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1. Godkendelse af referat fra sidste møde (1 min). 
Indstilling: 
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Referat godkendes. 

Beslutning: 

Godkendt. 

Bilag: 

. 

2. Høring vedr. nedrivning af Hotel Pauli (20 min). 
Sagsfremstilling: 

12. maj 2016 har Haderslev Kommune offentliggjort høring vedr. nedrivning af Hotel Pauli (se bilag). 

Høringssvar skal være kommunen i hænde den 9. juni 2016. 

Jakob Kramer Hero har på vegne af Vojensbilleder.dk afgivet høringssvar (se bilag). 

Området med Hotel Pauli er en del af VisionVojens, hvorfor Forum Vojens bør forholde sig til, hvad der sker 

i området. Der er en række spørgsmål, som bør drøftes.  

Er bygningen bevaringsværdig som den ser ud i dag eller skal den føres tilbage til den oprindelige bygning? 

Hvem skal i givet fald lægge penge i en tilbageførsel og i øvrigt i de ejendomme, der står tomme? 

Er Vojens borgere klar til forandring, eller er der ikke ønske om en by med vækst? 

Hvor mange borgere er villige til at være med til at opkøbe tomme ejendomme? 

Hvad er Forum Vojens holdning? 

Indstilling: 

Forum Vojens drøfter sagen med henblik på at komme frem til en holdning til høringen og om der skal 

afgives et høringssvar. 

Et eventuelt høringssvar udarbejdes efterfølgende af formandsskabet. 

Beslutning: 

Sagen blev drøftet. Formanden udarbejder et forslag til et eventuelt høringssvar. 

Forslaget sendes ud til bestyrelsen med henblik på at få bestyrelsens holdning til udkastet og om Forum 

Vojens skal afgive høringssvar. Det forudsætter at bestyrelsen er 100% enig i svaret. 

Bilag: 

Høring vedr nedrivning af Hotel Pauli 

Høringssvar vedr nedrivning af Hotel Pauli 

3. Økonomi (5 min). 
Sagsfremstilling: 

Status på økonomien og gennemgang af budgettet. 

Kassereren er ved at arrangere, så der er online banking. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 
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Bilag: 

4. Orientering fra formanden (20 min). 
Sagsfremstilling: 

Formanden orienterer om relevante emner siden sidste møde. 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

Torben Sommerset har trukket sig fra kommunikationsudvalget.  

Der blev givet en kort orientering omkring Rådhuscenteret og Motorsportsarbejdsgruppen. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

Bilag: 

5. Udvikling af banegårdsområdet (10 min). 
Sagsfremstilling: 

Banegårdsgruppen (Preben Holmberg, Flemming Kramer, Anders Møller, Dan Sørensen og Karl Posselt) er 

godt i gang med arbejdet, men endnu ikke klar til endelig afrapportering. Parallelt med gruppens arbejde er 

Forum Vojens inviteret med til et møde, DSB har aftalt med Haderslev Kommune. Mødet afholdes på 

Borgmesterkontoret i Haderslev den 7. juni.  

Hensigten med mødet er at få en dialog om samarbejde med henblik på aktivering af stationsbygningerne. 

DSB vil ikke deltage som ”projektejere”, men gerne bidrage som samarbejdspartnere for kommunen eller 

lokale iværksættere/ildsjæle. 

Banegårdsgruppen udarbejder et foreløbigt notat, der kan indgå som baggrundsmateriale for mødet 

mellem DSB, Haderslev Kommune og Forum Vojens. 

På mødet bliver Forum Vojens repræsenteret af formand og næstformand. 

Indstilling: 

Notat vedr. udvikling af banegårdsområdet drøftes og justeres til godkendelse. 

Beslutning: 

Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at fremsende kommentarer til Karl Posselt, som kan indgå i 

færdiggørelsen af notatet. Karl Posselt færdiggør notatet og det lægges som grundlag for de fremtidige 

møder med DSB og Haderslev Kommune omkring udvikling af banegårdsområdet og gerne indgå i 

budgetovervejelserne for 2017. 

Bilag: 

Notat-Banegårdsområdet-Vojens 

6. Arkitektkonkurrence om midtbyen (15 min). 
Sagsfremstilling: 

Torben Skødt kommer med et oplæg til plan for proces og beder om bestyrelsens input til oplægget. 

Indstilling: 
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Processen drøftes. 

Beslutning: 

Processen drøftet. Tidsplanen revideres eventuelt, så der er den nødvendige tid til rådighed. 

Procesbeskrivelsen udsendes til bestyrelsen, når den er justeret. 

Bilag: 

7. Status aktivitetsgrupperne (15 min). 
Sagsfremstilling: 

Punktet genoptages fra sidste møde. 

Der gøres status på igangsætning af aktivitetsgrupper. 

Indstilling:  

Status drøftes. 

Beslutning: 

Bestyrelsesmedlemmerne vælger hver 3 idéer fra idékataloget og sender til sekretæren. Sekretæren samler 

dem, laver en kort beskrivelse af dem og mailer dem ud til bestyrelsen. 

Formanden laver en ”jobbeskrivelse” for en ”driftsleder” som herefter ”ansættes” til at forestå 

gennemførelsen af de udvalgte idéer. 

Bilag 

8. Eventuelt (10 min). 
Karl Posselt deltog den 11. maj i et fyraftensmøde i Vojens Handels- og Erhvervsklub. Orienteringen om 

Forum Vojens var mødets (eneste) hovedpunkt, og if. formanden var fremmødet (19 deltagere) bedre end 

vanligt. Jeg opfordrede i den efterfølgende dialog deltagerne til at bidrage til arbejdet i Forum Vojens med 

den viden, de har. 

Torben Skødt orienterede fra møde i Karl Trier Fonden. 

9. Udmelding til offentligheden (15 min). 
Sagsfremstilling: 

Hvad udmeldes til offentligheden. 

Beslutning: 

Torben Rostgaard formulerer, hvad der lægges ud på Facebook. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Haderslev Kommune 
Teknik og Miljø 
Simmerstedvej 1 A,1 
6100 Haderslev 
 
www.haderslev.dk 
 
Dir. tlf. 74 34 22 17 
kwis@haderslev.dk 

11. maj 2016 • Sagsident: 15/22275 • Sagsbehandler: Kai Wisnewski 

Høring – ansøgning om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bygning 

 
Haderslev Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive ejendommen på 
matr. nr. 27, Vojens beliggende på adressen Vestergade 5, 6500 Vojens. 
 
Bygningen er registreret med en SAVE værdi på 4 og er udpeget som bevaringsværdig i 
Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune.  
 
Dette medfører, at bygningen er bevaringsværdig i henhold til §17 i Lov om Bygningsfredning og 
Bevaring af Bygninger og Bymiljøer. Bygningen må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har 
været offentlig bekendtgjort, og kommunen har besluttet om der skal nedlægges forbud mod 
nedrivningen i henhold til planlovens §14. 
 
I henhold til §18 i Lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger og Bymiljøer skal 
kommunen foretage en offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen med en frist på 
mindst 4 og højst 6 uger for fremlæggelse af indsigelser. På baggrund af høringen skal 
Kommunen afgøre, om man vil nedlægge forbud mod nedrivningen. 
 
 
Hvis du har bemærkninger til nedrivningen, bedes du sende dem senest d. 09.06. 2016 til: 
 
Haderslev Kommune 
Planlægning 
Simmerstedvej 1A, 1 
6100 Haderslev Kommune 
 
Eller på mail til plan@haderslev.dk 
 

Venlig hilsen 

Kai Wisnewski 
Planlægger 
 



 

Side 2 af 3 

Bygningen (Hotel Pauli) er opført i 1877 og er blevet ombygget i 1987. Det samlede bebyggede 
areal er 448 m2. Enkelte historiske fotografier fra omkring 1899 kan findes på hjemmesiden 
vojensbilleder.dk. 
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Ang. høringssvar omkring nedrivning af Vestergade 5 (Hotel Pauli) i Vojens
Sagsident 15/22275
Sagsbehandler: Kaj Wisnewski

Jeg hedder Jakob Kramer Hero, er tilknyttet Lokalhistorisk Forening for Vojens-området og bestyrer
hjemmesiden vojensbilleder.dk, som også nævnes i høringsopslaget fra Haderslev Kommune. 
Derfor kender jeg måske nok en smule mere til byens historie end de, der ikke er så lokalhistorisk 
interesserede. 

Jeg vil prøve at udnytte denne viden til at forklare, hvorfor en nedrivning af Vestergade 5 i Vojens 
ikke blot vil være en helt forfærdelig udslettelse af en absolut central bygning i byens historie, men 
også vil have negative konsekvenser for både kommunens anseelse og for virksomheden, som 
ønsker at benytte grunden.

For ikke at ende med en rapport på 15 sider, vil jeg holde dette forholdsvis kort, men hvis I ønsker 
uddybende bemærkninger, skal I ikke tøve med at kontakte mig.

Jeg tager i det følgende delvis udgangspunkt i, at det er Lidl, som ønsker at opføre bygning på 
grunden. Dette påvirker dog kun en del af argumentet mod en nedrivning.

Grundlæggende er der tre vigtige årsager til, at en nedrivning af Vestergade 5 vil være en (historisk)
fejl: Kommunens omdømme i Vojens, supermarkeders omdømme i Vojens samt (vigtigst) Vestergade
5's historiske betydning for byen. I det følgende vil jeg gennemgå disse tre grunde.

Kommunens omdømme i Vojens

Vojens Kommune ophørte med at eksistere med kommunesammenlægningen i 2007. Ud over at 
dette selvfølgelig symbolsk kunne opfattes som en degradering af byen med nedtagning af 
byvåbenet (patentanmeldt i 1953) og fjernelse af byvåbenflagene i vejkanten i forbindelse med 
byfesten Vojens Høtte (som har eksisteret siden 1971), gav det også en bekymring for, om den nye 
kommune ville være i stand til fortsat at have det lokale perspektiv i sine afgørelser, eller om man 
ikke ville kære sig så meget om Vojens, nu den blot var den næststørste by i kommunen og lå et 
godt stykke ude mod vest i forhold til Haderslev.

Desværre har Haderslev Kommune ikke gjort meget for at fjerne denne frygt, og på det seneste 
direkte handlet på en måde, som er skadelig for Vojens. Jeg vil forklare nærmere.

Da Vojens endnu havde sin egen kommune, blev der også revet huse ned. Der blev endda revet 
rigtigt mange huse ned over to omgange.

I 1960-1963 blev hovedgaden omlagt. Det var nødvendigt at finde en løsning på den stigende 
trafikmængde, som skulle over jernbaneoverskæringen midt i byen (faktisk kun cirka 50 meter fra 
Vestergade 5, som denne høring handler om). Løsningen blev at anlægge den viadukt, hvor 
trafikken i dag løber under jernbanen. 

I processen blev en meget stor del af byens allerældste bygninger og historiske midtpunkt revet ned.
Julius Nielsens forretningskontorer på Vestergade 2 (det var ham, som har lagt navn til Julius 
Nielsens Vej), klassiske købmandsforretninger på Vestergade 4, 6 og 8, postmesterboligen på 
Vestergade 10 (og få år senere posthuset på Vestergade 12 – den senere nedrivning skyldtes, at det 
nye posthus først kunne tages i brug i 1967), Vojens Mølle på Møllevej (som også forsvandt), 
biografen på Østergade 1, (det oprindelige) Hotel Vojens på Odinsplads og Vojens Statsbanegård. 
Alle forsvandt.



Cirka 15 år senere, i 1974-1975 blev den nye Billundvej (som på det tidspunkt hed Bregnbjergvej) 
anlagt i vestbyen. Den kom til at løbe lige vest for rådhuset. I den sammenhæng blev det, der i dag 
er Vestergades vestlige ende lagt om, hvorved en række private boliger blev nedrevet, og der blev 
skabt et grønt areal, hvor rådhuset (og få år senere også biblioteket) lå.

Vojens Kommune rev med andre ord også bygninger ned. Forskellen lå i formålet: Det var for at 
forbedre byens infrastruktur.

De seneste år har Vojens også set nogle historiske bygninger forsvinde, men her har årsagen ikke 
været et infrastrukturelt problem, som ikke ville kunne løses på anden måde. 

I 2015 blev både Østergade 46 (Povlsbjerggård) og P.N. Lagonis Vej 1 (det gamle kommunekontor) 
revet ned.

Østergade 46 var en central bygning, som (selvfølgelig med diverse ombygninger gennem tiden) 
havde ligget på den centrale grund i østbyen i længere tid end selve byen. Den var nævnt så langt 
tilbage som i 1790 (Vojens er grundlagt i 1864-1865), og den var en bygning, som mange havde et 
nært forhold til, da den i 50 år havde fungeret som børnehave. Den blev revet ned for at give plads 
til... parkeringspladser til kirken (velsagtens til brug de få dage på året hvor det var nødvendigt, dvs.
jul, konfirmation samt enkelte større begravelser eller bryllupper, hvor man af en eller anden grund 
ikke kan overskue at parkere ved Stadionparken et par hundrede meter væk).

P.N. Lagonis Vej 1 (tidligere Præstegårdsvej 5) var en bevaringsværdig bygning, som kommunen 
ulovligt rev ned uden høring. Den smukke bygning, som tidligere var både kommunekontor og 
senere børnehave, var qua sin fortid mindst lige så kendt som Østergade 46 på trods af sin mere 
tilbagetrukne placering. Hvad skal så placeres på grunden? Det er der ingen, der ved. Lige nu 
henligger den fortsat tom, og placeringen egner sig næppe til meget andet end enten en 
parkeringsplads eller en privatbolig. Det lugter med andre ord gevaldigt af en nedrivning for at 
spare udgifter (bygningen var ejet af kommunen).

2015: Østergade 46 rives ned 2015: P.N. Lagonis Vej rives ned så hurtigt og uanmeldt,
at ingen når at tage billeder af det

Forskellen mellem den måde historiske bygninger rives ned i hhv. Vojens og Haderslev Kommunes 
tid er derfor forhåbentlig tydelig: Hvor man under Vojens Kommune rev ned ud fra et hensyn til 
byen, river man i Haderslev Kommune ned ud fra mere arbitrære og kortsigtede hensyn.

En nedrivning af Vestergade 5 vil cementere det indtryk, man i Vojens har af, at Haderslev 
Kommune i en vis forstand er for langt væk fra det lokale og ikke magter at sætte sig ind i den 



betydning, visse bygninger har for den lokale identitet og historie. Når man kan rive en 
bevaringsværdig bygning som P.N. Lagonis Vej 1 ned, sige ”Hov, det var en fejl. Det må vi få rettet 
op på” og så mindre end et halvt år senere sætte en nedrivning af en endnu mere historisk vigtig 
bygning i høring, så et supermarked kan opføres, virker kommunen ikke blot ignorant i forhold til 
Vojens bys historie – den virker arrogant.

Jeg er her selvfølgelig opmærksom på, at kommunen er forpligtiget til at sætte nedrivningen i 
høring, når den har modtaget en anmodning om nedrivning. Dette ændrer dog næppe meget på 
kommunens image hos den almindelige borger.

Netop det, at et supermarked ønskes opført på grunden, er det værd at se lidt nærmere på. 
Supermarkeder har nemlig en meget kedelig historie i Vojens.

Supermarkeders omdømme i Vojens

I det følgende går jeg ud fra, at det er Lidl, som ønsker at opføre en meget stor bygning, hvis grund 
vil strække sig fra Vestergade 5 til Vestergade 11. Dette er, hvad jeg har hørt, er planen, men selv 
hvis det ikke er hele sandheden, er de følgende argumenter fortsat gyldige.

Supermarkeder har historisk en endda meget dårlig tendens til ikke at tage de store hensyn til byen, 
når man opfører sine bygninger. I stedet for at benytte sig af de lokaler, som er ledige (og egnede) til
formålet, vælger man sig en placering, river alt som står på grunden ned, og bygger sine 
standardiserede bygninger på grunden i stedet.

Det er, hvad det er. Man tager ikke hensyn til lokalhistorien, men det er heller ikke supermarkeders 
formål (det har vi kommunen til... forhåbentlig da, jf. P.N. Lagonis Vej 1 i afsnittet herover). 
Supermarkeder eksisterer for at tjene penge. Der hvor det først bliver rigtigt slemt er, når det går så 
godt eller skidt for deres indtjening, at de beslutter sig for at bygge nyt (eller dreje nøglen om).

Man vælger nu en ny grund, bygger et større supermarked, og lader den gamle 
supermarkedsbygning (som ikke blot kun vil kunne fungere som bygning for et andet supermarked, 
men som samtidig er så standardiseret, at man selv uden skilte kan se, hvilket supermarked, som 
oprindeligt opførte den) ligge. Eneste undtagelse er her Aldi, og den eneste årsag er, at de bygger 
større på den samme grund, hvor deres gamle bygning lå (nå ja... de rev også lige den gamle 
biblioteksbygning, som var den mest oplagte bygning for et kulturhus, ned i processen).

Rundt om i Vojens er der en hel håndfuld sådanne tomme kasser – efterladenskaber om man vil. 
Inden for cirka 100 meters radius fra Vestergade 5 finder vi Nettos gamle bygning på Vestergade 7 
(hvor to historiske bygninger – en manufakturhandel og et bageri blev revet ned i forbindelse med 
opførelsen), Rema 1000s gamle bygning på Danmarksgade 5 samt SuperBests gamle bygning på 
Vestergade 13C-D. Alle tre er (selvsagt) meget velegnede til supermarkedsdrift, allerede opført og 
med gode parkeringsmuligheder. I byens vestlige ende finder vi Favørs gamle bygning på 
Rådhuscentret 3 og Faktas gamle bygning på Rådhuscentret 13. Den første af de to bygninger har 
nu ligget tom i mere end 25 år(!)



Nettos gamle bygning på Vestergade 7
(tom siden 2010)

Rema 1000s gamle bygning på
Danmarksgade 5 
(tom siden 2010)

SuperBests gamle bygning på
Vestergade 13C-D
(tom siden 2011)

Favørs gamle bygning på
Rådhuscentret 3
(tom siden 1990)

Faktas gamle bygning på
Rådhuscentret 13
(tom siden 2015, 

midlertidigt benyttet af Aldi)

Vojens har med andre ord stor og kedelig erfaring med, at supermarkeder fjerner historiske 
bygninger og er absolut ligeglade med den tilstand, byen efterlades i, når forretningen enten rykker 
videre eller må lukke.

At opføre et supermarked langs en meget lang del af Vestergade, hvorved man effektivt får slettet 
den sidste del af den historiske bymidte vest for jernbanen fra landkortet, vil derfor blot understrege
det indtryk, mange borgere i Vojens har af supermarkeder, og vil vise, at den nye bygherre er 
bedøvende ligeglad med byen som sådan, og kun interesserer sig for borgernes penge.

Den eneste årsag, jeg umiddelbart kan komme på, hvorfor man kunne være interesseret i at opføre 
et supermarked ud mod Vestergade, er, at bygningen herved bliver synlig for trafik på hovedgaden. 
Dette bør dog ikke være (og er ikke) et gyldigt argument, for blot cirka 100 meter væk ligger Rema 
1000 skjult i bunden af Hans Grams Gade (hvor de endda selv valgte at flytte hen), og forretningen 
går strygende.

Den oplagte placering af et nyt supermarked vil være – selv hvis man ikke er interesseret i at flytte 
ind i de tomme supermarkeder på Danmarksgade 5, Vestergade 7 eller Vestergade 13C-D – at 
opføre en bygning umiddelbart syd for bygningerne på Vestergade ved den store parkeringsplads, 
som allerede nu ligger klar mellem Hans Grams Gade og Danmarksgade, og som ikke benyttes efter
lukningen/flytningen af de ovennævnte supermarkeder.



Ubrugte supermarkeder omkring idéel parkeringsplads er markeret med rødt. 
Planlagt område for opførelse af nyt supermarked (og nedrivning af Vestergade 5, 7 og 11) er markeret med gult.

Den historiske betydning af Vestergade 5

Vestergade 5 (kendt som Hotel Pauli) er en absolut central bygning i Vojens' historie. At rive den 
ned ville groft sagt svare til, at man i Haderslev besluttede sig for at rive Harmonien eller 
Concordia-bygningen på Torvet ned for at opføre en Døgnnetto på grunden.

Bygningen er opført senest i 1877, kun 12-13 år efter byens grundlæggelse. Om det var byens 
grundlægger, P.N. Lagoni, som stod for opførelsen (som andre kilder siger skete i 1870, kun cirka 5 
år efter byens grundlæggelse) er ikke afklaret, men han drev med sikkerhed hotellet i en periode.

ca. 1899: Vestergade 5

Vi har med andre ord at gøre med en bygning, som helt fra starten er meget tæt knyttet, ikke blot til 
byens fødsel, men også til dens grundlægger. 



Denne tilknytning til byen er ikke blevet mindre op gennem årene. Hotel Pauli har gennem hele 
byens historie været et af de vigtigste punkter, både for fejring af private mærkedage, men også for 
kulturelle og historiske begivenheder. 

Der har været afholdt revyer, skolefester og afdansningsballer i bygningen. Under Første 
Verdenskrig var tyrkiske soldater indkvarteret, og efter Anden Verdenskrig blev befrielsen fejret i 
hotellets lokaler.

ca. 1913: Tyrkiske soldater indlogeret i Hotel Pauli 1945: Befrielsen fejres på Hotel Pauli

1946: Afdansningsbal 1940'erne: Skolekomedie

Det er dog ikke kun i fortiden, at bygningen er vigtig. Den dag i dag indgår den fortsat aktivt i 
mange arrangementer, og er på ingen måde sygnet hen eller glemt.

Efter anlæggelsen af viadukten, nedrivningen af Vestergade 3 og Nettos nedrivning af Vestergade 7 
og 9 i 1995-1996 er Vestergade 5 den sidste del af Vestergades oprindelige sydside – og med afstand
den vigtigste af bygningerne på denne side, uanset hvor langt mod vest man skuer.

Alle borgere i Vojens har på en eller anden måde et forhold til bygningen, alle har haft oplevelser 
eller har deltaget i arrangementer i bygningen, og alle vil dagligt mærke tabet, hvis en ny, anonym 
supermarkedsbygning vil minde dem om det på højen ved Vestergade.

At tillade en nedrivning af den erklæret bevaringsværdige bygning på Vestergade 5 vil ikke blot 
være en kolossal historisk fejltagelse – det vil også være en skandale og en skamplet på Haderslev 
Kommune, som vil få den ulovlige nedrivning af P.N. Lagonis Vej 1 til at ligne pebernødder.

På vegne af vojensbilleder.dk
Jakob Kramer Hero
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Notat om udvikling af banegårdsområdet i Vojens. 
 

1. Baggrund 
 
Det af Haderslev Kommune nedsatte §17, stk. 4 udvalg har under navnet VisionVojens beskæftiget sig 
bredt med visioner og ønsker for udvikling af Vojens by og omegn. I VisionVojens´ afrapportering til 
Haderslev Kommune hedder det om banegårdsområdet: 
 
”Banegården og Odinsplads omdannes. Banegården er porten til Haderslev kommune og det første, 
som besøgende ser, når de ankommer med tog eller bus. Flere bygninger står tomme. Banegården skal 
fortsat være trafikknudepunkt, og den skal ses i sammenhæng med f.eks. Hotel Vojens og den næsten 
tomme bankbygning øst for pladsen. Målet er, at banegården og Odinsplads opleves imødekommende 
og aktive, så gæster får en god modtagelse i Vojens og kommunen.” 
 
Det efterfølgende arbejde med at realisere visionerne er forankret i (Foreningen) Forum Vojens. Der er 
3 aktuelle Forum Vojens initiativer, der vedrører banegårdsområdet: 
 
1) Forum Vojens har nedsat en projektarbejdsgruppe for banegårdsområdet 
2) Forum Vojens planlægger i 2016 en arkitektkonkurrence for midtbyen, der formentlig også  
     kommer til at omfatte hovedtræk for banegårdsområdet. 
3) Forum Vojens har sendt et høringssvar vedr. Haderslev Kommunes Planstrategi 2016. Høringssvaret  
    drejer sig bl.a. om Vojens Station. 
 
Dette notat kan af gode grunde ikke tage højde for resultatet af arkitektkonkurrencen, men er et 
foreløbigt resultat af 3 møder i projektarbejdsgruppen for banegårdsområdet. Det er tænkt som oplæg 
til dialogmødet mellem repræsentanter for DSB, Haderslev Kommune og Forum Vojens den 7. juni 
2016. 

 

2. Afgrænsning af banegårdsområdet 
 
I arbejdsgruppen er banegårdsområdet udvidet/afgrænset til at omfatte de 2 DSB-bygninger 
(Odinsplads 3 og 3A), den tidligere posthusbygning (Odinsplads 1), Hotel Vojens (Nørregade 2), Danske 
Bank bygningen (Østergade 1) og banegårdspladsen (Odinsplads).  
 
 

3. Faktaboks 
 
Bygningerne: 
- Hotel Vojens er i fuld drift. Bebygget areal 1012 m2, bygningsareal 1441 m2 + kælder 120 m2. 
- Danske Bank bygningen rummer p.t. 10-15 arbejdspladser i bankens ”Landbrugscenter Sydjylland”,  
  men forventes tømt, når et byggeri i Kolding står færdigt ultimo 2017. Bebygget areal 449 m2,  
  bygningsareal 857 m2 + kælder 230 m2 
- Posthuset er tomt og sat til salg. Bebygget areal: 388 m2, etageareal 776 m2 + kælder 273 m2 
- DSB-bygningerne rummer en almindelig lejlighed (udlejet) og huser teknik for Bane Danmark, men  
  er ellers tømt og brugbart til andre formål.  
  Stationsbygningen bebygget areal 590 m2 (samlet bygningsareal 1038 m2, heraf boligareal 147 m2 +  
  kælder 588 m2).  
  Transport- og garagebygningen 475 m2 (+ kælder 139 m2) 
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Trafiktal: 
 
Sydtrafik (måling i Sydtrafiks busser i uge 2015:43):  
Antal påstigere  2.286 (gennemsnit pr. døgn: 327) 
Antal afstigere  2.153 (gennemsnit pr. døgn: 308) 
Antal rejsende i busserne 10.262 (gennemsnit pr. døgn: 1.466) 
 
DSB (afrejser og ankomster for togrejsende pr. hverdag i henhold til Trafikplan 2012-2027):  
ca. 650. 

 

 
 

4. Ideer/ønsker til indhold og aktiviteter i de ledige bygninger 
 

Videoovervågning og mulighed for adgangskontrol. Bygninger, der er tømt for indhold eller uden 
opsyn/personale kan friste til misbrug eller hærværk. Banegårdsbygningerne bør derfor forsynes med 
videoovervågning og adgangskontrol. Tilsvarende løsninger med adgang via sundhedskort findes og 
fungerer i forvejen andre steder. Der bør etableres en fælles, lokal infrastruktur for sådanne løsninger, 
sommå forventes at brede sig til flere og flere fritidstilbud. 
 

Aktiviteter/faciliteter i relation til rejsende og offentlig transport: 
- Adgang til ventesal med toiletter og anden service for rejsende, togpersonale og  
  buschauffører 
- Enkle muligheder (automater) for køb af mad og drikke til rejsen 
- Veteranbanen Haderslev Vojens (VHV) er interesseret i lokaler til klub-, undervisnings- og  
  værkstedsbrug – desuden plads til remise til eget materiel 
- Cykelforretning med (salg og) udlejning af cykler, cykelanhængere, mountainbikes, segways –  
  og tilhørende reparation/service 
 

”Turistkontor”. Hvadenten besøgende ankommer via tog, bus, som hærvejsturister, som kunder til 
Acture Park aktiviteter, eller… er banegårdsområdet et oplagt sted for information om lokalområdet i 
form af elektronisk opslagstavle, digital turistinformation, begivenhedskalender og internet-pc.  
Gratis WiFi samt strøm til opladning af smartphone er også et tilbud, turister vil forvente. 
 

Præsentation i bred forstand – d.v.s. noget at se på for rejsende, passerende, ventende – 
permanent eller midlertidigt/skiftende. Det kan være modeljernbane, udstilling af smagsprøver fra 
lokale kunstnere, børnekunst, skoleprojekter, lokalhistorie, Vojensbilleder, museer og lignende 
 

Overnatning. Bed & Breakfast/vandrerhjem/sportel. Enkle muligheder for overnatning – gerne i 
samdrift med Hotel Vojens, VojensHallerne eller vandrerhjem/campingplads. Værelserne kan bruges i 
forbindelse med kortere ophold i byen – f.eks. store begivenheder (airshow, speedway, ishockey, 
træningslejre og andre sportsarrangementer ved Vojens Hallerne). Hærvejsturister, eller når borgere i 
Vojens har gæster på besøg osv. Som en begyndelse kan etableres enkelte værelser. Senere kan evt. 
hele postbygningen eller Danske Bank bygningen indrettes som vandrerhjem eller drives om 
”ubemandet” (Formule 1) hotel. 
 

Forenings-, møde- og værkstedslokaler. Behovet afhænger af muligheder andre steder i byen – 
f.eks. Danmarksgade 8, Povlsbjergcentret m.v. 
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Hjemsted for Forum Vojens. Det giver god mening af synliggøre Forum Vojens ved fast adresse, 
kontor med mulighed for fast træffetid for borgerne. 
 

Kiosk/café. Kan etableres i takt med, at øvrige aktiviteter skaber øget trafik og behov i området. Kan 
drives af eksisterende aktør (som filial) eller som socioøkonomisk virksomhed. 
 

Kursuscenter. Danske Bank bygningen ligger meget tæt på Hotel Vojens og vil, når banken flytter ud, 
kunne give Hotel Vojens mulighed for at udvide aktiviteterne med f.eks. kursuslokaler. 
 
Forbedring af fodgængertunnellen under jernbanesporene (se også pkt. 5) vil skabe større trafik i 
området, end der er i forvejen. 
 
Det bemærkes, at VisionVojens rapporten foreslår kulturelle aktiviteter koncentreret omkring Vojens 
Kultur & Musikhus i midtbyen. Banegårdsområdet skal derfor ikke være et kultursted, men gerne et 
udstillingsvindue, der leder videre til kulturtilbuddet i byen/området. 
 
Tilsvarende er det heller ikke tanken at placere sociale institutioner i banegårdsområdet. 

 

5. Ideer/ønsker til modernisering af banegårdspladsen  
 
Forbedring af trappeforløbet ned mod Østergade/Vestergade. Den nuværende trappe er ikke særlig 
synlig, og trinene har en uheldig bredde (halvandet skridt). Det bør gøres muligt at trække en cykel eller 
skubbe en barnevogn ad trappeforløbet. Det skal også kunne ses, at man via trappen kommer til 
banegårdsområdet  
 
Nuværende placering af busterminalen er urimeligt pladskrævende. Sydtrafiks busser kan i stedet køre 
ind, vende og holde på det store, asfalterede areal nordøst for DSBs lager/værkstedsbygning 
 
Afstandsmæssigt er der ikke langt fra busholdepladsen til elevatoren på perronen, men der bør 
etableres en enkel, niveaufri adgang til elevatoren for gangbesværede  
 
Parkeringspladser:  
- P-arealet ud mod hovedgaden bevares/optimeres.  
- P-arealet mellem nuværende busterminal og Nørregade nedlægges sammen med busterminalen og  
  indgår i et udvidet grønt område fra fortovet foran stationsbygningen og ned til Nørregade.  
- På vestsiden af banen (ved Rosenallé/Odinsvej) indrettes et antal P-pladser til brug for de mange  
  rejsende, der kommer til/fra stationen på denne side.  
- Nord for DSBs lagerbygning er der muligvis plads til et antal p-pladser. Alt i alt forventes der ikke med  
  det nuværende trafikmønster i området at blive mangel på parkeringspladser. Det er ikke nødvendigt  
  at tidsbegrænse parkering i området.  
- Skråparkering er en fordel, hvor der er mulighed for at køre rundt (ind fra den ene side og ud i den  
  anden). 
 
Forbedring af fodgængertunnel (undersøges hos Bane Danmark). Ideelt ved at rette den ud på 
vestsiden, gøre forløbet så langt, at trappetrin ikke er nødvendige – og dermed gøre passagen langt 
lettere at bruge for gangbesværede, fodgængere, cyklister eller borgere med barnevogne og el-
scootere. Det ville være en markant forbedring både for togrejsende og for borgere, der skal fra den 
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ene ende af byen til den anden. 
 
Grønt areal:  
Det nuværende grønne areal udvides, så det dækker hele midterområdet og strækker sig fra fortovet 
foran stationsbygningen og ned til Nørregade.  
Det foreslås, at Haderslev Kommunes forvaltning udformer en skitse for disponering og beplantning af 
det grønne areal, der bliver væsentligt større end nu. “Det grønne” skal fjerne indtrykket af 
“stenørken”, indbyde til ophold (rigeligt med borde/bænke) samt leg og fysisk udfoldelse (både børne- 
og voksenvenligt, ikke nødvendigvis dyre eller vedligeholdelseskrævende legeredskaber. Gerne enkle 
lege-/motionsredskaber, en græsklædt vold osv., der også kan indbyde til fysisk aktivitet). 
 
Skulpturen bliver stående, men trænger til renovering – herunder reparation af lys. 
 
Udeservering. På fortovet foran stationsbygningen er der plads til fortovs-café-pladser, hvis det lykkes 
at genetablere café i stationsbygningen. 
 
Med forslagene er der peget på løsninger, der ret hurtigt kan realiseres (mest indgribende er flytning af 
busserne), men som også kan rumme en mere langsigtet fremtid, hvor der forhåbentlig er skabt 
aktivitet i bygningerne omkring banegårdspladsen og hvor infrastrukturen i Vojens by udvikles i 
henhold til VisionVojens-rapporten. 

 

6. Organisering af drift af aktiviteter/indhold 
 
Der er forskellige muligheder: 

a. Professionel aktør, der driver aktiviteten på kommercielle vilkår 
b. Socioøkonomisk virksomhed drevet at ikke-kommerciel aktør/organisation 
c. Foreningsaktiviteter drevet af frivillige 
d. Kommunen som aktør, evt. i form af iværksætterstøtte 
e. Information om lokalområdet (mange indholdsleverandører: museer, arkiver, Acture Park,  

  VisitHaderslev…) 
f. … 

 

7. Interessenter/interesser 
 

DSB/Bane Danmark: Banegården mangler en rolle i lokalsamfundet. Der skal skabes liv på stationen 
igen. Mulige aktører: Kommune, iværksættere, ildsjæle. (Realistisk salgspris eller lejeniveau er en 
nødvendig forudsætning). DSB Ejendomme søger lokale samarbejdspartnere. DSB vil gerne skabe 
rammerne for et samarbejde, hvor kommunen lejer sig ind på stationen for at igangsætte egne 
projekter eller hvor der findes lokale iværksættere eller ildsjæle, som kan skabe liv på stationen. 
Alternativt: nedrivning af forladte bygninger. 
DSB har interesse i at generere flere togrejsende. 
 

Sydtrafik: Har interesse i området i.f.t. bekvem busmanøvrering og generering af flere busrejsende. 
 

Hotel Vojens: Øget aktivitet i banegårdsområdet vil give Hotel Vojens muligheder for at udvide 
aktiviteter og omsætning. Hotellet ligger også centralt i.f.t. den øgede turisme, der gerne skulle blive 
resultatet af Acture Park projektet. 
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Haderslev Kommune og Forum Vojens: Målet er, at banegården og Odinsplads opleves 
imødekommende og aktive, så gæster får en god modtagelse i Vojens by og Haderslev kommune. 
 
Borgerne: Jernbane, busstation og passagen under sporene er vigtige elementer i byens infrastruktur – 
både lokalt og ud i verden. Mange borgere passerer banegårdsområdet dagligt eller ofte og vil derfor 
have en naturlig interesse i aktiviteter og indhold, der kan afløse det, der er afviklet som følge af den 
almindelige samfundsudvikling.  

 
8. Investorer – helhedsplan/fundraising 

 
Det er vigtigt at udarbejde en helhedsplan for, hvordan banegårdsområdet tænkes udviklet. 
Bygningsejerne og Haderslev Kommune er derefter de interessenter, der er nærmest til at tage de 
første skridt. De skal tydeligt signalere vilje til handling og igangsætte synlige forandringer. På den 
måde motiveres private initiativtagere og investorer til at deltage. 
 
Det er ikke sandsynligt, at en enkelt aktør har lyst til eller mulighed for at finansiere køb af én af 
bygningerne for derefter at indrette den til eget formål. Mere oplagt er det, at DSB eller Haderslev 
Kommune investerer i indretning af lokaler med udlejning for øje. Alternativt skal der findes 
interesserede investorer eller rejses fondsmidler på grundlag af en gennemarbejdet helhedsplan. 
Forudsætningerne for fundraising er bedst, hvis ideerne er store og ambitionsniveauet højt. Det nytter 
sjældent at søge fondsmidler på grundlag af et på forhånd skrabet budget. 
 

9. Prioritering  
 
De ideer og ønsker, der er beskrevet i dette notat, kan ikke realiseres på én gang. Skridtene mod målet 
må tages i en rækkefølge, så nye tilbud i stationsbygningen i første omgang primært etableres uden fast 
bemanding. Tilbud, der kan generere større aktivitet i området, prioriteres, og senere kan yderligere 
tilbud med bemandet åbningstid blive realistiske. 

 

10.  Afslutning 
 
I dialogen om udvikling af banegårdsområdet er det vigtigt at undgå bureaukratiske hindringer for de 
rigtige løsninger – uanset om det drejer sig om traditioner, reguleringer eller ledelser placeret langt 
væk og uden særlig interesse for lokalområdet. Den nuværende situation, hvor størstedelen af 
banegårdsområdet gradvist er tømt for indhold, er ikke et holdbart alternativ. 


