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indledning
- baggrund og formål med projektet

Vorbasse ligger som en smuk landsby i det sønderjyske landskab. Byen har knap 1500 indbyggere og tegner sig som en 
driftig og levedygtig landsby, med eng, skov, en lille bykerne og flere fine bynære arealer. Byen er bl.a. kendt for Vorbasse 
Marked, der årligt tiltrækker godt 250’000 gæster og for Vorbasse Krigshavn.  

Men Vorbasse står også overfor en række udfordringer i forbindelse med byens udvikling. Byens hovedgade er over en 
årrække blevet mere og mere trafikeret, hvilket har gjort at udviklingen omkring byens centrum er blevet mere og mere 
usammenhængende, og at bylivet i mange af de centrale dele af byen er forsvundet. Samtidig har udviklingen af den 
gamle historiske bykerne sat sine klare spor, og fremstår uden sammenhæng og uden en overordnet planlægning.  

Formålet med projektet er derfor at få skabt en gennemgribende byfornyelse af Vorbasse, som skal genskabe et 
sammenhængende og oplevelsesrigt byliv, hvor den energi og skaberkraft som byens indbyggere i fællesskab besidder, 
kommer til udtryk i byens urbane miljøer. 

Projektet er en del af Billund Kommunes landdistriktspolitik som blev vedtaget i 2015. Kommunes strategi bygger på at 
man i lokalsamfundene arbejder med at styrke byernes identitet og derigennem får skabt en positiv udvikling. Desuden 
lægger kommunen vægt på at projekterne er til gav for så mange som muligt, og at de har en tiltrækningskraft på alle 
aldre.  

Byens unikke sammenhold og evne til i fællesskab at løfte de udfordringer byen står overfor, er en kæmpe værdi for den 
kommende byfornyelse af Vorbasse og har været et grundlæggende fundament for processen indtil nu.  Byens mange 
ildsjæle er bredt repræsenteret af både unge og ældre, og alle har stort fokus et godt og konstruktivt samarbejde, hvor 
alle er bliver hørt og taget hensyn til. 

byens historie
Vorbasse er med sine ca. 1300 indbyggere en af Billund Kommunes største landsbyer, og en af de få landsbyer i 
kommunen, som oplever fremgang og vækst i indbyggertallet.  Byen ligger placeret i den sydlige del af kommunen, og er 
centralt placeret mellem flere store byer som Billund, Esbjerg, Vejle og Kolding. 

Vorbasse har en enestående historie. I byen ligger udgravninger fra de første bosætninger i Danmark, der har tiltrukket 
stor international interesse. Dertil er der ved byens kirke en kilde, som i mange år tiltrak et utal af folk og handlede, da 
den mentes at have helbredende evner. På den måde opstod Vorbasse marked, som første gang fandt sted i 1731, og er 
i dag et af Danmarks største markeder og tiltrækker op til 250.000 besøgende hvert år. Markedsånden kan fornemmes i 
hele byen, hvor der er en aktiv handelsånd og lyst til at skabe og udvikle. Markedsånden handler også om gøgl, humor 
og selvironi og byen står med et værdifuldt potentiale, der både taler til hjertet og hjernen… Vorbasse er en by med et 
smil på læben. 

Den gamle bykerne, hvor flere huse er over 100 år gamle, kan stadig fornemmes i gadebilledet. Kigger man på de 
historiske spor, ligger der en gammel tradition for selv at tage del i byens udvikling, og for selv at tage ansvar for byens 
”fællesarealer”. I tidligere tider opstod fællesskabet bl.a. omkring dyrkning af marker, mens fællesskabsånden i dag, i 
store træk, er båret af lysten til at skabe en fælles identitet – hvor nøgleordene er fællesskab, handlekraft, sammenhold 
og gøgl…. Velkommen til børnenes landsby. 
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proCessen

Som baggrund for udformningen af dette skitseprojekt er der blevet afholdt forskellige typer af 
workshops, cafémøder og arbejdsgruppemøder. 

I 2015 og 2016 blev der afholdt to åbne cafémøder, hvor alle byens borgere var inviteret, og hvor der 
deltog 80-100 borgere til hvert af de to møder. På cafémøderne blev der arbejdet med at konkretisere 
Vorbasses identitet og finde frem til hvilke potentialer og udfordringer byen har nu og vil få i fremtiden. 
Sideløbende med de to cafémøder blev der afholdt workshop med skoleeleverne på Vorbasse skole, som 
arbejdede med byens stemning, udseende, aktiviteter og sammenhold.  

Denne del af processen endte med at byens borgere valgte at der fremadrettet skulle lægges fokus på fire 
indsatser: 

A. Byens ansigt – Hovedgade og trafik

B. Byens torve og åbne arealer

C. Byens sammenhænge

D. Markedsføring og bosætning

På baggrund af denne proces blev der udarbejdet et program for områdefornyelse i Vorbasse, som 
blev brugt til at ansøge om økonomiske midler fra Billund Kommune og fra Udlændinge-, Integrations- 
og Boligministeriet i efteråret 2016. I slutningen af 2016 blev de ansøgte midler bevilliget fra både 
ministerium og kommune. 

Der blev efterfølgende etableret fire arbejdsgrupper, som hver især har arbejdet med de fire indsatser. 
Dette arbejde er forløbet i efteråret 2016 og foråret 2017. Arbejdsgrupperne bestod af repræsentanter 
fra foreningslivet, erhvervslivet, institutioner og privatpersoner, alle med særlig interesse og engagement 
inden for det aktuelle tema. 

Arbejdsgruppe A, der har temaet Byens ansigt – Hovedgade og Trafik, har arbejdet med følgende punkter:

- Fornyelse og revitalisering 

- Hovedgaden som rygrad og vejviser til byens mange tilbud

- Trafiksikre overgange for bløde trafikanter

Arbejdsgruppe B, der har temaet Byens torve og åbne arealer, har arbejdet med følgende punkter:

- Rekreative og aktive muligheder på byens torve og åbne arealer

- Multifunktionel anvendelse

- Placeringer og behov

Arbejdsgruppe C, der har temaet Byens sammenhænge, har arbejdet med følgende punkter:

- Synlige aktiviteter og sammenhænge mellem Vorbasse skole og Vorbasse Fritidscenter

- Synlige oplevelser mellem markedspladsen og byen

- Styrke hjertestiernes fortælling ved at binde aktiviteter, særlige steder og unikke oplevelser 
sammen

Arbejdsgruppe D, der har temaet Markedsføring og bosætning, har arbejdet med følgende punkter:

- Hvad er Vorbasses ”brand”?

- Hvad skal der til for at få flere til at flytte til byen?

- Hvordan får vi flere turister til at komme til byen?

- Hvordan kan vi bruge Vorbasse marked til at udvikle byens ”image”? 
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Arbejdsgrupperne har i processen arbejdet med at udvikle og konkretisere byens behov, og prioriteret hvad der 
inden for deres tema er vigtigt for at Vorbasse udvikler sig i en bæredygtig retning. Derudover har grupperne til 
flere fælles workshops kommenteret og sammenflettet deres egne idéer med de andre gruppers idéer, og lavet 
en overordnet økonomiske prioritering af alle gruppers forslag og visioner. 

Alle inputs fra den omfangsrige inddragelsesproces er konkretiseret og sammenfattet i forbindelse med 
udarbejdelsen af dette skitseprojekt for den kommende byfornyelse af Vorbasse.  

byens potentialer og udforringer
udfordringer:
- Byens meget trafikerede hovedgade
- En fragmenteret bymidte, med mange mellemrum uden byliv
- Nye boligområder placeres langt fra bykernen, og der opstår en usammenhængende bystruktur 
- Byens butikker lukker
- Der er begrænset tilgang til og opmærksomhed på byens omkringliggende naturoplevelser og landskaber

Potentialer:
- Vorbasse er en by, der ser muligheder frem for begrænsninger
- ”I Vorbasse handler vi ”
- Byens meget brugte og velfungerende fritidscenter
- Byens unikke fællesskab og evne til at stå sammen og løfte i flok
- En by som er kendt i hele Danmark for sit mere end 200 år gamle marked 
- En by hvor det særprægede, finurlige og gøgleriet prioriteres og værdsættes 
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3 byrums perler
- Som marKerer SIG LaNGS hoVeDGaDeN

hovedgaden
- forNyeLSe oG forSKøNNeLSe

GrøNNe forBINDeLSer
- KoBLING meLLem By oG NaTUr

planstrategisk greb

Hovedgaden opgraderes så det førstehåndsindtryk, man 
får, når man ankommer til byen, ikke længere er et nedslidt 
bymiljø uden liv, men en grøn og frodig hovedgade. En 
hovedgade, hvor husene repræsenterer en stemningsfuld 
landsbyidyl, med træer i forhaverne, stokroser langs gavlene 
og en sammenhængende farveskala på facaderne. 

Langs hovedgaden fremhæves tre unikke byrumsperler, der 
giver et indblik i de forskelligartede typer byliv og aktivitet, 
der udspiller sig i Vorbasse. Krigshavnen er byens frodige 
park, der rummer en del af byens unikke historie samt sjove 
fortællinger og anekdoter. Torvet bliver byens ansigt udadtil 
og skal med iscenesættelsen af det historiske hus og den 
unikke karrusel ”Mr. Swing King” repræsentere byen og dens 
identitet. Dertil bliver Torvet byens nye samlingsplads, der 
kan skabe liv og muligheder ved forskellige, særlige events. 
Aksen skal med sin langstrakte profil synliggøre al den energi 
og aktivitet, der i dag udspiller sig i og omkring skolen og 
fritidscenteret, og skabe grundlaget for endnu mere liv og 
aktivitet på områdets udendørs arealer. 

De grønne forbindelser skal skabe en rekreativ og 
direkte forbindelse mellem byens offentlige rum og den 
oplevelsesrige natur, der omgiver Vorbasse. Byens borgere 
skal dagligt kunne mærke og opleve egnens karakteristiske 
natur, og have en oplagt mulighed for at gøre brug af de 
mange naturoplevelser, som ligger lige udenfor deres 
hoveddør.  

- eN Ny oG STærK ByforNyeLSeSpLaN for VorBaSSe

Den forudgående proces har resulteret i et sammenhængende planstrategisk greb, der har til formål at skabe 
en ny og stærk byfornyelsesplan for Vorbasse. Det planstrategiske greb består af flere delelementer som sætter 
fokus på byens identitet og styrker, samt fremhæver de mange potentialer som byen har. 

Elementerne i det planstrategiske greb består af følgende:

krIgsHavnen

torvet

aksen
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ByeNS fæLLeSSKaB
- SammeNhoLD oG eNerGI

stiforbindelser
-NaTUr oG KULTUrhISTorISKe opLeVeLSer

trafikal opgradering
- SIKKer SKoLeVej

Hovedgadens høje trafikbelastning skaber store 
udfordringer for byens bløde trafikanter. Derfor skal der 
med enkelte virkemidler skabes et mere sikkert trafikalt 
netværk, der særligt har fokus på at skabe en mere 
sikker skolevej for byens børn og unge. 

Byen har brug for en sammenhængende struktur, 
som tilgodeser de mange unikke naturoplevelser og 
kulturhistoriske perler som byen byder på. Med et 
netværk af tydeligt markerede stier sammenflettes byens 
unikke historiske elementer, de særprægede fortællinger 
og karakteristiske naturoplevelser.

Byens fællesskab og skaberkraft skal med enkelte tiltag 
organiseres på en måde, hvor byens mange energiske 
borger kommer til at spille en vigtigt rolle i forbindelse 
med byfornyelsen af Vorbasse, og sikre at byens visioner 
og udvikling fortsætter i en positiv retning langt ud i 
fremtiden.
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Udsigtsmonument

Leg og aktivitet

Altetik

Fitness

Opholdszone og evt. shelters

Fortællebænk

situationsplan

Planen viser en sammenhængende byfornyelse af Vorbasse. Hvor byens tre 
nye perler markerer sig langs hovedgaden, med en diversitet af muligheder og 
byliv. De grønne forbindelser trækker landskabets frodighed ind i byens kerne 
og omkranser de nye attraktive byrum. Hovedgadens punktvise opgraderinger 
markerer sig som små blomstrende spirer langs hele strækningen og giver det løft 
og den inspiration, som gør at fornyelsen og forskønnelsen af hovedgaden kan 
udvikle sig fremadrettet.
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Vorbasse 
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udviklingsplan for vorbasse
Med denne byfornyelse af Vorbasse står byen foran et markant løft i udtryk og 
karakter indenfor få år. Men for at projektet giver mening mange år frem, er der 
særligt arbejdet med at sikre en positiv og visionær udviklingsplan af Vorbasse 
fremadrettet. Byfornyelsen er nøje tilpasset den overordnede vision, som byens 
borgere og Billund Kommune ønsker for fremtidens Vorbasse. 

Fremtidens Vorbasse skal være en frodig og grøn by, fuld af byliv og engagerende 
borgere. Hvor ildsjæle og gøglere sammen skaber en by, hvor det gode liv 
på landet leves. En by med muligheder og aktiviteter for alle aldre, hvor 
foreningslivet vokser, og byens handel og erhvervsliv tilgodeses. En by med 
nytænkende og naturrige boligområder, der kan tiltrække nye borgere med 
særlige ønsker om natur, ro og det aktive liv på landet.  

Visionsplanen består af tre fokusområder som tilsammen skal skabe en visionær 
og bæredygtig fremtidsplan for Vorbasse. 

ByforTæTNING
Der skal fremadrettet være fokus på at fortætte og udvikle den centrale del af 
Vorbasse. Bykernen skal bestå af en højere bebyggelsesgrad, hvor 3-4 etageres 
boliger med fordel kan opføres, og hvor forskellige serviceerhverv og handel 
placeres omkring byens offentlige pladser, torve og parker, bl.a. de tre nye 
byrumsperler. På den måde vil bymidten få et byliv med mere diversitet, et bedre 
grundlag for et holdbart og fremtidssikret handelsliv, og give borgerne andre 
boligtilbud end det meget udprægede parcelhus.

GrøNNe KILer
De grønne forbindelser fra byfornyelsen videreudvikles og udbygges med mere 
unikke og selvplejende naturområder og landskaber, der vil udfolde sig som 
markante grønne kiler i byens struktur. Dette fokus vil skaber højere værdi for 
hele områdets biodiversitet, og vil med sikkerhed øge værdien og kvaliteten af de 
omkringliggende landskaber.  Med øget fokus på at udvikle byens nære og ydre 
naturområder, skabes en værdi og kvalitet for hele Vorbasse, som sandsynligvis vil 
kunne ses og mærkes på byens boligpriser efterfølgende.  

udbygningsstrategi
I Billund kommunes lokalplaner ligger allerede flere kommende 
udstykningsplaner for nye parcelhusgrunde i Vorbasse. Hvilket er et udtryk 
for at der er efterspørgsel på nye byggegrunde. Men der skal i de kommende 
lokalplaner være mere fokus på hvordan disse nye udstykninger kan bidrage til 
en positiv udvikling af selve byen. Med et fokus på en specifik udbygningsstrategi 
af Vorbasse, kan man sikre at de nye boligområder kommer til at ligge mest 
hensigtsmæssigt i forholdt til byens kommende planer omkring bykernen og 
i forhold til de livgivende grønne kiler, som vil være oplagte at udnytte som 
rekreative arealer i forbindelse med de nye boligområder. 
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ByforTæTNING
- eN TæT ByKerNe meD maSSer af ByLIV oG haNDeL

GrøNNe KILer
- Som TræKKer NaTUreNS froDIGheD IND I ByeN

udbygningsstrategi
- Nye BoLIGområDer meD LaNDSByIDyL

“oldekolle”

Serviceerhverv

markedstorv

punkthuse

Café

Indkøb
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nye udbygningsområder
- forslag til nye typer af boligområder i vorbasse
På den overordnende udviklingsplan for Vorbasse ses et stort potentiale i at 
placere kommende boligområder i kanten af byen med direkte kobling til de 
markante grønne kiler, som kan byde på et utal af rekreative aktiviteter og 
oplevelser. De nye boligudbygninger kan tage form og udvikles efter de mange 
forskellige typer af behov, der fremadrettet vil blive stillet til vores boliger og 
boligområder. Det kan eksempelvis være klyngebebyggelser som tilgodeser 
fællesskabet med flere fælles funktioner som parkeringsarealer, legeområder og 
mindre fælleshuse. Det kan være naturparceller som giver mulighed for at bygge 
store villaer i naturskønne områder med direkte kobling til åbne naturområder 
uden store parcelhushaver og lange ligusterhække. Det kan være landskabelige 
rækkehuse, som lægger sig i landskabet, så man oplever at ens bolig ligger på 
første parket til unikke naturoplevelser.  

LaNDSKaBeLIGe ræKKehUSe

klyngebebyggelse

STore VILLaer på fæLLeS NaTUrGrUND
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hovedgaden
Overordnet set, fremstår Hovedgaden bestående af hhv. Nørregade og Østergade, 
noget fragmenteret. Dette understreges yderligere af, at hovedgaden fra byskilt til 
byskilt strækker sig over ca. 1,7 km, hvorved fornemmelsen af bymæssighed spredes 
ud over en relativt lang strækning set i forhold til byens størrelse. 

BymæSSIGheD
Samlet set, har hovedgaden et forløb af bygninger, der intensiveres omkring 
Krigshavnen og Torvet. Fra nord, omkring Nørregade 28, og frem til Østergade 16, 
er bygningerne placeret tæt mod hovedgaden og vejen er relativt smalt. Tilsammen 
danner bygninger og vejrum en fornemmelse af bymæssighed igennem fortætning. 
På denne strækning opleves en række pladsdannelser og torve. I den nordlige ende 
i form af en mindre pladsdannelse, der peger mod stationen samt ud i landskabet. 
Lidt længere mod syd-øst ligger parken Krigshavnen med sin frodige beplantning og 
rekreative elementer og derefter det større Torv. Sidstnævnte ligger i hovedgadens 
primære sving og er derfor yderligere visuelt eksponeret. Her skabes et logisk og 
identitetsmæssigt centrum for byen. Forløbet videre mod skolen fremstår mere uklart 
som by, men fremtræder stadig som et væsentligt område i kraft af skolens markante 
facade og åbenlyse, vigtige funktion. Imellem disse torve fremstår bygninger og 
vejrum med en vis karakter og fortætning, der binder torvene sammen og tilsammen 
skaber en fornemmelse af bygade.

ankomst til byen
På strækningen fra Nørregade 30 og nordpå er bygningerne trukket lidt længere 
tilbage fra vejen, hvorved hovedgaden fremstår mere som en ankomst, eller optakt, 
til selve bykernen. Denne strækning byder fortrinsvis på ældre bygninger, der bidrager 
til en fortælling om at Vorbasse har en historie som sted og som by. Fra Østergade 20 
og mod syd-øst tegnes ligeledes en ankomst til byen, dog med et mere løst udtryk og 
parcelhuse, der placerer sig lidt tilbagetrukket fra hovedgaden. Disse to nordlige og 
sydlige strækninger fremstår som ankomst til byen.
Særligt i de to ankomst-strækninger fremstår nord- og sydsiden af hovedgaden 
overordnet med forskellige karakteristika, fortrinsvis defineret igennem sin 
beplantning.
Nordsiden viser en tendens til en højere beplantning, hvor hække og træer skaber 
en form for grøn ryg – eller grøn kant, om man vil. Dette kan til dels skyldes at de 
foranliggende haver, ud i mod vejen, er sydvendte og det formodes at der på denne 
side af hovedgaden opleves et større behov for at kunne skærme sin sydvendte have 
mod trafikgener.
Sydsiden viser en mere åben beplantning, med opstammede træer, lavere hække og 
en rytme, der understreger bevægelsen igennem byen.

potentialer og strategier
Med afsæt i by-, bygnings-, beplantnings- og vejrums analyser og foto-registreringer, 
foreslås en række strategiske tiltag, der kan underbygge byens udvikling og identitet 
ved at styrke hovedgadens billede. Fokus er at bygge videre på eksisterende 
karakteristika, lokale særkender og potentialer. Analyser og strategier gør aktivt brug 
af eksisterende fysiske og funktionelle forhold, der kombineres med en række ad-
hoc tiltag. Formålet er, at dette på sigt kan skabe en mere samlet og klar identitet for 
hovedgadens udtryk – både for indbyggerne i Vorbasse, men også en oplevelse af ´en 
hovedgade man kan huske´ for dem, som kører igennem; Vorbasses ansigt udadtil.

Torve og pladsdannelser

Bygadeforløb igennem fortætning

ankomster hhv nord-vest og syd-øst

Byens centrum og byfortætning
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torv 1 
Nørre Torv (Station)

torv 2 
Krigshavnen

torv 3 
Bymidte - Bytorvet

Skolen (Torv 4) 
Skolen som center

Ankomst Nord/vest
Grøn kant og  grøn rytme 
på tværs

Ankomst Syd/øst
Grøn kant og  grøn rytme 
på tværs

Bygade
 Strækning 1

Bygade
 Strækning 2

Bygade
 Strækning 3
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styrkelse af hovedgaden
Torvene og byens vigtige funktioner
Ved hvert af torvene er der et potentiale for at binde hovedgaden sammen med byens centrale funktioner 
som hallen, plejeboligerne, boligbyen bag hovedgaden samt de større landskabstræk i form af grønne kiler. 

Forbindelser til byen bag hovedgaden
Ved torvene samt de mindre veje og stier bag hovedgaden, f.eks. omkring skolen, er der et potentiale for at 
gøre disse forbindelser mere tydelige, f.eks. i form af beplantning eller mindre byrums-elementer

Hjørnebygninger som hjørnesten
Bygningerne, der både indskriver sig i bygade-strækninger og på torve (typisk hjørnebygninger) er 
kardinalpunkter i at skabe en rumlig og logisk sammenhæng for billedet af hovedgaden og fortjener et 
særligt fokus.

Tætheder og fornemmelsen af bygade
Det tre strækninger med karakter af bygade kan styrkes i denne oplevelse ved fremadrettet at blive 
fortættet mod vejen i en mindre skala, der opretholder fornemmelsen af det nære og det lokale. Flere af 
bygningerne langs bygaden har et potentiale til mindre erhverv i form af udstillingsvinduer og indgange mod 
hovedgaden.

beplantning
Byens eksisterende beplantningstræk kan underbygges ved yderligere at iscenesætte den grønne kant mod 
nord med træer. Dog opleves der en tendens til, at den grønne kant har et massivt udtryk, der lukker sig om 
sig selv. her er der et særligt potentiale i fremadrettet at prioritere lysåbne træer og beplantning således 
at der ikke skabes en massiv skovstemning, men derimod en kant, der iscenesætter hovedgadens samlede 
forløb. mod sydsiden kan byens rytme og åbenhed understreges med lave hække og hegn vinkelret på vejen 
som videreudvikling af eksisterende træk.

Indramning af byen
I forhaver og på mindre ´overskuds-arealer´ langs bygadestrækningen er der et større potentiale for at skabe 
lokal identitet med et nært og smukt udtryk ved at ´booste´ lavere, blomstrende planter (se nedenfor).
Forhavernes hække på ankomst-strækningerne kan klippes i en højde, der fremmer at man kan hilse på 
hinanden, når man går forbi.
Hovedgaden kan samle og styrke sit ansigt udadtil ved at udnytte potentialerne i at iværksætte et fælles 
fodslag omkring mindre, ad-hoc løsninger, der kan initieres af den enkelte ejer/beboer og som tilsammen 
kan underbygge stemningen af bygade. 

Lav beplantning
På et meget lokalt niveau, kan hovedgaden gives en unik stemning i form af en beplantnings-strategi for 
forhaver og små forarealer langs bygninger, f.eks. espaliers og mindre bede med bl.a. stokroser, rosenbuske, 
stedsegrøn kaprifolie, klematis mv. samt rhododendron på de grønne arealer ved torvene. 

Stakitter og træværk
Lave stakitter langs haver og forhaver kan med fordel opsættes og males og på sigt skabe en Vorbasse-
identitet mod hovedgaden. Dette er i forvejen tilfældet flere steder i byen og kunne bruges yderligere. Her 
kan med fordel vælges hvide og blå farver som tilsammen kan skabe en genkendelighed - variation over et 
tema.

Liv i gaden
Yderligere opstilling af små bænke. Særligt boder med gårdsalg ved vejen bidrager til at skabe en oplevelse 
af liv og nærhed. Disse ses allerede flere steder og tilfører både stemning og uformelle muligheder for at 
stoppe op - også for besøgende.
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nye farver På enkelte af 
Husfacaderne

grønne forHaver
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træer I forHaverne
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Området er i dag præget af en usammenhængende trafikal struktur, som gør 
at en stor del af området er udlagt til vejareal. Med projektet foreslås en stor 
sammenhængende og åben plads, der skaber et samlingspunkt i byens hjerte. Her 
skal byens historiske hus for alvor fremhæves, og byens nye vartegn - karrusellen 
Mr. Swing King – opsættes som et symbol på den gøgler-mentalitet og livsenergi 
byen bygger på. 

Der etableres en ny trafikal afvikling af pladsen. Bakkevej lukkes mod Østergade 
og i stedet laves en direkte forbindelse mellem Søndergade og Østergade. Det 
foreslås at der anlægges en ny vej som forbinder Søndergade og Bakkevej syd for 
det nye torv. På den måde bliver byens centrale trafikale knudepunkt til byens nye 
centrale torv. 

Torvet udformes som en stor og åben plads med mulighed for fleksibel brug. 
Pladsen udlægges som en stor grusflade med en sti af fast underlag, som kan 
bruges af cyklister og kørestolsbrugere. På pladsen plantes enkelte træer som 
skaber en frodig karakter og der udlægges enkelte markante træsveller, der 
benyttes som bænke.  Omkring karrusellen anlægges en stor cirkulær siddeflade, 
som fremhæver karrusellens form. Karrusellen opsættes på et plateau af beton, 
der kan benyttes til andre formål hvis karrusellen ikke har mulighed for at stå ude 
på pladsen hele året. 

På hovedgaden etableres en hævet flade, der med et grafisk mønster markerer 
pladsens udstrækning til den anden side af vejen. Dette vil nedsætte hastigheden 
på biltrafikken og etablere en sikker overgang for bløde trafikanter hen over 
hovedgaden.  

Der plantes forskellige typer af træer og opstammede buske, som tilsammen 
skaber en grøn ramme omkring hele torvet. Dette får området til at fremstå som 
en grøn oase midt i byen, og er et af de første tiltag i byens nye grønne struktur.

Det fleste af torvets eksisterende parkeringspladser flyttes og genetableres i 
den vestlige del af pladsen. Dermed er der stadig rigtig gode parkeringsforhold 
midt i byen, men de er ikke længere det mest synlige element på torvet. 
Parkeringspladserne foran kroen udvides, og der skabes en bedre og mere 
æstetisk forplads foran kroens hovedbygning.

torvet
- byens nye vartegn 
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egesveller
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Total 33 antal p-pladser Total 29 antal p-pladser
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Aktivitetsaksen er en sammenhængende rambla af aktivitet og liv, som skal 
forstærke og understrege byens unikke energi og fællesskab. Her ligger Vorbasse 
skole, Fritidscenteret og byens bibliotek. Formålet er at skabe en aktiv og 
oplevelsesrig akse, der markerer sig på hovedgaden i nord og strækker sig helt 
ned til campingpladsen i syd. Aksen skal udnytte den unikke aktivitet og energi der 
allerede eksisterer i fritidscenteret og i skolens indre gårdmiljøer, og trække dette 
ud i et oplevelsesrigt bymiljø, der giver muligheder udendørs aktiviteter i alle 
former og for alle aldre. 

Hovedvejen er byens ansigt udadtil, og aktivitetsaksen skal netop være med til at 
synliggøres byens aktiviteter. I dag fremstår skolens ankomst udelukkende som 
et trafikalt kaos i morgentimerne. Visionen er derfor at skabe et levende område, 
hvor børnenes aktiviteter er i fokus. Det betyder at kørsel fjernes fra området og 
erstattes af aktivitetspunkter. 

aksen


