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Forord
I Ny Rosborg arbejder vi med at skabe og udvikle byen sammen. Det gør vi, fordi vi tror på, at vi hver især kan noget - men 
sammen kan vi meget mere. 

Derfor tester vi i Ny Rosborg nye måder at samskabe og udvikle på - sammen med borgere, ildsjæle, politikere, organisati-
oner, investorer, fonde, øvrige myndigheder m.fl . Det gør vi, fordi vi tror på, at tidlig dialog skaber løsninger med merværdi.  

I udviklingen af den nye bydel Ny Rosborg er vi gået sammen med Resilience Lab Denmark om at udvikle faktuelle ana-
lyser og kortlægge området. Dette via quatro-helix tankegangen, hvor vi samarbejder om at fi nde nye tekniske måder at 
arbejde med resiliens på tværs af forsknings- og uddannelsesinstitutioner, virksomheder, myndigheder og brugere. 

Gennem analyser af data og fremskrivninger samt en innovativ 3D kortlægning af undergrunden, har vi lavet en række 
tekniske analyser med temaerne:

• Vand
• Jord
• Forurening
• Trafi k

I ”Ny Rosborg - Tryghed gennem analyser” har vi samlet, vurderet og konkluderet på resultaterne af foranalyserne for en 
ny reslient bydel.
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Fase 1

Ny Rosborg
- Tryghed gennem analyser og 

vidensindsamling 
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Vejle - fakta om vand
• Vejle by ligger smukt og særde-

les attraktivt mellem Vejle Fjord 
og Vejle Ådal. 

• Beliggenheden betyder også, 
at vi har udfordringer med 
vand. 

• Staten har udpeget Vejle 
Midtby som et af de 10 områder 
i Danmark, hvor der er særlig 
risiko for oversvømmelser i frem-
tiden.

Billede: Skybrud
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Vand
- Vejle og vandet

Kort: Stormfl odshændelse i år 2100

Resilient Vejle - i Rosborg
Vejle står over for at skulle løse en 
række samfundsmæssige udfordrin-
ger. Som by skal vi ruste os til klimafor-
andringer, vækst og trængselsproble-
mer, digital udvikling og demografi ske 
ændringer med fl ere ældre og fl ere 
udsatte borgere.
Ny Rosborg vil som ”test-bydel” være 
med til at vise nye veje for resilient by-
udvikling og blive et fantastisk vindue 
for resiliensindsatsen i Vejle. Med en 
nysgerrig tilgang undersøger vi, hvad 
der skaber ”Det gode liv”.

Klima og oversvømmelse 
Området Ny Rosborg er ikke umiddel-
bart i fare for at blive oversvømmet - 
men vandet er alligevel et vigtigt pa-
rameter i udviklingen af området. 

Vandtruslerne
Hele Ny Rosborg området ligger i Åda-
len, og er som udgangs punkt lavtlig-
gende og med højt grundvandsspejl. 
Jorden har en høj vandprocent.
Områderne omkring Ny Rosborg - 
Trædballe og kolonihaverne, ligger 
lavt og er dermed truet af vandet.
Perkulat fra deponiområdet føres i 
dag til spildevandsanlægget.

Potentialer
Ny Rosborg har et særligt potentiale 
for at tænke det blå og det grønne 
først - at udvikle rekreative kvaliteter 
samtidig med klimasikring. 
Desuden er der mulighed for at ind-
tænke klimasikring af midtbyen og 
nærområderne med ind i vandhånd-
teringen i området.
Vi kan bruge vandet aktivt - både tek-
nisk og æstetisk.

Klima - fra Resiliensstrategien
I Vejle Resiliensstrategi er Klima og 
oversvømmelse – og de fysiske, 
sociale og økonomiske følgevirknin-
ger - beskrevet som en af kerneud-
fordringerne. 

Derfor er klima et fokusområde:

• Vi vil bruge klimaforandringer 
som drivkraft for udvikling af 
byen

• Vi vil beskytte byen og gøre van-
det til et aktiv for den urbane og 
sociale kapital

• Vi vil udvikle offentlige-private 
partnerskaber om resiliente for-
syninger

• Vi vil sikre væksten under hen-
syntagen til anvendelse af bæ-
redygtige ressourcer, vedvaren-
de energi og grøn mobilitet
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Forudsætninger
I og omkring byudviklingsområdet 
er der forskellige vandløb og kana-
ler. Ved nedbørshændelser vil vand-
mængden i disse forøges pga. af-
strømning fra den nordlige bakke.

Udfordringer
Udfordringer ved vandløbende hæn-
ger sammen med grundvandsspejlet 
og dræningen i området.

Der er risiko for oversvømmelser fra 
Fløbækken mod syd i det lavtliggen-
de areal for de tidligere boldbaner 
og den beskyttede natur - samt mod 
nord i det lavtliggende boligområdet 
i Trædballe. 

Forhøjet vandstand i Sønderåen kan 
resultere i oversvømmelser omkring 
Rosborg Gymnasium og videre op 
mod kolonihaverne.

City development plans and projects

Kort: Oversvømmelser forårsaget af vandløb

Vand
- Bække, åer og kanaler

Foto: Fløsbækken syd for Trædballe

Muligheder
Analysen viser, at det er afgrænse-
de arealer, som er i risiko for at blive 
oversvømmet via vandløbene. Det vil 
derfor være forholdsvist enkelt at sikre 
byudviklingsarealet Ny Rosborg ved 
at kontrollere vandet og sikre en gen-
nemstrømning af det videre ud i Søn-
deråen.

Ved at indtænke vandet fra bakkerne 
og Trædballe, vil det være muligt at 
skabe en ny vandforbindelse fra nord 
til syd, som kan være med til at hånd-
tere og løse vandudfordringer herfra.

Det er vigtigt at sikre, at vandvejene 
har tilstrækkelig kapacitet - også i 
spidsbelastningsperioder. Der bør 
overvejes vandløb/kanaler med for-
skellige ”niveauer”, ligesom områder 
med kontrollerede oversvømmelser 
kan indtænkes sammen med pump-
ning.
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Forudsætninger
Ved en stormfl odshændelse øges vand-
standen i fjorden og presses ind i Vejle 
via Sønderåen. 

Langs Sønderåen er terrænnet hævet 
i den vestlige del, mens det østlige er 
beskyttet af diger.

Udfordringer
Vandstandsstigningen kan medføre et 
brud/overløb på det nordlige dige, hvil-
ket vil medføre en oversvømmelse i først 
søen ved vodlstedet, herefter gymnasi-
ets arealer og videre til kolonihaverne.

Området mellem Sønderåen og Bred-
stenvej er også i umiddelbar risiko for at 
stå under vand.

Muligheder
En forhøjelse af diget mellem Søn-
deråen og Ny Rosborg vil umiddelbart 
løse udfordringen. 

Dette kan sammentænkes med po-
tentialer om at genskabe et slynget 
åforløb med bredder og banker, som 
kan sikre kapaciteten og bruge area-
let langs Sønderå som vandressoir.

Man kan også tænke i mulighed for 
at trække noget af vandet ind i områ-
det, men man bør være opmærksom 
på at dette kan være saltvand.

En kvalitet kan være at øge tilgæn-
geligheden til Sønderåen - både 
aktivitetsmæssigt og fysisk.

Kort: Oversvømmelser forårsaget af stormfl odshændelser

Vand
- Storm

Foto: Sønderåen mod Vejle by
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Forudsætninger
Nedbør i større mængder giver samlin-
ger af vand i forskellige områder.

Udfordringer
I området er det primært i det nordlige 
lavtliggende naturområde, at nedbør 
vil forårsage oversvømmelse.

Til gengæld er de omkringliggende 
områder udsatte, især den sydlige del 
af Trædballe, boldbanerne og koloni-
haverne.

Muligheder
Hvis vi kan arbejde med kontrollerede 
oversvømmelser af nogle specifi kke 
områder i Ny Rosborg, vil det sansyn-
ligvis være muligt at afhjælpe nogle af 
udfordringerne i de omkringliggende 
områder.

Det kræver en særlig indsats for at få 
ledt vandet til disse arealer, ligesom de 

City development plans and projects

Kort: Oversvømmelser forårsaget af nedbørshændelser

Vand
- nedbør

Foto: Sø i beskyttet natur

udsatte områder i Trædballe nok skal 
etablere ekstra dræning og pumpning 
for at holde vandstanden nede.
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Opsummering
Analyserne viser, at det er muligt og 
forholdsvist enkelt at håndtere vandet i 
den nye bydel - Ny Rosborg. 

Trusler
Hele Ny Rosborg området ligger i Åda-
len, og er som udgangs lavtliggende 
og med højt grundvandsspejl. Jorden 
har en høj vandprocent.
Områderne omkring Ny Rosborg - 
Trædballe og kolonihaverne, ligger 
lavt og er dermed truet af vandet.
I deponiområdet vil noget af regnvan-
det, som falder på arealet blive forure-
net gennem nedsivning, Dette kræver 
derfor en særlig håndtering.

Potentialer
Ny Rosborg har et særligt potentiale 
for at tænke det blå og det grønne 
først - at udvikle rekreative kvaliteter 
samtidig med klimasikring. 

Mulighed for at indtænke klimasikring 
af midtbyen og nærområderne med 
ind i vandhåndteringen i området.
Bruge vandet aktivt - både teknisk og 
æstetisk.

Anbefaling
På baggrund af analyserne anbefaler 
projektgruppen, at:
1. Vand tænkes som en attraktiv res-

source, der skaber kvalitet og mer-
værdi

2. Der tænkes helhedsorienteret i for-
hold til vandudfordringer i nærom-
rådet og for Vejle by

3. Der udarbejdes en samlet plan for  
håndtering af de forskellige vand-
scenarier

4. Løsninger tænkes innovativt både 
praktisk, æstetisk og teknisk 

5. Arbejdet med klimasikring igang-
sættes hurtigst muligt

Billeder: Inspiration til vandkvaliteter

Vand
- Konklusioner

Foto: Sø, kanal, å og vådområde
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Vejle - fakta om geologien
• Hele Vejle midtby ligger i Vejle 

Ådal 
• Ådalens nuværende form og 

øverste jordlag er resultatet 
af isens bevægelser under de 
sidste istider

• Dalbunden er meget forskelligt 
udformet. Fra bunden af Vejle 
Fjord og til Haraldskær er dal-
bunden jævn og fl ad.

Billede: Jord
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Jord
- Vejle og geologien

Kort: Højdemodel Vejle by

Vejle Ådal
Vejle Ådalen  strækker sig mægtig og 
fl ot fra fjord til land. Den er 40 km lang, 
rig på naturoplevelser og kultur-historie 
- den mest imponerende af de dale, 
der fi ndes langs den jyske østkyst
Vejle Kommune har gennem mange 
år arbejdet med at forbedre naturen 
og friluftsmulighederne i Vejle Ådal.  
Genslyngning af åen, store vådområ-
der med et rigt fugleliv, afgræsning af 
enge, fl ere stier og shelterpladser og 
meget mere kan nævnes. 
Vejle Ådal er unik, og hvis der er lokal 
opbakning hertil fra lodsejerne, er det 
en mulighed at ådalen som et hele 
med tiden bliver optaget på listen 
over nationalparker i Danmark

Ny bydel 
Hele Ny Rosborg området ligger i Åda-
len, og er som udgangs lavtliggende 
og fl adt skabt af afstrømninger og af-
lejringer. 

Udfordringer 
Idet området Ny Rosborg ligger i Åda-
len, vil byggeri have de samme udfor-
dringer som i resten af Vejle midtby.
Det betyder at alle bygninger og in-
frastrukturer skal funderes, så de ikke 
”sætter” sig ukontrolleret.

Muligheder
Ny Rosborg skal ses i sammenhæng 
med strategien for Vejle Fjord og Vejle 
Ådal. Dette som et værdiskabende 
parameter ift. bosætning 
Derudover er der muligheden for at 
stabilisere området gennem jordfyld. 
Med en planlagt strategisk jordhånd-
tering kan der her skabes stor værdi 
og tryghed for investeringer.

Erhvervs- og udviklingsstrategi 
- Vejle Ådal og Vejle Fjord
Den overordnede vision med 
strategien er at udvikle og brande 
Vejle Ådal – Vejle Fjord-området.

Det for at skabe yderligere vækst 
indenfor primærerhverv, bosæt-
ning og oplevelsesøkonomi, og der-
med skabe merværdi for hele Vejle 
Kommune.

Fokus i udarbejdelse af udviklings-
strategien har været at:

• Involvere lodsejere og lokale 
kræfter i området

• Etablere et tillidsfuldt samar-
bejde mellem erhvervene, lods-
ejerne, de øvrige interessenter 
og kommunen
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Forudsætninger 
En analyse gennemført ved at sende 
elektro-impulser ned i jorden og deref-
ter måle modstanden i de forskellige 
jordlag.

Nøjagtigheden er ½-1 meter, hvilket 
afhænger af dybden, der måles i.

Resultaterne er efterfølgende blevet 
bearbejdet i et computerprogram og 
analyseret for at give et detaljeret bil-
lede af jordbundsforholdende.

Udfordringer
Analysen viser, at der som forventet er 
blød bund i hele området, hvilket er 
nødvendigt at tage højde for i bygge- 
og anlægsprojekter.

De bæredygtige lag ligger jævnt og i 
samme niveau 5-10 meter under åda-
lens naturlige overfl ade.

Kun i områderne med deponi er dyb-

Jord 
- Bæredygtige lag

Kortanalyse: Bæredygtige lag

den til de bæredygtige lag større, hvil-
ket hænger sammen med at der er 
fyldt affald af forskellige typer ovenpå 
grundniveauet.

Muligheder
Der er fl ere forskellige strategier for, 
hvordan man kan bygge i området.

Den traditionelle metode er at pæle-
fundere. Dette kan man så supplere 
med teknologier omkring energipæle, 
som kan forsyne bygninger med var-
me.

En anden mulighed er at bygge let-
tere, med fl ydende fundamenter eller 
andre nytænkende konstruktionsprin-
cipper.

Foto: Måleudstyr på deponihøjen
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Jord 
- Opfyld

Foto: Jordpåkørsel nord for Vestre EngvejForudsætninger 
Vejle by er generelt opført på opfyld 
af forskellig slags. 

Selve centrum ligger ovenpå affald 
fra middelalderen, ligesom udviklin-
gen mod øst på havnen og vest mod 
Boulevarden er lavet på forskellige til-
føjede lag.

I Rosborg er der lavet forskellige former 
for opfyldning i form af deponi, bygge-
affald og jord.

En kortlægning af fl aderne giver et bil-
lede af de forskellige forudsætninger 
for byudviklingen.

Udfordringer
Analysen viser, at der som forventet er 
blød bund i hele området, hvilket er 
nødvendigt at tage højde for i bygge- 
og anlægsprojekter.

De bæredygtige lag ligger jævnt og i 

samme niveau 5-10 meter under åda-
lens naturlige overfl ade.

Kun i områderne med deponi er dyb-
den til de bæredygtige lag større, hvil-
ket hænger sammen med at der er 
fyldt affald af forskellige typer ovenpå.

Muligheder
Opfyld med jord kan være med til at 
løse fl ere forskellige udfordringer

Overskudsjord fra andre bygge- og 
anlægsprojekter kan bruges, således 
udgifter spares (off. byggeri) eller der 
kommer en indtægt (privat byggeri).

Undergrunden belastes med jord, hvil-
ket skaber værdi ved at klargøre area-
ler til fremtidig byudvikling.

Der kan desuden arbejdes med krea-
tive nye anvendelser af jord ift. klima-
sikring og fritidsaktiviteter.

Naturområde 
- delvist opfyldt med 4-6 
meter ren jord fra vest.

Natur-
område 
- Deponi 
4-5  meter  
og en høj 
med 15-20 
meter af-
sluttet med 
½-1 meter 
ren jord

Flade 
- Opfyldt med 
6-7 meter ren 
jord (sætter sig 
til 1-2 meter)

Flade 
- aftrettet og asfalteret

Flade 
- 3-4 meter 
bygge-affald

Vand 
- Sø med histo-
riske rester af 
voldanlæg

Vand 
- §3 beskyttet 
kunstig sø
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Opsummering
Området ved Ny Rosborg ligger fan-
tastisk i ådalen, med de kvaliteter og 
problemer det medfører i forhold til at 
byudvikle.

Men analyser og erfaringer viser, at 
det kan lade sig gøre. 

Trusler
Den særlige ådalskarakter kan blive 
svækket når der sker en modulering af 
landskabet.
Set udfra et byudviklingperspektiv er 
den største trussel i geologien den blø-
de bund samt deponiet, der betyder, 
at der skal funderes til bæredygtigt 
lag.

Potentialer
Idet området allerede er - og også 
fremadrettet vil blive - formet for at 
kunne byudvikle, er det oplagt at lave 

en ambitiøs plan for geologien.

Anbefaling
På baggrund af analyserne anbefaler 
projektgruppen, at:

1. Der udarbejdes en samlet plan for 
hvordan geologien i Ny Rosborg 
skal se ud

2. Geologien tænkes som element i 
udviklingsstrategien for Vejle Fjord 
og Vejle Ådal

3. Der laves en strategisk plan for jord-
håndtering

4. Løsninger tænkes sammen med 
vandhåndteringen

5. Der tænkes i, hvordan bearbejd-
ningen kan udnyttes i at understøt-
te midlertidige aktiviteter  

Billeder: Inspiration til geologiske kvaliteter

Jord
- Konklusioner

Foto: Opfyldt areal mod nord
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Vejle - fakta om forurening
• Historisk set er Vejle udviklet på 

opfyld af forskellig karakter og 
forureningsgrader, f.eks. gåga-
den og de fem søster 

• Syd for Vestre Engvej ligger Af-
faldGenbrug - og det har den 
gjort siden 1972.

• Der bruges årligt 2 mio kr. på at 
lede perkolat fra AffaldGenbrug 
til spildevandsanlægget.

Billede: Sorteret affald
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Forurening
- Vejle og forureningen

Hvilke teknikker
• Landfi ll mining er en slags mine-

drift, hvor man opgraver og be-
handler deponeret affald. Der er 
fl ere grunde til, at landfi ll mining 
i disse år er i fokus både i udlan-
det og i Danmark.

• Forurenet vand fra deponier kal-
des perkolat. Moderne deponier 
er bygget, så der ikke kan sive 
forurenet vand ud fra dem. Der 
er krav om, at man, længe efter 
at et deponi er lukket, skal føre 
kontrol med, at grundvandet i 
nærheden af deponiet ikke bli-
ver forurenet.

• På nogle lossepladser opsamler 
man gassen for at kunne ud-
nytte energien fra den, på an-
dre brænder man den af. Men 
i mange tilfælde er det ikke mu-
ligt, så her kommer biocover-tek-
nologien ind i billedet.

Affald og gas
Som det meste af Vejle by, er området 
ved Ny Rosborg i større eller mindre 
grad fyldt med deponi fra enten los-
sepladsfunktion eller opfyld med jord 
eller byggeaffald.

Som udgangspunkt vil byggeaffald og 
deponi samt anden forurening være 
kategoriseret V2 (Dokumenteret for-
urening) , mens jordfyld vil være kort-
lagt som V1 (Kendskab til aktiviter, der 
kan have forurenet arealet). 

Den vestlige del af deponiområdet er 
stadig i drift, hvorfor den endnu ikke er 
endeligt klassifi ceret.

Udfordringer
Vi har overblik over, hvad der ligger 
i jorden, men kunne godt bruge et 
mere detaljeret kortlægning - især af, 
om der kan være sundhedsskadelige 
elementer i området.

Luftfoto: 2001

Der er perkolat fra området, som skal 
håndteres. Det bliver i dag sendt til 
Vejle Spildevand for rensning.

Fra deponeret materiale dannes der 
methan-gas.

Muligheder
Der fi ndes bl.a. en mulighed for at 
oprense jorden, der kaldes landfi ll 
mining. Virksomheder mener at dette 
kan anvendes så det økonomisk hviler 
i sig selv, hvilket er en kombination af 
værdi i affaldet og (primært) tilbage-
betaling af afgifter.
Såfremt man fjerner kilden til forure-
ning af vandet (perkolatet), vil der 
være en besparelse på 2 mio. kr. pr. år 
til rensning af spildevand.
Methan-gassen i undergrunden kan 
potentielt bruges som energikilde. 
Foreløbige målinger viser dog at kon-
centrationen er forholdsvist begræn-
set.



17

Kort: Kortlagt forurening

AffaldGenbrug
Gamle fyldområde øst for terminalen
Området er etableret ca. 1970-80 og 
har en lagtykkelse på ca. 5-6 m i hele 
området.

Det sydøstlige område (med højt 
methankoncentration) var i drift i 
1970’erne.

Fyldområdet indeholder en sammen-
blanding af alle affaldstyper. Den 
nordøstlige del af området er slutaf-
dækket med 1 m jord/muld og pilebe-
plantning.

Fyldområde nord for terminalen
Området er etableret ca. 1980-86 og 
har en lagtykkelse på ca. 6-8 m. Fyld-
området indeholder en sammenblan-
ding af alle affaldstyper ekskl. olie- og 
kemikalieaffald. I bunden er der dog 
alle typer affald.

Nyere fyldområde vest for terminalen
Området er etableret 1986 og stadig 
i drift. Lagtykkelsen er ca. 10-12 m. De 
nederste 4 m består af en sammen-
blanding af alle affaldstyper. Det øver-
ste lag består af sorteret affald, inert/
ikke organisk.

Passiv drift af deponiområdet
Den del af deponiområdet, som har 
været aktiv frem til nu er under nedluk-
ning. Nedlukningsprojektet forventes 
afsluttet ved udgangen af 2020.

Passiv drift medfører, at dette område 
i en lang periode (30 – 50 år) drænes 
for perkolatvand, som skal opsamles 
og behandles. På området etableres 
en del observationsbrønde/målebrøn-
de, som skal være tilgængelige i hele 
perioden for passiv drift, indtil området 
frigives af Miljøstyrelsen.

Kravene til retablering/slutafdækning 
af det nuværende driftsområde (be-
bygget og befæstet areal) er under 
afklaring med Miljøstyrelsen.

Andre områder
Parkeringspladsen
Området er på ca. 6,2 Ha og bruges 
som parkeringsplads og til cirkus samt 
andre events, når de er i Vejle. Area-
let er bygget på opfyld, primært knust 
byggeaffald.

Boldbanerne
Der er enkelte miljøsager på nordsiden 
af Vestre Engvej, bl.a. ”genanvendel-
se” af phenolholdigt sand i én af fod-
boldbanerne.

Opfyldsplads/enge
Et område på ca. 3500 m2 er noteret 
som forurenet klasse V2.

Forurening
- Kortlægning
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et højt indhold af byggeaffald.

Det skønnes, at området med en høj 
methankoncentration i permeabel 
fyld udgør ca. 10.000 m2.

Fyldområde nord for terminalen

Der er lave methankoncentrationer 
på den vestlige del af fyldområdet 
nord for terminalen. Der er kun målt 
methankoncentration >40% ved et 
punkt. På den sydlige og østlige del af 
området er der målt høje methankon-
centrationer.

Det skønnes, at området med en rela-
tiv høj methankoncentration i perme-
abel fyld udgør ca. 12.000 m2.

Nyere fyldområde vest for terminalen
Området er etableret 1986 og stadig 
i drift. Lagtykkelsen er ca. 10-12 m. De 
nederste 4 m består af en sammen-
blanding af alle affaldstyper. Det øver-

Gasmålinger
Rambøll har i 2000 lavet en indleden-
de undersøgelse af gaspåvirkningen 
fra Vejle Losseplads for at få en samlet 
vurdering af gasudslip fra losseplad-
sen. Der er i den forbindelse udført 
gasmålinger på dele af lossepladsen. 
Undersøgelsesrapport ”Vejle Kom-
mune Genbrugsterminalen – Undersø-
gelse af gaspåvirkning fra Vejle Losse-
plads”, dateret januar 2001.

Følgende er konklusioner fra denne 
rapport:

Gamle fyldområde øst for terminalen

Der er generelt registreret en lav met-
hankoncentration på det gamle fyld-
område øst for terminalen. Der er målt 
høje koncentrationer, > 40 % methan 
fl ere steder.

Fyldlaget vurderes at være præget af 
høj modstand, formentlig på grund af 

ste lag består af sorteret affald, inert/
ikke organisk.

Der er generelt registreret højere met-
hankoncentrationer i det nyere fyld-
område. Der er registreret methan ved 
næsten alle punkter og koncentratio-
nen er over 40% ved 1/3 af punkterne.

Det skønnes, at området med en re-
lativt høj methankoncentration i per-
meabel fyld udgør ca. 25.000 m2.

Konklusion
De gasmålinger, der er udført i 2000 
viser generelt, at der er stor variation 
i methankoncentrationen i de områ-
der, der er screenet.

Såfremt der skal opføres byggeri i om-
rådet, vil der skulle udføres suppleren-
de gasmålinger i byggefeltet og der vil 
skulle tages højde for evt. methanpro-
duktion i forbindelse med opførelse af 
byggeri.

Forurening
- Gaskoncentrationer

Kort: Gaskoncentrationer AffaldGenbrug
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Forurening
- Konklusioner

Billeder: Inspiration til håndtering af forurening

Foto: AffaldGenbrug besøges på byvandring

Opsummering
Erfaringer viser, at det er muligt at bygge 
by på en lodseplads. Det er et spørgs-
mål om at tage de rette forholdsregler.

I Ny Rosborg er der dog et potentiale i 
at nytænke tilgangen til jordforurening. 

Dette udfra en resilient tankegang, hvor 
der søges nye løsninger på kendte ud-
fordringer.

Trusler
Forureningen af området skal kortlæg-
ges, især for områder og kilder til mu-
lige sundhedsskadelig forurening.

Potentialer
Der er to tilgangsvinkler i forhold til at 
håndtere forureningen: Inddækning 
eller oprensning.

Anbefaling
På baggrund af analyserne anbefaler 
projektgruppen, at:

1. Der laves en præcis kortlægning af 
de mest forurenede områder

2. Der lægges en strategi for håndte-
ring af det eksisterende deponi og 
perkolat.

3. Der eksperimenteres med og af-
prøves nye måder og teknikker i 
forhold til hvordan man kan hånd-
tere forurening. 
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Vejle - fakta om trafi kken
• Vejle ligger i et trafi kalt knude-

punkt med adgang til hele 
landet og verden

• Nærhed til motorveje, jernba-
nen samt Billund Lufthavn

• Tilgængeligheden er et vigtigt 
bosætningsparameter

• Der er mulighed for at nå over 
½ mio arbejdspladser indenfor 1 
times kørsel

Billede: Trafi k
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Trafi kken
- Vejle og trafi kken

Kort: Hovedinfrastrukturprincipper i Vejle

Samfundet i bevægelse
Der kommer fl ere og fl ere biler på 
vejene, og vi kører længere end tid-
ligere. Det sætter vejene under pres.
Samtidig er der en stagnation i brugen 
af den kollektive transport.

Cyklister og fodgængere er grupper, 
som ønskes fremmet. Både i forhold 
til befolkningssundheden og for at af-
hjælpe trængsel.

En modreaktion til privatbilisme bl.a. 
delebiler, samkørselsordninger og et 
nyt syn på mobilitet som en ydelse (Mo-
bility on demand).

Infrastrukturen 
Fra Vejle er der nem adgang til lufthavn, 
jernbane og motorveje. Byen ligger i et 
infrastrukturelt knudepunkt. 
Internt er byen velforsynet med kollektiv 
transport. Der er gang i fl ere projekter for 
at forbedre forholdene for cyklister. 

Derudover arbejdes der løbende med 
at optimere og sikre fl ow på vejene i 
Vejle. Både som teknologi og anlæg, 
bl.a. ved indfaldsveje, ydre og indre 
ringveje samt strategisk parkering. 

Udfordringer 
Generelt er der et øget pres på infra-
strukturen i Vejle. Flere indbyggere i 
fremtiden vil betyde fl ere mennesker 
som har behov for at transportere sig 
til og fra Vejle samt rundt i byen.

Muligheder
Innovativ tilgang til at tænke trafi k som 
mobilitet kan åbne for nye muligheder 
for udviklingen af hele Vejle by. 
Man kan nytænke hvordan de forskel-
lige transportformer kan understøtte 
en bæredygtig byudvikling.
Man kan understøtte nye trends in-
denfor bevægelser, nye teknologier 
kan afprøves og man kan opfordre til/
skabe platforme for deleservices. 

Mobilitet
Mobilitet er et begreb, som dækker 
over de rum og oplevelser, der sker 
på menneskers rejse. 

I Vejle ser vi bevægelser som 
forbindelser, der skaber sammen-
hæng i byen.

Derfor arbejder vi bl.a med:

• Supercykelstien - en hurtig og 
sikker forbindelse for cyklister på 
tværs af Vejle by

• Vejle station - et projekt om at 
nytænke stedet som et forbin-
delsescenter for alle former for 
mobiltet.

• Smart City - brug af teknologiske 
muligheder til at optimere og 
tænke nye tanker omkring infra-
strukturen.
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Veje
Vestre Engvej går gennem Ny Rosborg 
området. Via Vestre Engvej er der for-
bindelse til Ring 2 og dermed det øvri-
ge overordnede vejnet i Vejle og Vejle 
Midtby.

Fra rundkørslen på Bredstenvej forlø-
ber Vejledalen vest om byen. Fra Vej-
ledalen er adgang til AffaldGenbrugs-
området. 

Vejledalen er planlagt forlænget mod 
nord – i første omgang til Vardevej i 
2017. På længere sigt kan man fore-
stille sig vejen forlænget længere mod 
nord til Planetbyen og Jellingvej.

Ny Rosborg området vil kunne vejbe-
tjenes fra både Vejledalen og Vestre 
Engvej.

Kollektiv trafi k
Sydtrafi k står for busdriften i Vejle Kom-
mune - både bybusser og lokal- samt 
regionalruter.

Bybus nr. 6 kører på Vestre Engvej og 
vender ved Hyttebyen. Bussen stopper 
ved både gymnasium/sundhedshuset 
og DGI-Huset/bibliotektet. Den kører 
to gange i timen på hverdage og en 
gang om aftenen samt om lørdagen 
og på søndag/helligdage.

Derudover kører lokal- og regionalbus-
nummer 143 (Billund), 207 (Kolding), 
210 (Egtved), 214 (Give) og 217 (Søn-
der Omme) gennem området med 
stop.  

Det tager ca. et kvarter at køre til Vejle 
Trafi kcenter, som er et trafi kalt knude-
punkt for den kollektive trafi k.

Trafi kken
- Infrastrukturen og planerne

Foto: Vejle Trafi kCenter

Kort: Strategi om udbygning og ringveje

Signatur
Vejforbindelse

VejProjekt

Vejfi rkant
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Stier 
Den regionale cykelrute nr 36 – Binde-
ballestien går gennem Ny Rosborg. 
Via denne cykelsti er der forbindelse til 
midtbyen og ud i Vejle Ådal.
Der går en natursti over området. Her 
kan man gå eller cykle ind til Vejle 
midtby langs åen. Der mangler pt. en 
forbindelse til Vejledalen.
Der er nyanlagte naturstier ved Kon-
gens Kær. De er forbundet med stien 
langs Knabberup Sø mod vest og stier-
ne i Pedersholm-skoven mod syd. Der 
mangler imidlertid en forbindelse til 
stierne langs Vejle Å nord for motortra-
fi kvejen, idet der mangler en passage 
over/under vejen.
Nord for området i skoven ved Uhrhøj 
er der anlagt nye naturstier gennem 
skov og overdrev op til boligområdet 
Planetbyen.

Kort: Stier i området 

Kort: Bevægelse i område(Strava Heat map)

Vurdering af infrastrukturen 
Der er i dag en rigtig god tilgængelig-
hed for området  i bil via Vestre Engvej 
- dog kun enten fra vest eller øst for Af-
faldGenbrug, da vejen er spærret for 
gennemkørsel.

Man kan forestille sig at den vestlige 
ringvej, der forbinder Vardevej til Jel-
lingvej kan føres videre mod Horn-
strup motorvejstilkørslen. Dette er ikke 
behandlet politisk, men kan være en 
væsentlig forudsætning for den fremti-
dige trafi kafvikling i hele Vejle By.

Området er tilfredsstillende forsynet 
med busdrift ift.  behovet i dag. 

Stisystemet er fi nt udbygget og forbin-
der området med omgivelserne, dog   
er kvaliteten svingende og der mang-
ler strategisk vigtige knudepunkter. 

En supercykelsti, der forbinder Vejle 
øst/vest gennem området, er under 
anlæg.

- Cykelstier

- Gangstier

Signatur
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Forudsætninger 

Tr k l A dGenbrug
Vejforbindelse Bredstenvej-Vestre Engvej

Effekt

Tr kken fra A dGenbrug søger primært
mod Boulevarden

© OpenStreetMap contributors© OpenStreetMap contributors© OpenStreetMap contributors

900

2900

11900

33
00

4600

1650

1100

4600

50 1600

5550

900

450

450

350

550

5300

1250

5400

150

1550

850 850

450

450

1250

300

5350

200

3450

450

45
0

3800

4800

1850

250 200

1250

1300

3400

5050

8200

5750

1300

5800

82
50

5050
4900

13250

10
05

0

1150

127508450
7450

12450
17000

10
00

0

400

5050

14
00

0

13250

200

1850

4200

50
0

500

15450

14000

2200

1700

23900

11250

8400

10
45

0

14750

15
50

31
00

23550

3350

450

98
50

46
50

3200

60
0

18700

880020500

49
00

48
50

53
00

2050

50

50
50

12
00

13
00

24700

89
50

40
0

50
00

350

75
00

5600

400

650

19
00

3750

15400

7100

11
05

0

800

1800

24050

1450

16
40

0

3750

14
30

0
11

55
0

1150

48
00

1350

1100

1600

31950

6450

60
0

1200

1350

950

2

1050

11
50

1950

500
265 0 31350

1600

2050

1650

30950

73
50

3600

46
00

7350

9050

30800

2750

1900

2600

År 2

Kort: Trafi kbelastning i dag

Kort: Trafi kbelastning i 2020
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Forudsætninger 

A aldGenbrug er 
Rosborg: 1.500 n  boliger, 
10.000 m2 erhverv, n
dagligvarebu
Ves  Engvej åben for 
genn ørende ra
Vejforbindelse Breds nvej-
Vardevej-Jellingvej 

E e  

Ca. 3.400 n e ure  og fra Rosborg pr. døgn
50% ører mod Boulevarden og 50% mod ves
Ca. 200 øre øjer er gennem ørende på Ves re Engvej
4.700-5.900 øre øjer pr. døgn mellem Breds nvej og Vardevej
3.400-4.500 øre øjer pr. døgn mellem Vardevej og Jellingvej
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 Forudsætninger 
A aldGenbrug er 
Rosborg: 3.000 n  boliger,
20.000 m2 erhverv,
n  dagligvarebu  og
dagins u n
Ves e Engvej åben for
genn ørende ra
Vejforbindelse Breds nvej-
Vardevej-Jellingvej-E45 (over
Grejsdalen)

Effekt 

Ca. 6.500 n e ure i  l og fra Rosborg pr. døgn
70% ører mod Boulevarden og 30% mod ves
Ca. 2.000 ø øjer er genn ørende på Ves re Engvej
7.800-10.500 ø øjer pr. døgn mellem Breds nvej og Vardevej

Effekt 

6.500-11.200 ø øjer
pr. døgn mellem Vardevej
og Jellingvej
7.300-10.300 ø øjer
pr. døgn mellem Jellingvej
og E45
Omfa svejen a s
bl.a. Horsensvej, Jellingvej
sa  ”Vej n n” og
Vejle cen um, så den n

a  an af s.

Kort: Trafi kbelastning i 2050

Kort: Trafi kbelastning i 2030
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Opsummering
I Vejle benytter vi en gennemprøvet 
og meget præcis trafi kmodel fra Ram-
bøll, når fremtidige påvirkninger på in-
frastrukturen skal forudsiges.

Analysen af trafi kken ved en byudvik-
ling i Ny Rosborg peger på, at infra-
strukturen i Vejle kan fungere. Dette 
med en gradvis udvikling og med de 
opsatte forudsætninger og investerin-
ger.

Trusler
En øget trafi kmængde gennem f.eks. 
eksplosiv befolkningstilvækst, æn-
drede kørselsbehov eller mønstre kan 
sætte infrastrukturen under pres.

Det samme kan ske, hvis de planlagte 
infrastrukturforbedringer ikke udføres.

Potentialer
Udviklingen af Ny Rosborg er en mu-
lighed for at nytænke måden, hvorpå 
man bevæger sig i byen.
Bydelen kan være et foregangsek-
sempel på en ny form for bæredygtig 
transport, et testcenter for nye tekno-
logier og muligheder.
Det kan samtidig også være et mobilt 
afl astningscenter for resten af Vejle by. 

Anbefaling
På baggrund af analyserne anbefaler 
projektgruppen at:

1. Forbedring og etablering af for-
bindelser i området igangsættes

2. Der arbejdes visionært med be-
vægelse i en resilient by

3. Mobiliteten sammentænkes med 
de øvrige tiltag i Vejle 

4. Ny Rosborg bliver et testcenter for 
nye teknologier indenfor mobilitet 

Billeder: Inspiration til trafi kken i Ny Rosborg

Trafi kken
- Konklusioner

Foto: Første spadestik til supercykestien
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Ny Rosborg - fakta
Afstande

• Til centrum: 1,5 km
• Til naturen: 100 meter 

Areal: 80 HA
• AffaldGenbrug: 35 ha
• Natur og eng:  20 ha
• Langs Sønderå: 15 ha 
• Fortidsminde og cirkusplads: 10 ha

Omgivelser
• Nord: Parcelhuse og kolonihaver
• Syd: Vådområde (Kongens Kær)
• Øst: Uddannelse og offentlige 

funktioner
• Vest: Landbrug og overdrev

Vil du vide mere:

Henrik B. Aagaard
Leder af Plan
Tlf. +45 7681 2250
Mail heaag@vejle.dk

Camilla Jørgensen
Projektudvikling
Tlf. +45 7681 2243
Mail camjo@vejle.dk

Jakob Østergaard
Byplanlægger
Tlf. +45 7681 2476
Mail jako@svejle.dk

Foto: Billede gennem ådalen

www.nyrosborg.dk


