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Stålsat By 1990 -2025

Ét af 25 
industriminder/ 
kulturarvskommune 
(2007-2009)

Fase 1 Stålsat By 
(2012)

Fase 2 Stålsatte 
Byrum (2013-2014)

• Attraktiv by med 
rum til handel , 
rekreation og kultur 
– i flere dele af 
byen.

• Tiltrække borgere 
og besøgende via et 
stærkt brand = 
stålets by.

• Tiltrække 
fondsmidler til at 
udvikle en unik by. 

• Internationalt 
netværk, Holland, 
Tjekkiet, 
Detroit+Chicago

Gjethuset genåbnes (90)



Formidling som greb til 
at skabe byudvikling



Stærk forankret vision

• Forpligter politikerne og sætter 
rammen for alle på projekterne

• Formidler til omverden
• Forandrer sig i detaljeringsgrad 

når delprojekter planlægges
• Baner vej for forandring
• Bruges til at målrette drift
• Gør det nemt fx at løfte et 

punkt som ‘konsekvenser for 
kulturarv’ ind i politiske sager 

• Løfter perspektiv fx i 
planafdeling 

• Gerne operationelt med en 
nedsat politisk gruppe, der ‘står 
stærkt i projektet’



Landskab, Værk og By
Erik Brandt Dam, Sleth, Moe



Rådgivere med helhedssans
- og kærlighed for detaljen

• Faglig støtte til at holde fast i 
hovedgrebet, når pres på 
udvikling/hurtige løsninger 
melder sig fx politisk.

• Allieret i dialog med udviklere i 
byen – sparringspartner.

• Vigtig i samarbejde med fonde 
om udvikling af projekter.

• Løfter niveauet – perspektiv 
udefra.

• Projektledere, der tænker 
udvikling gennem drift og 
trækker rådgiver med ind i det 
rum.

• Afhængig af en projektleder, 
der kan navigere i det politiske 
rum og skabe synergi.



Råd til udvikling?
• Start med mindre projekter 

med 100% kommunal 
finansiering fx byrum, genplant 
allé, anlæg boardwalk for 
naturmidler på byens kystlinje, 
udskift vejbelysning, skilte

• Samarbejd med lokale 
foreninger om medfinansiering 
Lions mfl.

• Samskab med kulturafdeling og 
ildsjæe om midlertidige 
kunstevents

• Start fondsdialog på højt fagligt 
niveau både åbne ansøgninger, 
og såkaldte ‘calls’ – vis, at I er 
gået foran og har organisering

• Udvikling gennem drift, 
Udvikling gennem drift, 
Udvikling gennem drift





STÅLSAT BY

Overgang Krudtværk/Nordtorv

• Ny belægning og indsnævring af 
vejprofil 

• Ny bro/broer, der synliggør kanalen
• Kanalens vand trækkers længere 

ind på Nortorvet
• Nedlægge tunnel og ny flade ned til 

Krudtværksområdet
• Forstærkning af alléer
• Kanalkanter genskabes
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Overgang Krudtværk/Nordtorv
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STÅLSAT BY

Vandkraft og Byliv

Et Realdania ‘Hovedbyer på forkant’-
projekt, støttet med 6,2 mio. kr. 

Målet er at skabe mere liv i 
Frederiksværk hvor handelsbyen møder 
kulturbyen og 250 års industrihistorie, 
drevet af vandkraft
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VÆRKET
-mini Landskab, Værk og By



Legeplads – malebog 
indvielse onsdag d. 12 

maj kl. 15 ?
12. maj?
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Læring

1. Stærkt forankret vision og politisk rum.
2. Rådgivere og andre dygtige og tværfaglige 

sparringspartnere inkl. styr på myndighed.
3. Skab et råderum til udvikling både i 

organisationen, men også ved at tænke drift 
som udvikling.

4. Skab kontinuitet og del/inviter faglighed ind.
5. Kræv politisk lederskab ved udfordringer.



De 10 kulturarvsbud


