Christian Hylgaard
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anders Jessen <AJ@itd.dk>
27. august 2014 18:20
Christian Hylgaard
ITDs kommentarer til Padborg Helhedsplan

Til
Aabenraa Kommune
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Hermed skal ITD – Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport i Padborg – komme med foreningens
bemærkninger til det forslag, der er i høring til 27. august 2014 om Padborg Helhedsplan.
ITD er meget tilfreds med, at Aabenraa Kommune nu har udarbejdet en helhedsplan for det vigtige transport- og
erhvervsområde i Padborg.
Området er et stort aktiv, ikke kun for Aabenraa Kommune, men også for Sønderjylland, og i et bredere perspektiv
for hele Danmark. Med over 4.000 beskæftigede personer, over 130 virksomheder, og over 5.000 lastbiler hver døgn
i passage gennem Padborg, er der tale om et af de helt store transport- og logistikcentre i Nordeuropa.
Beskæftigelses-, skatte- og virksomhedsmæssigt er området selvsagt af yderste vigtighed for Aabenraa Kommune.
Det er da også derfor, at planen naturligt indgår i Vækstplan 2.0 for kKommunen.
Målet må være, at området om føje år er konkurrencedygtigt i internationalt perspektiv, fx i forhold til beliggenhed,
faciliteter, omkostningsniveau samt på, at området opfattes attraktivt for så mange som muligt.
De senere år er der sket en del fysiske og erhvervsmæssige ændringer i vilkårene for det internationale
transporterhverv. Transportbranchen er et yderst konjunkturfølsomt erhverv, og følgerne af den internationale
finanskrise har været mærkbare, også for Padborg. En del virksomheder er enten ophørt, mens andre har henlagt
hovedsædet til andre egne af landet. Resultatet har været, at der visse steder i transportområdet henstår tomme
bygninger og lagerhaller, som har vist sig vanskelige at sælge. Et vist forfald har vist sig nogle steder.
Omvendt er der heldigvis også mange eksempler på det modsatte, idet en række virksomheder har været i stand til
at fastholde og også udvide deres aktiviteter i Padborg.
Men for at komme ud af en situation med et begyndende forfald er der behov for at tage affære, og her kommer
helhedsplanen ind.
Én forudsætning for øget fremgang for Padborg er en generel vækst i den internationale økonomi, idet økonomisk
fremgang avler behov for mere transport og logistik. Økonomer og politikere i såvel Danmark som EU ser heldigvis
mange tegn på, at det nu går bedre med den globale økonomi, og de økonomiske prognoser er mere positive i dag
end for bare få år siden. Problemet er blot, at den del kan vi lokalt ikke gøre så meget ved.
En anden vigtig forudsætning for at sikre fremtidig vækst i Padborg er, at rammerne for området er i orden. Og her
kan vi lokalt gøre en forskel. ITD mener, at helhedsplanforslaget opfylder det fremtidige mål om at sikre de rette
rammer for området.
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Som aktiv deltager i arbejdsgrupper og ved deltagelse i workshops m.m. har foreningen undervejs været med til at
foreslå en række ændringer og justeringer af de nuværende forhold, og overordnet set har ITD derfor ikke de store
bemærkninger til indholdet af helhedsplanen. Foreningen bakker med andre ord op om de fleste af de foreslåede
initiativer. Vi tænker bl.a. på behovet for en enkel og tydelig organisering af det videre arbejde, så det sikres, at man
kommer i mål med de mange initiativforslag. Vi opfordrer i den forbindelse til et tæt samarbejde mellem kommune
og private virksomheder.
Et enkelt punkt ønsker vi særskilt at komme ind på. På toldpladsen midt i Padborgs transportområde bør der sikres
fornøden P-plads til lastbiler, der har lastet farlige stoffer. I henhold til den internationale ADR-konvention eksisterer
der nemlig detaljerede regler for, hvorledes farligt-gods-lastbiler må parkere. Der findes bl.a. bestemmelser om
afstandskrav mellem ADR-køretøjer ved parkering.
Dette punkt bør særskilt nævnes i helhedsplanen, og vi anmoder om, at der snarest fra kommunalt hold tages
kontakt til de relevante myndigheder (Beredskabsstyrelsen, politi og de lokale beredskabsansvarlige) for at sikre, at
lastbiler med ADR-stoffer kan parkere i overensstemmelse med gældende regler. Ingen ønsker at opleve en
situation, hvor to ADR-biler, der måtte stå for tæt på hinanden, under uheldige omstændigheder kunne indebære en
større ulykke, fx ved eksplosion eller ved udslip af farlige stoffer.
Ellers lægger vi generelt vægt på, at der i arbejdet med helhedsplanforslaget er identificeret mange konkrete forslag,
som kan virkeliggøres uden nævneværdigt store omkostninger. Disse kan med andre ord realiseres på kort /
mellemlang sigt. ITD håber, at sådanne ”lavthængende frugter” vil blive realiserede, gerne allerede inden for de
kommende 1-2 år. Et eksempel på et sådant initiativ er den allerede vedtagne plan om at opstille et antal
skraldetragte i området (hvilket efter det oplyste sker allerede i løbet af 2014).

Særligt forslaget om at sikre Padborg en grønnere profil bakker foreningen entydigt op om, og der er behov for at
sikre området fremadrettet i forhold til klimaændringer, der bl.a. forudser mere regn.
Vi har tillige med tilfredshed noteret os, at kombiterminalen i Padborg i helhedsplanen er omtalt som et væsentligt
aktiv. ITD er enig i, at der de kommende år vil være øget behov for mere transport med banegods. Her håber vi på
fortsat kommunal opbakning til, at jernbaneforbindelsen mellem Tinglev og Padborg snarest muligt opgraderes til to
spor.
Også Aabenraa Havn er væsentlig at nævne i denne sammenhæng. Aabenraa kommune kan med fordel
markedsføre sig yderligere her, idet der tilbydes godstransportløsninger via hele tre transportformer, bane, bil og
skib fra virksomheder i kommunen.
I relevant omfang kan det være nødvendigt at samordne en del af udviklingsplanerne for Padborg transportområde
med vore tyske naboer i Flensborg/Harrislee-området. Vi beder derfor om, at kommunen er opmærksom på de
fordele, der kan være i at samtænke erhvervsudviklingen nord og syd for grænsen. En sådan indsats vil være til gavn
for virksomheder i såvel Danmark som Tyskland.
Vi anmoder endelig om, at der snarest indledes et arbejde med harmonisering af de (for mange) lokalplaner, der
eksisterer i erhvervsområdet i dag.
De projektdele, der uvægerligt kommer til at koste penge, bør kunne finansieres via fælles indsats mellem
kommune, private fondsmidler og de lokale virksomheder. En fælles tværgående indsats i et tillidsfuldt partnerskab
mellem det offentlige og det private erhvervsliv er nøglen til at få virkeliggjort også de langsigtede forslag i
helhedsplanen. Forslag til ændringer af infrastrukturen i Padborg – som indebærer spændende muligheder for at
binde de forskellige dele af området sammen - bør naturligvis som hidtil finansieres af offentlige midler.
ITD benytter lejligheden til at tilsikre en fortsat støtte til - og aktive deltagelse i - arbejdet med en fremtidsudvikling
af Padborg transportområde. Vi er glade for, at kommunen og byrådspolitikerne har taget initiativet til at udarbejde
helhedsplanen, og vi takker for et tillidsfuldt samarbejde med de ansvarlige medarbejdere i Aabenraa kommune om
projektet indtil nu.
2

Vi ser frem til fortsat åben dialog med Aabenraa Kommune om udviklingen af et af Nordeuropas største transportog logistikcentre.

Med venlig hilsen
Anders Jessen
Chefkonsulent

ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tlf.: +45 74671233
Mobil: +45 23441666/Direkte: +45 73674553
E-mail: aj@itd.dk
Seneste nyheder - www.itd.dk
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Hej Christian
Her vores høringssvar på vegne af Aabenraa Erhvervsforening:
Aabenraa Erhvervsforening støtter op om Helhedsplan Padborg samt grundlæggende formål for
denne. Helhedsplanen er et godt udgangspunkt for det kommende arbejde med erhvervsområdet i
Padborg.
Aabenraa Erhvervsforening ønsker fortsat at være en del af den positive gode dialog omkring
helhedsplanlægningen.
Erhvervsforeningen lægger stor vægt på, at:
•

der laves et åbent møde for alle interessenter herunder virksomheder i området i september, hvor
man fra ”arbejdsgruppens” side fremlægger planen og får tilsagn og input fra virksomhederne med
basis i bl.a. høringssvar

•

der bliver en klar prioritering af de løsninger, der kan udføres i startfasen og som giver synlige
hurtige resultater ud fra handleplaner

•

det ikke er et spørgsmål om hvem der skal starte først eller afsætte økonomi først – men at det er
en fælles opgave mellem kommune og erhverv, at få afgrænset de enkelte del-punkter i planen og
dermed finde frem til hvem der gør hvad, og med hvilke midler.

Vi anerkender, at der skal investeres i udvikling både på virksomheds- og kommunalt niveau for at vi kan få
det maksimale udbytte af både det indledende og forestående arbejde med Helhedsplan Padborg.
Til den offentliggjorte publikation ’Helhedsplan Padborg’ er der følgende kommentarer:
•

Serviceerhvervene bør have en mere tydelig profil i området, her tænkes også på muligheden
for skiltning, dette inkluderer detailhandlen

•

Sammen med kommunen skal der udarbejdes mere konkrete fremtidsmuligheder for
toldpladsen. Herunder indtænkes en evt. kommende organisering for hele erhvervsområdet i
Padborg med fokus på transport- og logistik samt tilhørende erhverv

•

Opsætning af portal/infotavler for besøgende sydfra ved de 2 store grænseovergange, her nok
hovedsagligt Frøslev motorvej, hvilket også kunne kombineres med den kommende,
elektroniske info-tavle ved Lyren i Padborg ( et projekt i erhvervsforeningens regi).

For at Helhedsplanen kan igangsættes, skal det tætte samarbejde mellem aktørerne, her især Aabenraa
Kommune, Erhvervenes Hus Aabenraa, Aabenraa Erhvervsforening og ITD forsætte og følge op på de
elementer, der har 1. prioritet og som ikke mindst kan give synligt hurtige gevinster i området.
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Herudover bør de erhvervsdrivende i området og Aabenraa Kommune indgå et mere formelt samarbejde
med tilhørende hensigtserklæringer for at sikre fælles fremdrift på indsatsområderne.

Med venlig hilsen

John Christensen
Formand, Aabenraa Erhvervsforening
Tlf. nr +45 72 30 34 23
Mobil +45 41 11 00 04
Bjerggade 4K
6200 Aabenraa
mail@aabenraaerhvervsforening.dk
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Notat
Bygningsstyrelsen og Aabenraa Kommune

Bygninger og Kontrakter
18. august 2014
J.nr. Padborg Erhvervsområde

Bemærkninger til helhedsplan for Padborg Erhvervsområde.
Helhedsplanen omhandler fremtidsperspektiv for hele Padborgområdets erhvervsområde med afsæt i, at det skal være attraktivt for transporterhvervet at
benytte Padborg til alle de services, som hænger sammen med logistik- og transporterhvervet.
Stort set hele planen vedrører områdets udvikling, så det vil blive opfattet som
attraktivt for brugerne.
Vedrørende tolden, så lægger planen ikke op til, at der skal ske fysiske ændringer
i forhold til tilstedeværelsen. Der lægges heller ikke op til, at der skal ske flytning af toldekspeditionen.
Det, der i helhedsplanen benævnes ”Toldpladsen”, er det samme, som vi kender i
dag mellem Thorsvej og Toldbodvej.
Uanset om der fremover skal være en toldekspedition i Padborg og uanset om
den har samme karakter som i dag, har SKAT en interesse i, at faciliteterne og
speciel parkeringsfaciliteterne for de lastvogne, som skal ekspederes eller kontrolleres toldmæssigt, lever op til de sikkerhedsmæssige standarder, som er nødvendige.
Dette betyder, at SKAT, når der skal ske detailplanlægning af trafik-flowet på
”toldpladsen”, skal inddrages i processen, så der sker en adskillelse af de lastvogne, som skal ”ekspederes” ved tolden og de, som benytter pladsen til ”venteområde”.

Søren Nielsen
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Til Aabenraa Kommune
Syd- og Sønderjyllands Politi bemærker med tilfredshed, at det kriminalpræventive og tryghedsfremmende er tænkt
ind i Helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde.
Herudover har politiet ikke yderligere kommentarer til planen.

Med venlig hilsen
Christian Østergård
specialkonsulent / krim.dipl.

Det Kriminalpræventive Sekretariat
Kirkegade 76, 6700 Esbjerg
Tlf.
Direkte
Lokal
Mobil

+45 76 11 14 48
+45 56 42 50 05
(05) 5005
+45 72 58 38 12

E-mail
Web

coe003@politi.dk
www.politi.dk/sydsoenderjylland
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Aabenraa Kommune
Vækst- Udviklingsudvalg
V. Bo Riis Duun.

Det Konservative Folkeparti sender hermed høringskommentar samt bemærkninger til forslaget
Helhedsplan for Erhvervsområdet i Padborg.
Indledningsvis vil vi gerne rose materialet og dens kvalitet, som bære stor præg af inddragelse.
Helhedsplanen rummer rigtig mange fysiske muligheder, og beskriver overordnet i proces 6 temaer som
indsatsområder.
1. Helhedsplanens vision belyser miljø indsatser meget snævert til indsatser ” blå & Grønne
potentialer”.
Forslag:
I Grundlag og Visioner bør Miljø være et gennemgående tema med indsatser.
-

-

-

Energi optimering.
Erhvervsområdets mange fryse & Kølehuse, forbruger meget energi til afkøling. Områdets
lokalplaner, Varmeplaner bør tilgodese at denne energiudslip kan genanvendes.
Alternative energiløsninger.
Sol, vind energi er ikke beskrevet i Helhedsplanen.
El lade stationer til erstatning for kølebiler, busser, el trækkere, kunne være et fremtids perspektiv,
hvor transportcenteret ville være videns formidlere.
Tele/ Fiber / El Infrastruktur.
Erhvervsområdet bør være helt fremme med bedste og hurtigste sikreste infrastruktur på Strøm /
Tele / Fiber forbindelse.
Helhedsplanen kunne udpege det bedste areal til placering af et fællesdatacentral for områdets
erhverv.

Forslag til et Tema 7- Turisme.
-

-

Transportcenteret er i dag stoppested for internationale busforbindelser i rutefart. Helhedsplanen
burde udpege en central busstoppested, med mulighed for regional og lokal tilslutning samt
parkeringshenvisning til langtidsparkering for personbiler.
Erhvervsområdets placering som porten til Europa, indbyder til et Turismepotentiale som ikke ses
udnyttet i Helhedsplanen.

Trafikal infrastruktur.
-

Forslag til et virtual kort over helhedsplanens område.

Med venlig hilsen
Det Konservative Folkeparti
Aabenraa.

Bemærkninger til Helhedsplanen for Padborg Industriområde
Jeg er udlært speditør/disponent og har gennem ca. 32 år arbejdet som sådan i Padborg. Jeg har derfor
kendskab til den nyere historie omkring transporterhvervet med tilhørende følgevirksomheder.
Med stor interesse har jeg læst den udsendte Helhedsplan for Padborg Industriområde m.m. og vil gerne
komme med nogle kommentarer:
Da jeg i 1978 startede i lære som speditør, ”pralede” vi i Padborg af, at have ca. 145 speditør/vognmandsvirksomheder.
Med disse virksomheder, var der i kontormiljøet ca. 6000 ansatte og man vurderede, at der var ca. 2500
ansatte i virksomheder, som havde direkte berøring med disse transportvirksomheder.
Antallet af danske chauffører i området var stor – det nøjagtige tal kender jeg ikke.
Derudover var der ca. 250 toldere ansat ved grænsekontrollen og Toldkammeret i Padborg.
Udover dette, var DSB en stor arbejdsplads med flere hundrede ansatte.
Grænsekontrollen var ligeledes en stor arbejdsplads for Politiet.
Kort sagt – Padborg osede af dynamik hele døgnet rundt 7 dage om ugen.
Hvis vi sammenligner med idag, må vi konstatere:
Ca. 45 transportvirksomheder i Padborg, med ca. 2500 ansatte, ca. 1000 ansatte som har direkte berøring
med transportvirksomheder.
Et fåtal af danske chauffører – de er blevet afløst af andre EU chauffører – flest østeuropæer. D.v.s., at
skattegrundlaget for disse chauffører ikke betales i Danmark, da de fleste transportvirksomheder i
Padborg/Danmark benytter sig af udenlandske lastbiler og dermed betaler skat i hjemlandet.
Tolderne er næsten ikke eksisterende, da dels toldkontrollen er faldet mere eller mindre bort, ligesom selve
toldbehandlingen faldt bort i 1992.
DSB er næsten ikke eksisterende i Padborg og Politiets Grænsekontrol er faldet mere eller mindre bort,
men er dog blevet afløst af et antal af betjente, som er ansat hos Grænsepolitiet. De fleste af disse betjente
er dog ikke bosat i Padborg, da de er blevet flyttet fra andre politistationer i det sydjyske og derfor har valgt
at blive boende i deres oprindelige by.
I og med, at købekraften hovedsageligt skal komme fra de østeuropæiske chauffører, er det ligeledes
meget tvilvsomt, at man kan etablere et større supermarked ved toldpladsen.
Samtidig skal man også have in mente den utryghed i lokalområdet, som især østeuropæiske chauffører
skaber overfor befolkningen og de lokale forretningsdrivende i især i weekender.
Når man ser på Helhedsplanen, er formålet øjensynligt dels at fastholde de nuværende transportvirksomheder og dels at tiltrække nye.
Overordnet set, er det en umulig opgave man vil udføre – og derfor en fejl, at man åbenbart kun vil satse på
transporterhvervet!
Det er der flere grunde til:
Man er nok 15 – 20 år for sent på den – den ”værste” udvandring af virksomheder er sket. Hovedparten af
fraflytterne har bosat sig i trekant området, hvilket skulle være mest fordelagtigt med hensyn til distributionen til resten af Danmark og det Skandinaviske marked.

Financeringen af de noget luftige planer i Helhedsplanen, er ikke på plads. Jeg forstår af de tilbageværende
virksomheder selv skal stå for ihvertfald hovedparten af omkostninger, hvilket aldrig vil virke.
Stigningen i den beregnede godsmængde, vil naturligvis være stigende – men det har den altid været og
alligevel er Padborg ikke vokset.
Selvom en stigning i mængde er det mest sandsynlige, er det spørgsmålet, om hvor stor en del af denne
kage, Padborg vil tiltrække.
Dels vil virksomhederne udlicitere til andre lavtlønsområder/Østeuropa og alene det, at det nordlige
Tyskland er et ”lavtlønsområde” set med danske briller, vil stigningen være størst der.
Man ser allerede nu, at virksomheder med hovedsæde i Padborg, bygger i nabo kommunen mod syd.
Og ingen af delene vil betyde øgede skatteindtægter til Danmark eller for den sags skyld kommunen.
Som jeg ser det, står Padborg overfor uoverskuelig udfordringer set fra et transportmæssigt synspunkt, som
ikke vil blive mindre af en Fehmern-Bæltforbindelse, hvilket vil få endnu flere virksomheder til at overveje
deres placering, hvilket vil betyde endnu færre arbejdspladser, færre indbyggere, faldende huspriser og en
reduktion af dagligvarebutikker og service virksomheder.
Og en plan, som først vil være tilendebragt i 2035 er ligeledes en håbløs tidshorisont – hvis Padborg skal
redde bare lidt af ”æren,” er det nu, der skal handles.
Det er derfor forkert at satse kun på transportvirksomhederne i industriområdet.
Hvis man vil forhindre, at Padborg/Kruså området bliver forladte landsbyer, skal man tænke helt anderledes.
Padborg/kruså har været driftige indkøbsbyer – dels for den lokale befolkning, men ikke mindst for det
nordlige Tyskland.
Udfordringen er i øjeblikket, at det kun er ganske få ting, tyskerne med fordel kan købe i Danmark, hvilket
igen vil betyde færre butikker og indkøbsmuligheder, ligesom lokalbefolkningen i grænseområdet med stor
fordel kan handle ind i Tyskland.
Man bør måske mere se på, om Padborg/Kruså kan ses som en forstad til Flensborg – trods alt en by på
størelse med Esbjerg.
Man skal derfor måske lede efter noget, som man mangler i Flensborg?
En luftig ide kunne være en multihal – måske lidt i stil med Jyske Bank Boxen i Herning.
I kraft af en mulig placering på vestsiden af motorvejen, er infrastrukturen iorden, uden væsentlige omkostninger.
Og i kraft af placeringen på grænsen, er jeg sikker på, at en del af financeringen kan gå gennem EU.
Det er desuden efterhånden blevet tradition for, at en større virksomhed køber sig til navnet på hallen.
”Kunderne” til en sådanne multihal, vil kun fantasien sætte grænse for:
Flensborg-Handewitt´s ChampionsLegua vindere i håndbold – deres egen hal er både dyr og for lille
Sønderjyskes Håndbold liga – damer og herrer – Skansen i Sønderborg er ligeledes allerede for lille.
Boksekampe – både danske og tyske stævner
Messer
Koncerter henvendt til både det danske som det tyske publikum
Større håndboldstævner – såsom EM og VM, som Danmark efterhånden har patent på at arrangere

I Herning har man endog fornylig afholdt VW i svømning, så det er vist kun fantasien, som sætter grænserne.
Det er en alternativ ide til kun at satse på transporterhvervet, som igennem de sidste mange år har vist, at
placeringen i Padborg ikke er optimal mere.
Med lidt fantasi, kan man sagstens finde andre projekter, hvor man vil kunne udnytte Padborg/Kruså´s
beliggenhed i forhold til Flensborg og det nordtyske område.
Kommunen burde derfor lave en tænketank for området, som kunne bestå af lokale forretningsfolk, en
konsulent fra en anden region, som måske har eller har haft samme problemstilling, lokale beboere og
repræsentant(er) fra Landsbyrådet og ikke et panel med hovedvægten på transportbranchen, som ikke
historisk har vist den store troskab mod Padborg området.
Med venlig hilsen
Orla Rodenberg
Tunneldal 19
6330 Padborg
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Kære Jacob Carlsen
En tilkørselsrampe har været drøftet ved flere lejligheder. Vejdirektoratet vil ikke tillade en
dobbeltrettet afkørsel ved Lejrvejen, da det ligger for tæt på frakørsel 75 (ved Tøndervej), som har
spor i begge retninger. Denne afkørsel ligger lige nord for frakørsel 76 (76 Nord) ved Lejrvejen. Det
begrundes bl.a. med at der er også er frakørsel fra motorvejen ved Toldbodvej (76 Syd).
I helhedsplanen er der lagt op til at Lejrvejen udvides og forlænges til Toldbodvej, således at der er
bedre intern forbindelse, i Padborg Erhvervsområde, mellem de 2 motorvejsafkørsler (76) i både syd
og nordgående retning.
Jeg håber at det er et tilfredsstillende svar.
Venlig hilsen
Christian Hylgaard
Arkitekt MAA
Kultur, Plan & Fritid
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Fra: Jacob Carlsen [mailto:jca@solutors.com]
Sendt: 4. august 2014 11:11
Til: Christian Hylgaard
Emne: vedr helhedsplan for padborg
Hej
Spørgsmål: er der lagt optil at når man kommer fra SYD på E45 at der bliver lavet en opkørselsrampe
ved lejrevejen

Med venlig hilsen / Best regards
Jacob Carlsen
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