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Ejendommen er beliggende centralt i Haderslev på hjørnet mel-
lem Laurids Skaus Gade og Bredgade i et trafikalt knudepunkt, 
hvor Ejendommen opnår betydelig eksponering mod en af byens 
mest trafikerede ind- og udfaldsveje. Ejendommens gode belig-
genhed blev i forbindelse med restaurantens åbning påpeget af 
Steffen Pedersen, Driftschef ved King Food Danmark A/S, ligesom 
det også blev påpeget, at beliggenheden ikke er tilfældigt ud-
valgt:

"Vi synes selv, at vi har fundet den helt rigtige beliggenhed."

"Placeringen i krydset mellem Bredgade og Laurids Skaus Gade var 
ikke tilfældig. Kings Food, der står bag Burger King, vurderede, at om-
rådet var et trafikknudepunkt med butikker som Føtex, Meny, Aldi og 
Circle K i nærheden." (Ugeavisen Haderslev 14.12.2017)

Udover de øvrige omkringliggende detailaktører udgøres Ejen-
dommens nærområde af en række beboelseskvarterer, børne-
have, folkeskole og University College Syd, hvor alene ca. 6.500 
studerende og 700 lærere har sin daglige gang. Nord for Ejen-
dommen langs Bredgade, findes desuden JYSK, Skousen, ILVA 
samt andre detail- og erhvervsforretninger, mens den absolutte 
bymidte i Haderslev er at finde mindre end én km fra Ejendom-
men. 

Haderslev
Haderslev er med sine 22.011 indbyggere pr. 1. januar 2022 ho-
vedby i Haderslev Kommune. Byen er beliggende midt mellem 
Kolding og Aabenraa med hhv. 28 km og 26 km kørsel til de to 
nabobyer. 

Haderslev er uddannelsesby med flere folkeskoler og privatskoler 
samt både ungdomsuddannelser og videregående uddannelses-
institutioner. Hertil er byen kendetegnet ved sin gode infrastruk-
tur med nem adgang til både den østjyske jernbane og motorvej 
E45. Netop infrastrukturen bidrager til, at byen danner både ar-
bejdsplads og hjemsted for mange pendlere. I 2020 blev 31,5% af 
Haderslev Kommunes arbejdspladser varetaget af pendlere, ho-
vedsageligt bosat i Kolding og Aabenraa Kommune, mens 40,4% 
af de beskæftigede i kommunen udpendler til arbejdspladser 
udenfor kommunen. 
Læs yderligere om antallet af arbejdspladser i Haderslev side 20-21.

Vurdering
Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed med 
optimal synlighed - i et område med vigtig infrastruktur og stort 
kundegrundlag - dels danner et yderst bæredygtigt grundlag for 
driften i Ejendommen, men også sikrer en god prognose for alter-
nativ anvendelse, såfremt dette skulle blive aktuelt.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Haderslev 
Kommune

  56.117 56.188 56.051 55.906 55.888 56.029 56.045 55.963 55.857 55.670 55.376 55.340

Haderslev 21.213  21.396 21.485 21.574 21.748 21.994 21.955 21.973 22.011 22.101 22.032 22.011

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og årstal (Danmarks statistik):

EJENDOMMENS BELIGGENHED

Laurids Skaus Gade

Laurids Skaus Gade

Bredgade

Bredgade

Trafiktal (2022)::
7.507

Vi synes selv, at vi har fundet den helt rigtige beliggenhed.

”“- Driftschef hos King Food Danmark A/S, Steffen Pedersen (Ugeavisen Haderslev 14.12.2017)

University 
College Syd 

Sct. Severin 
Skole 

      Placeringen i krydset mellem Bredgade og Laurids 
Skaus Gade er ikke tilfældig. King Foods, der står bag Bur-
ger King-restauranten, vurderede, at området var et tra-
fikknudepunkt med butikker som Føtex, Meny, Aldi og 
Circle K i nærheden.”

“
- Ugeavisen Haderslev 14.12.2017
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Der er aktuelt igangsat en række udviklingstiltag og projekter i 
Haderslev Kommune - både i Haderslev bymidte og i den øvrige 
del af kommunen. 

Byudvikling i Haderslev
26 hektar midt i Haderslev udvikles
I september 2020 kunne et enigt Haderslev Byråd godkende op-
starten af projektet 'Jomfrustien' - det største byudviklingsprojekt 
i Haderslev by i årtier.

Jomfrustien omfatter udvikling af et 26 hektar stort område i 
Haderslev bymidte, der skal gøre det endnu mere attraktivt for 
investorer og bosættere at vælge Haderslev. Området skal både 
udvikles med nye boliger og erhverv samt danne forbindelse 
mellem den nye bydel på havnen og Haderslevs gamle bykvarte-
rer. Ydermere klimasikres området og der etableres store grønne 
park-arealer, som skal bidrage til byforskønnelse.

Jomfristien planlægges at stå færdigt i 2027 og ventes for Hader-
slev Kommune samlet at løbe op i investeringer på DKK 176 mio., 
hvor de kommende kommunale investeringer bl.a. skal bidrage 
til at opfylde målet om at få 500 flere indbyggere og 1000 flere 
arbejdspladser i kommunen inden 2030. 

Om projektet har Byrådsmedlem i Haderslev Kommune, Carsten 
Leth Schmidt og Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, Allan 
Emiliussen, udtalt følgende: 

"Det er et helt unikt projekt, og det vil løfte vores by op til nye højder. 
Når kommunen går foran, så kommer de private også. 26 hektar er 
noget med volumen i."

"Nu fjerner vi en grim bagside af byen og binder havn og midtby sam-
men. Vi sætter både gang i fremtiden med private investorer samt i 
boliger, erhvervsliv og handleoplevelser."

En ny moderne bydel på Haderslev Havn
Haderslev Havn har udviklet sig fra at være en tidligere erhvervs- 
og trafikhavn til en ny og moderne bydel i Haderslev med boliger, 
erhvervslejemål, institutioner og rekreative tilbud - og omdannel-
sen er stadig er i gang.

I foråret 2022 blev det første spadestik til 'Honnørkajen' taget. Ind-
ledningsvist opføres der 95 nye moderne almene familieboliger, 
mens opførelsen af yderligere 60 ejerlejligheder påbegyndes i 
foråret 2024. Boligerne er placeret på Haderslev Havn med udsigt 
over fjorden og ligger i forlængelse af det 26 hektar store område, 
hvorpå Jomfrustien udvikles. Det ventes, at de almene lejeboliger 
står klar til indflytning i slutningen af 2023, mens ejerlejligheder-
ne skal stå klar i 2025.

Foruden opførelsen af Honnørkajen, er der er aktuelt gang i etab-
lering af offentlige arealer, infrastruktur, foreningshus og havne-
promenade på Haderslev Havn.

Højeste antal arbejdspladser i 10 år 
Hvert år i november opgør Danmarks Statistik deres arbejdsstyr-
kestatistik, og i år var der gode nyheder i Haderslev Kommune. 
Antallet af arbejdspladser i kommunen er steget med 3%, så der i 
november 2021 var 23.919. Det er en stigning fra 2020, hvor der i 
november var 23.229. Om stigningen påpegede Børge Koch, der 
er formand for Vækst- og Udviklingsudvalget i Haderslev Kom-
mune følgende: 

OMRÅDETS UDVIKLING
”Udover at det er positivt, at vi har fået flere arbejdspladser, er det 
også vigtigt at bemærke, at antallet af private arbejdspladser er 
steget mere end antallet af offentlige arbejdspladser. Det er vigtigt, 
fordi en stor andel af arbejdspladserne i kommunen i forvejen er of-
fentlige.” 

Det er især brancher som rejsebureauer, rengøring og service, 
hoteller og restauranter samt transport, der har fået flere arbejds-
pladser, mens udviklingen inden for handel er, at der er kommet 
færre arbejdspladser.

Fokus på vækst fra Haderslev Kommune
I september 2022 har flertalsgruppen i Haderslev Kommune ind-
gået et budgetforlig med fokus på sikring af velfærd og vækst. 
Forligspartierne ønsker at fastholde 2030-ambitionerne om 250 
flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejds-
pladser, hvilket understøttes af vækstinitiativer for DKK 5,4 mio. til 
bl.a. styrket turismeindsats og erhvervsindsats.

Overordnet set har forligspartierne valgt at prioritere nye ser-
viceudgifter på DKK 131,2 mio. over fire år. Hertil er der aftalt nye 
borgerrettede anlægsudgifter for DKK 87,6 mio. i hele budgetpe-
rioden.

I kommunens byudviklingsplaner indgår også et stort fokus på, at 
Haderslev skal være en studieby med attraktive uddannelsesmu-
ligheder, boliger samt jobmuligheder. Der sættes yderligere fokus 
på samarbejdet om et fælles samlet campus for uddannelserne i 
Haderslev.

Visualisering af Honnørkajen

Visualisering af Jomfrustien

Foto af 23. oktober 2022


