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H A D E R S L E V 
D A M P A R K E N 

FORORD OG 
INTRODUKTION

Beliggende midt i Haderslevs bynære kerne 
i mødet mellem by og landskabet omkring 
Haderslev Dam, er Damparken hele byens park. 
Den er vært for byens store fællesskabsskabende 
begivenheder og rekreativ ramme for den 
enkelte. Kort sagt, ligger Damparken hjertet 
i Haderslev nært – både by og borgers. Med 
dette følger et stort rekreativt potentiale, 
men også en dertilhørende forpligtelse i, 
at bedst muligt kunne opfylde de mange 
ønsker, drømme og mangestemmet brug. En 
indledende borgerinddragelse, med omkring 
2.800 indsendte svarark, har understreget dette, 
og har været retningsgivende for arbejdet med 
parken. 

Det er oftest områderne vi deler der har de 
største potentialer, men i dag står parken uden 
klare visioner, retning eller overordnet plangreb 
for nu og tiden frem – en helhedsplan skal 
give buddet på dette. Med helhedsplanen 
er muligheden åbnet for, at parken sikres et 
bymæssigt nærvær og hvor flest muligt kan 
føle sig hjemme med ”min og byens park” 
repræsenteret. Følgende helhedsplan har 
haft ovenstående for øje, og udarbejdet i en 
forankret overbevisning om, at det bynære 

rekreative ikke behøver være ”enten-eller” og 
at kvaliteten ligger i det mangfoldige. Der skal 
værnes om det eksisterende og åbnes for det 
nye, hvor metoden har været grundige analyser, 
inkluderende borger- og aktørinddragelse samt 
udfoldelige mulighedsstudier. Helhedsplanen 
er det indledende planarbejde for en helstøbt 
vision for Damparken, som grundlag for 
videre rammesætninger og hertil hørende 
beslutningstagende.  

Helhedsplanen er disponeret med indledende 
analyser, hoved- og visionsgreb, med helheds-
planen som det fysiske plan- og illustrationsdo-
kument med rammesættende planstrategier 
og planredskaber. Til sidst gives konkrete forslag 
med her udarbejdet handlingsoversigt og rea-
liseringstræk. Visionsplan og stemningscollager 
er illustrativt underbyggende for de fremtidige 
områdevisioner for Damparken.   
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Historisk kort 1877 Historisk kort 1940 Historisk kort 1955

Haderslev dam og byparken /
Haderslev by ligger med matrikler ud til dammen  

HADERSLEV DAM 

HADERSLEV BY

BYPARKEN

OMFARTSVEJEN

INDERDAMMEN

HADERSLEV DAM

Omfartsvejen etableres / 
som svar på en voksende bys infrastrukturelle problemer, og 
herved opstår inderdammen

HADERSLEV BY

DAMPARKEN

DEN YDRE 
HALVØ

HADERSLEV DAM

Damparken opstår i stedet for byparken /
Med omfartsvejen som en barriere frakobles den ydre halvø 
fra den større sammenhæng. bystrukturen ændres til at følge 
damparken forløb 
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KORTLÆGNING OG 
ANALYSE

Forståelsen af det store landskab og landskabs-
dannelsen omkring Haderslev er både vigtig og 
inspirerende at forholde sig til i relation med Ha-
derslevs fremtid. Damparken er fortællingen om 
et vandsystem og en bydannelse, som har æn-
dret sig markant over tid. For at kunne planlæg-
ge fremtidens Dampark er det vigtigt at kende 
fortidens fortællinger.     

Naturen og vandet spiller en uvurderlig rolle i 
Haderslev, hvor beskyttede naturtyper, grønne 
gennemgående strukturer og rekreative områ-
der fletter sig flot sammen i oplandet. Vi betrag-
ter naturen som en vigtig drivkraft for fremtidens 
Haderslev.

Kortlægningen af Haderslev by er ligesom 
landskabsfortællingen præget af en byana-
lyse udført i forskellige skalaer. Forståelsen af 
den overordnet bystruktur og en næranalyse af 
Damparkens kantprogrammer er begge med til 
at danne et grundlag for hvilken retning Dam-
parken skal udvikles i. 

Analyserne skaber både nogle landskabsmæs-
sige ambitioner og bystrukturelle visioner som 
fremtidens Dampark skal forholde sig til.   
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KORTLÆGNING OG ANALYSE / NATUR OG ØKOSYSTEMER

Fredet natur Haderslev byPark område

HADERSLEV DAM

HADERSLEV BY

HADERSLEV DYREHAVE

HINDEMADE

PAMHULE SKOV

HADERSLEV FJORD

De store naturområder som Dyrehaven og Hindemade er relativ nye fredet naturområder. Haderslev Kommune har 
gode erfaringer med naturgenopretningsprojekter, og efterfølgende fredning af disse. 
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KORTLÆGNING OG ANALYSE / OVERORDNET STRUKTUR OG FREDNINGER

BY

BY

BY

Natur

Bystruktur/
Damparken ligger placeret i krydspunktet mellem
landskab og by

Fredninger/
Damparken er omfattet af forskellige fredninger. Det understreger betydningen af det sårbare 
placering parken har

KIRKEBYGGELINJE KULTURARVS AREAL SØBESKYTTELSESLINJE
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0.5 km 1 km 1.5 km

Skoler Kulturinstitutioner

KirkerDaginstitutioner

Grønne bynære områderHistorisk bycentrum

Gågade

  Institutioner/
Funktioner som skoler og dagtilbud ligger i en radius på 0,5 km fra parkens centrum, mens kulturinstitu-
tioner, kirker og gågade ligger i den nærheden af parken. 

Hovedvej Parkering

Sekundær veje Offentlig transport

KORTLÆGNING OG ANALYSE / INFRASTRUKTUR

Infrastruktur/
Projektområdet knytter sig til omfartsvejen. Parkering er placeret bynært og 
langs de større veje i Haderslev. 



FORSLAG / HELHEDSPLAN DAMPARKEN

���������

������

���������

�
	����

�
	����

�
	����

�������
�	����

�����������
���

�������

���������
���

���	���
��������
������

������������

������������

��������

�������

�������
����	���

����	���

����	���

�	���
����

���
�����������
����
���

11

detail Aktiviteterkultur Natur

bolig foreninger

Kultur

Kantprogram/
Parkens kanter fortæller hvorledes byen og parken mødes. Der ses en klar 
bagside af detailhandel mod parken, hvor gågaden starter.  

Parkens program/
Parkens eksisternde programmer inddeler parken ift de bynære aktiviteter, 
natur- og kulturkvaliteter og en blanding af forskellige programmer på den 
ydre halvø 

KORTLÆGNING OG ANALYSE / PROGRAMMER
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KORTLÆGNING OG ANALYSE / KLIMATILPASNING

Ekstrem regn - 45 mm/
Damparkens klimatiske forhold, gør at man bør fastholde en del af de eksisteren-
de funktioner. Sumphaven ligger ideelt iforhold til opsamling af regnvand. De vilde 
markblomster kan optage regnvandet på den ydre halvø, og der ved frigive resten 
af halvøen til anden aktivitet.
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KORTLÆGNING OG ANALYSE / SIGTELINJER

Sigtelinjer /
Forskellige sigtelinjer i parken skal beskyttes i udviklingen af helhedsplanen. Disse 
er vigitge for at Damparken har en god forbindelse til resten af byen. Domkirkens 
markante billede i byen er et ikon som skal bevares. Sigtelinjerne bør friholdes fra 
bebyggelse og beplantning nær linjerne skal udføres med omhu, så de ikke forstyrre 
de visuelle forbindelser.  

kig til domkirken fra damparken

kig til dammen fra stisystemet

lange indrammede forbindelser 
gennem det klassiske parkmiljø

kig til Gl. Haderslev kirke

visuelle forbindelser gennem 
udstrømingen af dammen

udsigtsplatforme til dammen
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VISION Haderslev Dam og det tilhørende opland er 
centrale elementer i vores fortælling, hvor den 
den overordnet læsning af mødet mellem det 
fredet naturkarakteristiske opland og den gamle 
middelalderby skaber en helt særlig identiet.  

Med helhedsplanen ønsker vi, at Damparken 
skal dyrke denne særlige identiet. Fremtidens 
Dampark skal være en mangfoldig bypark 
som binder sig til oplandets artsmangfoldige 
økosystem. Der skal skabes en stor variation af 
levesteder, der potentielt kan trække oplandets 
arter ind omkring Damparken, og skabe værdi 
for områdets brugere. Ved at mime områdets 

eksisterende naturelementer og biotoper skaber 
vi levesteder for et utal af arter og et realistisk 
grundlag for at en høj biologisk mangfoldighed 
kan udvikle sig over tid i Damparken. 

Parken skal samtidig forstærkes som bypark, 
byens grønne åndehul, med plads til små 
sammenkomster og store byfester. Damparken 
skal være byens multihus uden tag, som er nemt 
tilgængelig, og som understøtter de fællesskaber 
og arrangementer Damparken huser i dag. Der 
skal være plads til alle i fremtidens Dampark. 

Bypark med naturpark / 
En park, som trækker på kvaliteterne fra den vilde natur i sit opland, og som 
udnytter den bynære placering
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Den bynære park

Den klassiske park

Naturparken
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HOVEDGREB Hovedgrebet bygger på en læsning af parkens 
nuværende karakter og en vison  for den frem-
tidige udvikling. Den indre del af parken er delt 
i tre zoner i dag; den bynære del, som forholder 
sig til gågaden og den indre by. Den klassike 
park, hvor de oprindelige tanker lever videre og 
Markedspladsen, hvor de større arrangementer 
finder sted. 

Den ydre del af Damparken er idag meget 
identitetsløs. Området er præget af forskellige 
individuelle aktiviteter, mens selve halvøen er 
meget frakoblet fra resten af Damparken

I fremtiden skal Damparkens parker have 
en mere klar identitet. Wittenberg plads skal 
gøres til en aktiv del af den bynære park og 
hovedforbindelsen ind i parken skal forstærkes. 
Der skal være fokus på at bevare og forstærke 
den klassiske park. Der skal stadig være plads til 
de større arrangementer, men udviklingen heraf 
skal foregå i den klassiske parks ånd. 

Forbindelsen til den ydre halv ø skal forbedres, så 
det i højere grad bliver en aktiv del af parken. 
Den ydre halvø skal have en klar identitet og en 
vision med udviklingen af den. 

Parker i parken /
Damparken består af forskellige karaktergivende parker, 
som til sammen danner Damparken  
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EN HELHEDSPLAN som tager forbehold for parken som 
en helhed og parkens individuelle zoner og behov

EN PLANSTRATEGI som forholder sig til de overordnet 
strukturer for parken, og som fastholder den gode 
forbindelse til Haderslev by

ET PLANREDSKAB som tager forbehold for de 
enkelte individuelle karakterområders behov og 
udviklingspotentialer
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HELHEDSPLAN Helhedsplanen skal fastsætte retningen for udvik-
lingen af Damparken. Den skal sikre at drivkraften 
og sammenhængskraften for parken fastholdes, 
og den skal imødekomme fremtidens udfordrin-
ger og muligheder.

Helhedsplanen tager udgangspunkt i to forskel-
lige planredskaber, som hver udformer nogle 
”spilleregler” for Damparkens udvikling. Planstra-
tegien skal ses som et hierarkisk gennemgåen-
de redskab, hvor rammerne for hele parken skal 
overholdes, før en nyudvikling kan finde sted  i 
det relevante karakterområde . 
Helhedsplanen skal fremhæve og understøtte 
de særegnede styrker og kvaliteter Damparken 
besidder. Gennem de to forskellige redskaber 
skabes muligheden for en udvikling som både 
underbygges af de stedbundene kvaliteter, men 
som også aktivere de ressourcer som området 
har og giver mulighed for nyudvikling af eksiste-
rende ressourcer.  

Planstrategien skal give nogle konkrete rammer 
som understøtter de eksisterende kvaliteter. Stra-
tegien er med til at fastholde den lokale forank-
ring ved at integrere borgernes daglige brug af 
parken i en fremtidig plan. Den fastholder parken 
som en central del af Haderslev by og styrker de 
værdier som parken oprindeligt var bygget op 
omkring.    

Planredskabet forholder sig til hovedgrebets tre 
identitetsskabende parker. Det fokusere på at 
identificere og aktivere de fysiske kvaliteter og 
skabe rammerne for nye funktioner, med et fæl-
les strategisk afsæt.   
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Planstrategien skal sikre parkens helhed. Parkens fremtidige brug skal 
fungere i den større kontekst, på tværs af de forskellige områder. Den 
skal skabe en helhed og kontinuerlighed gennem parken. 

Primære Sigtelinjer /

Primære Sigtelinjer /
De visuelle forbindelser er essentielle 
for parkens fremtidige brug. 
Sigtelinjerne blev brugt som et 
planredskab ved parkens oprindelse. 

Primære forbindelser i 
parken /

Primære forbindelser i parken /
Parkens gennemgående forbindelser 
skal bevares og forstærkes. Disse 
er vigtige for parkens oplevelse og 
parkens daglige brug. 

Primære forbindelse tii 
byen /

Primære forbindelse til byen /
For at fastholde Damparken som 
en central bypark skal der værnes 
omkring den primære forbindelse. 

 

PLANSTRATEGI - SIKRING AF 
DE PRIMÆRE FORHOLD
I DAMPARKEN

HELHEDSPLAN / PLANSTRATEGI FOR HELHEDEN AF PARKENEN
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PRIMÆRE SIGTELINJER 
Damparkens oprindelige udførelse er bygget op 
omkring de vigtige sigtelinjer i parken. Omkørselsvejens 
længdeprofil er fx. holdt så lavt som muligt for at bevare 
disse udkig. En fremtidig plan for Damparken skal 
ligeledes bevare disse.

NØGLEORD:
• Frihold sigtelinjer fra beplantning
• Forstærk sigtelinjer med beplantningsbælter

PRIMÆRE FORBINDELSER I PARKEN
Den primære forbindelse udvides således at den ydre 
halvø bliver en integreret del af parkens stinet. Stinettet 
skal fungere som et samlende element gennem parken, 
og det oprindelige forløb skal fastholdes i en fremtidig 
udvikling af parken   

NØGLEORD:
• Forstærke den primære forbindelse i parken, således 

at karakterområderne bliver forbundet på tværs
• Adgang over/under Omfartsvejen til den ydre halvø

PRIMÆRE FORBINDELSE TIL BYEN
Bispebroen er den primære kobling til byen, og hele 
Damparkens udformning tager udgangspunkt i denne 
kobling. Fra indgangen til parken kan man overskue hele 
forløbet, og bliver herved draget ind i den. 

NØGLEORD:
• Forstærk synergien til Haderslev by
• Sammenfletning af park og by 

HELHEDSPLAN / PLANSTRATEGI FOR HELHEDEN AF PARKENEN
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Erfaringen siger, at rum fungerer bedst, når de giver plads til forskellighed 
og forandring. Hver af parkens dele bibeholder derfor sin egen identitet, 
som dyrkes gennem forskellige former for aktivering af parkens ressoucer.
Aktivering af ressourcer knytter sig til 3 tematiske overskrifter; BEVAR, 
FORSTÆRK og FORNY, som hver repræsentere en særlig målrettet 
handlingsplan for udviklingen af damparken. Temaerne skal sikre at 
udviklingen af Damparken fortsat underbygger de væsentlige natur- og 
landskabsmæssige værdier. 

Forstærk /

Damparken vil udvikles positivt ved 
at forstærke eksisterende kvaliteter. 
Når mødesteder eller andre aktivitet 
med relation til landskabet styrkes, får 
parkens eksisterende kvaliteter et nyt 
liv. 

Bevar /

Det smukke træder frem, når det 
forfaldne rives ned. Der findes 
mange eksisterende værdifulde 
landskabstræk og sammenhænge 
som har stor oplevelsesmæssig 
betydning i parken. Det er vigtigt 
for parkens fremtidige brug at disse 
bevares.  

Forny /

Der er plads til fornyelse i Damparken, 
Den skal dog ske med omtanke. Ved 
at fornye dele af parkens ressourcer, 
fremtidssikres parken som en helhed, 
og de uvurderlige kvaliteter parken 
besidder i dag, kan bestå.  

PLANREDSKAB - BEVAR, 
FORSTÆRK OG FORNY 
DAMPARKEN

HELHEDSPLAN / PLANREDSKAB FOR PARKER I PARKEN
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Den bynære park

Den vilde 
naturparken

Den klassiske park
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DEN BYNÆRE PARK
Den bynære park skal omfavne både by og park. Den 
skal have et helt nyt urbant by-sammenhængende 
liv med parkens nære knytning til bykernen som sit 
udgangspunkt. Potentialerne for at skabe et levende 
og inkluderende bynært parkområde er til stede, men 
må forstærkes og videreudvikles. 

RETNINGSGIVENDE HANDLINGSOVERSIGT

FORSTÆRK potentialet i synergien mellem bykerne og 
park
• Forstærk de pladsdannende urbane rum 
• Forstærk sammenhængskraften mellem bykernen 

og den indre dam
• By- og urbane kanter skal forstærkes ud mod dam 

og pladser

FORNY og gentænk de urbane byparks-potentialer ud 
fra eksisterende planstruktur og kontekstkvaliteter  
• Nyudvikling skal ske i forlængelse af eksisterende 

bystruktur som styrende for orientering og placering  
• Nye aktivitetstiltag med by-fællesskabet for øje  

DEN VILDE NATURPARK
Et større infrastrukturelt projekt hvis plangreb fremtidigt 
har muliggjort et naturligt egnskarakteristisk landskab 
med et stort potentiale for en bæredygtig biodiversitet 
og karakterfyldte naturoplevelser

RETNINGSGIVENDE HANDLINGSOVERSIGT

FORNY den ydre halvøs karakteridentitet som en del af 
damlandksabet
• Forny parkens identitet ved brug af 

naturgenopretningsstrategier fra oplandet
• Forny og gentænk naturoplevelser med 

udgangspunkt i Pamhuleskovens udtryk

FORSTÆRK den ydre halvøs forbindelser og 
naturoplevelser
• Forstærk forbindelsen til naturruter
• Forstærk forbindelsen til oplandets eksisterende 

økosystem

Forny / Forny /

DEN KLASSISK ROMANTISKE PARK
For at bevare den klassiske have, som Damparken er, 
skal der fokuseres på at forstærke de takter som føre 
tilbage til den historiscistiske bypark. Bevaring af de 
elementer som er oprindelige har stor betydning for 
indtrykket som en romantisk have.

RETNINGSGIVENDE HANDLINGSOVERSIGT

BEVAR den klassiske parks hovedelementer
• Bevaring af det karakteristiske snoede stiforløb
• Bevaring af de stemningsgivende havekarakterer  

FORSTÆRK parkens tabte havetræk
• Genopretning af opholdsrum til selskabeligheder
• Forstærk opholdsmuligheder i den klassiske parks 

udførelse
• Forstærk den indrammede oplevelseskig til 

dammen
• Forstærk den klassiske parks beplantning

Bevar / Forstærk /Forstærk / Forstærk /

HELHEDSPLAN / PLANREDSKAB FOR PARKER I PARKEN
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Den bynære park

23

HANDLINGSOVERSIGT 
OG REALISERINGSTRÆK

”Kort sagt, der er utallige udviklingsmuligheder i 
parken, den behøver aldrig at stagnere. 
...Når parken til sin tid er vokset til, vil man nok fra 
Bispebroen stadig have den storslående udsigt, 
som hele projektet i så høj grad er bygget op 
på.”
Havearkitekt M.D.H. Eywin Langkilde,1960

Havearkitekten Eywin Langkilde, som var med 
til at udføre Damparken, efter sin læremester 
Troels Erstad gik bort, så mulighederne i en 
vækslende og dynamisk park, som udspringer 
fra Haderslevs bycentrum. Parken blev centretet  
omkring Bispebroen, og som der nævnes, 
den storslående udsigt. Forstærkningen af 
denne forbindelse er en af den bynære parks 
fornemmeste opgaver. 

Sammenfletningen af den bynære park, skal ske 
med både park og by for øje. Begge aspekter 
har hver sin historie og struktur, som skal indko-
orporeres i den fremtidige bypark.  

Forstærkning af de eksisterende træk i den by-
nære park, bliver et hovedelement i dens ka-
raktergivende omdannelse. Området er i dag 
forbundet til den indre by, men i fremtiden skal 
disse være mere sammenflettet. Bispebroen skal 
være en lige så stor del af parken, som den er 
af byen. Ved at fokusere på en omdannelse af 
Wittenberg plads, som et urbant byrum, forstær-
kes denne sammenfletning til Haderslev by. Wit-
tenberg plads bliver et bindeled, som samtidig 
forstærker plads forløbet gennem Haderslev by 
til havnen.     

Muligheden for at skabe en ny forside mod 
dammen, som knyttes til bystrukturen og skaber 
en forlængelse af byen, åbner op for nye byg-
gegrunde i den bynære park. Med byfællesska-
bet for øje, kan nye aktiviteter komme få plads 
i parken.  
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FORSTÆRK SAMMENHÆNGSKRAFTEN MELLEM BYKERNEN 
OG DEN INDRE DAM
Adgangen til dammen er essentielt for Damparken. Det 
ligger i navnet af parken, at det er dammen, parken 
centres omkring. Med den bynære park, skabes en 
oplagt mulgihed for at forstærke adgangen til vandet, 
og give brugerne en oplevelse af at komme tættere 
på dammen

Nøgleord og konkrete forslag:
• Mulighed for brogang ud i vandet
• Gøre vandkanten mere tilgængelig

FORSTÆRK DE PLADSDANNENDE URBANE RUM
Wittenberg Plads skal i fremtiden være et urbant 
rum for sig. Pladsen skla forstærkes som en del 
af pladsforløbet i Haderslev by og koble sig på 
Jomfrustiens fornyelse. Pladserne i Haderslev skal ses 
som en helhed, og ikke individuelle områder.

Nøgleord og konkrete forslag:
• Fjern parkering fra Wittenberg Plads 
• Forny Wittenberg plads som nyt byrum 
• Sikre gennemkørsel over pladsen, som shared 

space, til parkeringen ved Klostervænget

BY- OG URBANE KANTER SAMT FLADER SKAL FORSTÆRKES 
UD MOD DAM OG PLADSER   
Området i det nære møde mellem park- og byliv 
skal forstærkes i potentialet som forlængelse af byen. 
Potentialet indfris bl.a. ved at forstærke kanter mod 
dam og pladser, så disse understøtter de bymæssige 
kvaliteter i parken.

Nøgleord og konkrete forslag:
• Mulighed for pavillon/kiosk på Wittenberg plads, 

som dynamo for det nære byliv i parken.
• Opblødning af kanter, uden bagsider mod parken.
• Kanter som områdedeffinerende for nye 

pladsdannelser.  

HANDLINGSOVERSIGT OG REALISERINGSTRÆK / DEN BYNÆRE PARK
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NY PLANSTRUKTUR MELLEM BY OG PARK
Fremtidige udviklingstiltag skal indpasses i den 
eksisterende bystruktur, og være med til at skabe 
byens forside mod parken. De nye tiltag skal samtidig 
forholde sig pladsforstærkende mod Wittenberg plads.

Nøgleord og konkrete forslag:
• Byens eksisterende bagsidekarakter mod dammen 

skal nyudvikles så ryg bliver til front
• Mulighed for nye grundstykker som følger 

eksisterende bystruktur
• Nyudvikling skal ske i forlængelse af eksisterende 

bystruktur som styrende for orientering og placering 
og understøtte området som bynært.

25

NYE AKTIVITETSTILTAG MED BY-FÆLLESSKABET FOR ØJE  
De eksisterende aktiviteter samt placering i parken 
skal gentænkes, og nye aktiviteter som understøtter 
nærheden til byen skal indtænkes i den bynære park.

Nøgleord og konkrete forslag:
• Aktiviteter som undersøtter nærheden til byen
• Krydreurte haven kan med fordel flyttes til den 

bynære park, og omdannes til byhaver, som 
forstærker fællesskabet 

• Nye og forbedret toiletforhold i den bynære park

HANDLINGSOVERSIGT OG REALISERINGSTRÆK / DEN BYNÆRE PARK

Forslag nye grundstykker

Forslag nye bysammenhæng og pladsflader

Foreslag muligheder for ny bebyggelse
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”Lad nye ting ske, tænk lidt utraditionelt og lad udviklingen 
flyde - gerne med en rød tråd til Jomfrusti-projektet
Input fra borger via Facebook-opslag

” Der er mange som mangler en café, hvor man kan sidde og 
nyde udsigten over dammen. Må gerne have åbent hele året. 
Men det forpligter at have så god en placering.
Input fra borger via Facebook-opslag

”Mere udvikling af Haderslev - det er det vi har brug for og 
Damparken skal også udvikles. Damparken kan sagtens rumme 
flere forskellige zoner med bl.a. restaurant, sport, kultur og andre 
spændende projekter.
Input fra borger via Facebook-opslag
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STEMNINGSBILLEDE / DENBYNÆRE PARK
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Den klassiske park

29

HANDLINGSOVERSIGT 
OG REALISERINGSTRÆK

”Det kunne måske have været fristende for akti-
tekt Tyge Hvass og havearkitekt Troels Erstad, der 
i sin tid udarbejdede skitseforslaget, at formgive 
parken på en mere arkitektonisk måde, fremfor 
den rent landskabelige, men der kan ikke her-
ske tvivl om, at udformningen ganske bevidst er 
gået i den romantiske retning.”
Havearkitekt M.D.H. Eywin Langkilde,1960

Den klassiske romantiske park er et vigtigt karak-
tertræk af Damparken. Ved udførelsen af par-
ken i 1954 har man bevidst arbejdet med træk 
fra den romantiske have. Man skal drages ud i 
parken, hvor den ene overraskelse følger den 
anden. Der skal være vekslende indtryk fra de 
forskellige haver, de indrammende kig og skyg-
gevirkningen fra de forskellige beplantninger.

Gennem tiden er disse indtryk forsvundet, ved 
orkanen i 1999 gik meget af den oprindelige 
planteplan tabt og nye tiltag som ikke stemmer 
overens med den klassiske park er kommet til. 
Den klassiske park skal reetablere disse, så man 
igen kan se Troels Erstads vision for den roman-
tiske park.    

Realiseringstrækkene skal fokusere på en beva-
rende strategi. De oprindelige elementer i den 
klassiske park skal bevares og beskyttes mod en 
fremtidig udvikling. Den klassiske park har ikke 
behov for nye tiltag, den har tværtimod behov 
for en bevarende og en forstærkende aktive-
ring af de eksisterende ressourcer. 

Gennem en forstærkende strategi gives mulig-
hed for en gentænkning af den klassiske park. 
Tiltag som knytter sig til de oprindelige ideer fra 
den romantiske have, skal indtænkes som en del 
af den klassiske park, således at parkens aktivite-
ter også fremtidssikres. Ved at fokusere på plads 
til selskabeligheder, bringes et centralt tema i 
planlægningen af de romantiske parker op. I 
den romantiske have skulle der være små inti-
me og indrammede opholdsmuligheder, langs 
parkens forløb. Der skulle være plads til større 
selskabeligheder, hvor den romerske amfiscene 
fik en nyfortolkning i de romantiske haver.   



BEVARING AF DET KARAKTERISTISKE SNOEDE STIFORLØB
Slyngede stiforløb, grupper af træer og en sø. Disse 
elementer er essentielle for at parken opleves som en 
klassisk romantisk park. Damparkens stiforløb definere 
parken, og understreger dens plads som en klassisk park.    

Nøgleord og konkrete forslag:
• Bevaring af de originale stiforløb skal prioriteres i 

udviklingen af parken
• Hvis forbindelser mangler i den klassiske park, skal disse 

udføres med samme udtryk som ved de romantiske 
parker
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BEVARING AF DE STEMNINGSGIVENDE HAVEKARAKTERER  
Haverummet eller snarere et forløb af haverum er en klassisk 
komponenet i den romantiske have. I Damparken findes 
flere af disse haver, som skal bevares for at bibeholde den 
oplevelsesrige tur gennem parken

Nøgleord og konkrete forslag:
• Bevaring af rosenhaven
• Bevaring af Rhododendronhaven
• Bevaring af Sumphaven

HANDLINGSOVERSIGT OG REALISERINGSTRÆK / DEN KLASSISKE PARK
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HANDLINGSOVERSIGT OG REALISERINGSTRÆK / DEN KLASSISKE PARK

GENOPRETNING AF OPHOLDSRUM TIL 
SELSKABELIGHEDER
Rum til selskabeligheder er et klassisk park træk fra 
renæcensehaven. En større have i selve parken, som 
beregnes til ophold. 

Nøgleord og konkrete forslag:
• Anlægge en amfitrappe i den klassiske parks stil.
• Friholde større havearealer, som giver mulighed for 

større arrangementer 

FORSTÆRK DEN KLASSISKE PARKS BEPLANTNING
Beplantning er en central del af den klassiske have. 
Der har oprindeligt været en klar sammenhæng 
mellem stiforløbet og parkens beplantning, som er 
gået tabt i løbet af årene. 

Nøgleord og konkrete forslag:
• Genplantning af de originale træer som gik tabt 

under orkanen i 1999
• Oprydning i eksisterende beplatning som ikke 

passer i den klassiske park. 

FORSTÆRK OPHOLDSMULIGHEDER I DEN KLASSISKE 
PARKS UDFØRELSE 
Forstærkning af opholdsmuligheder i den klassiske 
parks stil, hvor de stemningsvækkende elementer 
indrammes.

Nøgleord og konkrete forslag:
• Forstærk de indrammende effekter ved de 

eksisterende opholdsmuligheder
• Indtænk nye opholdsnicher, der forstærker 

parkens klassiske træk
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”Lad Damparken være det rolige, rekreative midtpunkt 
for byen. Der er så smukt som det allerede er.
Input fra borger via Facebook-opslag

”Jeg er vild med den smukke natur i hjertet af Haderslev. Er 
kommet der siden jeg var barn og nyder nu at tage min søn 
med derned og opleve naturen. Bevar det smukke grønne 
og tilføj gerne ekstra i den dur.
Input fra borger via Facebook-opslag

”Stor amfiteater scene til at nyde udendørs
arrangement, det mangler vi i Damparken.
Input fra borger via Facebook-opslag
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STEMNINGSBILLEDE / DEN KLASSISKE PARK
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Naturparken

35

HANDLINGSOVERSIGT 
OG REALISERINGSTRÆK

”Damparkens udformning må vel i temmelig høj 
grad siges at være bestemt af den storslået na-
tur, der præger Dammens omgivelser.”
Havearkitekt M.D.H. Eywin Langkilde,1960

Fra Damparkens oprindelse har man været in-
spireret af den storslået natur. Eywin Langkilde 
nævner selv i sine beretninger, hvordan Dam-
parken placeres mellem Haderslev i øst og de 
meget smukke og bakkede skovpartier ved 
Pamhule i vest. Den fornyede naturpark på den 
ydre halvø skal i høj grad være en forlængel-
se af de omkringliggende naturområder især 
Pamhule og Hindemade. Haderslev dam skal 
være med til at forme den kunstige halvø, og 
give området sin helt egen unikke karakter, hvor 
forskellige arter kan trives. Naturen i parken skal 
være et dynamisk system, hvor grænserne mel-
lem drift og design udviskes. 

En ny naturpark med en vifte af levesteder og 
en høj biodiversitet ville have positiv indflydel-
se på områdets artsgenpulje og vil biologisk set 
kunne få en langt højere naturkvalitet end den 
nuværende græsslette, der har moderat na-
turkvalitet.

Ved at introducere forskellige naturtyper vil man 
ikke blot skabe levesteder for dyr og insekter, 
man vil også styrke oplevelse af naturen for om-
rådets brugere og tilsammen danne en oplevel-
serig mosaik, hvori stier, opholdszoner og åbne 
kig giver adgang til at opleve områdets natur 
på nært hold. På den måde vil Damparken un-
derstøtte og integrere de mange muligheder for 
naturoplevelser, der allerede eksisterer  i oplan-
det ved Haderslev.

For at opnå denne artsmangfoldige naturvision 
for området, er en fornyelse af den eksisteren-
de karakter nødvendig. Der skal skabes en ny 
identitet for området - den vilde naturpark. Ved 
at inddrage oplandets eksisterende natur og det 
artsmangfoldige økosystem, kan man opnå et 
naturrigt landskab, som stadig er en del af Dam-
parken.
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FORNY PARKENS IDENTITET VED BRUG AF NATURGENOPRETNINGS-
STRATEGIER FRA OPLANDET
Den ydre halvø skal på sigt tænkes som en forlængelse af de fredede 
naturarealer, der findes i Damprkens opland. Forhåbentligt vil parken blive et 
nyt habitat for sjældne arter, som det ses i Pamhule Skoven.

Nøgleord og konkrete forslag:
• Fornyelse af parken skal på sigt blive en del af det fredede oplands natur
• Valg af arter til Damparken skal baseres på hjemmehørende arter, som 

mange forskellige organismer kan drage nytte af
• Der skal sikres en bred variation i artsvalget. Jo flere plantearter, der findes 

i et økosystem, jo større variation af mikrohabitater og dermed kan flere 
arter potentilet tilknyttes

FORNY OG GENTÆNK NATUROPLEVELSER MED 
UDGANGSPUNKT I PAMHULE SKOVENS UDTRYK
De urørte arealer i Pamhule Skov er et godt 
udgangspunkt til at skabe anderledes naturoplevelser, 
fx åbner væltede træer op for nye aktiviteter og leg. 

Nøgleord og konkrete forslag:
• Lad væltede træer ligge
• Planlæg aktiviteter med udgangspunkt i den vilde 

naturparks karakter

FORNY PARKENS HYDROLOGISKE FORHOLD
Udviklingen og drift af parken tager udgangspunkt 
i de strategier og kvaliteter som man ser i 
naturgenoprettede områder. En ændring
i de hydrologiske forhold i parken kan føre til
genskabelsen af nye vådområde 

Nøgleord og konkrete forslag:
• Lad kysten forme sig selv og giv plads til vandet
• Området skal driftes minimalt, så den skovlignende 

karakter kan få frit spil 
• Der skal skabes tilgængelige stinet i den 

kommende naturpark, hvor den primære 
stiforbindelse skal bevares

36

HANDLINGSOVERSIGT OG REALISERINGSTRÆK / DEN VILDE NATURPARK
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FORSTÆRK FORBINDELSEN TIL
EKSISTERENDE NATURRUTER
Naturparken på den ydre halvø er oplagt at integrere i de 
eksisterende naturruter i området som Tunneldalstien og 
Camino Haderslev, fx ved etablering af en broforbindelse over 
dammen.

Nøgleord og konkrete forslag:
• Skab større oplevelsesværdi på naturruter, ved at lede 

ruterne væk fra omkrøselsvejen.
• Forbind den vilde naturpark med oplandets naturruter 

FORSTÆRK FORBINDELSEN TIL OPLANDETS EKSISTERENDE 
ØKOSYSTEM
Med udgangspunkt i den eksisterende natur der findes i 
oplandet og naturens egne processer, skal der vælges en 
række paradigmer, der skal sikre, at man opnår højest mulig 
artsmangfoldighed. Damparken skal i fremtiden have en tættere 
forbindelse til Haderslev Dam og dets unikke økosystem. 

Nøgleord og konkrete forslag:
• Etabler forskellige naturtyper som fx våd eng eller ellesump
• Suppler de eksisterende træer med plantning af nye 

skovbælter, som skaber et tættere og frodigere habitat for 
den eksisterende flora og fauna.
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HANDLINGSOVERSIGT OG REALISERINGSTRÆK / DEN VILDE NATURPARK
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Ønsker helt klart at damparken bliver 
fredet til naturpark.
Input fra borger via Facebook-opslag

”
At sørge for plads til naturen inde i byen er for mig at se udvikling.  
Mange - og mange artede - træer overalt. Mange mennesker 
værdsætter muligheden for at kunne koble fra og finde ro midt i en travl 
hverdag/ferie. At man gerne vil bevare noget, er altså ikke automatik et 
udtryk for, at man ikke ønsker udvikling
Input fra borger via Facebook-opslag

”
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STEMNINGSBILLEDE / DEN VILDE NATURPARK
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”Den bynære park” ”Den klassiske park” ”Den vilde naturpark”
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VISIONSPLAN / 1:3000





BILAG





BORGERINDDRAGELSE
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13-17 år 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65+

36 %
Nåede 
personer

Kvinder

Mænd

73 %
Nåede 
personer

27 %
Nåede 
personer

Kvinder

Mænd

NÅEDE PERSONER
Antal personer, som har fået vist indhold fra eller om opslaget, 
grupperet efter alder og køn 

PERSONER, DER INTERAGERE
Antal personer, som har fået vist indhold fra eller om opslaget, 
grupperet efter alder og køn 
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En gåtur rundt om dammen 

Dyre- og naturlivet i parken 

De større arrangementer

Mulighed for at købe mad og 
drikke i parken 

De faste aktiviteter i parken 

Andet 

Brug af Damparken

BRUGEN AF PARKEN I DAG
”Jeg synes det bedste ved Damparken er...”
Spørgsmålet skal identificere de eksisterende kvaliteter i parken, og 
hvordan borgerne benytter parken.

LOOPET OMKRING DAMPARKEN
Udfra brugernes svar ses et klart ønske om at bevare loopet ved Dam-
parken. Det generelle indtryk af udformning er høj grad positiv, især for 
de to mødesteder ved

En gåtur rundt om dammen
86.4 %
Dyre- og naturliget i parken
51.9 %
De større arrangementer
44.5 %
Mulighed for at købe mad 
og drikke
42.2 %
De faste aktiviteter
36.2 %
Andet
7.7 %

Næsten aldrig 

Et par gange om ugen 

I bil

Til fods Mindre end et par gange om ugen

På Cykel

Ankomst til Damparken Parkering ved Damparken

Aldrig

Hver dag

ANKOMST FOR GÅENDE
Størstedelen af brugerne ankommer til fods. Det understreger også 
parkens bynære forbindelse

ANKOMST TIL PARKEN
”Jeg ankommer oftest til Damparken...”
Hvordan brugerne ankommer til parken er essentielt for hvordan man 
behandler indgangene til parken. 

til fods
57.1 %
i bil
34.2 %
på cykel
2.8 %



Fra Bispebroen ved Storegade

Fra Klosteret mod øst

Fra Omkørselsvejen
mod syd

Fra Omkørselsvejen
mod nord

Fra indgangen ved lege-
pladsen i nord 

Fra gl. Haderslev kirke 

Andet 

Næsten aldrig 

Et par gange om ugen 

I bil

Til fods Mindre end et par gange om ugen

På Cykel

Ankomst til Damparken Parkering ved Damparken

Aldrig

Hver dag

EN KLAR INDGANG
Den primære ankomstvej for brugerne af Damparken er Bispebro-
en ved Storegade. Den forbinder sig til gågademiljøet og den indre 
by.  

INDGANGE TIL PARKEN
”Jeg ankommer oftest til Damparken fra...”
Der er mange forskellige måder at ankomme til Damparken. For at 
kunne vurdere hvordan indgangsituationerne i Damparken fungere, 
har det været essentielt at finde ud af hvor brugerne kommer fra. 

Fra Bispebroen ved Storegade
54.6 %
Fra Omkørselsvejen mod syd
12.8 %
Fra indgangen ved legepladsen
10.8 %
Fra omkørselsvejen mod nord
8.3 %
Fra Gl. Haderslev kirke
7.0 %
Fra Klosteret mod øst
3.6 %
Andet
2.8 %

DEN BYNÆRE PARKERING
”Jeg benytter parkeringspladserne tæt ved Damparken...”
Den parknære parkering er både en kvalitet for parken men også 
en barrier ift. at forbinde Damparken bedre med den indre by. 
Spørgsmålet giver en realistisk ide om hvor vigtig den bynære 
parkering ved Damparken er. 

Et par gange om ugen
21.1 %

Næsten aldrig
26.8 %

Mindre end et par gange om ugen
39.0 %

Aldrig
10.2 %
Hver dag
2.9 %

ALTERNATIV BRUG AF PARKERING
Flere svare at de næsten aldrig eller få gange bruger parkerings-
pladserne nær damparken.  

SURVEY / KORTLÆGNING OG BEARBEJDNING



PARKENS SAMMENHÆNG TIL RESTEN AF BYEN
”Jeg syntes Damparkens sammenhæng til resten af byen...”
Det er vigtigt at se på hvordan brugerne opfatter forbindelsen 
mellem parken og byen. Skal forbindelsen forstærkes, eller ser bru-
gerne allere parken som en integreret del af byen.

BISPEN KULTURHUS
”Jeg benytter Bispen Kulturhus (før COVID-19)...”
Bispen ligger på grænsen mellem by og park, adskilt af en større 
parkeringsplads. 

Jeg benytter ALDRIG Bispen Kulturhus
38.6 %
Jeg benytter Bispen kulturhus 
NÅR DER ER ET SPÆNDENDE ARRANGEMENT
38.4 %
Jeg benytter OFTE Bispen kulturhus
22.9 %

Er god 

Er udmærket 
Er rigtig god

Er meget dårlig

Damparkens sammenhæng til resten af byen

Er dårlig

SURVEY / KORTLÆGNING OG BEARBEJDNING

En gang i mellem

Aldrig

Ofte

DEN GODE FORBINDELSE
Damparken er gennerelt godt forbundet til Haderslev. Adgangen fra Bispebroen knytter Dam-
parken til den indre by, og gør at parken er klart forbundet for brugerne.   

Rigtig god - god
77.8 %
Udmærket
16.8 %
Dårlig - rigtig dårlig
5.4 %

POTENTIALE FOR BEDRE FORBINDELSE
Bispen har potentialet for at blive en større del af Damparkens aktiviteter. Der ligger et uforløst 
potentiale i kulturhuset. De adspurgte brugere af Damparken benytter til dels Bispen. Ved at 
gøre den mere synlig og bedre forbundet til parken, kan kulturhuset komme til at spille en større 
rolle i Haderslev by.      



Byens naturpark
byens vandpark

Byens afslapningspark 

Byens folkepark

Byens aktivitets- og 
bevægelsespark

Byens picnicpark 

Byens kulturpark 

Andet 

ØNSKER TIL FREMTIDENS DAMPARK
”Jeg ønsker fremtidens Dampark bliver...” 
Hvordan ser brugerne den fremtidige udvikling af parken. 

BRUGEN I DAG OG DE FREMTIDIGE ØNSKER TIL DAMPARKEN
Når man ser de fremtidige ønsker til Damparken ift. hvordan brugerne 
benytter Damparken i dag, går mange af temaerne igen. 

Byens naturpark
60.6 %
Byens afslapningspark
59.1 %
Byens folkepark
46.6 %
Byens aktivitets- og 
bevægelsespark
43.2 %
Byens picnicpark
34.2 %
Byens kulturpark
32.5 %
Byensvandpark
24.7 %
Andet
4.8 %

En gåtur rundt om dammen 

Dyre- og naturlivet i parken 

De større arrangementer

Mulighed for at købe mad og 
drikke i parken 

De faste aktiviteter i parken 

Andet 

Brug af DamparkenBrugen af parken i dag Den fremtidige park

SURVEY / KORTLÆGNING OG BEARBEJDNING


