
Ny Rosborg
Med Ny Rosborg går Vejle nye veje,

skaber rum til nærvær og plads til livet. 

I Ny Rosborg folder vi livet ud - hele livet. 
Ny Rosborg er din, min og vores by.

EN NY BYDEL - EN DEL AF BYEN
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Ny Rosborg. Fremtidens resiliente bydel i Vejle

Ny Rosborg

Vi gør udfordringer til muligheder
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Resiliens handler om konstant at blive ved 
med at finde nye veje til at gøre udfordringer til 
nye muligheder, så vi øger vores livskvalitet og 
velstand i takt med, at vi løser problemerne

si
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Intro
Vejle by opstod ved et vadested ved Vejle Å - på en holm 
i ådalen. Fra den tidlige byholm har Vejle by spredt sig i 
dalen, både mod fjorden og op ad skrænterne, men også 
længere og længere ud i ådalen. I middelalderen var 
Rosborg byens vestligste borg, og man kan kun forestille 
sig denne ”skanse” som en banke i ådalen, hævet over de 

-
skabet gennem tiderne blevet kultiveret, åen rettet ud og 
inddiget, pumpet tør og området anvendt som losseplads. 
Landskabet har ændret sig drastisk, og deponiet efterlader 
nu en menneskeskabt banke i ådalen. Netop her, hvor åda-
len begynder og byen slutter, vil der over de næste mange 
år udvikles Vejles nye bydel, Ny Rosborg.

Billedet af den gamle, tætte bykerne, der i århundreder lå 
som en ø i landskabet, svagt hævet over de våde enge, er 
ikke blot et romantisk billede af, hvordan Vejle har set ud 
engang. Det er også et konkret billede på en resilient by, 
der er bygget på kontekstens præmisser. En tæt by, hvor 
de i datiden fællesskabsdannende institutioner i form af kir-
ke og rådhus markerer sig i bybilledet. En by, der arbejder 
sammen med det landskab den er placeret i og ikke imod 
det.

Industrialiseringens fremskridt forledte generationer til at 
tro, at en fortsat udvikling afhang af at naturen var no-
get der skulle og kunne tæmmes. Med tiden er vi blevet 
klogere. Ikke blot i forståelsen af at naturen svært lader sig 
tæmme, men også i vores opfattelse af naturens, landska-
bets og vandets kvaliteter for det moderne menneske.

Netop den landskabelige kontekst og dennes kvaliteter 
ligger dybt indlejret i Vejles dna og vejlensernes opfattelse 
af deres egen by; fjorden, skrænterne, skovene, bøgen der 
springer ud og terrænets udfordrende bevægelser, der gør 
en cykeltur her til noget ganske særligt.

Med dette projekt ønsker vi at indfri byrådets vision for Ny 
Rosborg og skabe grundlaget for en mangfoldig og rumme-
lig by, hvor hverdagslivet kan leves i tæt tilknytning til både 
bymidte og ådal. Vi ønsker, at denne visionære udvikling 
skal bygge videre på Vejles landskabelige og bymæssige 
dna og Vejle Kommunes høje ambitioner og arbejde i ’100 
Resilient Cities’. Derfor ønsker vi også, at Ny Rosborg i 
fremtiden ikke blot praktisk håndterer en række udfordrin-
ger, men at disse udfordringer via en eksperimenterende 
og lærende tilgang bidrager til en reel kulturændring hos de 
fremtidige beboere og de børn, der vokser op som en del af 
et nyt fællesskab i Ny Rosborg.

Disse høje ambitioner har vi søgt at løse i en stor, samlen-
de vision, som kan danne grundlaget for videre diskussion 
og udvikling.

Velkommen til Ny Rosborg!

Med Ny Rosborg går Vejle nye veje, skaber rum til nærvær og plads 
til livet.

Ny Rosborg er til dig, der elsker nærheden til bylivet. Til dig, der el-
sker puls og bevægelse. Til dig, der er vild med leg, læring og hver-
dagseventyr. Til dig, der nyder Vejle Ådals mangfoldige natur. Til dig, 
der søger ro og tryghed. Ny Rosborg er rummelig, her er plads til alle.

I Ny Rosborg folder vi livet ud - hele livet.

Vi udvikler bydelen med alle jer, der vil Ny Rosborg. Mod og ambitio-
ner kendetegner vores valg. Her er plads til eksperimenter
og midlertidige aktiviteter. Til arkitektur med holdning og kultur med 
kant. Vi gør udfordringer til muligheder, vand får værdi og bæredyg-
tighed er en selvfølge. Fællesskaber er noget, vi bygger med vilje 
– sammen.

Ny Rosborg er din, min og vores by.
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LABORATORIET SOM IDENTITET
I Ny Rosborg gør vi udfordringer til muligheder

Vi vil udvikle Ny Rosborg som et laboratorie for resilient byudvik-
ling. Ny Rosborg er bydelen hvor eksperimenter, læring i naturen 
om naturen og menneskets påvirkning af denne skaber fællesska-
ber, oplevelser, byliv, innovation omkring deponiet og ikke mindst 
sætter Ny Rosborg på verdenskortet som resilient fyrtårn hvor 
udfordringer undersøges og problematikker formidles.

Konceptuelt udviklingsprincip

Koncept

og landskab, Fællesskab og byliv og Bydel på deponi, har 
dannet afsæt for udviklingen af visionsskitsen og udvik-
lingsprincipperne for Ny Rosborg. Vi har fra starten arbejdet 
med temaerne som uadskillelige dele af udviklingsplanen 
for Ny Rosborg og vi har fundet merværdiskabende syner-
gier ved, at samtænke de 3 temaer som uadskillelige ingre-
dienser i Ny Rosborg som fremtidens resiliente by. Visionen 
om en tæt bydel med natur, hverdagseventyr og fællesska-
ber indfries, mener vi, gennem arbejdet med holistiske og 
robuste udviklingsprincipper, som ikke arbejder enkeltvis 
med temaerne, men som kombinere alle 3 temaer, for at 
sikre at Ny Rosborg både bliver ”et godt sted at bo” og ”et 
godt sted at besøge”. 

Gennem en ambitiøs tilgang til at gøre resiliens til løfte-
stang for byens identitet, en tro på at fællesskaber gror 
gennem invitation og involvering og en mobilitetsstrategi 

eksisterende veje og stier, mener vi at Ny Rosborg på sam-
me tid kan blive en stærk bydel og en attraktiv destination.

De første udviklingsprincipper for fremtidens resiliente 
bydel Ny Rosborg, former derfor et overordnet koncept for 
bydelen, såvel fysisk som identitetsmæssigt.

EN DEL AF NATUREN & EN DEL AF BYEN
Det bedste fra begge verdener

Vi vil udvikle Ny Rosborg som en del af byen midt i naturen. 
Bydelen er både en del af naturen og en del af byen, og udvik-
les på bebyggede holme der skyder sig ud af byens struktur og 

landskabet, fremfor at modarbejde dets processer og kræfter, 
bliver resiliens en selvfølge  og vi kan med landskabet som rygrad 
udvikle fremtidens resiliente bydel i Rosborg.

Konceptuelt udviklingsprincip

BYDEL PÅ HOLME - LANDSKABET SOM RYGRAD
I Ny Rosborg bygger vi by på holme i dalen
Vi vil udvikle Ny Rosborg som en tæt by på holme i ådalen. Hol-
mene danner en bæredygtig byggemodning der modtager byens 
overskudsjord, som gør det muligt at bygge på den gamle deponi, 
klimasikrer bebyggelserne i ådalen og gøre landskabet imellem 
holmene til et sammenbindende oplevelsesrigt landskab helt tæt 
på boligerne.

Konceptuelt udviklingsprincip
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Visionsskitse XL

Visionsskitse 1:20.000

Ny Rosborg er fremtidens resiliente bydel i Vejle. Med 
bydelen stikker Vejle by snuden ud i ådalen, og vender et 

boligområde.

Ny Rosborg er et trinbræt til naturen og samtidig en tæt 
bydel. Ådalens blågrønne natur trækkes ind fra sydvest 
og omslutter de bebyggede holme, der danner bydelens 
kvarterer. Det blågrønne landskab, grænser også op til na-

en inviterende forbindelse til alle de rekreative oplevelser 
som skyder frem i Ny Rosborgs blågrønne landskab. 

Ny Rosborg ligger velforbundet med midtbyen. 1,5km fra 

møder man Ny Rosborgs bebyggelser, som markerer sig 
mod vejen og viser at ”her ankommer du til Ny Rosborg”.
Herfra kan man færdes ad den ny Bygade ind i bydelen. 
Ankommer man ad stien langs åen, løber et netværk af nye 
stier ind i Ny Rosborg, som nye oplevelesesrige genveje fra 
øst til vest, fra byen til ådalen. 

højt udvalgte steder i den sydlige del af Ny Rosborg. Disse 
fremtidige fyrtårne, vil sammen med andre markante byg-
værker ind langs åen og midtbyen forme en perlerække af 
arkitektoniske vartegn for Vejle.

Ny Rosborg
Kvarteret i ådalen

Boulevaden
Uddannelseskvarteret

Midtbyen
Kulturkvarteret

Mikropolzonen

Fjordbyen
Kvarteret ved fjorden
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EN SAMMENFLETTET DEL AF BÅDE ÅDAL, BY
OG MIKROPOLZONE

-
hustorvet er midtbyen lige om hjørnet. Med et udviddet stinetværk af 

af Vejle.

Konceptuelt udviklingsprincip

Sammenbinding med Vejle og verden

FÆLLESSKABER I FLERE SKALAER

Bydelen Ny Rosborg udvikles som et laboratorie, hvor det at lære, 

for resiliens kan både lokale fællesskaber og internationale net-
værk omkring tilpasningsdygtig byudvikling samles i Ny Rosborg.

For verden er Ny Rosborg et resilient fyrtårn hvor forskning viden-
deles og læring er i højsædet

For hele byen er Ny Rosborg et besøgsmål hvor Bydelsattraktio-
ner som eventplads, udsigtspunkter, oplevelsesstier og midlertidi-

en hel vifte af rekreative udfoldelsesmuligheder

For beboerne er Ny Rosborg det gode sted at bo, midt i grønne 
omgivelser, tæt ved bymidten. Her øger kontakten til naturen livs-
kvaliteten, og man er en del af et bæredygtigt bydelsfællesskab.

Konceptuelelelelelt t t tt t t t t t t t t t t t t t t uvuuuuvuvuuuuuvuuvuvuvuvuvuvuuvuvuvuvuuuuuuvuuvuuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikiklililililililililililingngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngspspspspspspspsspspspssspspspspspspspspssspspspspspspspspspspsspspspspsprincncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncncipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
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Visionsskitse Ny Rosborg

Visionsskitse opr. 1:3000
Nedskaleret til 1:4000

Nordbyholmen

Rosborg Ø

Ådalsholmen

Børnehave

Feltøkolarie

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Det blågrønne hjerte

Kvartersfællesskab

Det blågrønne 
rekreative landskab

Det blågrønne 
rekreative landskab

Mosen

Mosen

Rosborgen

Bjerget Byrum ved gymnasiet

Grøn buffer

Grøn
buffer

Eventplads
Deponigryden

Udsigtspunkt

B
yg
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en

B
yg
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en

Bjergplateauet

Trædballebanke

Genvejsstien

Genvejsstien

Stiunderføring

Ny Rosborg rummer både by og natur, oplevelsesrige 
kvartersgader og rolige naturrum. Bydelen er et labora-
torie, hvor landskabet er rammen om en række testfelter 
med fokus på forskning i deponier, regnvandsbassiner der 
forsinker og renser byens vand inden udledning til åen, 
forskningsmiljøer, vand- og naturlegepladser, naturstier, op-
levelsesstier, pavilloner og temporere projekter om leg og 
læring i naturen om menneskets indvirkning i netop denne.

Ny Rosborg består af 6 kvarterer som bindes sammen af et 
blågrønt rekreative landskab. 

Alle holme omgives af det blågrønne landskab, som 
aktiverer og fylder Ny Rosborg med natur, oplevelser og 
mødesteder. Ved Nordholmen i nord danner landskabet i 

-
havenaboerne. Trædballe banke er to små banker, som 
skyder sig ud ved Trædballe-villaerne, næsten som en 

Trædballebanke kan ske fra Trædballes gennemgående vil-
lavej, eller alternativt fra Vestre Engvej. Rosborg Ø er den 
østligste og største holm. Med gymnasiet, DGI og bibliotek-
tet som nærmeste naboer, bliver Rosborg Ø en indgang til 
hele Rosborg og med ungdomsboliger, hytteby og ekspe-
rimentsteder for uddannelsesinstitutionerne, kan kvarteret 
fungere som bindeled til byen.

om det blågrønne hjerte hvor børnehaven, felt-Økolariet, 
forskerboliger, naturlegeplads mv samles, mens Bjergpla-
teauet er Rosborgs vestligste kvarter, som skyder sig op 
mod den høje bakke i vest. Her er udsigtsstedet og event-
pladsen i deponigryden samlingssteder for hele Vejle by.

Mod Vestre Engvej markerer Ny Rosborgs bebyggelser 
sig om vejen og inviterer indenfor i bydelen. Bygaden fører 
beboere og besøgende mod nord til Nordholmen eller mod 

stamvej, som indrettes som en oplevelsesrig, venlig og 
bred begrønnet gade, med plads til både brede fortove, 
cykelstier og kørebaner der også kan rumme eksempelvis-
førerløse busser. Bygaden aktiveres af indgange til boliger, 
indkørsler til bebyggelser, adgange til de mindre Kvarters-
gader og udformes med kantstensparkeringer, bytræer og 
byrum med legepladser og opholdssteder ind mod facader-
ne.

Kvartersgade

Kvartersgade

Kvartersgade

Kvartersgade

Kvartersgade
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ET REKREATIVT BLÅ-GRØNT DELTA SOM RYGRAD 

Det blå-grønne landskab danner lærredet for en resilient og 
robust bydel. En bydel som arbejder med landskabet og naturen 
ved at indskrive sig som en forlænget del af ådalen. Rosborg bli-
ver hele vestbyens blågrønne regnvandsreservoir, et rekreativt 
regnvandslandskab som giver merværdi i form af forøgelse af 
både områdets rekreative og sociale værdi, men som også kan 
forøge den økonomiske værdi af byggegrundende. Landskabet 
vil bestå af:

1/ Eksisterende vandløb, søer og moser

2/ Et nyt regnvandsdelta af grøfter, våde og tørre regnvands-
bække, regnvandsbassiner og rensedamme

-
re, i et samspil mellem vegetation, bydelsattraktioner og labora-
torier skabes både natur- og kultur oplevelser.

BYLIV & FÆLLESSKABER SÅS I LANDSKABET

I ny Rosborg udvikles fællesskaber med vilje. Via en strategisk 
indsats for at aktivere det blågrønne landskab og kvartererne 

mere lokale nabofællesskaber.De vigtigste tiltag er:

1/ bydelsattraktioner som udsigtssted på bjerget, eventplads i 
deponigryden, felt-Økolarie, natur- og vandlegepladser, mose-

2/ Kvartersfællesskaber som fælleshuse, byttebørser, ”smart 

3/ Laboratoriesteder som pavillioner, stier og opholdssteder, 
test-felter og lærings- og naturoplevelser.

KVARTERER UDVIKLES PÅ HOLMENE

Kvartererne i Ny Rosborg formes af holmene, som ved en 
strategisk håndtering af Vejles overskudsjord opfyldes over en 
årrække og danner grundlag for byggemodning af kvartererne. 
Den første holm, Rosborg Ø, kan byggemodnes ”nu og her” ved 
at grave det blågrønne landskab omkring og blot forberede be-
byggelser med et minimum af jordopfyld for at fremtidssikre mod 
forhøjet vandstand og kraftige nedbørshændeæser. De øvrige 
holme kan og bør modtage mere jordopfyld over tid, for at enten 
at imødekomme at undergrunden sætter sig, fungere som kon-
taktafskærmning mod deponiet eller for at nå et terrænniveau 
hvor holmene er sikret mod forhøjede vandstande og kraftige 
nedbørshændelser. Over tid dannes 6+ kvarterer på holmene
Rosborg Ø, Nordbyholmen, Trædballebanke, Ådalsholmen, 

Udviklingsprincip Udviklingsprincip Udviklingsprincip

Hovedgreb

s.8Principielt snit vest - øst

Bydel på holme - landskabet som rygrad

Bjergplateauet Ådalsholmen Rosborg Ø

GymnasietBjerget
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Det blågrønne landskab forbinder
Ny Rosborg og danner et oplevelsesrigt
hjerte i bydelen der binder kvartererne
sammen. Her er stier, her er byrum, her er fællesskaberne 
samlet og kvarterernes mødesteder vender ud mod naturen. 
Her er vand, her er natur og her spirer bylivet.

I kvartererne på holmene danner Bygaden og Kvartersgader-
ne vitale byrum, der sammen med kvartersfællesskaberne 
danner ramme om  hverdagslivet i bydelen. Byggefelterne 
varieres i størrelse og sikrer et varieret spænd af boligformer, 
højder og tætheder indenfor hvert kvarter. 

ÅDALSHOLMEN

Kvartersgade

Grønt ankomstrum

Grønt ankomstrum

Bygade

Bygade

ROSBORG Ø

BLÅGRØNT HJERTESKOVHOLMEN

Feltøkolariet

Gas affakling
”flamme skydes af”

Boardwalks og
naturoplevelser

Byrum på kanten

Forskerboliger

Natur og vandlegeplads

Børnehave

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Byrum på kanten

Byrum på kanten

Trædesten
og vandleg

Vandeksperiment

Genvejssti til Vejle

Genvejssti
mod nord

Genvejssti mod 
nordvest

Rekreative rensedamme

kvarterhus

100 Resilient cities 
Resilience Lab Denmark

shelter

streetbane

urban promenadekant
langs kanalen

”biologisk perkolatrensning”
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Det blå-grønne rekreative landskab

LANDSKABET SOM REKREATIVT
REGNVANDSRESERVOIR
Vejle er i særlig risiko for oversvømmelser i fremtiden, 
og Rosborg skal være vestbyens rekreative regn-
vandsreservoir, hvor vandet bliver et aktiv for  bydelen 
og skaber grundlag for oplevelser og ny naturudvik-
ling.

TRÆK ÅDALEN HELT TÆT PÅ
Og skab oplevelser i det grønne for alle
Både besøgende og beboere skal nyde godt af at bo 
midt i ådalen

HOLME ETABLERES AF OVERSKUDSJORD
Vi vil stabilisere området gennem en strategisk jord-
håndtering, der klargør området til byudvikling.

UDVIKLINGSPRINCIPPER FOR
DET BLÅ-GRØNNE LANDSKAB:

1/ Eksisterende vandløb, søer 
og moser

2/ Nyt regnvandsdelta af grøf-
ter, våde og tørre regnvands-
bække, regnvandsbassiner og 
rensedamme

hvor naturen og bylivet får lov 
at spire, i et samspil mellem 
vegetation, bydelsattraktioner 
og laboratorier skabes både 
natur- og kultur oplevelser.
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Det blå-grønne rekreative landskab

REFERENCER , DET BLÅ GRØNNE LANDSKAB

Aktivering og samarbejdeBevægelse på vand

Haletudser bliver indfangetGåturssted med pausespots

Bevægelse og oplevelse i terrænet
Det ”vilde” landskab
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UDVIKLINGSPRINCIPPER FOR FÆLLESSKAB & BYLIV

“Slangen”
Fælleden

Leg i Grønne Fællesskaber

“Fladen”

Hundeskov

Oplevelsespunkt
Passagen

Gangbro gennem skoven

MOSE

Oplevelsespunkt, Åen

Dyrkningshaver,
 bistader,
 sommerfulgehaver mv.

Flydeponton

“Skrænten”

Mødested / Infopavillon
Teknik og info om byudvikling

Legeområde

Regnvandssø
og vandstandsformidling

Mødested 

Mødested 

Open air scene
deponigryden

Udsigts-platform

Street park

Borgen Rosborg

Stiunderføring

Felt Økolariet

100 Resilient cities 
Resilience Lab Denmark

Forskningslab-bolig

Naturbørnehave

Himmelpind
Vandrestier / mountainbike

Legeområde

Hub, genbrugskunst

Workshop-areal
Leg med materialer og 

ressourcer

Opholdsplateau

Udsigtspunkt på 
mikropolbygning

Opholdspavillion

Cirkusplads

Mulig fremtidig byggefelt

Dammene

Skovområde

Forsøg med biologisk perkolatrensning, 
fx minivådområde 

“Flammen”  Affakling,
Metanbalance for af affaldsdeponi 

Pilotforsøgsområde
Biologisk og bakteriel stimulering af

 nedbrydningsprocesser 

Forbindelse til Ådalen

Sø

Fællesskab og byliv

KVARTERSFÆLLESSKABER PÅ HOLMENE
Fælleshuse, byttebørser, smart city hubs med parke-
ringshuse, byrum og mødesteder

LABS, HUBS, TESTFELTER OG
AKTIVITETER I LANDSKABET

og lærings- og naturoplevelser.

DYRK SAMARBEJDER OM UDVIKLING
100 Resilient cities 
Resilience Lab Denmark
Økolariet

”live-lab” testcenter for fremtidens mobilitet
Forskningsnetværk

BYDELSATTRAKTIONER FOR ALLE
Udsigtssted på bjerget, eventpladsen; Deponigryden, 
felt-økolariet, børnehavens natur- og vandlegeplads, 

Bydelsattraktioner

Kvartersfællesskaber

Laboratoriesteder

Genveje
Oplevelsesstier

Midlertidig



s.13

Fællesskab og byliv

Open Air scene

Mosebro og trækronetårn

Street park Deponien 

Børnehave og naturlegepladsFelt-Økolarie & legepark

Udsigtspunkt på Bjerget

plinten på toppen terrænet skaber fælles oplevelser Ungdommen får midlertidig ståsted

Legende arkitektur og aktiviteter Leg på kanten af holmen Sanselige indtryk imellem stammerne
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Bålsted i naturen . genbrugsmaterialer

Opholdspavillion og klimatilpasning

Pilotforsøg og forskning

Kreativitet for alle aldersgrupper, 

Eksperiment mødested

grugruppeppeppeppeppeppeppepper, r, r, r, 

 opsamling af metangasser

Mulighed for at afprøve drømme

Se potentialer i det eksisterende landskab

Oplevelsespunkt

Fællesskab og byliv
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Bjergplateauet

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskaber om
det blågrønne hjerte

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Kvartersfællesskab

Skovholmen

Ådalsbanken

Rosborg Ø

Højt og tæt

Tæt og lavt

Åbent og højt

Nordholmen

Trædballebanke

Kvartererne på byholmene

GRADUERING AF TÆTHED OG KARAKTER
FRA ØST MOD VEST/NORD
Med de højeste tætheder i sydøst og de laveste i nord

NÆRHED TIL LANDSKABET FOR ALLE
Alle byggefelter har direkte kontakt og udsyn til natu-
ren

KVARTERSFÆLLESSKABER INTEGRERES
OG PLATFORME FOR DELEØKONOMI
Dele- elbiler, købe/salg/bytte, fælleshaver/ rum til 
fælles aktiviteter

SKALERBARE GRUNDSTØRRELSER
FLEKSIBLE FUNKTIONER OG BOLIGTYPER

andre funktioner

BYG HØJT MOD GADERNE 

BYG ”FYRTÅRNE” I MIKROPOLZONEN

VEJE PÅ HOLMENE - STIER I LANDSKABET
Udformning af veje og gaderum understøtter mulig-
hed for busbaner og test af førerløs bus. Fremtidens 
transport- og bevægelsesformer skal understøttes - på  
både stier og veje.

MIX PARKERING OG MØDESTEDER
Uanset hvilke transportformer fremtiden bringer, vil de 
steder hvor vi parkerer cykel, bil, segway eller løbehjul 

ved en blanding af p-huse, p-kældre og parkering på 
-

traktioner. Derudover bør der etableres 24t anvendel-

bollig-p-pladser aften/nat.

BYKVARTERER MED SÆRLIGE 
KARAKTERER 
Langstrakte Trædballebanke med villaerne som nabo. 
Nordholmen i mellem mose, skov og kolonihaver. 
Bjergplateauet på den skrånende bakke.
Ådalsbanken i det blågrønne regnvandsdelta.
Urbane Rosborg Ø i øst med gymnasiet som nabo

UDVIKLINGSPRINCIPPER FOR KVARTERERNE

180%
Bebyggelsespct

80%

KvaKvaKvaKvaKKvaKvaKKKKvaKvaKvaKvK aKvaKvavaKvaKvaKvaKvaKKvaKvaKvaKvaKvavKKK rtertertertrtertertertertertrttterteteeeeKvKvKvKv eeeee

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK tttttttt ffffffffffffffff

K fffffffff

KvKvKvKvKKvvvvKvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

KKKKKKKKKKKK tttttttttt ffffffffffff

Kvartersfællesskab

Hvem bor her?

rækkehus på Nordholmen hvorfra 
de kan cykle til institution og 
svømmehallen i DGI-huset.

Hvem bor her?
De hjemløse, der overnatter i 
den nye hytteby, på kanten af 
bebyggelsen med deres egen 
have og med tilknytning til nabo-
bebyggelsen, hvor der tilbydes 

-
ne har haft fællesspisning.

Hvem bor her?
Unge studerende fra uddannelses-
institutionerne på Boulevarden, der 
bor i ungdomsboliger og kan cykle i 
skole og til Vejle Midtby.

Hvem bor her?
-

huset til rækkehus eller lejlighed 
med nærhed til Vejle bymidte og 
naturoplevelser i Vejle Ådal

Hvem bor her?

i beskyttede boliger i Nordholmens 
haverum, hvor de kan følge med i det 
omgivende familieliv og deltage i fælles 
arrangementer.

Hvem bor her?

i og benytter sig af Rosborgs 
rekreative tilbud og kører til IKEA i 
områdets el-delebiler.

Hvem bor her?
Unge familier, førstegangskøbere, 

Bjerget. Her har de adgang til fæl-
lesterrasse med udsigt til naturen, 
kvartershus, grønne byrum og det 
rekreative rum ved regnvandsbas-

bygaden, som børnene elsker.

Hvem bor her?
Det ældre par uden børn, der køber lejlig-
hed med udsigt til natur, gode løberuter i 
Ådalen og kort vej til E45 og job.

Hvem bor her?

i beskyttet lejlighed hvor de 
har mulighed for at deltage i 
kvartérshusets fællesskaber 
og i grundejerforeningens 
skånejobs.
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Kvartererne på byholmene

Mixed-use kvartersgade Motion og legeplads på kanten af holmen Udstilling og eksperimentforsøg

Møder opståer Beboelsesfællesskab Intim ophold i landskabet Aktiviteter for alle aldersgrupper ”Pause” byrummetKultiverede grønne elementer

Parkeringsbygning som bydelsattraktion
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Bebyggelser og boformer

TAGHAVEREERER

TA

TAGHAVER

TAG

TAGHAVER

TAGHAVER

TA

+ Højde

Port / flow gennem
bebyggelse

Port / flow gennem
bebyggelse

Rækkehuse

Fælleshus for karré

Bofællesskab

Fælleskøkken

Haverum for
bofællesskab

+ Punkter

+ Afslutning
af karre

+ Højde

Port / flow gennem
bebyggelse

Højde og volumen i mikropolzone mod
den store skala v Rosborg Gymnasium + DGI

Port / flow gennem
bebyggelse

Blanding af boliger og erhverv
i karré

Udadvendte funktioner
mod byrum

Off. funktioner
/kontor/Bylab-pop-up/
Borgerservice-satellit

Fælles funktioner i/mod gårdrum

Off. flow gennem gårdrum

Fælleshus for karré

+ Punkter

+ Punkter

Ungdomsboliger tæt på udd. institutioner
+ cykelsti

+ Afslutning af karre

m ggå

+ Forlængelse af længerHøjt mod bygade, lavt og mindre 
volumen mod omgivende natur 

+ Forlængelse af længer

+ Tilbygning

Udsigt til Vejle Ådal

Grønne rum 
mellem længer

Kvartérshus

Markering af indgange
og åbne funktioner i stueetager

Bygade med butik

Flow i bygade og 
mellem længer
FloFl

dal Ådal

- Karréstruktur med variation i højder og funktioner, 4-10 etager +++
- Fælles funktioner i/mod gårdrum

  seum/Bylaboratoriet
- Fortætning af scenarie ved afslutning af karré, punkthuse i gårdrum, dybere volu
  men i stueetager og øgede højder mod nord/øst

- Boligbebyggelse i længer omkring bygade 3-8 etager
- Fælles funktioner mod bygade: f.eks. vaskeri, fællesrum for opgang
- Urban karakter af bygade med enkelte butikker
- Tilbagetrækning i volumen til markering af indgange og åbne funktioner i stueetager
- Familieboliger + beskyttede boliger + kvartershus + butik
- Grønt mellem bebyggelse forbinder til omgivende landskab og regnvandsbassin
- Udsigt mod ådalen fra bebyggelse og tagterrasser
- Fortætning gennem udvidelse af længer: som tilbygning eller nye volumener

- Lav, åben karré af rækkehuse og etagebebyggelser 3-5 etager +++
- Haverum med fællesfaciliteter til boliger
- Integrering af bofællesskaber med fælleskøkken

- Kvartershus mod bygade og gårdrum
- Terrassering af etagebebyggelse
- Fortætning v afslutning af haverum, øgede højder mod nord/øst og fritliggende   
  punkthuse i haverum
- Forskydninger i facadelinjer, nedbryde skala, mod omgivelserne

Bjergplateauet
Højt mod bygade, lavt og mindre volumen mod omgivende natur

Referencer bebyggelser

Nordholmen
Lavt, åbent og grønt mod kolonihaver og parcelhuse

Rosborg Ø

Almene boliger, Lisbjerg Bakke, Vandkunsten

Kiel, Margot Boegli Kramp Arch. Krøyers Plads, Kbh, COBE

Vannkanten Stavanger, AART architects

Kvistgårdshusene, Vandkunsten

Åbyen Grenå, AART architects og Møller & Grønborg

St Leonhards Garten Braunschweig, AHAD arch.

Great Kneighton, Proctor & Matthews arch.

Bakkehusene Lisberg, Rubow Gräddnos, Kjellander Sjoberg Jacobsens have, Vandkunsten

Turbinehuset, Danielsen arkitejter

Kings Crescent, CarsonArch

Folkhem Wiengårdh ark. Langelinje, Lundgaard & Tranberg

Vannkanten Stavanger, AART architects
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B

CA

Resilient bydel på deponi 

Vidensniveau vedr. byudvikling på 
forureret jord gør det muligt at udvikle 
nu og her på område C og, med visse 
bindinger, på område B

Vi forventer, at vi ved mere i fremtiden. 
Derfor er planen robust for udvidelser i 
delområde A.

RESISLIENT BY PÅ DEPONI ER AT SKABE RUM 
FOR TILPASNING TIL FREMTIDENS VIDEN

Som en del af laboratorietankegangen er udvik-
lingsplanen skabt som en tilpasningsdygtig struktur 
som kan imødekomme, at vi forhåbentlig ved mere i 
fremtiden, og derfor måske kan udvikle område A
Med udviklingsplanen understøttes muligheden for at 
nytænke tilgangen til jordforurening. Med udgangs-
punkt i den resiliente tankegang, skal der sikres rum 
for undersøgelser af nye løsninger på kendte udfor-
dringer. I Ny Rosborg skal der ikke blot være rum til at 
eksperimentere og afprøve nye måder og teknikker i 
forhold til hvordan man kan håndtere forurening - her 
skal også være rum for, at vi kan omsætte erfaringer 
og justere planen til aktuelt vidensniveau, særligt så-
fremt byudvikling i område A bliver bæredygtigt.

At udvikle Ny Rosborg kræver,
at vi tør udfordre os selv, tænke
anderledes og se nye muligheder. 
”

PRINCIPPER FOR HÅNDTERING
AF DELOMRÅDEERNES BINDINGER

PRINCIP FOR TILPASNING
AF BYGGEFELTER/HOLME TIL FREMTIDENS VIDEN

VIDEN 2020VIDEN 2050 VID

ER

02

dend
a

Udviklingsprincip deponi
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Kickstart og etapeplan

BYDELSATTRAKTIONER SOM PLACEMA-
KING & AKTIVITETSTILBUD PÅ DEPONIEN

START BEBYGGELSER I ØST
UDVIKL DE FØRSTE KVARTERER PÅ ROSBORG Ø

FORTSÆT UDVIKLINGEN PÅ ÅDALSBANKEN 

TRÆDBALLEBANKE KAN UDVIKLES NÅR SOM HELST

OPSTART RESILIENSLABORATORIET
OG NETVÆRK!

FASTHOLD OG STYRK MIDLERTIDIGE
AKTIVITETER OG EKSPERIMENTER

SKAB BYRUM I NÆRHED TIL GYMNASIET
SYNERGI ML. UNGDOMSBOLIGER, HYTTEBY, UDDANNELSE

SKOVHOLMENS SKOV ER EN REKREATIV ATTRAKTION

ETABLÉR DET BLÅ-GRØNNE LANDSKAB
OM DEN FØRSTE HOLM

UDVID DET BLÅGRØNNE LANDSKAB

KICKSTART
DE FØRSTE  ÅR

DE FØRSTE HOLME
202 -203

DE NÆSTE HOLME
203 -204

DE SIDSTE HOLME
204

BØRNEHAVEN OG FELTØKOLARIET KAN
BLIVE VITALE MØDESTEDER

FORBIND OMRÅDET TIL MIDTBYEN
VIA STIEN LANGS ÅEN + SUPER CYKELSTIEN

OPSTART JORDOPFYLD & BYGGEMODNING
AF DEN FØRSTE HOLM

UDBYG STINETVÆRKET I LANDSKABET

EKSIST. IND/UD ANVENDES FORELØBIGT

SKOVHOLMEN UDVIKLES

BYGADELOOPET FÆRDIGGØRES

BJERGPLATEAUET UDVIKLES

UDVIKLINGSPLANEN TILPASSES 
AKTUELT VIDENSNIVEAU

BYDEL PÅ 
DEPONI

BEBYGGELSE 
LANDSKAB

FÆLLESSKAB
& BYLIV

INVESTÉR I KICKSTARTERE 

Vi foreslår to primære investeringer
Det blågrønne landskab etableres med regnvandshåndtering, natur, stier, belysning mm.
Felt-Økolariet og Bylaboratoriet etableres i området, laboratoriet startes op og forankres her

- etablering af eventplads i deponigryden og street park i den åbne hal på deponien

Derudover kan en række tiltag bidrage til udviklingen:

Eventplads på deponien
Deponi-hallen omdannes til street mekka
Fysisk og digital formidling af deponihistorien
Forskning og læring vedr. perkolatværdier og rensningsstade
Test og forsøg med rensningsmetoder opstartes som en del af resilienslaboratoriet
Ny cirkusplads
Klimasikring formidles fysisk og digitalt som en del af resilienslaboratoriet
Naturområdernes udvikling igangsættes
Legepladser er generator for aktiviteter i området
Børnehave
mm

Jord

Jord

Jord

Jord

JordJord

Jord

X
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Med Ny Rosborg går Vejle nye veje, skaber rum til 
nærvær og plads til livet.

Ny Rosborg er til dig, der elsker nærheden til bylivet. 

Til dig, der elsker puls og bevægelse. 

Til dig, der er vild med leg, læring og hverdagseventyr. 

Til dig, der nyder Vejle Ådals mangfoldige natur. 

Til dig, der søger ro og tryghed. Ny Rosborg er rummelig, 
her er plads til alle.

I Ny Rosborg folder vi livet ud - hele livet.

Vi udvikler bydelen med alle jer, der vil Ny Rosborg. Mod 
og ambitioner kendetegner vores valg. Her er plads til 

eksperimenter og midlertidige aktiviteter. 

Til arkitektur med holdning og kultur med kant. 

Vi gør udfordringer til muligheder, vand får værdi og 
bæredygtighed er en selvfølge. 

Fællesskaber er noget, vi bygger med vilje – sammen.

Ny Rosborg er din, min og vores by.

Outro


