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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 arbejder vi ud fra drømme og længsler - vi vil nytænke måden, som man bor og lever i byen. Vi er med til 
at forme fremtidens Vejle, og ser derfor Ny Rosborg som en mulighed for at teste og afprøve nye tanker og idéer. 

For at skabe en ny udvikling er det vigtigt at have kendskab til de eksisterende forhold. Dette både for at give et overblik 
over beskyttelsesinteresser til området udfra de klassiske byudviklingsemner, men også et historisk kendskab til registre-
rede værdier i området.

Disse rammer er med til at give et overblik over muligheder og begrænsninger her og nu, og dermed give et overblik 
over, hvilke parametre som er låste og hvilke man kan ændre. Det drejer sig om:

• Udviklingsområdet i forhold til omgivelserne og landskabet
• Planlægnings- og ejerforhold
• Natur- og kulturinteresser

I ”Ny Rosborg - Planlægning og eksisterende forhold” har vi samlet en række fakta om de aktuelle forhold i området. 
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Omgivelserne
- Placeringen og delområder

Luftfoto: Ny Rosborg, omgivelserne og delområder

Ny Rosborg i Vejle 
På kanten mellem Vejle midtby og 
Vejle Ådal udvikles en ny bydel med 
enestående muligheder for attraktive 
boliger, erhverv og friluftsliv. 

Ny Rosborg er et 80 ha. stort poten-
tielt byudviklingsareal, som ligger på 
grænsen mellem byen og naturen. I 
hovedtræk består det af 4 delområ-
der, som rummer forskellige mulighe-
der og udfordringer.

AffaldGenbrug 
AffaldGenbrug står for en gennemgri-
bende fornyelse og mange af de funk-
tioner, som tidligere hørte til anlægget, 
er ophørt. Vejle Kommune planlæg-
ger derfor at fl ytte de nye funktioner 
til et andet sted. Deponiet er ophørt 
for fl ere år siden og området er blevet 
dækket med jord og planeret. 

Mod vest er skabt en bakke med en 
højde på ca. 20 m. Herfra er der en 
enestående udsigt til Vejle Ådal. Bak-
ken afgrænser området mod vest. 
Mod nord er bakken ca.10 m høj. 

Resten af området ligger i 4 -5 m’s høj-
de. Området længst mod øst grænser  
op mod Rosborg Gymnasium og ligger 
i ca. 3,5 m’s højde. 

AffaldGenbrugområdet er præget 
af en del grøfter, vandhuller, mindre 
voldanlæg og små bakker samt om-
rådet med pladser og bebyggelse for 
affaldssorteringsanlægget.

VFI og engen
Nord for Vestre Engvej ligger et klubhus 
ved et drænet areal, som tidligere var 
fodboldbaner for Vejle Firma Idræt (VFI). 

Langs Sønderå
Sønderåen er forbindelsen mellem 
vådområdet Kongens Kær og Vejle 
Fjord. Det er en del af ”Den blå-grøn-
ne akse”, og betragtes som en af de 
mest værdifulde biologiske forbindel-
ser i Vejle Kommune.

Historisk voldsted og cirkusplads
Navnet Ny Rosborg har navn efter 
voldstedet Rosborg, der lå på stedet 
i 13-1400-tallet. Rester kan stadig ses.

Nord for naturområdet ligger en stor 
grusparkeringsplads, der er etableret 
ovenpå knust byggeaffald. Der  er 
plads til 500-600 biler, men er også 
det sted, hvor der er cirkus og andre 
events. 

AffaldGenbrug

VFI og engene

Langs Sønderå

Parcelhuse

Landbrugsarealer

Naturpleje

Kongens Kær

DGI-Huset
Hotel

Sundhedshus
Gymnasium

Bibliotek

Kolonihaver

Cirkus-
plads

&
Historisk 
voldsted
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Ny Rosborg i landskabet 
Arealet for den nye bydel i Ny Rosborg 
ligger i ådalen, og er derfor en del af 
udpegningen af værdifulde landskaber 
i Kommuneplan 2013-2025.

Det betyder ifølge uddrag fra retningslin-
jerne f.eks. at:

”Værdifulde landskaber er områder, der 
er udpeget for at beskytte f.eks. synlige 
geologiske formationer, særlige udsigts-
forhold, kulturhistoriske spor eller særlige 
karakteristiske landskabstræk.

De værdifulde landskaber er ikke alene 
sårbare for større byggerier og anlæg 
inden for de udpegede områder, men 
også større byggerier og anlæg udenfor 
områderne kan give en påvirkning ind i 
landskabsområderne.

Alt efter anlæggenes størrelse og pla-
ceringen i forhold til terræn- og udsigts-
forhold kan de være synlige over lang 

Omgivelserne
- Værdifulde landskaber

Oversigtskort: Landskaber i Trekantområdet

afstand og påvirke oplevelsen af de 
værdifulde landskaber. 

Inden for de seneste år er der sket en vis 
byspredning i de værdifulde landskaber.

 I stedet for at forbruge de eksisterende 
værdifulde landskaber kan der f.eks. ska-
bes nye landskaber eller grønne kiler, der 
kan forbinde byområderne og den by-
nære natur.

Hvor anlæg og byggeri nødvendigvis 
skal tillades, er det vigtigt, at der i hvert 
enkelt tilfælde tilvejebringes den bedst 
mulige løsning, i såvel arkitektonisk hen-
seende som med hensyn til samspil med 
landskabet.

Landskabsanalyser og visualiseringer skal 
i tvivlstilfælde sikre, at der ved opførelse 
af større bygninger og større tekniske 
anlæg i det åbne land tages de nød-
vendige landskabelige og arkitektoniske 
hensyn.”

Kommuneplanen om værdi-
fulde landskaber
• De værdifulde landskaber skal som 

hovedregel friholdes for byggeri og 
anlæg.

• Hvor byggeri tillades, må det ikke 
forringe de visuelle, kulturhistoriske, 
geologiske eller oplevelsesmæssige 
værdier.

• Hvor byggeri eller anlæg tillades, 
skal byggeriet besidde en høj arki-
tektonisk kvalitet og samspillet med 
landskabet prioriteres højt.

• For værdifulde landskaber skal der 
ved etablering af større byggeri og 
større anlæg uden for de udpe-
gede områder, tages hensyn til, at 
dette ikke forringer de visuelle og 
oplevelsesmæssige værdier i de 
udpegede områder.
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Fase 1

Ny Rosborg
Planlægningsforhold
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Planlægningsforhold
- Kommuneplan

Kort - Oversigt kommuneplanrammer

Oversigt rammerne
Byudviklingsarealet for Ny Rosborg er 
omfattet af fem forskellige rammer, 
alle med anvendelse til offentlige for-
mål. 

Det betyder, at der er nogle mulighe-
der indenfor de eksisterende rammer, 
men at Erhvervstyrelsen skal godken-
de en eventuel ændring af rammerne 
til egentlig byudvikling.

Herunder uddrag af de enkelte rammer:

1.1.O.2
Anvendelse: offentlige formål, offent-
lige og private institutioner, herunder 
boliger til særligt udsatte personer, 
kursusvirksomhed, kollegium, idræts-
anlæg, skole, bibliotek, hotel, kultur-
plads, park og parkering. Endvidere 
fastlægges anvendelsen til erhvervs-
formål, f.eks. restaurant og udstilling, 
og i den østlige del til hospital, klinikker 
og erhverv i tilknytning hertil.

Zonestatus: Byzone
Areal: 29,9 ha
Særligt: En række krav til bebyggelses 
placering, dimensionering og anven-
delse.

1.1.O.4
Anvendelse: Offentlige formål, koloni-
haver og rekreativt naturområde
Zonestatus: Byzone og landzone
Areal: 13,4 ha
Særligt: Kolonihavebestemmelser

1.1.O.9
Anvendelse: Offentlige formål i form af 
kolinihaver, boldbaner og klubhus.
Zonestatus: Byzone
Areal: 9,8 ha
Særligt: Kolonihavebestemmelser

1.1.O.19
Anvendelse: Offentlige formål, affalds-
behandlingsanlæg og deponi.

Zonestatus: Byzone og landzone
Areal: 38,9 ha
Særligt: Den vestlige del af området, 
der anvendes til deponi, skal forblive 
i landzone.

1.1.O.22
Anvendelse: Offentlige og private kul-
tur- og fritidsaktiviteter, parkering og 
anlæg med et grønt præg og natur-
indhold.
Zonestatus: Byzone og landzone
Areal: 7,9 ha
Særligt: Bebyggelse syd for åen skal 
have et højt grønt indhold og det be-
skyttede naturområde i den vestlige 
ende berøres ikke. Der må ikke bygges 
vest for grænsen for DGI-huset. Langs 
Sønderå er der en byggelinie på 30 m 
målt fra øverste vandløbskant. Eventu-
elle bygninger i større højde end 15 m 
skal fastlægges i et tillæg til kommu-
neplanen med visualisering.
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Gældende planlægning
Kun en del af arealerne er lokalplanlagt, 
og der er forskellige anvendelsesbestem-
melser. Essensen af de forskellgie lokal-
planer kan ses herunder:

LP 77
Formål: At fastsætte rammerne for et 
sammenhængende område med of-
fentlige og private funktioner, således at 
de rekreative træk omkring Sønderåen 
er med til at give området en åben og 
grøn karakter. 
Anvendelse: 
1. Området må kun anvendes til offent-
ligeformål (offentlige og private institu-
tioner af almennyttig karakter, der efter 
byrådets skøn naturligt hører til i området. 
idrætsanlæg, bibliotek, skole, parkering, 
administration, kollegium, kursusvirksom-
hed og udstillinger)
2. Området må kun anvendes til offent-
lige formål (idrætsanlæg,
kulturplads, park, parkering) 

Planlægningsforhold
- Lokalplaner

Kort: Gældende lokalplaner

Tinglyst: 4. juni 1986
Særligt: Lokalplanen er opdelt i to områ-
der hhv. nord og syd for Sønderå

LP 82
Formål: - at udlægge byggeområder 
til opførelse og indretning af affaldsbe-
handlingsanlæg og andre offentlige 
formål
- at fastlægge retningslinier for placering 
og udformning af veje og stier, for ter-
rænreguleringer og beplantning.
Anvendelse: 
1. Må kun anvendes til offentlige formål 
i form af affaldsbehandlingsanlæg med 
tilhørende administration og velfærds-
rum o.lign., containerplads og kompo-
steringsanlæg samt andre offentlige og 
private formål af almennyttig karakter, 
der efter byrådets skøn naturligt hører til 
i området
2. Må kun anvendes til offentlige formål, 
herunder offentlige og private institutioner 
af almennyttig karakter, der efter byrå-
dets skøn naturligt hører til i området, f.eks. 

inden for administration og service, mate-
rielgård, undervisning, idræt og kultur.
Tinglyst: 16. juni 1987 
Særligt: Opdelt i område 1 (Vest) og 2 
(Øst).

LP 90
Formål: Det er lokalplanens formål at 
fastlægge anvendelsen af området ef-
ter retningslinierne i Landskabsplan for 
et område ved Trædballe, herunder at 
udlægge arealer til boldbaner med til-
hørende f aciliteter:
- at udlægge arealer til rekreativt natur-
område,
- at udlægge supplerende byggeom-
råde til det eksisterende affaldsbehand-
lingsanlæg, og 
- at fastlægge retningslinier for placering 
og udformning af veje, stier, kanaler, for 
terrænreguleringer og beplantning, så-
ledes at der opnås en god landskabelig 
udformning af området i forhold til om-
givelserne og med henblik på rekreativ 
anvendelse og offentlighedens adgang
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Kort: Oversigt byzone

Anvendelse: 
1. Må kun anvendes til offentlige formål 
(idrætsanlæg) i form af boldbaner med 
tilhørende faciliteter, klubhus o.lign.
2.  Må kun anvendes til offentlige formål i 
form af rekreativt naturområde.
3. Må kun anvendes til offentlige formål 
i form af affaldsbehandlingsanlæg med 
tilhørende administration og velfærds-
rum o.lign., containerplads og kompo-
steringsanlæg samt andre offentlige og 
private formål af almennyttig karakter, 
der efter byrådets skøn naturligt hører til 
i området.
Tinglyst: 22 januar 1991
Særligt: Lokalplanen erstatter delvist LP 
82

LP 1132
Formål: 
- at give mulighed for at bygge boliger til 
udsatte personer, og
- at sikre, at bebyggelsen indpasses arki-
tektonisk i området,

Anvendelse: 
- offentlige formål i form af boliger til sær-
ligt udsatte personer, med tilhørende ad-
ministration/fælleshus.
- Inden for lokalplanområdet kan der op-
føres transformerstation, regnvandsbas-
sin og tekniske anlæg primært til områ-
dets forsyning
Offentliggjort: 2. juli 2011
Særligt: Ophæver LP 77 og LP 82  

LP 1157
Formål:
- at muliggøre etablering af kolonihave-
områder med forbud mod helårsbebo-
else,
- at udlægge areal til boldbaner med til-
hørende faciliteter som klubhus, mv,
- at sikre områdets § 3 beskyttede områ-
der og rekreative karakter,
- at skabe gode rekreative stiforbindelser 
gennem området, samt
- at overføre en del af lokalplanens om-
råde fra landzone til byzone.

Anvendelse:  
1. må anvendes til offentlige formål i form 
af idrætsanlæg som boldbaner med til-
hørende faciliteter, klubhus, m.v. og til 
kolonihaver med forbud mod helårsbe-
boelse.
2. Delområde 2 må kun anvendes til of-
fentlige formål i form af kolonihaver med 
forbud mod helårsbeboelse og til rekrea-
tivt område.
3. Må kun anvendes til offentlige formål 
i form af kolonihaver med forbud mod 
helårsbeboelse og til rekreativt naturom-
råde.
4. Må kun anvendes til offentlige formål 
i form af kolonihaver med forbud mod 
helårsbeboelse.
Inden for lokalplanområdet kan der op-
føres transformerstation, regnvandsbas-
sin og tekniske anlæg primært til områ-
dets forsyning.
Offentliggjort: 5. juli 2013
Særligt: I delområde 2 bibeholdes den 
eksisterende anvendelse på matr.nr. 22a 
Kølholt, Skibet til ubebygget, privat have 
jævnfør tinglyst deklaration.
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Vejle Kommune
Planområdet er ejet af Vejle Kommu-
ne - undtaget vejen til AffaldGenbrug 
samt et afl angt areal langs med Søn-
deråen.

AffaldGenbrug ligger på området på 
en tidsbestemt lejekontrakt.

Planlægningsforhold
- Ejerforhold

Kort: Ejerforhold - Lilla er Vejle Kommune
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Fase 1

Ny Rosborg
Natur- og kulturinteresser
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1. Gåsebanke og mose
Området er henholdsvis overdrev og 
mose med mindre sø. Aktuelt afgræs-
ses overdrevet Gåsebanke af får, og 
der tages høslet på arealet med mel-
lemrum (værdisætning IV).

Mosen er fattigkær. En del af mosen 
er blevet ødelagt på grund af forbe-
lastning i forbindelse med anlæg af 
omfartsvejen omkring deponiet. Land-
hævningen er blevet vurderet ca. 
4 meter og østligste del af mosen er 
mere eller mindre blevet tørlagt (Vær-
disætning IV).

Den centrale del af mosen er et gam-
melt fattigkær, Det er vurderet til at 
have potentiale til at blive et fi nt na-
turområde (værdisætning II) 

Det vurderes, at der er partier i om-
rådet, som med fordel kunne holdes 
mere lysåbne ved afgræsning. Der er 

Natur- og kulturinteresser 
- Naturbeskyttelse

Kort: Oversigt §3 natur- og kulturbeskyttelse

således planer om at hegne mosen og 
afgræsse den med kvæg. I området 
er registreret pungmejse og vibefedt.

2. Kongens Kær
Nyanlagt vådområde, der indeholder 
sø, mose og engarealer. 

Området plejes ved græsning med 
kvæg, og vandstanden i søen kan 
reguleres ved stemmeværk, således 
vandstanden er optimal for det fan-
tastiske fugleliv, der har etableret sig i 
området. Området fungerer som nær-
rekreativt område for Vejle by og der 
er lavet udsigtsplatform, stier og infor-
mation i området. 

Der er etableret bro over Vejle Å, der 
forbinder stien ved Kongens Kær og 
stien langs Vejle Å/Knabberup Sø læn-
gere mod vest.

3. Mose langs motortrafi kvejen
Vestlige del af matriklen er registeret 
som §3-mose. 

Det midterste areal opfylder ikke be-
tingelserne for at være omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, mens det 
østligste areal udgøres af boldbaner. 
Mosen udgøres primært af rørskov 
(Værdisætning: III).

4. Eng syd for deponiet
Næringspåvirket engareal, som er 
afvandet nær AffaldGenbrug. Fug-
tigbundsplanter fi ndes hist og her. Få-
regræsning på den østlige halvdel af 
arealet (Værdisætning: III).

5. Areal ved Rosborg
Mose mellem Rosborg voldsted og 
AffaldGenbrug. Mosen omgiver to 
søer og er tilgroet med høje stauder/
rørsump. Tagrør er den dominerende 

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

Sø

Skovbyggelinje Gældene

Skovbyggelinje Ophøvet

Åbeskyttelseslinje

Beskyttet vandløb

Beskyttet sten - og jorddiger

Signaturforklaring
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§3 beskyttede områder

Indenfor projektområdet for Ny Ros-
borg er der primært natur i form af 
bearbejdede kulturlandskaber. Den 
særligt værdifulde natur ligger lige 
sydvest for.

• Der er områder, der er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3 
(Se de 6 punkter). 

• Beskyttelsen betyder, at der ikke 
må foretages ændringer i områ-
derne, der kan forringe naturtil-
standen på området. 

• Områderne må ikke sløjfes eller 
ændres markant. Dog kan man 
forestille sig, at der ved pleje kan 
ske ændringer af naturtyperne i 
retningen af mere lysåbne natur-
typer. 

• Områderne skal således bevares 
som natur.

• Generelt for området gælder, at 
der er en deI kæmpe-bjørneklo 
på arealer området. Stederne er 
markeret med røde krydser.

planteart. Flere steder fi ndes kæmpe-
bjørneklo. De fl este steder er mosen 
meget våd og svært fremkommelig 
(Værdisætning. III).

Der er pt. planer om at hegne arealet 
og afgræsse det med får for at holde 
bjørneklo nede og holde arealet lyså-
bent.

6. Mose nord for Vestre Engvej
Let sumpet mose nord for deponiet. 
Vestligste del af mosen er domineret 
af rørsump med rørgræs og bredbla-
det dunhammer som de domineren-
de arter. ligeledes fi ndes der Bjørneklo 
i området. Mindre sø grænser op til 
arealet.

Vandløb
Vejle Å samt nogle mindre vandløb i 
området er beskyttet efter naturbe-

skyttelseslovens §3. Beskyttelsen bety-
der, at der ikke må foretages ændrin-
ger i vandløbene som forringer deres 
tilstand. Enkelte af dem eksisterer dog 
ikke i dag, bl.a. det, der er angivet på 
selve deponipladsen.

Vejle Å er højt målsat med en fauna-
klasse 7. Vejle Å er dog noget kanal-
agtig på strækningen i området, og 
der vil med fordel kunne arbejdes på 
fysiske ændringer i forløb og hældnin-
ger af brinker til mere fl adt anlæg.

Fløbækken, der går langs deponiare-
alets østlige kant, er lavt målsat med 
en faunaklasse 4. Bækken er belastet 
med udsivende vand fra deponiområ-
det. Fløbækken vil med fordel kunne 
ændres til et andet og bedre forløb 
f.eks. ved at ændre forløb, gensno 
vandløbet eller lægge vandløbet an-
derledes i terræn.

Der er fundet spor af odder langs Vejle 
Å op til deponiområdet.

Muligheder for fremtidigt sø-
område
Nord for deponiområdet ligger et lavt 
areal med boldbaner ejet af Vejle Fir-
masport. Området bliver pumpet for, 
at det kan holdes tørt. 

Det kunne udvikles til et spændende 
rekreativt område, hvis man perma-
nent fi k nedlagt pumperne og indret-
tet området til et rekreativt areal med 
sø og stier.

Planlægningsmæssigt vil det være 
muligt, da området i den eksisterende 
lokalplan er området udlagt som er-
statningsnatur.

Foto: Beskyttet natur

Foto: Vejle Å
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Natur- og kulturinteresser 
- Kulturbeskyttelse

Fortidsminder
Rosborg Borg/Voldsted kan dateres til-
bage til  år 1067.

Voldstedet består af en ca. 40 m lang 
og ca. 25 m bred borgbanke, der hæ-
ver sig indtil ca. 1,75 m over den omgi-
vende engfl ade. 

Til anlægget hører endvidere den del 
af engen, der ligger nærmest banken.

Det fredede areals udstrækning i 
nord-syd er ca. 85 m, i øst-vest ca. 70 
m. Voldstedet er græsklædt. 

Fortidsmindet må ikke udjævnes, æn-
dres, bebygges eller på nogen anden 
måde beskadiges ved gravning, pløj-
ning, beplantning eller henkastning af 
jord, sten eller affald.

Luftfoto: Historiske voldsted Rosborg

Tegning: Sejlaftryk Høvedsmænd på Rosborg

Foto: Pæle ved Rosborg  (VAF 1942)

Fortidsminder - Beskyttelse
• Voldstedet ved Rosborg er be-

skyttet fortidsminde med 100 
meters beskyttelseslinie om-
kring. Der kunne indtænkes 
en synliggørelse og formidling 
af voldstedet i den fremtidige 
planlægning.

• Der må ikke foretages ændring 
i tilstanden af arealet inden for 
100 m fra fortidsminder, der er 
beskyttet efter bestemmelserne 
i museumsloven. 

• Der må ikke etableres hegn, 
placeres campingvogne og 
lignende. Dog gælder, at der 
må foretages landbrugsmæssig 
drift på arealet herunder heg-
ning.

Det historiske voldsted
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For 50 år siden var projektområdet 
dyrkede arealer. Der har både været 
landbrug samt gravning af tørv.

Omgivelserne udvikles og kolonihave-
foreninger stiftes. Der bygges bibliotek 
samt DGI-hus, ligesom VFI og boldba-
ner etableres. Campus Vejle opføres.

Senere etableres AffaldGenbrug i om-
rådet og der anlægges en ny vej til 
Bredsten. Desuden bygges der et nyt 
gymnasium, og der laves træningsba-
ner til VFC.

Luftfoto: År 1964-66

Luftfoto: År 1973

Luftfoto: År 1990

Natur- og 
kulturinteresser 
- Historisk udvikling
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Fase 1

Ny Rosborg
Vurdering
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Værdifulde landskaber
Idet Ny Rosborg ligger i et område ud-
peget som værdifuld landskab, skal 
der forhandles omkring en mulig ud-
vikling her med Erhvervsstyrelsen.

Kommuneplanrammerne
En fremtidig byudvikling kræver en 
ændring af berørte kommuneplan-
rammer. Dette fordi de allerede ud-
lagte rammer er til offenlige formål.

Lokalplaner
De nuværende lokalplaner nord for 
Vestre Engvej udlægger anvendelsen 
til primært offentlige formål, herunder 
kolonihaver. Der er i disse mulighed for 
at etablere forskellige fælles faciliteter 
og rekreative arealer.

Syd for Vestre Engvej er der mulighed for 
faciliteter til offentlige formål, herunder 
uddannelse, fritid og affaldshåndtering.

Vurdering 
- muligheder i forhold til planlægning og eksisterende forhold

Dronefoto: Ny Rosborg i Ådalen

Muligheder her og nu
I området er der allerede etableret 
stier, og forbindelserne i området samt 
til omgivelserne kan udbygges.

Der er mulighed for at gå i gang med 
at aktivere og etablere faciliteter i om-
rådet, som ikke kræver en byggetilla-
delse, f.eks. skilte, pavilloner og andre 
mindre/fl ytbare installationer

Fælles rekreative arealer, f.eks. etab-
lering af naturarealer og områder til 
vandhåndtering, kan etableres som 
rekreative fællesarealer.

I områder udpeget til fællesfaciliteter i 
form af f.eks. mindre bygnigner, vil der 
være mulighed for at arbejde med 
mindre og/eller midlertidige konstruk-
tioner.

Ved at planlægge midlertidige akti-
viteter og udpege testområder vil en 
byudvikling kunne startes allerede nu.

Ny Rosborg i Resiliensstrategi:
”Vi vil bruge den nye bydel Rosborg 
til at fi nde løsninger, der kan ruste os 
mod de globale udfordringer. 

I vores udvikling af området vil vi 
fokusere på at afprøve nye løsninger 
og indsamle viden og erfaringer, så 
vi kan blive endnu bedre til det, vi gør. 

Vi deler vores viden, og det er vores 
mål, at vores erfaringer vil sprede sig 
som ringe i vandet og bliver gjort let 
tilgængelige foralle interesserede – i 
både ind- og udland. 

Rosborg vil som ”test-bydel” være 
med til at vise nye veje for resilient 
byudvikling og blive et fantastisk vin-
due for resiliensindsatsen i Vejle. Med 
en nysgerrig tilgang undersøger vi, 
hvad der skaber ”Det gode liv”.
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Ny Rosborg - fakta
Afstande

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

Areal: 80 Ha
• AffaldGenbrug: 35 ha
• VFI, nature og eng:  20 ha
• Langs Sønderå: 15 ha 
• Historical site + parkering: 10 ha

Omgivelserne
• Nord: Parcelhusområde samt 

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

kultur og fritidsfaciliteter
• Vest: Landbrug og overdrev

Foto: Kig gennem ådalen

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


