne og har blandt 

andet kunnet deltage i arrangerede byvandringer. Undervejs i processen er bymidte-

projektet dels formidlet i form af et husstandsomdelt magasin, dels ved hjælp af 

informationsstandere placeret på de torve og pladser som er indgået i projektet. 

Nye ByruM  der er gennemført fornyelse af schweizerpladsen, gl. torv, nygade, 

rosengade og en del af skovsøgade, mens den planlagte fornyelse af nytorv og råd-

huspladsen endnu ikke er gennemført. 

schweizerpladsen er blevet et centralt samlingssted i bymidten. Pladsen er dispo-

neret med en gennemgående vandrende, som både giver liv og lyd og er et popu-

lært legeområde og pladsen har en for andre projekter inspirerende klar opdeling 

mellem cafeområde og øvrige opholdsområder. 

der er udover de nye nyrum arbejdet med forbedret tilgængelighed til gallerismø-

gen i karreen ved skt. Mikkels kirke og med et nyt gårdmiljø i tilknytning til aktivitets-

huset Midgården. endelig kan nævnes, at der i forbindelse med byrumsfornyelsen er 

udviklet og realiseret en samlet belysningsplan for bymidten, som mest spektaku-

lært er kommet til udtryk i en avanceret computerstyret belysning på gl. torv.

centralt i områdefornyelsen stod et ønske om at etablere et studenterhus, som 

kunne give byens mange uddannelsessøgende et socialt og kulturelt samlings-

punkt og bidrage til at cementere slagelses rolle som regional uddannelsesby med 

blandt andet syddansk Universitet campus slagelse, børnehaveseminarium, syge-

plejeskole og handelshøjskole. studenterhuset blev etableret i smedegade ved råd-

huspladsen, men har efter en del turbulens måttet lukke igen i 2011.

ByruM soM koNkurreNCeparaMeTer  der er – som i mange andre byer – skabt 

nye byrum af høj kvalitet. det særlige i slagelse er den helhed, der er skabt gennem 

den koordinerede indsats i projekt slagelse ny by og områdefornyelsen. en indsats, 

der har resulteret i en flot sammenhæng i hele bymidtens byrum og gadeforløb, og 

som uden tvivl vil styrke slagelse bymidte i den regionale konkurrence. 

1

3
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kultur- og beboerhus

bytorv

Vestre landevej  |  trafikregulering 

spor i landskabet

1

2

3

4

4

1

3

2

stokkeMarke   |   stokkemarke by

koMMUne  LoLLaNd

byfornyelse  oMrådeforNyeLse 

stØttetIlsagn  2007   

særlIge Parter  Lag LoLLaNd      

LaNdoMrådeforNyeLse på LoLLaNd  lolland er en af de regioner i danmark, 

som tydeligst har mærket vanskelighederne ved at være et yderområde – ikke 

mindst i en tid med generelt svækket økonomi og beskæftigelse. Her er alle de klas-

siske vanskeligheder med manglende beskæftigelse, fraflytning og en markant 

overrepræsentation af personer på overførselsindkomst. en særlig problemstilling 

på lolland har været tilflytning af socialt udsatte mennesker, som er rykket ind i 

fraflyttede og stærkt nedslidte ejendomme i både landsbyer og i landejendomme. 

der er kort sagt store udfordringer på lolland.

Men lolland er samtidig en af de regioner, hvor der er taget mest fat i at vende ud-

viklingen. der gennemføres således flere større tværgående projekter som ”Mulig-

hedernes land” med støtte fra realdania og ”landsbyer i udkantsområder” og der 

gennemføres også områdefornyelse i en række landsbyer: birket, errindlev, lindet, 

sandby, søllested, torrig og altså stokkemarke.

forNyeLse i sTokkeMarke  stokkemarke er en landsby midt på lolland med rød-

der tilbage i 1200-tallet. byen toppede i sin udvikling lige efter anden verdenskrig 

med ca. 2.500 indbyggere og har i dag ca. 500 indbyggere. stokkemarke ligger langs 
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spor i LaNdskaBeT

en markeret rute gennem stokkemarke 

og det nærliggende landskab – med en 

tilhørende folder – introducerer til kultur-

værdierne i området. 

TrafikreguLeriNg

trafiksikkerheden langs Vestre landevej 

er forbedret med bedre forhold for cykli-

ster og fodgængere. Projektet er gennem-

før af regionsmyndighederne forud for 

områdefornyelsen.

sTokkeMarke    |    stokkeMarke by

ByTorV

byens centrale plads er fornyet og 

indrettet med grønning og et cirkelformet 

opholdsareal. torvet kan ses som en 

nyfortolkning af det gamle landsbytorv.

4

3

kuLTur- og BeBoerHus

en del af byens tidligere biblioteks-

bygning er indrettet til lokalt kultur- 

og beboerhus. Udearealerne ved huset 

er indrettet som aktivitetsområde med 

motionsredskaber.

1

2

landevejen med den ældste del af byen omkring kirken og nyere parcelhuse i den 

vestlige ende. I betragtning af byens størrelse er der gode faciliteter med både en 

friskole, plejecenter, idrætshal og flere dagligvareforretninger. fornyelsesproble-

matikken i stokkemarke har specielt handlet  om gener ved gennemkørende trafik, 

om bedre lokale mødesteder og om nedslidte og forfaldne bygninger.

fornyelsen i stokkemarke er del af en samlet områdefornyelse i tre landsbyer: 

errindlev, sandby og stokkemarke. Målsætningen for det fælles projekt har været at 

forbedre levevilkårene i landsbysamfundene ved at skabe nye aktivitetsmuligheder 

og øge beskæftigelsesmulighederne. Processen er startet med etablering af et kon-

taktudvalg, som har koordineret borgernes forslag til fornyelsen og stået for den 

videre udvikling i samarbejde med kommunen. der er afholdt borgermøder og gen-

nemført byvandringer. 

Nye MØdesTeder  områdefornyelsen i stokkemarke har fokuseret særligt på nye 

indendørs og udendørs mødesteder. der er indrettet et kultur- og beboerhus i en 

del af det, der først var byens gamle landsbyskole, senere bibliotek og nu ungdoms-

klub og dagplejelokaler. beboerhuset  indeholder et større rum til kulturarrange-

menter og møder, samt fornyede køkken- og toiletfaciliteter. I tilknytning til huset 

er anlagt en udendørs aktivitetsbane med forskellige motionsredskaber.

byens centrale plads nær beboerhuset er nyindrettet som bytorv og i den vestlige 

del af byen er indrettet en opholdsplads ved byens gamle branddam. 

forskønnelsen af byrummene er suppleret med nedrivning af de mest synlige for-

faldne bygninger, først og fremmest et ældre nedlagt mejeri, som var det første, der 

tidligere mødte tilrejsende ved indgangen til byen fra vest.

kuLTurarVeN soM i ideNTiTeTsBærer  en vigtigt element i fornyelsen af lands-

byer er udnyttelsen af kulturarven som identitets- og værdiskaber. som en del af det 

landsdækkende projekt ”spor i landskabet” er historien om landsby og landskab i 

stokkemarke fortalt gennem udlæg af markerede stier med tilhørende foldere, som 

fås i opsatte brochureholdere. stiforløb og anlæg af en opholdsplads ved Hestehave 

sø er etableret i et samarbejde mellem private lodsejere og områdefornyelsen. Pro-

jektet har samtidig haft en beskæftigelsesdimension, idet dele af anlægsarbejder-

ne er lavet som beskæftigelsesprojekter i samarbejde med aktiv center lolland. 

Både opBygNiNg og NedriVNiNg   fornyelsen i stokkemarke er eksempel på, at 

det er lettere at tage fat i muligheder, før der bliver problemer, end senere at skulle 

vende en udvikling, som er gået galt. eksemplet viser samtidig, at aktive borgere, 

som deltager i foreningsliv og fællesskab, er et afgørende potentiale for udviklin-

gen i de mindste byer. Med udgangspunkt i et stærkt lokalt engagement er der nu 

opbygget nye faciliteter i stokkemarke og de mest synlige tegn på forfald er fjernet. 

fornyelsen er en vigtig brik i den samlede indsats – herunder områdefornyelsen i 

andre landsbyer og måske ikke mindst udsigten til nye arbejdspladser ved femern-

bælt-projektet –  der skal skabe nye fremtidshåb på lolland.
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campus struer  |  uddannelsesområde

søndergade  |  trafikregulering

tegltorvet  |  byrumsfornyelse

folkets Hus  |  kultur- og aktivitetshus

bredgade  |  boligbyggeri, byrumsfornyelse

smedegade  |  trafikregulering, byrumsfornyelse

Havneomdannelse
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4

3

strUer   |   struer bymidte

koMMUne  sTruer

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2001 

særlIge Parter  reaLdaNia      

eN By i udVikLiNg  struer er en nyere by, hovedsagelig udbygget efter jernbanens 

anlæggelse i midten af 1800-tallet. byen er opbygget med en kommerciel bymidte 

omgivet af blandede boligområder mod syd, et større uddannelsesområde mod øst 

samt havnen og limfjorden mod nord. det klassiske problem med en trafikal barrie-

re mellem by og havn er i struer særlig udtalt med jernbaneføringen lagt på en hævet 

vold langs havnen. struer kommune har tidligere gennemført dels en renovering af 

gågadeforløbet og rådhustorvet, dels flere traditionelle byfornyelsesbeslutninger, 

blandt andet i en karre ved bryggergade og stationen. 

CaMpus og HaVNeoMdaNNeLse  de senere år har byudviklingen i struer haft to 

fokusområder. I den østlige bymidte er opbygget et stationsnært campus struer 

omkring videns- og kulturinstitutioner som struer statsgymnasium, struer erhvervs-

skole  og det udbyggede struer Museum. Med støtte fra realdania er udearealerne i 

campusområdet omdannet til et inspirerende frirum mellem læringsmiljø og kultur-

historie. og ved limfjorden er en omdannelse fra havn til by godt i gang. Mellem 

disse to poler har struer kommune i perioden 2002-2008 gennemført en helhedsori-

enteret byfornyelse i bymidten med hovedvægt på byrum og et nyt aktivitetshus.
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foLkeTs Hus

kulturhuset på tegltorvet har faciliteter 

til større arrangementer og konferencer, 

og rummer derudover cafe, værksteder 

og udstilling af kunst. 

sTruer    |    strUer byMIdte

TegLTorVeT

Pladsen foran folkets Hus er indrettet 

som parkerings- og opholdsareal. I bag-

grunden ses nyt boligbyggeri, hvis lejlig-

heder har udsigt over bymidte og fjord. 

Bredgade

dækket over en parkeringskælder er 

indrettet som et spændende lille pause-

rum i bymidten.

4

sMedegade

et byrum, som før var fuldstændig domineret af biltrafik, 

er nu omdannet til en sammenhængende byflade med 

sort-hvide steler mellem smukke granitbelægninger.

76 HaVNeoMdaNNeLse

en masterplan for dele af havneområdet har udstukket 

rammer for fremtidige bolig- og byfunktioner ved vandet. 

en af de første aktiviteter har været opførelsen af sejlhusene 

på trekanten i den vestlige del af havnen.

HeLHedsorieNTereT ByMidTeforNyeLse  struer bymidte var før fornyelsen karak-

teriseret ved et nydeligt gågademiljø og bag det et usammenhængende ”bagland” 

med tæt trafik i fordelingsgaden smedegade og uinspirerende parkeringsarealer. 

Med udgangspunkt i en samlet midtbyplan er hele baglandet omkring smedegade 

omdannet til et smukt sammenhængende bymiljø. trafikken er dæmpet gennem 

indsnævring af kørebane, tværgående granitbelægninger og spraglede steler, som 

skaber trygge forhold for cyklister og gående. tegltorvet er omdannet fra et trist til et 

langt mere indbydende parkeringsareal med et nyt bytorv foran kulturhuset. I bred-

gade er der for foden af et nyopført boligbyggeri i otte etager indrettet et fint lille 

byrum ovenpå en underjordisk parkering.  

fornyelsen i bymiljøet har styrket struer bymidte som et attraktivt handelstilbud, 

der bedre kan tage konkurrencen op med fx handelsmiljøer i Holstebro.  

foLkeTs Hus  På en grund centralt i bymidten er et tidligere folkets hus nedrevet 

og der er i 2005 indviet et nyt og helt anderledes folkets Hus. Med sin markante 

glasfacade mod tegltorvet sender huset nye signaler om åbenhed for folket og står 

samtidig som et stærkt arkitektonisk udtryk for det nye struer. Huset er i samarbejde 

med brugerne disponeret til både kultur- og konferencecenter samt lokalt forenings-

liv. foreningsaktiviteterne er i dag rykket til lokaler i en nærliggende tidligere borger-

skole. den helhedsorienterede byfornyelse er indgået som medfinansiering ved op-

førelsen og huset drives i dag af struer kommune. 

ByeN TiL VaNdeT  de næste skridt i udviklingen af struer bymidte tages mod og i 

havneområderne. der er udarbejdet en masterplan for dele af havnen og allerede 

gennemført flere byggerier. I den vestlige del er fx opført nyt lavt boligbyggeri og i 

den østlige del er der på det areal, som før husede struer skibsværft, opført et mar-

kant byggeri med navnet ”Værftet ved fjorden”. Huset rummer både beboelse, libe-

rale erhverv og flere udadvendte faciliteter, som trækker besøgende til fjorden.

Med havneomdannelsen er byen trukket til vandet og struer by har fået større glæde 

af sin særlige beliggenhed med vand på tre sider. den tilbageværende udfordring er 

at skabe endnu bedre kontakt på tværs af den barriereskabende jernbanelinje. en-

kelte passager i volden har antydet mulighederne og to markante højhuse på hen-

holdsvis havnen og ved tegltorvet står nu som en visuel markering af fikspunkterne 

i den nye sammenhæng i struer bymidte. 

3

5
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byparken  |  bygningsrenovering 

skovparken  |  bygningsrenovering 

Verdens haver  |  friarealprojekt

børne- og unge park  |  aktivitetsområde
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sVendborg   |   hømarken

koMMUne  sVeNdBorg

byfornyelse  særLig forNyeLse 

stØttetIlsagn  2004 

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN     

ByparkeN og skoVparkeN  Hømarken ligger i den østlige del af svendborg og 

består af de to almene boligafdelinger byparken og skovparken. Hømarken er en 

blokbebyggelse i tre etager i et område med en meget grøn karakter. der bor ca. 

1.600 mennesker i bebyggelserne, som har mange små boliger – 50% af husstandene 

i området er således enlige uden børn. omkring halvdelen af beboerne har anden 

etnisk baggrund – flest fra tyrkiet, det tidligere Jugoslavien samt Vietnam. beboer-

sammensætningen har vanskeliggjort en god sammenhængskraft, fraflytningspro-

centerne ligger omkring de 35% årligt og området har de senere år haft problemer 

med både utryghed og dårligt image. Hømarken har således flere gange stået på 

regeringens liste over udsatte boligområder.

forNyeLse i eTaper  fornyelsen i Hømarken sker med udgangspunkt i en helheds-

plan fra 2008. Hovedparten af udgifterne finansieres gennem landsbyggefonden,  

men en række andre midler har også været i spil, herunder midler fra den helheds-

orienterede byfornyelse. Indsatsen forløber i to hovedetaper – i første etape er gen-

nemført en fornyelse af udearealerne samt udført forskellige former for bolig socialt 

arbejde, i anden etape gennemføres en renovering af boligblokkene. 
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VerdeNs HaVer

I ”Verdens Haver” har beboere med for-

skellig etnisk baggrund haft mulighed 

for at lave kulturel udveksling gennem 

indretning og dykrning af haver.  der er til 

videre indrettet en tyrkisk, eks-jugoslavisk, 

vietnamesisk og dansk have.

BØrNe- og uNgepark

som led i friarealforbedringen er indrettet en børne- og unge-

park. området er indrettet som et stort aktivitetsområde med et 

kæmpenet og en række forhindringer, som børnene selv har valgt 

og købt ud fra et opstillet budget. 

4

BygNiNgsreNoVeriNg

Med midler fra landsbyggefonden 

gennemføres fra 2011 en etapevis 

renovering af boligblokkene i Hømarken. 

Ud over en generel forbedring af bolig-

standarden arbejder planen blandt andet 

med lejlighedssammenlægninger og nye 

ældreboliger.

iNiTiaTiVafTaLe og BoLigsoCiaLT arBeJde   der er i 2011 indgået en såkaldt initia-

tivaftale mellem svendborg kommune og socialministeriet. Initiativaftalen beskri-

ver en række konkrete sociale indsatsområder som opfølgning på de projekter, der 

allerede er gennemført som led i  helhedsplanen for området. 

Med base i et såkaldt multicenter ved navn anemonen er fx gennemført sprogun-

dervisning, særlige projekter for kvinder med anden etnisk baggrund, morgenmads-

ordning og udført generel beboerrådgivning. et særlig fokus har været rettet mod 

sundhedsaspektet, dels gennem regelmæssige besøg af sundhedsplejere, skoletand-

læge og en vietnamesisk læge, dels gennem et projekt målrettet overvægtige kvinder. 

svendborg kommune er konkret til stede i bebyggelsen med socialrådgivning, 

jobcenterfunktioner og anden borgerservice, og har ansat en såkaldt brobygger, 

som har formidlet kontakt mellem unge i bebyggelsen og foreninger og fritidstilbud 

i det øvrige svendborg. 

VerdeNs HaVer  den helhedsorienterede byfornyelse har primært været rettet 

mod forbedring af udearealer og sociale projekter i tilknytning til det. I projekt ”Ver-

dens Haver” er anlagt en række prydhaver, som de enkelte beboergrupper har haft 

ansvar for at udforme og vedligeholde. Målet med projektet har været dobbelt: dels 

at forbedre områdets udearaler og samtidig gennem dette arbejde at styrke per-

sonlige kompetencer hos de deltagende beboere. Projekt ”Verdens Haver” har ud-

gangspunkt i en ressourcebaseret tilgang til beboerinddragelse, som bygger videre 

på allerede eksisterende værdier og kompetencer. 

Projekt ”Verdens Haver” er suppleret af friarealforbedring flere andre steder i bebyg-

gelsen, blandt andet er der i overgangen mellem bebyggelse og skole og institutions-

område etableret en børne- og ungepark.

deT LaNge Træk  I Hømarken er man bevidst om, at forandring skabes gennem en 

længevarende og bred indsats. det illustreres fx i initiativaftalens målsætning om, 

at Hømarken i 2020 ikke længere skal være at finde på regeringens såkaldte ghetto-

liste. den første fase af fornyelsen har prioriteret opbygning af stærkere fællesskaber 

og et bedre image. På den måde har det givet mening med et tilsyneladende lidt over-

skudsagtigt haveprojekt i en tid, hvor bebyggelsen har haft store generelle proble-

mer med kriminalitet og utryghed. den helhedsorienterede byfornyelse har på den 

måde været en vigtig og synlig forløber for den bredere fysiske og boligsociale ind-

sats, der nu er i gang i Hømarken og som forhåbentlig kan skabe forandringer, der 

holder i et lidt længere perspektiv. 

3
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nørregade  |  byfornyelse

Uldspinderiet  |  ungdomsboliger

storetorv  |  byrumsfornyelse

J.P. Jacobsens centret

storegade  |  byrumsfornyelse

thisted kystvej  |  trafikregulering

Havnetorvet  |  byrumsfornyelse
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tHIsted   |   thisted bymidte

koMMUne  THisTed

byfornyelse  ByforNyeLse

stØttetIlsagn     

særlIge Parter  oTiCoN foNdeN      

TidLig ByMidTeforNyeLse  thisted kommune har gennem flere årtier anvendt 

byfornyelsesmidler i en løbende fornyelse af bymidten. der er lavet bygningsforny-

else, indrettet friarealer og bygget nye boliger, specielt i den ældste del af byen om-

kring nørregade og Østergade. der er i samme periode samtidig gennemført en 

fornyelse af flere mindre pladser i en stilfærdig udformning med granitbelægninger 

og klassisk byudstyr, som modsvarer de omkringliggende renoverede bygninger. et 

særligt tema i fornyelsen har været genanvendelse af tidligere industribygninger, 

blandt andet er et tidligere uldspinderi ombygget til ungdomsboliger. 

Nye ByMidTeiNVesTeriNger  kommunen har de seneste år prioriteret først og 

fremmest at anvende byfornyelsesmidlerne til områdefornyelse i kommunens min-

dre byer, blandt andet som led i det realdania-støttede projekt ”Mulighedernes 

land”. samtidig er der så fulgt op på den tidligere byfornyelse i thisted bymidte 

med omfattende offentlige investeringer i byomdannelse på havnearealerne, i opfø-

relse af et nyt bycenter og i indretning af en række nye byrum. en overordnet ambi-

tion har været at skabe bedre sammenhæng mellem bymidte og havn, blandt andet 

gennem en regulering af den trafikerede kystvej. 
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HaVNeTorVeT

Havnetorvet er indrettet som et stort 

terrasseret opholdsområde med vand-

bassiner og granitfliser. gentagelse af 

materialer skaber sammenhæng over 

thisted kystvej og videre i bymidten.

THisTed    |    tHIsted byMIdte

BygNiNgsforNyeLse

den tidlige byfornyelsesindsats med 

bygningsfornyelse og friarealforbedring 

– som her i nørregade – er fulgt op af 

privat istandsættelse i dele af bymidten.  

7

sToreTorV

Parkeringen er flyttet i et underjordisk parkeringsanlæg, 

og pladsen er udlagt med en smuk sammenhængende flade 

i røde granitsten med afvandingsrender i rusten støbejern. 

niveauforskellen mod kirken er udnyttet til et trappeanlæg 

med vand og attraktive opholdsmuligheder.

3

Bedre ByruM  Med udgangspunkt i realdanias idekonkurrence ”bedre byrum” er 

der siden 2002 arbejdet med en byrumsstrategi for den centrale del af thisted by-

midte og ned mod havneområdet. efter et længere planlægningsforløb blev Havne-

torvet, storegade og store torv udpeget som indsatsområder i en sammenhængende 

indsats, som på det overordnede plan har forbundet by og havn og på det konkrete 

plan har skabt nye opholdsmuligheder og attraktive rammer omkring en række af 

bymidtens væsentligste bygninger.

neden for thisted kirke ligger store torv, der er byens centrale plads og samlings-

punkt. torvet indrammes udover kirken af byens gamle rådhusbygning, af ældre 

byejendomme og af det nyopførte J.P. Jacobsens center med butikker og boliger. 

torvet er fornyet i 2009. Pladsen rummer både cafefaciliteter og et meget benyttet 

trappeformet opholdsareal mod kirken. Udvikleren af centret har betalt det under-

jordiske p-anlæg, mens oticonfonden har støttet den øvrige torvefornyelse.

fra store torv udgår storegade, som ligeledes er fornyet i hele sit forløb med nye 

belægninger og nyt byinventar. lidt nede ad storegade er J.P. Jacobsens Plads reno-

veret som ny smuk ramme omkring forfatteren J.P. Jacobsens hus og fødested. 

en omlægning af thisted kystvej, som går langs hele havnefronten, har sænket ha-

stigheden og forbedret muligheden for at fortsætte forbindelsen fra storegade og 

over i det nye Havnetorvet ved vandet. selve Havnetorvet er indrettet i 2005 imel-

lem to nye erhvervsejendomme, som skaber læ ved den ofte vindblæste limfjorden. 

de to nye bygninger har publikumsorienterede funktioner som cafe og butikker i 

stueetagerne og torvet danner ramme for aktiviteter som turistinformation, sejlture 

på limfjorden og mindre koncerter. 

eN HeL ByMidTe  fornyelsen i thisted bymidte er et godt eksempel på, hvordan 

byfornyelsesmidler i nogle dele af byen og private og offentlige investeringer i andre 

dele understøtter hinanden i en sammenhængende indsats. flere årtiers indsats 

supplerer nu hinanden i en sammenkobling af bymidte og havneområde og thisted 

kan i dag fremvise et af landets måske flotteste byrumsforløb fra toppen af byen og 

til vandkanten. 

1
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trappen  |  byrumsfornyelse 

bredgade  |  byrumsfornyelse

svanegade  |  parkeringsfaciliteter 

godsbanen  |  parkeringsfaciliteter

Vesterhavsgade  |  trafikregulering

kirkepladsen  |  byrumsfornyelse
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Nye Tider Ved VesTerHaVeT  thyborøn er præget af sin isolerede beliggenhed 

yderst på Harboøre tange. fysisk ligger byen med sine lave huse godt trykket ned 

bag havdiget som beskyttelse mod det barske Vesterhavsklima og funktionelt er 

det fortsat fiskeriet, som udover turismen præger byen. thyborøn har ca. 2.200 ind-

byggere og består udover en flade af nyere parcelhusområder af to ældre bydele: 

området omkring havnen og bredgade, som i dag er byens handelsmæssige og turist-

mæssige centrum, samt de vestligste dele lige bag havdiget med Vesterhavsgade 

og de ældste fiskerhuse. 

den særlige beliggenhed og det stærke fokus på fiskeriet er på samme tid byens 

styrke og svaghed. fiskeriet er i tilbagegang, turistattraktioner som kystcenter og 

Jyllandsakvariet trækker folk nu til, men byen har savnet en sammenhæng mellem 

attraktioner og dagligliv samt en helhed i bymiljøet, som kan tiltrække både helårs-

beboere og turister.

fokus på ByruM og Trafik  Processen omkring områdefornyelsen har blandt 

 andet omfattet flere borgermøder samt et planvæksted af en uges varighed, hvor 

aktive borgere har bidraget til udvikling af en helhedsplan for thyborøn. der er gen-

tHyborØn   |   thyborøn bymidte

koMMUne  LeMVig

byfornyelse  oMrådeforNyeLse 

stØttetIlsagn  2005  

særlIge Parter      
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Bredgade

thyborøns handels- og turistmæssige 

centrum fra bredgade til havnefronten 

er fornyet med nyt gadeprofil, nye 

belægninger samt nyt byinventar. 

sammen med mange bevaringsværdige 

bygninger – flere i den karakteristiske 

gule farve – danner bymidten nu et 

smukt sammenhængende bymiljø.  

TrappeN

Hvor byen møder vandet er etableret opholds- og udsigts-

anlægget trappen. anlægget står i en robust betonkonstruk-

tion og på toppen står en gul- og sortmalet lysmast som et 

fikspunkt i det fornyede thyborøn. 

13parkeriNgspLads

I svanegade er indrettet et nyt parkeringsareal efter ned-

rivning af flere bygninger, blandt andet en tidligere brand-

station. der er samtidig etableret nye passager og stier fra 

parkeringsarealet til handelsgaden.

nemført en bygningsregistrering af ældre bygninger for dels at identificere byens 

bevaringsværdier, dels at indkredse ejendomme med det mest påtrængende behov 

for istandsættelse. 

områdefornyelsen er primært brugt til en indsats over de fysiske forhold med trafik-

omlægning, forbedrede parkeringsforhold og mere atraktive byrum. strategien har 

været at prioritere de begrænsede midler i udvalgte punkter i den geografisk ret 

spredte by og samtidig supplere med bygningsfornyelse i udvalgte ejendomme.

forNyeLse i HaNdeLs- og TurisToMrådeT  der er lavet en sammenhængende 

fornyelse af området omkring hovedgaden bredgade. flere nye parkeringsfacilite-

ter – blandt andet et areal med mulighed for nedsivning af regnvand på det tidligere 

godsbaneterræn – har muliggjort en ændring af bredgade, hvor bilerne nu fylder 

mindre og der er kommet større vægt på opholdsmuligheder og smukt bymiljø. der 

er etableret stiforbindelser mellem bredgade og glentevej, hvorfra man kan bevæ-

ge sig videre til Jyllandsakvariet og kystcentret. 

fornyelsen i bredgade munder ud i et nyanlagt opholdsområde mod havnen,  hvor 

der er lavet en mindre fornyelse af udearealerne ved fiskehallen – den såkaldte 

røde Hal – med fiskebutik og restauranter og derudover ved havnekiosken etable-

ret opholds- og udsigtsanlægget trappen. en samlet fornyelse af hele arealet ved 

havnefronten er endnu kun i planlægningsstadiet.  

forNyeLse i deN gaMLe BydeL  området langs Vesterhavsgade udgør et sammen-

hængende og bevaringsværdigt bymiljø med mange fine og karakteristiske ejen-

domme. adskillige ejendomme er istandsat for private midler, og enkelte har fået 

støtte fra kommunens midler til bygningsfornyelse. der er som led i områdefornyel-

sen udført trafikdæmpning i selve Vesterhavsgade. Midt i gaden er den gamle kirke 

revet ned og der er i 2011 opført et helt ny kirkecenter. områdefornyelsen har her 

suppleret ved medfinansiering af gade- og byrummet omkring kirken. 

TurisTer og TiLfLyTTere  thyborøn er eksempel på en by, som har været stærkt 

præget af en enkelt funktion, nemlig fiskeriet, og som nu skal finde nye ben at stå på 

i en fremtid med øget turisme, og forhåbentlig også bæredygtig helårsbeboelse. 

områdefornyelsen er et vigtigt skridt i denne dobbelte strategi: at forbedre turister-

nes oplevelse og brug af bymidten og at øge tiltrækningskraften for nye tilflyttere. 

2
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Østergade / Vestergade  |  trafikregulering 

aktivitetsakse

bytorvet  |  byrumsfornyelse 

kulturtorvet  |  byrumsfornyelse

Musik- og teaterhuset  

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

kuLTurBy Med fysiske MaNgLer toftlund er med sin beliggenhed midt mellem 

tønder, aabenraa, ribe, kolding og Haderslev sønderjyllands geografiske midt-

punkt. toftlund er handelsby for et større landområde i det centrale sønderjylland 

og kan tilbyde et levende kultur-, uddannelses- og idrætsmiljø med blandt andet 

biograf, bibliotek, studenterkursus samt en højskole for musik og teater. disse kvali-

teter til trods har toftlund i en periode oplevet tomme butikslokaler samt faldende 

indbyggertal, specielt med hensyn til indbyggere i den erhvervsaktive alder. en del 

af forklaringen på det har ligget i byens manglende fysiske kvaliteter. bilerne fyldte 

for meget og bymiljøet blev oplevet som usammenhængende og kedeligt og uden 

gode byrum, der kunne danne ramme om oplevelser og aktiviteter. 

MasTerpLaN og oMrådeforNyeLse Under overskriften ”en rigtig by” gennem-

førte den daværende nørre-rangstrup kommune i 2003 en konkurrence for at få 

bud på en fremtidig udvikling af toftlund. resultatet af konkurrencen blev omsat i 

en masterplan, der siden 2005 i store træk er er realiseret blandt andet gennem midler 

til områdefornyelse. det overordnede mål har været at gennemføre initiativer, som 

kunne kickstarte en udvikling af toftlund som attraktiv bolig- og handelsby.

toftlUnd   |   toftlund bymidte

koMMUne  TØNder

byfornyelse  oMrådeforNyeLse 

stØttetIlsagn  2005   

særlIge Parter      
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TrafikreguLeriNg

I forsøg på at skabe en mere sikker og 

opholdsvenlig bymidte er kørehastig-

heden i hovedgaden begrænset ved 

hjælp af løftet og markeret belægning.

TofTLuNd    |    toftlUnd byMIdte

akTiViTeTsakse

den nye aktivitetsakse i toftlund løber 

fra bytorvet langs stadionvej og toftlund 

Hallerne til et skovområde nord for byen. 

aktivitets aksen består af en række uden-

dørs aktivitetsfelter med blandt andet 

legeplads, skaterramper, multibane og 

beachvolley-bane. aktiviteterne kan 

benyttes af alle og kræver ikke tilknytning 

til en idrætsforening. 

1 Musik- og TeaTerHus

Musik- og teaterhøjskolens store sal er opført tilbage i 1990, 

men står fortsat som et markant vartegn for de mange kultur-

tilbud i toftlund. foran huset er indrettet et cirkulært byrum 

med granitbelægning og granitsteler. 

5 kuLTurTorVeT

kulturtorvet er indrettet med robuste naturstens-

belægninger, og har fået ny beplantning og belysning 

i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder 

for byinventar i toftlund.

4

kommunen har gennem hele processen arbejdet intensivt med at inddrage bor-

gerne og med at markedsføre projektet overfor omverden. der er fx holdt messe for 

byens borgere i begyndelsen af processen og interesserede borgere har deltaget i 

en række fokusgrupper, der blev nedsat i forbindelse med realisering af de enkelte 

projekter. På hjemmesiden www.enrigtigby.dk har alle interesserede kunnet holde 

sig orienterede om forløbet af fornyelsen. 

akTiVe ByruM   områdefornyelsen har primært fokuseret på at skabe nye byrum 

og landskabelige forbindelser i  den centrale del af toftlund. 

allerede inden selve områdefornyelsen var kulturtorvet ved byens biograf og bibli-

otek blevet fornyet. torvet er nu funktionsopdelt, så det både kan bruges til kultu-

relle udendørsaktiviteter og samtidig fungere som byens trafikale knudepunkt med 

busholdeplads og ventefaciliteter.

I byens knudepunkt, hvor Østergade, søndergadeog Vestergade mødes, lå tidligere 

en forsømt hotelbygning, som nu er nedrevet. I stedet er her indrettet et bytorv 

med to discount-dagligvareforretninger, nogle meget begrænsede opholdsarealer 

samt et større parkeringsareal. 

Hvis bytorvet endnu ikke har fået den karakter af bymæssigt samlingspunkt i toft-

lund, som der var lagt op til i programmet for områdefornyelsen, er der til gengæld 

kommet masser af opholds- og aktivitetsmuligheder i aktivitetsaksen, som er reali-

seret som en række aktivitetsfelter lige nord for bytorvet. I samarbejde med de om-

kringliggende idræts- og uddannelsessteder er her indrettet flere udendørs aktivi-

tetstilbud som fx skaterbane og boldbaner. 

stiforbindelsen ”den grønne linie” er delvist realiseret som et samlende element, 

der løber på tværs af byens nordlige del, fra øst til vest. det er tanken, at stien udbyg-

ges i takt med, at boligområderne i den nordlige del af toftlund udvikles yderligere.

raMMer for udBygNiNg  fornyelsen i toftlund bygger oven på en længevarende 

tradition for gode rammer for kultur, idræt og fælles liv. Med nye byrum og nye akti-

vitetsmuligheder er der skabt rammer for ikke bare at fastholde, men også at ud-

bygge det fælles liv i byen. disse faciliteter øger sammen med et generelt kvalitets-

løft i bymiljøet muligheden for at leve op til ambitionerne i kommuneplanlægningen: 

at trække flere mennesker til toftlund og dermed udbygge toftlund som oplandsby 

i det centrale sønderjylland.

2
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tåstrupgård  |  social og fysisk helhedsplan

taastrup Have

taastrup teater  |  fornyelse og ny forplads

tåstrupgårdsvej  |  trafikregulering

selsmosevej  |  ny vejføring

selsmosen  |  landskabsprojekt

taastrup stationscenter  | privat centerrenovering

1

2

3

4

1

2

3

7

4

6

5

6

Ny fokus i forNyeLseN   tåstrupgård er en almen boligbebyggelse opført i 1972 

med ca. 2.500 beboere. bebyggelsen har periodevis haft markante sociale problemer 

og der er siden 1995 gennemført en ret omfattende boligsocial og fysisk indsats. der 

er med midler fra landsbyggefonden gennemført fysiske fornyelser med facadere-

novering, nye udearaler og energimæssige forbedringer. og der er gennemført en 

stribe projekter, som har arbejdet med integration, beskæftigelse og kultur. 

trods den ret massive indsats har tåstrupgård haft svært ved at komme af med et 

image som lavstatusområde på den københavnske vest egn. det blev derfor beslut-

tet at flytte fokus i fornyelsen fra  en indsats koncentreret inde i selve tåstrupgård til 

en indsats rettet mod hele byområdet. Målet med den særlige byfornyelsesindsats 

har været at få tåstrupgård til at hænge sammen med byen og omvendt ved at lave 

en samlet fornyelse af hele området mellem bebyggelsen og taa strup station. områ-

defornyelsen blev startet i 2005 under overskriften ”kulturringen”.

parTNerskaBeT kuLTurriNgeN  ”kulturringen” er et offentligt-privat partnerskab 

under ledelse af Høje taastrup kommune og med deltagelse af en række aktører i 

området: boligforeninger, erhvervsvirksomheder, skole, klubber og taastrup teater. 

taastrUP   |   ved tåstrupgård

koMMUne  HØJe-TaasTrup

byfornyelse  særLig ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2005

særlIge Parter  TåsTrup TeaTer , reaLdaNia, LokaLe og aNLægsfoNdeN   

5

6

7
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seLsMoseN

landskabsprojektet ved selsmosen har 

udgangspunkt i klimaforandringer og 

behovet for et nyt vandreservoir. I stedet 

for et kedeligt teknisk anlæg er indrettet 

en ny ’blå park’ med vandlegepladser, 

klatrebroer, beachvolley og andre mulig-

heder for bevægelse. Vandspejlet er 

udvidet til det dobbelte og nye øer og 

broer har skabt en helt anderledes for-

bindelse mellem tåstrupgård, teater og 

bycenter – konkret og i overført betydning.

6

TåsTrupgård

der er i flere omgange gennemført fysiske 

og sociale for bedringsprojekter i boligbebyggelsen 

tåstrupgård. fra 2012 gennemføres fornyelse med 

renovering af badeværelser og installationer. 

1 TåsTrup TeaTer

ombygningen af tåstrup teater har med en ny spændende 

glasfacade åbnet teatret mod den omgivende by. Pladsen 

foran teatret er ramme om forskellige bylivsaktiviteter.

3

de involverede kulturaktører har først og fremmest været taastrup teater som om-

drejningspunkt i fornyelsen, men derudover har fx en skole og et bowlingcenter del-

taget. kulturringen har sat kulturen i centrum for fornyelsen – både i procesarbejdet 

og i opbygningen af et nyt mere positivt image for byområdet omkring tåstrupgård. 

Partnerskabet har derudover handlet om at finde fælles løsninger, som kommer flest 

til gode. de særlige byfornyelsesmidler er gået til fysiske projekter – forpladsen ved 

teatret, selsmoseprojektet, trafikforbedringer – samt til en lang række kulturelle ak-

tiviteter som fx ”framework” – et flerårigt kunstnerisk og pædagogisk samarbejde 

mellem områdets teater og skole – og ”kulturteamet”, der har stået for opsøgende 

kulturarbejde overfor de mange børn og unge i tåstrupgård. 

kuLTur og LaNdskaBsfaCiLiTeTer  fornyelsen ved tåstrupgård har haft fokus på 

de kulturinstitutioner, som ligger mellem tåstrupgård og taastrup bymidte samt på 

en forbedring af det fysiske miljø i området med trafikomlægning, nye byrum, nye 

idrætsfaciliteter og nye rekreative områder. der er i samarbejde med realdania gen-

nemført en fornyelse af taastrup teater med ny facade, ny foyer og et nyt byrum 

foran teateret med navnet kjeld abels Plads. det fornyede teater har været fysisk 

ramme om en stor del af det særlige procesarbejde, der er gennemført med blandt 

andet åben tegnestue, forumteater og en årlig teaterkaravane rundt i tåstrupgård.

den fysiske fornyelse har endvidere omfattet selsmoseprojektet med indretning af 

et helt nyt blåt landskab med helt nye rekreative tilbud. Indretningen er sket med 

støtte fra lokale og anlægsfonden samt friluftsrådet.

fokus på deT posiTiVe  Projekt ”kulturringen” er historien om et partnerskabspro-

jekt, der har fungeret – hvor løsningerne netop i kraft af ”ringen” er blevet nogle 

 andre end de enkelte parter havde forestillet sig eller kunnet opnå. en vigtig forud-

sætning har været udpegningen af kulturen som et positivt og identitetsskabende 

udgangspunkt for samarbejdet. I projektet trækkes kulturen så at sige ud af sin boks 

og bliver et redskab til dialog mellem meget forskellige parter om jordnære og på-

trængende problemer.

”kulturringen” erstatter ikke hårdt arbejde med kriminalpræventiv indsats, beskæf-

tigelses- og integrationsprojekter, men projektet har i høj grad været med til at sætte 

fokus på det positive i stedet for det belastende – et fokus, der er så nødvendigt i alle 

udsatte byområder.
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nørregade  |  trafikregulering, byrumsfornyelse

rådhuspladsen  |  byrumsfornyelse

nørre torv  |  byrumsfornyelse

Huset  |  frivilligcenter

bakkely Ungdomscenter

1

2

3

4

1

2

3
4

forNyeLse af sLidT ByMidTe  Vejen er en stationsby med godt 9.000 indbyggere i 

det centrale sønderjylland. byen er udviklet fra 1870’erne, hvor etablering af en ny 

jernbaneforbindelse betød, at flere store industrivirksomheder etablerede sig i byens 

opland. Vejen bymidte er bygningsmæssigt præget af stationsbyarkitektur med ka-

rakteristiske rødstensbygninger – blandet med nyere bygninger fra vækstperioden 

i 1960’erne, ikke mindst rundt om rådhuspladsen, hvor flere dominerende beton-

facader vidner om den tids arkitekturidealer.

Vejen bymidte var før fornyelsen præget af en ret omfattende forretningsdød, der 

manglede kulturelle samlingssteder og bymidten var generelt fysisk nedslidt med 

for meget trafik og et måske lidt for broget bymiljø. kommunen fik i 2003 midler til 

at gennemføre en helhedsorienteret byfornyelse med det formål at vende udviklin-

gen ved hjælp af sociale, kulturelle og først og fremmest fysiske initiativer. 

HeLHedspLaN og Nye ByruM   Udgangspunktet for fornyelsen er en helhedsplan 

for bymidten med trafikregulering, byrumsfornyelse samt rammer for udbygning 

med nye butikker og boliger. for at reducere trafikbelastningen i den centrale del af 

byen er den gennemgående indkøbsgade nørregade omlagt til sivegade. gaden er 

VeJen   |   vejen bymidte

koMMUne  VeJeN

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse 

stØttetIlsagn  2003  

særlIge Parter      
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Nye BoLiger i ByMidTeN  fornyelsen har også omfattet en forbedring af boligud-

buddet i bymidten. det er dels sket gennem enkelte bygningsfornyelser, men er 

især sket gennem nedrivning af nedslidt erhvervsbebyggelse og efterfølgende op-

førelse af nye boliger, blandt andet støberigården i torvegade, samt et bofælles-

skab for handicappede i nørregade.

ByruMMeT soM ideNTiTeTsgiVer  I Vejen er bymiljøet og byrummet anvendt me-

get bevidst som dynamo for en ny udvikling i bymidten. byens centrale gader og 

pladser er ganske enkelt blevet et kendemærke og en vigtig del af Vejens ansigt 

udadtil. der er i overensstemmelse med det lokale temperament ikke valgt tids-

typiske eller larmende byarkitektoniske løsninger. tværtimod karakteriseres by-

midten i dag af sammenhængende rolige granitflader, hvor der til gengæld er kælet 

for detaljerne. Her er valgt løsninger, der ikke kræver myldrende byliv, men som fun-

gerer, uanset om man er mange eller måske ingen på en stille dag.

Med den helhedsorienterede byfornyelse har Vejen bymidte – udover nye aktivitets- 

og væresteder – bogstaveligt talt fået et helt nyt underlag for sit dagligliv og sine 

 lejlighedsbegivenheder – et underlag i allerbedste kvalitet.

VeJeN    |    VeJen byMIdte

1

rådHuspLadseN

byens centrale plads rådhuspladsen er 

indrettet, så den både kan danne ramme 

om kulturelle arrangementer og rumme 

parkering. et vandspejl med fontæner 

afgrænser pladsen mod nørregade og 

et lille forhøjet kvadrat kan bruges som 

scene. der er desuden mulighed for at 

lave overdækkede stader i forbindelse 

med torvedage.

2

uNgdoMsCeNTer

bakkely Ungdomscenter er et  socialt og kulturelt samlings-

sted for unge i kommunen. Huset rummer udstillingsfacilite-

ter og bruges desuden af lokale musikere, standupkomikere 

og teaterfolk.

NØrreTorV

Hvor nørregade og skovvej mødes er der indrettet et stem-

ningsfuldt lille torv med siddemuligheder og en plakatsøjle, 

der fortæller om arrangementer i byen. 

3

sammen med den tværgående Østergade nyindrettet og belagt med chaussesten, 

der spænder fra facade til facade – med markering af gang- og kørezoner gennem 

fantasifulde og kunstneriske skift i belægningerne. der er overalt brugt materialer 

og byrumsinventar af høj kvalitet, og den kunsteriske dimension kommer flere  steder 

til udtryk i byrummet.

soCiaLe saMLiNgssTeder  På det sociale og kulturelle område er der blandt andet 

skabt bedre rammer om det frivillige sociale arbejde. det har resulteret i etablerin-

gen af ”Huset – frivilligcenter Vejen” som er ramme om selvhjælpsgrupper, driver 

en cafe og formidler flere former for frivilligt arbejde. 

I 2010 er der i bakkely Ungdomscenter i den vestlige del af bymidten indrettet et 

multirum med tilhørende cafe. Multirummet er blevet et velfungerende socialt og 

kulturelt samlingssted, som bruges af byens unge samt af borgergrupper og af for-

eninger udenfor ungdomscentrets åbningstid. Planer om etablering af et større 

socialt, kulturelt samlingssted for hele byen med biograf, multirum og restaurant i 

nørregade indgik også i den helhedsorienterede byfornyelse, men har endnu ikke 

fundet tilstrækkelig opbakning og finansiering til at blive realiseret. 
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spinderihallerne  |  aktivitets- og innovationshus

byparken  |  rekreativt område

nørretorv  |  byrumsfornyelse

Volmers Plads  |  byrumsfornyelse

dæmningen  |  trafikregulering, byrumsfornyelse

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

30 års ByforNyeLse  Vejle har mere end 30 års erfaring med byfornyelse i bymid-

ten, lige fra tidligere karrefornyelser og friarealforbedringer over helhedsorienteret 

byfornyelse til senest flere områdefornyelser. Vejle vedtog i 1997 som den første by 

i landet en egentlig arkitekturpolitik og har siden været kendt og anerkendt for at 

føre en meget aktiv by- og arkitekturpolitik. dette er gennem de sidste årtier kom-

met til udtryk i en række markante byggerier som fx Vejle Musikteater, bryggen og 

boligbyggeriet bølgen og i en stærk indsats i det offentlige byrum med indretning 

af en række pladser og fx det store grønne område byparken. rammerne for forny-

elsesprojekterne er udstukket i en samlet strategi- og handlingsplan for Midtbyen.

iNNoVaTioN i spiNderiHaLLerNe  den helhedsorienterede byfornyelse har fun-

det sted i det gamle arbejderkvarter i den vestlige del af bymidten. Hovedindsatsen 

i fornyelsen har været omdannelsen af en tidligere bomuldsfabrik til kultur- og er-

hvervsformål under navnet spinderihallerne. efter afholdelse af en international 

arkitektkonkurrence er komplekset ombygget og indrettet til et levende kreativt og 

innovativt vækstcenter og repræsenterer på den måde en videreførelse af Vejles 

traditioner som en af Østjyllands vigtigste industribyer.

VeJle   |   vejle bymidte  

koMMUne  VeJLe

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse, oMrådeforNyeLse 

stØttetIlsagn  2002, 2005  

særlIge Parter  reaLdaNia      
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VoLMerspLads

Volmers Plads er et opholdsrum indrettet 

som en slags interaktiv legeplads med 

overdækkede opholdsmuligheder og 

en futuristisk udformet toiletbygning. 

Pladsens udformning er blevet til i sam-

arbejde med kunstneren Morten stræde.

spiNderiHaLLerNe

spinderihallerne er indrettet som et kreativt og innovativt 

vækstcenter i byens vestlige del. arkitektonisk er der gjort 

en dyd ud af de begrænsede ressourcer i form af et tilstræbt 

råt udtryk i både bygningernes indvendige indretning og de 

tilstødende udearealer.

1

koMMuNaL ByruMsforNyeLse  kommunen har gennem årene finansieret en 

række sammenhængende gade- og byrumsfornyelser i bymidten. gaderne sønder-

gade, torvegade og nørregade blev renoveret i årene fra 1999-2001 og senere er fulgt 

dele af sidegaderne, blandt andre Vissingsgade, grønnegade og flegborg. I 2001 

blev en del af Mølleåen fritlagt ved nørretorv med en buet gangbro over åen mel-

lem nørregade og nørretorv. endelig blev en del af Vestergade i 2005 indrettet som 

gågade og nørretorv blev nyindrettet. 

oMrådeforNyeLse Ved dæMNiNgeN  frilægningen af den første bid af Mølleåen 

pegede på den oplagte mulighed at fortsætte frilægningen af åen langs dæmnin-

gen. Vejle kommune søgte og fik midler til at gennemføre en områdefornyelse, der 

kunne vitalisere byen på begge sider af dæmningen. området omkring dæmningen 

ligger centralt i Vejle, men er ikke en bydel i traditionel forstand – snarere et mel-

lemrum mellem det historiske bykvarter og brokvartererne mod øst. nogle hoved-

mål for områdefornyelsen har været at reducere dæmningens trafikale barriere-

virkning og etablere gode udendørs opholdsarealer til de omkringliggende boliger. 

Processen omkring områdefornyelsen har blandt andet indeholdt en såkaldt åben 

tegnestue, hvor interesserede borgere ved hjælp af  tegninger, modeller og diskus-

sion med arkitekter har været med til at udvikle projektet.  forløbet var succesfuldt 

og resulterede i ideer fra omkring 1.000 borgere i alle aldersgrupper. 

Med frilægningen af åen langs dæmningen er det lykkedes at opbløde den trafikale 

barriere, som vejstrækningen før udgjorde i byens centrum. otte nye broer krydser 

nu åen på strækningen fra nørretorv til Vissingsgade og skaber gode muligheder 

for forbindelse på tværs. På den østlige side af dæmningen er indrettet et spændende 

opholdsrum på Volmers Plads med utraditionelle lege- og aktivitetsmuligheder 

 inspireret af en interaktiv tankegang. Pladsen Ved anlæget har i nogle år været ind-

rettet som midlertidigt aktivitetsområde for unge med multibane, klatrevæg og 

skaterramper. området får nu anden endelig anvendelse og de unge får i stedet et 

nyt storslået aktivitetsområde, som med støtte fra lokale og anlægsfonden er ved 

at blive indrettet på Marias Plads som led i områdefornyelsen ved sønderåen. 

akTiV By- og arkiTekTurpoLiTik  fornyelsen i Vejle bymidte er et flot eksempel 

på en by- og arkitekturpolitik, som ikke forbliver på papiret. Vejle kommune er gen-

nem sine egne projekter i bymidten på mange måder gået forrest og har sat en stan-

dard, hvor kvaliteten er høj, og der samtidig er mod til at gå nye veje. de statslige 

byfornyelsesmidler er brugt målrettet så en række helhedsorienterede fornyelser / 

områdefornyelser både har suppleret hinanden og har lagt lag til den øvrige bymidte-

fornyelse.

5MØLLeåeN

broerne over den fritlagte Mølleå er en 

moderne gendigtning af de broer, som i 

1930’erne førte hen over åen. de er udført 

i rustrødt corten-stål og er udsmykket af 

otte danske og internationale kunstnere.

4
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finlandsparken  |  bygningsrenovering 

det kulinariske Hus  |  aktivitetshus 

naturlegeplads

grundet sivevej  |  trafikomlægning

nørremark center

nørremark center  |  byrumsfornyelse

nørremarkskolen
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ByeN i BaLaNCe  ”byen i balance” er navnet på den særlige byfornyelsesindsats, som 

er blevet gennemført fra 2007 til 2012 i byområdet nørremarken i den nordlige del af 

Vejle. nørremarken består af meget forskellige kvarterer – almene boligbebyggelser 

mod nord, tæt-lav-bebyggelse i lille grundet samt ældre parcelhuse og andelsboli-

ger mod syd.  de største udfordringer lå i de almene bebyggelser finlandsparken og 

Moldeparken, hvor ressourcestærke beboere i arbejde over en årrække er flyttet 

væk, og området nu har en overvægt af yngre beboere, af beboere uden arbejde og 

af beboere med anden etnisk baggrund. det har resulteret i, at nørremarken har et 

dårligt omdømme i lokalområdet og også har været stigmatiseret af en række for-

domme mellem forskellige boligselskaber og mellem forskellige etniske grupper. 

særLig ByforNyeLse  selv om det særligt er de almene boligområder, der er ud-

satte og problemfyldte, har fornyelsen omfattet hele nørremarken i den hensigt at 

nedbryde skel og skabe nye alliancer  – og større balance – i byen. de største poster 

i finansieringen står også her landsbyggefonden for, mens midlerne fra den særlige 

byfornyelse dels er gået til metodeudvikling og procesarbejde, og dels til medfinan-

siering af nogle af de efterfølgende fysiske arbejder.

VeJle   |   nørremarken 

koMMUne  VeJLe

byfornyelse  særLig ByforNyeLse

stØttetIlsagn  2004  

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN     



|    183 VeJLe    |    nØrreMarken

BygNiNgsreNoVeriNg

der er gennemført bygningsrenovering 

i finlandsparken, hvor bygningerne har 

fået nye facade partier i glas med store 

altaner. På toppen af tre af boligblokkene 

er desuden opført nye tagboliger.

VeJoMLægNiNg

en tidligere gang-og cykelsti er opgraderet til kørende 

adgangsmulighed ind til nørremarken. for at tilgodese 

bløde trafikanter er vejen udformet som sivevej udformet 

i et slynget og oplevelsesrigt forløb.

geNNeM iLd og VaNd

I samarbejde med Vejle brandvæsen har en gruppe unge 

fået et kursus i førstehjælp, brandforebyggelse og brand-

slukning. Projektet har øget de unges bevidsthed om vigtig-

heden af at kunne samarbejde og har givet styrket selvværd. 

foto: Vejle kommune.

4

deT kuLiNariske Hus

det kulinariske Hus samler beboere på 

tværs af nationaliteter og sociale skel 

omkring madlavning. Huset har udgivet 

kogebogen ”smag på nørremarken” med 

opskrifter fra en lang række lande.

LegeareaL

en lille plads mellem butikscenter 

og børneinstitutioner er indrettet

som såkaldt intelligent legeområde.

2

6

aBCd MeTode og kuLTurBærere   Projektet har introduceret flere nye redskaber, 

som ikke tidligere havde været anvendt i det bolig sociale arbejde i danmark.  der er 

arbejdet med den såkaldte abcd-metode (asset based community development) , 

som tager udgangspunkt i muligheder i stedet for i problemer og anerkender bebo-

ernes egne ressourcer som en væsentlig brik i arbejdet. denne tilgang er konkretise-

ret i en række involverende projekter som fx et rollemodelprojekt, hvor beboere med 

anden etnisk baggrund har udviklet kompetencer og fået succes på områder, som 

betød særligt for dem – nogle er blevet dygtige til boksning, andre til dans eller it.

et hovedelement i projektet har været uddannelse af et antal såkaldte kulturbærere 

– også kaldet rollemodeller eller forandringsagenter. kulturbærerne er repræsen-

tanter for beboerne i området, som efter en kort uddannelse har fungeret som spyd-

spidser i arbejdet med ideudvikling og opsamling af lokale syn på fornyelsen. I løbet 

af de fem års byfornyelse er i alt 70 beboere uddannet som kulturbærere.

et andet  beboerprojekt under overskriften tjansen har gennem målrettede fritids-

job styrket unges kompetencer til at begå sig på arbejdsmarkedet. de unge har 

blandt andet arbejdet med på renoveringen af områdets naturlegeplads byg & leg, 

der blev gennemført som det første fysiske fornyelsesprojekt. 

fysisk forNyeLse  efter flere års indsats med beboerinddragelse og netværksdan-

nelse er der siden 2010 også kommet gang i de fysiske fornyelser i nørremarken. Med 

baggrund i en helhedsplan er der sket en fornyelse af centerområdet med blandt 

andet flere små opholds- og aktivitetspladser. en forudsætning for et fornyet center-

område og et skridt imod en bedre fysisk sammenhæng i området har været en om-

lægning af trafikken med en ny tværgående forbindelse i form af grundet sivevej.

endelig og ikke mindst gennemføres med midler fra landsbyggefonden en omfat-

tende renovering i finlandsparken med facaderenovering og nye friarealer. 

proCesseN soM resuLTaT  fornyelsen af nørremarken har på det metode- og pro-

cesmæssige plan været vellykket og projektets erfaringer med ressourcebaseret 

borgerinddragelse og kulturbærere har givet inspiration til beboerarbejde både 

 andre steder i danmark og i udlandet. den omfattende borgerinddragelse har givet 

en lidt langsom beslutningsproces og de fysiske forandringer har måske været læn-

gere om at komme i gang i nørremarken end i andre fornyelsesområder. til gengæld 

er fornyelsen solidt forankret på områdets og beboernes egne betingelser – og som 

i mange andre situationer handler det om også at se processen som resultatet.

1
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klostergade  |  eksempler på grunde efter nedrivninger

thinghuset  |  kulturhus

klosterparken  |  ny indgang 

klosterparken  |  rekreativt område

torvet  |  byrumsfornyelse
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forsLuMNiNg i THy  Vestervig er en landsby i det sydvestlige thy med ca. 700 ind-

byggere. byen var før fornyelsen mest kendt for danmarks største landsbykirke, som 

ligger lidt udenfor byen, og var ellers karakteriseret ved de samme problemer som 

mange andre småbyer – fraflytning, vanskeligheder med at opretholde butiksliv og 

arbejdspladser samt fysisk forslumning i form af tomme og forfaldne bygninger. 

adskillige ejendomme stod tomme, enten som almindelige menneskers usælgelige 

huse, som dødsboer eller som spekulationsobjekter for en berygtet jysk ejendoms-

spekulant. frem for at sidde stille og enten afvente yderligere afvikling eller hjælp 

udefra har lokale kræfter og ildsjæle i den grad selv taget fat i problemerne. 

VesTerVig ByforNyeLsesseLskaB aps  som organisatorisk og finansiel ramme 

om borgernes fornyelsesinitiativ er etableret et Vestervig byfornyelse aps bygget 

op om anparter købt af lokale borgere. der blev i første fase tegnet anparter for ca. 

200.000 kroner, hvilket efter håndfast forhandling med den kreditforening, som 

ejede flere af de i princippet usælgelige bygninger, muliggjorde opkøb af en første 

pulje af ejendomme til nedrivning. en usentimental kortlægning af problemerne og 

forfaldet i byen er sket med hjælp fra studerende på arkitektskolen i aarhus.

VesterVIg   |   vestervig by 

koMMUne  THisTed

byfornyelse  oMrådeforNyeLse

stØttetIlsagn  2004  

særlIge Parter  VesTerVig ByforNyeLsesseLskaB aps, reaLdaNia,

Lag THy Mors, a.p. MØLLer foNdeN

1

1
3

2

4

5

1

1
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Nye TiLfLyTTere

det vigtigste resultat af fornyelsen 

i Vestervig ses her cykle gennem hoved-

gaden: nye generationer – måske tilflyt-

tere – som er tiltrukket af den positive 

udvikling, der er skabt af stærke lokale 

kræfter i tæt samarbejde med en række 

eksterne kræfter.

grØNNe areaLer i kLosTergade

grønne arealer har afløst forfaldne bygninger i hovedgaden. 

arealerne er i adskillige tilfælde opkøbt af naboerne som fx på 

billedet til højre, hvor en lokal kunstner for et beskedent beløb har 

opkøbt grunden overfor sin egen og indrettet en lille skulpturpark.

1kLosTerparkeN

byens grønne område klosterparken har fået nye faciliteter og gjort 

synlig fra hovedgaden. Her afholdes en del arrangementer i sommer-

halvåret, blandt andet det velbesøgte klostermarked. der er planer 

om at anlægge thys største udendørsscene i østsiden af parken.

4

2

finansieringen via Vestervig byfornyelse aps er suppleret af midler fra thisted kom-

mune, realdania via projekt Mulighedernes land, lag thy Mors, a.P. Møller fonden, 

regeringens indsatspulje samt midler til områdefornyelse, der blandt andet er an-

vendt til fornyelse af byrum, nye stiforbindelser og forberedelse af et aktivitetscenter.

NedriVNiNg soM sTraTegi  Målet med byfornyelsen i Vestervig har været dobbelt 

– på den ene side at fjerne spor af forfald og tilbagegang gennem nedrivning af tomme 

huse, og på den anden at skabe nye tilbud i byen – i form af nye boliger, rekreative 

muligheder eller samlingspunkter. en erklæret målsætning har været ikke kun at 

skabe resultater på langt sigt, men hele tiden afslutte initiativer, der har kunnet 

styrke moralen og pege i den rigtige retning. siden fornyelsens start er 17 forfaldne 

ejendomme opkøbt og nedrevet. I de fleste tilfælde er de tomme grunde købt af na-

boerne, mens enkelte grunde ligger som offentlige passager mod fx byens park. 

Nye kVaLiTeTer  nedrivningerne er fulgt op af en række fornyelser. byens grønne 

oase klosterparken, som er oprettet af borgerforeningen i 1998, er fornyet med op-

holdsterrasser og nyt indgangsparti mod hovedgaden. en gammel tennisbane er 

ordnet, en nedlagt fodboldbane er blevet til en frugtplantage, lidt udenfor byen er 

anlagt en parkeringsplads og bygget et formidlingshus, og der er anlagt et net af 

trampestier, der går fra byen ud i det omliggende landskab. I hovedgaden er thing-

huset renoveret og indrettet som kultur- og medborgerhus og er i dag – sammen 

med et aktivitetscenter – ramme om et rigt foreningsliv i byen.

LaNdsByforNyeLse Med egNe kræfTer  fornyelsen af Vestervig er en solstråle-

historie om vellykket dansk landsbyfornyelse. det er med lokal foretagsomhed og 

stædighed lykkedes at vende en negativ udvikling, forfaldne ejendomme er fjernet, 

nye muligheder er opstået, byen er fremtidssikret med fiberforbindelse og ikke 

mindst er 25 nye familier flyttet til byen siden fornyelsens start. Vestervig byfornyelse 

aps fik gennem ildsjælen bjarne nilsen i 2013 tildelt landdistriktsprisen for en mar-

kant landsbyfornyelse skabt med udgangspunkt i borgernes egne initiativer. 

byen har været dygtig til at markedsføre sine initiativer med blandt andet egen 

hjemmeside. det betyder dels, at det positive billede er nået omkring og har hjulpet 

til at tiltrække nye beboere, men også at Vestervig står tydeligt som inspirerende 

eksempel på, at det kan lykkes at skabe forandring i såkaldt udsatte bysamfund. 

THiNgHuseT

byens gamle tinghus fra 1833 er indrettet 

som kunstudstilling og kulturhus og er 

renoveret, delvis for byfornyelsesmidler.

Huset udvides i 2014 med et fængsels- og 

retshistorisk museum.
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gravene/boyesgadekvarteret  |  byfornyelse

trappetorvet

Musikskole  

gravene  |  trafikomlægning og byrumsfornyelse

gl. vagt  |  byrumsfornyelse

stationen  |  borger- og kulturhus

kaserneområdet  |  kultur- og fritidsområde
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VIborg   |   viborg bymidte

koMMUne  ViBorg

byfornyelse  oMrådeforNyeLse

stØttetIlsagn  2006   

særlIge Parter       

forNyeLse oMkriNg graVeNe  gravene er et blandet bolig- og erhvervsområde i 

den nordvestlige del af Viborg bymidte. der er i de senere år gennemført store for-

nyelsesprojekter både nord og syd for dette kvarter. Mod syd er sket en omdannelse 

af området ved stationen og blandt andet opført en bynær svømmehal ud til den 

nye stationsplads. nord for kvarteret er det tidligere kaserneområde blevet omdan-

net til et nyt stort kultur- og fritidsområde med blandt andet stadion, biograf og en 

animationsskole. 

Viborg kommune har gennem snart 20 år arbejdet med byfornyelse i kvarteret om-

kring gravene. Her er gennemført en række bygningsfornyelser, flere fælles friarea-

ler, enkelte huludfyldninger og udenfor byfornyelsen er opført Viborg Musikskole 

og Musiksal. en områdefornyelse, som blev igangsat i 2006, har så at sige skullet 

lægge et sidste lag på de tidligere initiativer og ikke mindst skabe sammenhæn-

gende kvalitet i Viborgs nord-syd forbindelse langs gravene.

TrafikoMLægNiNg og Nye ByruM  en af udfordringerne i områdefornyelsen har 

været at forbedre de trafikale forhold i kvarteret. gravene var før fornyelsen en me-

get brugt tilkørselsvej til parkering nær Viborgs gågadeområde samt et trafikalt 
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TrappeTorVeT

Pladsen ved trappetorvet er etableret 

i en tidlig fase af byfornyelsen og er fort-

sat et vigtigt samlingspunkt i den nye 

akse i Viborg langs gravene.

sTaTioNeN

en tidligere brandstation er omdannet til medborgerhus 

med cafe, øvelokaler, værksteder, mødelokaler, rum til dans, 

drama, udstillinger og foredrag samt mulighed for rådgivning 

og vejledning. 

ByruM Ved gL. VagT

Pladsen ved gl. vagt er indrettet til blandet opholds- og 

parkeringsområde. byrummet er blandt andet anvendt til 

udstillingsprojektet ”kunst i midtbyen”.

sTaTioNspLadseN

den nyindrettede stationsplads udgør 

den sydlige afslutning af Viborgs nye 

nord-syd linje langs med gravene. 

5

knudepunkt for både by- og regionalbusser. Med omlægningen af hele gadeforlø-

bet er trafikken reguleret til fordel for de bløde trafikanter og med bedre opholds-

muligheder langs facaderne. 

kvarterets centrale byrum trappetorvet er fornyet i en tidligere fase af byfornyel-

sen. Med områdefornyelsen er også pladsen ved gl. Vagt omdannet. gadeprofilet er 

omlagt, så der nu er et sammenhængende parkerings- og opholdsareal mod den 

østlige randbebyggelse. der er i Viborg en stærk tradition for at anvendelse af vand 

i byrummene. denne tradition er videreført på pladsen ved gl. Vagt, som blandt an-

det rummer et forløb af spejlbassinner. I den nordlige del af Vintapperkarreen er 

skabet mulighed for passage fra gade til gade gennem karreen.

Borger- og kuLTurHus  Umiddelbart nord for gl. Vagt er to bygninger med hen-

holdsvis en tidligere brandstation og en politistation ombygget til kultur- og borger-

hus til erstatning for et dårligt fungerende eksisterende medborgerhus i Vesterbro-

gade. da to kommunalt ejede bygninger er opført som selvstændige bygninger i 

henholdsvis 1900 og 1943, men havde fælles hovedindgang. efter en gennemgri-

bende ombygning har bygningerne siden 2008 fungeret som ét hus med rammer for 

både strukturerede og mere spontane borgeraktiviteter. 

deT Nye ViBorg  den tidligste byfornyelse i Viborg koncentrerede sig om de ældste 

og mest bevaringsværdige østlige bydele omkring domkirken. Med områdefornyel-

sen langs gravene kan fornyelsen af den vestlige del af bymidten nu siges at have 

fået en afrunding. områdefornyelsen har på det konkrete plan skabt en attraktiv 

forbindelse mellem nord og syd i bymidten og har på det mere overordnede plan 

skabt forbindelse mellem den historiske bymidte og byudviklingsområderne i det 

tidligere kaserneområde – mellem det gamle og det nye Viborg.

2

6
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Hotelpassagen  |  byrumsfornyelse

kulturpassagen  |  byrumsfornyelse

Pagoden  |  aktivitetshus

Pagodepladsen  |  byrumsfornyelse 

storegade  |  nedrivning og nybyggeri
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udfordriNger i VesTJyLLaNd  Ølgod er en stationsby med knap 4.000 indbyggere 

i det sydvestjyske hedelandskab mellem Herning og esbjerg. byens udviklingspro-

blemer er – som i andre mindre byer i yderområderne – kommet synligt til udtryk i 

bymidten. det fysiske miljø var nedslidt, der var mange butikslukninger, og der var 

trafikale problemer med en tæt øst-vest-gående trafik gennem byens hovedgade og 

en nord-syd-gående jernbane som delte byen i to på den modsatte led. det har været 

svært at fastholde unge og erhvervsaktive i byen, og oveni i det har man oplevet 

konflikter mellem forskellige etniske grupper blandt de unge, som blev i byen.

samlet set havde bymidten – som det blev formuleret i programmet – brug for en 

kraftig saltvandsinsprøjtning for at undgå et videre forfald og en negativ spiral, 

som kunne give endnu større problemer for Ølgod som bolig- og erhvervsby.

parTNerskaB oM oMrådeforNyeLse  Udviklingspotentialet i Ølgod ligger i høj 

grad i et stærkt kulturelt og foreningsmæssigt potentiale med fx mere end 70 aktive 

foreninger. Programmet for områdefornyelsen er således også formuleret efter en 

engageret programmeringsfase, hvor byens borgere og erhvervsliv har deltaget i 

fokusgrupper og arbejdsgrupper omkring de tre centrale temaer i fornyelsen: etab-

koMMUne  Varde

byfornyelse  oMrådeforNyeLse

stØttetIlsagn  2006    

særlIge Parter  BaNedaNMark       

5

5

Ølgod   |   ølgod bymidte
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ByforskØNNeLse

Ølgod bymidte rummer flere fine bygnin-

ger og karakteristiske stationsbymiljøer 

som fx her i storegade. det er håbet, at 

områdefornyelsens investeringer i gader 

og byrum vil have en afsmittende effekt 

på den private lyst til bygningsistandsæt-

telse og vedligeholdelse af disse miljøer.

pagodepLadseN

torvet er indrettet som et fleksibelt par-

kerings- og aktivitetsareal. Pagodebyg-

ningen i midten har oplukkelige facader 

mod syd og vest, hvilket giver mulighed 

for fleksibelt samspil med aktiviteter 

ude på pladsen. 

HoTeLpassageN 

Hotelpassagen er en af flere passager i bymidten, som er 

fornyet med tydeligere markeringer og med anlæg af en 

lille lommeplads med borde og taburetter af beton.

1

3

lering af et ungdomshus, forbedring af bymiljøet samt etablering af partnerskaber, 

som kan styrke incitamentet til, at også private investerer i fornyelsen af Ølgod.  

ØLgod uNgdoMsHus  tanken om at etablere et ungdomshus blev født allerede i 

2005 af lokale borgere, men har først været mulig at realisere gennem områdeforny-

elsen samt tilskud fra lokale fonde og erhvervsdrivende. efter diskussion af flere 

mulige placeringer af huset – ikke alle er lige glade for et ungdomshus som nabo – 

er huset opført i udkanten af bymidten i tilknytning til Ølgod Idrætshal. den daglige 

drift af huset foregår i et samarbejde mellem forskellige institutioner, foreninger, fri-

villige og de unge selv, der et tildelt et medansvar for afviklingen af husets aktiviteter. 

forNyeLse i ByMiLJØeT  torvet i Ølgod er anlagt i 1970erne med en finurlig pago-

debygning i midten og har primært fungeret som parkeringsplads. torvet er nu ind-

rettet som et multifunktionelt område, hvor parkeringsarealer efter behov kan an-

vendes til forskellige former for bymæssige aktiviteter. selve pagodebygningen er 

ombygget med et privat rum, som anvendes til cafe og et mere offentligt rum, som 

kan anvendes  til fx kræmmermarked, gadeteater, koncerter eller multimedieshow.

et kendetegn ved bystrukturen i Ølgod bymidte er passager på tværs af gadestruk-

turen som forbindelse mellem torvet og forskellige andre målpunkter i byen. Pas-

sagerne har navne som kulturpassagen og Hotelpassagen. der er som led i område-

fornyelsen sket en fornyelse og udbygning af disse passager, fx gennem markeringer 

over storegade. 

for at øge opmærksomheden på kulturværdierne i Ølgod er udarbejdet en kultur-

guide i form af skilte, som rundt i byen fortæller bygnings- eller byhistorier.

parTNerskaBer oM deN freMTidige udVikLiNg  områdefornyelsen i Ølgod har 

i sig selv haft en meget beskeden økonomisk ramme. en væsentlig del af projektet 

har derfor været at etablere partnerskabsaftaler, som kan initiere andre former for 

bymidteinvesteringer. der er således som led i områdefornyelsen indgået partner-

skabsaftaler mellem Varde kommune, Ølgod detalinvest a/s, Ølgod Håndværker- 

og Handelsstandsforening samt boligforeningen bsb. derudover er etableret et 

vigtigt partnerskab med banedanmark med blandt andet udlæg af rekreative stier 

langs banelinjen som resultat. det er det stærke lokale engagement og samarbejder 

som disse, der skal være fundamentet under den videre udvikling af Ølgod bymidte.

uNgdoMsHus

I skolegade er opført et ungdomshus i tilknytning til Ølgod 

Idrætshal. Huset er opført med hjælp af mange frivillige, 

herunder de unge brugere. 

4
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nygade

nygadekarreen  |  kulturområde

genforeningshaven  |  aktivitetsområde

torvet  |  byrumsfornyelse

slotsgade  |  tidlig byfornyelse

1

2

3

4

5

2

1

3

5

4

eT saMMeNHæNgeNde kØBsTadsMiLJØ  aabenraa rummer en af landsts bedst 

bevarede købstadsbykerner med mange fredede bygninger og smukke bykvarterer 

fra byens storhedsperiode fra omkring 1750 til 1864, hvor byen var en driftig havne-

by. I lighed med andre sønderjyske byer var aabenraa underlagt tysk herredømme 

frem til 1920, hvilket præger bygningskulturen i bymidten flere steder. topografisk 

er bymidten præget af store terrænforskele, som giver levende gadeforløb, men 

også er en udfording for sammenhængen specielt øst-vest i bymidten. 

BygNiNgs- og og ByruMsforNyeLse  aabenraa kommune har i årtier arbejdet 

med balancen mellem bevarelse af kulturarv overfor nutidige behov for en levende 

bymidte med tidssvarende boliger, attraktivt handelsmiljø og god trafikal adgang. 

kommunen har i 1990erne selv stået for finansiering af flere gade- og byrumsforny-

elser, blandt andet på torvet og i gågaden. Man har i samme periode anvendt den 

støttede byfornyelse i en større fornyelse i det sydlige slotsgadekvarter, hvor byg-

ningsfornyelse og nyt boligbyggeri er kombineret med nedrivning af gamle bagbyg-

ninger og plads til nye fælles opholdsarealer. Indsatsen er fulgt op med vejledning 

overfor de private bygningsejere i hele bymidten og en designmanual med retnings-

aabenraa   |   aabenraa bymidte

koMMUne  aaBeNraa

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse

stØttetIlsagn  1999 

særlIge Parter       
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MuLTiBaNe

genforeningshaven i den østlige del af 

bymidten er omdannet til et aktivitets-

område omkring en multibane. Mod 

nord afgrænses anlægget af en lang 

træbænk i et organisk formsprog, der 

indbyder til at ligge og slappe af efter 

de fysiske udfoldelser. 

NygadeHuseT

for enden af den smukt istandsatte nygade er en tidligere 

skole indrettet til nygade kulturhus med en lille cafe samt 

udfoldelsesmuligheder for en række kulturelle foreninger. 

foran huset er skabt et lille byrum, der udnytter det faldende 

terræn med en sydvendt terrasse med udsigt over området 

og en række brede trappeafsatser med bænke.

2

linjer for facaderenovering og skiltning på byens butikker. dette arbejde har med-

virket til at generere en fælles forståelse for vigtigheden af at tage vare på byg-

ningsarven. 

kuLTuroMråde i NygadekarreeN  der er fra 2000 til 2007 gennemført helheds-

orienteret byfornyelse i området omkring nygade skole. skolen lukkede tilbage i 

1986 og bygningerne stod tomme i mange år indtil byfornyelsen og en række kom-

munale grundsalg gjorde det økonomisk muligt at istandsætte og omdanne områ-

det til et nyt kulturcentrum i bymidten. 

en tidligere skolebygning og den såkaldte gymnastiksalsbygning fungerer i dag 

som et samlet kulturtilbud under navnet nygadehuset og rummer lokaler til møder, 

værksteder, kulturelle aktiviteter samt en cafe i stueetagen. karreen rummer derud-

over blandt andet en musikskole, som for kommunale midler er istandsat og nu 

holder undervisningstraditionen på stedet i hævd. arealet omkring bygningerne er 

indrettet med fine udendørs opholdsmuligheder og forbindelsen gennem karreen 

til byens indkøbsstrøg er omlagt med adskillelse af parkering og gangarealer. 

fornyelsen i nygadekarreen er eksempel på en usædvanlig koncentreret anvendel-

se af helhedsorienteret byfornyelse. der er skabt nyt liv i gamle skolebygninger og 

det er lykkedes etablere et kulturelt og uddannelsesmæssigt kraftcenter i tilknyt-

ning til byens handelscentrum.

freMTideNs kØBsTad  der er i de senere år skabt flere nye spændende aktivitets-

tilbud i aabenraa. byen har blandt andet fået en bynær strandpark og i 2011 er gen-

foreningshaven i den østlige del af bymidten omdannet til et aktivitetsområde med en 

multi bane, som om sommeren anvendes til forskellige former for boldspil og kultu-

relle arrangementer som teater og koncerter  og om vinteren til skøjtebane. derud-

over ligger de store fornyelsesprojekter i aabenraa bymidte imidlertid efterhånden 

en række år tilbage og bymidten er i dag præget af lettere slid og ikke mindst af en 

stigende konkurrence fra handelscentre og indkøbsmuligheder i udkanten af aaben-

raa og andre byer. 

for at tage kampen op med dette udarbejdes nu – blandt andet med støtte fra real-

dania – en strategisk helhedsplan for udviklingen af bymidten. kommunen har 

samtidig i 2012 fået tilsagn til områdefornyelse i den centrale bymidte med fokus 

på bedre byrum og nye bykvaliteter. dermed kan de næste skridt tages i retning af 

at opfylde byrådets meget langsigtede målsætning om, at aabenraa ved byens 700-

års jubilæum i 2035 skal være intet mindre end danmarks mest moderne købstad.

3
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agoraen  |  idræt og institutioner 

Høje kolstrup skole

Playzone  |  aktivitetsområde

aktivt torv  |  aktivitetsområde

centerbyggeri

Uglekær  |  bygningsrenovering

Hørgård  |  bygningsrenovering

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

eT ufuNkTioNeLT forsTadsoMråde Høje kolstrup ligger, som navnet antyder, 

højt i bakkedragene nordvest for aabenraa med fint udsyn til byen og fjorden. byde-

len er opført som en del af den såkaldte sydjyllandsplan i 1960erne og har i overens-

stemmelse med den tids byplanidealer skarpt adskilte funktioner, en stor bred ad-

gangsvej og gang- og stisystemer adskilt fra den kørende trafik. der bor ca. 4.000 

mennesker i hele Høje kolstrup, heraf ca. 1.600 i seks almene boligafdelinger.

Høje kolstrup er i funktionalistisk planlægningstradition tænkt som en integreret 

bydel, som skulle fungere uafhængigt af det øvrige aabenraa. Men det der var tænkt 

som en kvalitet – et byområde, der kunne selv – er i stedet blevet det modsatte. Høje 

kolstrup er på flere måder isoleret fra den øvrige by og manglede før fornyelsen fæl-

les service- og kulturfaciliteter. områdets almene boliger har en overvægt af sociale 

udfordringer og har mange beboere med anden etnisk baggrund. dele af bebyggel-

sen har været stærkt nedslidt, ikke mindst var et tidligere indkøbscenter, som i man-

ge år lå forladt og hærget, med til at sende dårlige signaler om området. 

soCiaL og fysisk HeLHedspLaN  den samlede indsats for at vende udviklingen i 

Høje kolstrup står på flere ben. det ene ben er en fysisk fornyelse i de tre almene 

aabenraa   |   høje kolstrup

koMMUne  aaBeNraa

byfornyelse  særLig ByforNyeLse

stØttetIlsagn  2004  

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN, reaLdaNia, LokaLe og aNLægsfoNdeN      
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pLayzoNe

fornyelsen ved centerområdet i Høje 

kolstrup er ikke sådan at overse. der er 

knald på farverne på legepladsens gummi-

belægninger og masser af udfordrende 

legeredskaber til områdets børn.

BygNiNgsreNoVeriNg

der er ved bygningsrenoveringen i Høje kolstrup lagt 

vægt på at styrke det arkitektoniske særpræg i de enkelte 

boligafdelinger.

akTiVT TorV

aktivt torv har siddepladser som i et amfiteater og er delvist 

overdækket af et solsejl. den cirkulære belægning markerer 

sceneområdet og de overdækkede nicher ind mod agoraen 

kan bruges til spillested eller torveboder. 

4

boligbebyggelser Uglekær/frueløkke, Hørgård og damms teglgård. dele af byggeri-

erne er renoveret og de øvrige vil blive det – alt sammen med finansiering gennem 

landsbyggefonden. det andet ben er en boligsocial helhedsplan ”trivsel, aktivitet 

og image i bydelen Høje kolstrup”, som har taget hånd om en række sociale proble-

mer. det er blandt andet lykkedes at etablere en familiebase henvendt mod udsatte 

familier, at gennemføre en generel sundhedsindsats og at gennemføre et kursus-

forløb i konflikthåndtering, som har nedbragt klager mellem beboerne betragteligt. 

et nyt værested for unge mellem 18-25 har betydet at utrygheden i området og pro-

blemer med kriminalitet er reduceret, og endelig har et korps af bydelsjournalister 

bidraget med positive historier fra området, hvilket sammen med etableringen af 

bydelsportalen www.hoejekolstrup.dk har styrket områdets image.

forNyeLse af CeNTeroMråde   det tredie ben er en fornyelse af bydelscentret ved 

Høje kolstrup skole, blandt andet finansieret gennem midler fra den særlige byfor-

nyelsesindsats, realdania  samt lokale og anlægsfonden. Udover skolen indeholder 

centret institutionsbygningen agoraen, oprindelig opført som et kombineret idræts- 

og kulturhus i 1970 erne, men i dag ramme for fritidshjem og klublokaler. arealet mel-

lem skole og agoraen er indrettet som aktivitetszone, mens arealet på den anden side 

af  agoraen er indrette til aktivt torv med scene, siddepladser og grønt opholdsareal. 

det nyanlagte aktivt torv henvender sig især til voksne, mens aktivitetszonen med 

sin multibane, legepladser og skaterbane er en mere fartfyldt magnet for områdets 

unge. for at skabe sammenhæng og åbenhed har agoraen fået ny glasfacade mod 

syd, og nordfacaden har fået nyt indgangsparti. synliggørelse af det nye bydelscen-

ter udadtil er forøget gennem en udtynding af bevoksningen omkring aktivt torv.

Umiddelbart vest for aktivitetsområdet er en stærkt nedslidt centerbygning revet 

ned og erstattet af en ny dagligvareforretning. tiltrækningen af nyt forretningsliv er 

en – i disse år sjældent set – planlægningsmæssig succes, som har stor betydning for 

både dagligliv og investeringslyst i byområdet iøvrigt.

saMLiNgspuNkT og sigNaL  aktivitetsområdet og centerfornyelsen er en vigtig 

brik i den brede fornyelse, der sker i Høje kolstrup. der er nu skabt et nyt dagligt 

samlingspunkt, som kan styrke fællesskabet i området. og, ikke mindre væsentligt,  

er der samtidig – gennem et højt kvalitetsniveau og markant arkitektur – sendt et 

signal om, at nye investeringer og forhåbentlig nye tider er på vej i Høje kolstrup. 

3

6



194    |    byfornyelsesatlas dk2

aalborg   |   nørresundby bymidte

pLaNLægNiNgsMæssige udfordriNger  nørresundby er et meget blandet by-

område med mange forskellige boligtyper, store erhvervsområder, et centerområde 

med butikker og gågade og fordelingsveje med tæt og tung trafik. aalborg kommu-

ne havde gennem 1990erne investeret kraftigt i nørresundby i form af både byfor-

nyelse, trafikale for bedringer og omdannelse af torvet. tilbage var en række store 

planlægningsmæsige udfordringer, først og fremmmest i form af nye byudviklings-

muligheder efter udflytning af tung industri  samt en mangelfuld sammenhæng 

mellem bymidte og limfjorden. en sammenhæng som i årtier har været effektivt 

blokeret af blandt andet flere store, miljøbelastende industrivirksomheder og et 

jernbanespor. 

BorgeriNddrageLse og HeLHedspLaN den helhedsorienterede byfornyelse, 

som er gennemført i perioden 2000 til 2008 har især bidraget med ressourcer til hele 

planlægningsprocessen og beboerdialogen samt mindre skala til gennemførelse af 

en række delprojekter. aalborg kommune har stor erfaring med utraditionelle vinkler 

på planproces og planmetoder og også i nørresundby er der arbejdet med redskaber 

som bykatalog, byfornyelsespanel og projektværksteder. 

koMMUne  aaLBorg

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse

stØttetIlsagn  1998  

særlIge Parter  priVaT iNVesTor

centerområde  |  byrums- og bygningsfornyelse

Vesterbrogade / Vestergade  |  trafkregulering

brolandingen  |  byrumsfornyelse

kulturbroen  |  aktivitetshus

byhaven  |  byrumsfornyelse 

Havnefronten  |  boligbyggeri og promenade

sundby brygge  |  byrumsfornyelse

slagterigrunden  |  boligbyggeri
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suNdBy Brygge

et nyetableret fodgængerstrøg skaber 

forbindelse mellem bymidte og havn.

strøget er finansieret i et samarbejde 

mellem aalborg kommune og en privat 

bygherre og er blandt andet indrettet 

med vandrender og spejlbassiner, som 

for synes med vand fra limfjorden.

ByHaVeN

byhaven tilbyder en både fred- og læfyldt 

pause ved havnefronten. byrummet er 

utraditionelt indrettet med blandt andet 

belægninger af muslingeskaller.

akTiViTeTsHus

kulturbroen er et mindre aktivitetshus indrettet inde 

under broen over limfjorden. Huset er ramme for en række 

små lokale foreninger som kortklubber og et træskibslaug, 

hvor ældre mænd genopfrisker aalborgs maritime fortid.

HaVNefroNTeN

nye boligbyggerier har trukket nørresundby helt ned til 

limfjorden. den første fases mere eksklusive ejerboliger er 

i dag suppleret af blandt andet almene boliger – så bredere

beboergrupper kan få del i attraktionerne.

ByudVikLiNg på iNdusTriareaLer  På baggrund af en overordnet helhedsplan 

udviklet i 2005 er der i et samarbejde mellem aalborg kommune og en lokal investor 

etableret et helt nyt byområde ved havnefronten og på de arealer, som indtil da 

husede en større slagterivirksomhed. der er opført flere nye boligbebyggelser i 

form af både ejer, andels- og almene boliger og der er udlagt rekreative arealer inde 

mellem bebyggelserne. enkelte grunde afventer i 2012 fortsat at blive udnyttet, lige-

som en samlet renovering af havnepromenaden mellem broerne er undervejs. 

byudviklingen på slagterigrunden og ved vandet er suppleret med traditionel byg-

ningsfornyelse og friarealindretning ved flere af de store etageejendomme på syd-

siden af Vesterbrogade. Jernbanesporet, som tidligere gik tværs igennem området, 

er indrettet som et fælles parkeringsareal for nybyggeriet og de ældre ejendomme.

ByruM og kuLTurTiLBud  fornyelsen i nørresundby har omfattet en række nye 

byrum. Ved havnefronten ligger byhaven, et lille opholdareal i læ inde bag den ofte 

forblæste havnepromenade og mod vest er den tidligere slagterivej med privat fi-

nansiering i dag omdannet til fodgængerstrøget sundby brygge. Hvor limfjordsbro-

en møder nørresundby ligger brolandingen, som i lang tid havde været en slags in-

genmandsland med ubenyttede lokaler og arealer og som mest fungerede som 

samlingssted for byens skævere eksistenser. Her er efter fornyelse skabt nye facili-

teter både ude og inde, og området rummer i dag en række små kulturtilbud, som 

ellers kan have svært ved at finde plads i byen. som en del af fornyelsen er gennem-

ført et lysprojekt med farvestrålende effektbelysning af udearealer.

dyNaMisk HaVNeoMdaNNeLse  I nørresundby er en betydelig del af midlerne fra 

den helhedsorienterede byfornyelse blevet brugt i planprocessen til udarbejdelse 

af både helhedsplan og til konkrete delplaner. de penge har sat sine spor. nørre-

sundby bymidte udgør i dag et multifunktionelt byområde med en meget attraktiv 

sammenhæng mellem by og vand. fornyelsen i området kan samtidig vise interes-

sante bud på forskellige typer af byrum i form af både oasen (byhaven), forbindelsen 

(sundby brygge) og udnyttelsen af restarealet (brolandingen).

fornyelsen i nørresundby har på flere måder været forløber for den omdannelse af 

de havnenære byområder, som siden er sket og fortsat sker langs det meste af havne-

fronten omkring aalborg – en byomdannelse som med sin dynamik og sine resultater 

er til stor inspiration for andre havneomdannelser i landet.

64
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aaLBorg    |    nØrresUndby byMIdte
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aalborg   |   skelager

på kaNTeN af aaLBorg  skelagerområdet ligger mellem bydelene skalborg og 

Hasseris i det sydvestlige aalborg – i et udbygningsområde med mange byggerier 

fra det seneste tiår. centralt i området ligger den almene boligbebyggelse skelager-

gårdene, som består af seks boligkarreer med ca. 450 boliger og ca. 950 beboere. 

bebyggelsen var før fornyelsen præget af en skæv beboersammensætning med 

mange yngre beboere, mange udenfor arbejdsmarkedet og mange med anden et-

nisk baggrund. selve byggeriet stod som grå og rå betonbygninger og med nedslidte 

og noget uinspirerende friarealer. skel agergårdene var fysisk og ikke mindst mentalt 

noget isoleret fra det omkringliggende byområde. et væsentligt element i fornyelsen 

af området har således været at nedbryde barrierer mellem bebyggelsen og ”dem 

på den anden side” af de omkringliggende veje. 

reNoVeriNg af skeLagergårdeNe  der er gennemført en meget omfattende om-

bygning af de seks boligblokke i skelagergårdene. Med en finansiering fra landsbyg-

gefonden på ca. 400 mio kr er både bygninger og udearealer renoveret og står i dag 

med et næstent luksuriøst udtryk, som i den grad signalerer nye tider. forvandlingen 

fra betonfacader og triste flisearealer er endda meget markant. adgangen til boli-

koMMUne  aaLBorg

byfornyelse  særLig ByforNyeLse

stØttetIlsagn  2004 

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN

skelagergårdene  |  bygningsrenovering og friarealforbedring

kolonihaveområde

Multihuset  |  aktivitetshus

Mulighedernes Park  |  aktivitetsområde

Mulighedernes Park  |  grønt forløb
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BØrNe- og uNgepark

Mulighedernes Park indeholder et 

centralt aktivitetsområde med et stort 

skate ranlæg, en bMX bane og en multi-

bane. I baggrunden ses aktivitetshuset 

Multihuset – fornyelsens iøjnefaldende 

omdrejningspunkt. 

skeLagergårdeNe

de seks almene boligblokke i skelagergårdene har gennem-

gået en af landets mest markante almene fornyelser. grå 

betonfacader og triste udearealer er her forvandlet til en 

sammenhængende helhed af høj arkitektonisk kvalitet. 

MuLTiHuseT

Multihuset er indrettet som et ca. 500 m2 stort beboerhus 

med flere sale, storkøkken samt kontorer og møderum. 

Huset er en vigtig ramme om fællesskab og beboerarbejde 

i skelager.

gerne er forbedret og der er sket  lejlighedssammenlægninger, således at antallet at 

lejligheder er reduceret fra ca. 460 lejligheder til ca. 390 lejligheder.

 

MuLigHederNes park  den særlige byfornyelsesindsats har været koncentreret i 

projekt Mulighedernes Park, som er et næsten kilometerlangt park- og aktivitetsom-

råde syd for skelagergårdene. Parken er indviet i 2008 og er planlagt i tæt samarbej-

de med børn og unge fra området. Inddragelsen af børn som ’bygherrer’ har været en 

vellykket demokratiøvelse, fordi inddragelsen rent faktisk er blevet til virkelighed i 

det realiserede projekt. det nye parkområde er disponeret som et langt forløb med 

et centralt aktivitetsområde placeret sammen med det nyopførte aktivitetshus Mul-

tihuset. Ud over at fungere som lokalt rekreativt område er parken samtidig en me-

get brugt forbindelse mellem de nærliggende boligområder og ind mod det centrale 

alborg. På den måde har parken været med  til at åbne skelagergårdene mod resten 

af aalborg – en vigtig ambition i fornyelsen. 

MuLTiHus og BoLigsoCiaLT arBeJde  Multihuset er et kvarterhus for hele skel-

agerområdet. Huset er indviet i 2010 og er med sine faciliteter hurtigt blevet en vel-

fungerende ramme om det boligsociale arbejde ved skelagergårdene. Huset er pla-

ceret med udsyn over parken og med en fantastisk udsigt over de åbne naturområder 

i Hasseris enge. Multihuset ligger fuldt synligt oppe på bakken og med en facadebe-

klædning i skrigende grønne farver, så ingen er i tvivl om, at her sker der noget – et 

godt eksempel på bevidst brug af synlighed som en del af arkitektur, der forandrer.

det boligsociale arbejde i skelagergårdene er baseret på den såkaldte aalborg-model, 

hvor der er brudt med kassetænkning og kommunen kommer til problemerne i stedet 

for omvendt. fundamentet har været et meget velfungerende samarbejde mellem 

fem kommunale forvaltninger og anvendelse af såkaldte netværkskoordinatorer, 

som har fungeret som øjenåbnere overfor problemerne, lavet behovsanalyser og i 

hele forløbet været vigtige sparringspartnere for kvartersekretariatet.

TiLfredsHedsuNdersØgeLse  en tilfredshedsundersøgelse gennemført efter for-

nyelsens afslutning har vist flere indikatorer, som peger den rigtige vej: der er kom-

met venteliste til boligerne, flere beboere er kommet i arbejde, hærværksudgifterne 

er faldet mærkbart og det er i nogen grad også lykkedes at opfylde en målsætning 

om at tiltrække seniorer og ældre fra de omkringliggende boligkvarterer.

4
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aaLBorg    |    skelager
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aarHUs   |   frederiksbjerg

forNyeLse i aarHus  Investeringerne i byfornyelse og byomdannelse i aarhus har 

det seneste årti flyttet sig fra byfornyelse i midtby og brokvarterer i to nye retninger. 

en række offentlig-private partnerskaber står nu bag omdannelse af de bynære hav-

nearealer og af flere arealer i tilknytning til jernbaneterrænnet, mens den offentligt 

støttede fornyelse i vid udstrækning er rykket ud i udsatte byområder i byens yder-

områder. den seneste mere klassiske byfornyelse er afsluttet i bydelen frederiks-

bjerg Øst – det gamle brokvarter syd for midtbyen.

forNyeLse i BrokVarTereT  frederiksbjerg Øst afgrænses af frederiks allé, Mar-

selis boulevard, strandvejen og banegraven. kvarterets nordlige del er et blandet 

bolig- og handelsområde med lavere bygninger opført før 1900, mens den sydligste 

del overvejende består af større boligkarreer i 4 etager. der bor i alt ca. 8.000 men-

nesker i frederiksbjerg Øst.

kvarteret har siden 1990erne været ramme om den største samlede byfornyelses-

indsats i aarhus. der er i den tidlige fase gennemført karrefornyelse og flere byøko-

logiske pionerprojekter som fx en økologisk friarealforbedring i en karre ved sankt 

annagade og det grønne kontorhus i dannebrogsgade. fra 1998 har aarhus kom-

koMMUne  aarHus

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse

stØttetIlsagn  1998

særlIge Parter

Jægergårdsgade

skolemarken  |  bypark

sct annagade   |  aktivitetsområde  

Ingerslevs boulevard 

kirketorvet  |  byrum

lundings Plads  |  byrum  

n.J fjordsgade skole  |  aktivitetsområde

10 karreer  |  friarealfornyelse, gårdanlæg
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skT aNNa gade kuLTuroMråde

kultur- og fritidsområdet skt. anna gade er både udendørs 

aktivitetsområde og indendørs rammer for en række folke-

oplysende foreninger, som dagligt eller ugentligt benytter 

stedets lokaler.

mune fulgt op med en helhedsorienteret byfornyelse, der især har drejet sig om 

fornyelse af gader og byrum og etablering af nye aktivitetsmuligheder.

gader og ByruM  Projektet i frederiksbjerg har taget fat i byrummet fra den helt 

store skala og ned til mindre aktivitetspladser. flere af byrumsprojekterne er ind-

gået i forsøgsprojektet ”Mellemrummets arkitektur – et arkitektonisk kvar terløft”, 

som er gennemført på frederiksbjerg med midler fra både den helhedsorienterede 

byfornyelse og den såkaldte bypulje. 

Ingerslevs boulevard er et storslået byrum udlagt efter en klassisk byplan fra 1898. 

boulevarden har med fornyelsen fået ny anvendelighed med grønne opholdsarealer 

mod vest og en mere urban indretning med grusbelægning mod øst. flere gader er 

fredeliggjort i forbindelse med fornyelsen vd hjælp af nye vejtræer, hastigheds-

dæmpende belægninger og indsnævringer. langs jernbanen er en eksisterende sti-

forbindelse fornyet med ny belysning og større tryghed.

akTiViTeTsoMråder Ved skoLer  et centralt projekt i den helhedsorienterede 

byfornyelse har været etablering af et kultur- og fritidsområde ved den tidligere 

sankt anna gade skole. området er indrettet med skaterbaner, beachvolleybane og 

multibane og en forhøjet forplads ud mod Ingerslevs boulevard, som giver et fint 

overblik over de mange tilbud og faciliteter. det urbane aktivitetsområde omkring 

selve skolen er mod nord suppleret af aktivitetsområdet skolemarken, som er et 

anderledes grønt og frodigt tilbud, primært målrettet kvarterets mindste børn. en-

delig er der også ved n.J. fjordsgades skole syd for Ingerslevs boulevard indrettet et 

aktivitetsområde med blandt andet en multibane og større grønne arealer. 

fra sLidT TiL MoNdæNT  frederiksbjerg Øst er i dag et gennemrenoveret bykvar-

ter med stor tiltrækningskraft i århus. løftet i kvarteret har tiltrukket nye typer af 

beboere og butikker og bydelen udgør i dag et eftertragtet boligområde med bolig-

priser i den højere ende. 

fornyelsen i frederiksbjerg Øst er omgivet af flere store byprojekter gennemført i 

partnerskaber mellem offentlige og private investeringer. nye boliger på den tidli-

gere oliemøllegrund og butikscentret bruuns galleri er allerede opført og byom-

dannelsen på jernbaneterrænnet og på de bynære havnearealer vil helt sikkert 

yderligere gøre det endnu nemmere at være ejendomsmægler i frederiksbjerg Øst.

Jægergårdsgade

Jægergårdsgade er fornyet med kommunal finansiering. 

der er taget initiativer til forskønnelse af butiksfacader og 

harmonisering af skiltningen og gaden udgør i dag et af de 

mest hippe bymiljøer i aarhus .

LuNdiNgs TorV

lundings torv er en lille trekantet plads, 

som er anlagt, hvor ole rømersgade løber 

ud i frederiks alle. Pladsen er anlagt med 

mønsterbelægning opdelt af blå lysspor 

og møbleret med en vandkunst og op-

holdsmuligheder.

iNgersLeVs BouLeVard

den store boulevardakse er fornyet i 

respekt for områdets klassiske byplan. 

fornyelsen har blandt skabt rammer for 

en velbesøgt ugentlig torvehandel.

6

4
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aarHus    |    frederIksbJerg
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aarHUs   |   viby syd

forNyeLsesBeHoV i deT sydLige aarHus  Viby syd er et større byområde i det 

sydlige aarhus og består af de almene boligområder rosenhøj, kjærslund og søn-

dervangen, samt to parcelhusbebyggelser. området er udbygget i 1960erne og 

1970erne og har i alt ca 4.500 beboere. fysisk består området af spredte stokbebyg-

gelser i tre og fire etager med store parkeringsarealer og store grønne områder. 

som andre forstadsområder gennemskæres kvarteret af store vejanlæg, ringvej 

syd på den ene led og søndervangs allé på den anden.

Viby syd har været præget af sociale problemer i varierende omfang med rosenhøj 

som det mest belastede område. Her er en overrepræsentation af børn og unge, der 

er mange socialt dårligt fungerende familier, høj arbejdsløshed, samt problemer 

med kriminalitet og utryghed.

fokus på BeskæfTigeLse og soCiaL iNdsaTs   den helhedsorienterede byforny-

else, som er gennemført fra 2001 til 2005 har inddraget alle tre delområder, dog med 

den største indsats i rosenhøj. I modsætning til de fleste andre områder med hel-

hedsorienteret byfornyelse har indsatsen her handlet mere om at realisere sociale 

og beskæftigelsesfremmende initiativer end om fysisk fornyelse. 

koMMUne  aarHus

byfornyelse  HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse, oMrådeforNyeLse

stØttetIlsagn  1999, 2009

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN, reaLdaNia

søndervang  |  bygningsrenovering

rosenhøj  |  helhedsplan

rosenhøj  |  aktivitetsområde

kjærslund  |  bygningsrenovering

søndervangskolen
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NyT roseNHØJ

en helhedsplan for hele Viby syd bygger 

videre på den hidtidige beskæftigelses-

mæssige og sociale indsats i specielt 

rosenhøj, som i 2011 fik tildelt social-

ministeriets integrationspris.

BygNiNgsreNoVeriNg

Med midler fra landsbyggefonden gennemføres en større 

bygningsrenovering i rosenhøj, samt en renovering af ind-

gangspartierne i kjærslund.

den sociale og beskæftigelsesmæssige indsats har især rettet sig mod kontant-

hjælpsmodtagere og har omfattet tre konkrete delprojekter. et projekt med titlen 

”tilbage til arbejdsmarkedet” har forsøgt at skabe lokal aktivering gennem kursus-

forløb tilrettelagt efter de enkelte deltageres behov. et andet projekt har forsøgt at 

få kontanthjælpsmodtagere i arbejde gennem inddragelse af såkaldte virksom-

hedskonsulenter til at hjælpe med direkte kontakt til lokale virksomheder.

det måske mest succesfulde projekt har omfattet beskæftigelse af kontanthjælps-

modtagere på en lokal genbrugsstation i rosenhøj. tanken var at etablere flere så-

danne lokalt bemandede genbrugspladser, hvor beboerne kunne aflevere affald og 

brugte ting, som kunne sorteres, sættes i stand og genbruges, men det er i første 

omgang blevet ved den ene.

BegræNseT fysisk forNyeLse  Ved siden af de sociale initiativer er der indrettet 

et sports-  og legeområde i rosenhøj, som skulle give områdets unge bedre fritids-

muligheder og medvirke til at reducere hærkværk i området. der er derudover gen-

nemført et relativt beskedent trafikprojekt i form af etablering af bump på den syd-

lige del af søndervangs alle, ved skole og gymnasium. 

HeLHedspLaN for ViBy syd  I 2009 udarbejdede aarhus kommune i samarbejde 

med de involverede boligafdelinger og andre aktører en helhedsplan for hele Viby 

syd. Helhedsplanen omfatter blandt andet bygningsrenovering i rosenhøj, et nyt 

medborgerhus til brug for idræt og kulturelle arrangementer – efter planen place-

ret i tilknytning til søndervangskolen – samt renovering af et eksisterende butiks-

torv med blandt andet indretning af et såkaldt fremtidens forstads torv. endelig 

skal nævnes, at aarhus kommune vil placere 100 administrative arbejdspladser i et 

nyt lavenergibyggeri, som skal opføres i tilknytning til det nye torv. 

de fysiske indsatser i helhedsplanen suppleres af en boligsocial helhedsplan, som 

dels indeholder en fortsat bestræbelse på at øge uddannelsesniveau og beskæfti-

gelse blandt områdets beboere, dels arbejder med forskellige initiativer til forbed-

ring af sundhedstilstanden i området.

der er i 2010 gennemført en arkitektkonkurrence om udformningen af de fysiske 

elementer i helhedsplanen og de enkelte delprojekter er nu under gennemførelse 

eller forberedelse. Udover midler fra landsbyggefonden til bygningsrenovering 

indgår også statslige midler til områdefornyelse samt midler fra lokale- og anlægs-

fonden og realdania i realiseringen. 

2

4Lege- og sporTsoMråde

der er indrettet nye lege- og sportsområder i søndervangen 

og i rosenhøj. områderne er indrettet i samarbejde med en 

gruppe af 10-16-årige, som gerne ville til orde i byfornyelses-

processen.  

3

aarHus    |   VIby syd
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aarHUs   |   gellerupparken

fra Luksus TiL proBLeMoMråde  da gellerupparken efter fire års byggeperiode 

stod færdig i 1972, var det ikke alene landets største almene boligområde med sine 

mere end 1.700 lejligheder, det var også et meget attraktivt boligtilbud i datidens 

aarhus med faciliteter som centralvarme, badekar og vaskemaskine i boligerne samt 

indkøbscenter, svømmebad, daginstitutioner og bibliotek i bebyggelsen. siden har 

boligmarkedet ændret sig markant, og meget er sket i gellerupparken. 

områdets monofunktionalitet, fysiske udtryk samt isolerede status og ophobning 

af sociale problemer har ført til, at området er i stigende grad er blevet præget af 

beboere med fx svag tilknytning til arbejdsmarkedet, lave indkomster eller svage 

netværk og området har generelt fået et rigtig dårligt omdømme. Hovedudfordrin-

gen har i mange år været at imødegå en risiko for at gellerupparken udviklede sig 

som et parallelsamfund i forhold til det øvrige aarhus. 

HeLHedspLaN for eN Ny BydeL  aarhus kommune har i samarbejde med brabrand 

boligforening og en række lokale aktører i 2007 udarbejdet en langsigtet helhedsplan 

for gellerupparken og toveshøj. Planen er siden konkretiseret i en dispositionsplan, 

som byrådet vedtog i 2011. den overordnede ambition med planen er at ændre gel-

koMMUne  aarHus

byfornyelse  oMrådeforNyeLse

stØttetIlsagn  2008, 2009

særlIge Parter  LaNdsByggefoNdeN, reaLdaNia

city Vest

gellerup Øst

gellerup Vest

fremtidig byakse

bazar Vest
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aLMeN udfordriNg

gellerupparken er prototypen på det 

monofunktionelle almene boligområde, 

hvor man kan leve et liv i ’bomaskinen’

uden synderlig kobling til den omgivende 

by og samfundet iøvrigt.

freMTideNs ByoMråde

Planerne for fornyelsen i gellerupparken omfatter – med ny bygade, 

nye kontor- og erhvervsfaciliteter, nye boligformer samt indpasning af 

kommunale arbejdspladser – den mest gennemgribende omdannelse 

af et alment boligområde i danmark. Visualisering: effekt. 

lerupparken fra et monofunktionelt boligområde til en multifunktionel bydel med 

boliger, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og grønne områder. 

et centralt element i helhedsplanen er etablering af nye fikspunkter i området, som 

indeholder andet end beboelse, og som med spændende funktioner og attraktiv 

arkitektur kan være med til at tiltrække mennesker fra hele aarhusområdet. Hoved-

parten af de nye funktioner placeres i forbindelse med en ny byakse, som skal løbe 

gennem området fra city Vest mod syd til bazarområdet mod nord. etableringen af 

byaksen forudsætter nedrivning af tre boligblokke, men vil efter realisering føre til 

en både fysisk og funktionel fortætning i området. Ved siden af byaksen består de 

største planlagte fysiske forandringer i en ny indre ringgade,  en bypark samt en ny 

central plads, der kommer til at hedde Verdenspladsen.

Helhedsplanen har en ambition om at etablere ca. 1.000 nye arbejdspladser i områ-

det. aarhus kommune har besluttet at gå forrest i realiseringen af denne ambition 

ved at flytte administrative arbejdspladser fra henholdsvis teknik- og Miljøforvaltnin-

gen samt dele af socialforvaltningen til nyopførte bygninger i området.

Mange gode kræfter har i mange år været i gang i forskellige boligsociale indsatser 

og disse indsatser fortsætter sideløbende med den fysiske omdannelse.

oMrådeforNyeLse i ØsT og VesT  realiseringen af helhedsplanen forudsætter 

finansiering fra en række aktører som udover brabrand boligforening og aarhus 

kommune fx vil være landsbyggefonden, statslige puljemidler, eU-midler samt pri-

vate fonde. staten er gået ind i fornyelsen med dels midler fra trafikstyrelsen og 

dels midler til helhedsorienteret byfornyelse i gellerup Øst og gellerup Vest. en del 

af disse midler er allerede kommet i spil i borgerinddragelsesprocessen, men hoved-

parten af midlerne vil indgå i realiseringen af den nye byakse samt blandt andet til 

vej- og friarealprojekter. nogle af de første delprojekter er sat i gang, blandt andet 

med gennembrydning af voldene ved åby ringvej for at skabe bedre sammenhæng 

mellem gellerup og resten af aarhus samt etablering af tryggere stiforløb. 

fra BoLig- TiL ByoMråde  Helhedsplanen for gellerupparken illustrerer et nyt kvan-

titativt niveau i fornyelsen af almene danske byområder – et niveau, som modsvarer 

de massive investeringer, der omtrent samtidig lægges i omdannelsen af de bynære 

havnearealer i aarhus. Planen illustrerer samtidig en kvalitativ fornyelse, hvor der 

lægges betydelige og meget konkrete kræfter i at gå fra bolig- til byområde blandt 

andet gennem målrettet tilførsel af nye arbejdspladser. 

aarHus    |    gellerUPParken
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oversigt over byområder, som har fået områdeorienteret statslig støtte til by-

fornyelse i den periode, som dette atlas omfatter. byfornyelsesbeslutninger og 

saneringsplaner med støtte efter byfornyelseslovgivningen før år 2000 er ikke 

medtaget. disse områder indgår iøvrigt i ”byfornyelsesatlas dk” – udgivet af 

by- og boligministeriet i 2001.

de enkelte byområders kommunale tilhørsforhold er i oversigten – og i atlasset 

iøvrigt – angivet i forhold til kommunal reformen januar 2007.

kVarTerLØfT

københavn femkanten 1995 

avedøre  Hvidovre avedøre stationsby 1996

kolding sydvest 1996

københavn Holmbladsgade kvarteret 1996

københavn kgs enghave 1996

randers tøjhushaven 1996

aalborg aalborg Øst 1996

brøndby brøndby strand 2001

Horsens Vestbyen 2001

københavn nordvest 2001

københavn nørrebro Park 2001

odense Vollsmose 2001

ModeLoMråder – Byer for aLLe  

københavn tingbjerg-Utterslevhuse 2002

Ishøj Ishøj kommune 2002

Høje-taastrup tåstrupgård, torstorp 2002 

Høje-taastrup charlotteager, Hedehusene 2002 

kokkedal  fredensborg  egedalsvænge 2002

kokkedal  fredensborg nivåhøjparken, nivå 2002

randers  randers nordby 2002

HeLHedsorieNTereT ByforNyeLse

fredericia sjællandsgade kvarteret 1996 

arden   Mariagerfjord arden bymidte 1998 

frederiksberg svømmehalskvarteret 1998

Haderslev Haderslev bymidte 1998

Hinnerup   aarhus Hinnerup bymidte 1998

nørager   rebild Haverslev / nørager by 1998

nørholm   aalborg nørholm by  1998

odense Vesterbro kvarteret 1998 

Præstø   Vordingborg Præstø bymidte 1998

svendborg Ørkilsgade kvarteret 1998

sønderborg st. rådhusgade kvarteret 1998

aalborg nørresundby bymidte 1998

aarhus frederiksbjerg Øst 1998

albertslund albertslund syd 1999

fjerritslev   Jammerbugt fjerritslev bymidte 1999

frederiksberg lindevangs kvarteret 1999

kerteminde kerteminde bymidte 1999

lem   ringkøbing–skjern lem bymidte 1999 

byfornyelsesområder nykøbing f   guldborgsund Hollandsgård kvarteret 1999

odder   odder odder bymidte 1999

Padborg   aabenraa Padborg bymidte 1999 

roslev   skive roslev bymidte  1999

skive skive bymidte øst 1999

tinglev   aabenraa tinglev bymidte 1999

Viborg søndre bydel 1999

aabenraa aabenraa bymidte 1999

aalestrup   Vesthimmerland aalestrup bymidte 1999

aarhus søndervangs kvarteret 1999

brande   Ikast–brande brande bymidte 2000

ebeltoft   syddjurs ebeltoft bymidte 2000

frederikshavn   frederikshavn bymidte 2000

glostrup glostrup bymidte 2000

linå   silkeborg linå by 2000 

nykøbing f   guldborgsund Østerbro kvarteret 2000 

rønde   syddjurs rønde bymidte 2000

skelby   næstved skelby by 2000

skørping   rebild skørping bymidte 2000

aarhus trøjborg kvarteret 2000

albertslund albertslund syd 2 2001 

frederiksberg   frederiksberg vest 2001 

fuglebjerg   næstved fuglebjerg bymidte 2001 

Hobro   Mariagerfjord skibsgade kvarteret 2001 

Holbæk Holbæk bymidte 2001 

kokkedal   fredensborg egedalsvænge 2001 

københavn Indre nørrebro 2001

løgstør   Vesthimmerland løgstør bymidte 2001

nykøbing Mors   Morsø nykøbing Mors bymidte 2001 

ringsted ringsted bymidte 2001 

struer struer bymidte 2001

aalborg Østre havn kvarteret 2001

esbjerg torvegade kvarteret 2002

gudhjem   bornholm gudhjem bymidte 2002 

Hadsund   Mariagerfjord Hadsund bymidte 2002 

Høje taastrup Høje taastrup bymidte 2002 

Jelling   Vejle Jelling bymidte 2002 

lyngby   lyngby–taarbæk fortunen øst 2002

kjellerup   silkeborg kjellerup bymidte 2002 

københavn  folehaven 2002

lohals  langeland lohals bymidte 2002 

næstved sydbyen 2002 

Vejle Vestbyen 2002

aarhus thrige bymidte 2002

brovst   Jammerbugt brovst bymidte 2003 

Ikast   Ikast–brande Ikast bymidte 2003 

Jerslev   brønderslev Jerslev bymidte  2003 

københavn ydre Vesterbro 2003

københavn tingbjerg-Utterslevhuse 2003

lemvig lemvig bymidte 2003 

Maribo   lolland Maribo bymidte 2003 

Middelfart Middelfart bymidte 2003

tønder tønder bymidte 2003 

Vejen Vejen bymidte 2003

særLig ByforNyeLsesiNdsaTs

ballerup Vængerne 2004 

Herning Holtbjerg 2004

Høje taastrup Ved tåstrupgård 2004

kolding skovparken 2004
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københavn nordvestparken 2004

københavn sjællandsgade kvarteret 2004

københavn sundevedsgadekarreen 2004

københavn Øresundsvej kvarteret 2004

odense Vollsmose 2004

randers nørrevang 2004

svendborg Hømarken 2004

Vejle nørremarken 2004

aabenraa Høje kolstrup 2004

aalborg skelager kvarteret 2004

oMrådeforNyeLse

bylderup-bov   aabenraa bylderup-bov bymidte 2004 

frederiksberg flintholm kvarteret 2004 

frederikshavn frederikshavn bymidte 2004 

glamsbjerg   assens glamsbjerg bymidte 2004 

københavn Mimersgade kvarteret 2004

københavn Øresundsvej kvarteret 2004 

randers Østervold kvarteret 2004 

rudkøbing   langeland rudkøbing bymidte 2004 

sandvig   bornholm sandvig bymidte 2004 

slagelse slagelse bymidte 2004 

aalborg Østerbro kvarteret 2004

Ørsted   norddjurs Ørsted bymidte 2004

augustenborg   sønderborg augustenborg havn 2005 

Herlev Marielund erhvervskvarter 2005 

Hirtshals   Hjørring Hirtshals bymidte 2005

Holbæk Holbæk bymidte 2005

Hov   odder Hov havn 2005 

Ishøj Ishøj centrum 2005 

københavn spydspidsen 2005

rødovre kærene 2005

svendborg svendborg havnearealer 2005 

toftlund   tønder toftlund bymidte 2005

thyborøn   lemvig thyborøn bymidte 2005

troldhede   ringkøbing–skjern troldhede by 2005

Vejle Vejle bymidte 2005

frederiksberg svømmehalskvarteret 2006 

Harboøre   lemvig Harboøre bymidte 2006 

københavn Haraldsgade nord kvarteret 2006

københavn Haraldsgade syd kvarteret 2006 

nykøbing f   guldborgsund slotsgade kvarteret 2006 

nykøbing Mors   Morsø nykøbing Mors bymidte 2006 

odense odense Havn 2006

skive søndergade kvarteret 2006 

stenstrup   svendborg stenstrup bymidte 2006

søllested   lolland søllested by 2006 

tranebjerg   samsø tranebjerg bymidte 2006

Viborg Viborg bymidte 2006

Ølgod   Varde Ølgod bymidte 2006

albertslund  albertslund syd 2007

assens sukkerfabrikken 2007

bagsværd   gladsaxe bagsværd Park 2007 

læsø byrum, Vesterø Havn, Østerby Havn 2007

frederiksberg søndermarks kvarteret 2007 

gladsaxe søborg Hovedgade 2007 

Højer   tønder Højer bymidte 2007

kibæk   Herning kibæk bymidte 2007 

Mariager   Mariagerfjord Mariager havn 2007

stokkemarke m.fl   lolland stokkemarke by m.fl 2007 

svenstrup   aalborg svenstrup bymidte 2007

sønder felding   Herning sønder felding bymidte 2007

Vejle sønderåen 2007 

Ørum   Viborg Ørum bymidte 2007

bækmarksbro   lemvig bækmarksbro by 2008 

durup   skive durup bymidte 2008 

gedser   guldborgsund   gedser bymidte 2008 

Hasle   bornholm Hasle bymidte 2008 

Hobro   Mariagerfjord Hobro bymidte 2008 

københavn sundholmsvej nord kvarteret 2008

københavn sundholmsvej syd kvarteret 2008 

køng   Vordingborg køng by 2008

Poulstrup m.fl   Hjørring Poulstrup by m.fl 2008

aarhus gellerupparken vest 2008

birket m.fl   lolland birket by m.fl 2009 

frøstrup   thisted frøstrup by 2009 

kolind   syddjurs kolind bymidte 2009

københavn Husum kvarteret 2009 

københavn gammel Valby 2009

nakskov   lolland nakskov bymidte  2009

nørre snede   Ikast–brande nørre snede bymidte 2009 

ryslinge   faaborg–Midtfyn ryslinge bymidte 2009 

aarhus gellerupparken øst 2009

aarhus Viby syd 2009

esbjerg esbjerg bymidte 2010 

felsted   aabenraa felsted by 2010

flade   Morsø flade by 2010 

gørding   esbjerg gørding by 2010

Hedehusene   Høje taastrup Hedehusene bymidte 2010

karby   Morsø karby by 2010 

københavn skt kjelds kvarteret nord 2010

københavn skt kjelds kvarteret syd 2010 

ringsted ringsted bymidte 2010 

rønbjerg   skive rønbjerg by 2010

selde   skive selde by 2010

thorsminde   Holstebro thorsminde bymidte 2010

Vestervig, krik   thisted Vestervig, krik byer 2010

Vammen   Viborg Vammen by 2010

Vordingborg Vordingborg bymidte 2010

aarup   Middelfart aarup bymidte 2010

borris   ringkøbing–skjern borris bymidte 2011 

kværndrup   faaborg–Midtfyn kværndrup bymidte 2011 

københavn centrale Vesterbro øst 2011

københavn centrale Vesterbro vest 2011 

lihme   skive lihme by 2011 

nørre nissum   lemvig nørre nissum bymidte 2011 

sindal   Hjørring sindal bymidte 2011

Øster assels   Morsø Øster assels by 2011

Øster Jølby   Morsø Øster Jølby by 2011

Øster tørslev   randers Øster tørslev by  2011

aalestrup   Vesthimmerland aalestrup bymidte 2011

Haslev   faxe Haslev bymidte  2012

frederiksberg  nordre fasanvej syd og nord 2012

langeskov   kerteminde langeskov bymidte 2012

københavn fuglekvarteret Vest og Øst 2012

assens   Mariagerfjord assens bymidte 2012

sejerslev   Morsø sejerslev og Ørding byer 2012

Hørve   odsherred Hørve by 2012

bedsted   thisted gl. bedsted og Morup Mølle 2012

bredebro   tønder bredebro bymidte 2012

egtved    Vejle egtved bymidte 2012

aabenraa  aabenraa bymidte 2012

oVersigT
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Ministeriet for by, bolig og landdistrikter 
Gammel Mønt 4, 1117 København K, Telefon 33 92 29 00

www.mbbl.dk

byfornyelses
atlas dK2byfornyelsesatlas DK2  Med ”byfornyelsesatlas dK2” præsenterer Ministeriet for by, bolig 

og landdistrikter et overblik over den danske byfornyelse – primært i perioden efter år 2000. 

Atlasset giver indledningsvis en kort introduktion til byfornyelsen og dens historik, og beskriver 

derefter et antal udvalgte byområder gennem oversigtlige luftfotos og ganske korte tekster. 

bogen ligger i naturlig forlængelse af ”byfornyelsesatlas dK”, udgivet i 2001, som gav et overblik 

over de første generationer af byfornyelse i danmark fra 1980 til 2000. 

begrebet byfornyelse har de seneste årtier fået et stadig bredere indhold – og omfatter nu 

mange forskellige slags by. To typer af byområder er særligt kommet i fokus: nyere byområder 

fra 1960’erne og 1970’erne med mange almene boliger og sammensatte sociale problemer og 

mindre bysamfund i landdistrikterne, som trues af generelle urbaniseringstendenser i danmark. 

det overordnede formål med byfornyelse er at skabe – i bred forstand – gode rammer for menne-

skers dagligdag. der er gennem mange års byfornyelse gjort en stor indsats for at opnå ikke 

mindst bedre fysiske rammer, og der skal i de kommende år arbejdes videre med at skabe gode 

boligforhold, gode omgivelser og gode rammer for fælleskaber for danskerne i byerne såvel som 

i landdistrikterne. ”byfornyelsesatlas dK2” er til inspiration for dette arbejde. 
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