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01 Forord

Haderslev Kommune ønsker at sætte fokus på udviklingen af Vojens som et vigtigt 
element i kommunens vækststrategi. 

I den forbindelse er der behov for et nyt afsæt i form af en helhedsorienteret og 
strategisk udviklingsplan, der er forankret politisk og hos byens aktører. Udvik-
lingsplanen er derfor blevet til i et tæt samarbejde mellem Haderslev Kommune, 
Forum Vojens og Haderslev Erhvervsråd (HER).

Med udviklingsplanen ønsker vi, i styregruppen, at fremtidssikre Vojens – og øge 
byens kvaliteter indenfor bosætning, handel, idræt og kultur. 

Som centerby og stationsby er Vojens en vigtig by i Haderslev Kommune – vi øn-
sker at styrke denne position.

Det har været en forudsætning for udviklingsplanen, at den både skulle være visi-
onær og realiserbar. Derfor rummer udviklingsplanen både en langsigtet vision og 
et hovedgreb for udviklingen samt forslag til konkrete indsatser. 

Vi ser frem til, at udviklingsplanen bliver et fælles redskab for os, på tværs af po-
litiske områder, som vil sikre, at Vojens høster maksimal synergi i byens videre 
udvikling.

På vegne af styregruppen 

Formand for Vækst- og Udviklingsudvalget 
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02 Introduktion

Udviklingsplanen er en fortsættelse af det 
tidligere arbejde, som Forum Vojens har stå-
et i spidsen for, herunder udarbejdelsen af 
en vision for Vojens (2015), og en masterplan 
for fysiske indsatser i bymidten (2017). 

Arbejdet med den nye strategiske udvik-
lingsplan har til formål, at sikre et handlings-
orienteret afsæt for den videre udvikling af 
byen, både for byens borgere, investorer og 
politikere.

Der er lavet nye analyser af byens nuværen-
de kvaliteter, udfordringer og potentialer - 
dette i dialog med centrale interessenter. 

Analysenrne udmøntede sig i en række cen-
trale fokusområder, som efterfølgende er 
prioriteret og udvalgt, samt undersøgt nær-
mere gennem strategiske afprøvninger.

De strategiske afprøvninger har været med til 
at teste grundlaget og realiteten for fremtidi-
ge tiltag i forbindelse med udviklingsplanen. 
Her skal en stærk vision for Vojens bymidte, 
udviklingsprincipper og et fysisk hovedgreb, 
med en række understøttende indsatser, 
være med til at sikre et robust og målrettet 
udviklingsperspektiv til en levende bymidte 
i Vojens.

Hovedgrebet udpeger tre centrale byom-
råder og forbindelsen imellem disse, som 
tilsammen skal sikre et kvalitetsløft af hele 
bymidten.

Slutteligt er der en række indsatsområder, 
som skal være med til at sikre en realisering 
af udviklingsplanenen samt et eksempelka-
talog til brug i den videre udvikling af indsat-
ser.
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03 Tilgang og metode
mål: at skabe en levende bymidte i Vojens

Vejen til en levende bymidte
En bymidte udgør én samlet helhed, som 
danner ramme om mange menneskers 
hverdagsliv. Landet over er bymidterne un-
der omstilling og det ses i måderne, hvorpå 
bymidtens sociale, organisatoriske og fysiske 
lag gentænkes i nye former og funktioner. 
Strategien for udviklingen af Vojens bymidte 
skal findes gennem et helhedsorienteret syn 
på byen, der involverer og kobler det sociale 
liv med gode organisatoriske og fysiske ram-
mer. 

For at sikre det strategiske hovedgreb for 
udviklingen af Vojens stemmer overens med 
byens forudsætninger, er der foretaget en 
række strategiske afprøvninger. Disse af-
prøvninger tester forskellige fremtidsscena-
rier i en midlertidig ramme - på et konkret 
sted med aktuelle aktiviteter, og undersøger 
potentialet for at udvikle med og til forskelli-
ge målgrupper. 

Der er i perioden afviklet afprøvninger to ste-
der i byen; på stationen og i Vestergade. 

På stationen har afprøvningen ’Næste Station’ 
i form af etablering af et midlertidigt møde-
sted. Denne afprøvning har haft til formål, at 
undersøge om stedet kan anvendes til kultu-
relle formål, samt om byen organisatorisk og 
socialt er gearet til at løfte et kulturelt indhold 
på egen hånd, eller om der skal være et tæt-
tere samarbejde med Haderslev Kommune. 

I Vestergade har der været flere afprøvnin-
ger. Her er der arbejdet med trafikstruktur og 
grønne byrum, med det formål at undersøge 

hvordan, et ændret flow og mere grønt i by-
rummet ville ændre borgernes oplevelse af 
tryghed og trafikafvikling til noget bedre. 
Derudover er der lavet en afprøvning af et 
kontorfællesskab i et tomt butikslokale, med 
det formål at skabe aktive facader og arbejde 
med nye funktioner i de tomme lokaler.

Erfaringerne fra afprøvningerne er indarbej-
det i udviklingsplanen. 

Hensigten med denne metodiske tilgang til 
udvikling af bymidten i Vojens har derfor væ-
ret at skabe en langsigtet og målrettet strate-
gi, der på samme tid er synlig, handlende og 
afprøvende. I praksis betyder det, at vi tidligt 
i processen har identificeret potentielle af-
prøvninger, som ligger sig tæt op ad målsæt-
ninger, principper og visioner for en levende 
bymidte. 

Undersøgelsen har resulteret i en række ak-
tiviteter, samt kvalitative og kvantitative eva-
lueringer. Afprøvningerne betyder, at den fy-
siske udvikling bliver synlig og mærkbar for 
byens borgere og aktører. De skaber på sam-
me tid en bred dialog om byens muligheder 
og begrænsninger. 
Igennem afprøvningerne har det også været 
muligt at identificere, i hvilken grad frem-
tidige indsatser har behov for en yderligere 
modningsproces. 
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03 Tilgang og metode

Bykarakteristik
Vi ønsker at styrke de bymæssige forskel-
ligheder, og skabe en større variation, i de 
enkelte byområder. Derfor har vi udviklet en 
model, som illustrerer den bymæssige ka-
rakteristik i de enkelte områder. Modellen 
understøtter visionen for Vojens og model-
lerne i de fire enkelte byområder skal derfor 
ses som en rettesnor for den videre udvik-
ling. 

Vi har inddelt modellen i følgende seks 
komponenter, der tilsammen skal styrke Vo-
jens, som en levende by; Kultur og fritid, Ud-
dannelse og institutioner, Detail, service og 
erhverv, Infrastruktur, Bymiljøer og natur, og 
Boliger. Hvis ingen felter er markeret for et 
komponent, er der minimalt fokus på dette i 
byområdet, hvorimod at markering i alle tre 
felter, er udtryk for, at der skal være et ty-
deligt fokus på dette i den videre udvikling 
af området. Modellen er anvendt i afsnittet  
Hovedgreb, hvor fire delområder er udfoldet 
nærmere. 

Vojens besidder i dag alle seks komponen- 
ter, men overordnet er der behov for: at styr-
ke byens identitet, øge sammenhængskraf-
ten på tværs af byen, samt at synliggøre og 
hæve kvaliteten i de eksisterende tilbud. 

Stedsspecifik udvikling
Det er vigtigt, at udviklingsplanen bliver for-
ankret bredt, hvis det skal lykkes at udvikle 
Vojens i tråd med visionen. En bred forank-
ring betyder, at såvel byens borgere, lokale 
aktører, kommunen og politikerne skal bak-
ke planen op gennem indsatser på de re-
spektive niveauer. 

Ligeledes har vi gennem processen erfaret, 
at det bliver vigtig,t at kommunen påtager 
sig en ledende rolle i byens udvikling. Det 
gælder i forhold til at realisere kommunale 
anlægsopgaver, og ved at understøtte op-
bygningen af en tværgående organisering 
samt kulturprojekter i byen. 

Udviklingsplanen for Vojens skal både for-
holde sig til udvikling på kort sigt og i det 
længere perspektiv, hvis momentum skal 
holdes og der skal opnås større sammen-
hængskraft på tværs af målgrupper/aktø-
rer. Der er derfor behov for projekter, som 
kan kickstarte udviklingen i bymidten. Det 
er både anlægsprojekter og midlertidige 
indsatser, som skal modne nye tilbud og 
gentænke eksisterende tilbud. Det er væ-
sentligt, at Vojens ikke blot løftes fysisk ift. 
bygninger, byrum og gaderum, men at ud-
viklingen også tager højde for det kulturelle 
og sociale indhold, som byen kan tilbyde.

Der er på den baggrund behov for en vi-
dereførelse af et koordinerende organ, ek-
sempelvis forankring i et politisk udvalg el-
ler en nedsat styregruppe, der skal sikre en 
helhedsorienteret udvikling af Vojens - også 
efter udviklingsplanen er vedtaget.
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04 Områdeanalyse

Vojens er, som den andenstørste by i Haderslev 
Kommune og kommunens eneste stationsby, en 
vigtig by både for borgere i byen og oplandet. Byen 
kom særligt på landkortet med etableringen af jern-
banen, og har op gennem den sidste halvdel af det 
20. århundrede beskæftiget mange medarbejdere 
i industrien. Sidenhen er produktionen flyttet ud af 
Danmark og byen er i gang med en transformation 
fra industriby til hverdagsby. 

Vojens har et enestående potentiale i forhold til at 
udvikle byens sociale og fysiske kvaliteter, for  igen 
at skabe liv i bymidten og gøre den aktuel for frem-
tidens borgere og besøgende. Byens største kvali-
teter er dens stærke foreningsliv, unikke og forskel-
ligartede fritidstilbud inden for sport og idræt, gode 
indkøbsmuligheder, skole og børnepasning, de 
grønne områder, prisvenlige boliger og god infra-
struktur med både motorvej, jernbane og lufthavn. 

 

Det fysiske lag 
Haderslev Kommune er præget af et bymøn-
ster, der både omfatter en hovedby, to cen-
terbyer og mange mindre byer og landsby-
samfund. Centerbyen Vojens er kommunens 
næststørste by med ca. 7.600 indbyggere, og 
er også en attraktiv by på grund af de mange 
funktioner og tilbud i byen. Her kan man bo til 
fornuftige priser og samtidig er karrieremu-
lighederne i pendlerafstand. Byen har endvi-
dere gode tilbud til seniorer og børnefamilier. 
Vojens oplever dog en nedgang i antallet af 
børn under 16 år, samt en mindre tilbage-
gang i befolkningstallet. De unge pendler i 
høj grad til Haderslev, hvor der er et stærkt 
ungemiljø og hvor både gymnasiale- og er-
hvervsuddannelser er placeret. 
I forbindelse med en udvidelse af flyvesta-
tion Skrydstrup, blev der i 2022 meldt ud, at 
der skal ansættes op imod 400 nye medar-
bejdere. Det betyder, at der for Vojens by og 
opland er et potentiale i forhold til at tiltrække 
flere borgere, der er aktive på arbejdsmarke-
det. I den forbindelse skal omverdenens syn 
på Vojens, som en attraktiv bosætningsby, 
styrkes.

Bymidten er struktureret langs hovedgaden, 
en gennemgående forbindelse, som gen-
nemskæres af jernbanen midt i byen. Byen 
opleves derfor som to opdelte bydele, for-
bundet ved viadukten. Forbindelsen langs 
hovedgaden har en funktionel karakter, og 
savner indhold og bymæssig kvalitet på fle-
re strækninger. Derudover fremstår en del af 
bygningerne tomme. Ejerstrukturen er vari-
eret og en stor del er bosat i Vojens. Byens 
handelscentrum ligger i den vestlige bydel, 
mens stationen og halområdet ligger i den 

østlige bydel. Forbindelsen gennem byen 
kalder på igen at skabe liv i byen, som også 
kan styrke bymidten på tværs af jernbanen. 

Byen og bymidten fremstår generelt usam-
menhængende og inaktiv, samtidig ligger 
byens funktioner og tilbud spredt og det gør 
det svært at definere en bykerne.

Området omkring Vojens rummer en rig na-
tur, som giver stor værdi til byen. Bykernen er 
præget af parkeringspladser og bilerne do-
minerer gadebilledet. Helt overordnet mang-
ler byen mødesteder. Naturen kan med 
fordel gøres mere synlig. Her er der blandt 
andet potentiale for at styrke hærvejen samt 
andre rekreative forbindelser gennem byen – 
for gående og cyklister.

Det sociale lag 
I dag udspiller bylivet sig i høj grad omkring 
dagligvarebutikkerne og sports- og idræts-
aktiviteterne. Sports- og idræt er netop en 
vigtig del af byens selvforståelse. Dog mang-
ler der offentlige og kulturelle samlingsste-
der og rum for spontane møder samt forbin-
delser mellem byens attraktive perler – især 
til de unge. 
Fællesskaberne i Vojens er især bygget op 
omkring foreningslivet, som er stærkt forank-
ret i byen.
Dette skaber et sammenhold som er enormt 
vigtigt for fritids- og hverdagslivet i Vojens. 
Men der er behov for et større fokus på at 
styrke de kulturelle og ikke-organiserede 
fællesskaber.
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04 Områdeanalyse

Det organisatoriske lag
De foreningsdrevne kulturtilbud baseres på 
frivillige ildsjæle, som arrangerer forskellige 
aktiviteter og events. Et eksempel er Vojens 
Høtte, den årlige byfest i Vojens, som til-
trækker mange tusinde borgere fra Vojens 
og oplandet. På mange måder optræder 
byfesten som et eksempel på ét stort fæl-
lesskab, som den ene gang om året, formår 
at skabe en sammenhæng på tværs af aldre 
og interesser. 
Der skal fortsat fokuseres på at styrke sam-
arbejdet på tværs af foreningslivet, samt for-
bedre overblikket over byens arrangemen-
ter og tilbud. 

Forum Vojens er en forening, der har som 
mål at styrke og synliggøre Vojens som en 
attraktiv by for handel, erhverv og bosæt-
ning. Forum Vojens er stiftet i 2015 i forlæn-
gelse af Vision Vojens, der var et lokalt for-
ankret udviklingsprojekt, nedsat af Byrådet 
for Haderslev Kommune.

Haderslev Erhvervsråd (HER) er en er-
hvervsfremme organisation, som på tværs 
af fag og brancher skaber business-to-bu-
siness og erhvervsudvikling i Haderslev 
kommune. Dertil har Vojens et aktivitetsud-
valg, som laver aktiviteter og events for by-
ens borgere, med det formål at understøtte 
handlen i Vojens by (Vojens Handler HER). 

Haderslev Tunneldal

E45Jernbane

Flyvestation Skrydstrup
Lufthavn

Vojens

Haderslev
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04 Områdeanalyse oplandskort 1:10.000

1:10000

Rådhus-
centeret

Bregnbjerg-
skolen 

Vojens 
Hotel

Stiforbindelse til 
Jegerup/ Maugstrup 
plantage

Vojens 
Atletikstadion

Fuglesøen

Billund sø

Ribe / Gram

Vojens 
Kirke

Hærvejen
H

æ
rve

je
n

H
æ

rvejen (cykel)

Hærvejen (Cykel)

Stations-
området

Halområdet

Flyvestation 
Skrydstrup 3 km
Vojens Lufthavn 
3,6 km

Haderslev tunneldal
Christiansdal / Tørning 
Mølle
Pamhule Skov

Unge-  
universetVojens 

Gymnastik 
og idræts 
efterskole

B
illund

vej

Østergade

Vestergade

Ribevej

Motorvej E45
Haderslev

Ribevej



Udviklingsplan
for Vojens

18 19

05 Vision

Vojens, den aktive hverdagsby for mennesker i alle 
aldre.

Et attraktivt levested og et stærkt fællesskab ken-
detegner Vojens. Byen har alt det en rigtig by skal 
have – og er kendt for sine attraktive bymiljøer og 
mødesteder. Med en blandet bymidte, der appelle-
rer til alle og naturskønne omgivelser, er Vojens en 
god by at bo og arbejde i. Med et bredt udbud af 
fritidsaktiviteter og et stærkt foreningsfællesskab er 
byen også vigtig for oplandet omkring Vojens. 

Fordelt på tre centrale områder kan Vojens tilbyde 
indbydende bymiljøer, et rigt handelsliv, mangfoldi-
ge kulturtilbud og stærke idrætsfaciliteter. I Vojens 
er der noget for alle – både hverdagsliv og større 
events. 

05.1 Strukturdiagram
Strukturdiagramet herunder viser strategiens forskellige 
niveauer i udviklingsplanen for Vojens Bymidte.

Vojens - den aktive hverdagsby for alle

Fra funktionstømt bykerne til tre 
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05.2 Udviklingsprincipper

Når der fremover udvikles og igangsættes nye indsatser i bymid-
ten, skal de ske efter fire principper, som skal medvirke til at ind-
satserne altid peger frem mod den overordnede vision og er i 
overensstemmelse med hovedgrebet for byens udvikling. 

Vi skaber liv og mødesteder i gadeplan 
Det betyder, at tomme butikslokaler skal aktiveres og omdan-
nes til nye formål og at der skal etableres mødesteder og gode 
bymiljøer. 

Vi skaber variation og styrker byens kvaliteter 
Det betyder, at de tre bymiljøer skal kunne noget forskelligt og 
at byens eksisterende kvaliteter skal udvikles og styrkes. Nye 
tiltag i byrummene skal øge den oplevede bymæssige kvalitet.  

Vi synliggør og forbinder byens tilbud 
Det betyder, at det skal være nemt at få øje på og finde byens 
tilbud. Forbindelserne skal endvidere styrke kontakten til natu-
ren i nærområdet.  

Vi styrker organiseringen på tværs af foreninger 
Det betyder, at der skal bygges bro mellem foreningerne i byen 
og at eksisterende tiltag og aktiviteter skal udnytte en fælles 
synergi.
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06 Hovedgreb og indsatser

Det fysiske hovedgreb
 - en akupunkturstrategi

Udviklingen af Vojens skal ske med afsæt i en akupunkturstrate-
gi, hvor tre centrale byområder løftes for herved samlet at styrke 
bymidten.  De tre byområder: Rådhuscenteret, Stationsområdet
og Halområdet skal udvikles med fokus på hver deres identitet, 
således at byen kan tilbyde et rigt handelsliv, et aktivt kulturliv 
samt attraktive sports- og idrætsfaciliteter. 

Desuden bliver forbindelsen mellem de tre byområder vigtig. 
Forbindelsen udgøres af hovedgaden: Østergade og Vesterga-
de. Langs strækningen fungerer nogle områder godt, mens an-
dre er knap så velfungerende. Særligt er der behov for at løfte 
den centrale del af Vestergade, som i dag fremstår funktionstømt 
med mange tomme butikslokaler og et slidt udtryk. Den ople-
vede kvalitet kan løftes ved hjælp af et grønnere udtryk i form 
af vejtræer, bede, belægninger mv. Derfor er dette nedslag på 
forbindelsen ligeledes beskrevet nærmere som en indsats i ud-
viklingsplanen. Ligeledes skal forbindelsen til de nærliggende 
naturområder styrkes fra bymidten og ud. Tilsammen skal de tre 
byområder og forbindelsen styrke identiteten i Vojens og gøre 
byen attraktiv for borgere og besøgende.
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06.2 Rådhuscentret 
fra parkeringsplads til aktivt butiksliv og hverdagsmødested

Karakteristik 
Rådhuscenteret fungerer som handelscen-
trum for byen og et større opland. I dag fin-
des
her et bredt udbud af detailbutikker, private 
og offentlige sundhedstilbud, kontorlokaler
samt byens bibliotek. Området omkring 
Rådhuscentret har en fysisk struktur, der er 
skabt på bilernes præmisser. Bilerne er do-
minerende i byrummet og sammen med 
den store overvægt af parkeringsophold, 
opleves det derfor meget funktionelt og ro-
bust, hvor der er minimal med opholdsplads 
for mennesker mellem butikkerne.

Beskrivelse af fremtidigt Rådhuscenter 
Rådhuscenteret skal også i fremtiden være 
et funktionelt og robust bymiljø, men det 
skal suppleres med bymæssig kvalitet i min-
dre lommer. Der skal løbende være fokus 
på at skabe et levende bymiljø med gode 
muligheder for ophold i gadeplan. For ek-
sempel kan det nuværende torv med fordel 
opgraderes til et bymiljø, hvor man i højere 
grad kan mødes og opholde sig i forbindelse
med, at man gør sine indkøb. 

Sammenhæng og wayfinding skal styrkes 
og der skal arbejdes med en bedre udnyt-
telse af kant-zoner foran butikkerne. 

Der er mange forskellige typer af funktioner 
i området, derfor er det vigtigt, at Haderslev 
Kommune samarbejder på tværs af afdelin-
ger om udviklingen af området.

Sundhedscenter Vojens skal i fremtiden 
rumme flere relevante sundhedsfunktioner, 
mens relevante kulturfunktioner med fordel 
kan samles enten i den centrale del af Ve-
stergade eller på stationsområdet.  I 2022 har 
der været en proces omkring udvikling af 
sundhedscentret, Som opfølgning på dette 
arbejde kan der foretages en yderligere vur-
dering af hvilke sundhedsfunktioner, der er 
relevante at samle i sundhedscentret fra an-
dre steder i Vojens og kommunen. Endvidere 
kan der igangsættes en proces for hvordan, 
der kan opnås større synergi mellem de en-
kelte tilbud i huset. 

Uderummene omkring sundhedscenteret 
kan indrettes til genoptræningsaktiviteter, 
samtidig med
at naturen trækkes ind i byen. Dette kan ske 
i kraft af mere beplantning og bedre forbin-
delser ud til den omgivende natur. Endvidere 
bør forholdene for bløde trafikanter fremmes 
i området, således at det bliver mere attrak-
tivt at færdes til fods og på cykel.

Et fortsat samarbejde mellem HER og butik-
kerne kan styrke butikkernes tilstedeværelse 
i gaderummet til fordel for såvel forretninger-
ne samt bymiljøet i Rådhuscenteret.

Indsatser - Rådhuscentret 
• Undersøgelse af hvilke sundhedsfunk-

tioner, der er relevante at samle i sund-
hedscentret 

• Udflytning af kulturaktiviteter fra sund-
hedscentret 

• Omdannelse af grønne byrum i tilknyt-
ning til sundhedscentret til eksempelvis 
udendørs træning 

• Synliggøre og styrke forbindelserne til 
de grønne områder, eksempelvis i kraft 
af stinettet.

• Forskønnelse og opgradering af det cen-
trale torv 

• Omstrukturering af p-pladser og gen-
nemkørsel. (i forbindelse med udskift-
ning af belægning) 

• Opgradering af kant-zoner foran (udvalg-
te) butikker 
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06.3 Stationsområdet
fra transitområde til indbydende ankomst og kulturel mødested

Karakteristik
Stationsområdet kendetegnes i dag som et 
transitområde. Der er ikke mange andre
funktioner i området og de tidligere stations-
bygninger og posthuset står tomme. 

Selv om mange passerer stationsområdet i 
det daglige, indbyder området ikke til at man 
mødes eller tager ophold i længere tid. Om-
rådet fungerer primært som mødested for 
ungdomsgrupper i alderen 15-25 år. Årsagen 
hertil er, at de er primære brugere af den 
kollektive trafik og mange skifter bus mel-
lem uddannelse, arbejdsplads og bopæl. En 
overvægt af unge der hænger ud i området 

betyder, at andre målgrupper føler sig utryg-
ge ved at færdes på stationsområdet.

Stationsområdet er, foruden et ankomst- 
og afgangspunkt for pendlere, også et an-
komstpunkt for blandt andet de turister, 
der ankommer til kommunen med offentlig 
transport, eksempelvis vandrere der ønsker 
at gå på den del af Hærvejen, der løber gen-
nem byen. 

Forum Vojens og Haderslev Kommune har 
forsøgt med flere initiativer i forhold til tryg-
hedsskabende tiltag og forskønnelse af om-
rådet: Forpladsen, Odins Plads, er for nylig 
omlagt og renoveret, så der opnås en bed-
re disponering af pladsen i forhold til trafik, 
belysning og generel forskønnelse af park-
anlægget, Ligeledes er Banedanmark an-
søgt med et projekt for ny underføring med 
tryghedsskabende tiltag og bedre forhold de 
rejsende, der ankommer til Vojens Station fra 
den nordlige del af byen.

Beskrivelse af fremtidigt stationsområde
Udviklingen af Stationsområdet skal under-
støtte kulturen i Vojens og styrke fællesska-
berne i byen. Med fokus på funktionalitet, 
god infrastruktur og et bredt udbud af kultu-
relle og kommercielle tilbud, skal stationen 
være et mødested for alle byens borgere.

Områdets bygningsvolumener er velegnede 
til at omdannelse. Ved at give posthuset, sta-
tionsbygningen og lagerbygningen en mere 
betydningsmæssig rolle på stationsområdet, 
skal de hver især udgøre rammerne for mø-
desteder på tværs af aldersgrupper og inte-
resser. 

Koblingen af det kommercielle, kulturelle 
og rustikke på stationsområdet, indbefatter, 
at der arbejdes med de tre funktionstømte 
bygninger og deres potentialer for omdan-
nelse. Eksemplerne på omstrukturering af 
de tre miljøer knytter sig ikke direkte til de 
enkelte bygninger, men kan benyttes som et 
pejlemærke til at skabe synergier på tværs.

Det tidligere posthus er privatejet. Der er 
potentiale for at udvikle kommercielle aktivi-
teter og tilbud i bygningen. I forbindelse med 
afprøvningsperioden har
et kontorfællesskab været testet i en tom bu-

tik i Vestergade. Afprøvningen har vist, at der 
er lokal interesse og det kan overvejes, om et 
arbejdsfællesskab kan udgøre en del af byg-
ningens formål. Projektet kan udvikles i takt 
med, at der bliver opbygget en større kritisk 
masse. Posthuset kan med fordel udvikles 
i synergi med stationsbygningen og lager-
bygningen. Posthuset vil som udgangspunkt
være drevet af bygningsejeren som et privat 
tilbud eller som en fælles forening. 

DSB’s stationsbygning: Ved at omdan-
ne stationsbygningen til kulturhus, vil man i 
fremtiden ankomme til et kulturelt og åbent 
mødested af høj kvalitet. Ved at samle byens 
eksisterende kulturtilbud og etablere fælles-
faciliteter til foreningerne, skal kulturhuset 
være et mødested for alle byens borgere. 
Der skal være gode udvalgte faciliteter, som 
understøtter fællesskabsaktiviteter og indi-
viduel brug i mange aldre. Der er en række 
gode eksempler fra andre byer på, hvordan 
man er lykkes med at flytte biblioteket til en 
mere bynær placering og omdanne til et of-
fentligt mødested for borgere, institutioner, 
professionelle m.fl. 
Det skal undersøges nærmere, hvordan sta-
tionsbygningen kan sættes i spil som kul-
turhus og hvilke funktioner det kan og skal 
indeholde, eksempelvis bibliotek, musik og 
kulturhus, fælleskøkken,
cafe, ophold og mødefaciliteter. 

DSB’s lagerbygning foreslås omdannet til 
ungdomshus. Med en placering tæt på sta-
tionen er området i forvejen rustikt og præ-
get af støj fra togdriften. Hallen indeholder en 
opvarmet del, en større uopvarmet hal samt 
et udendørs overdækket plateau mod nord. 
Bygningen kan fungere som i dag, hvor en 
stor del er uopvarmet. Denne del indrettes 
med bl.a. skater-faciliteter. 
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06.3 Stationsområdet

Den opvarmede del indrettes med opholds-
rum til fx øvelokale og opholdszoner. Det er 
vigtigt, at bygningen får et stærkt værtskab 
og opbygger en ungdomskultur, der er ap-
pellerende for de unge i Vojens og oplands-
byerne.

Det vil være muligt at udvikle projektet i flere 
etaper.

Udearealerne omkring bygningen udvikles 
med fokus på ungdomskulturen, fx opstilling
af lovlig graffitivæg, aktivitetszoner og op-
holdsmiljøer. Af hensyn til togdrift og sikker-
hed
er der behov for at skærme af mellem pla-
teauet og banelegemet. I udviklingen af 
stationsområdet kan forskellige kulturelle 
tilbud, både offentlig og kommercielle, kom-
bineres på forskellig vis. I den
videre proces skal det afklares, hvordan de 
forskellige tilbud bedst placeres og udfor-
mes. 

Indsatser på Stationsområdet
• Dialog med DSB om mulighederne for 

etablering af ungdomshus i lagerbyg-
ningen (nordligste bygning) med ind-
flytning af relevante ungdomsaktiviteter, 
som kan styrke ungdomskulturen i Vo-
jens og skabe møder mellem forskellige 
ungdomsgrupper og interessefælles-
skaber. 

• Etablering af uderum i tilknytning til et 
evt. ungdomshus.

• Etablering af kulturhus i stationsbyg-
ningen og indflytning af kulturaktiviteter 
fra Vojens. eksempelvis: Kultur- og Mu-
sikhuset, bibliotek, etablering af fælles 
faciliteter til foreninger, café, mødefaci-
liteter og opholdsmiljøer.

• Omdannelse og nye kommercielle funk-
tioner i det tidligere posthus.

• Renovering af underføringen under ba-
nen med tryghedsskabende tiltag og 
bedre forhold til pendlere i byen. 

• Forbedring af forholdene for rejsende 
og turister, i form af bedre formidlings/
informationsmateriale, understøttende 
servicefunktioner som opholdsmulighe-
der og toiletter, samt dialog med Sydtra-
fik om bedre koordinering af rejsetids-
planer mellem tog- og bustrafik.
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06.4 Halområdet
fra skjult bagside til attraktive og synlige sports- og idrætstilbud 
på byens forside.

Karakteristik
Halområdet er byens puls og mange borge-
re er både glade for faciliteterne og stolte af
dem. Her er mange sports- og idrætsfa-
ciliteter samlet på ét sted. Frøs Arena (is-
hockey- og skøjtehal) og Vojens Svømmehal 
er vigtige mødesteder for lokale brugere og 
tiltrækker også besøgende fra et større op-
land. Foreningerne kan med fordel åbne op 
for deres aktiviteter og koordinere tilbud på 
tværs. Selvom området ligger på en side-
gade til hovedgaden (Østergade), ligger det 
godt gemt. Dertil er bygningernes facader 
meget lukkede, og det er som udefrakom-
mende svært, at se de mange tilbud, som er 
i området. 

Beskrivelse af fremtidigt halområde
Udviklingen af halområdet skal understøtte 
det pulserende sports- og idrætsliv og de til-
hørende foreninger. Hver for sig skal de vin-
de styrke ved at ligge samlet, og stoltheden 
for området skal helt ud i gadeplan, så også 
udefrakommende kan finde frem og føle sig 
inviteret indenfor. På sigt er der potentiale for 
at samle flere sports- og idrætsfunktioner 
her. Området skal derfor bevare sin status 
som et dynamisk idræts- og fritidscentrum, 
men sportsånden skal fremover gennem-
trænge halområdet og bidrage mere til byli-
vet og identiteten i Vojens.

Is-arenaen, svømmehallen, Vojens Haller-
ne og campingpladsen skal synliggøre de-
res aktiviteter både ved at åbne facaderne 
op samt ved at trække aktiviteter ud foran. 
Dermed skal den centrale parkeringsplads 
i midten også spille en større og mere aktiv 
rolle. Området skal være synligt fra Øster-
gade. Det kan gøres ved, på sigt, at placere 
flere sports- og idrætsrelaterede funktioner 
langs indkørslen, som signalerer ”sports- og 
idrætsområde”. Dertil kan det grønne areal, 
som i dag er udlagt til ekstra parkering med 
græsarmering, anlægges som et grønt rum 
med sports- og idrætsfaciliteter samt op-
holdsmuligheder. 

En stærkere grøn forbindelse ind gennem 
området vil endvidere opgradere ankomsten 
via Hærvejen, og lave en kobling til parken 
på den modsatte side af Østergade. Langs 
Østergade ligger der en række bygninger 
opført til detailbutikker, herunder boligforret-
ninger. Flere af disse er tomme.
Udviklingen af disse, bør ligeledes styrke 
forbindelsen til halområdet, ved at integrere 
sports- og idrætsfunktioner i de fremtidige 
projekter. 

Indsatser i halområdet
• Der skal fremover arbejdes på at åbne 

facader op ud mod parkeringspladsen, 
ligesom de mindre arealer foran svøm-
mehallen bør opgraderes med fokus på 
ophold og bevægelse. Udearealerne bør 
ligeledes understøtte cykelkulturen i Vo-
jens og de turister, der f.eks. cykler langs 
hærvejsruten. 

• Udarbejde en strategi for udviklingen 
langs Østergade, der kan understøtte 
dialogen med fremtidige udviklere med 
henblik på at skabe en bedre forbindelse 
til halområdet og synliggøre fritidslivet i 
Vojens. 

• Skabe sammenhæng mellem det grøn-
ne område ved indkørslen fra Østergade 
og parkprojektet på den modsatte side af 
vejen og skabe en bedre naturforbindel-
se langs Hærvejen ind gennem området. 

• Etablére en tværgående organisering 
mellem de eksisterende foreninger, 
som også kan hjælpe med administrati-
ve opgaver, der kan være tunge at løf-
te i frivilligt regi. Endvidere bør der laves 
et koordinerende årshjul, som sikrer at 
foreningerne ved større arrangementer 
udnytter en fælles synergi, fremfor at 
konkurrere om deltagernes opmærk-
somhed.



38 39

Udviklingsplan
for Vojens

06.4 Halområdet
kort 1:1500



Udviklingsplan
for Vojens

4140

06.5 Vestergade
fra gennemkørselsgade til levende bygade

Karakteristik
Vestergade udgør halvdelen af byens ho-
vedgade. Hovedgaden er en livsnerve, som
får byen til at hænge sammen - og sådan 
skal det fortsat være. Forbindelsen har dog
nogle svagheder, som den fremstår i dag. 
Der er foretaget en del forskønnelse langs
hovedgaden (Østergade), men særligt den 
inderste del af Vestergade halter markant 
efter. Denne del af gaden har tidligere været 
handelsgade, men i dag står de fleste butiks-
lokaler tomme og flere bygninger er nedslid-
te. Derudover er der udfordringer med trafik-
sikkerhed for cyklister og udfordringer med 
vejafvanding. Tættest på viadukten, i den 
vestlige del, ligger tre større detailbutikker, 
som fortsat skal have mulighed for at udvide 
deres butiksarealer.

Beskrivelse af fremtidig bygade i Vester-
gade

Erfaringen fra trafikafprøvningen og etable-
ringen af midlertidigt byrum i Vestergade pe-
ger på behovet for ikke bare en trafikmæs-
sig omlægning, men også et langt grønnere 
udtryk og flere opholdsmuligheder i nær til-
knytning til de omkringliggende boliger. 

Der er behov for at se på en opgradering af 
Vestergade på en samlet strækning mellem
rundkørslen ved Rådhuscentret og rundkørs-
len ved Vestergade/Magrethevej. Dog er det 
særligt den inderste del af strækningen, fra 
Elmegade og Allégade ind til rundkørslen 
ved Vestergade/Magrethevej, som bør om-
dannes fra en skrantende handelsgade til en 
levende bygade. 

Et langt grønnere udtryk med regnvandsbe-
de, flere vejtræer og nye belægninger skal 
højne kvaliteten af byrummet.  

Omlægning af Vestergade kræver i første 
omgang en offentlig investering fra kommu-
nen, i samarbejde med kommunens forsy-
ningsselskab Provas. Anlægsprojektet skal 
fungere som åbningstræk for den videre 
omdannelse af Vestergade. Indsatser som 
tilfører en bymæssig kvalitet til området, der 
får markedet til at følge efter.

Hovedgaden skal fortsat være byens rygrad 
og forbinde vigtige byområder, det vil sige at 
den nuværende vejstruktur skal fastholdes. 
Det skal være dejligt og trygt at færdes på 
tværs af byen langs hovedgaden. Det be-
tyder, at der fortsat vil være gennemkøren-
de trafik på hovedgaden, men at farten skal 
nedsættes. Lysten til at tage cyklen skal styr-
kes, og det skal være nemt og trygt at færdes 
i byen som blød trafikant. 

Den inderste del af Vestergade ligger i by-
midten og nær stationen. Med kort afstand 
til bus og tog er det oplagt at fortætte byen 
netop her og skabe attraktive boliger med 
gode udearealer og bymiljøer. Her er der 
potentiale for udvikling af bebyggelse, der 
indeholder boliger og åbne stueetager. Bo-
ligerne kan være i 2-4 etager med adgang til 
altan eller uderum. Ud fra en betragtning af 
markedet i Vojens, er det oplagt at udvikle 
almene eller private udlejningsboliger til se-
niorer. De åbne stueetager skal placeres på 
strategisk vigtige steder og kan eksempelvis 
rumme småbutikker, værksteder, klublokaler 
og andre fællesfaciliteter.  

Vest for krydset ved Allégade og Elmegade 
omdannes Vestergade på sigt til en ren bo-
liggade uden erhverv.

Indsatser i Vestergade
• Udpegning af område til byfornyelses-

midler (fx til forskønnelse af facader)
• Åbningstræk: Etablering af nyt gaderum 

i Vestergade i samarbejde med Provas. 
at løfte den æstetiske kvalitet, hvad 
angår bygninger, byrum og gade, dels 
at højne trafiksikkerheden for de bløde 
trafikanter med særligt fokus på cykli-
sterne.

• Vurdering af nye funktioner i eksisteren-
de bygninger.
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Principper for omdannelse - indre Vester-
gade 
Den indre del af Vestergade er ca. 12 meter
bred. De nuværende vejbredder på køreba-
nen fastholdes så vidt muligt, så der fortsat 
er plads til biler i begge retninger. Vejvandet 
afkobles fra fællessystemet og der etableres 
fald til regnbede, der kan håndtere overfla-

devandet fra vejen. Disse regnbede placeres 
punktvis langs hele vejstrækningen.Nuvæ-
rende fartdæmpninger fjernes og erstattes 
af indsnævringer i kørebanen (i form af regn-
vandsbede). Eksisterende cykelsti og fortov 
erstattes af en ny fællessti med sammen-
hængende belægning. 

Principper for omdannelse - ydre Vester-
gade
Den ydre del af Vestergade omlægges til 
boliggade. Bygningerne langs vejen place-
rer sig med forskellig afstand til Vestergade, 

nogle med forhaver, andre uden. En dialog 
om yderligere begrønning af Vestergade 
kan evt. ske med bygningsejerne.

principsnit 1:200
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07 Eksempelkatolog

Eksempelkataloget er en samling af projekter, der på forskellig 
vis har fokus på at forbedre og forandre byen socialt, fysisk og 
organisatorisk. Kataloget indeholder både praktiske og organi-
satoriske eksempler på projekter med sammensatte konstella-
tioner mellem offentlige og private tiltag, samt referencefotos til 
forskønnelse og sociale interventioner.

Kataloget kan benyttes som inspiration til udvikling af indsatser 
fra udviklingsplanen og flere kan være relevante at besøge for 
at trække på andres erfaringer med lignende tiltag.  

07.1 Rådhuscentret

Inspiration til indretning af plads i Rådhuscentret, der skaber mulighed for ophold.

© Gustin Landskab

© Silkeborg Gågader af SLA. Foto af Mikkel Eye.
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07.2 Stationsområdet

INSP! Roskilde er en forening med et med-
borgerhus, som danner ramme om et mang-
foldigt byliv. INSP! kan i regi af stationsom-
rådet i Vojens benyttes som inspiration til 
byens iværksætterkultur. Et sted hvor der 
dannes relationer og mødesteder til både 
organiserede foreningstilbud, men også 
et sted hvor man blot kan komme forbi og 
hænge ud. 

INSP! er en almennyttig forening, der gen-
nem Caféen, aktiviteter og drift er registre-
ret som en socialøkonomisk virksomhed. 
Desuden er det en forening, som har et 
tværgående samarbejde med blandt andet 
Roskilde Kommune, Roskilde Handel, So-
cialpsykiatrien og flere andre aktører. Sam-
arbejderne kvalificerer det sociale rum i ud-
vikling og styrkelse af lokalsamfundet. 

Medborgerhuset rummer et hav af mulighe-
der og kulturelle tilbud. Her er det muligt at 
dyrke kunst og musik samt få en bid mad og 
drikke en kop kaffe i caféen. 

Caféen er delvist frivilligdrevet, men dertil er 
de også professionel udbyder af forplejning 
til arrangementer.  Det borgerdrevne sam-
lingssted fungerer også som et præ-iværk-
sættermiljø, hvor man kan opstarte et pro-
jekt, en aktivitet eller en virksomhed. 

INSP! er relevant i forhold til skabelsen af 
et mødested på stationen i Vojens, hvor der 
gennem borgerdrevne initiativer kan opstå 
en åbenhed over for kreativitet og iværk-
sætteri - en inspiration til, hvordan et med-
borgerhus kan løfte en sammenhængskraft 
mellem flere interesser og aldersgrupper. 

© INSP!

© INSP!

© INSP!
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Herning Bibliotek er blevet til et kulturelt 
samlingspunkt for folk i alle aldre. Herning 
hovedbibliotek lå førhen i byens periferi, 
men i dag er biblioteket flyttet ind til bymid-
ten. 

Udover at være et kulturelt knudepunkt, 
bortforpagter biblioteket en café, som sæl-
ger mad og drikke. Biblioteket afholder ak-
tiviteter og events for både børn og voksne 
og har derudover koblet bibliotek og læring 
sammen gennem et ”MakerSpace”, som un-
derstøtter skaberkulturen og iværksætteri i 
Herning. 

Biblioteket er et gode bud på en nyfortolk-
ning, hvor bøgerne træder i baggrunden og 
kulturen i forgrunden. En blanding af kom-
munale og kommercielle tilbud med plads til 
foreninger, organiserede foreninger og bor-
gerne i bred forstand. Biblioteket er blevet 
hele byens dagligstue og er i dag en central 
drivkraft for bylivet i Herning centrum, som 
binder gågaden, busstationen og banegår-
den sammen med bykernen. 

Herning Bibliotek er et eksempelprojekt, som 
kan inspirere udviklingen af Stationsområdet 
i Vojens. Her kan der på samme måde ind-
tænkes en kulturel samling på tværs af flere 
målgrupper og skabes rammer for et offent-
ligt mødested samt foreningsaktiviteter. 

© Herning Bibliotekerne

© Herning Bibliotekerne

© Herning Bibliotekerne
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Gule Hal i på Søndre Havn i Køge er et vel-
besøgt hus, som foreninger og unge flittigt 
benytter. 

Gule Hal er opbygget over en tidsperiode på 
9 år og formår i dag at være en blandning 
af ’et sted at være’ og ’et sted at udøve sin 
foretrukne idræt’. Gule hal drives og ejes af 
Køge Kommune og er et omdrejningspunkt 
for mange kulturtilbud, arrangementer og 
aktiviteter på tværs af generationer og inte-
resser, herunder skatere og modelskibsbyg-
gere. I 2011 rykkede Køge Ungdomsskole 
ind i den ene ende af Gule Hal og har siden 
da skabt en indendørs skatepark. 

Skatehallens faciliteter, indretning og reg-
ler er skabt af ungdomsskolen i samarbejde 
med unge skatere, der i sin tid var med til 
at starte hallen. Disse unge skatere er i dag 
ansat i hallen for at skabe en tryghed, men 
det vidner også om en åben proces, som har 
givet grundlag for ejerskab og opbygning af 
en ungdomskultur.  

I forhold til stationsområdet i Vojens kan 
Gule Hal benyttes som inspiration til at op-
bygge en bæredygtig ungdomskultur med 
et armslængdeprincip fra kommunen. 

© Foto: Martin Håkån / Coverganda.dk

© Foto: Martin Håkån / Coverganda.dk

© Foto: Martin Håkån / Coverganda.dk
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Motorfabrikken Marstal er genopstået som 
en base for engagerede og nysgerrige mo-
torentutiaster. Men udover at være en kul-
tur- og historieformidler har motorfabrikken 
formået at omdanne den gamle fabrik, så 
der i dag er plads til et arbejdsfællesskab og 
en start-up-base, som muliggør hjemmear-
bejdspladser og fællesskab i hverdagen. Fa-
brikkens rå omgivelser gør det også muligt 
at afholde alle typer af events, koncerter og 
workshops. 

Motorfabrikken Marstal er et godt eksem-
pelprojekt til at vise, hvordan det industrielle 
kan transformeres til et kulturelt og multi-
funktionelt sted, der både formidler historie 
og samtidigt indeholder et work space. For-
eningen har formået at skabe liv og attrakti-
onsværdi i det maritime miljø i Marstal og har 
givet byen et nyt narrativ. 

Dertil er Motorfabrikken lykkedes med at 
skabe en stærk identitet, som giver grobund 
for netværk og plads til ildsjæle. 

Motorfabrikken er relevant for Vojens på 
tværs af flere bygninger på stationen. Der 
kan hentes inspiration i såvel de kommer-
cielle aktiviteter som de rå rammer, der mu-
liggør større arrangementer. 

© Peter Dahlsgaard

© Peter Dahlsgaard
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Pulsparken i Kildebjerg-Ry er en del af en 
blandet bydel som indeholder erhverv, boli-
ger, friluftsliv og idræt. Som et led i det nye 
byområde er der som det første gjort plads 
til idræts- og fritidsaktiviteter i Pulsparken. 
Området er stort, men der er lagt vægt på, 
at Pulsparken bliver et sammenhængende 
stisystem, der binder Kildebjerg-Ry sammen 
med de omkringliggende skov- og naturom-
råder.

I Kildebjerg-Ry er der i tilknytning til Ry 
Hallerne etableret en række udendørs fa-
ciliteter, hvor det er muligt at dyrke fysiske 
aktiviteter, lege i legezonerne, afholde fro-
kostpauser i madpakkehuset og tage et hvil 
på teltpladsen. Området rummer et væld af 
faciliteter til forskellige former for udendør-
saktiviteter.  

Pulsparken er relevant i Vojens, set i forhold 
til at styrke byen som en destination på Hær-
vejen og for at bringe de grønne forbindelser 
i oplandet ind gennem halområdet. Pulspar-
ken i Kildebjerg-Ry kan være en inspirati-
onskilde til udendørsfaciliteter, for blandt 
andet at tiltrække cyklister fra Hærvejen, 
men også for at tiltrække flere målgrupper 
end idrætsforeningerne og deres brugere. 
De forskellige faciliteter kan medvirke til en 
større åbenhed for halområdet.

© Kildebjerg Ry

© Kildebjerg Ry
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Hjertet og aktivitetsbåndet i Ikast har etab-
leret en multipark i forbindelse med opførs-
len af et nyt multihus. Her kan udearealerne 
tages i brug af en lang række aktiviteter året 
rundt. Stedet tiltrækker mange forskellige 
brugergrupper, også de selv-organiserede. 

Kommunen har sat rammerne for multihuset 
og parken, uden at fastsætte en målgruppe, 
hvilket i dag har ført til, at huset har en bred 
brugergruppe. Et stiforløb inviterer forbipas-
serende til at bruge faciliteterne spontant og 
samtidig er der skabt forbindelse mellem in-
stitutionerne i nærområdet. 

Der er blandt andet lagt en stor indsats i, at 
tilbyde udendørsfaciliteter for de sportsgre-
ne, der ellers typisk finder sted i indendørs-
faciliteter. Der er således skabt rammer som 
bygger op omkring selvorganiserede aktivi-
teter, både indendørs og udendørs. 

Især arbejdet med at tænke nye selvorga-
niserede aktiviteter ind på lige fod med de 
institutionsbundne og organiserede aktivite-
ter, som kan benyttes som inspirationskilde 
til udviklingen af halområdets udearealer. 

Endvidere kan Hjertets åbne facader og ak-
tive udemiljøer være relevant at hente inspi-
ration i. 

© Claus Bjørn Larsen
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Troldhedestien i Kolding er en natursti som 
strækker sig 14 km. fra Kolding til Kirsbøl. 
Projektet har formået at skabe mødesteder 
i naturen ud fra principper om et universelt 
design, så alle kan nyde godt at faciliteterne 
- både til fods, på cykel, til hest eller i køre-
stol. 

Kolding Kommune har i samarbejde med 
fonde og lokale aktører udviklet Troldhede-
stien samt flere faciliteter og støttepunkter 
undervejs på ruten. Undervejs finder man 
derfor forskellige former for shelters, lege-  
og træningsfaciliteter, depot med udstyr 
til løbeklubben, opladere til kørestole og 
elcykler, toiletter, cykelpumper og meget 
mere. 

Formålet med Troldhedestien har været, at 
skabe et naturtilbud for alle, og derfor har 
projektet haft fokus på at imødekomme 
borgere der har særlige fysiske og sociale 
behov. Universelt design har derfor været 
et gennemgående designparameter i pro-
jektet. 

Troldhedestien kan bruges som inspiration 
til at udvikle flere forbindelser mellem Vo-
jens og den omkringliggende natur. I for-
længelse af Hærvejens etaper kan der med 
fordel indtænkes udendørsfaciliteter.

© Steffen Stampe
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Trailcenter Seest i Kolding er placeret på 
kanten af Hylkedalen og fremstår som et 
knudepunkt for bevægelse i naturen. Trai-
lcenteret giver mulighed for toilet- og om-
klædningsfaciliteter, et grejdepot samt 
reparation af cykler. Det er således et sam-
lingssted for idrætsforeninger, men der er i 
lige så høj grad mulighed for selvorganiseret 
træning, både indendørs og udendørs. 

Trailcenteret er blevet til et mødested som 
understøtter udendørsidræt og forbinder sig 
til den omkringliggende og varierede natur, 
som Kolding byder på. Her kan man møde 
hinanden på tværs og stedet giver potentia-
le for naturoplevelser og sportsaktiviteter for 
nye brugere. 

Trailcenterets åbne faciliteter kan inspirere 
halområdet i Vojens til netop at skabe bed-
re forudsætninger for selvorganiserede ak-
tiviteter og højne træningsfællesskaber på 
tværs af foreninger.

© Mona Bruun Enevoldsen
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07.4 Vestergade

Inspirationsbilleder til håndtering af regnvand samt begrønning af gaden

© LYTT Architecture

© Heidi Møller
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