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Udviklingsplan for
Haderslev bymidte

Produkt:
Haderslev Kommune har igangsat indsatsen for en 
styrket bymidte, i kraft af deltagelsen i Realdanias 
kampagne ’Hovedbyer på forkant’. 

Frem mod maj 2019 skal Hele Landet – 
Sociale Arkitekter i samarbejde med Haderslev
Kommune og øvrige aktører udarbejde en
strategisk udviklingsplan, der sætter gang i
bevægelsen hen mod en ny, bærende fortælling 
omkring byens udviklingsmuligheder. Strategien 
skal angive retningen for, hvordan bymidtens 
identitet styrkes med afsæt i det potentiale, 
der ligger i kulturarven og en stærk forbindelse 
mellem bymidten, Jomfrustien og havnen.

Opgave: 
Afsættet for arbejdet er en helhedsorienteret 
tilgang til byens udvikling. Ønsket er det
brede samarbejde og en stærk sammenhæng 
mellem visionen for byen og konkrete handlinger 
for at realisere denne. Som et konkret tiltag er 
der etableret et byforum – en bredt sammensat 
gruppe, der samler forskellige perspektiver på 
byen – civilsamfundet, det private erhvervsliv 
og offentlige institutioner. Byforum skal som 
udviklingsforum fungere som bidragsyder til 
dialogen omkring byens udvikling og udføre 
konkrete afprøvninger af strategiens elementer 
i løbet af processen. Samtidig er etableringen 
af byforum i sig selv en afprøvning af nye 
samarbejdsformer og organiseringer, som
evalueres i slutningen af projektet.

Tilgang:
Med udgangspunkt i designtænkning som 
procesredskab, er målet at de involverede parter 
i udviklingen af Haderslev bymidte vil opleve, 
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at de får ny viden, nye værktøjer og oplever en 
vedkommende proces, der motiverer og ruster 
dem til at spille en aktiv rolle i udviklingen af 
byens fremtid. Projektet løber over 4 faser:

Fase 1: Forbered 
I Forberedfasen indsamler vi viden og får etableret 
et fælles fundament på tværs af byens fora og 
internt i rådgivningsteamet.
 
Fase 2: Forstå
I Forståfasen udarbejder vi en række scenarier, 
der kan generere udvikling i Haderslev bymidte. Vi 
udarbejder strategiske principper for udviklingen 
af bymidten og udpeger fokusområder. På 
baggrund heraf udarbejdes et hovedgreb.

Fase 3: Formulér/formgiv 
I Formulerfasen afprøves konkrete tiltag i mindre 
og/eller midlertidige formater. De baserer sig på 
fokusområderne samt hovedgrebet og kan være 
fysiske eller ikke-fysiske. Her afprøver vi de 
strategiske principper i praksis. Det kan fx være 
en interaktiv kunstudstilling på en af byens torve, 
for at teste princippet om kunst som driver for 
byudvikling.

Fase 4: Færdiggør
I Færdiggørfasen samler vi alle erfaringer sammen 
og udarbejder den strategiske udviklingsplan. 
Endvidere evalueres forløbet med Byforum og 
der udarbejdes en række anbefalinger til videre 
udvikling af samarbejdet mellem kommune og 
byaktører. 
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