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Opsamling på drøftelser og bemærkninger til kommuneplantemaer 
 

 

Trekantområdet 
Gode Ideer 

 Lav fælles vindmølleplan, fx havvindmøllepark 

 Profiler Haderslev Kommune i Trekantområdet som sportskommune 

 Markedsfør ”bosætning” i Trekantområdet 
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 Samarbejd om specialisrede eller særlige opgaver, som kræver særlige kompetencer. 

 Vi skal have bedre sprogkompetencer – særligt tysk og engelsk – for at kunne udnytte Haderslevs 

styrker mht. salg og eksport. 

 Arbejd for et Trekantområde-pendler-kort. Det vil lette trafikken. 

 Aftal ”opgave-løsning” – fx industri, bosætning, kultur mv. 

Særligt opmærksom på 

 Skyd brystet frem – vis mod og styrke i samrbejdet 

 At skabe sammenhæng mellem sønderjyske styrkepositioner og Trekantområdet. 

 Udvikling af et nyt erhvervsområde ved den nye motorvejstilslutning 

 Vi skal være professionelle – benyt branding.  

 Forbedre mobilitet mellem Haderslev og Vojens – fx føreløs  

 Vi skal udnytte de større ressourcer og kræfter 

 Højhastighedstog til Hamborg, her skal Haderslev arbejde for ”stop” i Vojens/Sønderjylland 

Udfordringer 

 Er det muligt både at være sønderjyske og trekantsmedlemmer? 

 Får vi styrket Haderslev Kommunes position/brand i Trekantområdet? 

 Hvordan ”tuner” vi ind på mentaliteten i Trekantområdet? 

 Hvordan profilerer vi os overfor de andre kommuner? 

 Er Trekantområdet stort nok? – I et internationalt perspektiv? 
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Byerne 
Gode Ideer 

 Tiltræk international hotelkæde, placering – sygehusgrunden. 

 Brug sygehuset! Evt. Hotel eller boliger 

 Slå svømmehal og badeland sammen med hotel ved havnen.  

 Lav en grejbank med fx padleudstyr, kajakker mm. ved havnen. 

 Synliggør eller anlæg rekreative områder i nærheden af Haderslev NV (Ejsbølområdet). 

 Haderslev Kommune skal markedsføres som bosætningskommune. 

 Gram. Bymidteudvikling mellem rundkørsler, herunder vejføring. Åbne op ind mod torveområdet, 

til grønt, blåt (åben bæk) samt butikker.  

Særligt opmærksom på 

 Der skal være en nord-syd forbindelse i havneområdet. 

 Byfornyelse 

 Ændring af skoledistrikt. Fredsted Vest til Hammelev Skole.  

 Læg vægt på byernes forskellighed – Haderslev, Vojens, Gram. 

 Centrale små boliger i Haderslev, Vojens og Gram. 

 Skab ældreboliger/olle-koller i de mindre byer og landsbyer. Mange ældre ønsker ikke at flytte til 

centerbyerne.  

Udfordringer 

 Mobilitet og drift. Starup – Vejen gennem skolegården. 

 Negativ bilcirkulering efter parkering i Haderslev. 

 Miljøkonflikter. Udvidelse af fabrikken Fuglsang. Er det godt i et boligområde? 

 Boligområdet af den nordlige del af ”Slagtergrunden”, matr. Nr. 2429, er i konflikt med helhedsplan 

for halområdet. 

Det åbne land 
Særligt opmærksom på 

 Sommerhusområderne – man skal tænke dem som ressource 

Udfordringer 

 Knavvej og miljøkonflikter 

Kultur, Turisme og Friluftsaktivitetr 
Gode Ideer 

 Gratis transport for turister i hele Sønderjylland 

 Vi skal indgå i forsøgsprojekter med transport med turister og elbiler? 

 Lav fingerplan for Årøsund-området, inkl. Cykel- og vandrestier. 

 Lav mere adgang til Haderslev Fjord. 
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 Fritidsaktiviteter. Lav planlægning for de bynære rekreative områder – og synliggør 

aktivitetsmuligheder.  

 Fritidsaktiviteter. Kano og Kajak gennem kanalen skal gøres muligt (er groet til). 

 Geheimerådets sti – lav ny føring langs kysten i byen, så Ribe Landevej undgås.  

 Turisme. Der mangler en hotelmulighed i Vojens. Gerne et ”Sportel” (Vandrehjem til clubstævner) – 

fx placeret på det gl. Skousen hovedkvarter.  

 Mere parkering i Vojens – riv det gl. Idémøbler ned. 

 Motorsport skal også redegøres for i afsnittet om friluftsaktiviteter (det står under støj).  

 Profilér Vojens som en Idræts- og fritidsby – synliggør og understøt. 

 ACTURE PARK og cykelstier. Forbind aktiviteterne med cykelstier i de rekreative områder mellem 

Haderslev og Vojens. 

Særligt opmærksom på 

 Turisme-oplevelser er en del af bosætningsstrategien 

 Turisme. Det  skal være en strategisk beslutning at udnytte det potentiale. 

 Turisterne er ligeglade med kommunegrænser – samarbejd på tværs hvor det giver mening. 

 Kultur. Vores ubekvemme kulturarv (de historiske forhold i grænselandet) er et kæmpe potentiale 

som adskiller os fra Trekantområdet.  

 Kultur. Burde vejskilte ved kommunegrænsen ikke skilte til Sønderjylland? 

 Kulturlivet er i høj grad vores foreningsliv. 

 Fritidsaktiviteter og sundhed. Godt med flere rum, der indbyder til aktivitet. 

 Turisme og drift. Alger langs kyst og fjord – skal fjernes for at have attraktive strande.  

 Rekreative muligheder i det åbne land/i landdistrikterne er OGSÅ for rekreative muligheder for folk 

i Haderslev. 

 Fritid. Lokale talenter skal bruges lokalt! 

Udfordringer 

 Nordsiden af Yderdammen – der mangler en gangsti. 

 Parkering ved Stadion mangler – flyt ridecentret.  

 Koblinger over kommunegrænser. Både mod nord og mod syd. Dyrk dem og samarbejd på tværs 

om ”grænse-potentialerne”.  

 

Klima 
Gode Ideer 

Forbyggende klimatiltag 

 Affaldsforbrænding – mere af det 

 Give lov til atomkræftværker   

Tilpasning af Klima 
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 Brug landbruget til at klare tilbageholdelse af bagvand i vandløbene. Landbruget kunne udpege 

nogle brugbare arealer. (Vedligeholdelse) Det er også i landbruget interesse for biodiversitet. 

 Man kan lave et idéekatelog over muligheder for hvordan man kan håndtere klimatilpasning. 

 Få lavet en historisk kortlægning over storme med havvandsstigninger i op til 3,8 meter. 

Særligt opmærksom på 

Forbyggende klimatiltag 

 Køb det billige strøm fx fra udlandet i stedet for at bygge vindmøller i kommunen. 

 Hvad betyder bekæmpelse af forurening, når andre lande omkring os sviner mere…  

Tilpasning af Klima 

 Lav en sluse ved Haderslev Fjord 

 Et ønske om Flovt strand som fokusområde i klimatilpasningsplanen 

Udfordringer 

Forbyggende klimatiltag 

 Der bør ikke være afgifter på brændeovne. 

 Omstillingen til vedvarende energi må gerne speedes op. 

Tilpasning af Klima 

 En udfordring at vedligeholde søer og vandløb i forhold til at sikre at de kan håndtere afstrømning 

af overfladevand. 

 Det er en udfordring for beredskabet når det kommer flere oversvømmelser. 

 Omstillingen til vedvarende energi må gerne speedtes op. 

Tekniske anlæg 
Gode Ideer 

 LAR ved nye boligområder.  Søer til regnvand. 

 Ingen vindmøller på land. 

Særligt opmærksom på 

 Rentabilitet i tekniske anlæg, fx vandafledningsafgift, Provas 

 Støj fra flytrafik i Skrydstrup 

 Støj fra trafik på den nye motorvej 

 Nedtagning af vindmøller – hvornår? 

Udfordringer 

 Parkeringsforhold i Haderslev og ved Tørning Mølle 

 Vildkoridoor ved nye motorveje 
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 Provas, udledning af spildevand i Diernæs Bugt 

 Ny genbrugsplads. Knavvej. En eventuel ny vej bør flyttes længere syd på, så der skabes større 

afstand til bebyggelse. 

 

Mobilitet 
Gode Ideer 

 Anvend banetraceet mellem Vojens og Haderslev til føreløsekøretøjer –lav et pilotprojekt.  

 Husk tilslutningsmuligheder - Højhastighedstog mellem Vojens og Kolding som en del af Hamborg-

Århus ruten.  

 Supercykelsti fra Simmerstedvej til Havnen på banen i Haderslev. 

 GPS´er leder lastbiler omkring Tørning Mølle - det bør rettes. 

 Busforbindelser til/fra Vojens – Haderslev skal synkroniseres med togforbindelser. 

 Nationalt motorsportscentrum, Skrydstrup , den østlige del af kommunen.  

 Aften og nat forbindelser med bus – mellem Haderslev og Vojens.  

Særligt opmærksom på 

 Sammenhængende cykelsti fra Årøsund til Gram/Arnum, og forbindelse til Vejen Kommune. På 

denne strækning mangler en cykelsti mellem Uldal og Kastrup. Dvs. fra Uldal til Gram/Arnum. 

 Det er for svært at komme ”over vandet” i Haderslev. Der er lange køer morgen og aften. Der burde 

arbejdes på en ekstra bro. 

Udfordringer 

 Kollektiv trafik til/fra de mindre byer 

 Vedligeholdelse af stier 

 Fokusér på selvkørende busser?! 

 Mellem Østergade og Vojensgård - kolliderer med Vision Vojens planer om skoler og boldbaner.  

 Stiførelsel - cykelsti fra Nordvest Vojens til halområdet over/under jernbanen. 

 Knavvej. Udbygning af vejnet i rekreativt område! Der er pt tegnet på privat grund. Vejen bør 

flyttes længer ud mod Vilstrup, og det er ”vandforsyningsområde”? Trafikproblem pga. ny 

genbrugsplads! Lukning af eksisternde grusvej! 


