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SØNDERBORG HAVN
I 2008 udarbejdede den amerikanske arkitekt Frank Gehry en masterplan for et havneareal i
Sønderborg. Målet med planen er, at omdanne et gammelt havneareal til et levende
byområde, der er unikt i Danmark og Europa, et område der er præget af enestående
arkitektur, høj kvalitet og mange aktiviteter. Området skal være tiltrækkende for såvel byens
borgere som for gæster - et område man gerne vil rejse til for at opleve.
Med Frank Gehrys masterplan for området er der planer om at etablere bl.a. hotel, kontorer,
boliger og flere forskellige publikumsrettede oplevelses- og aktivitetsprodukter. Hertil
kommer kommunale aktiviteter i form af et multikulturhus.
NIRAS blev med baggrund i masterplanen bedt om at udarbejde et feasibility studie, som et
første skridt i tiltrækningsprocessen af potentielle operatører og investorer. I studiet er der
lagt stor vægt på at beskrive den del af Sønderborg og oplandet, der er relevant for kommende operatører og investorers vurdering af mulighederne i projektet.
Den økonomiske bæredygtighed i masterplanen er blevet analyseret med henblik på at
vurdere, om Sønderborg i sin nuværende form er i besiddelse af en tilstrækkelig attraktionskraft til realisering af masterplanen – og om det nye havneområde i sig selv vil have en værdi,
herunder være en turistmæssig tiltrækningskraft, der kan understøtte at økonomien hænger
sammen.
Det er endvidere undersøgt hvilke kvalifikationer og attraktioner, der kan understøtte et
succesfuldt turisterhverv. Det er ligeledes undersøgt, om der kan etableres et fælles fokus,
der kan skabe en egentlig rejseanledning for det antal besøgende, der retfærdiggør de
kommercielle dele af havneprojektet.
NIRAS´s beregninger viser, at for at skabe de nødvendige rejseanledninger, kan der eksempelvis etableres et oplevelseshotel, indeholdende en lang række faciliteter.
NIRAS har beregnet det potentielle besøgstal og omsat det til værdi af bygningerne, hvorved
det er dokumenteret, at det vil være muligt at opføre og drive et oplevelseshotel. Der er
ligeldes planlagt andre aktiviteter på havnearealerne, såsom kunsthal og multikulturhus - der
er foretaget tilsvarende kommercielle analyser og forudsætninger for deres økonomiske
robusthed. Disse aktiviteter er dog vigtige for såvel hotellets, som hele områdets attraktionskraft og besøgsfrekvens.
På baggrund af feasibility-studiet afsøger NIRAS sammen med klienten i 2010 markedet for
investorer og operatører til de enkelte delelementer i masterplanen.
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