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til tekstredigering: benyt afsnitsformater
til brug af farver: benyt standardfarver
til layout: brug guidelines og ellers er der frie 
muligheder som vist nedenfor
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Formålet med projekteringsmanualen 
er, at beskrive principper og 
retningslinjer for jord- og 
vandhåndtering for de tre holme: 
Nordholmen, Trædballe Banke, 
Rosborg Ø, dele af Rosborg Enge, som 
udgør det omgivende landskab.

 Målet er at sikre en 
overensstemmelse mellem de 
oprindelige landskabsarkitektoniske 
intentioner, og det faktisk udførte. 

Projekteringsmanualen danner afsæt 
for dispositionsforslaget for terræn og 
vand. Da udviklingen af Ny Rosborg 
kommer til at foregå løbende over en 
årrække, vil man kunne forvente en vis 
tilpasning undervejs i selve 
projekteringen.

Forud for projekteringsmanualen, er 
der udarbejdet en Udviklingsplan for 
hele Ny Rosborg, som danner 
grundlag for denne manual. 
Derudover, er der aftalt en række 
forudsætninger med Vejle Kommune, 
som er beskrevet 
Forudsætningsnotatet, dateret 
27.11.2020

Der henvises endvidere til Niras notat, 
for en uddybning af forudsætninger og 
principper for vandhåndteringen, 
herunder også beregning af 
volumenbehov.  

HENVISNINGER

Udviklingsplan

Udarbejdet af: Lytt

Dato: 14.04.2020

Notat Ny Rosborg regn-
vandshåndtering

Udarbejdet af: Niras

Dato: 19.05.21

Forudsætningsnotat

Udarbejdet af: Lytt

Dato: 27.11.2020

Tegningsgrundlag

Bindinger.pdf

Udarbejdet af:

Dato:

Jordniveauer ift. forure-
ning_Rosborg Ø.pdf

Udarbejdet af: 

Vejle Kommune

Dato: 09.11.2020



Oversigtskort: Eksisterende forhold + omrids af de tre holme
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Kontekst

Området ligger generelt lavt i 
landskabet og er mod nord afgrænset 
af et eksisterende vandløb. Bagved 
ligger det eksisterende boligområde, 
Trædballe. Mod øst ligger et 
eksisterende kolonihaveområde, og 
længere mod syd findes Rosborg 
Gymnasium og HF.  Mod vest ligger et 
område, som på sigt vil blive udviklet 
som en del af Ny Rosborg. Mod syd 
afgrænses området af Vejle Å og den 
rekreative natur, som forbindes med 
Vejle Ådal. 

Det er meget vigtigt, at eksisterende 
bebyggelser og boligområder, ikke 
udsættes for klimamæssige negative 
konsekvenser, som følge af den 
kommende udvikling. Det bør 
indtænkes, både i forbindelse med 
vand- og jordhåndteringen, og de 
rekreative, sociale og infrastrukturelle 
potentialer, som udviklingen kan 
bidrage med. Derudover er det 
intentionen, at udviklingen af de tre 
første holme, med tilhørende 
vandhåndteringsstrategi, kan fungere 
isoleret fra den del af Ny Rosborg, 
som ikke er omfattet af denne 
projekteringsmanual.

Eksisterende forhold

NORDHOLMEN

TRÆDBALLE

KOLONIHAVER

ROSBORG 
GYMNASIUM 
& HF

Vestre Engvej

Fløbækken

sø
vådeng

vådeng

Vejle Å

TRÆDBALLE BANKE

Ve
jle

da
le

n

Campus Vejle

ROSBORG Ø



Forurening. Max 1 m til kote 
ca. 2,5 (mindre områder kan 
sænkes yderligere, men så 
skal forurening hånteres)

Forurening. Ren jordfyld 
øverst - Terrænet kan 
sænkes 3-4 m til ca. kote 2,5 
(mindre områder kan sænkes 
yderligere, men så skal 
forurening håndteres)

SIGNATUR

Forurenet jord, V2 kortlagt

Lavt terræn. Kan graves ud ca. 
1 m - Vær OBS på grundvand

SIGNATUR

Fredede fortidsminder

Fredede fortidsminder linier

Fortidsminde beskyttelseslinie

Beskyttet natur:

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

Sø

Oversigtskort: Fredninger og Beskyttet natur Oversigtskort: bindinger i terræn
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Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle
Tlf: 76 81 00 00
E-mail: post@vejle.dk

Sagsbeh.:  JAKOS
Dato:  03-11-2020
Målforhold:  1:5000

Emne:  Ny Rosborg Tegn. nr:  Package

Bindinger i terræn 

Jord- og vandhåndteringen er styret 
af en række bindinger i det 
eksisterende terræn. Det skal der 
tages højde for, både i forhold til hvor 
det er muligt at lægge 
regnvandsbassinerne, samt, hvor det 
er hensigtsmæssigt hhv. at lægge jord 
på, og grave jord af. 

I udgangspunktet friholdes beskyttet 
natur af terrænbearbejdning. Paragraf 
3 natur må ikke påvirkes - heller ikke 

ved belastning udenfor området. Dog 
kan en naturlig forandring 
sandsynligvis accepteres, ex. ved 
ændringer i eksisterende afdræning. 
Dette kræver dog nærmere 
undersøgelse samt en ansøgning.

Jorden under Rosborg Ø er forurenet 
omfang kræver nærmere 
undersøgelser.

Signaturforklaring

Fredede fortidsminder

Fredede Fortidsminder linier

Fortidsminde beskyttelseslinie

Beskyttet natur - DAI

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

Sø

Signaturforklaring

Fredede fortidsminder

Fredede Fortidsminder linier

Fortidsminde beskyttelseslinie

Beskyttet natur - DAI

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

Sø



1,5 m

?

?!

!

SkråningstopSkråningstop Holmtop

faldfald HolmfodHolmfod

1,5 m

?

?!

!

SkråningstopSkråningstop Holmtop

faldfald HolmfodHolmfod

TRÆDBALLE BANKE
NORDHOLMEN

X

X

X

ROSBORG Ø

Skråningstop 
kote 2.5 - 3.0

Holmfod kote ca. 1.0

Holmfod kote ca. 0.5-1.0

Holmfod kote ca. 0.5-1.0

Holmfod kote ca. 2.0-2.5

Holmfod kote ca. 1.0-1.5

Holmfod kote ca. 1.0-1.5

Skråningstop kote 
2.5 - 3.5

Holmtop op til 
kote ca. 4.0

Holmtop op til 
kote 5.0

Holmtop op til 
kote ca. 4.0

kote ca. 2.0 -2.5

Skråningstop 
kote 2.5 - 4.0

kote ca. 4.0-4.5 Holmfod kote ca. 1.0-1.5

Holmfod kote ca. 1.5

Holmfod kote ca. 1.5

Holmtop

SIGNATUR

Dige

Lægge jord på

Grave jord af

Kote færdig terrænx 0.0

Holmfod

Projektområde
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Terrænhøjder 

Skråningstoppen skal som minimum 
ligge over kote 2,5. Derudover er det 
vigtigt, at holmene ikke ligger for lavt i 
forhold til det omgivende landskab, så 
de bliver for svære at erkende. Ej 
heller er det hensigtsmæssigt, hvis de 
ligger for højt, som utilgængelige 
bastioner i landskabet. Skalaen skal 
være behagelig og let-aflæselig, både 
når man er på spadseretur i området, 
og fra bilerne, som passerer forbi. 

Ud fra disse kriterier sættes 
afstanden fra holmfod til holmkant i et 
interval fra 1 - 3 m, afhængigt af 
terrænets bindinger, samt karakteren 
af de tilstødende arealer, da højden 
tilpasses de tilstødende arealer så 
nænsomt, som muligt 

X

Designparametre

• Skråningstoppen place-
res fra kote 2,5

• Relationen mellem skrå-
ning og terrænhøjde 
skal være behagelig og 
let-aflæselig

• Afstand fra holmfod til 
skråningstop skal være 
min 1 m og max 3 m

• Terrænet udføres med 
bløde overgange

SIGNATUR

Projektområde

Holmfod

Skråningstop

Fremtidig kote

Eksist. vand

Bliver holmtoppen for lav, er den svær at erkende

Oversigt begreber

Når holmtoppen er i øjenhøjde, bliver holmen let at aflæse og skalaen behagelig.

Hvis holmkanten ligger for højt bliver kontrasten mellem holme og enge for stor.Oversigt: Princip for terrænhøjder

Terræn



Urban kant

SIGNATUR

Landskabelig kant

Forbindelse mellem holm
og landskab

Præcis kant

Projektområde

Urban kant

SIGNATUR

Landskabelig kant

Forbindelse mellem holm
og landskab

Præcis kant

Projektområde

TRÆDBALLE BANKE
NORDHOLMEN

ROSBORG Ø
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Oversigt: Princip for skråningshældninger Reference: Landskabelig kant

Reference: Præcis kant

Reference: Urban kant

Designparametre

Max. hældning 1:3

3 forskellige typer kanter :

• Urban kant - plateauer, 
trapper, opholdsarealer, 
stiadgange

• Præcis kant - hældning 
1:5 - <1:3, lav og ensartet 
beplantning

• Landskabelig kant - 
hældning <1:5, varieret  
beplantning

Kanttype defineres ud fra: 

• Landskabelig oplevelse

• Tilpasning til tilstøden-
de arealer

• Pladsforhold

• Solforhold

• Oplevelse fra eksist. 
områder

SIGNATUR

Projektområde

Urban kant

Præcis kant

Landskabelig kant

Skråningshældninger

Karakteren af holmenes skråninger vil 
have stor betydning for hvor tydeligt 
holmene træder frem i landskabet. Et 
af de grundlæggende 
designparametre er, at jorden skal 
kunne holde sig selv. Det vil sige, at 
den maksimale hældning på 
skråningerne skal være 1:3. Derudover 
vil terrænforskellen mellem holmfod 
og skråningstop også have betydning 
for hvor stor hældningen kan være, for 

at holmen fortsat kan aflæses i 
landskabet. Er afstanden lille, vil der 
være behov for at hældningen er 
større. Hvis afstanden er stor, vil 
skråningen godt kunne bære lavere 
hældning. 

Der skelnes mellem tre forskellige 
typer skråninger: Den Urbane Kant, 
Den Præcise Kant og Den 
Landskabelige Kant. Kanttyperne 

placeres ud fra krav til den 
landskabelige oplevelse, pladsforhold 
ved tilpasning til tilstødende arealer, 
oplevelse fra tilstødende by- og 
boligområder, samt solforhold. 
Således at skråningshældningerne 
afspejler både den landskabskarakter 
og bymæssige sammenhæng, som de 
indskriver sig i. 
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Kantprofiler

HOLMKANTER PRINCIPPER  1:200

PERMANENT VANDSPEJL / RENSEVOLUMEN

TØRT BASSIN / FORSINKELSE

SKYBRUD / STORMFLOD

HOLMFODSKRÅNINGSTOP

Urban kantprofil

Den urbane kant danner kontrast 
mellem det urbane og det 
landskabelige. Kanten har en relativt 
høj befæstelsesgrad, bestående af fx. 
plateauer, terrasser, trapper og 
stiadgange. Den urbane kant rækker 
ud i landskabet på en måde, så by og 
landskab flettes sammen. 

Landskab

By

Den Urbane kant er primært placeret i 
forbindelse med kvarterspladserne, 
der fungerer som centrale 
koblingspunkter mellem holmene og 
Rosborg Enge.

Designparametre

• Stor kontrast mellem by 
og landskab

• Det urbane rækker ud 
i landskabet, som et 
koblingspunkt

• Mulighed for at komme 
helt tæt på vandet

• Kan have en høj befæ-
stelsesgrad

• Der indarbejdes pla-
teauer, trapper, op-
holdsarealer, stiadgan-
ge
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Designparametre

• Markant overgang mel-
lem by og landskab 

• Max hældning (1:5 - 
max.1:3)

• Ensartet hældning

• Ensartet (lav) beplant-
ning fremhæver terræ-
net

HOLMKANTER PRINCIPPER  1:200

PERMANENT VANDSPEJL / RENSEVOLUMEN

TØRT BASSIN / FORSINKELSE

SKYBRUD / STORMFLOD

HOLMFODSKRÅNINGSTOP

Præcis kantprofil

Den præcise kant fremstår markant i 
det naturlige landskab, og 
understøtter kontrasten mellem det 
naturlige og tæt bebyggede. Den 
præcise kant er karakteriseret af 
præcise hældninger på op til 1:3, og en 
lav beplantning friholdt for større 
træer og buske, som risikerer at sløre 
motivet. 

Den præcise kant vil være den mest 
dominerende kanttype, og anvendes  
steder, hvor der ønskes en præcis 
overgang mellem det naturlige 
landskab og holmene. Samtidig vil den 
også typisk blive anvendt, de steder, 
hvor der skal tages hensyn til 
arealforbruget.

Landskab

By

Beplantningen holdes lav og ensartet, 
og den præcise kant vil derfor kræve 
en vis grad af pleje, for at vedligeholde 
og sikre udtrykket.
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HOLMKANTER PRINCIPPER  1:200

PERMANENT VANDSPEJL / RENSEVOLUMEN

TØRT BASSIN / FORSINKELSE

SKYBRUD / STORMFLOD

HOLMFODSKRÅNINGSTOP

Landskabelig kantprofil

Den landskabelige kant skaber en 
blød og naturlig overgang fra det 
omgivende landskab til holmkantens 
top. 

Hældningen er lav, svarende til max. 
1:5, og beplantningen er varieret og 
afspejler de landskabstyper og 
biotoper kanten støder op til. Driften 
er overvejende ekstensiv og lader den 
naturlige beplantning komme helt tæt 
på holmens top.

 I udgangspunktet vil man kunne 
lokalisere den bløde landskabelige 
kant på de nordøstlige sider på især 
Nordholmen og Trædballe Banke. 
Dette for at sikre en nænsom 
tilpasning, til de tilstødende bolig- og 
kolonihaveområder.  

Derudover skal bassiner til håndtering 
af hverdagsregn primært skulle 
udformes med lave kanter af 
landskabelig karakter.

Landskab

By

Designparametre

• Det naturlige landskab 
kommer helt tæt på 

• Lav og ensartet hæld-
ning (<1:5)

• Naturlig og varieret be-
plantning (høj/lav)



Holmtop

SIGNATUR

Eksisterende vand

Regnvand

Permanent vandspejl

Kvartersplads

Projektområde

Sikring stormflod/klimaregn

Sikring klimaregn

Strømningsveje

Holmtop

SIGNATUR

Eksisterende vand

Regnvand

Permanent vandspejl

Kvartersplads

Projektområde

Sikring stormflod/klimaregn

Sikring klimaregn

Strømningsveje

SIGNATUR

Projektområde

Skråningstop

Kvartersplads

Eksisterende vandsystem

Regnvandshåndtering

Strømningsveje

Oversigt: To systemer

Regnvandshåndtering
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Forudsætninger 

Sikringskote holme: 2,5 

Udløbsvandføring til recipi-
ent: 1 ltr. Pr. sekund pr. ha.

Gentagelsesperiode for 
overløb: Overløb hvert 10. 
år (T10). Forsinkelse fra 
oplandet i volumenet.

Gentagelsesperiode for 
klimavand: Som udgangs-
punkt 100-årshændelse 
(T100) fremskrevet til år 
2100.

Krav til rensning: Normalt 
dimensioneret vådvolumen 
(standard)

Nedsivning ikke muligt

Det eksisterende vandsystem 

I dag består det eksisterende 
vandsystem af Fløbækken, som leder 
vand fra oplandet og ned til Vejle å. På 
Ny Rosborgs arealer er bækken rettet 
ud, og har i dag mere karakter af at 
være en kanal, end en naturlig bæk. 
Midt på strækningen, lige nord for 
Vestre Engvej udvider bækken sig til 
en mindre sø. Kanalen nordvest 
omkring Nordholmen er oprindeligt et 
omlagt vandløb, med et noget 

udvisket dobbeltprofil. Det har 
fungeret som afløb for kloaksystemet, 
og spildevandspåvirkningen er i dag 
meget begrænset. Det forventes, at de 
tilstødende områder er separat 
kloakeret inden for de næste 3-4 år. 
Vandkvaliteten er påvirket af, at der 
pga. faldforholdene ikke er strøm i 
kanalen. Meget af vandet er opstuvet 
fra den lille sø, som ligger syd for og 
vandstanden i kanalen er påvirket af 

vandstanden ude i fjorden. Der 
kommer dog en lille smule naturlig 
vandtilførsel fra grundvandet, men 
der er desværre ikke de store 
muligheder for at hæve bunden og 
skabe mere fald, da det vil påvirke 
kapaciteten.  Det er intentionen, at 
kanalen nord og vest for Nordholmen, 
samt kanalen vest for Rosborg Ø 
kommer til at fremstå, som en bred 
kanal med sø-karakter, eller som et 

slynget vandløb. Kapacitet og 
hydrauliske egenskaber skal svare til 
nuværende forhold.

Af hensyn til pladsen foreslås det, at 
det så vidt muligt begrænses til det 
eksisterende udlæg, evt. med 
mulighed for at inddrage noget areal i 
retning af Nordholmen, hvis det 
vurderes hensigtsmæssigt. 



Holmtop

SIGNATUR

Eksisterende vand

Regnvand

Permanent vandspejl

Kvartersplads

Projektområde

Sikring stormflod/klimaregn

Sikring klimaregn

Strømningsveje

Holmtop

SIGNATUR

Eksisterende vand

Regnvand

Permanent vandspejl

Kvartersplads

Projektområde

Sikring stormflod/klimaregn

Sikring klimaregn

Strømningsveje
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Designparametre

• Prioriter våde bassiner 
ved kvarterspladserne

• Regnvand på holmene 
håndteres gerne synligt 
på overfladen

• Bassiner skal indpasses 
i landskabet så næn-
somt og naturligt, som 
muligt

• Undgå at det bærer 
præg af at være tekni-
ske anlæg

• Slynge eksisterende 
kanal vest og nord for 
Nordholmen, samt vest 
for Rosborg Ø

SIGNATUR

Projektområde

Skråningstop

Kvartersplads

Eksisterende vandsystem

Regnvandsbassin / Forsinkelse

Regnvandssø/ Permanent vådvolumen

Strømningsvej forsinkelse

Strømningsvej udledning til recipient

Afvanding

Det er en overordnet målsætning, at 
løsningerne er så rekreative, robuste 
og naturunderstøttende som muligt. 
Det betyder at de rekreative og 
naturmæssige værdier vægtes højere, 
end de tekniske egenskaber. Samtidig 
er det en prioritet at opnå så meget 
volumen, som muligt inden for de 
givne forudsætninger. For at opnå 
størst mulig kvalitet i landskabet er 
der en række værdier, foruden de 

tekniske egenskaber, som skal danne 
grundlaget for det endelige design.

Der skelnes mellem forskellige typer 
bassiner, med forskellige egenskaber, 
volumen og udtryk. Dette både af 
hensyn til at kunne håndtere den 
mængde vand, som der er behov for, 
og i overensstemmelse med de krav, 
som der stilles til vandkvaliteten. Men 
samtidig giver det også grundlaget for 
forskellige landskabelige kvaliteter, 

med plads til en varieret beplantning 
og rekreative muligheder. 

Undgå alt for dybe bassiner af teknisk 
karakter med stejle skråninger og 
prioriter i stedet naturligt og nænsomt 
indpassede bassiner. Udformning af 
bundprofil og brinker kan variere og 
tilpasses af hensyn til både 
biodiversitet og rekreative formål. 
Variationen er vigtig for at opnå et 
dynamisk og robust landskab. Da de 

fleste bassiner

 forsinkelsesbassinerne står tomme 
størstedelen af tiden, kan enkelte af 
dem indeholde rekreative funktioner, 
som fx leg, picnic, plæner til boldspil, 
osv. Især i forbindelse med leg, eller 
træningsfaciliteter kan det 
fluktuerende vand indtænkes som en 
ekstra kvalitet. Vandet ledes på 
overfladen, fra holmene til bassinerne, 
efter følgende princip:

1. prioritet er at vandet ledes direkte til 
de våde bassiner fra 
kvarterspladserne. For byggefelter, 
om ikke grænser op til 
kvarterspladserne ledes vandet til 
nærmeste holmkant. Al regnvand skal 
igennem de våde bassiner, inden det 
ledes videre til recipienten.

Oversigt: Princip for bassiner



Eksisterende vandsystem

SIGNATUR

Kanal slynges

Stormflodssikring

Projektområde

Klimavand sikring

SIGNATUR

Projektområde

Eksist. vandsystem

Eksist. vandløb slynges

Afgrænsning klimavand
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Designparametre

• Klimavand og det eksist. 
vandsystem kan løbe 
sammen og blandes, på 
den måde spiller de to  
systemer sammen og 
aflaster hinanden.

• 

• Stormflod håndteres 
i andet regi uden for 
projektområdet

Sikkerhed

Der skal være trygt at opholde sig  ved 
vandet med begrænset risko for at 
falde i, og er uheldet ude, skal det 
være let selv at komme op, eller muligt 
for andre at få øje på en. Der skal 
være en klar afgrænsning eller tydelig 
markering af sti og opholdsarealer 
mod vandet, fx. en græsrabat mod 
vandet eller ved en tydelig markering 
af kanten de steder hvor man kommer 

helt tæt på vandet.  Man skal selv 
aktivt opsøge de steder, hvor risikoen 
for at falde i er størst. Det kan være 
som en omvej på stien, broer eller 
opholdsarealer trukket lidt væk fra de 
primære stier.

Når brugerne inviteres helt tæt på 
vandet indarbejdes flg. 
sikkerhedstiltag: 

Lave brinker (max 1:5), bredzone med 
lavt vand, fast bund, lavt vand under 
broer, og mulighed for at komme op, 
hvis man falder i, samt gode 
oversigtsforhold, så man kan se, hvis 
der er nogen som er faldet i.

Fløbækken

Vejle Å

Sø

Vådeng

Sø / Mose

TRÆDBALLE BANKE
NORDHOLMEN

ROSBORG Ø

Oversigt: Klimavand



Forsinkelse

Rensevolumen

Lav brink med dobbeltprofil

Bassin var. bredde

Ophold / Aktivitet

Forsinkelse

Rensevolumen

Hård kant / Asymmetrisk bundprofil

Bassin var. bredde

Ophold / Aktivitet

Forsinkelse

Rensevolumen

Ophold / 
Aktivitet

Rabat Lavt vand under bro

Bassin var. bredde
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Designparametre

• Der skal tages højde 
for både rekreative og 
naturlige værdier

• Det skal være muligt 
at opleve vandet med 
kig ud over vandspejlet, 
men det behøver ikke 
være alle steder.

• Prioriter at give adgang 
til vandet fra kvarters-
pladserne

• Variér bundprofilet for 
at opnå landskabelig og 
rekreativ værdi

Principsnit: Landskabelig bring

Bunden udformes med et 
dobbeltprofil og flade brinker med 
hældninger på max 1:5.  Der er gode 
muligheder for at placere stier og 
ophold helt tæt på vandet. Der er 
mulighed for at etablere spændende 
stiforløb mellem tagrørene

Principsnit: Præcis brink

Brinkerne udføres i enkeltprofil 
med hældninger på op til 1:3. Stier 
og ophold placeres på afstand af 
brinkens top.

Principsnit: Hård brink

Med en præcis brink bliver vandet 
hurtigt dybt, og det giver gode 
muligheder for at etablere broer emd 
kig ud over vandspejlet.

Reference: Hård kant med 
asymmetrisk bundprofil

Reference: Præcis brink med sti på 
afstand og tydelig markering af hvor 
man kan komme tæt på vandet.

Reference: Lav brink med mulighed 
for at komme helt tæt på vandet 
markerede steder.

Våde bassiner

De våde bassiner indgår i 
regnvandshåndteringen som 
rensebassiner, for at sikre 
vandkvaliteten, inden det ledes videre 
til recipienten og der tages 
udgangspunkt i et normalt 
dimensioneret vådvolumen. For at 
bassinerne er effektive skal 
vanddybden være 1-1,5 m.  De våde 
bassiner planlægges, så der både er 
plads til et permanent vandspejl, samt 
volumen til forsinkelse. Brinker og 
bundprofiler må gerne variere af 
hensyn til det omkringliggende 
terræn, rekreative muligheder og 
biodiversiteten. 

Våde bassiner bør placeres i 
forbindelse med kvarterspladserne, 
for at opnå maksimal rekreativ værdi. 
Bliver det nødvendigt at etablere flere 
våde bassiner, eller flytte dem, skal 
det være ud fra overvejelser om, hvor 
man opnår den største rekreative 
værdi. Det kan være i forbindelse med 
adgangsveje, stier, eller sociale 
koblingspunkter.

Det permanente vandspejl sikres ved 
at udløbet placeres i højde med det 
ønskede vandspejl, og ved at sikre en 
tæt bund. Dette kan gøres ved brug af 
en lermembran.
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Designparametre

• Bassinerne skal have 
værdi, både når de 
er fyldte og når de er 
tomme.

• Skal indpasses naturligt 
i landskabet

• Undgå for dybe bassi-
ner

• Tilpas bundprofilet efter 
de landskabelige og re-
kreative programmer

 

FORSINKELSE

FORSINKELSE

FORSINKELSE

DRÆN / UDLØB
INDLØB

UDLØB

UDLØB

INDLØB

INDLØB

FORSINKELSE

FORSINKELSE

FORSINKELSE

DRÆN / UDLØB
INDLØB

UDLØB

UDLØB

INDLØB

INDLØB

FORSINKELSE

FORSINKELSE

FORSINKELSE

DRÆN / UDLØB
INDLØB

UDLØB

UDLØB

INDLØB

INDLØB

Tørre bassiner

De tørre bassiner vil overvejende stå 
uden vand, og derfor er det vigtigt at 
de fremstår som naturlige lavninger i 
terrænet og ikke bærer præg af, at 
være tekniske anlæg. Det er også 
vigtigt at brinkerne er lave - højst 1:5, 
gerne lavere, hvor der er plads. For at 
sikre, at terrænet fremstår så 
naturligt som muligt, bør de tørre 
bassiner ikke bliver så dybe, at de 
opleves som kunstige skår i 
landskabet. Der arbejdes med en 
generel bassindybde på 50 cm, som 
dog kan variere.

De tørre bassiner planlægges til at 
ligge så tæt på holmkanterne, som 
muligt, ud fra ønsket om at give det 
naturlige landskab, så megen plads 
som muligt. Det er dog samtidig 
vigtigt, at der ikke opstår en kontrast 
mellem bassinerne og det naturlige 
landskab, men at det opleves, som en 
naturlig forlængelse heraf.

Ved at orientere hældningen på 
bassinet vil man opnå forskellige 
vådgradienter. Det giver værdi 
for både landskab, natur og 
programmeringen. Lader man fx. 
hældning vende bort fra stier og 
områder, hvor man kan forvente en vis 
færden. Kan man begrænse mudrede 
arealer med sårbar beplantning i de 
områder.

Enkelte bassiner kan med fordel 
udføres med underliggende dræn, 
for at lede vandet effektivt bort ved 
mindre regnhændelser. Det gør 
det muligt at udnytte bassinerne 
til rekreative formål, som fx. 
mødesteder, boldbaner o.lign. 

Bundprofilet kan varieres for at styre 
vanddybderne i bassinet. Det kan fx. 
udnyttes, hvis man ønsker et område 
af en særlig karakter, fx. i forbindelse 
med leg og aktivitet. Det kan bl.a. 
udnyttes til at skabe våde områder 
med trædesten, eller tørre mini-øer 
periodevist omgivet af vand



Holmtop

SIGNATUR

Det styrede landskab

Vådeng, søog mose

Det kultiverede landskab

Skov

Projektområde

Eksisterende vand
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Beplantning

Designparametre

• Giv så meget plads til 
naturen, som muligt

• Udnyt eksisterende 
kvaliteter og forudsæt-
ninger - og byg videre på 
dem

• Robust beplantning 
med stor variation

• Kickstart beplantnin-
gen på særlige steder, 
ved at indplante større 
træer og buske

Beplantningskarakter

Et af de bærende parametre i 
udviklingen af Ny Rosborg, er 
kontrasten mellem det naturlige og 
det urbane. Der frigives så megen 
plads til naturen, som muligt, med 
afsæt i hjemmehørende arter, hvor 
variationen i beplantning og dyreliv 
afspejler topografi, lys/skyggeforhold, 
vækstlag samt hydrologiske forhold.  
Dette kan bl.a. gøres ved at gøre brug 
af varierede skråningshældninger, 

forskellige gradienter af fugtighed, 
næringsfattige jordtyper eller et 
minimum muldlag. Der udlægges store 
marksten til amfibiedyr i forbindelse 
med søer og bassiner. 

Valg af planter skal være varieret, 
afspejle den nære omkringliggende 
natur, både af hensyn til 
biodiversiteten og for at opnå en 
robust beplantning. Der tages afsæt i 
naturlig succesion, på udvalgte steder

 hjulpet på vej af indplantninger og 
udsåning af vildeng. På særlige steder 
kan der plantes træer i større 
størrelser for på den måde at 
’kickstarte’ processen, og for at 
understøtte stedets hierarki.

Plantninger i det kultiverede landskab 
uden for holmene skal ses som min-
dre nedslag og have en karakter, som 
ikke virker fremmed for den naturlige 
beplantning. 

Det kan fx. være en frugtlund, boldba-
ne i klippet græs, små dyrkningsfæl-
lesskaber, knudepunkter osv.

Regnvandsbassiner, friholdes så vidt 
muligt for træer og større buske. 
Enkelte karaktertræer ved brinken 
kan dog fungere, som et rekreativt og 
smukt indslag. Lige som strategisk 
placerede træer kan være med til at 
danne skyggefulde områder, hvor 
algevækst begrænses.

 Vådeng, søer og moser. 

Oversvømmelsesarealer med permanente 
vandspejl og fluktuerende vandstand. Enggræs-
ser med overstandere af træer og buske, ex. el, 
birk, tjørn, eg.

 Kanaler og vandløb.

 Der lægges vægt på det intime rum med vandet 
som samlende element. Det rislende vand er 
en kvalitet, som kan fremhæves ved at udlægge 
marksten i varierende størrelser. 

 Det kultiverede landskab. 

Består af haver, fællesarealer, boldbaner,  
dyrkningsfællesskaber, skovhavekoncept, 
bistader, aktivitet og leg. Der vil typisk være 
indslag af frugttræer, bærbuske, plænegræs, 
omgivet af enggræsser og naturlige træ- og 
buskplantninger.

 Beplantningen kickstartes

På udvalgte og særlige vigtige knudepunkter, 
og mødesteder kickstartes beplantningen med 
træer og buske i en størrelse, som giver noget 
volumen. Der kan suppleres med udsåning 
af hjemmehørende og gerne lokalt indsamlet 
frøblandinger.

 Lysåben Skov. 

Bevoksning med naturligt præg og stor 
årstidsvariation. Beplantning vil typisk bestå 
af træer, som el, birk, navr og gerne indslag af 
blomstrende træer, som hæg, tjørn, hyld og 
æble og nåletræer som fyr og lærk. Her kan 
etableres små lysninger til leg og ophold. 



Holmtop

SIGNATUR

Regnvand

Eksisterende vand

Kvartersplads

Holmfod

Projektområde

Intensiv drift

Holmtop

SIGNATUR

Regnvand

Eksisterende vand

Kvartersplads

Holmfod

Projektområde

Intensiv drift

SIGNATUR

Projektområde

Holmtop

Holmfod

Regnvand

Eksisterende vand

Kvartersplads

Intensiv drift

Driftsadgang
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Designparametre

• Ekstensiv drift MELLEM 
holmene

• Intensiv drift PÅ holme-
ne

• Drift af holmkanter 
varierer afhængigt af 
kanttype

Drift og pleje

For at give plads til det naturlige 
landskab tilstræbes det, at driften 
holdes så ekstensiv, som muligt. Det 
omfatter primært arealerne mellem 
holmene. På holmene, vil 
driftsniveauet være noget højere, da 
udearealerne overvejende vil bestå af 
private haver og fællesarealer. 
Grænsen mellem de to driftsformer vil 
være varierende afhængigt af hvordan 
holmkanten

 defineres. Som tommelfingerregl vil 
afgrænsningen mellem de to 
friftsformer afspejle skelgrænserne. 

Regnvandsbassiner skal driftes for at 
sikre, at de fungerer tilstrækkeligt 
effektivt. Det skal sikres, at det er 
muligt at få adgang til bassinerne, 
således at serviceveje og evt. 
vendepladser indarbejdes i projektet. 



Holmtop

SIGNATUR

Regnvand

Kvartersplads

Ankomstvej

Eksisterende vand

Projektområde

Supersti

Oplevelsessti

Holmtop

SIGNATUR

Regnvand

Kvartersplads

Ankomstvej

Eksisterende vand

Projektområde

Supersti

Oplevelsessti

Overordnede principper

Bearbejdningen af sti- og 
vejforbindelser på dette niveau, vil 
primært omhandle den måde de 
indpasses i terrænet, med henblik på 
at sikre, at de landskabelige 
intentioner indarbejdes i projektet.Fra 
stierne kan man opleve landskabets 
mangfoldighed, og med stierne er det 
muligt at styre hvor der ønskes megen 
aktivitet, og hvor man ønsker at give 
naturen plads og fred. 

Adgangsveje placeres, så der til hver 
en tid er adgang til holmene. 
Forbindelsesstier forbinder Ny 
Rosborgs holme med de tilstødende 
områder. De er asfalterede, har 
belysning og er sikret op til T50-T100. 
Oplevelsesstier placeres naturligt højt 
i landskabet, men vil i perioder kunne 
oversvømmes, de sikres op til T10

Af hensyn til det landskabelige 
hierarki, hvor holmene ligger som 

bakkeøer i et lavt blå-grønt landskab, 
er det  vigtigt, at adgangsveje og stier 
indplaceres naturligt. Evt. 
skråningsanlæg etableres med 
varierende hældninger og bredde, for 
at undgå, de kommer til at ligne diger i 
landskabet.
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Sti og vejforbindelser

Designparametre

• Infrastruktur mellem 
holmene indpasses na-
turligt i landskabet

• Placere stier og veje 
strategisk, så der dif-
ferentieres mellem de 
steder, hvor der kan 
planlægges for aktivitet, 
og de steder naturen 
skal have fred.

• Forbindelser mellem 
Rosborg Enge og hol-
mene skal styrke forstå-
elsen af landskabet og 
forbinde vigtige møde- 
og aktivitetessteder

SIGNATUR

Projektområde

Holmtop

Eksisterende vand

Regnvand

Kvartersplads

Ankomstvej

Forbindelsessti

Oplevelsessti

Eksisterende cykel- gangstier

Å stien

 Terrænregulering ved veje og stier må ikke blive for regulære.

Vej / Sti

Vej / Sti

 Terrænregulering indpasses naturligt. Max. hældning 1:3.
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T100

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

T50-T100

<T10

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

Designparametre

• Adgangsveje sikres til 
T100

• Superstier sikres til 
T50-T100

• Motions-og oplevelses-
stier sikres op til kote 
T10

• Evt. skråningsanlæg 
indpasses naturligt, 
skråningshældning skal 
variere

• Stier kobles primært på 
holmene via kvarters-
pladserne

Adgangsveje (T100)

Adgangsvejene holdes tørre og vil 
derfor ligge i min. kote 2,5. De 
placeres, så de forstærker oplevelsen 
af at køre op på holmene, og tilpasses 
landskabet, så de ligger som naturligt 
hævede arealer. Adgangsvejen holdes 
i kote 2,5 så tæt på holmkanten, som 
muligt, for så at skære sig ind i kanten, 
hvorved man forstærker oplevelsen af 
at bevæge sig op på holmen. 

Forbindelsesstier (T50-T100)

Forbindelsesstierne er en vigtig del af 
infrastrukturen beregnet til de bløde 
trafikanter. De forbinder Ny Rosborg 
med de tilstødende områder, 
herunder også til Bindeballestien, som 
er en direkte forbindelse ind til Vejle 
centrum. For at stierne kan fungere 
effektivt, ligger de hævet, så de kun 
risikerer at blive oversvømmet ved 
ekstreme hændelser. 

Oplevelsestier (<T10)

Stierne forbinder boligområderne 
med det omgivende landskab og 
rekreative destinationer. De placeres 
nænsomt og med et minimalt aftryk på 
naturen. Stierne ligger overvejende de 
steder, hvor landskabet er naturligt 
højt, men vil i perioder kunne 
oversvømmes allerede ved større 
hverdagshændelser.  Hvor de krydser 
særligt følsomme eller lavt liggende 
steder, kan de udlægges på lave 
gangbroer.

T100

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

T50-T100

<T10

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

T100

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

T50-T100

<T10

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

VAR. BREDDE
+ HÆLDNING

Principsnit: Adgangsveje
Reference: Adgangsveje

Reference: Superstier

Reference: Motions- og oplevelsesstier Reference: Gangbro

Principsnit: Superstier

Principsnit: Motions- og Oplevelsesstier
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Den videre proces
Dispositionsplan

Projekteringsmanualen anviser de væ-
sentligste principper og retningslinjer 
for hvordan terrænet og vandhåndte-
ringen skal bearbejdes i udviklingen af 
Ny Rosborg. Projekteringsmanualen 
giver dermed ikke et færdigt billede af 
hvordan vand og jord kommer til at se 
ud, da det forventes at blive udviklet 
undervejs i selve projekteringen. 

I forlængelse af nærværende projek-
teringsmanual, udarbejdes en disposi-
tionsplan med kotering af hele områ-
det i hovedkoter (0.5 m nøjagtighed), 
samt et overordnet jordregnskab og 
en overordnet landskabsarkitektonisk 
behandling af regnvandsystemet.

Udover principperne i projekterings-
manualen, indarbejdes følgende for-
udsætninger:

• Principper for terrænbearbejd-
ning i forbindelse med udvikling af 
Hyttebyen, som fremsendt i flg. 
dokumenter: 20200928 - D PÅ 
KANTEN - FASE 1 - 1-500.pdf




