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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 udfra drømme og længsler - vi vil nytænke måden, som vi 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.
Det kommende Ny Rosborg skal være en integreret del af Vejle og skabe værdi for hele byen. Vi arbejder derfor målrettet
med at understøtte eksisterende strategier samt at udnytte de eksisterende potentialer og muligheder, der opstår.
I dette dokument sætter vi Ny Rosborg ind i en større sammenhæng i forhold til bydelens betydning for Vejle By. Igangværende og fremtidige planer og projekter beskrives for byen som helhed.
•

Visioner

•

Strategier

•

Politikker

•

Udviklingsplaner

•

Projekter

•

Aktiviteter

I ”Ny Rosborg - Vision og strategi - investeringer og aktiviteter” har vi samlet en række af de strategier, som bydelen Ny
Rosborg indgår i. Det suppleres med en kortlægning af investeringer i Vejle samt igangværende aktiviteter i Ny Rosborg
området.
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Ny Rosborg
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Vejle - fakta
Befolkning
• 56.000 indbyggere (2016) - 9.
største by i Danmark
• Befolkningsvækst på 1,5 % pr. år.
(2015)
• 100.000 indbyggere i år 2050?!
Kendt for
• Naturen (68% af nye borgere
forbinder Vejle med natur)
• Shopping (Årets handelsby
2014-16 - 5. største i DK)
• Infrastruktur - pendling(Over ½
mio. arbejdspladser indenfor 1
times kørsel)
Bonus information
• Den 2. mest efffektivt drevne
kommune i DK (CEPOS 2016)
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Billede: Kig mod byen og fjorden

Vision og strategi

Foto - Vejle Byråd og Direktion i 2014

- Vejle med Vilje
Vejle med Vilje

Vejle Kommunes vision har
følgende konkrete mål

Med byrådets vision fra august 2014
blev der sat en ny retning for udviklingen af kommunen.

kurrencen er stor. Og først når vi selv
kender vores rejsemål, kan vi for alvor
invitere andre med på turen.

Herunder et udpluk fra visionen:

Hvis du vil Vejle, får du et af Danmarks
dejligste steder at bo og et arbejds- og
fritidsliv fuldt af muligheder. Du er midt
i et af de smukkeste oplevelsesuniverser i hele landet og med fremragende
muligheder for mobilitet til lands, til
vands og i luften.

•

Så ja, vi har en vis stolthed og også noget historie at have den i – men vi er
sultne efter mere, og vi har en vilje til at
realisere vores drømme.

•

”Med Vejle med Vilje ønsker Vejle
Kommunes Byråd, at borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere har
et tydeligt billede af den fremtid, Byrådet ønsker for vores kommune. Noget fælles at navigere efter, der kan
give sammenhæng og retning. Både
i dagligdagen og når de langsigtede
prioriteringer skal besluttes.
Vi er i Vejle Byråd overbevist om, at en
kommune med en klar og fælles vision
er en god kommune at være borger
i. Der er et stærkere fællesskab, flere
muligheder og bedre resultater.

Vejle er på vej og har i virkeligheden
altid været det. Vores veje går via
bæredygtig vækst, hverdagsinnovation og samskabelse.”

Vejle har viljen til at skabe den ...
Mest attraktive kommune at
bo og leve i

Vejle har viljen til at blive den ...
•

Førende erhvervs- og vækstkommune

Vejle har viljen til at skabe ...
De bedste læringsmiljøer til
børn, unge og voksne

Vejle har viljen til at opnå en ...
•

National førerposition inden
for velfærdsudvikling

En klar vision er også afgørende udadtil. Vores kommune eksisterer i kraft
af, at borgerne aktivt vælger os. Kon-
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Billede: Vejles resiliensstrategi

- 100 Resilient Cities
100 Resilient Cities

Vejle er en del af det verdensomspændende bynetværk 100 RC. Herunder kan ses uddrag fra den i marts
2016 vedtagne Resiliensstrategi:
”Formålet med Vejles deltagelse i 100
Resilient Cities er at skabe en strategi
og en handlingsplan, der kan bidrage
til at udvikle modstandskraft overfor
spirende udfordringer. Samtidig skaber vi en vision for morgendagens resiliente by: En bedre, mere levende og
velfungerende by, i både gode og i
dårlige tider.
Det er Vejle by, som er optaget i samarbejdet - men vi ser hele kommunen som
forudsætning for byens udvikling. Og vi
er klar over, at Vejles rolle i den regionale struktur og nationale kontekst kan få
en større betydning, fordi vi er den eneste skandinaviske by i netværket.
Resiliens er at kende sine udfordringer så man kan se mulighederne – og
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være parat til at handle på dem. Derfor arbejder vi med Vejle år 2050 – en
indsats der både understøtter langsigtet planlægning og evnen til at gribe
chancerne, så vi kan udvikle byen og
kommunen, mens den former sig.
Resiliente Vejle
I Vejle vil vi udvikle resiliens dér, hvor
livet udspiller sig. Vi har fokus på udvikling af samarbejdet i det lokale demokrati. Afsættet er i den hverdag, som
udspiller sig omkring de identificerede
udfordringer, og de borgere og virksomheder, som de berører.
I Vejle er der udpeget 4 resiliente bydele:
• En eksisterende ældre bydel (Vestbyen)
• Bydele, der har gennemgået byfornyelse (Boligsociale planer for
nord og syd)

• En bydel under udvikling (Fjordbyen)
• En helt ny bydel (Rosborg)
Med udgangspunkt i de lokale udfordringer og muligheder arbejdes der
aktivt på tværs af kommune, borgere
og erhvervsliv om at udvikle resiliente
løsninger.
Vi vil gøre bydelene til steder, hvor
vi kan mødes og nytænke gennem
samskabelse. Dette styrker sammenhængskraften i Vejle. Derfor skal de
resiliente bydele dele viden og erfaringer løbende, så metoder og muligheder testes og tilpasses de lokale
forhold.”

Vision og Strategi

Billede: Workshop med de unge - Vejle 2050

- Vejle 2050
Vejle 2050

I forslag til kommuneplan 2017-2029 italesættes et længere udviklingsperspektiv - Vejle 2050. Herunder er uddrag:
”Byrådet i Vejle Kommune har indledt
en proces om en langsigtet plan for
kommunens udvikling frem mod år
2050.
Processen omhandler 2 spor - Vejle By
og hele kommunen. De seneste år er
der sket en befolkningsudvikling, der
langt har overgået prognoserne. På
den baggrund er det ikke usandsynligt, at vi kan være 100.000 indbyggere i Vejle By og 175.000 i hele Vejle
Kommune i 2050.
Den strategiske retning skal understøtte vigtige beslutninger og prioriteringer
om fremtidige investeringer. Samtidig
er det stadig mere tydeligt, at klimaforandringerne vil betyde store udfordringer for Vejle By og hele oplandet.

Vejle 2050 skal ikke ses som en præcis
plan, men som en vision for, hvordan
vores kommune kan udvikle sig på
lang sigt, og hvordan vi kan optage
en stor befolkningstilvækst og samtidig
styrke byens og kommunens evne til
at håndtere vandstandsstigninger og
større regnmængder.
Fokus er at udvikle vores Vejle og sikre,
at det fortsat er livskraftigt, robust og
fremsyn i både gode og dårlige tider.
Et led i dette arbejde var at samle
Byråd, Erhvervskontaktudvalg, Innovationsudvalg, Uddannelsesråd og
en række repræsentanter fra råd og
foreninger til et møde om Vejle Bys udvikling frem mod 2050. De mange forskellige samarbejdspartnere drøftede i
juni 2016, hvorfor Vejle By er et særligt
sted i 2050 og hvad der skal til for at
nå dertil.

Det bliver de unge, der kommer til at
leve i Vejle i 2050 og derfor er det naturligt, at de unge også er de første
der har bidraget til processen. Dette er
som optakt og inspiration for arbejdet
med Vejle 2050 i byrådet. Involveringen af de unge er en strategi, som følger op på underskrivelsen af et charter
efter CityLAB-konferencen i 2013. Her
arbejdede unge, planlæggere og politikere i 2 dage intenst med udviklingsprojekter.
Siden er ungdomsuddannelserne bl.a.
involveret i en udviklingsworkshop for
Vejle i efteråret 2050 og har arbejdet
sammen med kommune om specifikke byudviklingsrelaterede opgaver.
I den videre proces skal byrådet sammen med forskellige samarbejdspartnere drøfte ønskede udviklingsscenarier for hele kommunen.”
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Diagram: Strategisk byudvikling i Vejle

Vision og Strategi

- Strategisk byudvikling i kommuneplanen
Kommuneplan 2013-2025
I den gældende kommuneplan er
den strategiske byudvikling for Vejle
beskrevet. Herunder er der uddrag:
Vejle by
I Vejle arbejder vi med en overordnet
strategi for byudvikling. Den inddeler
byen i zoner, hvor der er forskellige muligheder i forhold til det ønskede fremtidige karakter og byliv.
Vejles placering ved fjorden og i Ådalen gør, at man altid er tæt på det blå
og det grønne.
Der arbejdes også med en strategisk
infrastrukturmodel.
Midtbyen
Her finder du det fortættede byliv
med butikker, restauranter, teater,
spændende byrum og grønne parker.
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Fjordbyen
Fjordbyen byder på aktivt erhverv,
smukke boliger og en ny maritim bydel omgivet af et enestående landskab med fjord og skov.
Boulevarden
Bydelen langs Boulevarden udvikler
vi med nye uddannelser, liv og kreativitet.
Mikropolzonen
I Mikrolpolzonen bygger vi højt og
i stor skala. Området ligger langs
Sønderåen, et moderne og rekreativt
byområde i stærk udvikling.
Ny Rosborg
Den nye bydel ved Ny Rosborg ligger
som en del af Mikropolzonen og grænser op til Boulevarden og ådalen.

Collage: Udvalgte strategier og politikker

Vision og Strategi

- Forhold til andre udvalgte strategier og politikker
Arkitektur
Vejle Kommunes arkitekturpolitik er
med til at skabe smuk kommune og
arkitektonisk merværdi.
I 1997 vedtog Vejle, som den første
danske kommune, en arkitekturpolitik.
Politikken var primært tænkt som et
redskab til at gøre Vejle til en smukkere
kommune, og også at sætte initiativer
i gang i forhold til borgere mv.
Arkitekturpolitiken er med til at udfordre Vejle Kommunes medarbejdere,
politikere, arkitektfirmaer og bygherrer.
Vi ser arkitekturpolitikken som et redskab, der tilfører merværdi og kvalitet
i private projekter til gavn for kommunens vækst.

Klima
Som opfølgning på klimastrategien er
der udarbejdet en risikostyringsplan.

Der arbejdes både på overordnet niveau og med konkrete projekter:
•
•
•
•

Klimasikring af fjorden
Klimatilpasning i Østbyen
Sluseanlæg
Fordelerbygværk

Derudover er der kommet forskellige
input fra workshops, Climathon og studieprojekter, med inspirerende tanker:
•
•
•
•

Vejle som Kanalby
Rosborg som vandaktivitetscenter
Idekatalog om vandhåndtering,
borgerinddragelse og byomdannelse
Klimaboulevard

Mobilitet
En strategi er på vej, men der er allerede en masse indsatser og tanker indenfor mobilitet i Vejle:

• Stationsområdet - Nyt mobilitetsknudepunkt - herunder forbindelser på
tværs af banen og nyt parkeringshus
• Omfartsvej - Forbindelse til Jellingvej
• Supercykelsti - forbinder centrum,
med Skibet og Bredballe
• Mobility on demand - Deleøkonomi
og transport som en service
• Ny teknologi - Førerløse busser/biler
I Ny Rosborg har vi fokus på at skabe
en lettilgængelig bydel - både på cykel, med offentligt transport og i bil.

Natur og friluftsliv
Natur- og friluftsstrategien omhandler
også en indsats for byerne. Det som strategier for at gøre naturen tilgængelig,
men også konkrete projekter i Vejle by:
•
•
•
•

Den blå-grønne akse
Etablere bynær skov
Åbne med stier langs åerne
Adgang fra Ny Rosborg til Kongens Kær
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Vejle - Investeringer i byen*
Private - min. 7 mia. kr.
• Boliger og erhverv
• Service og detailhandel
Infrastruktur - min. 0,4 mia. kr.
• Trafikkryds, veje, forbindelser
• Broer og tunneller
• Cykelstier
Natur og klima - min. 0,3 mia. kr.
• Stier og forbindelser
• Bynær natur
• Klimasikring
Byudvikling - min. 0,15 mia. kr.
• Sport, kultur og fritidsfaciliteter
• Byrum
• Byfornyelsesprojekter
* = Fremtidige investeringer i Vejle
by - Anslået udfra kendte planer
og projekter - uden Ny Rosborg
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Foto: Første spadestik til Resilience house - sep. 2016

Investeringer i Vejle
- Sammen udvikler vi byen
Investeringer i fremtiden
Det har længe været Vejle Kommunes
mål at være med til at sætte dagsordenen for udviklingen langt ud over
det østjyske område.

med en lang række eksterne samarbejdsparter søger vi konstant at realisere projekter til gavn for kommunens
udvikling.

De visioner, strategier og projekter,
som vi skaber nu, vil være grundlaget
for fremtidige investeringer

Det sker blandt andet gennem projekter eller offentlig/private aftaler, hvor
kommunen f.eks. investerer i byrum,
og private investerer i byggerier.

Derfor gælder det hele tiden om at
have vilje og kraft til at understøtte dynamikken i Vejle gennem en rummelig
og fremtidsorienteret byudvikling.

Strategiske investeringer
I Vejle Kommune arbejder vi strategisk
og proaktivt med byudvikling og byinvesteringer.
Vi arbejder for at skabe en attraktiv
by med mange oplevelser. Sammen

Vejle har viljen

BID* i Vejle
* (Business Improvement Districts)
I Vejle skaber vi byen sammen
•

BID samarbejdet er en overordnet satsning på at skabe
en attraktiv og oplevelsesrig
midtby,

•

Vejles butikker, City Vejle,
byens ejendomsejere og Vejle
Kommune samarbejder om at
skabe events, oplevelser og
gode rammer for handlen og
bylivet.

•

Samarbejdet sker i BIDs - 3
grupper opdelt i den nordlige,
midterste og sydlige del af
midtbyens handelsområder.

Investeringer kommer ikke af sig – livet
i byen og investeringer med merværdi
skaber vi sammen.
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Investeringer i Vejle
- Byudviklling og byggerier
Byudvikling
Rosborg er det største byudviklingsområde i Vejle By i dag.
Der er stor byggeaktivitet i byen. De
største kendte kommende boligprojekter lige nu er:
1 - Gammelhavn
• Funktion: Centerfunktioner
• Areal: 48.000 m2 (Bebygget 350 %)
• Status: Lokalplan klar
• Bygges: 90.000 m2, 350 boliger
2- Skudehavnen
• Funktion: Boliger
• Areal: 35.000 m2 (Bebygget 80 %)
• Status: Afventer lokalplan
• Bygges: 26.000 m2, 250 boliger
3 - Fundersvej
• Funktion: Boliger
• Areal: 17.700 m2 (Bebygget 45 %)
• Status: Lokalplan igang
• Bygges: 7.000 m2, 66 boliger
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4- Havneøen
• Funktion: Boliger og erhverv
• Areal: 28.000 m2 (Bebygget 100 %)
• Status: Byggeri igang
• Bygges: 23.000 m2, 230 boliger
•
•
•
•
•

5 - Kanaltårnene
Funktion: Boliger og parkering
Areal: 16.400 m2 (Bebygget 150%)
Status: Byggeri igang
Bygges: 20.000 m2, 130 boliger

C - XL-Byg
• Funktion: Boliger og erhverv
• Areal: 30.000 m2 (Bebygget 150 %)
• Potentiale: 45.000 m2
D- Flegmade
• Funktion: Centerfunktioner
• Areal: 24.000 m2 (Bebygget 150 %)
• Potentiale: 36.000 m2

Kommuneplanrammerne giver mulighed for yderligere byudvikling:

E - Boulevarden
• Funktion: Centerfunktioner
• Areal: 24.000 m2 (Bebygget 150 %)
• Potentiale: 36.000 m2

A- Havneparken
• Funktion: Boliger
• Areal: 5.700 m2 (Bebygget150 %)
• Potentiale: 8550 m2

F - Uno-X - grunden
• Funktion: Centerfunktioner
• Areal: 2.000 m2 (Build 290 %)
• Potentiale: 5.800 m2

B - Skaregrunden
• Funktion: Centerfunktioner
• Areal: 25.300 m2 (Bebygget150 %)
• Potentiale: 38.000 m2

G- Lilly grunden
• Funktion: Centerfunktion/parkering
• Areal: 7.800 m2 (Bebygget 160/220 %)
• Potentiale: ca. 15.000 m2
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Natur (grønne) og klima (blå) - planer og projekter

Investeringer i Vejle
- Natur- og klimaindsatser
Natur
Vores natur- og friluftsstrategi omfatter
også projekter og aktiviteter i byerne.
For Vejle er indsatserne beskrevet i disse planer og projekter:
1 - Den blå-grønne akse
• Funktion: Rekreativ biologisk forbindelse mellem Fjord og Ådal
• Status: Projekt
• Budget: 15-20 mio. kr.
2 - Passage Bredstenvej
• Funktion: Tunnel/bro mellem Rosborg og Kongens Kær
• Status: Prioriteret ønske
• Budget: 2-10 mio. kr.
3 - Bynær skov
• Funktion: Etablering af tilgængelig
bynær skov
• Status: Strategi
• Budget: Individuel

4- Vejles åer
• Funktion: Oplevelser langs åerne
med rekreative stier og byrum.
• Status: Ide
• Budget: Ukendt

Klima
Vejle har en klimastrategi og risikostyringsplan. Her arbejder vi både med
strategiske planer og med konkrete
projekter for at imødekomme truslerne
fra især vandet.
A - Klimasikring mod fjorden
• Funktion: Undgå oversvømmelse
og skabe rekreativt element
• Status: Ide
• Budget: ca. 200 mio. kr.
B - Klimaprojekt Østbyen
• Funktion: Byfornyelse og
• Status: Igangværende
• Budget: ca. 30 mio. kr.

C - Sluse- og pumpeanlæg
• Funktion: Styre vandet for at undgå
oversvømmelse. Formidling og rekreativt byrum
• Status: Færdig
• Budget: 35 mio. kr.
D - Fordelerbygværk
• Funktion: Dirrigere vandet. Grøn park
• Status: Færdig
• Budget: ca. 5-7 mio. kr.
Derudover har vi fået flere input fra
workshops, Climathon og studieprojekter - med masser af spændende
tanker og idéer:
•

Vejle som kanalby

•

Rosborg Aquatic - vandaktiviteter

•

Climathon - idekatalog (Vandhåndtering, borgerinvolvering og byfornyelsesprojekter)

•

Klimaboulevard
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Investeringer i Vejle
- Infrastruktur
Mobiltet
I Vejle er mobilitet mere end en bevægelse fra A til B. Vi ser bevægelse som
en række af oplevelser, kombineret
med en sikker og effektiv infrastruktur.
Der er en masse ideer, tanker og projekter til, hvordan mobiliteten kan forbedres i Vejle:

3 - Havnetunnel
• Projekt: Udvide Toldbodgade og
lede den gennem tunnel ved havnen
• Status: Idé
• Budget: 100-200 mio. kr.
Etablering af nye forløb:

1- Stationsområdet
• Projekt: Byudvikling med stationen
som mobilitetsknudepunkt - herunder parkeringsmuligheder
• Status: Under udvikling
• Budget: 30 mio. kr. (parkeringshus)

A- Supercykelsti
• Projekt: Hurtig, sikker og nem forbindelse på tværs af Vejle på cykel
• Status: Under udarbejdelse
• Budget: 32 mio. kr.

2 - Trafikomlægning Gl. Havn
• Projekt: Omlægning af kryds og
ændring af vejforløb med ny forbindelse
• Status: Projekt
• Budget: 60-80 mio. kr.

og
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B- Forbindelse
• Projekt: Forbinde Vardevej
Bredstenvej
• Status: Under udførelse
• Budget: 10 mio. kr.

I bydelen Ny Rosborg vil mobilitetsfokus være på god tilgængelighed
- både som gående/cyklende, med
kollektiv transport og i bil.
Vi vil tænke langsigtet og arbejde
med nye idéer og teknologiske muligheder. Dette for at skabe et ”live-lab”
- et testcenter for fremtidens mobilitet,
f.eks.:
• Mobility on demand - Betragte mobilitet som en service ved at dele
køretøjer og mobiltetsordninger
• Førerløse køretøjer

C - Ny omfartsvej
• Projekt: Ny vej vest om byen etapevis op til motorvejstilslutningen
• Status: Projekt
• Budget: 125-150 mio. kr.

• Nye initiativer og eksperimenter indenfor offentlig transport

Aktiviteter i Ny Rosborg
Brugerne
Med etableringen af stier i deponiområdet begyndte den mentale
omdannelse af Ny Rosborg allerede for flere år siden.
Private og offentlige projekter
Der er flere aktører i nærområdet,
som har interesse i en udvikling af
Ny Rosborg.
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Aktiviteter i Ny Rosborg

Foto: Elever i gang på sommerskolen

- Nuværende og fremtidige brugere
Borgere

De frivillige

Områdets interessenter

Der er allerede masser af aktivitet i området i dag.

Vestbygruppen

Der er tanker om læring i området
f.eks. børnelitteratursti (biblioteket),
formidling af historien (lokalhistorisk arkiv), biologi (Rosborg Gymnasium) Resilient Art Festival (Kultur- og Fritid).

Både løbere, cyklister og folk, der går
tur, bruger de etablerede stier. Derudover bliver åen brugt af roere i både
kanoer og kajakker, ligesom fiskere og
andre slapper af langs breden.
En sommerskoleworkshop har bidraget
med ”genbrugsmøbler” til området.
Der er også en dialog med potentielle nye brugere af området samt flere  
ideér om midlertidig brug af området.

En arbejdsgruppe fra parcelhusområdet i Trædballe arbejder for nye rekreative arealer. De har særligt fokus på
mødesteder.
Budget: Afhænger af projekternes
omfang og realisering.

Dyrk Vejle, VIFIN, Grønt Forum
Disse tre organisationer er gået sammen om et projekt, der forener deres
interesser og fokusområder indenfor
dyrkningsfællesskaber, socialt arbejde
og bæredygtig livsstil.
Der er et miks af både offentlige og
private interesser.
Budget: Afhænger af budgetter, politiske beslutninger og øvrige fonde.
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Budget: Ukendt

Billede: Elever og up-cyclede møbler

Aktiviteter i Ny Rosborg

Visualisering: Det nye vandoplevelsescenter

- Offentlige og private projekter

De professionelle

Offentlige faciliteter

Vejle Privatskole

Vandoplevelsescenter

Sidste år flyttede privatskolen til området, hvor de fik renoveret 1500 m2
eksisterende bygninger til formålet.

I år 2018-2019 vil en nyrenoveret og
udvidet svømmehal blive indviet.

Budget: Ukendt
Rosborg Gymnasium
Rosborg Gymnasium har netop indviet
den nye multihal som supplement til
eksisterende faciliteter.
Budget: 30-35 mio. kr.

Budget: 87 mio. kr.
Bibliotek
Der er planer om et nyt bibliotek i Vejle
- placering er ikke besluttet. Estimeret
tidshorisont er år 2020.
Budget: 27 mio. kr.
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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 overdrev: 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
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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
Foto: Kig gennem Ådalen

