
Unikke udsigtspunkter
i et landskab af fortællinger og oplevelser

- etape 1
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Ansøgning

Med denne projektbeskrivelse ansøges om 
hjælp til at udvikle en række udsigtspunkter i 
de storslåede landskaber i Vejle Kommune.

Projektet er igangsat af Teknisk Udvalg og 
Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune i 
september 2018.

Udvikling af udsigtspunkterne indgår i den 
samlede strategi for udvikling af turisme, 
erhverv og bosætning i området omkring Vejle 
Ådal og Vejle Fjord. 
Ved at understrege de naturlige udsigter med 
nyanlæg af høj arkitektonisk kvalitet, ønsker vi 
at skabe nye attraktioner og  give adgang for 
alle.

Der ansøges om midler til at udvikle og eta-
blere udsigtsplatforme, tårne og forbedrede 
adgangsforhold tilpasset de enkelte steder, 
samt til formidling af projektet.



4

11

VEJLE ÅDAL

GREJS ÅDAL

HØJEN ÅDAL

EGTVED ÅDAL

En samlet destination 
Vejle Kommune arbejder med at udvikle en 
fælles fortælling for området omkring Vejle 
Ådal, Vejle fjord og de markante sidedale som 
en samlet destination.

Potentialer
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Et landskab af fortællinger og oplevelser 

Et bånd af storslåede og oplevelsesrige land-
skaber strækker sig på tværs af hele Vejle 
Kommune fra fjorden i øst til Randbøl Hede i 
vest.
Området omfatter den markante tunneldal 
som udgør Vejle Fjord og Vejle Ådal, samt de 
markante sidedale Grejsdalen, Højen Ådal og 
Egtved Ådal. Vandet strømmer overalt igen-
nem området, fra små bække til de store åløb 
der munder ud i Fjorden.

De markante dale gør området unikt, med de 
meget høje og stejle skrænter, som for dan-
ske forhold er dramatiske. 
 
I det varierede landskab har mennesker gen-
nem tiden sat markante spor som Egtvedpi-
gens grav, Jellingstenen, Ravningbroen, store 
vandmøller, dambrug og kirker. 

Området rummer en rig kulturhistorie, men 
historien er levende, og det daglige liv sætter 
fortsat spor i form af ny arkitektur, naturgen-
opretning og friluftsaktiviteter. 

Landskabet, kulturhistorien, og naturens 
mangfoldighed opleves bedst fra de fantas-
tiske udsigtspunkter der ligger som en perle-
række langs dalenes kanter.

Her er det naturligt at standse op, nyde land-
skabet og orientere sig i området. Fra udsigts-
punkterne kan den besøgende se de store 
sammenhænge og ledes videre til nye oplev-
elser. Derfor er udsigtspunkterne også oplagte 
steder at formidle områdets kvaliteter.

Udsigtstårn ved Østengård

Udsigtstårn ved Kongens Kær
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Udvalgte udsigtspunkter i De Fire Dale
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Unikke udsigtspunkter

Ved at kombinere to af Vejle Kommunes ken-
detegn; god arkitektur og smukke landskaber, 
vil vi gerne skabe nye attraktioner, både for de 
lokale og for turister fra nær og fjern.

Formålet er at styrke og udvikle udsigtspunk-
terne, så de bliver oplevelser og udflugtsmål i 
sig selv, og samtidig udnytte deres potentiale 
for at fortælle historierne om området. 
Projektets formål er også, at gøre udsigts-
punkterne tilgængelige for alle.

Udsigtspunkterne skal ikke ses som isolerede 
projekter, men i sammenhæng med øvrige at-
traktioner, samt det rekreative netværk af stier 
og veje, som binder området sammen.

De store højdeforskelle og de stejle skrænter 
som findes i landskaberne omkring Vejle Ådal 
og Vejle Fjord betyder, at området byder på 
mange storslåede udsigter.
I dette projekt har vi udvalgt 15 udsigter, som 
viser mangfoldigheden i landskaberne .

Punkterne er udvalgt efter følgende kriterier:

- Spektakulære, dramatiske og overraskende 
udsigter.

- Udsigter med en særlig fortælling, identitet, 
natur, kulturhistorie eller autenticitet. 

- Tilgængelighed og placering i forhold til det 
rekreative netværk af vandrestier og cykel-
ruter. 

Vi forventer at udsigtspunkterne udvikles over 
tid i mindre etaper, så der til sidst dannes et 
netværk af udsigtspunkter.

Første etape med de tre udsigtspunkter Hvid-
bjerg, Nørreskoven og Tørskind Grusgrav kan 
igangsættes med en arkitektkonkurrence i 
efteråret 2019.

Etape 1, fundraising og planlægning Etape 1, arkitektkonkurrence Etape 1 - valg af projekter

forår 2019 efterår 2019 forår 2020 efterår 2020

Etape 2, fundraising og planlægning

Etape 1 - projektering Etape 1 - anlæg 

Etape 2....

forår 2021
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Hvidbjerg 
særlig geologisk formation ved fjorden

Nørreskoven 
rekreativ skov ved Vejle by

Tørskind 
landskabskunst ved ådalen
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Etape 1 - udsigt til fjord, by og ådal

I første etape udvikles tre udsigtspunkter som 
illustrerer mangfoldigheden i de forskellige 
landskabstyper og oplevelser fra fjorden til 
ådalen. 

Udsigtspunkterne skal udvikles med en høj 
arkitektonisk kvalitet, og alle tiltag skal tilpas-
ses de landskabelige forhold på det konkrete 
sted.

Ved nogle udsigtspunkter kan udsigten for-
stærkes med et arkitektonisk greb, eksem-
pelvis en udsigtsplatform eller et tårn. De kan 

Arkitekturen tilfører et nyt element, som markerer et særligt sted i landskabet.

udformes i en arkitektur, der markerer stedet 
og understreger landskabets karakter. 

Tårne og platforme kan udformes som skulp-
turelle elementer og skabe nye landmarks, 
men altid i respekt for og i samspil med land-
skabet. Derved kan arkitekturen løfte stedet 
og tilføre en ny kvalitet.

Andre steder skal projektet alene fokusere på 
tilgængelighed og formidling. 

Inspiration - Salling tårnet, Århus Havn

Arkitekt: Dorte Mandrup, Foto: Torben Eskerod
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Hvidbjerg er en særlig geologisk formation. Den 
høje skråning med fint sand, som rejser sig 24 me-
ter over Vejle fjord er dannet for 22 mio. år siden 
før havbunden hævede sig. Den er altså meget 
ældre end de vestjyske klitter. 

Hvidbjerg giver navn til det omgivende sommerhu-
sområde og er en populær badestrand. 

P

Hvidbjerg
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Inspiration - Kystlandskab ved Amager strandpark 

Arkitekt: Hasløv og Kjærsgaard, Foto: Rhinomind, Wikimedia Commons

Potentiale og idé

Hvidbjerg er et godt sted at fortælle historien  
om hvordan landskabet blev dannet under isti-
den. Den store sandklit er et særligt geologisk 
fænomen, som er sjældent på den østjyske 
kyst.
Der kan arbejdes med at gøre udsigten mere 
tilgængelig, fx med en sti med fast underlag og 
en mindre, diskret platform. 

Fakta

Ejer: Naturstyrelsen og Vejle Kommune

Parkering: Inden for 500 m.

Tilgængelighed for alle: 

Kan etableres

Særlige bindinger: 

Fredet område, Strandbeskyttelseslinje

Inspiration - Vestled, Hvide Sande 

Arkitekt Carsten Juel-Christiansen, Billedkunstner Marianne Hesselbjerg 

og Landskabsarkitekt Torben Schønherr, Foto: Torben Petersen
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Nørreskoven
Nørreskoven er en populær bynær skov, som 
udgør en del af de karakteristiske bøgeskove på de 
kuperede skrænter langs Vejle Fjord. Omkring de 
udvalgte udsigtspunkter findes attraktioner som 
Vejle stadion, klatreparken Gorilla Park, Dyrehaven 
og Skyttehushaven.

Fra det nederste udsigtspunkt ved Skyttehusve-
jen er der en fin udsigt over fjorden til Vejle Fjord 
broen og til de ikoniske byggerier Bølgen og Fjor-
denhus.
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Potentiale og idé

Nørreskoven og hele den skovklædte skrænt 
langs nordsiden af fjorden er en stor del af 
Vejles identitet. Samtidig er Nørreskoven 
allerede et sted hvor mange mennesker og 
aktiviteter samles. 
Nord for den eksisterende udsigtsbænk stiger 
terrænet ca. 25 m op mod et plateau, hvor der 
kan etableres et udsigtstårn eller -bro med et 
flot kig til fjorden og Vejle by.

Inspiration - Stegastein ved Aurlandsfjorden.

Arkitekt: Todd Saunders og Tommie Wilhelmsen

Fakta

Ejer: Vejle Kommune

Parkering: Inden for 500 meter findes 

parkering ved Vejle Stadion, ved Skyt-

tehushaven og langs Helligkildevej.

Tilgængelighed for alle: 

Kan etableres

Særlige bindinger: 

Strandbeskyttelseslinje, Fredskov.

Inspiration - A path in the forest, Tallinn

Arkitekt: Transsolar og Tetsuo Kondo Architects
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Tørskind Grusgrav

PANORAMA / FOTOS

P

P

Tørskind Grusgrav danner rammen om landskab-
skunst af kunstnerne Jean Clareboudt og Robert 
Jacobsen. Skulpturerne er fornylig restaureret af 
Vejle Museerne. 
På kanten af grusgraven åbner en fantastisk udsigt 
sig over Vejle Ådal.
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Inspiration - Trollstigen
 en del af Norges nationale turistveje

Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter 

Potentiale og idé

Tørskind Grusgrav er et godt sted at formidle 
fortællinger om ådalen, landskabets dannelse, 
åens genslyngning, Klingenbækgaard mm.
Der er mulighed for at lave en stiforbindelse 
på kanten af ådalen, som forbinder flere 
storslåede udsigtspunkter. Oplevelsen af 
udsigten der åbner sig ved grusgravens kant, 
kan understreges med en skulpturelt udformet 
platform.

Fakta

Ejer: Vejle Kommune

Parkering: Inden for 150 m.

Tilgængelighed for alle: 

Kan etableres

Særlige bindinger: Fredet område

Inspiration - Knudeklinten på Fur

Arkitekt: Leth og Gori + Reiulf Ramstad Arkitekter
Foto: Claus Bjørn Larsen 




