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FORORD

Bylivet i dag udspiller sig snarere omkring dagligvarebutikker, rådhuscentret og fritidsfaciliteter end i bymidten. Derfor leverer denne Masterplan forslag til,
hvordan både de nye samlingssteder og den tømte
bymidte kan gøres attraktive og forbindes, så Vojens´
borgere får lyst og lejlighed til at mødes i byen uanset
ærinde.
Tomme bygninger er en udfordring. Rådhuset er blevet til Sundhedscenter, men posthus, station, butikker
og banker er der ikke brug for i samme grad som
tidligere. Vojens er imidlertid ikke udsat for så stort et
funktionstab, som de tomme bygninger giver indtryk
af.
Vojens har oplevet en strukturel forandring, men byens udfordringer er ikke større end mange andre byers. Udgangspunktet for at give byen en ny fremtid er
endda rigtig god, og der er mere brug for tilpasning
end revolution.
I øjeblikket foretages meget store millioninvesteringer
i byen – trimning og renovering af de tidligere Brdr.
Gram-bygninger, renovering af almene boliger i Dyb2

bølgade/Søndergade, planlægning af ny LIDL o.s.v.
Det er fint og medvirker til, at andre, mindre projekter
og tilskud kan få stor effekt, hvis de er dele af en vision
og realiseres ud fra en samlet strategi.
VisionVojens rapporten er fortsat visionen, og med
Masterplanen bliver ideerne forankret og gjort operationelle. Forum Vojens´ egne midler rækker ikke
til alle de forandringer, vi ønsker, men ved at skabe
konkrete billeder af fremtiden, håber vi at finde samarbejdspartnere, der kan se sig selv i planen eller ét af
planens projektforslag.
De virkemidler, vi vil bruge for at tilføre byen større
værdi, er:
-

-

Grønnere by (grønne områder formilder indtrykket af et sted, hvor der ikke er liv og mennesker
hele tiden)
Mødesteder for alle (aldersgrupper)
Tryghed og inspiration
Bedre forbindelser (på tværs af jernbanen)
Byomdannelse (f.eks. fra tomme butikker til boliger)

-

Aktivitetsmuligheder (udfordringer tilpasset livssituation)

Masterplanen kan hjælpe og inspirere, men som borgere har vi også selv et ansvar. Udviklingen kan både
skabe (økonomiske) vindere og tabere, og somme
tider er det nødvendigt at indse/realisere et tab for
at komme videre. Eller aktivt at bidrage til ændringer
for at opnå gevinsten. Sådan kan det f.eks. være for
nogle af husejerne langs hovedgaden. Hvordan kan
tomme butikker få nyt liv, hvis ikke de skal være butikker længere?
Til slut en opfordring til dig som borger om at være
med til at gøre noget godt for din by. Meld dig som
frivillig og byd ind med det, du er bedst til. Lad os
sammen starte en ”bølge” af små ændringer, der
skaber begejstring og synliggør alle de kvaliteter og
aktiviteter, der er i byen. De skal være til at få øje på
– både for byens egne borgere og de gæster, der
kommer på besøg.
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Forfatter:
§17, stk 4 -udvalg, Haderslev Kommune
Borgere fra Vojens

Denne masterplan for Vojens midtby indeholder en
række tanker om udviklingen af den del af Vojens,
som borgerne opfatter som midtbyen. Størstedelen
af de traditionelle midtby funktioner er flyttet til Rådhuscentret og efterlader ikke noget godt indtryk af
midtbyen.

Forfatter:
Foreningen "Forum Vojens"
stiftet af Borgere fra Vojens

andre temaer. Gennemgående i VisionVojens er, at
byen opfatter sig selv som en sportsby - velbegrundet: Der findes mange og store faciliteter, og frem for
alt er der overordentlig stor deltagelse i sportsaktiviteterne i byen.

Derfor fremlægges en plan for udviklingen frem mod
en mere imødekommende og oplevelsesrig bymidte. Denne masterplan skal ses i sammenhæng med
flere andre planer: Helhedsplan for Halområdet 2017
– 2047, Fremtidens Motorsportsdestination – Business
Care, samt en plan for udnyttelsen af banegården,
der er på vej, som en opfølgning på VisionVojens.

Forum Vojens er en forening stiftet af borgere i Vojens med henblik på at omsætte VisionVojens til virkelig udvikling. Midtby gruppen under Forum Vojens
har valgt masterplanen som redskab, til at styre frem
mod det mål, at hvert kommende initiativ, så vidt muligt skal understøtte en omdannelse fra handels bymidte til en grøn bolig- og kulturbymidte: en rekreativ
bymidte.

VisionVojens var resultatet af arbejdet udført af de
borgere i Vojens, der deltog i Haderslev Kommunes
§17, stk.4-udvalg i 2015. Visionen berører Vojens bredt
både i forhold til geografiske områder og forskellige

Visionen udtrykker et fremtidssyn på byen. Masterplanen fordyber sig i et af visionens delområder – midtbyen – og forsøger at gøre drømmen håndgribelig
og ideerne konkrete ved at pege på vejen til realise-

Forventet initiativ:
Haderslev Byråd i samråd med
Foreningen "Forum Vojens"

ring af de forskellige forslag.
Hæftet er opdelt i 3 hovedafsnit: Hvad vil vi? Hvordan
gør vi? Hvad gør vi først? - efterfulgt af en tidsplan
samt bilag med organisationsdiagrammer og andet
forskelligt baggrundsmateriale.
Hovedbudskabet er, at der skal arbejdes for et byfornyelsesprojekt, der omfatter både bygningsfornyelse
og områdefornyelse. Disse tiltag skal suppleres med
andre frivillige projekter.
Masterplanen er udarbejdet af Forum Vojens med
input fra engagerede borgere og afleveret til Haderslev Byråd til videre initiativ, 1. marts 2017.
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VISION VOJENS
- FRA STRØG TIL PERLER
Vojens Hovedstrøg
(Fra Rådhuscenteret til Poulsbjergskolen)
Ca. 1 km.
Ca. 7.000 indbyggere

Haderslev Gågade
Ca. 0,5 km.
Ca. 21.000 indbyggere

Vojens er en unik by ramt af helt almindelige udfordringer. Vojens er 1 af 3 centerbyer i Haderslev Kommune. Jernbanen deler byen i en øst- og en vestby,
Ribevej adskiller yderligere byen i syd fra et stort boligområde i nord, som det fremgår af kortet til højre.
Det er erkendt, at der ikke i længden er basis for det
lange strøg, der engang udgjorde det rige handelsliv
i Vojens. Der satses nu på at Rådhuscentret er det
sted, hvor al detailhandel vil koncentrere sig. Dagligvarehandel kan desuden finde sted i et mindre
område af midtbyen omkring Danmarksgade / Hans
Grams Gade.
Det giver anledning til at betragte Vojens som en ny
slags by, hvor attraktorerne findes spredt som perler i
byen fremfor koncentreret i bymidten. Perlerne i Vo-
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jens ses på kortet til højre og er fra vest: Vojens Motorsport, Rådhuscentret, Vestergade, Musiktorvet ved
Vojens Kultur- & Musikhus, Udsigtspladsen ved dagligvarebutikkerne, Viadukten under jernbaneskinnerne, Banegårdspladsens trafikknudepunkt, Østergade
centret og Halområdet med isarena, svømmehal og
sportshaller.
Planloven tillader kun ét detailhandelscenter i en
by med under 20.000 indbyggere. Der forudsættes
ingen ændringer i kommuneplanens udpegning af
detailhandelsområder. Hvilket betyder, at masterplanen beskæftiger sig med bymidten og undersøger
de indsatsområder, der her kan arbejdes med.
Vojens opleves generelt som en grøn by med smuk
omgivende natur, grønne boligområder og gode

grønne elementer i gaderummet, som hække, bede
og bytræer.
Midtbyen er dog i høj grad præget af parkeringspladser på arealerne bag gadebebyggelsen i hovedgaderne Vestergade og Østergade (se bilag s.
43). Det grønne skal derfor fremmes for at få Vojens til
at være mere indbydende.
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MASTERPLAN

Arbejdsgruppen i Forum Vojens har afholdt 3 workshops med en følgegruppe, der repræsenterer forskellige interessenter.
De 3 workshops hed:
1: Hvad vil vi?
2: Hvordan gør vi det?
3: Hvad gør vi først?
På workshop 1 Hvad vil vi? fremkom de emner, som
følgegruppen peger på som vigtige for en forandring
af bymidten. Arbejdsgruppen fandt i de indkomne
forslag opbakning til at viderebearbejde temaerne
fra Visionen.
Derfor peger Masterplanen på de 8 nævnte indsatsområder, og navngiver dem udfra den funktion,
de tænkes at skulle have i midtbyen fremover. Ikke i
Kommuneplanforstand, men i fysisk forstand.
(Se kort til højre)
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På workshop 2 Hvordan gør vi? introducerede arbejdsgruppen 4 handlemuligheder for følgegruppen:
A: Fundraising.
B: Byfornyelse som områdefornyelse og / eller bygningsfornyelse.
C: Organisation, eksempelvis stiftelse af selskaber til
varetagelse af fornyelsesopgaver i bygningsmassen.
D: Borgerforankring og borgerdeltagelse.
Masterplanen beskæftiger sig med, hvordan planen
kan realiseres, fordi borgerne ønsker at tilkendegive deres intention om deltagelse i den proces, der
venter, når masterplanen er afleveret. Den skal ikke
havne i en skuffe, men bruges som udgangspunkt
for at tegne og beskrive projekter, organisere, skaffe
penge og finde drivere til anlægs- og driftsopgaver.
Her nævnes Haderslev Kommune som en central aktør.

På workshop 3 Hvad gør vi først? drøftes, hvad der er
vigtigst at gøre først for at starte den nødvendige forandring af Vojens midtby fra handelsmidtby i retning
af en rekreativ Midtby.
Hvert indsatsområde blev drøftet ud fra forskellige
vinkler:
-

Hvad skaber den største forandring?
Hvad er nemmest at gå i gang med?

Disse 2 spørgsmål gav 2 forskellige svar. Derfor var det
interessant at drøfte, hvad arbejdsgruppen og følgegruppen ville pege på som det allervigtigste at starte
med:
Forum Vojens ønsker at starte med Bymidteområde
B, suppleret med de mindre emner borgerne selv kan
igangsætte. Dette ønskes, da det giver den største
effekt og forandring for byen på kortest tid. Dette forudsætter Haderslev Byråds prioritering.

1:5000

Bymidteområd E:
Banegårdspladsen /
Den blomstrende lund

Bymidteområde D:
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UDFORDRING
- TOMME BYGNINGER

Eksisterende tom bygning i Vojens

De, der bor i eller kender Vojens, ved, at byen er et
meget levende sted med et rigt foreningsliv, unikke
og mange sportsfaciliteter, velbesøgte events (Høtte
mm.) og kulturtilbud (Vojens Kultur & Musikhus).
Man mødes i Rådhuscentret, hvor der findes et godt
udbud af detailhandelsbutikker.
Der er sundhedshus, bibliotek, gode skoler (heriblandt
idrætsefterskole) og indbydende boligområder.

Eksisterende tom bygning i Vojens

Det til trods er det en reel udfordring, at Vojens af
mange besøgende og efterhånden også af flere indbyggere, opfattes som kedelig og nedslidt.
Især er udviklingen en udfordring for de husejere, der
ikke længere har lejere i husene.
Hvor galt er det så?
Der er stadig aktive erhvervslejemål. Der er f.eks.,
pizzeriaer, frisører og genbrugsbutikker (se bilag s. 44

Eksisterende genbrugsbutik i Vojens
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ang. butikstyper).
Ved en optælling af tomme - og delvist tomme ejendomme fremkommer billedet til højre. (Optalt ved
simpel visuel vurdering på en gåtur. Reelt kan der
være et lidt andet billede, men kortet understøtter
det indtryk, man får på en tur gennem Vojens midtby).
De fleste bygninger ejes af enten selskaber eller private personer bosat andetsteds i Vojens (se bilag s.
45). I andre byer er problemet ofte, at husenes ejere
er hjemmehørende i andre kommuner og sjældent
interesserer sig for lokalsamfundet.
Disse kendsgerninger vækker ønsket om at komme
bygningsejerne til undsætning, hvis det på nogen
måde er muligt. Her peges på byfornyelse som det
bedste redskab.
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HVAD VIL VI
Vojens midtby skal forberedes på forandringen fra handelsbymidte til rekreativ bymidte.
Det kræver nye funktioner og nye værdier:
- Vojens bymidte skal have en grønnere karakter end idag.
- Der skal skabes flere uformelle mødesteder for alle på tværs af generationerne.
- Der skal være fokus på tryghed og et stimulerende oplevelsesrigt bymiljø.
- Der skal være aktivitetstilbud i sportsbyens ånd.
- Der ses gerne en ny jernbane passage fra østbyen over eller under banen.
- Først og fremmest vil det være velgørende at bygningsmassen renoveres så de nedslidte huse fornyes og tilpasses
de mere efterspurgte funktioner, der kan skabe liv i bymidten. Hvilket også giver flere boliger.
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TVÆRGÅENDE ELEMENTER

BYOMDANNELSE

Målet med masterplanen for Vojens midtby er at tilføre nye tværgående værdier til bymidten.

Der er altid en naturlig byomdannelse igang. Kommunen indretter gaderummet, og
bygningsejere omdanner deres huse til nye formål. Denne individuelle omdannelse
sker uden koordinering og uden et fælles mål.

Tanken er at bymidten skal fremstå indbydende og
være et tilbud til alle generationer. Den skal indbyde
til at mødes uopfordret - også selvom det fremover
ikke længere er butikkerne, der tiltrækker folk, men
nu de forskellige pladser (indsatsområder).
Disse tværgående værdier er fremdraget, som vigtige for at skabe et bedre bymiljø. Derfor er de integreret i de 8 forskellige indsatsområder, der beskrives
senere i hæftet under afsnittet: "Hvordan gør vi?".

Det gælder nu om at skabe en kvalitativ forandring mod et fælles mål. Vojens bymidte skal have et stemningsskift, så byen opfattes positiv, husene er beboede og
byrummene rare at være i.
Bygninger der er udtjent, skal renoveres – i værste fald fjernes. En tom grund kan give
mere værdi end et nedslidt hus – og nye byggemuligheder.
Der skal bygges og ombygges til den aktuelle måde at leve på:
Der er generelt behov for gode boliger til ældre, der flytter fra landet eller parcelhuse
til mindre boliger i byen. Der er singler i alle aldre. Travle pendlerfamilier, der ønsker
at være tæt på hvor det sker. Fælles er, at de søger nye former for fællesskaber, der
nedbryder ensomheden. Vojens har potentiale for tæt beliggende byboliger.
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GRØNNERE BY

MØDESTED FOR ALLE

For at binde bymidtens forskellige lokaliteter sammen til en bedre helhed, er nye grønne elementer et vigtigt virkemiddel.

Bymidten skal indrettes, så den inviterer til færden og ophold.

Vojens bymidte har allerede på nuværende tidspunkt mange grønne elementer
indbygget i gaderummet. Træer, plæner og hække bidrager til en god atmosfære i
byen. Denne atmosfære skal forstærkes. Vojens skal være endnu grønnere. Det kan
ske på flere måder. De offentlige arealer forvaltes af Haderslev Kommune (se bilag s.
42). Derfor er det vigtigt med en plan om at investere i grønne virkemidler, hver gang
et nyt (indsats)område skal bearbejdes.
Private personer kan også bidrage til et grønnere Vojens. Der opfordres til, at de parkeringspladser, der førhen betjente butikkerne og ikke længere er i brug, igen omdannes til grønne arealer – haver med plæner, hække og træer.
Arealet mellem fortov og nedlagte butikker er nu belagt. Der opfordres også her til at
etablere grønne elementer som f.eks. plæner og hække.

I middelalderbyer som Haderslev o.a. er der torve og pladser omgivet af huse. Her
er der plads til bænke og plads til events. I Vojens findes sådanne pladser ikke på
nuværende tidspunkt.
I Vojens skal mødestederne etableres i zonen langs gaden, på banegårdspladsen
og et nyt sted, man kan opleve som den centrale plads i Vojens – Musiktorvet. Det
skal være nemt at møde andre på tværs af generationerne. Alle indsatsområder skal
derfor rumme elementer målrettet forskellige aldersgrupper.
På kortet nedenfor er der udpeget 4 steder, hvor der ønskes opholdspladser.

Banegårdsplads

Østergadecentret

Nørregade

Østergadecentret

Nørregade

Banegårdsplads

Butikker er traditionelle attraktorer, men de bliver færre og større, så bymidten skal
indrettes som et supplement til Rådhuscentret, når det drejer sig om at tilbyde steder,
hvor man naturligt kan møde andre mennesker.
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TRYGHED OG STIMULERING

AKTIVITETSMULIGHED

Tryghed og stimulerende omgivelser er forudsætninger for et godt byliv.
Vojens er generelt en tryg by at færdes i. Det er en stimulerende by, hvis man kender
den, og er en del af de fællesskaber, der findes. Sportslivet, foreningslivet og familien
er eksempler på, hvor vi bliver stimuleret.

Sportsbyen Vojens har rigtig mange sports- og idrætstilbud, der henvender sig til byens
borgere og til hele regionen.

Er man gæst i Vojens, er disse kvaliteter ikke synlige. Vi skal derfor finde nogle elementer, der bidrager til at vi har lyst til at færdes i Vojens, bliver stimuleret og føler os trygge.
Belysning på gader og pladser udpeges som et virkemiddel til at skabe tryghed og
stimulering.
Lys og mørke er kontraster. Lysintensitet og farveoplevelser er med til, at byen opleves
levende og dynamisk.
Virkemidler der kan tages i brug: Lys fra master skaber oversigt – Lav belysning leder
i en retning – Lys på facader definerer rum – Belysning i trækroner skaber stemning.
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På kortet nedenfor er der vist, hvor de forskellige aktiviteter ligger. Af aktiviteter kan
der nævnes: Spejder, Krolf, Bold- og Idrætsklub, Tennis, Skytteforening, Motorsport,
Fitness, Gymnastik- og Idrætsefterskole, SE Arena og Skøjtehal samt Vojens Hallerne.
De fleste aktiviteter hører hjemme i en bygning, og er derfor ikke synlige fra hovedgaden.
Det ønskes derfor, at der i al kommende indretning af byens rum, gader og pladser
indtænkes synlige aktivitetsmuligheder. Det vil understøtter det særlige Vojens DNA,
der handler om fysisk udfoldelse og samvær på tværs.

BEDRE FORBINDELSER

INSPIRATIONSBILLEDER

I Vojens er kontakten mellem bydelene hæmmet af trafikale barrierer. Ribevej deler
Billundkvarteret fra resten af Vojens. Jernbanen deler Vojens i øst og vest (se kort s. 7).

TVÆRGÅENDE ELEMENTER

I Vojens midtby er al trafikal forbindelse mellem bydelene henvist til viadukten ved
banegården. Det afstedkommer derfor, at hovedparten af trafikken foregår i Vestergade og Østergade.
Mødersteder og fællesskab for alle

Eks. på blandede boformer og fælleskab Fællesskab og sammenhold for alle

Viadukten ønskes omdannet til en positiv oplevelse. Virkemidlerne er her belysningen.
Desuden ønskes der en passage, der forbinder øst med vest og dagligvarebutikkerne.

Grønne hække

Grønne arealer og plæner

Blomstrene træer

Mødested og fællesskab for alle

Fællesarrangement og fællesskab

Nærvær og fællesskab

Oplyste træer

Lys der skaber en farveoplevelse

Lys der skaber atmosfære

Trafikdæmpning

Udsmykning ved viadukten

Ny Jernbane Passage

Nørregade

Det er netop på denne strækning, der skal gøres en indsats for at dæmpe bilernes
dominans og skabes et karakterfuldt miljø for de bløde trafikanter. Vestergade ønskes
derfor omlagt. Nye træer skal have gode vækstbetingelser. Cyklister og gående skal
have fortrinsretten for bilerne, så mennesker kan opholde sig i gaden, mens de oplever aktiviteterne ved Vojens Kultur og Musikhus.
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BEDRE FORBINDELSER
BYGNINGER INDENFOR OMRÅDEGRÆNSEN
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INDLEDNING

HVAD VIL VI

HVORDAN GØR VI

HVAD GØR VI FØRST

BILAG

HVORDAN GØR VI
Det er vigtigt at forestille sig nogle konkrete tiltag - nogle konkret indsatsområder, der illustrerer, hvordan Vojens kan
se ud efter en omdannelse baseret på de ideer om nye værdier, der er beskrevet i det forudgående afsnit "Hvad vil
vi". På den måde kan man afprøve, hvordan ideerne kan omsættes til helt konkrete forandringer. Det særlige ved en
masterplan er, at den kun er retningsgivende. Den er et dokument, man skeler til i kommende beslutningsprocesser,
udarbejdelse af lokalplaner og egentlige anlægs- og byggeprojekter.
De forslag, der følger her er altså skitser, til inspiration i det videre arbejde. Bygningsejere kan undre sig over at deres
bygning er forsvundet i en skitse, men det er blot en illustration af en idé. En idé om at radikale forandringer er nødvendige - men selvfølgelig baseret på individuel privat deltagelse i omdannelsen.
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Udkast til en byfornyelse i Vestergade
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INDLEDNING

HVAD VIL VI

HVORDAN GØR VI

HVAD GØR VI FØRST

BILAG

VESTERGADE
TVÆRGÅENDE VÆRDIER

FORNYELSESOMRÅDE

GRØNNERE BY

ØKONOMI

KR

KR

KR

MØDESTED FOR ALLE

EJERFORHOLD

KR

KR

SELSKAB OG
PRIVATE

TID

BYOMDANNELSE

3+ ÅR

POTENTIEL FINANSERINGSKILDE
Haderslev
Kommune

Byfornyelse

Sponsorer

Interresenter

Fonde

Private

UÆNDRET
Eksisterende forhold i Vestergade

FORNYELSESOMRÅDE: Vestergade og Østergade ønskes fornyet, så der atter er lys i de tomme vinduer.
Indsatsen henvender sig til ejendomme langs Vestergade (og senere også Østergade), som ligger
indenfor bymidten. Disse er ofre for en forandring,
hvor eksisterende butikker er flyttet til Rådhuscenteret. Forandringen afhænger af de private ejere og
ejendomsselskabernes evne og lyst til at forny bygningsmassen og området.
Der kan ske en konkrete indsats i gaderummet ved:
Beplantning: Nye gadetræer i fodbed, private hække mellem gade og matrikler, omlægning fra asfalt til
grønt og klatre- eller slyngplanter på facaderne.
Belysning: Parkarmaturer til generel gadebelysning
suppleret med lav belysning ved opholdslommerne.
Der vil herved blive ryddet op i bydelen.
Skitseillustration af en del af Vestergade, der viser en tænkt udvikling på de private ejendomme og en ønskelig udvikling af gaderummet
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Udkast til en ny plads foran Kultur- og Musikhuset
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INDLEDNING

HVAD VIL VI

HVORDAN GØR VI

HVAD GØR VI FØRST

BILAG

MUSIKTORVET
TVÆRGÅENDE VÆRDIER

MØDEOMRÅDE

GRØNNERE BY

EJERFORHOLD

ØKONOMI
KR

KR

KR

MØDESTED FOR ALLE

KR

KR

PRIVAT
KOMMUNALT

TID

AKTIVITETSMULIGHED

2-3 ÅR

POTENTIEL FINANSERINGSKILDE
Haderslev
Kommune

Byfornyelse

Sponsorer

Interresenter

Fonde

Private

Eksisterende forhold fra området omkring Musiktorvet

MØDEOMRÅDE: Området over for Vojens Kultur &
Musikhus udpeges som en kommende central mødeplads dedikeret til fællesskab med musik og leg.
Målet er at skabe et mødested for alle på tværs af
alder. Forandring fra gaderum til plads, kan kun ske
ved fjernelse af en bygning.

Skitseillustration af "Musiktorvet", der viser en urban plads, som glider over i et grønt område. På pladsen er der: multibane / scene, siddetrin til publikum eller andre,
toiletter og depot, strøm til musik, overdækning, legeredskaber på faldunderlag, plads til boldleg, sansebede og musiklegeinstrumenter, opholdspladser og skakbane

Beplantning: Gadetræer i fodbed, plæne, bøgepur,
solitære blomstrende træer og sansebede.
Belysning: Parkarmaturer. Lav belysning. Effektbelysning. Belyste træer.
Belægning: Naturstensbelægning. Asfalt med termoplastornament for markeringer. Faldunderlag.
Trafik: På bløde trafikanters betingelser, men stadig
med gennemkørsel i begge retninger for biler.
Bygning: Toilet, depot samt overdækning.
Fast inventar: Siddetrin, natur- og musiklegeinstrumenter, borde, bænke og strøm til koncerter.
23

Udkast til en forandring af viadukten
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INDLEDNING

HVAD VIL VI

HVORDAN GØR VI

HVAD GØR VI FØRST

BILAG

VIADUKT
TVÆRGÅENDE VÆRDIER

OPLEVELSESPORT

TRYGHED & STIMULERING

ØKONOMI
KR

KR

KR

BEDRE FORBINDELSER

EJERFORHOLD
KR

KR

KOMMUNAL OG
BANEDANMARK

TID

0-1 ÅR

POTENTIEL FINANSERINGSKILDE
Haderslev
Kommune

Byfornyelse

Sponsorer

Interresenter

Fonde

Private

UÆNDRET
Eksisterende forhold ved viadukten

OPLEVELSESPORT: Viadukten omdannes til en mere
tryg oplevelsesport, der opleves som et bindeled
mellem øst- og vestbyen.
Målet er, at det skal føles trygt at færdes på tværs
af Vojens midtby. Den skal give en usædvanlig oplevelse med et kunstnerisk tilsnit, f.eks. en spektakulær
belysning i forskellige farver, der danner smukke mønstre, som varierer over tid og/eller fuglekvidren, der
bidrager til at fokus flyttes fra fremmede skidt.

FOTO
T
E
R
DE
REVI SÆTTES
IND

Viadukten: Denne bør repareres for slidskader, afrenses og evt. males.
Belysning- og lydprogram: Skal udvikles og etableres
i terræn og i porten. Efterklangstiden skal nedbringes
med nye beklædninger.

Viadukten set fra vestsiden
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Udkast til beplantning af banegårdspladsen
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INDLEDNING

HVAD VIL VI

HVORDAN GØR VI

HVAD GØR VI FØRST

BILAG

BANEGÅRDSPLADS
TVÆRGÅENDE VÆRDIER

BLOMSTRENE LUND

GRØNNERE BY

ØKONOMI
KR

KR

KR

MØDESTED FOR ALLE

EJERFORHOLD
KR

KR

KOMMUNAL
UÆNDRET

TID

TRYGHED & STIMULERING

2-3 ÅR

POTENTIEL FINANSERINGSKILDE
Haderslev
Kommune

Byfornyelse

Sponsorer

Interresenter

Fonde

Private

Eksisterende forhold ved banegården

BLOMSTRENDE LUND: Pladsen skal byde rejsende velkommen og tilbyder ophold og aktivitet.
Henvendelse: borgere, rejsende, ventende skolebørn
Den trafikale dominans nedtones og den rekreative
værdi øges. Eks. en blomstrende lund anlagt på plænen samt opholds- og aktivitetsinventar.
Etablering af årlig begivenhed eks. sønderjysk kaffebord med medbragt picnictæpper under træerne.
DSB ønsker at aktivere bygningen ved udlejning eller
salg. Dette er ikke en del af masterplanen.

Udkast til ny disponering af banegårdspladsen

Beplantning: Blomstrende træer med lang blomstringssæson.
Belysning: Høje lysmaster renoveres. Træer belyses.
Belægning: Asfalt renoveres. Af- og pålæsning markeres med "Mut & Mojn" og kyssemunde i termoplast.
Trafik: Af- og pålæsning langs bygningens forplads.
Busholdepladserne rygges tættere på bygningen.
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UDSIGTSPLADS
TVÆRGÅENDE VÆRDIER

UDSIGTSOMRÅDE

MØDESTED FOR ALLE

ØKONOMI
KR

KR

KR

AKTIVITETSMULIGHED

EJERFORHOLD
KR

KR

KOMMUNAL
OG SELSKAB

TID

0-1 ÅR

POTENTIEL FINANSERINGSKILDE
Haderslev
Kommune

Byfornyelse

Sponsorer

Interresenter

Fonde

Private

UÆNDRET
Fremtidige forhold ved Udsigtspladsen hvor Hotel Pauli lå

UDSIGTSOMRÅDE: Ved dagligvareområdet udpeges
et areal, hvor der er udsigt til handelslivet og den færden, der findes helt centralt i Vojens bymidte.
Målet er, at ikke kun biler dominerer, men at mennesker får mulighed for at tage ophold, her hvor allerflest har et naturligt byærinde. Pladsen henvender sig
til brugerne af dagligvarebutikkerne og byens øvrige
borgere.
Parkeringspladser foreslås aktiveret udenfor åbningstiderne, eks. drive-in biograf og bagagerumsmarked.
Danmarksgade 5 forslås som et grøn område.

Skitseillustration af Vestergade ovenfor skråningen ved viadukten viser den bycentrale udsigtplads, hvor der færdes flest mennesker i hverdagen
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INDLEDNING

HVAD VIL VI

HVORDAN GØR VI

HVAD GØR VI FØRST

BILAG

Beplantning: Skyggetræer og bøgepur.
Belysning: Lav belysning ved bænken. Træer belyses.
Belægning: Fliseunderlag ved bænkarrangement.
Trafik: Trafik foregår som hidtil, men adgangsvejen
tænkes anlagt med fartdæmpning.

ØSTERGADECENTRET
TVÆRGÅENDE VÆRDIER

PAUSEPLADS

GRØNNERE BY

ØKONOMI
KR

KR

KR

MØDESTED FOR ALLE

EJERFORHOLD
KR

KR

KOMMUNAL
UÆNDRET

TID

AKTIVITETSMULIGHED

1-2 ÅR

POTENTIEL FINANSERINGSKILDE
Haderslev
Kommune

Byfornyelse

Sponsorer

Interresenter

Fonde

Private

Eksisterende forhold ved Østergadecentret

PAUSEPLADSEN: Ved Østergadecentret skal nogle af
bilerne vige for en plads, hvor man kan tage et hvil,
mødes og opleve den færden, der er i området.
Indsatsen henvender sig til dem, der færdes til fods,
på cykel eller via aktivitetssporet (se s. 31) i Østergade. Der er et tilbud om at sidde, en aktivitet til små
børn og inventar til aktive motionister.
Skulle bygningen en dag antage en helt ny karakter,
kan pladsen fortsat eksistere.
Ændringer fra grå parkeringsplads til grøn pauseplads kan ske ved nedlæggelse af parkeringspladserne tættest på gaden. Der henvises i stedet til parkeringspladserne bag bygningen.

Udkast til ny disponering af Østergadecentret

Beplantning: Blomstrende træer og bøgepur.
Belægning: Fortovsbelægning. Asfalt med overfladelag af stenmel. Kulørte cirkler i termoplast, som aktiverende hoppecirkler for børn.
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NY JERNBANE PASSAGE
TVÆRGÅENDE VÆRDIER

BRO OVER BANEN

TRYGHED & STIMULERING

ØKONOMI
KR

KR

KR

BEDRE FORBINDELSER

EJERFORHOLD
KR

KR

KOMMUNAL OG
BANEDANMARK

TID

3+ ÅR

POTENTIEL FINANSERINGSKILDE
Haderslev
Kommune

Byfornyelse

Sponsorer

Interresenter

Fonde

Private

UÆNDRET
Inspiration til en ny jernbane passage

NY JERNBANE PASSAGE: Der skal skabes en færdselsmulighed, der forbinder øst med vest og dagligvarebutikkerne.
Indsatsen henvender sig til de kvarterer i østbyen, der
ligger syd for Østergade.
Der udtrykkes et behov for at skabe et alternativ til
Østergade / Vestergade, der på grund af jernbanen
er den eneste vej gennem Vojens by.

HYBENVEJ

SØNDERGADE KVARTERET

Princip af ny jernbane passage
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HVAD VIL VI

HVORDAN GØR VI

HVAD GØR VI FØRST

BILAG

Når dagligvareområdet fastholdes kan det være en
god idé at forbedre forbindelsen til kundeunderlaPræstegårdsvej
get: østbyen, der er længst væk fra Rådhuscentret.
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AKTIVITETSSPOR

AKTIVITETSSPOR
AKTIVITET: ÆLDRE - BØRN - AKTIVE

N

BYGNINGER INDENFOR OMRÅDEGRÆNSEN

Aktivitetssporet igennem bymidten

AKTIVITETSSPOR: Rundt i bymidten etableres et spor,
der forbinder de opholdsområder, hvor der er mulighed for uformelt at møde andre borgere.
Disse mødepunkter, indrettes med en genstand for
børn, en bænk til ældre og en aktivitet for aktive.
Indsatsen henvender sig til alle borgere og gæster.
Sporet etableres ved enkel skiltning. Hensigten er at
små børn, ældre og andre aktive mennesker kan
tælle længder og omgange og komme rundt i byen
til steder, hvor der også er andre mennesker.

Inspiration til aktiviteter for børn - aktive - ældre på aktivitetssporet samt skiltning langs sporet

Byens sportsånd markeres herved i det offentlige rum,
og der skabes små punkter, hvor mennesker vil krydse
hinanden og tage korte ophold. Det skal være installationer, der kan være dekorative selvom de ikke er
i brug og føles befolket og livfulde, selv om man kun
er få til stede.
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INDLEDNING

HVAD VIL VI

HVORDAN GØR VI

HVAD GØR VI FØRST

BILAG

HVAD GØR VI FØRST
Der peges på, at det vigtigste at gøre er en helhedsorienteret fornyelse, der tager fat på både områder og bygninger. Det problem der er iøjnefaldende, er de tomme huse. Det er dette problem, der har motiveret til at arbejde med
fremtidsplaner for hele midtbyen. Det der er nemmest at gøre noget ved, er indretning af de offentlige arealer. Nye
pladser og smukkere gaderum kan være en dynamo for at private initiativer, fører til bygningsforbedringer. På grund af
strukturelle udfordringer er der imidlertid slet ikke nogen garanti for, at forbedinger i byrummene vil føre til forbedringer i
bygningsmassen. Høne eller ægget? Begge dele er et ønske, og der peges i det efterfølgende på en rækkefølge, der
skal skabe mindre forandringer med det samme - og større forandringer snart.

33

TIDSPLAN
VI VIL FØRST..
Vi har på workshops med en større følgegruppe af
borgere og interessenter diskuteret, hvad der kan
være en dynamo for en forandring: nye opholdspladser i den tomme bymidte eller indhold i byen, så
man får lyst til at opholde sig der? Hønen eller ægget.
Konklusionen er, at det vigtigste indsatsområde er
byfornyelse i først Vestergade og senere Østergade.
Med Forum Vojens har vi et set-up, der kan sansynliggøre en succesfuld forandring. Men vi kan ikke alt
alene. Et byfornyelsesprojekt kan favne både områdefornyelse og bygningsfornyelse og udelukker på
ingen måde supplerende initiativer.
Tidsplanen til højre afspejler den prioritering Forum
Vojens peger på: Det vigtigste er at igangsætte en
byfornyelse.
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HVAD VIL VI

HVORDAN GØR VI

HVAD GØR VI FØRST

BILAG

BYFORNYELSE VESTERGADE

Princip tilkendegivelse om byfornyelse

Forarbejde

Princip tilkendegivelse om byfornyelse

Forarbejde

Udførsel

Princip tilkendegivelse om byfornyelse
Princip tilkendegivelse om byfornyelse

Forarbejde
Forarbejde

Udførsel
Udførsel

Princip tilkendegivelse om byfornyelse

BANEGÅRDSPLADSEN

MUSIKTORVET

UDSIGTSPLADSEN

ØSTERGADECENTRET

Forarbejde

Udførsel

Belægning
for busser om byfornyelse
Beplantning
Princip tilkendegivelse

Opholds- og aktivitetsinventar
Forarbejde

Trappeanlæg og fortov ved station

Udførsel

Belægning
for busser om byfornyelse
Beplantning
Princip tilkendegivelse
Belægning for busser
Beplantning
Belægning for busser
Beplantning

Opholds- og aktivitetsinventar
Forarbejde

Trappeanlæg og fortov ved station

Udførsel

Opholds- og aktivitetsinventar
Opholds- og aktivitetsinventar

Trappeanlæg og fortov ved station
Trappeanlæg og fortov ved station

Opholds- og aktivitetsinventar
Nedrivning
Opkøb
Opholds- og aktivitetsinventar
Nedrivning
Opkøb
Opholds- og aktivitetsinventar

Trappeanlæg og fortov ved station

Belægning for busser

Beplantning

Belægning for busser

Beplantning

Belægning for busser

Beplantning

Opkøb
Opkøb

Nedrivning
Nedrivning

Anlæg afog
plads
ogved
parkstation
Trappeanlæg
fortov
Anlæg afog
plads
ogved
parkstation
Trappeanlæg
fortov
Anlæg af plads og park
Anlæg af plads og park

Opkøb

Nedrivning

Anlæg af plads og park

Udvikling af ideen og udførelse

Opkøb

Nedrivning

Anlæg af plads og park

Udvikling af ideen og udførelse

Opkøb

Nedrivning

Anlæg af plads og park

Udvikling af ideen og udførelse
Udvikling af ideen og udførelse
Udvikling af ideen og udførelse
Udvikling af ideen og udførelse

Opholds- og aktivitetsinventar

Udvikling af ideen og udførelse

Opholds- og aktivitetsinventar
Opholds- og aktivitetsinventar
Opholds- og aktivitetsinventar
Opholds- og aktivitetsinventar

Udvikling af ideen

Udførelse
Opholdsog aktivitetsinventar

Udvikling af ideen

Udførelse
Opholdsog aktivitetsinventar
Udførelse
Udførelse

Udvikling af ideen
Udvikling af ideen

VIADUKTEN

Udførsel

Udvikling af ideen

Udførelse

Udvikling af ideen

Udførelse

Udvikling af ideen

Udførelse

Planlægning af ny ringvejstrafik og/eller ny jernbane passage for gående og cyklister
Planlægning af ny ringvejstrafik og/eller ny jernbane passage for gående og cyklister
Planlægning af ny ringvejstrafik og/eller ny jernbane passage for gående og cyklister
Planlægning af ny ringvejstrafik og/eller ny jernbane passage for gående og cyklister
Planlægning af ny ringvejstrafik og/eller ny jernbane passage for gående og cyklister

FORBINDELSER

Planlægning af ny ringvejstrafik og/eller ny jernbane passage for gående og cyklister
Planlægning af ny ringvejstrafik og/eller ny jernbane passage for gående og cyklister
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Byomdannelsesområder
Vestergade og senere
Østergade

Aktivitetsspor
Midtbyrute mellem
indsatsområderne

Mødeområde
Kulturtorvet foran
Vojens Kultur- og
Musikhus

Vojens Kultur& Musikhus

ade
Vesterg
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BILAG

Udsigtsområde
Mødested ved
dagligvarebutikkerne

Opleveslesport
Viadukten omdannes
til en oplevelsesport

Blomstrende Lund
Banegårdspladsen
forskønnes

Pauseplads
Østergadecentrets
forplads aktiveres

Banegården
de
Østerga

Banepassage
Ny forbindelse for fodgængere og
cyklister mellem øst- og vestbyen
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HVORDAN GØR VI

HVAD GØR VI FØRST

BILAG

BILAG
INDHOLD
-

Organisation
Kommunale Arealer
Parkering idag
Butikstyper
Ejerforhold Vestergade
Design Anbefalinger
Danske Kommuner skriver
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ORGANISATION
Privat Forening
FORUM VOJENS

Økonomisk Tilskud
HADERSLEV KOMMUNE
(2016 + 2017 + ...?)

UNDER UDARBEJDELSE AF MASTERPLANEN
Arbejdet med masterplanen er foregået i det organisations set-up, der vises til her venstre.

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppe

Rådhuscenteret

Motorsport

Arbejdsgruppe
VOJENS MIDTBY

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppe

Halområdet

Banegården

Haderslev Kommune
Planafdeling + Kultur og Fritid

Følgegruppe
INTERESSENTER
Workshopdeltagere
ca. 30 pers.

Referenceressource
HADERSLEV KOMMUNES
ARKITEKTURFORUM

Rådgiver
UDARBEJDELSE AF
MASTERPLANEN
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Privat Forening
FORUM VOJENS

Økonomisk Tilskud
HADERSLEV KOMMUNE
(2016 + 2017 + ...?)

EFTER MASTERPLANEN ER AFLEVERET
Forslag til organisationen for det efterfølgende forløb
efter masterplanens udarbejdelse vises til venstre.

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppe

Rådhuscenteret

Motorsport

Arbejdsgruppe
VOJENS MIDTBY

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppe

Halområdet

Banegården

Haderslev Kommune
Planafdeling + Kultur og Fritid

Kommunikationsudvalg

Arbejdsgruppe
VESTERGADE

Arbejdsgruppe
MUSIKTORVET

Arbejdsgruppe
VIADUKT

Arbejdsgruppe
BANEGÅRDSPLADS

Fundraising

Arbejdsgruppe
UDSIGTSPLADS

Arbejdsgruppe
Arbejdsgruppe
ØSTERGADECENTRET NY BANE PASSAGE
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KOMMUNALE AREALER
Flere af de områder, som indgår i masterplanens indsatsomåder er ejet af Haderslev Kommune. Det er
her markeret, hvilken områder der er tale om.
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KOMMUNALE AREALER
BYGNINGER INDENFOR OMRÅDEGRÆNSEN
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PARKERING IDAG
Denne registrering viser hvor stor en del af masterplanens indsatsområde, der på nuværende tidspunkt er
belagt til parkering.
Registreringen bygger på oplysninger fra en optælling udarbejdet af Cowi i 2011.
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KUNDE PARKERING

N

OFFENTLIG PARKERING
PRIVAT PARKERING
BYGNINGER INDENFOR OMRÅDEGRÆNSEN
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BUTIKSTYPER
Denne registrering bygger på iagtagelser på en gåtur i byen. Det kan her konkludreres, at der er en overrepræsentation af servicefag, pizzeriaer og lignende
spisesteder, samt genbrugsbutikker. Hver især gode
at have i byen, men med overvægt udgør de et ensidigt udbud.
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PIZZA, GRILL, CAFÉ, KIOSK
DAGLIGVARER
GENBRUG

N

FRISØR, FODPLEJE, BEAUTY, SOLCENTRE
ØVRIG DETAILHANDEL OG SERVICE
BYGNINGER INDENFOR OMRÅDEGRÆNSEN
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EJERFORHOLD
VESTERGADE
Det ses her, at det kun er få ejere, der selv bor i ejendommene. Heraf kan det derfor konkluderes, at de
fleste ejendomme er udlejningsejendomme.
Denne registrering bygger på oplysningerne i OIS.
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BEBOET AF EJER
PRIVATE UDLEJERE

N

SELSKABER
KOMMUNAL
BYGNINGER INDENFOR OMRÅDEGRÆNSEN
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DESIGN ANBEFALINGER
OMBYGNING
I forbindelse med private initiativer eller bygningsfornyelse har man en god anledning til at øge husets
arkitektoniske værdi. Hver lille detalje bidrager til helhedsindtrykket af huset, og huset bidrager til indtrykket af gaden.
Ved ombygninger fra butik til bolig kan mange af
bygningerne genvinde deres oprindelige udtryk. I flere tilfælde er der mulighed for at udnytte matriklen
foran huset til have.

Bygning med butik og parkering

Ombygning fra butik til bolig med have
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INDRETNING AF GADER OG PLADSER
For at skabe visuel sammenhæng i byen, bør der
gælde et set spilleregler, der er fælles for alle indsatsområder, og som omfatter de tværgående virkemidler, der skal tages i anvendelse.
Jo længere tid det tager at gennemføre fornyelser,
dets vigtigere er det, at have en designmanual at
styre efter.
En designmanual skal konkretisere følgende emner.
-

Gulv
Belysning
Inventar
Beplantning

GULV
DET VISUELLE
Når byens rum skal møbleres, skal man passe på ikke
at overmøblere. Øjet skal finde ro, og man skal kunne
orientere sig hurtigt.
Hvert element skal udvælges, så det udtrykker lokalitetens ønskede karakter.

Belægninger skal være funktionelle på det aktuelle
sted, så funktioner markeres, hvor det er nødvendigt.
Tilsammen skal de udgøre en helhed der hænger
smukt sammen. Generelt:
Asfalt på kørebaner, granit på pladser, klinker på fortove. Termoplast anvendes til markering af særlige
funktioner. Gode kanter mellem belægninger.

DET FUNKTIONELLE
Det er lige så vigtigt, at vælge med henblik på at udstyret opfylder de funktionelle behov. Der stilles mange ufravigelige krav til udstyr i byen, der knytter sig til
eksempelvis sikkerhed.
Funktionene skal altid vurderes ligeværdigt med det
visuelle udtryk.
DET RATIONELLE
Oftes er der krav til både anskaffelsessum og driftsudgifter. Når der vælges, skal disse 2 emner drøftes
samtidigt. Hellere kvalitet end kvantitet. Det er oftest
det mest bæredygtige valg.
DET SANSELIGE
Resulatet af udvælgelsen sætter stemningen. Vi stimuleres af det vi oplever. Det vi oplever knytter sig
til det vi ser og rører ved, det der gør os trygge eller utrygge og til de naturgivne elementer, som lys,
vand, lyd, og solens varme.
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BELYSNING

INVENTAR

BEPLANTNING

Belysning i gader: Armatur på stander.
På pladser: Stander med flere armaturer for generelbelysning. Lav retningsledende belysning: Pullerter.
På træer: Lys med mulighed for farveskift.
På Viadukten: Lys med farve og filter for mønster.
Aktivt lys på udvalgt inventar.

Inventar til forskellige formål skal have samme udtryk
og materialeholdning.
Bænke: Lameller i lys træsort.
Musik- og legeinstrumeter: Træ og stål.

Gadetræer og skærmende træer vælges robuste og
egnede uden en hyppig klipning er nødvendigt.
Hække og pur: Bøg.
Blomstrende træer skal have lang blomstring.
I plæner: Blå krokus i plæner.
Slyngplanter på facader anbefales fremfor selvhæftende planter.
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DANSKE KOMMUNER SIGER
STRATEGISK BYFORNYELSE VIRKER OGSÅ I DET
SMÅ

Kommunerne kan få gevinst af selv få midler i en begrænset periode, hvis et byfornyelsesprojekt er en del
af en bevidst strategi.
Selv små og tidsbegrænsede byfornyelsesprojekter
kan få stor effekt i et lokalområde, hvis kommunen
har en samlet strategi for, hvad man vil opnå, viser
en ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)
ved Aalborg Universitet København, der undersøger
kommunernes erfaringer med byfornyelse i perioden
2004-2013.
- De små projekter og de små tilskud kan have stor
betydning, hvis de hægtes op på en retning og en
vision for lokalområdet. Byfornyelsen skal ideelt set
være værdiskabende for lokalsamfundet og kommunen som helhed. Tilskud der fx gives til nedrivning
eller istandsættelser af bygninger, skal ikke ses som et
tilskud til den enkelte ejer, men som et tilskud til lokalsamfundet, fordi det enkelte projekt er med til at løfte
et område og dermed skaber en lokal værdi, siger
seniorforsker Jesper Ole Jensen.

SBI’s rapport viser, at der siden 2003 har været stigende interesse for byfornyelsesmidlerne. 73 pct. af alle
kommunerne anvendte byfornyelsesmidler i perioden 2010-2013.
Det er dog langt fra alle kommuner, der har udarbejdet en strategi for byfornyelsen. Kun omkring en
tredjedel af de mest aktive og erfarne kommuner
har formuleret en samlet strategi for de forskellige
byfornyelsesordninger, de har til rådighed. Lidt flere omkring halvdelen af de mest aktive kommuner - har
formuleret en strategi for de enkelte ordninger.
- Uden en strategi risikerer man at bruge midlerne ad
hoc, og dermed mindskes chancen for at udnytte
den synergieffekt, der kan opstå, når man klarlægger, hvordan midlerne skal spille sammen. Kommunerne har stort potentiale for at styrke deres byfornyelsesindsats med en strategisk tilgang, siger Jesper
Ole Jensen.

Han fremhæver desuden vigtigheden af at engagere de lokale borgere i byfornyelsesindsatserne.
- Byfornyelsen kan være med til at løfte et lokalområde, men det kan ikke løse alle problemerne i et
område. Det er vigtigt at koble en 'top-down'- og
'bottom-up'-tilgang, hvor de lokale borgere også engagerer sig i indsatsen. Det er vigtigt for at forankre
forandringerne i lokalområdet på den anden side af
byfornyelsen, siger Jesper Ole Jensen.
Eksempler på positive effekter fra byfornyelsesindsatserne er blandt andet, at de pågældende områder
er gjort mere attraktive, at beboere og de erhvervsdrivende er blevet stolte over deres lokalområde, at
indbyggertallet er øget og det lokale butiksliv styrket.
Læs mere hos Aalborg Universitet.
Læs eller download rapporten 'Kommunernes strategiske brug af byfornyelsen'.
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