
Til plan@haderslev.dk Vojens den 16. sep. 2022

Forslag til trafikforbedring i Vojens
Forslag til trafikforbedringer for køretøjer, cyklende og gående, specielt i Vestergade i Vojens.
Jeg har inddelt strækningen fra rundkørslen ved Rådhuscentret til rundkørslen ved LIDL i : A B
C D E F( se nedenstående skitse)

Brostensbelægningerne ved B, C, D og E forøger støjen fra små og store køretøjer , som igen
stresser og gør cyklister og gående utrygge ved at færdes så tæt på dette støjbælte. Det ser
ikke ud til at der sker nogen fartreduktion ved disse brostensbelægninger, så det er kun et
visuelt formål ved at bevare disse, på bekostning af trygheden.
Ved at fjerne brostenene reduceres også den nuværende støj og rystelser, som i dag opleves i
husene langs gaden,(område C til E) specielt når busser og lastbiler kører over disse brostens
områder.

Vestergade fra A til F er ca. 430 meter lang og 6 meter bred. De 2 cykelstier er 1,5 meter brede,
det samme er de 2 fortove.
Forslaget er at samle cykelsti og fortov i samme belægning,
evt. med farveforskel eller med småsten som man har gjort på
jernbanestien i Haderslev. Fortov og cykelsti reduceres hver
især til 1,25 meter, det giver en rest på 0,5 m som ligger
tættest på gaden, og som beplantes med en hæk i 0,7 m
højde. (Installationen kræver  at snerydning på gaden
foretages med sneslynge og bortkøres)
Der vil selvfølgelig være “brud” i hækken ved indkørsler og
vejkryds, men adskillelsen af de bløde trafikanter fra diverse
køretøjer vil give en tryghed,og en fysisk sikkerhed (man
cykler ikke sådan lige igennem en hæk).



Børnene er de eneste der skal fra øst til vest (de store til øst og de små til vest)
for at komme i skole og det samme gælder, hvis man skal til fritidsaktiviteter i svømmehal,
skøjtehal, idrætshallen og Povlsbjerg Aktivitetscenter, som senere bliver udvidet med den
forslåede og projekteret bypark, foran Aktivitetscenteret.

I dag er det skiltet med 40 km ved Povlsbjergskolen, i skoletiden. Men da der er så meget trafik
og børn og unge frem og tilbage i Østergade og Vestergade, bør der være  40 km i timen
permanent gennem byen, så slipper man for at lave diverse bump m.m. De 40 km males op i
asfalten. Viser det sig at bilister har svært ved at forstå budskabet, opsættes “Stærekasser” i øst
og vest.
Kun udrykningskøretøjer og rutebiler må køre under tunnelen, dermed mindskes lastbilerne på
hovedgade. Når rundkørslen ved Trekanten bliver etableret vil en del af biltrafikken øst/vest
forsvinde.

Nu og her projekter
Da ovenstående forslag nok ligger nogle år ud i fremtiden, er der nogle ting der kan laves uden
de store omkostninger. Træer der er placeret på cykelstier og midt i fortov fjernes, så gående,
rollator og kørestole ikke skal ud på cykelstien for at komme forbi. Desuden ødelægger rodnet
belægningen både på cykelsti og fortov.



På cykelstien fra A til C er der på nordsiden 6 mump. ( steder hvor der har været gravet op, og
er lagt ny asfalt, der buer opad) På sydsiden er der 16 bump, og de er med til at give en meget
humlet cykelsti, som gør at der er mange, der cykler af “bagvejen” Rebslagervej og
Ungdomsskolevej. Disse pukler må kunne fræse ned med samme maskine som bruges til
betonafretning.
Søstensfliserne  på cykelsti og fortov ved kulturhuset, lægges om, som de lå da det blev
etableret. Dermed forsvinder  de store vandpytter.

Venlig hilsen
Calle Simonsen


