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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 udvikler vi byen ud fra drømme og længsler - vi vil nytænke måden, som vi bor og lever i 
byen. Med udviklingen af bydelen er vi med til at forme fremtidens Vejle. Derfor ser vi 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. Både de fysiske 
rammer, men også lovgivningen samt de strategier og omgivelser, som udviklingen bliver en del af. Den 
mentale udvikling har været i fokus, og vi har undersøgt, hvilken bydel borgerne og brugerne af området 
drømmer om i fremtiden.

 I den første fase af Ny Rosborg processen har vi derfor været bredt omkring for at afdække muligheder 
og udfordringer, potentialer og trusler. Alt dette er samlet i en række kapitler:

•	 Fakta - en kortlægning af de eksisterende forhold og den gældende planlægning for området
•	 Vision og strategi - en oversigt over det strategiske niveau samt konkrete projekter i Vejle
•	 Analyser og vidensindsamling - resultater fra foranalyser lavet i projektområdet
•	 Involveringsprocessen - samling af alle de input, der er kommet undervejs

I ”Pixi - Opsamling Fase 1” har vi opsummeret og samlet konklusioner og anbefalinger fra processen indtil nu. 
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Proces 
I løbet af den første fase er der 
kommet en række anbefalinger 
og forslag til, hvordan processen 
for en fremtidig byudvikling kan 
foregå.

Både i forhold til at skabe en visi-
on, men også i en efterfølgende 
masterplan og realisering.

Allerede nu kan vi begynde at 
engagere de fremtidige interes-
senter.

Anbefalinger til processen:

•	 Tænk nyt og visionært 
Beskriv drømmen, hvad er 
det for et liv og en by vi øn-
sker udviklet, hvad er det 
særlige, som investorerne 
får.

•	 Skab lokalt ejerskab 
Områdets brugere og bor-
gere kan være aktive med-
spillere i udviklingen.

•	 Tryghed for investeringer
Skab tryghed gennem of-
fentlige investeringer, så 
man viser, at man tror på og 
vil udviklingen. 

•	 Eksperimenter og afprøv nye 
tanker/muligheder
Brug området til innovation, 
vær med til at skabe fremti-
dens løsninger

•	 Tænk	i	fleksibilitet
Vi kender ikke fremtiden 
Opnå bedre løsninger ved 
at involvere på tværs af inte-
resser og fagligheder

•	 Åbenhed og kommunika-
tion er vigtig!
Vær omhyggelig med at for-
tælle, hvad der sker i områ-
det, hvornår og hvorfor.

•	 Skab et mix af funktioner og 
en mangfoldighed af bor-
gere
Skab allerede nu et bredt 
grundlag for fremtidens bru-
gere og borgere

•	 Overvej nye måder at orga-
nisere udviklingen på 
Hvordan ønsker vi at realise-
re området, kan vi lave nye 
samarbejds- og udviklings-
modeller?

Byudviklingsprocessen
- Anbefalinger

Billede: Præsentation fra Arcadis-Workshoppen
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Forslag til indsatser
Der er særligt ét spørgsmål  som 
er gået igen i hele processen:
Hvad er det for et liv, man lever 
i Ny Rosborg?
Opfordringen er helt klar: Skab 
livet først, så rammerne og her-
efter byen.
Herunder konkrete forslag til, 
hvordan en unik bydel kan ud-
vikles
Identiteten
Skab et helt særligt sted - Ny 
Rosborg skal være unikt og til-
byde noget, som man ikke får 
andre steder.
•	 Byudviklingen skal være 

af høj kvalitet og med 
særlig grad af indpasning 
i omgivelserne 

•	 Eksperimenter med ny-
este teknologier indenfor 
bæredygtighed 

•	 Skab en rummelig by med 
plads til alle

•	 Hav særligt fokus på na-
turkvaliteter og klimasik-
ring - skab fantastiske re-
kreative muligheder

•	 Tænk forbindelser på alle 
niveauer - både som be-
vægelser men også so-
cialt og teknologisk

Særligt potentiale
•	 Den mobile by

Skab et ”live-lab” - et test-
center for fremtidens mobi-
litet

•	 Den naturlige by
Nytænk samspillet mellem 
teknologi og natur, vand 
samt jord til en rekreativ kli-
masikring, der skaber værdi

•	 Den sociale by
Skab mødesteder mellem 
mennesker og lad folk aktivt 
tage del i udviklingen.

•	 Den levende by
Start den mentale omdannel-
se ved at understøtte aktivite-
ter samt midlertidige projekter.

Konkrete projekter
Vi foreslår, at der allerede nu 
arbejdes med at udvikle ”test-
områder” i Ny Rosborg. Dette 
med udgangspunkt i opståede 
grupper i processen.

Det kunne f.eks. være med fokus 
på:
1. Sociale fællesskaber
2. Resilient byudvikling - teknolo-

gier 
3. Klimasikring med merværdi
4. Events- og arrangementer

Desuden kan nedsatte arbejds-
rupper med fordel fortsætte ud-
arbejdelsen af:
•	 En plan for det blå og det 

grønne
•	 En strategi for forurenings-

håndtering

Bydelen Ny Rosborg
- Anbefalinger

Billeder af grupper på byudviklingsmessen
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Fase 1

Ny Rosborg
Opsamling
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Omgivelserne
Ny Rosborg er et 80 ha. stort po-
tentielt byudviklingsareal, som 
ligger på grænsen mellem byen 
og naturen. Det er ejet af Vejle 
Kommune. I hovedtræk består 
det af 4 delområder, som rum-
mer forskellige muligheder og 
udfordringer:

•	 AffaldGenbrug
•	 Vejle Firma Idræt (VFI) og 

engen
•	 Langs Sønderå
•	 Historisk voldsted og cirkus-

plads

Ny Rosborg liggger i Vejle Ådal, 
der er udpeget som værdifuldt 
landskab.  Det betyder, at der 
skal laves en særlig redegørel-
se for, hvordan bygninger kan 
indpasses i landskabet. På bag-
grund heraf skal en byudvikling 
godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Planlægningsforhold
Ny Rosborg er i kommunepla-
nen  udlagt til en lang række af 

forskellige offentlige formål. En 
byudvikling vil kræve en æn-
dring af de berørte kommune-
planrammer.

Det meste af Ny Rosborg om-
rådet er lokalplanlagt. Nord 
for Vestre Engvej er primært til 
kolonihaver. Syd for Vestre Eng-
vej er der mulighed for uddan-
nelse, kultur- og fritidsaktiviteter 
samt affaldshåndtering. Der er 
mulighed for at etablere min-
dre konstruktioner, fællesfacili-
teter, rekreative arealer  samt 
midlertidige aktiviteter indenfor 
de gældende lokalplaner.

Natur- og kulturinteresser
Der er værdifuld natur i områ-
derne vest og syd for Ny Ros-
borg - hhv. Gåsebanke og Kon-
gens Kær. Desuden løber Vejle 
Å, som er en vigtig biologisk kor-
ridor gennem den sydlige del af 
området, ligesom der er et par 
mindre vandløb med naturkva-
liteter. Et moseområde med en 
mindre sø lige nord for Vestre 

Engvej er udpeget som §3 na-
turbeskyttet område. 

Der er mulighed for at øge na-
turværdierne samt skabe sam-
menhæng og spændende 
rekreative kvaliteter og forbin-
delser i Ny Rosborg.

Fortidsmindet Rosborg er et 
voldsted, som ligger i det sydøst-
lige område. Det er beskyttet af 
en 100 meters zone. I dag er det 
svært at se de historiske træk, 
og formidlingen er begrænset til 
et skilt på stien, der går forbi. Der 
kan tænkes en synliggørelse og 
formidling af voldstedet i den 
fremtidige planlægning.

Ny Rosborg området har været 
genstand for en løbende ud-
vikling. Fra Ådalslandskab over 
landbrug til nuværerende brug 
til offentlige formål. Ny Rosborg 
fortsætter udviklingen mod et 
attraktivt sted for bosætning i 
Vejle.

Fakta - planlægning og eksisterende forhold
- opsamling Foto: Byrådet på tur i Ny Rosborg i 2015
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Visioner og strategier
Det kommende Ny Rosborg 
skal være en integreret del af 
Vejle og skabe værdi for hele 
byen. Vi arbejder derfor målret-
tet med at understøtte eksiste-
rende strategier samt at udnyt-
te de eksisterende potentialer 
og muligheder, der opstår. 

•	 Vejle med Vilje er byrådets 
vision, der sætter mål og 
retning for hele kommunens 
overordnede udvikling

•	 100 Resilient cities er et by-
netværk, som sætter fokus 
på Vejle som en resilient by

•	 Vejle 2050 er det langsig-
tede udviklingsperpektiv 
indenfor helhedsorienteret 
planlægning

•	 Kommuneplan 2013-2025 
sætter de strategiske og 
fysiske rammer for den kon-
krete byudvikling

•	 Af øvrige udvalgte strategi-
er, vurderes især Arkitektur-
politiken, Klimastrategien, 

mobilitetsindsatsen samt 
natur- og friluftsstrategien at 
have en særlig rolle ift. ud-
viklingen i Ny Rosborg.

Investeringer i Vejle
I Vejle arbejder vi med at skabe 
og udvikle byen sammen.

Der er mange bygge- og an-
lægsaktiviteter i gang:

•	 Byudvikling og byggerier, 
særligt en række konkrete 
boligprojekter. Der er stadig 
rammer med mulighed for 
yderligere udvikling 

•	 Natur- og klimaindsatser, 
både naturmæssige tiltag 
samt klimasikring - alle kombi-
neret med rekreative mulig-
heder

•	 Infrastruktur i forhold til mobili-
tet, både som strategiske ud-
viklingsprojekter og konkrete 
anlægsprojekter for biler, cyk-
lister og gående.

Aktiviteter i Ny Rosborg
Der sker allerede en løbende ud-
vikling  af området Ny Rosborg. 
De omkringliggende faciliteter 
er i udvikling, ligesom der sker en 
mental omdannelse i forhold til 
deponiområdet.

•	 Offentlige og private projek-
ter er med til at udvikle om-
rådet som attraktivt for ud-
dannelser og for kultur- og 
fritidsaktiviteter

•	 Borgere og brugere har en-
gageret sig i udviklingen og vil 
gerne bidrage og sætte de-
res præg

Vejle	er	ifølge	tilflyttere	særligt	at-
traktiv grundet naturen, bylivet 
samt	den	geografiske	placering.

Vision og strategi - investeringer og aktiviteter
- opsamling Foto: Gruppe fra Arcadisworkshoppen



10

Baggrund
Vi gået sammen med Resilience 
Lab Denmark om at udvikle fak-
tuelle analyser og kortlægge om-
rådet. Det har resulteret i en 3D 
kortlægning af undergrunden og 
en række tekniske analyser.

Vandet
Vejle er udfordret af vandet. Vi er 
udpeget som en af 10 byer, der 
er  i særligt risiko for oversvømmel-
ser i fremtiden.

Kortlægningen viser, at det 
ikke er i selve Ny Rosborg områ-
det, at der er udfordringer med 
oversvømmelser. Det vil være 
forholdsvist enkelt at håndtere 
vandet her. Undtaget er depo-
niområdet, hvor det kræver en 
særlig indsats at undgå nedsiv-
ning på grund af forurening.

Ny Rosborg har et særligt poten-
tiale for at indtænke klimasikring 
for Vejle By. Ved at bruge vandet 
aktivt i den nye bydel, kan det 
desuden være med til at skabe 
rekreative kvaliteter

Jorden
Hele Ny Rosborg området lig-
ger i Ådalen, og er som ud-
gangspunkt lavtliggende og 
fladt	 skabt	 af	 afstrømninger	
og	aflejringer.	 	Det	betyder,	at	
en byudvikling i Ny Rosborg vil 
have de samme udfordringer i 
forhold til fundering som resten 
af Vejle.
Kortlægningen viser dog, at der 
generelt er en fornuftig og stabil 
afstand til bæredygtige lag.
Geologien gør, at en strategisk 
plan for jordhåndtering kan til-
føre området stor værdi. Både i 
forhold til at klargøre området til 
byudvikling, men også i forhold til 
at skabe klimasikring og natur, og 
dermed gode rammer for nye at-
traktioner på kort og langt sigte.

Forurening
Historisk set er Vejle udviklet på 
opfyld af forskellig karakter og 
forureningsgrader - og det er Ny 
Rosborg også delvist.
Kortlægningen viser, at det pri-

mært er i deponiområdet, at 
der er forurening med perkolat-
udfordringer, mens gruspladsen 
er fyldt op med byggemateria-
ler. Der er gaskoncentrationer i 
kortlagte områder.
Der er ikke umiddelbart sund-
hedsrisiko i områderne, og ud-
fordringerne med forurening og 
gas kan håndteres på forskellige 
måder.

Trafik
Generelt er der et øget pres på 
infrastrukturen i Vejle. Flere ind-
byggere i fremtiden vil betyde 
flere	mennesker	som	har	behov	
for at transportere sig til og fra 
Vejle samt rundt i byen.

Analysen	 af	 trafikken	 ved	 en	
byudvikling i Ny Rosborg peger 
på, at infrastrukturen i Vejle kan 
fungere ved en gradvis udvik-
ling af området.

En innovativ tilgang til at tænke 
trafik	 som	 mobilitet	 kan	 åbne	
for nye muligheder for udviklin-
gen af hele Vejle by. 

Analyser og vidensindsamling
- opsamling

Foto: Feltarbejde med registrering
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Metoden
I den første fase i udviklingen 
af Ny Rosborg har vi inviteret 
borgere, studerende, ildsjæle, 
naboer og andre interessenter 
med på banen i udviklingen af 
den nye bydel. 

Ønsket har været at opleve 
bydelen sammen, udvikle sam-
men og teste projekter af sam-
men.

Vi har inddelt de indkomne 
input i nogle emner, som har 
været særligt fremtrædende 
undervejs. 

Processen 
I Ny Rosborg udvikler vi på ”bar 
mark”,  på kommunalt ejet jord 
og med en forholdsvis lang tids-
horisont. 
Her har vi mulighed for at udvikle 
by på en helt ny måde. 
  

Emnerne
Vandet
Skab rammer for nye aktivite-
ter - det kickstarter udviklingen 
og skaber ny identitet og kend-
skab til bydelen.

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

Byggeri
Byg gerne i Ny Rosborg - mang-
foldigt, med omtanke, med re-
spekt og med plads til alle.   

Mødesteder
Giv plads til mødet mellem 
mennesker. Fællesskaber ska-
ber livskvalitet.

Forbindelser
Forbind bydelen med bymid-
ten, nabokvarterer og naturen 
- det skaber liv.

Natur
Sats på naturen som værdiska-
bende element  i området – kli-
mamæssigt, rekreativt, socialt 
og økonomisk.

Læs meget mere...
Dette er  essensen af de mange 
gode idéer, spørgsmål, snakke 
og input, som vi har fået  i invol-
veringfasen. 

Gå meget mere i dybden om 
de enkelte emner og se alle de 
noterede forslag fra processen i 
kapitlet omkring ”Involveringspro-
cessen”.

Involveringsprocessen
- opsamling

Foto: Borgergruppe  på byvandring
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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 (Kon-

gens Kær)
•	Øst: Uddannelse og of-

fentlige kultur og fritidsfa-
ciliteter

•	Vest: Landbrug og over-
drev

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


