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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. I Ny Rosborg tester vi nye måder at samskabe og udvikle på - sammen med borgere, 
ildsjæle, politikere, organisationer, 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 har vi fra marts 2016 til september 2016 inviteret borgere, studerende, ildsjæ-
le, naboer og andre interessenter med på banen i udviklingen af den nye bydel. Ønsket har været at opleve bydelen 
sammen, udvikle sammen og teste projekter af sammen. 

Gennem vandringer i området, hands-on byggeworkshops, filosofiske workshops, 24 timers hackaton, studieopgaver, 
byudviklingsmesser og samarbejde med lokale ildsjæle har vi talt om, hvilke drømme vi har for den nye bydel, og hvor-
dan vi gerne vil udvikle den på både kort og langt sigte. 

I ”Ny Rosborg - byudvikling med merværdi” har vi samlet alle de mange gode idéer til udviklingen af den nye bydel. 
Idéerne er inddelt i temaerne Aktiviteter, Vand, Byggeri, Mødesteder, Forbindelser og Natur, der har været de fremher-
skene drømme gennem involveringsprocessen.    
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Fase 1

Ny Rosborg
Involveringsprocessen

-  konklusioner
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Aktiviteter
Skab rammer for nye aktiviteter - det 
kickstarter udviklingen og skaber ny 
identitet og kendskab til bydelen
 
• Kickstart udviklingen med frilufts-

områder - shelters, leg, hundetræ-
ning/skov, fugletårne og fiskeri

• Se potentialet for streetsport park 
med plads til skatere, bmx, dirt-
jump, naturparkour  mm. Genbrug 
evt. AffaldGenbrugs bygninger

• Brug historien - skab en tilgængelig 
og formidlet borgruin

• Forstærk oplevelsen af vandet - 
muliggør aktiviteter ved, langs og 
over Sønderå og områdets øvrige 
kanaler og søer  

• Indret områder til udendørs events, 
koncerter og teater. Evt. med am-
filandskab

Vand
Vær vild med vandet - bring vandet i 
spil og skab oplevelser, tryghed  og en 
ny identitet for Ny Rosborg

• Skab nærhed til vandet - det giver 
en rekreativ og økonomisk merværdi

• Genslyng Sønderå og skab oplevel-
serige søområder og åforløb langs 
Fløbækken. Og sluseanlæg som kli-
masikring

• Lav bufferområder i bydelen til det 
ekstra vand ved skybrud og vand-
pres fra jord, fjord og bakker 

• Tydeliggør vandløbene i bydelen - 
se Kanal- og Deltabyens kvaliteter 

• Vær vild med vandet - potentiale 
for fyrtårnsprojekter f.eks. Vandets 
hus - med vandevents, vandpro-
dukter, formidling af vand mm.

• Start med en strategi for vandet! 

Involveringsprocessen 
- konklusioner

Byggeri
Byg gerne i Ny Rosborg - mangfoldigt, 
med omtanke, med respekt og med 
plads til alle   

• Gør Ny Rosborg til en mangfoldig 
bydel med plads til alle og med-
mange typer af boliger 

• Indpas nyt byggeri, så højde, skala  
og udtryk giver medspil til omgivel-
serne      

• Byg bæredygtigt i bydelen - fokus 
på ressourcer og genanvendelse   

• Byg smart i bydelen - videreudvikl 
metoder til byggeri på blød bund 

• Brug offentligt byggeri som driver 
for udviklingen af bydelen - flyt 
f.eks. en skole eller institution hertil 

• Etabler små boligenklaver med fæl-
lesområder - evt. selvforsynende

Proces 
I Ny Rosborg udvikler vi på ”bar mark”,  på kommunalt ejet jord og med en for-
holdsvis lang tidshorisont. Her har vi mulighed for at udvikle by på en helt ny måde.
• Tænk nyt og visionært – beskriv drømmen
• Skab lokalt ejerskab via områdets brugere og borgere
• Skab tryghed for investeringer
• Brug området til at eksperimentere og afprøve nye tanker/muligheder
• Tænk i fleksibilitet - vi kender ikke fremtiden Opnå bedre løsninger ved at 

involvere på tværs af interesser og fagligheder
• Åbenhed og kommunikation er vigtig!
• Skab et mix af funktioner og en mangfoldighed af borgere
• Overvej nye måder at organisere udviklingen på 

Væsentligste konklusioner 
Her har vi samlet de væsentligste kon-
klusioner fra fase 1 - involveringspro-
cessen.  

I konklusionen uddrager vi essensen 
af de mange gode idéer, spørgsmål, 
snakke og input, som vi har fået i invol-
veringfasen. 

Konklusionerne er præsenteret som en 
række anbefalinger til hhv. aktiviteter, 
vand, byggeri, mødesteder, forbindel-
ser, natur og den videre proces. 
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Mødesteder
Giv plads til mødet mellem menne-
sker. Fællesskaber skaber livskvalitet

• Giv plads til fællesskaber ved at 
skabe mødesteder, hvor nye og 
gamle bebeoere, borgere og be-
søgende kan mødes på tværs

• Naturen er et betydningsfuldt møde-
sted - lad de grønne områder skabe 
ramme om mødet i legen, om bålet, 
i bevægelse, i hundeskoven mm.

• Skab mulighed for grønne møde-
steder og dyrkningsfællesskaber 
med by-, skole-, verdens- og køk-
kenhaver, frugtlunde og skovhaver

• Tænk stort - et bydelshus vil kunne 
samle mange - også aften og vinter 

• Vær fleksibel - arbejd med midler-
tidige mødesteder

• Vær åben - udvikling af mødeste-
der i fællesskab

Forbindelser
Forbind bydelen med bymidten, na-
bokvarterer og naturen - det skaber liv

 
• Skab vejadgang til bydelen fra 

både øst og vest
• Tænk i nye former for mobilitet - 

gør det let at komme til og fra by-
delen  

• Forbind Ny Rosborg bydelen med 
Vejle Ådal med en overgang ved 
Kongens Kær  

• Etabler sammenhængende stifor-
bindelser i området og til nabo-
områder. Med forskellig længde 
og med forskellig sværhedsgrad 

• Skab parkering med merværdi - 
f.eks. i flere etager og med flere for-
mål - i stedet for store parkerings-
flader. Evt. mulighed for samlede 
parkeringsområder for pendlere, 
beboere .m.fl. 

• Overvej vandvejen som forbindelse

Natur
Sats på naturen som værdiskabende 
element  i området – klimamæssigt, 
rekreativt, socialt og økonomisk

• Skab et grønt bånd og en sam-
menhængende natur til gavn for 
mennesker, dyr og planter

• Bevar en varieret natur med plads 
til det vilde - naturen som have

• Udvikling af landskab før bygnin-
ger - det grønne er med til at vær-
diforøge området fra start 

• Dyrk den spiselige natur  

• Brug naturen og det grønne ved 
tekniske anlæg og som jordopren-
sende element

• Naturen er et væsentligt element 
i bydelen - frem identiteten som 
grøn bydel 
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Fase 1

Ny Rosborg
Borgerne på banen 
- sammen om byen
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Lalandia præsent... →

 Susanne Christensen, Ole Bjørn og Torben Gade fik input fra planchef Henrik Aagaard 
(t.h.), da de talte om deres drømme og visioner for den nye bydel. Foto: Benny F. Nielsen

Klods Hans, Poeten og Sokrates 
diskuterede ny bydels fremtid
Publiceret: 03.05.2016 17:01

Af Kaare Johansen kajo@vafo.dk
VEJLE - Klods Hans kommer med ideerne, Poeten tolker den længsel, som Klods Hans’ ide 
udtrykker og Sokrates stiller de drillende spørgsmål.

Med denne alternative rollefordeling blev en gruppe på godt 20 deltagere i går bedt om at 
arbejde med deres ideer, længsler og forventninger til en ny bydel i Vejles vestlige udkant.

Rosborg skal i løbet af de næste 20-30 år vokse op i ådalen vest for Rosborg Gymnasium og 
DGI-huset. Men inden de første frø plantes, skal der planlægges. Og her har politikere og 
embedsmænd et ønske om at blive inspireret af kommunens borgere.

Startskuddet på den proces gik i går eftermiddag i gymnasiet auditorium. Efter oplæg fra 
blandt andet stadsarkitekt Lisbeth Wolters og filosofiprofessor Finn Thorbjørn fra Aalborg 
Universitet blev deltagerne sendt på gruppearbejde med Finn Thorbjørns oplæg til en 
rollefordeling.

Farvel fra start

Side 1 af 3Klods Hans, Poeten og Sokrates diskuterede ny bydels fremtid | Vejle Amts Folkeblad

04-05-2016http://vafo.dk/article/20160503/ARTIKLER/160509715

Åben Workshop
Aktiviteter
• Plads til nuværende brugere

Vand
• Start med at løse vandudfordrin-

gen nu

Byggeri
• Ikke for mange høje huse – tilpas til 

eksisterende omgivelser 

Mødesteder
• Meningsfulde fællesskaber (Musik, 

praktisk arbejde, teater, delefæl-
lesskaber osv.)

Forbindelser 
• Skabe overgange og sammen-

hænge mellem det nye og det 
eksisterende

Natur
• Værdi skabes tidligt – natur/vand
• Vi vil have forskellige former for na-

tur – både rolige plejede områder 
og steder med fri uplejet fauna/

Idéer til Ny Rosborg fra 

Borgere og interessenter
I begyndelsen af maj 2016 invitere-
de vi til workshop på Rosborg Gym-
nasium. Ca. 50 borgere og interes-
senter deltog og drøftede, hvad 
det gode liv er for dem. 

Målet var at undersøge og blive klo-
gere på værdierne bag og ønsker-
ne til, hvordan vi forestiller os at bo/
leve, mobilitet, erhverv/uddannelse 
og være i det fri/grønne i den nye 
bydel Ny Rosborg.

Udfra tre figurer med hver deres ka-
rakter, skulle vi nå et spadestik dy-
bere:

Klods Hans - Her og nu, det gør vi
Poeten - Hvilken længsel ligger bag
Sokrates - Kan det tænkes anderledes

Hvad længes vi i virkeligheden efter ? På 
workshoppen arbejdede vi med en un-
drende tilgang. Karaktererne Klodshans, 
Poeten og Sokrates hjalp med til at finde 
frem til de værdier, der kunne kendeteg-
ne den nye bydel.  

flora
• Områderne og naturen skal være 

tilgængelige 

Proces
• Tænk udefra og ind – men også 

indefra og ud (Involver eksiste-
rende borgere og brugere) Ikke 
for faste rammer, for vi kender ikke 
fremtiden – hvis vi låser fast fejler vi

• Kulturel fristad
• Nye måder at organisere sig på
• Rosborg -> Rosborgere -> Ros-

borgmester
• Forsøg med particiatory budget-

ting (medbestemmelse i investe-
ringer)
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Aktiviteter
•	 Læringstationer (Biologi, fysisk, 

idræt, historie osv.)
•	 Tilgængelig borgruin (Rosborg) – 

udstilling i området i stedet for på 
gymnasiet

•	 Hundebørnehave i området (so-
cialt projekt)

•	 Naturparkour, med udfordringer 
for unge og hvor unge kan bræn-
de krudt af

•	 Midlertidig svævebane på de 
gamle master ved Knabberup 

•	 Multibane til boldspil
•	 Udsigtsplatform / fugletårn ved 

Rosborg Gymnasium
•	 Event på åen – f.eks. sejlads/festi-

val ligesom Odense?
•	 Ny ”Vestereng” – koncerter, rolle-

spil, marked, mctræf osv.
•	 Sommerspil i området
•	 Fiskested med lov til at fiske
•	 Kælkebakke på affaldsbakke 
•	 Trække friluftslivet ind i byen
•	 Ridestier i området

Vand
• Lede/ forsinke/ bruge regnvandet 

aktivt i området 
•	 Genskabe delta ved voldstedet 

Rosborg
•	 Genslynge åen og lave pælebro-

er over den genslyngede å som 
ved De fem Søstre

• Akvadukt
•	 Formidlingsplatforme i åen – og en 

grejbank
•	 Skøjteløb om vinteren
• Udover Kærvej (Rørsumpe) – mu-

lighed for opstuvning af vand
•	 Fjerne diget – så vand kan løbe 

over
•	 Vandet som et aktiv – ikke kun et 

problem

Byggeri
•	 Bygge på pæle – som Boase-pro-

jekt
•	 Krav til energi og regnvand ved 

nyt byggeri. Genbruge regnvand. 
Vedvarende energi. Arbejde/vi-
den i håndværket

•	 Skab god overgang mellem byg-

geri og offentlig stier

Mødesteder
•	 Mødepladser langs stierne
•	 Opholdssteder ved åen og i om-

rådet

Forbindelser
•	 Ny overgang, der skaber sam-

menhæng mellem Ny Rosborg og 
Kongens Kær (skabe tryghed ved 
Bredstenvej). Eller lave en tunnel til 
Kongens Kær?

•	 Bro over Vejle å ved Knabbe-
rup, så man kan komme over på 
Frøkjær Skovvej  og tage en rund-
tur i området

•	 Belægning på stier langs med 
kanter på kanaler fx ved det gam-
le firmasport 

•	 Ruter i forskellige længder/svær-
hedsgrader

•	 Forskellige stibelægning til forskel-
ligt formål, asfalt, grus, trampe

•	 Tilgængelighed for kørestole og 
gangbesværede mv 

•	 Terapiture med cykler (Psykiatrien)

•	 Cykelparkering/stationer og stier 
etableres først

Natur
•	 Træk naturen ind i byen, sammen 

med byen. 
•	 Bevar den grønne korridor / grøn-

ne ankomst til byen. Flot vue/ud-
sigt. 

•	 Naturen skal ikke være for friseret/
designet. Gerne plads til dyrene

• Fastholde noget vild natur af hen-
syn til biodiversitet

• Etabler lunde og søer 
•	 Spiselig skovhave med træer, bu-

ske og bunddække?
•	 Terapihave – god for psykisk syge 
•	 Bjørneklo ved Rosborg Gymna-

sium fjernes
•	 Bistader - kan befrugte permakul-

tur-processen
•	 Sø-pleje - ved søen for enden af 

boldbanen kan materiale graves 
ud – det sander til 

En stor gruppe borgere tog i maj 2016 med 
på en vandring i den nye bydel. Fokus var 
på områdets natur - nu og i fremtiden.

Idéer til Ny Rosborg fra 

Borgere              
Henover sommeren 2016 har Vejles 
borgere været med på tre ture i 
den nye bydel. Temaerne har væ-
ret Naturen, Fællesskaber og Iden-
titet. 
Målet med gåturene var at høre 
borgernes idéer til, hvordan Ny Ros-
borg-området skal udvikles, så det 
rummer borgernes og beboeres be-
hov og længsler i fremtiden.

Natur - på 
vandretur i bydelen 
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Fællesskab - på 
vandretur i bydelen

Fællesskaber i Ny Rosborg området. Kolo-
nihaveforeninger, boligforening/Hyttebyen 
og grundejerforeninger i Trædballe er 
blot nogle af de mange forskellige stærke 
fællesskaber i området. Gåtur i området 
sommeren 2016.Aktiviteter

• Vigtigt at blive taget godt i mod, 
når man flytter til  

Vand
• Bådelaug
• Kanalerne gennem kolonihave-

området er en del af områdets 
forgrenede net af vandkanaler, 
der kan tænkes ind i en klima-
håndtering

Byggeri
• Boligforeninger skaber rammer for 

fællesskaber – kit mellem men-
nesker. En lille bolig giver lyst til at 
søge ud og opsøge fællesskabet. 
I Hyttebyen skaber et fælleshus 
sammenhold.

• Et kvarter med naboskab – en 
mindre enhed – skaber sammen-
hold og gør at man kærer sig om 
hinanden 

• I kolonihaver passer man på hin-
anden og hjælper hinanden. Der 
er ikke så mange regler. Fælles 

Idéer til Ny Rosborg fra 

Borgere              
Henover sommeren 2016 har Vejles 
borgere været med på tre ture i 
den nye bydel. Temaerne har væ-
ret Naturen, Fællesskaber og Iden-
titet. 

Målet med gåturene var at høre 
borgernes idéer til, hvordan Ny Ros-
borg-området skal udvikles, så det 
rummer borgernes og beboeres be-
hov og længsler i fremtiden.

veje og grøfter der skal passes. 
Mange nationaliteter. Ældre og 
enkelte unge. Private haver, hvor 
man køber brugsret til jorden. Og 
kommunale haver, hvor man lejer 
sig ind. Også en børnehave.

• Mangfoldighed er vigtigt – der 
skal være plads til alle  

Mødesteder
• Naturen er et betydningsfuldt mø-

dested. Et fællesskab i naturen be-
tyder fred og ro

• Fællesskaber er at have steder at 
mødes, at holde øje med, at falde 
i snak om – også før man inviteres 
med mere privat

• Mødesteder/vinterfælleskaber, 
hvor fx ældre kan mødes om op-
læg og aktiviteter?

• ”Engen” som mødested for lo-
kalområdet - fællesområde med 
plads til bål, hundeleg, frugttræ-
er. Også sted for mødet mellem 
gamle og nye beboere.   
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Aktiviteter
• Autocamperplads i en del af om-

rådet? Midlertidigt? Velegnet til 
turisme – gåafstand til by og flot 
natur. 

• Friluftsområde for alle med plads 
til gå- og løbeture

• Byhønsegård 

Vand
• Kan vi lave en ny kanalby – som 

Amsterdam
• Hvordan er vandtrykket i området 

– hvor kan der bygges?
• Søen ligger på tidl. engområde. 

Den er muligvis opstået ifm. sluse-
arbejdet.

Byggeri
• Området ligger i Vejles ”Mikro-

polzone” – en slags by-akse for 
byggeri i lidt større skala. Ny be-
byggelse bør respektere den om-

Identitet - på 
vandretur i bydelen

Ny Rosborg - gåtur sommeren 2016. Der 
blev talt om identitet, bl.a. ”Ny Rosborg - 
den lykkelige, bæredygtige by”. 

Idéer til Ny Rosborg fra 

Borgere              
Henover sommeren 2016 har Vejles 
borgere været med på tre ture i den 
nye bydel. Temaerne har været Na-
turen, Fællesskaber og Identitet. 
Målet med gåturene var at høre 
borgernes idéer til, hvordan Ny Ros-
borg-området skal udvikles, så det 
rummer borgernes og beboeres be-
hov og længsler i fremtiden.

givende natur f.eks. 3-5 etager og 
grønne tage. 

• Rummelig bydel med plads til 
blandede indkomster – flere typer 
bygherrer – også almene boliger 

• Små enklaver – for børnefami-
lier, for bofælleskab, stilleområder, 
med café osv. 

• Billige studieboliger – tættest på 
gymnasiet?

• Genanvendelse ved nybyggeri – 
materialer, vand fra boliger mv.

• Hvordan bygger vi smart på blød 
bund – pæle, flydeplader andet? 

Mødesteder
• Byhaver er en anledning til at 

være sammen, tage byen i brug, 
skabe tilhørsforhold til sin bydel. 

Natur
• Bevar en grøn livlinje ind til midtby-

en. Grønne bælter/korridorer kan 

også være lyddæmpende for vej-
støj fra Bredstenvej.

• Bevar områdets blå-grønne natur 
– byg omkring det/mellem det.

• Bevar forskelligartetheden i de 
grønne områder 

• Dyrk området med træer og be-
plantning mellem husene. Så be-
boerne kan plukke og høste en 
del af deres egen mad. Det er 
den slags der skaber fællesskab.
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Byudviklingsmesse 
- præsentation af idéer til politikere

100 borgere, politiker og fagfolk var mødt 
op for at udveksle tanker og idéer

Idéer til Ny Rosborg fra 

Byudviklingsmessen              
Tid:  26. sep. kl. 18.30-21.00
Sted:  Vestre Engvej 51, 7100 Vejle 

Byudviklingsmessen var et her-og-nu 
nedslag i processen om at udvikle 
en helt ny bydel i Ny Rosborg. 

Vi samlede op på det sidste halve 
års proces med input fra borgere og 
samarbejdspartnere og præsente-
rer resultaterne.

Der var mulighed for at møde byrå-
det, planlæggere, eksperter inden-
for klima, vand og jord samt ildsjæle, 
der alle brænder for at skabe en 
fantastisk bydel.

Deltagerne sluttede med at give en 
retning for, hvilke emner de synes var 
vigtigst at begynde med i området.

23 384223 4848

På messen var der oplæg fra borgme-
steren, teknik- og miljødirektøren samt 
Gehl Arkitekter.

Herefter var der mulighed for at besø-
ge nogle af de 10 messestande:

Natur og friluftsliv, AffaldGenbrug, Tra-
fik, AAU, Undergrunden, Klima, Gym-
nasieprojekter, Vestbyen, Fælleden 
og projektgruppen

Afslutning: Opsamling og afstemning



12

T.v
Aalborg 
Universitet
Undrende 
tilgang

T.h
Undersøgelse 
af undergrund

T.v
Natur og 
friluftsliv
Frilufts-
aktiviteter

T.h
Klimasikring
Vand med 
merværdi

T.v
Vestby-
gruppe
Mødesteder

T.h
Rosborg
Gymnasium
Boliger og 
mødesteder

T.v
AffaldGenbrug
Flytteplaner 
deponi

T.h
Fælled-
gruppe
Dyrknings-
fællesskab

T.v
Mobilitet

T.h
Projekt-
gruppe

Billeder fra de 10 stande på byudviklingsmessen 
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Fase 1

Ny Rosborg
Grupper på banen 

- konkrete input
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Fælleden 
- en eksperimenterende bydel

Ø

Aktiviteter
•	 Eksperimentarium for klima og 

energiløsninger – et testområde, 
hvor der kan udvikles mobile byg-
ninger, solfangere, LAR løsninger 
mv. Området kan også bruges til 
børnearrangementer, markeder, 
foodfestival. 

•	 Grillområde, madpakkehus og le-
geområde – til skoleudflugter og 
andre arrangementer for børn og 
unge. 

Byggeri
•	 Mobile bygninger – selvforsynen-

de	 flytbare	 ”tiny	 houses” – til stu-
dieboliger, ferieboliger og faste 
beboere, der ønsker at bo per-
manent og bæredygtigt på fæl-
leden. Udvikling af strategi for selv-
forsyning med drikkevand, energi, 
spildevandsrensning og affald 
som ressource.

Mødesteder
•	 Byhaver kan etableres efter Dyrk 

Vejle model. Kunne være et godt 
mødested for lokale beboere og   
kunne også være ifm. integration 
af flygtninge.

•	 Skolehaver – learning by gar-
dening. Børn og unge får praktisk 
læring, når de dyrker deres eget 
stykke jord. 

•	 Verdenshaver med bede med 
planter fra forskellige verdensdele. 
Passes af frivillige. Afgrøder bruges 
til verdensmåltider i restauranten 
eller i dyrkningsfællesskabet.

•	 Køkkenhaver dyrkes som skovha-
ver og efter permakultur. Afgrøder 
afsættes lokalt eller til tilknyttet re-
staurant. 

•	 Terapi/Skovhave kan etableres 
som del af behandling mod stress 
og depression. Haven dyrkes som 

spiselig skovhave og sanse, smage 
og dufte indgår i terapien. Jord-
bakterier igangsætter produktion 
af Serotoniner, som er hormoner, 
naturlige lykkepiller, der får humø-
ret til at stige.

•	 Spiselig skovhave plantes - kan bli-
ve byens spisekammer – med æb-
ler, valnød mv. Haven kan bruges 
som terapihave, kulturhave med 
gamle arter og skolehave. Kan ak-
kumulere Co2, tiltrække bier mv.  

•	 Shelter og/eller teltplads til natur- 
og friluftsturisme 

Natur
•	 Naturpleje/Kogræsserlaug – ved 

at sætte kreaturer, geder og får 
ud på enge og overdrev kan der 
både produceres klimavenligt 
kød og samtidig genoprettes na-
turen og biodiversiteten øges.

•	 Hønse- eller grisehold kan hjælpe 
med at klargøre, pløje og gøde 
jord inden etablering af dyrknings-
fællesskaber.  

Idéer til Ny Rosborg fra 

Dyrk Vejle, VIFIN og Grønt 
Forum
Fælleden er en bydel, hvor folk kan 
mødes omkring dyrkning, sunde fø-
devarer, bæredygtighed og fæl-
lesskab. Fælledskabet er et fælles 
eksperimentarium for byen, hvor 
jobskabelse, samvær, bolig, føde-
varer, turisme, læring, naturpleje og 
transport er i fokus. 
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Mødesteder
• Kan vi med midlertidige bymøb-

ler af genbrugspaller begynde at 
skabe små mødesteder i området, 
der inviterer til at tage en pause 
og nyde området? Eller til at tage 
en snak? Eller til at begynde at 
tænke på, hvad området også 
kan blive til? 

Nye mødesteder 
i den nye bydel 

En sofa, et trappetårn, en loungestol og en 
udsigtspost - idéerne sprudlede, da børn i 
sommerferien indtog  den nye bydel. 

Idéer til Ny Rosborg fra 

Nybyggerne - børn 2.-5.kl
En flok børn fra Vejle kommune del-
tog i juli 2016 i sommeraktiviteten 
”Nybyggerne”. Her genbrugte de 
paller og byggede over to dage fire 
pallemøbler til Ny Rosborg området.
 
Børnene besluttede selv, hvad der 
skulle bygges. 

De færdige møbler peger på om-
rådets kvaliteter, og er første skridt 
i retningen af at tage området i 
brug som ny bydel.
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Slip fantasien løs i den nye bydel 
- første nordiske børnelitterære legepark 
Aktiviteter
• Kan vi skabe den første nordiske 

børnelitterære legepark i Rosborg 
området - målrettet byens børn, 
børnefamilier og turister?                                     

• Ideen er at skabe en park byg-
get op af tableauer, installationer 
og scenarier for børn i målgrup-
pen. Dermed er rammen skabt for 
oplevelser og udfordringer. Det 
kan udbygges med kulturelle til-
bud, aktiviteter, happenings med 
mere, som gør at der året rundt er 
spændende tilbud til alle i og om-
kring parken.

Idéer til Ny Rosborg fra 

Vejle Bibliotekerne
Bibliotekerne har en vision om at 
række ud mod alle og være aktiv 
i byrummet

Måske man kan møde 
Cykelmyggen Egon i  
legeparken?
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Aktiviteter
• Kunne vi bruge en del af den nye 

bydel til små og store koncerter? 
Området er bynært, der er gode 
parkeringsforhold og eventfacili-
teter tæt på ved DGI.

Ny Rosborg har pladsen til både små og 
store koncerter og events 

Idéer til Ny Rosborg fra 

Vejle Musikteater
Musikteateret arrangerer koncerter, 
teater, stand up mm. året rundt - og 
rykker også gerne ud i byens rum.

Ny Rosborg 
- med på beatet
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Byggeri
• Kan vi bygge et bydelsfælleshus, 

som alle husstande i den nye by-
del kunne bruge. Køkken og stort 
rum til fællesspisning, kulturelle 
arrangementer, café mm. Værk-
steder til ølbrygning, strikning, in-
ternet, cykelreparationer mm. 
Gæsteværelser. Toiletter og bad. 

• Udenfor kunne der være terrasse 
og legeplads. Placering – ved et 
butikstorv. Huset kunne bygges af 
Vejle Kommune og drives af by-
delsforeningen Ny Rosborg, som 
alle hustande skal være medlem 
af. Tinglyses på alle grunde. Fx for 
100 kr. år – og så har beboerne et 
fælleshus til arrangementer – fx 
fastelavn, Skt. Hans, sommerfest, 
julefrokost…

Ny Rosborg 
- fælleshus for alle

Et fælleshus i den nye bydel kunne byde 
på café, fællesspisning, lege/tumleområ-
de, ølbrygning, værksteder/makerspaces 
(ill. Transform)

Idéer til Ny Rosborg fra 

Borger i Vejle               
Et fællesshus for alle
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Vand
• Den stigende grundvandsstand, 

de mange skybrud og de lave 
områder, der har sat sig grundet 
dræning/pumpning af området 
gør, at området syd for Vestbane-
vej er kraftigt udfordret af vand. 

•	 Kunne man etablere et nyt op-
levelsesrigt forløb af Fløbækken 
tværs over de gamle boldbaner? 
Der kunne laves et nyt sluseanlæg 
ved Vestre Engvej, så der kan luk-
kes af ved højvandssituationer i 
fjorden/Vejle Å. Det nye forløb og 
boldbanerne kunne bruges som 
klimasikring og vandreservoir ved 
ekstreme nedbørshændelser, der 
falder sammen med ekstrem høj-
vande i fjorden. 

•	 Sø og kanal ved Vestre Engvej 
kunne gøres mere organiske i ud-
formning og kobles på Vejle Å i 
særskilt forløb. Områderne kunne 
udformes med gangbroer, plads 
til legeplaskeområder, undervis-
ning	 og	 udflugtsområder for sko-
ler. Evt. også bassiner til leg og 
hundesvømning.  

Mødesteder
•	 En æblelund kunne være med til 

give området karakter og samle 
borgerne i æblelaug om vedlige-
holdelse og udnyttelse. Æbletræ-
er er hårdføre og vil kunne trives 
på områderne i lund eller mindre 
grupper. Vil kunne etableres som 
midlertidig lund og etableres af 
områdets beboere.      

•	 Indhegnet hundepark på nordlige 
del af VFCs baner på Hans Jen-
sens Eng? En hundepark kunne 
skabe rammer for dialog og fæl-
lesskab. Gerne naturagilitybane i 
del af området.

•	 Naturlegeplads, der giver et na-
turligt mødested og aktiviteter for 
børnefamilier, dagplejer, vugge-
stuer og børnehaver i omegnen af 
Vestbyen? Den kunne indeholde 
gynger, rutsjebane og forhin-
dringsbane. 

•	 Shelters og bålplads – så man kan 
overnatte i naturen og opleve 
naturen på tæt hold. Til brug for 
skoler/undervisning, børnefødsels-

dage, kaffe i det fri mv. En spæn-
dende udeaktivitet for Vestbyens 
beboere, frisk luft og samvær for 
børnefamilier og passende udfor-
dring for unge mennesker. 

•	 Fitness – en træningspavillon kun-
ne være et godt mål for løbeture, 
et sted at aktivere alle muskler 
samt være et mødested i områ-
det.  

•	 Petanquebane – eksisterende 
placering eller ny placering, hvor 
der er tilgængelighed for gang-
besværede. Kunne man supplere 
med siddepladser – enten borde/
bænke eller træstubbe? Evt. også 
på sigt et overdækket siddeareal? 

•	 Skraldespande, borde og bænke 
og informationstavle i området? 

•	 Toiletfaciliteter – kunne indtænkes 
i området, hvis der kommer læn-
gerevarende ophold – fx shelters    

Forbindelser
•	 Stisystem, som forbinder de forske-

lige aktiviteter. Stien kunne være 
lavet af barkflis og/eller som en 
træbro.

Natur
• Naturen er et vigtigt element i 

Vestbyens identitet og smyger sig 
som et blå-grønt bånd gennem 
området og danner vigtige leve-
veje og spredningsveje for dyr, 
fisk og planter. Det er vigtigt at de 
rekreative arealer, ny og gammel 
natur sikres som et sammenhæn-
gende bånd/område fra istidsslug-
ten bag Uhrhøj til Vejle Å. 

•	 Behold den eksisterende type na-
tur og flest mulige træer og buske  

Vestbyens Fælled byder på utallige 
mødesteder - æblelund, hundepark, 
petanquebane, shelters, nye stisystemer, 
leg og ophold. Fælleden bliver det blå-
grønne naturområde for hele bydelen, 
som smatidig sikrer området mod skybrud 
og vandstigninger i fjorden.   

Vestbyens Fælled - et naturligt område 
hvor Vestbyen og Rosborg mødes 
 

Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle
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Tidligere losseplads

Boldbaner

Kolonihaver

Hyttebyen

 krat / boldbane
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Vådområde

Krydsning sti/vej

Kongens kær

Bindeballestien

Sø

Villaområde
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Multihal

Svømme-
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UBEBYGGET

FLADE

Skrænter og natur

Vådområde

Flade

Bakke AFFALD / GENBRUG

Event-
parkering

Gymnasium

DGI-Huset

Bibliotek

SUNDHEDSHUSET

Projekt?

Områdeafgrænsning

Underopdeling

Projekter

Noter/forklaringerXxx

Idéer til Ny Rosborg fra 

Arbejdsgruppen Vestbyen               
Ønske: Etablere et sted/er, hvor 
bydelens beboere kan mødes på 
tværs af interesser og generationer.
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Fase 1

Ny Rosborg
De unge på banen

- studieprojekter
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Idéer og vilde 
vandvisioner 

Vejle Sø-delta og forureningsrensende 
landskaber med pengeurt og pil var nogle 
af de studerendes idéer til Ny Rosborg 
området.

Aktiviteter
• Brug den øgede vandmængde til 

vandsportsaktiviteter på nye søer 
- kajak, bade, kabelpark? 

Vand
• Kunne vi lave et Vejle Deltaom-

råde med ferskvandssøer, hvor 
vi får plads til den øgede vand-
mængde  

Byggeri
•	 Produktionsbygning til nye dyrk-

ningsfællesskaber - kan bydelen 
blive selvproducerende med fø-
devarer? 

•	 Generationernes hus - midlertidige 
boliger for seniorer - med besøgs-
del for bl.a. børnehaver 

Mødesteder
•	 Socialt mødested hvor grønne  

fællesskaber kan mødes og ud-
veksle viden

Idéer til Ny Rosborg fra 

Studerende fra                     
Arkitektskolen i Aarhus
Et hold studerende fra Arkitektsko-
len i Århus har i forårssemesteret 
2016 arbejdet med idéer til udviklin-
gen af ”Den resiliente by Vejle”.

Natur
•	 Jordrensende blomster og plante-

landskaber,  til glæde og nytte
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Semesterprojekter VIA Horsens
-Ny Rosborg Bydel

Idéer til Ny Rosborg fra 

Studerende på byplan hos 
VIA i Horsens
Semesterprojekterne for efteråret 
2016 blev præsenteret d. 16. no-
vember.

Emnet var Ny Rosborg med fokus på 
resilient byudvikling.

Udfra en byplanmæssig ramme-
sætning om 3000 boliger, 20.000 m2 
erhverv, 50% natur samt dagligvare-
handel og offentlig pasnings/under-
visningsfaciliteter.
 
De studerende skulle udfra analyser 
og visioner lave en masterplan for 
området. Dette med tekniske fokus-
områder understøttet af VIA.

Byggeri
• Bygningerne kan blive en del af 

landskabet. 
• Sikre at de er selvforsynende med 

energi og vand. 
• Grønne tage og facader, 
• Solcelleoverdækninger parkering, 
• Løfte bygninger op for fri forbin-

delse, 
• Lejligheder med terrasser og mid-

lertidige/enkelthuse for  hjemløse,
• Bevare AffaldGenbrug i området 

som karakterskabende og identi-
tet.

• Blande målgrupper og bygnigns-
typologier 

Natur
• ”A walk through nature” - Grøn 

bydel, parker, by i naturen 
• Plante træerne først
• Grønne løsninger som tekniske an-

læg,  

Forbindelser
• Skabe nye forbindelser - gerne 

tænke det eksisterende ind. 
• Central parkering og sammen-

hængende stisystemer 
• Spektakulære broer, 
• Et Rosborg uden biler - central 

parkering

Vand
• Lede vandet gennem området, 

bruge det rekreativt via åbne ren-
der og kanaler 

• Forsinkelsesbassin som skaterbane
• Oversvømmelseslandskaber, 

Mødesteder
• Legeplads, grøn samlende park, 

hundepark, Sportsfaciliteter, Køk-
kenhaver, 
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Vand
• Vestbyens vand ledes vest på til 

nye søer/vådområder i Rosborg-
området. Projektet er med til at 
reducere oversvømmelser i Vest-
byen, og vandet skabe rekreativ 
og naturmæssige værdi på vej til 
og i den nye bydel. 

Water to the West 
- internationale idéer i Vestbyen

Vandet ledes fra Vestbyen og ud i nye 
søer og vådområder i det nye Rosborg 
område

Idéer til Ny Rosborg fra 

Climathon Vejle
17.-18. marts 2016 arrangerede Vej-
le sammen med Climate KIC en 24 
timers Climathon. 

Målet med Climathon var, at finde 
nye løsninger på Vejles udfordringer 
med oversvømmelser. 

Vindergruppen var en internatio-
nal gruppe af unge, der arbejdede 
med vandløsninger i Vejles vestby.

permanent excess water future storage pump

Water to the West

B
C
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Rosborg Gymnasium
-En resilient bydel

Idéer til Ny Rosborg fra 

Studerende fra                   
Rosborg Gymnasium
Den 4. oktober 2016 afholdt Ros-
borg Gymnasium Bæredygtigheds 
dag. I den forbindelse valgte en 
gruppe på ca. 25 at komme på en 
workshop om Udvikling af den nye 
bydel Ny Rosborg 

Temaet var ”Resilient Byudvikling”, 
og de studerende skulle komme 
med idéer til, hvordan man kunne 
arbejde med byudvikling.
De skulle vælge en af de 3 resiliente 
strategier (smart city, Social bære-
dygtighed eller Klima) og ud fra det 
skabe en vision om den nye bydel 
Ny Rosborg.

Byggeri
• Kan vi gruppere boligerne i små 

enklaver - med fællesområder i 
midten, så fællesskaber styrkes? 

• Hvis man bygger højt, kunne man 
så holde en masse plads fri til na-
tur?

• Kan man have lygtepæle der har 
en indbygget sensor, så de kun 
lyser op når man går forbi, og et 
minuts tid efter, så de ikke bruger 
strøm hele tiden?

• Kan et lokalt fitness center produ-
cere strøm til hele området?

Natur
• Kan man have grønne områder 

på alle tagene, så det grønne bli-
ver et gennemgående element?

• 

Forbindelser
• Kan man skabe en bydel helt uden 

biltrafik, hvor folk kun kan komme 
rundt på cykel eller til bens?

• Kan man skabe en bilfri by, hvor 
man til gengæld tilbyder gratis of-
fentlig transport?

• Hvis man ligger en ringvej rundt 
om hele området, kan man så 
undgå biltrafik inde i selve områ-
det?

Vand
• Kan man trække vandløb ind i 

bydelen, for at skabe rekreative 
områder?



25

Aktiviteter
• Kan man leje cykler, kanoer og 

kajakker i området? 
• Kan der bliver plads til en dirtjump-

bane til cykler?
• Kan de eksisterende haller om-

dannes til en Streetsport Park?

Vand
• Kan vi grave nye kanaler i om-

rådet til alt vandet – måske med 
husbåde som boligform?

• Kan vi genslynge åen og lave buf-
ferområder til det ekstra vand ved 
skybrud og vandpres fra fjorden? 

Byggeri
•	 Mobile ungdomsboliger/kollegier 

med plads til fællesskaber
•	 Selvforsynende tinyhouses – vi bor 

i mindre boliger og bruger byen 
og naturen mere.  

• Kan vi lave bæredygtige boliger til 

Resiliens, tiny houses, fælles-
skab, ungdomsboliger...  

Idéerne var mange - bl.a mobile ung-
domsboliger i bikubeform, nye organiske 
passager med ophold ved åen, tinyhouses 
i naturen og boliggrupper med fællesska-
ber i de grønne områder.  

 

flere	generationer?
• Kan vi gruppere boligerne i små 

enklaver - med fællesområder i 
midten, så fællesskaber styrkes? 

• Kan nye bygninger opføres i gen-
brugsmaterialer?

Mødesteder
• Hvad nu hvis mødesteder kunne 

producere energi?
•	 Shelters kunne give fine fælles na-

turoplevelser... 

Forbindelser
• Kan vi lave nye oplevelsesrige 

gangbroer med plads til ophold?
• Kan en ny letbane gøre det let at 

komme til og fra bydelen?

Natur
• Kan vi bygge så vi får naturen som 

have?
• Kan affaldsbjerget blive til udsigts-

bjerget?

Idéer til Ny Rosborg fra 

Studerende fra                   
Rosborg Gymnasium
To hold studerende fra Rosborg 
Gymnasium har i foråret 2016 arbej-
det med idéer til den nye bydel Ny 
Rosborg.
 
Temaet var ”Den resiliente bydel”, 
og de studerende skulle komme 
med idéer til, hvordan både klima 
og fællesskaber kan tænkes med 
ind i byudviklingen.



26

Fase 1

Ny Rosborg
De faglige på banen

- idéer
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Vand
•	 Vådområde ved Rosborg borg-

sted og Sønderå - hvis diget blev 
rykket længere ind på land kunne 
der laves rekreative områder med 
bedre   plads til vandet ved Ros-
borg Gymnasium

Byggeri
•	 Bolliger til unge, hvor der fælles-

skaber og måske støttefunktioner 
i form af beboere i flere genera-
tioner

Mødesteder
• Kunne man tænke boldbaner og 

parkering sammen - stable det i 
flere lag, så det også kunne inde-
holde regnopsamlende funktion?

Forbindelser
•	 Åben adgangsvejen fra vest - 

med en øget trafik i området vil 
det være esentielt at få åbnet for 
trafikken fra vest, så trafikken ikke 

En resilient ny bydel - fokus 
på klima og social resiliens   

Lancering af Vejles resiliens strategi på 
Resilienskonferencen 17. marts 2016. I løbet 
af dagen kunne alle komme med idéer til 
resiliens fyrtårnsprojekterne - bl.a. den nye 
bydel i Rosborg. (Ny Rosborg infostanden 
ses yderst til venstre).

kun behøver at gå via Boulevar-
den

•	 Flere parkeringshuse - kan vi pak-
ke parkeringen i området bedre 
- og dele parkering, når området 
”lever på forskellige tidspunkter af 
døgnet/ugen?

•	 Bevægelsesruter i området kunne 
komme studerende, besøgende, 
turister og beboere til gode.

Idéer til Ny Rosborg fra 

Deltagere på Vejles Resiliens 
Konference              
På konferencen deltog repræsen-
tatanter fra 100 resilient cities, Rock-
efeller Foundation, dansk erhvervs-
liv, uddannelser, organisationer, 
kommuner mv. 
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Aktiviteter
• Skab allerede nu aktiviteter i om-

rådet - gerne midlertidigt

Vand
• 

Byggeri
• Styr på basale arkitektoniske kva-

liteter 
• Fleksibilitet - tilpas 

Mødesteder
• Tænke området som ressourcer
• Fællesskaber indtænkes fra start

Forbindelser
• Nye infrastrukturmuligheder - let-

bane i baghaven.
• Aktiver med stier

Natur
• Start med landskabet før bygnin-

gerne - naturen som basis

Resilience Lab Denmark
- Workshop

Workshp med RLD - input fra forsyningsvirk-
somheder, rådgivere og uddannelser

Proces
• Skab tryghed omkring området
• Italesæt udviklingen
• Involver borgerene
• Tænk visionært i teknik og forsy-

ning
• Ressourcer
• Et testområde til senere udrulning 

i hele Vejle
• Stærk identitet/historie
• Mangfoldighed - hvem bor her, 

og hvorfor
• Selvforsynende energi
• Åbenhed omkring forurening - 

muligheder indenfor affaldshånd-
tering som potentiale

• Nye økonomier og ejerformer - de-
lebyen

• Mix af funktioner og mangfoldig-
hed af borgere

Idéer til Ny Rosborg fra 
Resilience Lab Denmark              
Sted:  Greentech Center
 Lysholt Allé 6, 7100 Vejle
Tid:  25. august 2015 kl. 14-16

En workshop med partnerne Green 
Tech Center, Rambøll, VIA University 
College, Insero, Geopartner, Vejle Spil-
devand, Arkitektskolen Aarhus, Syd-
dansk Universitet og Vejle Kommune

• Hvad skal der til for at investorerne 
ikke kan holde sig væk? 

• Hvad skal der til for at de nye rosborg-
beboere føler sig hjemme fra dag 1?

• Hvad skal der til, for at vi jubler over 
regnskyl, oversvømmelser og jordfor-
urening?

• Hvordan kan Resilience Lab DK bi-
drage til at Rosborg bliver en smar-
tere by for alle?    



29

Aktiviteter
• Kan der etableres et testcenter for 

resiliente tekniske løsninger.

Vand
• Dialog omkring mulighederne in-

denfor behandling af regnvand 
og nye muligheder indenfor spil-
devandshåndtering

Byggeri
• En diskussion omkring bæredyg-

tigt byggeri og byudvikling
• Teknologiske muligheder for ener-

giforsyning
• Hvad kan arkitektur bidrage med
• Forslag til konstruktion et forsøgs-

bygger
• Projektpavillon

Mødesteder
• Skabe et mødested for interessen-

ter. Et sted, man kan formidle og 

Resilience Lab Denmark
- arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen opstod på baggrund af 
workshoppen med Resilience Lab Den-
mark

snakke byudvikling

Forbindelser
• Skab den mentale forbindelse til 

området - en tryghed for udviklin-
gen

Natur
• Dyrk det grønne element som et 

led i udviklingsstrategien - og se 
hvilke muligheder beplantning gi-
ver

Proces
• Kortlægning af undergrunden

Idéer til Ny Rosborg fra 

Arbejdsgruppen i RLD              
Gruppen var samlet i en række 
møder henover foråret/sommeren 
2016. 

Den bestod af repræsentanter fra 
Rambøll, VIA University College, Vej-
le Spildevand, Arkitektskolen Aarhus 
og Vejle Kommune

Udover grundstammen af personer 
blev der indkaldt relevante fagper-
soner afhængig af mødernes tema:

• Ny Rosborg og mulighederne
• Vand og mental byudvikling
• Jord, affald og energi samt Vi-

den og læring
• Arkitektur/Byggeri og mobilitet
• Økonomi og involvering
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Arcadis Workshop
-	financieringsmodeller	og	vand	som	værdi

Idéer til Ny Rosborg fra 

Arcadis Workshoppen              
Hvor: Sundhedshuset 
 Vestre Engvej 51,7100 Vejle
Tid:  28. oktober 2016 kl. 8-16.30

Workshoppen satte fokus på at 
finde værdiskabende løsninger 
på vandudfordring samt udvikle 
finansieringsmodeller, så det bliver 
økonomisk attraktivt at investere i 
udviklingen af bydelen. 

Workshoppen blev faciliteret af 100 
Resilience Cities Platform Partner 
Arcadis fra Holland. 

Deltagerne var indbudte internatio-
nale finansielle eksperter, erhvervs-
folk, rådgivere og Vejle Kommune.

Der var stort engagement og mange idéer 
til realisering af Ny Rosborg området.

Anbefalinger fra Arcadis workshop

1. Tegn en financiel masterplan.

2. Invester som kommune i blå og grøn infrastuktur. Investeringen forøger vær-
dien og attraktiviteten i bydelen - og kommer retur ved salg. Det sikrer desuden 
investeringerne, fordi det forebygger oversvømmelder, reducerer udgifter til 
vandhåndtering og forebygger store investeringer i klimasikring. Den blå-grønne 
infrastruktur kan ligeledes forbinde bydelen med midtby og natur.

3. Lav aftaler med private ejendomsudviklere om køb af udviklingsarealer.

4. Skab en strategi for offentlig-prvat samarbejde:
 -    kommunen som driver
 -    salg/udvikling i etaper
 -    forbered udviklingen så den er åben/fleksibel overfor innovation
 -    private investeringer
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Tre scenarier fra workshoppen

Island city / Byen på bankerne
Forslagets hovedkoncept er at favne 
vandet ved at skabe plads til vandet 
i bydelen i form af vandløb og kana-
ler, der skaber å-banker. Å- bankerne 
udvikles til grønne øer med mødeste-
der og boliger. Gode forbindelser til 
midtbyen og naturen - bl.a passage til 
Kongens Kær.

Next to nature / Byen i naturen
Forslaget arbejder med at genslynge 
Vejle Å og skaber en ny bydel midt i 
naturen - midt i byen. Bydelen kickstar-
tes desuden ved at flytte børneinstitu-
tion og skole til området. Scenariet ser 
vand som en mulighed - med vand-
busser, vandopsamling, vandenergi, 
rekreative vandområder mm.    

Input fra workshoppen

Aktiviteter
• Find en vækstdriver for området
• Skab sikkerhed for investeringer i 

området - invester som kommune
• Eco - innovation center
• Food community

Vand
• Brug vandet aktivt - kanaler, vand-

render, søer
• Lav kontrolleret oversvømmelse
• Waterworld - vandaktiviteter
• Resiliens testcenter - vand
• Opdeling vand - forurenet/rent

Byggeri
• Eksperimenter med byggeri, ger-

ne midlertidigt. 
• Brug evt. eksisterende bygnigner 

til pop-up-shops eller fællesfacili-
teter

• Midlertidige boliger på lejet grund
• Mangfoldig boligmasse
• Start med offentlig institution/skole

Mødesteder
• Historiefortælling om området
• Visitors center
• Resilience - livelab

Forbindelser
• Stier, cykel, vandveje
• Grønne øer til beboelse -- mel-

lemrum til bevægelser, ophold og 
vand

• Nytænke veje - ingen gennemgå-
ende vej og central bilparkering

• Transfer/Pendler parkering til byen
• Højkvalitets kollektiv transport

Natur
• Forbinde den vilde natur til byen
• Grøn akse
• Værdiforøg området ved at lave 

det grønne først

Ecovilllage / Bæredygtig by
Forslagets består af tre elementer - 
bæredygtigt byggeri med mange 
typer boliger, et blå/grønt vandfor-
løb og et Økoforskningsområde med 
testcenter for vand, resiliens og af-
faldshåndtering. AffaldGenbrug om-
dannes til parkområde og der skabes 
gode bevægelseskooridorer bløde 
trafikanter. 
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Fase 1

Ny Rosborg
Alle på banen

- samlet overblik
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Aktiviteter 
•	 Læringstationer (Biologi, fysisk, 

idræt, historie osv.)
•	 Tilgængelig borgruin (Rosborg) – 

udstilling i området i stedet for på 
gymnasiet

•	 Hundebørnehave i området (so-
cialt projekt)

•	 Naturparkour, med udfordringer 
for unge og hvor unge kan bræn-
de krudt af

•	 Midlertidig svævebane på de 
gamle master ved Knabberup 

•	 Multibane til boldspil
•	 Udsigtsplatform / fugletårn ved 

Rosborg Gymnasium
•	 Event på åen – f.eks. sejlads/festi-

val ligesom Odense?
•	 Ny ”Vestereng” – koncerter, rolle-

spil, marked, mctræf osv.
•	 Sommerspil i området
•	 Fiskested med lov til at fiske
•	 Kælkebakke på affaldsbakke 
•	 Trække friluftslivet ind i byen
•	 Ridestier i området
• Vigtigt at blive taget godt i mod, 

når man flytter til  
•	 Autocamperplads i en del af om-

rådet? Midlertidigt? Velegnet til 
turisme – gåafstand til by og flot 
natur. 

•	 Friluftsområde for alle med plads 
til gå- og løbeture

•	 Byhønsegård
•	 Eksperimentarium for klima og 

energiløsninger – et testområde, 
hvor der kan udvikles mobile byg-
ninger, solfangere, LAR løsninger 
mv. Området kan også bruges til 
børnearrangementer, markeder, 
foodfestival. 

•	 Grillområde, madpakkehus og le-
geområde – til skoleudflugter og 
andre arrangementer for børn og 
unge. 

• Kunne vi bruge en del af den nye 
bydel til små og store koncerter? 
Området er bynært, der er gode 
parkeringsforhold og eventfacili-
teter tæt på ved DGI.

• Kan vi skabe den første nordiske 
børnelitterære legepark i Ros-
borg området - målrettet byens 

børn, børnefamilier og turister?                                     
Ideen er at skabe en park byg-
get op af tableauer, installationer 
og scenarier for børn i målgrup-
pen. Dermed er rammen skabt for 
oplevelser og udfordringer. Det 
kan udbygges med kulturelle til-
bud, aktiviteter, happenings med 
mere, som gør at der året rundt er 
spændende tilbud til alle i og om-
kring parken.

• Brug den øgede vandmængde til 
vandsportsaktiviteter på nye søer 
- kajak, bade, kabelpark? 

•	 Legeplads, grøn samlende park, 
hundepark, Sportsfaciliteter, Køk-
kenhaver

• Kan man leje cykler, kanoer og 
kajakker i området? 

• Kan der bliver plads til en dirtjump-
bane til cykler?

• Kan de eksisterende haller om-
dannes til en Streetsport Park?

• Kan der etableres et testcenter for 
resiliente tekniske løsninger?

• Skab allerede nu aktiviteter i om-
rådet - gerne midlertidigt

•	 Food community
•	 Eco - innovation center

Vand
• Lede/ forsinke/ bruge regnvandet 

aktivt i området 
•	 Genskabe delta ved voldstedet 

Rosborg
•	 Genslynge åen og lave pælebro-

er over den genslyngede å som 
ved De fem Søstre

• Akvadukt
•	 Formidlingsplatforme i åen – og en 

grejbank
•	 Skøjteløb om vinteren
• Udover Kærvej (Rørsumpe) – mu-

lighed for opstuvning af vand
•	 Fjerne diget – så vand kan løbe 

over
•	 Vandet som et aktiv – ikke kun et 

problem 
• Start med at løse vandudfordrin-

gen nu 
• Den stigende grundvandsstand, 

de mange skybrud og de lave 
områder, der har sat sig grundet 
dræning/pumpning af området 
gør, at området syd for Vestbane-
vej er kraftigt udfordret af vand. 

•	 Kunne man etablere et nyt op-
levelsesrigt forløb af Fløbækken 
tværs over de gamle boldbaner? 
Der kunne laves et nyt sluseanlæg 
ved Vestre Engvej, så der kan luk-
kes af ved højvandssituationer i 
fjorden/Vejle Å. Det nye forløb og 
boldbanerne kunne bruges som 
klimasikring og vandreservoir ved 
ekstreme nedbørshændelser, der 
falder sammen med ekstrem høj-
vande i fjorden. 

•	 Sø og kanal ved Vestre Engvej 
kunne gøres mere organiske i ud-
formning og kobles på Vejle Å i 
særskilt forløb. Områderne kunne 
udformes med gangbroer, plads 
til legeplaskeområder, undervis-
ning	 og	 udflugtsområder for sko-
ler. Evt. også bassiner til leg og 
hundesvømning.  

•	 Bådelaug
•	 Kanalerne gennem kolonihave-

området er en del af områdets for-
grenede net af vandkanaler, der 
kan tænkes ind i en klimahåndte-
ring

• Kan vi lave en ny kanalby – som 
Amsterdam

Idéer til Ny Rosborg - samlet overblik 
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• Hvordan er vandtrykket i området 
– hvor kan der bygges?

•	 Søen ligger på tidl. engområde. 
Den er muligvis opstået ifm. sluse-
arbejdet.

• Kunne vi lave et Vejle Deltaom-
råde med ferskvandssøer, hvor 
vi får plads til den øgede vand-
mængde

• Lede vandet gennem området, 
bruge det rekreativt via åbne ren-
der og kanaler 

• Forsinkelsesbassin som skaterbane
•	 Oversvømmelseslandskaber  
• Vestbyens vand ledes vest på til 

nye søer/vådområder i Rosborg-
området. Projektet er med til at 
reducere oversvømmelser i Vest-
byen, og vandet skabe rekreativ 
og naturmæssige værdi på vej til 
og i den nye bydel. 

• Kan vi grave nye kanaler i om-
rådet til alt vandet – måske med 
husbåde som boligform?

• Kan vi genslynge åen og lave buf-
ferområder til det ekstra vand ved 
skybrud og vandpres fra fjorden? 

• Kan man trække vandløb ind i 
bydelen, for at skabe rekreative 
områder?

• Dialog omkring mulighederne in-
denfor behandling af regnvand 
og nye muligheder indenfor spil-
devandshåndtering

• Brug vandet aktivt - kanaler, vand-
render, søer

• Lav kontrolleret oversvømmelse
•	 Waterworld - vandaktiviteter
•	 Resiliens testcenter - vand
• Opdeling vand - forurenet/rent
• Kunne man tænke boldbaner og 

parkering sammen - stable det i 
flere lag, så det også kunne inde-
holde regnopsamlende funktion?

•	 Vådområde ved Rosborg borg-
sted og Sønderå - hvis diget blev 
rykket længere ind på land kunne 
der laves rekreative områder med 
bedre   plads til vandet ved Ros-
borg Gymnasium

Byggeri
• Ikke for mange høje huse – tilpas til 

eksisterende omgivelser
•	 Bygge på pæle – som Boase-pro-

jekt
•	 Krav til energi og regnvand ved 

nyt byggeri. Genbruge regnvand. 
Vedvarende energi. Arbejde/vi-
den i håndværket

•	 Skab god overgang mellem byg-
geri og offentlig stier

•	 Boligforeninger skaber rammer 
for fællesskaber – kit mellem men-
nesker. En lille bolig giver lyst til at 
søge ud og opsøge fællesskabet. 
I Hyttebyen skaber et fælleshus 
sammenhold.

• Et kvarter med naboskab – en 
mindre enhed – skaber sammen-
hold og gør at man kærer sig om 
hinanden 

• I kolonihaver passer man på hin-
anden og hjælper hinanden. Der 
er ikke så mange regler. Fælles 
veje og grøfter der skal passes. 
Mange nationaliteter. Ældre og 
enkelte unge. Private haver, hvor 
man køber brugsret til jorden. Og 
kommunale haver, hvor man lejer 
sig ind. Også en børnehave.

•	 Mangfoldighed er vigtigt – der skal 
være plads til alle  

• Området ligger i Vejles ”Mikro-
polzone” – en slags by-akse for 
byggeri i lidt større skala. Ny be-
byggelse bør respektere den om-
givende natur f.eks. 3-5 etager og 
grønne tage. 

• Rummelig bydel med plads til 
blandede indkomster – flere typer 
bygherrer – også almene boliger 

•	 Små enklaver – for børnefami-
lier, for bofælleskab, stilleområder, 
med café osv. 

•	 Billige studieboliger – tættest på 
gymnasiet?

•	 Genanvendelse ved nybyggeri – 
materialer, vand fra boliger mv.

• Hvordan bygger vi smart på blød 
bund	–	pæle,	flydeplader	andet?

•	 Mobile bygninger – selvforsynen-
de	 flytbare	 ”tiny	 houses” – til stu-
dieboliger, ferieboliger og faste 
beboere, der ønsker at bo per-
manent og bæredygtigt på fæl-
leden. Udvikling af strategi for selv-
forsyning med drikkevand, energi, 
spildevandsrensning og affald 
som ressource.

• Kan vi bygge et bydelsfælleshus, 
som alle husstande i den nye by-
del kunne bruge. Køkken og stort 

rum til fællesspisning, kulturelle 
arrangementer, café mm. Værk-
steder til ølbrygning, strikning, in-
ternet, cykelreparationer mm. 
Gæsteværelser. Toiletter og bad. 
Udenfor kunne der være terrasse 
og legeplads. Placering – ved et 
butikstorv. Huset kunne bygges af 
Vejle Kommune og drives af by-
delsforeningen Ny Rosborg, som 
alle hustande skal være medlem 
af. Tinglyses på alle grunde. Fx for 
100 kr. år – og så har beboerne et 
fælleshus til arrangementer – fx 
fastelavn, Skt. Hans, sommerfest, 
julefrokost…

•	 Produktionsbygning til nye dyrk-
ningsfællesskaber - kan bydelen 
blive selvproducerende med fø-
devarer? 

•	 Generationernes hus - midlertidige 
boliger for seniorer - med besøgs-
del for bl.a. børnehaver

• Bygningerne kan blive en del af 
landskabet. 

• Sikre at de er selvforsynende med 
energi og vand. 

•	 Grønne tage og facader, 
•	 Solcelleoverdækninger parke-

ring, 
• Løfte bygninger op for fri forbin-

delse, 
• Lejligheder med terrasser og mid-

lertidige/enkelthuse for  hjemløse
•	 Bevare AffaldGenbrug i området 

som karakterskabende og identi-
tet.

• Blande målgrupper og bygnigns-
typologier 

•	 Mobile ungdomsboliger/kollegier 
med plads til fællesskaber

•	 Selvforsynende tinyhouses – vi bor 
i mindre boliger og bruger byen 
og naturen mere.  

• Kan vi lave bæredygtige boliger til 
flere	generationer?

• Kan vi gruppere boligerne i små 
enklaver - med fællesområder i 
midten, så fællesskaber styrkes? 

• Kan nye bygninger opføres i gen-
brugsmaterialer?

• Kan vi gruppere boligerne i små 
enklaver - med fællesområder i 
midten, så fællesskaber styrkes? 

• Hvis man bygger højt, kunne man 
så holde en masse plads fri til na-
tur?

• Kan et lokalt	fitness	center	produ-
cere strøm til hele området?

•	 Bolliger til unge, hvor der fælles-
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skaber og måske støttefunktioner 
i form af beboere i flere genera-
tioner

•	 Bæredygtigt byggeri 
• Teknologiske muligheder for ener-

giforsyning
• Hvad kan arkitektur bidrage med 

/ skabe af værdi?
• Forslag til konstruktion et forsøgs-

byggeri
• Projekt/infopavillon
• Styr på basale arkitektoniske kva-

liteter 
• Fleksibilitet - tilpas
•	 Eksperimenter med byggeri, ger-

ne midlertidigt. 
•	 Brug evt. eksisterende bygnigner 

til pop-up-shops eller fællesfacili-
teter

•	 Midlertidige boliger på lejet grund
• Mangfoldig boligmasse

•	 Start med offentlig institution/skole

Mødesteder
•	 Mødepladser langs stierne
•	 Opholdssteder ved åen og i om-

rådet 
•	 Meningsfulde fællesskaber (Musik, 

praktisk arbejde, teater, delefæl-
lesskaber osv.)

•	 En æblelund kunne være med til 
give området karakter og samle 
borgerne i æblelaug om vedlige-
holdelse og udnyttelse. Æbletræ-
er er hårdføre og vil kunne trives 
på områderne i lund eller mindre 
grupper. Vil kunne etableres som 
midlertidig lund og etableres af 
områdets beboere.      

•	 Indhegnet hundepark på nordlige 
del af VFCs baner på Hans Jen-
sens Eng? En hundepark kunne 
skabe rammer for dialog og fæl-
lesskab. Gerne naturagilitybane i 
del af området.

•	 Naturlegeplads, der giver et na-
turligt mødested og aktiviteter for 
børnefamilier, dagplejer, vugge-
stuer og børnehaver i omegnen af 
Vestbyen? Den kunne indeholde 
gynger, rutsjebane og forhin-
dringsbane. 

•	 Shelters og bålplads – så man kan 
overnatte i naturen og opleve 
naturen på tæt hold. Til brug for 
skoler/undervisning, børnefødsels-
dage, kaffe i det fri mv. En spæn-
dende udeaktivitet for Vestbyens 
beboere, frisk luft og samvær for 
børnefamilier og passende udfor-
dring for unge mennesker. 

•	 Fitness – en træningspavillon kun-
ne være et godt mål for løbeture, 
et sted at aktivere alle muskler 
samt være et mødested i områ-
det.  

•	 Petanquebane – eksisterende 
placering eller ny placering, hvor 
der er tilgængelighed for gang-
besværede. Kunne man supplere 
med siddepladser – enten borde/
bænke eller træstubbe? Evt. også 
på sigt et overdækket siddeareal?

•	 Skraldespande, borde og bænke 
og informationstavle i området? 

•	 Toiletfaciliteter – kunne indtænkes 
i området, hvis der kommer læn-
gerevarende ophold – fx shelters  

•	 Naturen er et betydningsfuldt mø-
dested. Et fællesskab i naturen be-
tyder fred og ro

• Fællesskaber er at have steder at 
mødes, at holde øje med, at falde 
i snak om – også før man inviteres 
med i et mere privat

• Mødesteder/vinterfælleskaber, 
hvor fx ældre kan mødes om op-
læg og aktiviteter?

•	 ”Engen” som mødested for lokal-
området - fællesområde med 
plads til bål, hundeleg, frugttræ-
er. Også sted for mødet mellem 
gamle og nye beboere.   

•	 Byhaver er en anledning til at 
være sammen, tage byen i brug, 
skabe tilhørsforhold til sin bydel.

•	 Byhaver kan etableres efter Dyrk 
Vejle model. Kunne være et godt 
mødested for lokale beboere og   
kunne også være ifm. integration 
af flygtninge.

•	 Skolehaver – learning by gar-
dening. Børn og unge får praktisk 
læring, når de dyrker deres eget 
stykke jord. 

•	 Verdenshaver med bede med 
planter fra forskellige verdensdele. 
Passes af frivillige. Afgrøder bruges 
til verdensmåltider i restauranten 
eller i dyrkningsfællesskabet.

•	 Køkkenhaver dyrkes som skovha-
ver og efter permakultur. Afgrøder 
afsættes lokalt eller til tilknyttet re-
staurant. 

•	 Terapi/Skovhave kan etableres 
som del af behandling mod stress 
og depression. Haven dyrkes som 
spiselig skovhave og sanse, smage 
og dufte indgår i terapien. Jord-
bakterier igangsætter produktion 
af Serotoniner, som er hormoner, 
naturlige lykkepiller, der får humø-
ret til at stige.

•	 Spiselig skovhave plantes - kan bli-
ve byens spisekammer – med æb-
ler, valnød mv. Haven kan bruges 
som terapihave, kulturhave med 
gamle arter og skolehave. Kan ak-
kumulere Co2, tiltrække bier mv.  

•	 Shelter og/eller teltplads til natur- 
og friluftsturisme   

• Kan vi med midlertidige bymøb-
ler af genbrugspaller begynde at 
skabe små mødesteder i området, 
der inviterer til at tage en pause 
og nyde området? Eller til at tage 
en snak? Eller til at begynde at 
tænke på, hvad området også 
kan blive til? 

•	 Socialt mødested hvor grønne  
fællesskaber kan mødes og ud-
veksle viden  

• Hvad nu hvis mødesteder kunne 
producere energi?

•	 Shelters kunne give fine fælles na-
turoplevelser...  
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Forbindelser
•	 Overgang til Kongens kær 
• Skabe overgange og sammen-

hænge mellem det nye og det 
eksisterende

•	 Stisystem, som forbinder de forske-
lige aktiviteter. Stien kunne være 
lavet af barkflis og/eller som en 
træbro.

•	 Ny overgang, der skaber sam-
menhæng mellem Ny Rosborg og 
Kongens Kær (skabe tryghed ved 
Bredstenvej). Eller lave en tunnel til 
Kongens Kær?

•	 Bro over Vejle å ved Knabbe-
rup, så man kan komme over på 
Frøkjær Skovvej  og tage en rund-
tur i området

•	 Belægning på stier langs med 
kanter på kanaler fx ved det gam-
le firmasport 

•	 Ruter i forskellige længder/svær-
hedsgrader

•	 Forskellige stibelægning til forskel-
ligt formål, asfalt, grus, trampe

•	 Tilgængelighed for kørestole og 
gangbesværede mv 

•	 Terapiture med cykler (Psykiatrien)
•	 Cykelparkering/stationer og stier 

etableres først
• Skabe nye forbindelser - gerne 

tænke det eksisterende ind. 
•	 Central parkering og sammen-

hængende stisystemer 
• Spektakulære broer
• Et Rosborg uden biler - central 

parkering
• Kan vi lave nye oplevelsesrige 

gangbroer med plads til ophold?
• Kan en ny letbane gøre det let at 

komme til og fra bydelen?
• Kan man have lygtepæle der har 

en indbygget sensor, så de kun 
lyser op når man går forbi, og et 
minuts tid efter, så de ikke bruger 
strøm hele tiden?

• Kan man skabe en bydel helt uden 
biltrafik, hvor folk kun kan komme 
rundt på cykel eller til bens?

• Kan man skabe en bilfri by, hvor 
man til gengæld tilbyder gratis of-
fentlig transport?

• Hvis man ligger en ringvej rundt 
om hele området, kan man så 
undgå biltrafik inde i selve områ-
det?

•	 Åben adgangsvejen fra vest - 
med en øget trafik i området vil 
det være esentielt at få åbnet for 
trafikken fra vest, så trafikken ikke 

kun behøver at gå via Boulevar-
den

•	 Flere parkeringshuse - kan vi pak-
ke parkeringen i området bedre 
- og dele parkering, når området 
”lever på forskellige tidspunkter af 
døgnet/ugen?

•	 Bevægelsesruter i området kunne 
komme studerende, besøgende, 
turister og beboere til gode.

• Skab den mentale forbindelse til 
området - en tryghed for udviklin-
gen

• Nye infrastrukturmuligheder - let-
bane i baghaven.

• Aktiver med stier
• Stier, cykel, vandveje
• Grønne øer til beboelse -- mel-

lemrum til bevægelser, ophold og 
vand

•	 Nytænke veje - ingen gennemgå-
ende vej og central bilparkering

•	 Transfer/Pendler parkering til byen
• Højkvalitets kollektiv transport
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Natur
• Værdi skabes tidligt – natur/vand
• Vi vil have forskellige former for 

natur – både rolige plejede om-
råder og steder med fri uplejet 
fauna/flora

• Områderne og naturen skal være 
tilgængelige 

• Naturen er et vigtigt element i 
Vestbyens identitet og smyger sig 
som et blå-grønt bånd gennem 
området og danner vigtige leve-
veje og spredningsveje for dyr, 
fisk og planter. Det er vigtigt at de 
rekreative arealer, ny og gammel 
natur sikres som et sammenhæn-
gende bånd/område fra istidsslug-
ten bag Uhrhøj til Vejle Å. 

•	 Behold den eksisterende type na-
tur og flest mulige træer og buske

•	 Træk naturen ind i byen, sammen 
med byen. 

•	 Bevar den grønne korridor / grøn-
ne ankomst til byen. Flot vue/ud-
sigt. 

•	 Naturen skal ikke være for friseret/
designet. Gerne plads til dyrene

• Fastholde noget vild natur af hen-
syn til biodiversitet

• Etabler lunde og søer 
•	 Spiselig skovhave med træer, bu-

ske og bunddække?
•	 Terapihave – god for psykisk syge 
•	 Bjørneklo ved Rosborg Gymna-

sium fjernes
•	 Bistader - kan befrugte permakul-

tur-processen
•	 Sø-pleje - ved søen for enden af 

boldbanen kan materiale graves 
ud – det sander til 

• Bevar en grøn livlinje ind til midtby-
en. Grønne bælter/korridorer kan 
også være lyddæmpende for vej-
støj fra Bredstenvej.

•	 Bevar områdets blå-grønne natur 
– byg omkring det/mellem det.

•	 Bevar forskelligartetheden i de 
grønne områder 

•	 Dyrk området med træer og be-
plantning mellem husene. Så be-
boerne kan plukke og høste en 
del af deres egen mad. Det er 
den slags der skaber fællesskab.

•	 Naturpleje/Kogræsserlaug – ved 
at sætte kreaturer, geder og får 
ud på enge og overdrev kan der 
både produceres klimavenligt 
kød og samtidig genoprettes na-
turen og biodiversiteten øges.

•	 Hønse- eller grisehold kan hjælpe 

med at klargøre, pløje og gøde 
jord inden etablering af dyrknings-
fællesskaber. 

•	 Jordrensende blomster og plante-
landskaber,  til glæde og nytte

• ”A walk through nature” - Grøn 
bydel, parker, by i naturen 

• Plante træerne først
• Grønne løsninger som tekniske an-

læg,    
• Kan vi bygge så vi får naturen som 

have?
• Kan affaldsbjerget blive til udsigts-

bjerget?
• Kan man have grønne områder 

på alle tagene, så det grønne bli-
ver et gennemgående element?

• Dyrk det grønne element som et 
led i udviklingsstrategien - og se 
hvilke muligheder beplantning gi-
ver

• Start med landskabet før bygnin-
gerne - naturen som basis

• Forbinde den vilde natur til byen
•	 Grøn akse
•	 Værdiforøg området ved at lave 

det grønne først

Proces
•	 Ikke for faste rammer, for vi ken-

der ikke fremtiden – hvis vi låser 
fast fejler vi

•	 Kulturel fristad
• Nye måder at organisere sig på
• Rosborg -> Rosborgere -> Ros-

borgmester
•	 Forsøg med particiatory budget-

ting (medbestemmelse i investe-
ringer)

• Kortlægning af undergrunden
•	 Skab tryghed omkring området
•	 Italesæt udviklingen
•	 Involver borgerene
•	 Tænk visionært i teknik og forsy-

ning
• Ressourcer
•	 Et testområde til senere udrulning 

i hele Vejle
•	 Stærk identitet/historie
• Mangfoldighed - hvem bor her, 

og hvorfor
• Selvforsynende energi
•	 Åbenhed omkring forurening - mu-

ligheder indenfor affaldshåndte-
ring som potentiale

• Nye økonomier og ejerformer - 
delebyen

•	 Mix af funktioner og mangfoldig-
hed af borgere
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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

Omgivelserne
• Nord: Parcelhusområde samt 

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

kultur og fritidsfaciliteter
• Vest: Landbrug og overdrev

Hvis du vil 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 jakos@vejle.dk

www.nyrosborg.dk


