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overdækkeT oPholdSlouNge -BuSSToPPeT cykellounge multIareal med boldsPIl 

oPHold leg og lærIng klatrebane scenene og det magIske oPlevelsestårn

en akse med mange muligheder
Her skitseres et utal af aktivitetsmuligheder og rumlige arkitektoniske oplevelser:

Der etableres en ny kreativ busoverdækning helt ud til 
hovedgaden. Som et visuelt arkitektonisk element markerer 
den aksen og synliggør den aktivitet og energi, som udspiller sig 
omkring byens skole og fritidscenter. Overdækningen er også 
en visuel markering af en sikker skolevej og en fartdæmpende 
foranstaltning, hvor en hævet flade med en unik grafik byder 
velkommen.

Cykelloungen indrettes med finurligt lys og lyd og 
særlige loungemøbler, der kan holde til det danske 
klima. Den eksisterende overdækning opgraderes med 
ny og indbydende maling og grafik, og der opsættes nye 
cykelfaciliteter i form af luftpumpe, cykelophæng og 
værktøj, som skaber nye muligheder for socialt samvær. 

Den eksisterende parkeringsplads nedlægges, og skolens 
personale og forældre opfordres til at benytte de gode 
parkeringsfaciliteter i den sydlige del af aksen ved 
fritidscenteret. Området opgraderes til et nyt multiareal til 
boldspil, ophold og motorisk udfordring.  Området kan forsat 
benyttes til HC- parkering, varelevering og evt. parkering ved 
særlige events. Ligeledes vil der selvfølgelig stadig være adgang 
for vejens beboere, ligesom området skal være tilgængeligt for 
redningskøretøjer.  

Et område for ophold, leg og læring etableres ud for skolen 
sydlige bygninger og skaber en direkte kobling mellem 
boldbanerne i vest og en kommende kunstgræsbane i syd. 
Området indeholder forskellige poetiske elementer som 
påvirker sanserne og som bl.a. kan benyttes i forbindelse med 
forskellige undervisningsforløb for skolen elever. 

Klatrebane med poetiske tekster om at opleve verden – med 
referencer til byens særlige historie. Derudover etableres en 
balanceskulptur i granit, hvor enkelte sten er udsmykket i 
poetiske farver og indgraveringer. Visionen er at skabe nogle 
skulpturelle elementer, der udover bevægelse og leg, også 
rummer kulturelle oplevelser.  

Et magisk oplevelsestårn udformes med klatrevæg, svingtorv, 
hoppebane, balanceområde, overdækning, lydoplevelser og 
udsigt ud over de grønne landskaber. Foran tårnet etables en 
miniscene, der kan bruges ved mindre events og opvisninger. En 
svellebane til parkour, balance og poesi. Det hele omgives af en 
rolig og bevægende lyssætning, som kommer til syne om aftenen 
og i vinterhalvåret.  
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en poetisk skov 

Visionen er at skabe en række robuste elementer, der på én gang står som 
en levende skulptur og samtidigt rummer en masse leg og bevægelse. 
Stålrørene kan bruges til at klatre i, til at gå armgang i, til at svinge om-
kring, til linedans osv. Samtidig indsættes på hver af rørene en række 
tekster, som f.eks. kunne blive lavet af byens børn. Det kunne tematiseres 
med tekster om hvordan de unge tænker om livet, og hvad der for dem 
står som det vigtigste statement i livet. Visionen er at sætte niveauet højt, 
og skabe nogle værker der også sætter tankerne i gang for mange andre.

klatrebanen

Udformet som en vildnis af reb, står elementet som en levende skulptur 
der kalder på bevægelse og liv. En farvet faldgummiflade omdanner det 
rå element til en levende skulptur, og en række tekster står som lysende 
stålbogstaver på ydersiden – for at vække nysgerrigheden og forundrin-
gen hos de forbipasserende. 
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et pejlemærke i landskabet

Tårnet er opbygget som en poetisk skulptur med en særlig lyssætning, en række 
poetiske rumligheder og et væld af leg og bevægelse. I tårnet kan man tumle i 
bløde net, klatre, svinge og holde udkig. Tårnet er udformet som en labyrint på 
højkant og vil stå som en lysende attraktion for både hallen, campingpladsen, 
skolen og når forældre sætter deres børn af på p-pladsen før de skal møde i 
skole. Visionen er at skabe en attraktion som indgang til aktivitetsaksen.
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krigshavnen
Krigshavnen fremstår i dag som en pæn og velplejet park, der giver et frodigt 
bidrag til bybilledet, når man kører gennem byen. Parkens navn – Krigshavnen 
– og den karakteristiske historie er dog ikke tydeligt repræsenteret i parkens 
udtryk, og de fleste når ikke engang at registrere stedet, når man passerer på 
hovedgaden. Visionen er derfor at opgraderer stedets visuelle identitet, og skabe 
en reel plads i byen. 

Pladsens bagtæppe markeres med et visuelt hegn af hvide pulverlakerede 
stålrør, der enkelte steder udskiftes med hvide missiler og håndvåben… ikke som 
krigsmateriel, men som en forstærkning af gøglerens selvironiske virkemidler. 
Små elementer, der forstærker stedets karakter og ånd, og giver lyst til at gå på 
opdagelse. I aftentimerne oplyses hegn og de mange grønne træer af en række 
uplights. Hegnet trækkes rundt om de fire grønne områder, og danner begyndelse 
af byens byzone med en hævet flade, der sænker hastigheden til en 40 km/t-
zone. På områdets nordlige del opsættes et visuelt pejlemærke som krigshavnens 
kadet på højkant – et oplevelsespunkt, der kan fungere som et legeelement i flere 
niveauer. På pladsen opsættes ligeledes nye info-skilte, som en del af de historiske 
ruter i byen. 

En markering i belægningen binder Krigshavnen sammen med sansehaven ved 
plejecenteret. 
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sansehaven og den gamle 
busholdeplads
Ved byens ældreboliger og plejecenter Frihavnen etableres en ny landskabelig 
foyer – en grøn sansehave for de ældste og de mindste. Med duftende urter, 
blomstrende træer og buske og en række sansemotoriske legeelementer, 
indskriver området sig i en af byens grønne kiler. Ofte ses græssende køer helt 
inde ved vejen, hvilket skaber en markant forstærkning af landsbykarakteren. 
Dette træk forstærkes yderligere ved at trække sansehaven helt ned foran 
Frihavnen, så den ikke kun tilgodeser beboerne, men i høj grad også trækker livet 
ud i gaderummet – uden at gå på kompromis med de grønne kiler. 

Sansehavens appel til både de ældste og de yngste skaber et dynamisk 
samlingspunkt, og vil være et oplagt udflugtsmål for byens småbørnsfamilier. 
Visionen er at skabe en række oplevelser, der ændrer sig hen over året med flere 
blomstringsperioder og flere elementer, der kan skabe aktivitet for flere brugere. 
Materialeholdningen holdes til natur-elementer, beplantning og skulpturelle 
elementer, der både rummer sanselighed, leg og læring. 

Den gamle busholdeholdeplads forventes at blive nedlagt, og omdannes til 
en grøn plads – som f.eks. kan indtages til særlige markeds-events. Pladsens 
belægning bevares i store træk, men de karakteristiske buslommer nedlægges, så 
pladsen kan bruges til flere formål. Pladsens ramme begrønnes yderligere, så den 
indgår i den grønne kile og kan stå som en smuk forplads til bygningen. Hermed 
friholdes pladsen også til fremtidige formål, hvor der bl.a. har været tale om 
etablering af et kulturcentrum for byens historie og kulturliv.  
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trafikal opgradering
- BeDre forhoLD for De BLøDe TrafIKaNTer

Der skal med enkelte virkemidler og tiltag skabes mere sikre trafikale forhold for 
byens bløde trafikanter. Dette gøres bl.a. ved at få skabt bedre og sikre skoleveje 
for byens børn og unge, at få anlagt særligt markerede overgange på byens 
mest trafikerende vejstrækninger, og ved at etablere en 40 km/t -zone langs 
den centrale del af hovedgaden. Markeringerne skabes dels med hævede flader, 
poetisk skiltning og grafiske termoplastmarkeringer i belægningen. 

sikre overgange
Der etableres nye sikre overgange, som er strategisk placeret i forhold til de 
bløde trafikanters bevægelseslinjer. Overgangene består af hævede flader med 
særlige grafiske markeringer. Flere af disse overgange udsmykkes med grafiske 
illustrationer og mønstre i termoplast, der er udarbejdet af byens skolebørn. På 
den måde sættes, der fokus på dem, som helt særlige trafikanter, der skal tages 
hensyn til i bybilledet. 

CyKeLrUTer for SKoLeBørN
Derudover skal skolebørnene undervises i de cykelruter, som de skal benytte sig 
af til og fra skolen. En kortlægning af byens vejstruktur og stisystemer viser at 
det er mulig for langt de fleste af byens skolebørn, at benytte sig af andre ruter 
end byens mest trafikerede og farlige vejstrækninger. Hertil er udarbejdet et helt 
netværk af villaveje og stier, som det er oplagt at byens børn og unge benytter til 
og fra skole og fritidsaktiviteter.

ny trafikal afvikling af biler ved skolen
Det foreslås at skolen nuværende parkeringsplads nedlægges og omdannes til 
en multifunktionel plads for boldspil, balance og leg, og at skolens personale og 
skolebørnenes forældre i stedet benytter Fritidscenterets gode parkeringsforhold 
i den sydlige ende af aksen. Dette forslag er udarbejdet på baggrund af store 
trafikale udfordringer, med meget og kaotisk biltrafik, omkring skolen om 
morgenerne, som er meget uhensigtsmæssigt i forhold de mange bløde 
trafikanter, der færdes i præcist samme område på samme tid.   

ny Cykelstier
Der er enkelte steder i byen, hvor det vil være oplagt at etablere gode og brugbare 
cykelstier i forbindelse med en opgradering af en sikker skolevej. Den ene sti skal 
etableres ved mellem Bakkevej og den nye aktivitetsakse, og skal følge det grønne 
bælte af træer og krat, som ligger mellem skolens vestlige boldbane og den nye 
multiareal (nu skolens eksisterende parkeringsplads). Denne stil vil kunne benyttes 
af alle skolebørn, som er bosiddende i hele den vestlige del af byen. Den anden 
oplagte cykelstiforbindelse er mellem den sikre overgang på hovedgaden ved 
Aksen og den gamle karakteristiske museumshave, denne stil vil kunne servicere 
de bløde trafikanter fra byens nordøstlige område.  

40 km/t Zone
Det foreslås at der etableres en 40 km/t zone langs en strækning af byens 
hovedgade, for på den måde at sænke hastigheden for de mange biler og lastbiler, 
som hver dag kører igennem byen. Den nye hastighedszone skal begynde ved 
den markerede flade ved Krigshavnen og slutte ved den markerede flade ved 
Aktivitetsaksen. På den måde har zonen en tydelig markering af start til slut.
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stiforbindelser
- natur og kulturhistoriske oplevelser

kultursPoret

skovruten

engruten

markedsruten

En række eksisterende hjertestier omlægges og udbygges, så de skaber forskellige 
oplevelses-loops. Stierne forbindes i et fælles netværk, og der anlægges en række 
digitale fortællebænke, med korte finurlige fortællinger om naturen, historien og 
gøgler-traditionen. Stierne bevæger sig ud omkring markedspladsen, shelterbyen, 
museumsparken, det gamle banespor, kirken, kilen og udgravningerne. 

Hermed indrammes byens historien og stierne kan på sigt opgraderes med bl.a. 
oplevelses-elementer i naturen omkring byen og et geologisk udgravningstårn, 
hvor man interaktivt kan få levendegjort de gamle spor fra jernalderen og 
vikingetiden. 

På byens nye pladser, ved Aktivitetsaksen, Hovedpladsen og Krigshavnen opstilles 
en række poetiske skilte, der anviser ruter, oplevelser og hvor lange stierne 
er. Visionen er at de skal bruges af både løbere, gående, turister og være med 
til at sætte spot på de aktiver byen har at byde på. Af samme grund, kædes 
de sammen, så også klublivet (f.eks. kroket-banen og mountainbike-sporet) 
synliggøres. Stierne skal opbygges med finurlige og poetiske elementer, så man 
kan gå på opdagelse og samtidigt lærer lidt mere om byen. 

et stisystem med ruter i variende længder der hver især 
består af forskellige natur og kulturhistoriske oplevelser
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ByeNS fæLLeSSKaB
- sammenhold og energi
Byens unikke fællesskab og skaberkraft skal organiseres, så det fremadrettet har 
mulighed for sikre en bæredygtig udvikling af Vorbasse. 

I dag er borgernes engagement og indstilling til forskellige frivillige indsatser en 
central ressource i Vorbasses positive udvikling. De voksnes engagement og det 
man får ud af engagere sig i alle former for frivilligt arbejdet – der særligt kommer 
til udtryk i forbindelse med byens marked, inspirerer og smitter af på byens børn 
og unge, som på den måde vokser op med en daglig læring omkring vigtigheden 
i at yde frivilligt arbejde. Denne energi og dette grundlæggende fundament for 
byen skal synliggøres, og ikke mindst benyttes i et omfang, så byen helt tydelig 
fremstår som en by, hvor man hjælper hinanden, løfter i flok og får ting til at ske. 

Byfornyelses projektet indeholder flere elementer, som kun bliver en succes, hvis 
man i fællesskab står sammen, bakker projekter og aktiviteter op og løfter i flok.  
Følgende dele af byfornyelsen har behov for at byens fællesskab træder i kraft:

forNyeLSe oG forSKøNNeLSe af hoVeDGaDeN
Her skal etableres en gruppe af ildsjæle med gode håndværker-evner, der kan 
være med til at hjælpe de lokale beboer langs hovedgaden, der kan bruge en 
hjælpende hånd til at få plantet et træ i forhaven eller malet sin facade.  

natur og kulturhistoriske oplevelser
Når byens historie og særlige fortællinger skal fremhæves i projektets stisystem 
af natur og kulturhistoriske oplevelser, skal de lokale ildsjæle med indsigt i dette 
emne på banen, og sikre at det er de bedste og mest finurlige historier, der bliver 
fortalt undervejs på de oplevelsesrige stier.   

aktiviteter og arrangementer på byens torve og 
pladser
Når byens torv bliver etableret og står klar til at blive indtaget, skal der samles 
en gruppe af ildsjæle som vil bidrage med at koordinere og sikre at der hele 
året igennem vil blive etableret forskellige arrangementer på byens nye centrale 
plads. Dette kunne eksempelvis være markedsdage, fællesspisning, fastelavn, 
juletræsfest m.fl.

organisering og koordinering
Det foreslås at det nuværende koordineringsudvalg (KU-gruppen), der har 
fungeret som koordinerende og styrende element i forbindelse med nuværende 
proces omkring byfornyelsesprojektet, forsætter med deres koordinerende rolle. 
Og at de er med til at få sammensat og koordineret de forskellige grupper af 
ildsjæle, der skal være med til at udvikle og videreføre visionen for Vorbasse.
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øKoNomI
Det økonomiske overslag over de planlagte og fremtidige aktiviteter i byen, er 
opdelt i tre faser. Dels en opstartsfase, som forventes igangsat umiddelbart efter 
områdefornyelses godkendelse og med det allerede eksisterende budget. Herefter 
en række elementer, som vil have et potentiale til fondssøgning i forbindelse med 
opstartsfasen, og til sidst en fase over fremtidige aktiviteter. 

Visionen er at skabe et robust grundlag, der kan fungere i mindre etaper – således 
at byen opnår en succes fra første færd, og samtidig forbereder de kommende tiltag. 
Overslaget skal ses som et groft estimat, baseret på erfaringspriser for sammenlignelige 
projekter, og baseret på nærværende skitseoplæg. Enkeltdelene kan justeres undervejs, 
men giver en god pejling i forhold til en realistisk balance mellem byens skala og de 
ønsker, der har været i processen.    

FASE 1 FASE 2 (fondspotentiale) Fase 3 (10 årsplan)

TORVET
Torvet (belægninger og inventar) kr. 1.800.000 400.000kr.               
Opsætning af karrusel inkl. fundament og konstruktion kr. 300.000
Ny ind og udkørsel til Søndergade kr. 500.000
Ny vej til Bakkevej kr. 500.000
Informationsskilte og poesi kr. 75.000 kr. 75.000
Tovets nordlige del 250.000kr.               

KRIGSHAVNEN
Hegn ‐ levende krigshavn kr. 350.000
Beplantning kr. 50.000
Det vertikale kadet/ubåd kr. 450.000
Sansehave med ophold  (område mellem Krigshavnen og Frihavnen) kr. 200.000
Motorikhave for de mindste og de ældste (område mellem Krigshavnen og Frihavnen) kr. 450.000

BUSPLADSEN
Omlægning af busplads ‐ til en grøn aktivitetsplads som del af den grønne kile (inkl.. ny placering af busholdeplads, 
f.eks. ved hovedgaden) kr. 1.400.000

AKTIVITETS AKSEN
Overdækket opholdslounge ( busstop) kr. 750.000
Multiareal (fleksibel flade) på gl. p‐plads kr. 275.000
Cykellounge kr. 150.000
Bakker, ophold, poesi og læring kr. 350.000 kr. 250.000
Naturlige kobling mellem boldbaner og akse kr. 250.000 kr. 50.000
Kunstbane (multibane) kr. 3.000.000
Klatrebane  kr. 250.000 kr. 150.000
Det magiske oplevelsestårn m. miniscene kr. 550.000 kr. 150.000

Sanse‐ og motorikhave for de ældste og de mindste
Haveanlæg og kobling til områdets beboere og turister  kr. 800.000

SIKKER SKOLEVEJ
Hævet flader i asfalt (5 stk. af 200.000 ‐ 400.000kr pr. stk. )  kr. 1.500.000
Grafik til hævet flade kr. 650.000
Sti ved skolen  kr. 600.000
Sti ved museumshaven kr. 400.000
Markering på cykelruter kr. 750.000

Naturruterne
Udkigstårn kr. 1.200.000
Fortællerbænkene kr. 450.000
skiltning kr. 150.000
Poetiske skulpturer m. historiske spor kr. 250.000
Etablering af mindre stier kr. 450.000

HOVEDGADEN
Beplantning ‐ træer, klatreplanter mv. kr. 50.000 kr. 350.000
Punktvis begrønning af vejrum kr. 480.000
Torvedannelser kr. 350.000
Facaderenovering / materialepris kr. 1.500.000

Teknisk projektering, udbudsmateriale, fagtilsyn og opfølgning kr. 500.000 kr. 582.500 kr. 1.158.000
Faseopdeling: kr. 6.000.000 kr. 6.407.500 kr. 12.738.000

SAMLET ØKONOMISK ESTIMAT

NUVÆRENDE BUDGET
Jfr. Budget fra Områdefornyelsen er følgende puljer/dele udlagt herover: 
Kommunens bevilling til sikker skolevej kr. 600.000
Ekstern bistand til programudvikling, rådgivning og kommunikation kr. 350.000
Styrkelse af tove og pladser kr. 3.700.000
Trafikale forbedringer kr. 1.350.000
Samlet  kr. 6.000.000



“velkommen tIl vorbasse 
- eN By med FælleSSkAB, gøgl og Nærhed”


