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Illustrationer fra tidligere skitseprojekter



Opgaven der udbydes, er en del af destinationsudviklingsprojektet, som 
samler og konsoliderer Esbjerg og Fanø Kommuner i destinationsselskabet 
Destination Vadehavskysten.

Destinationsudviklingsprojektets overordnede formål er udarbejdelse af 
vision, strategi og handlingsplan, der danner rammen for arbejdet i 
destinationsselskabet.

Esbjerg-Fanø er udpeget som et stærkt feriested blandt de ”20 stærke 
feriesteder”” i Udviklingsplan for Vestkysten. 

Budgetramme 900.000 kr. + moms



Udviklingsplanen skal tage udgangspunkt i eksisterende visioner, 
planer og skitser, ved at beskrive den ønskede fysiske udvikling 
som understøtter visionerne. 

Formålet med indsatsen er først og fremmest at sætte en 
strategisk retning for de omhandlende områder og forbindelsen 
imellem dem.

Udviklingsplanen er helhedsorienteret – og udover at beskrive den 
ønskede fysiske udvikling rummer planen vision, økonomi, 
organisering og foreslået implementering.



Det forventede resultat af arbejdet med udviklingsplanen rummer følgende: 

• Afdække hvilken fysisk udvikling der kan der ske hvert sted

• Udpeger hvilke funktioner og konkrete indsatser der skal til for at skabe udvikling og 
vækst i turismen på Fanø 

• Udarbejde en strategisk retning for den videre udvikling

• Afklare hvordan initiativer organiseres imellem lokale borgere, fritidsborgere1

kommune, private kommercielle aktører og lokale frivillige og foreninger samt sikre, at 
de nye tiltag kommer både borgere, fritidsborgere og gæster til gode. 

• Sikre inddragelse af offentligheden

• Sikre lokalt ejerskab og forankring til udviklingsplanen og implementering

1) Sommerhusejere



For ankomsten til Fanø forventes følgende temaer at indgå:

• Attraktivitet, velkomst og rekreative forbindelser

• Trafikhåndtering og trængsel

• Wayfinding

• Grønne mobilitetsløsninger

• Rekreative forbindelser

Illustration fra tidligere skitseprojekt



For sammenhængen mellem færgeterminal 
i Esbjerg til Rindby Strand og Fanø Bad, 
forventes følgende temaer indgå:

• Attraktivitet, arkitektur og rekreative 
forbindelser

• Parkering, trafik og trængsel
• Grønne mobilitetsløsninger
• Wayfinding

Illustration fra tidligere skitseprojekt



For Rindby Strand skal helhedsplanen favne hele området, hvor 

bl.a. følgende temaer forventes at indgå:

• Udvikling af centerområdet

• Strandpromenade

• Stisystemer

• Klimaforhold, herunder overfladevand

• Indpasning af ny bebyggelse, herunder identitet, skala og 

arkitektur

• Trafikale forhold, herunder parkering



• Teknisk chef Fanø Kommune (formand for styregruppen)
• Rindby Strand Grundejerforenings formand
• Erhvervsrepræsentant fra Rindby området
• Chef for Vej og Park Esbjerg Kommune
• Dansk Kyst og Naturturisme
• Realdania
• Destinationschef Destination Vadehavskysten

Koordinering og sekretær for styregruppen: Destination Vadehavskysten

Projektets styregruppe :



• Invitation til at afgive tilbud er udsendt den 3. juni 2022

• Sidste frist for indgivelse af evt. spørgsmål: 24. juni 2022 kl. 12.00

• Sidste frist for aflevering af tilbud: mandag den 18. juli 2022 kl. 09.00

• Meddelelse om tilbud er antaget eller forkastet: Uge 30 2022

• Aftalens ikrafttræden: 1. august 2022

• Opstartsmøde med valgt leverandør: primo august 2022

• Udviklingsplanen klar til politisk behandling ultimo november 2022

Tidsplan


