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PRIMÆRE VISIONER
En fæstningsby i udvikling
Ved overgangen til en tredje urbaniseringssfase er det et fællestræk for rigtig mange byområder i den vestlige verden, at de undergår voldsomme forandringer - særligt som følge
af radikale ændringer i både industri og landbrugsproduktion med de konsekvenser det
har i forhold til de direkte livsvilkår for store dele af befolkningen. Disse forandringer foregår ujævnt og er foregået over en meget lang periode. I dansk sammenhæng begyndte
disse forandringer allerede i 70’erne, hvor centrale byområder begyndte at ændre karakter,
mens forstæderne etableredes. Men det er først i 00’erne, at de helt massive ændringer
finder sted med totale afviklinger af centrale industriområder og radikale forandringer i
landbrugsstrukturen.
Hvis vi hævder, at vi nu befinder os i en tredje urbaniseringsfase, må der jo have været
nogle faser før denne og netop Fredericia er, som bymæssigt område, faktisk et rigtig godt
eksempel på at alle 3 urbaniseringsfaser findes, som synlige elementer med den tidsmæssige forskydning, der altid vil være, når vi sammenligner danske forhold med den europæiske historie i øvrigt:
Hvis den første fase er knyttet til den urbane revolution, der starter med renæssancens forvandling af middelalderbyen, kan man hævde, at den fase er knyttet direkte til Fredericias
grundlæggelse i det 17. og 18. århundrede og direkte afspejlet i det bevarede voldanlæg
og den regulære og rationelle gadestruktur (kortet 1746 - fra konkurrencemateriale). En
fæstningsby som i bestemte situationer skulle være helt lukket udadtil og altså ikke i den
forstand porøs.

gere anvender og færdes i det urbane rum på forskellige måder til forskellige tider. På den
måde er det aldrig en statisk tilstand, men relateret til forskellige fænomener, der kan påvirke den måde det urbane rum reagerer på over tid i forhold til praksisser og bevægelser.
PORØSITET SOM ET VILKÅR
Voldenes grønne struktur kombineret med det regulære gadenets overrumplende visuelle
kvaliteter, er det helt særlige for Fredericia også de store gamle industriområder på havnen, som er gået fra at være lukkede no-go-areas til potentielt, at være en del af den porøse by. De frigivede areal kan fungere som instrument, der aktivt hjælper med at etablere
lokalt ejerskab til de nye bæredygtighedssammenhænge i det urbane landskab.
Overordnet set kan porøsitet også defineres som forholdet mellem det areal, der bruges
til bevægelse og det samlede areal. Der er altså tale om en relativt abstrakt bestemmelse
som umiddelbart kalder på en konkretisering. Hvad er det der kan bevæge sig, hvad er det
der skal bevæge sig af hvilke kanaler. At aflæse og designe porøsitet betyder i så fald at vie
al opmærksomhed på alle former for praksisser, forandringer, rumlige brudflader, urbane
materialer og tilgængeligheder, samt muligheder for helt nye former for flow.
Men selv om der formelt set eksisterer porøsitet, kan der være ikke-forbundne ’porer’, der er
isoleret fra hinanden af ikke gennemtrængeligt stof. Gennemtrængeligheden er en funktion af forbindelser og opkoblinger. Samlet set handler porøsitet og gennemtrængelighed
både om flow af mennesker, om offentlig transport, aktiviteter af og imellem forskellige
befolkningsgrupper, samt selvfølgelig om alle bevægelser vedrørende vegetation, fauna
og vand.

Den anden urbaniseringsfase finder sted med industrialiseringens indtog og er i Fredericia
knyttet direkte til anlægget af havnen og den store udbygning af industrien, begyndende
i sidste halvdel af det 19. århundrede og fuldført i løbet af industrialiseringsprocessen op
igennem det 20. århundrede.

Porøsitet går på tværs af alle områder og skalaer. Det handler om mobilitet og sociale
spørgsmål, om generel demokratisk tilgængelighed, om erkendelse og forståelse, om byen
med åbne forbindelser overfor en betragtningsmåde med faste og uforanderlige hierarkier.
For det første handler det om strategier vedrørende rum og projekter, som folk kan tage
ejerskab til på et mikroskala niveau.

Med frisætningen af industrialismens primære arealer i Fredericia C ved overgangen til det
21. århundrede står også Fredericia ved overgangen til en tredje urbaniseringsfase med
den markante udfordring, at de tidligere faser stadig aftegner sig helt tydeligt i bystrukturen. Fredericias, helt store fordel - for stort set ingen samlede byområder i Danmark
kan på samme måde fremvise de forskellige faser i ren kultur. En stor udfordring bliver
også at få den anden urbaniseringsfase med industrialiseringen og den traditionelle byplanlægning til at aftegne sig i bybilledet. Det er på baggrund af de synlige 2 historiske
urbaniseringsfaser, at det samlede byområdes helt nye form for porøsitet skal vise sig i den
tredje urbaniseringsfase.

For det andet handler det om mere ekstensive strategiske projekter, der involverer hvorledes den ældre bymasse - uanset om den er lokaliseret i de centrale kerner eller i den
ældste del af de gamle forstæder - igen kan komme til at udgøre nogle reelt og praktisk
interessante livsomgivelser for mange forskellige grupperinger af folk. Karakteren af de
tættere dele af en by er startpunktet for tankegangen omkring porøsitet, og præcis her er
Fredericia et godt eksempel med de enestående voldanlæg, den regulære gade og pladsstruktur, som ’erindringsrum’ mellem det ’nye’ og det ’gamle’, på den porøse by i den tredje
urbaniseringsfase.

PORØSITET OG GENNEMTRÆNGELIGHED I EN NUTIDIG URBAN GEOGRAFI
Metaforen den porøse by, er et billede, der mere generelt taler om det europæiske urbane
landskab som et ikke-statisk og ikke-afgrænset objekt, men som noget der hele tiden er i
forandring. ’Porøsiteten’ kan betragtes som et begreb til overvindelse af nogle af de etablerede ordensforestillinger og det er noget, der kun kan ses og erfares, hvis man - foruden
det store perspektiv - også går meget tæt på stoffet, materialerne og omgivelserne. Den
er knyttet til forskellige mikro-historier og handler om det urbane landskabs evne til at
modtage og formidle nye praksisser, nye og gamle kulturer og nye krydsfelter.
Fredericia, som fæstningsby, er en sådan ’mikrohistorie’. Den opleves ikke ’mikro’-agtig i
Fredericia, hvor et utal af gode lokale kræfter gør et kæmpearbejde for kvalitativt at understrege den historiske dimension, der identitetsmæssigt indeholder et stort potentiale.
Desuden har det faktum, at krigen i 1864 stoppede før voldanlæg og gadestruktur blev
smadret, historisk givet Fredericia nogle helt unikke muligheder, der nu kan være drivkraften for en Fredericia som ”En Fæstningsby i udvikling” .

ANDEN URBANISERINGSFASE
INDUSTRIALISERINGEN

Det handler her om at indre haver, eksisterende pladser og stier, åbne og mindre tætte
blokke hvis åbne rum, gøres mere tilgængelige og mere integrerede i den urbane struktur.
Det betyder ikke, at andre dele af de urbane områder ikke er vigtige i relation til porøsitet,
men hænger sammen med at det - ud fra et økonomisk synspunkt - kan være altafgørende
for en bys udvikling, at der findes livsomgivelser af højeste kvalitet i de tætte byområder.
Livskvaliteten hænger først og fremmest sammen med reelle muligheder for en porøsitet,
der fungerer på flere planer: ved skabelse af infrastrukturer og faciliteter, der fremmer mulighederne for socialt samvær; at sikre kvaliteten af vilkårene ved at leve og arbejde i byen
ved at skabe tilstrækkelige mængder af åbent rum i tætte byområder bl.a. ved at genbruge
ledige områder, tomme arealer og skabe et mikro-væv af forbindelser for cykler og gående;
at fastholde og udbygge sociale og funktionelle blandinger, der kan differentieres i forskellige områder.

Opmærksomheden omkring ’Porøsiteten’, som fænomen, kan sige noget om nødvendigheden af fastholdelse af åbne arealer, hvor forskellige former for udvekslinger kan finde
sted og også om den midlertidighed, der altid må være en del af den urbane intervention.
Man kan sige, at porøsitet beskriver et materiales tilbøjelighed til at kunne udsættes for
gennemsivning og infiltration. Det har altså at gøre med, hvordan forskellige urbane bru-
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FØRSTE URBANISERINGSFASE
BYEN SOM BESKYTTELSE

ADEPT COWI KOLLISION TOPOTEK1 NOEMA BUREAU DETOURS MORTEN DAUGAARD

DEN TREDJE URBANISERINGSFASE
OPLEVELSESBYEN

HISTORISKE SPOR I EN NUTIDIG PERSPEKTIVERING; ’EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING’
Hvad er en ’moderne fæstningsby’? Selv om det identitetsmæssige potentiale i voldanlæg, byporte og
gadestruktur er indlysende, og den sociale og fysiske porøsitet i den tætte by er afgørende, er det også
essentielt, at den hænger sammen med resten af kommunen og at byen som ’fæstningsby’ tager den
nutidige situation på sig.
Børn og unge er helt afgørende også for liv i den centrale del af byen, hvis ikke den skal sygne hen i et
smukt, men helt livløst kulturarvs-image. Det betyder, at børn og unge fra hele kommunen og gerne hele
trekantsområdet også skal kunne tage ejerskab af kulturarven fra voldene og indefter. Det skal altså være
let for børn og unge at komme dertil. Der skal være gode direkte transportforbindelser vedrørende kollektiv trafik og for de lette trafikanter fra så stort et område som muligt.
Det er vigtigt, at man markerer meningsfulde steder over hele det urbane territorium (i det her tilfælde
både kommunen og trekantsområdet). Det kan være gamle betegnelser for forskellige steder, som sammen med en oversigt (via internet, billeder, fortællinger fra byens borgere) over andre former for territorial
tilegnelse fra forskellige grupperinger kan være de første led i skabelsen af en kollektiv erindring, som
dermed kan konstituere grundlaget for et projekt om ”En fæstningsby i udvikling’. Til det basale grundkort
kan der tilføjes diverse andre betydningsfulde steder, særlige boligområder, vigtige steder for forbindelser
og opkobling, store industriområder, der tidligere har været utilgængelige bevidsthedsmæssigt.

RENÆSSANCEBYENS GADESTRUKTUR

Den aktuelle gode historie om det tidligere industrispækkede Ruhr-område er fuld af fortællinger om
lokale tilegnelser, der har spillet en vigtig rolle i tilblivelsen af Emscher Landschaftspark, der udgør et
væsentligt element i det urbane landskab i Ruhr. Det er sandsynligvis ikke foregået uden sværdslag, men
åbenbart er folk blevet enige om den fælles satsning, hvor forskelle og ligheder pointeres, og historien om
en tidligere industrikultur fortælles og sætter et dominerende præg på landskabet.
Fredericia er selvfølgelig i enhver forstand langt fra Ruhr, men i forhold til et både ydre og indre bevidsthedsmæssigt billede kan der være et fælles træk mellem Ruhr og Trekantsområdet. Både som ’beskidt’
industriområde, men f.eks. også i relation til fodbold, som man skal ikke undervurdere som identitetsmarkør. Ligesom Vejle, Fredericia og Kolding kæmper i dansk 1. division, er Duisburg, Bochum, Dortmund og
Gelsenkirschen med Schalke 04 konkurrenter i den tyske Bundesliga. Men byerne har også fundet ud af,
at der ikke kun skal konkurreres. Hvis nyetableringen af Fredericia C skal lykkes, er det afgørende, at enhederne i Trekantsområdet finder ud af, hvor der skal konkurreres og hvor de kan komplementerer hinanden
i et fremtidig samarbejde. Det kan være med til at profilere hele Trekantsområdet som et knudepunkt for
handel, industri, kultur, sport og rekreation og være den jyske pendant til hovedstadsområdet. I så fald
kan Fredericia C for alvor blive en markør for overgangen til en tredje urbaniseringsfase - og i samspil med
Trekantsområdet løfte hele områdets betydning i både lokalt og landsdækkende regi.

VOLDENS REKREATIVE RAMMER

FREMTIDIGE VISIONER FOR FREDERICIAC
Visionen for FredericiaC er igennem disse indledende principper, at skabe en attraktiv og mangfoldig by
kan videreudvikles ud fra byens mange, eksisterende kvaliteter.
Et af de største parametre for at skabe en velfungerende by, er at skabe sammenhænge og fremkommelighed i mange forskellige niveauer. Infrastruktuelle sammenhænge mellem den nye bydel, den gamle
bykerne og den resterende by er essentiel for at sikre bevægelse og flow, der en livgivende faktor. Den
indre infrastruktur skal smelte sammen med og suppleres af den regionale infrastruktur, der kobler byen til
hele Trekantområdet, og den kollektiv trafik skal være logisk og sikre alle mulighed for at komme til byen.
En kollektiv, historisk erindring iscenesættes ved at markere vigtige steder i det urbane rum. Det være sig
igennem gadenavne, etablering af rekreative anlæg eller pladser, men historien spiller en vigtig rolle for
byens og byrummenes identitet og må derfor også vise sig i det offentlige rum.
Et samarbejde mellem Trekantområdets byer, kan løfte hele området ved at lægge vægt på forskellige
kvaliteter i de enkelte byer, så de supplerer hinanden i stedet for at bekæmpe hinanden. En samlet indsats
for at skabe synergi i Trekantområdet, skal sikre området som Jyllands pendant til Hovedstadsområdet.

INDUSTRIENS STORE SKALA OG SPECIELLE RUM
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Hovedgreb
Projektets helhedsgreb er en sammenhængende grøn struktur, der viderefører og over tid gentolker det
historiske voldanlæg. Strukturen placeres i forhold til de historiske principper for volden, som byens afgrænsning. Den gentænkte vold aktiverer byens centrale erindringsrum og fungerer som en livgivende
rygrad i det kommende byudviklingsprojekt. Det er et helhedsgreb, der skaber sammenhæng med, og i,
den historiske by og samtidig transformerer primære problemstillinger til primære kvaliteter i den kommende bydel ved vandet. Helhedsgrebet må derfor betragtes som understregning af Fredericia som en
fæstningsby i udvikling. En by der respekterer historien uden at forstene.
Helhedsgrebet indeholder følgende egenskaber, der alle er identitetsskabende for FredericiaC.:
• Voldenes historiske egenskab som fæstningsanlæg er i dag overflødig, men den beskyttende funktion
som den har antaget er stadig aktuel om end af andre årsager. Den sammenhængende grønne struktur
medvirker fx til at danne sikre og trygge færdselsforbindelser for blødetrafikanter samtidigt med at den
visse steder vil fungere som et tryghedsskabende værn mod støj- og luftforurening op i mod havnens
risikovirksomheder.
• Bæredygtige transportformer og en sammenhængende infrastruktur vil blive livgivende hovedårer både
til den eksisterende by og til den nye bydel. Sammenhæng imellem byens forskellige kvarterer skabes
på baggrund af historien, der iscenesætter forskellige byrum som en fortælling af byens historiske træk.
Sammenhængen sikres bl.a. igennem en forlængelse af byens gridstruktur, der tilpasses FredericiaC’s
konkrete visioner og udfordringer i et Grid 2.0.
• Helhedsgrebet giver adgang til vandet, havnen, byen og de historiske voldanlæg. Helhedsgrebet etableres over tid og projektets potentialer kan opleves og tilpasses undervejs i tilblivelsesprocessen. Helhedsgrebets identitetsskabende egenskaber understreges af midlertidige events og nedslag, som er med til
at sikre dialogen med brugerne, fællesskabsfølelsen, ejerskabet og fornemmelsen af tryghed og åbenhed, således at helhedsgrebet opfattes som et greb der er blevet til for og med deltagelse af brugerne.
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KVALITATIVE ERINDRINGSRUM
Ved at placere dette store rekreative rum langs byens kant aktiveres vandet, som byens primære ressource.
En grøn struktur, der ikke som volden er fredet, men kan fyldes op med en mangfoldighed af aktiviteter.
Den moderne vold bevæger sig igennem en række af forskellige rum.
Mod øst vil den fortsætte Kastellets karakter som en bypark. Her går man til udendørs koncert, man løber
en tur og lufter hunden. Et grønt område med plads til uformelle møder, uplanlagte aktiviteter og events.

kontinuerlig grøn forbindelse rundt om bykernens kant. Jernbanesporene iscenesættes igennem ny beplantning, belægning og lyssætning og den industrielle historie understreges.

Svolvsyrekajen vil henvende sig mod udsigten over Lillebælt. Trapper skaber bedre kontakt med vandet
og fiskepladser skaber aktiviteter ved vandet. Her vil volden i højere grad fungere som en promenade med
spredte aktiviteter og en konstant kontakt til udsigten.

Videreførelsen af volden skaber en grøn ringvej for cykler og gående i hele Fredericia. Den er samtidig den
første del af en ny rekreativ forbindelse mellem stationen og FredericiaC. Ved at holde dette grønne rum fri
for biler skabes en sikker forbindelse på tværs af området. Offentlige funktioner kan placeres langs dette
grønne bælte, så den kommende bydel skaber trygge rammer for både børn og voksne.
Volden vil samtidigt kunne fungere som en hævet landskabsplint med underliggende parkering. En strategi, der vil kunne vise nye veje for håndtering af parkering i konstruktion på en måde, der ikke bare skaber
mere bæredygtig transport, men også undgår de bymæssige mindre heldige parkeringshuse.

Fra Svovlsyrekajen ankommer man ad den nye vold til den gamle havn. Her finder man et mangfoldigt og
aktivt liv i forbindelse med caféer, restauranter og butikker, der karaktermæssigt forlænger den eksisterende handelsgade et stykke fra havnen. Havnerummet danner rammen om forskellige former for kunst
og aktivitet. F.eks. kan bøjer med lys i skabe opmærksomhed omkring havnerummet i de mørke vinteraftener eller et stævne for kajakpolo kan have banen her i havnerummet, hvor der er mulighed for at mange
tilskuere kan følge med fra kajkanten.

FORURENET JORD, RISIKO OG STØJ
Ved kastellet fortsættes voldanlægget således, at det nye rekreative rum skaber en buffer i forhold til støj
og visuelle forstyrrelser, samt skaber afstand til Shell terminalen mod øst. Den hævede jordvold mod Shell
kan etableres med områdets forurenede jord. Denne håndtering af den forurenede jord er både en økonomisk fordelagtig løsning og en fremtidssikret løsning, der skaber fleksibilitet i forhold til den videre
jordhåndtering.

På Værftsgrunden vest for den gamle havn skabes der grobund for mange nye aktiviteter og kulturelle
tiltag. I den gamle tørdok opføres f.eks. lystspil og ’Fredericia Revyen’ og den er ligeledes kulisse for fremtidige koncerter. Det store område med det industrielle historiske præg skaber stemning og giver området
en særlig ’rå’ karakter.

I den videre udvikling af projektet er det intentionen at undersøge, hvordan den forurenede jord kan håndteres med innovative og økonomisk overkommelige rigtige løsninger. Placeringen af jorden i dette voldene
frem for i det offentlige rum skaber en stor fleksibilitet for den videre håndtering: Hvor det er muligt, kan
naturlige in-situ og on-site rensningsprocessor igangsættes og hvor det ikke i dag er en løsning indkapsles
afskæres forureningen på en sikker måde, så den kan håndteres på et fremtidigt tidspunkt.

Fra Værftsgrunden fører gamle industrielle jernbanespor til Fredericia Station og det er også igennem
dette område, at den nye bydels vold sammensmeltes med det gamle voldanlæg, der fortsætter som em
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FREDERICIAC - EN AF FLERE KATALYSATORER FOR TREKANTOMRÅDETS UDVIKLING
En klar og bærende identitet for den regionale by
FredericiaC ligger centralt i Trekantområdet, i et historisk bykvarter og i en by, der har en lang tradition for
mangfoldighed og sameksistens mellem forskellige kulturer og religioner. Udviklingen af FredericiaC vil
bidrage til at Fredericia i endnu højere grad bliver en by, hvor bylivet orienterer sig mod vandet, samtidig
med, at Fredericia stadigvæk skal have kommercielle havneaktiviteter.
Der bygges videre på det bedste af det nuværende Fredericia og hvor FredericiaC tilfører nye kvaliteter. Den
bærende identitet for den nye bydel skal således findes i byens regionale betydning, historien, kulturen og
de stedbundne, lokale forhold. Vi vil i fase 2 arbejde videre med en udviklingsplan baseret på fem elementer i en klar og bærende identitet for FredericiaC.
FREDERICIAC SKAL OPLEVES SOM EN INTEGRERET DEL AF TREKANTOMRÅDETS ERHVERVSUDVIKLING
Fredericia er Vestdanmarks trafikale knudepunkt og det er byens største styrke i den regionale, erhvervsmæssige udvikling af Trekantområdet. Det rekordstore salg af erhvervsjord i DanmarkC kan tilskrives den
centrale og synlige beliggenhed ved motorvejen.
Den nye bydel er et let tilgængeligt område fra motorvejen med bil og forbindelsen til stationen fra bydelen bliver et vigtigt element i udviklingen af infrastrukturens sammenhæng med den nye bydel. De gode
infrastruktuelle forbindelser skaber optimale forhold for udviklingen af den nye bydel, der bliver et nyt
knudepunkt for vidensbaseret erhverv.
FredericiaC rummer et stort potentiale for en vidensbaseret erhvervsudvikling, der baserer sig på en attraktiv beliggenhed ved vandet i et levende, historisk bymiljø tæt på stationen - muligheder som Fredericia ikke hidtil har kunnet tilbyde. Det handler ikke kun om at tiltrække nye virksomheder, men også om
at give eksisterende virksomheder i f.eks. DanmarkC en mulighed for at kombinere en eventuel produktionsvirksomhed ved motorvejen med lokaler til f.eks. repræsentation på havnen. Desuden åbnes området
også op for lokale virksomheder indenfor handel, service, restauration, maritime erhverv mv., der tager
udgangspunkt i havneområdets stedbundne kvaliteter.

handel
attraktiv natur og boliger
iværksætteri og kultur

Handel
uddannelser
kultur, sport og foreningsliv

FREDERICIAC STYRKER STRUKTURERNE I DEN MEST MARKANTE, HISTORISKE BY I TREKANTOMRÅDET
Fredericia indenfor voldene er Trekantområdets mest markante, historiske kvarter. Gridstrukturen og
voldene fastlægger en klar og enkel struktur, som er bevaret gennem århundreder. I den sydlige del af
bymidten og i særdeleshed på havneområdet er gridstrukturen dog opløst, og voldene er mindre synlige
både her og ved adgang til området fra vest via Holstensvej. Udviklingsplanen for FredericiaC skal igen
synliggøre og fremhæve den historiske bystruktur, som er ét af områdets mest karaktergivende elementer
- ikke blot som en videreførelse af den eksisterende struktur, men med afsæt i de eksisterende forhold,
f.eks. gennem nyfortolkning. Udviklingsplanen for FredericiaC skal skabe overgang mellem den stringente
gridstruktur og bymidtens byggeri i moderat skala - og de store, industrielle enheder på havnen. Fredericias klare kendetegn - overskueligheden og trygheden indenfor voldene - skal også være bærende
elementer i udviklingsplanen.
FREDERICIAC SKAL LÆGGE NYE LAG PÅ EN KULTURELT OG RELIGIØST MANGFOLDIG BY
Fredericias centrale beliggenhed har gennem århundreder påvirket byen med impulser udefra. Byen har
udviklet sig som en mangfoldig og tolerant by, hvor mange religioner har levet side om side. I dag handler
mangfoldighed ikke blot om religion, men om at skabe plads til forskellige livsformer, der vægter centrale
værdier forskelligt: Fællesskab overfor individualisme, tradition overfor fornyelse. Identiteten i FredericiaC
skal afspejle Fredericias nuværende kultur og selvforståelse baseret på stærke rødder i historien, industriepoken og det stærke foreningsliv. Og de impulser, som tilflyttere vil bringe med sig: Individualisme og nye
krav til kultur- og foreningsliv. Det forudsætter, at FredericiaC skaber muligheder for, at byens eksisterende
kulturliv kan udfolde sig i et nyt område – og nye kulturer udefra kan udfolde sig side om side med dette.
FREDERICIAC ÅBNER OP FOR ET NYT SAMSPIL MELLEM BY OG VAND I FREDERICIA
Fredericia er grundlagt ved vandet. Men de industrielle havneaktiviteter har i mange år afbrudt forbindelsen mellem byen og vandet via havnen, og byens rekreative tilknytning til vandet, har knyttet sig til
strandene mod øst og lystbådehavnene langt vest for bymidten. Med omdannelsen af FredericiaC åbnes

Historiske bycentrum
Maritim kultur
Triathlon på volden og Lillebælt
Knudepunkt for togtrafik i DK.
tæt på Danmark C.
Udsigt over Lillebælt

der for, at vandets rekreative kvaliteter kan spille en langt større rolle i byens liv. Det bliver muligt at bo,
arbejde og handle i FredericiaC. Men den nye adgang til vandet giver også mulighed for, at maritime
fritidsaktiviteter, som i årtier har været henvist til området udenfor byen, med tiden kan trække mod
centrum og understøtte livet på havnen. ”Tyngdepunktet” i byens liv vil igen flytte sig mod vandet. FredericiaC skal udvikles i samspil med eksisterende havneaktiviteter på Shell, Rahbek Fisk, som vil være en del
af områdets fremtid på lige fod med byudviklingen. Det er et vilkår som gør at FredericiaC i et vist omfang
vil adskille sig fra traditionelle byomdannelsesområder i danske havne, hvor ’industri- og erhvervslivet’
dør ud, når traditionelle havneaktiviteterne ophører og afløses af byfunktioner. Visuelt vil nærheden til
kommercielle havneaktiviteter kunne give FredericiaC en mere rå karakter end mange af de øvrige byudviklingsområder i Trekantområdet, samtidig med at udviklingsplanens afskærmende elementer mod Shell
mv. skal sikre, at bydelen opleves tryg og imødekommende. Såvel industrihistorien i værftsanlæggene
som det 21. århundredes miljøtilpassede industrierhverv vil være en synlig del af identiteten i FredericiaC.
MÅLGRUPPER FOR INVESTERINGER OG AKTIVITETER I FREDERICIAC
FredericiaC skal åbne havneområdet for byens og byens befolkning, samtidig med at nye funktioner og
målgrupper tiltrækkes. Det vurderes, at der skal fokuseres på at skabe attraktive rammer for følgende
målgrupper:
1. Attraktive boliger for tilflyttere til Trekantområdet og familier i Fredericia, der søger en ny bolig.
Konkurrenceprogrammet lægger stor vægt på, at der skabes plads til boliger på havnen. Nye boliger bør
dels medvirke til at trække nye borgere til byen, dels at skabe et mere varieret boligudbud for den nuværende befolkning. Befolkningssammensætningen i Trekantområdet vil over de næste 25 år ændre sig
i retning af færre, midaldrende erhvervsaktive og flere aktive ældre. Hver 3. indbygger vil dog - ligesom
i dag - være under 30 år. Der bør som udgangspunkt skabes muligheder for boliger for alle, men der kan
være behov for især at fokusere på:

FREDERICIA C.

by- og havnemiljø
attraktive boliger

DANMARK C.

EN TÆT RELATION TIL TREKANTSOMRÅDET
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EN TÆT RELATION TIL DANMARK C. OG FREDERICIA ST.

DEN HISTORISKE BYSTRUKTUR

A) Store boliger til børnefamilier, der ønsker at bo i et levende bymiljø tæt på vand, by og strand. Denne
målgruppe flytter i dag ud fra området indenfor voldene, bl.a. fordi området er præget af mange små
boliger. Børnefamilierne vil være et positivt bidrag til at skabe liv i området, og med nye, attraktive familieboliger i FredericiaC vil Fredericia Kommune udbygge paletten af boligtilbud til børnefamilier. Det
forudsætter, at kommunen samtidig er på forkant med at skabe attraktive rammer i form af institutioner,
attraktive legepladser mv.

Netværksbaserede vidensvirksomheder har sjældent stærk, lokal tilknytning, men de kan bidrage til at
understøtte andre aktiviteter i området – fx restauranter og caféer. Samtidig lokaliserer de sig ofte i byggerier af høj, arkitektonisk kvalitet.
Der bør også skabes rum for funktioner, der understøtter netværksbaserede vidensvirksomheder – fx hotel og konferencefaciliteter, der i dag ligger andre steder i byen, men som måske på sigt kan have en
interesse i en ny lokalisering i et attraktivt miljø på havnen.

B) Mellemstore boliger til aktive seniorer, der søger en bolig i et attraktivt og levende bymiljø og med god
tilgængelighed til privat og offentlig transport. Målgruppen vil vokse kraftigt i størrelse i de kommende
år, og det vurderes at tendensen vil fortsætte i retning af mange aktive seniorer, der rejser meget og f.eks.
bruger vandet rekreativt. For denne målgruppe vurderes en aktiv havn at være et plus, hvis der kan etableres et godt samspil mellem byudvikling og havnefunktioner, og hvis der kan etableres let adgang til f.eks.
sejlads på Lillebælt. Mellemstore boliger vil også være attraktive for mange singler.
Der bør arbejdes for at etablere både ejer- og lejerboliger. Dels for at skabe en varieret befolkningssammensætning, og dels for at gøre planen robust overfor konjunkturændringer. De to målgrupper bidrager
på hver sin måde positivt til byens liv.

3. Adgang til Lillebælt for aktive og besøgende med interesse i maritime fritids- og erhvervsaktiviteter
Betragtes FredericiaC fra vandsiden er beliggenheden enestående. Ikke kun for aktive havneerhverv, men
fremadrettet især for rekreation, sport og serviceerhverv i tilknytning til vandet. FredericiaC ligger præcis
midt i et væld af tilbud indenfor by, oplevelser og natur, som alle kan nås fra vandsiden. Vejle, Kolding,
Middelfart, Juelsminde, Bogense og en lang række naturperler ligger indenfor en radius på 25 kilometer.
Adgangen til vandet skaber grundlag for at maritime aktiviteter kan lokaliseres i FredericiaC, tæt på både
by og vand. Der bør planlægges for både fritidsaktiviteter i form af lystbåde, kajakker, fiskeri, søsportscenter mv., og serviceerhverv i form af fiskerestauranter, caféer, butikker der handler med udstyr til sejlads
og fiskeri, og som baserer sig på lokal arbejdskraft og de stedbundne kvaliteter i tilknytning til vandet.
Maritime fritids- og erhvervsaktiviteter er gensidigt afhængige af hinanden. Uden havnens fritidsliv er
restauranter og butikker ikke attraktive. Og restauranter og butikker får fritidslivet til at blomstre og tiltrække flere besøgende. I takt med at FredericiaC er åbnet op for offentligheden og udvikles til et attraktivt
byområde forventes der at være et øget grundlag for denne type erhverv.
Det bør overvejes at gøre maritime fritidsaktiviteter til én af ”driverne” i udviklingen i den første fase.

2. Nærhed til by og vand for netværksbaserede vidensvirksomheder.
Netværksbaserede vidensvirksomheder spiller en stigende rolle i erhvervsudviklingen. De tiltrækker medarbejdere fra et regionalt opland, og opererer på et regionalt, nationalt og ofte globalt marked. Fredericia
kan allerede tilbyde denne type virksomheder god tilgængelighed og synlighed ved motorvejen i DanmarkC. Men internt i større vidensvirksomheder sker der også en arbejdsdeling, hvor en del af ”vidensproduktionen” placeres optimalt ifht. infrastruktur og arbejdsmarked, mens andre dele af virksomheden – fx
hovedsædet – lokaliseres i et attraktivt bymiljø. Bestsellers kommende hovedsæde på Århus Havn er et
eksempel på dette. Med FredericiaC og DanmarkC vil Fredericia kunne tilbyde begge dele. Sammenhængen mellem FredericiaC, DanmarkC og banegården vil få større betydning.

4. Nye besøgsmål og aktiviteter i byens rum for brugere og besøgende til kultur- og sportsfaciliteter.
Det anbefales, at der i planen skabes rum for kultur- og idrætsaktiviteter, som baserer sig på det stærke,
lokale kultur- og foreningsliv, men som samtidig giver mulighed for, at nye tilflyttere kan udøve nye kultur- og fritidsaktiviteter. Indenfor kulturlivet kan det fx handle om at fremme nye former for musik og

dans, og indenfor idræt kan strategien fx være at styrke flere ”nichesportsgrene”. Fredericia har fx et stærkt
miljø indenfor triathlon.
Der bør også arbejdes med aktiverende byrum, hvor idræt og bevægelse flyttes ud i byens rum og bliver en
del af området attraktion. Der kan fx sættes fokus på uorganiserede sportsaktiviteter for unge. Der er eksempler fra andre byer på, at unge rejser langt for at indtage byrum af høj kvalitet, hvor der er muligheder
for fx parkour og rulleskøjteløb mv.
Det anbefales, at der fravælges at satse på én, stor ”driver” som grundlag for kulturstrategien i FredericiaC.
Det vurderes at det styrker mangfoldigheden og attraktiviteten, hvis der i stedet etableres flere mindre
kultur- og idrætsfunktioner over tid.
5. Et varieret og specialiseret udbud af butikker for beboere og besøgende
Med udviklingen af FredericiaC øges indbyggertallet i bymidten, og grundlaget for detailhandel styrkes.
Det giver nye muligheder for at tilbyde handlende i Fredericia et bredt udbud af butikker. Der bør fokuseres
på tre typer detailhandel:
• Specialbutikker indenfor martime erhverv, som understøtter et fremtidige, maritimt miljø på havnen.
• Udvalgsvarebutikker som understøtter det eksisterende handelsmiljø i bymidten, og dermed placeres så
tæt på disse som muligt.
• Dagligvarebutikker, som sikrer en god, lokale dagligvareforsyning tæt på boligen.
Udvalgsvarebutikkerne bør således placeres tæt på havnemiljøet og de eksisterende butikker, så de handlende så vidt muligt opleve bymidten som ét indkøbsmiljø. Samtidig skal der i arbejdet med udviklingsplanen rettes fokus mod, at der udvikles nye koncepter, hvor detailhandlen integreres med andre byfunktioner, som tiltrækker kunder: Restauranter, kulturtilbud og oplevelser i bred forstand. Eller fx butikker,
der forhandler sportsudstyr, som tager byrummet og havnen i brug som del af ”prøverummet” (udendørs
klatrevæg, kajaksejlads mv.).
Med en ramme på maks. 15.000 m2 - svarende til knap 2% af den nuværende detailhandel i Trekantområdet - vurderes ny detailhandel i FredericiaC ikke at ændre det regionale mønster i detailhandlen. Butikkerne vil overvejende forsyne området og understøtte den eksisterende handel i Fredericia. Det kræver
først og fremmest, at detailhandel i FredericiaC placeres så tæt på eksisterende butikker som muligt.
OFFENTLIGE INVESTERINGER I FREDERICIAC
Private investeringer vil udgøre en vigtig del af drivkraften i udviklingen af FredericiaC. Men kommunale
investeringer er også en forudsætning for, at omdannelsen af området kommer i gang, og at området
opfattes som attraktivt at bosætte sig i. Et intelligent samspil mellem private og offentlige investeringer
er samtidig en forudsætning for, at området kan udvikles som en bæredygtig bydel. Offentlige investeringer er også en forudsætning for, at der skabes en god sammenhæng mellem FredericiaC, bymidten,
banegården og DanmarkC.
Når en kommune går forrest med investeringer i et nyt byområde sender det et stærkt signal til private
investorer om, at kommunen prioriterer området højt. Derfor bør en del af den offentlige infrastruktur og
service etableres tidligt i udviklingsprocessen.

DEN MANGFOLDIGE BY I UDVIKLING

NYE FORBINDELSER MOD VANDET

De vigtigste, kommunale og offentlige investeringer vil bl.a. blive:
• Offentlige servicefunktioner, der særligt retter sig mod børnefamilier. Daginstitutioner, let adgang til
skole mv. Det bør desuden overvejes, om der skal investeres i fx sundhedsfremmende faciliteter målrettet mod ældre.
• Kultur- og fritidstilbud (eksemplificeres…)
• En bæredygtig energiforsyning, som etableres i samarbejde mellem FredericiaC, kommunen og forsyningsselskaberne. Det skal afklares, i hvilket omfang der skal integreres fx energiproduktion, anlæg til
jordvarme og køling i bebyggelsen (fx i en afskærmning mod Shell), eller om det giver større udbytte at
investere i at gøre kommunens energiforsyning mere bæredygtig.
• Anlæg til håndtering af regnvand (klimaforandringer). Klimaforandringer med øget nedbør øget behov
for anlæg til håndtering af regnvand, som fx. integreres i den grønne struktur i bebyggelsen. FrederciaC
rummer et potentiale for ikke blot at håndtere klimaudfordringer indenfor området, men også at håndtere en del af regnvandet fra bymidten som helhed.
• Faciliteter til genbrug og affaldssortering mv.
• Gang- og cykelforbindelser til banegården. En del af attraktionen i FredericiaC er nærheden til én af
Danmarks vigtigste knudepunkter for jernbanetrafik. Men forbindelsen bør forbedres og udvikles til et
”oplevelsesrum”, så forbindelsen opfattes som hurtig og attraktiv.
• Visuelle forbedringer af adgangsvejen til området.
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HISTORIEN, DEN MODERNE BYBYGNING OG ARKITEKTUR
Den historiske by
FredericiaC og hele Fredericia kommune har en lang historie og den nye bydel skal tilpasses denne historie,
så gamle historier og spor ikke udviskes ved udviklingen af byens nye område ved havnen. Her opstilles fire
primære historiske parametre, der skal tages hensyn til og udvikles under planlægningen af FredericiaC.
VOLDEN
Voldens betydning for Fredericia som by og den rekreative pause volden giver i den urbane kontekst, skal
blive af afgørende karakter for udviklingen af den nye bydel. Volden bliver det primære landskabsrum
igennem byen og fortsættes fra Kastellet langs Svovlsyrekaj, over den gamle havn og igennem værftsområdet. På den måde kobles den nye bydel - via et rekreativt strøg, der tager udgangspunkt i byens
historiske spor - til nabokvartererne. Ved at fortsætte voldanlægget igennem den nye bydel skabes en
buffer imod de omkringliggende erhverv, der sikrer tryghed både for brugerne af den nye bydel og for de
eksisterende erhvervsdrivende.
Volden tænkes som en kontinuerlig forbindelse igennem byen, hvor forskellige aktiviteter finder sted.
Volden er en fuldt offentlig tilgængelig grøn lunge med forskellige tematikker, der aktiverer og skaber
liv omkring de historiske spor. Volden skal ikke ses som en opdeling af byen, men mere opfattes som en
samlende faktor, der kan give fredericianerne mulighed for at bruge byens rekreative voldanlæg som forbindelsesåre både igennem byen og fra byen til de omkringliggende nabolag og grønne ruter.
For at udnytte arealerne under voldens terræn, kan parkering integreres i det volumen volden skaber og
dermed sikre forholdsvis ‘usynlig’ parkering på niveau, så omkostninger til parkeringskældre minimeres.
Trafikken ad Oldenburgsgade skal fortsat kunne flyde og en ny byport, hvor vejen møder volden kan være
en adgangsvej til inderste bykerne og samtidigt være ankomstmulighed til en del af parkeringen.
REETABLERING AF DE GAMLE PARKER
Volden udvikles med udgangspunkt i principper, der iscenesætter de gamle parker; Karolinelund, Færøs

Bastion, Bornholms Bastion og Pinnebergs Bastion, som en del af det gamle voldanlæg og som i her ønskes markeret, som vigtige historiske spor i området. Ved at integrere historien i nye tiltag for Fredericia
skabes stemning og identitet i den nye bydel, der i den grad er en del af et historisk område. Forskellige
steder etableres brudstykker, der defineres som hele bebyggelsesvoluminer eller mure med døre og bliver
til intime lommeparker eller erindringsum i den nye bydel, og en kontrast til volden, der opfattes som det
primære landskabsrum.

den nye bydel i kraft af dens centrale placering. Pladsen ligger som et naturligt fikspunkt i byen, hvorfra
man kan skabe sig overblik over byens muligheder. Denne plads skal tilføres en speciel karakter, der tiltrækker mange grupper af mennesker; dette kunne være et mødested inden man skulle videre i byen, et
opsamlingssted for delebiler /el-delebiler, informationsplads for turisme med forskellige tilbud som f.eks.
informationssøjle med kort og touchscreen, hvor man kan vælge at få information om forskellige former
for aktiviteter og mulige ture rundt i Fredericia og hele Trekantsområdet.

DE LANGE KIG IGENNEM BYENS GADER
De lange, smukke kig igennem byens eksisterende gadenet, der er helt unikke for Fredericia og som er med
til at skabe tætte visuelle forbindelser i byen, ønskes understreget i dette projekt og fortsættes derfor ud til
den nye bydel mod syd. De lange kig skal føres helt til vandet, og ved Svovlsyrekajen skal de iscenesættes
igennem nye fikspunkter, der f.eks. kan være høje bygninger for enden af gaderne ved vandsiden.

VANDET, SOM EN DEL AF BYENS IDENTITET
Vandet bliver i den tredje urbaniseringsfase givet tilbage til byen i en ny form. Vandelementet har man
tidligere fornemmet visuelt gennem de store industrielle arealer i byens sydlige ende, i form af stranden
mod øst og i form af marinaen langt mod vest for byen. I dette projekt gives en del af vandet tilbage til
byen med en karakter der kun findes her, fordi området har den historiske industrielle udformning - nemlig
en kajkant, der direkte kan indgå i en urban sammenhæng.

Byens eksisterende shoppinggade, der er en vigtig del af bymiljøet, forlænges ned langs Gothersgade og
via J. Nielsens Plads forbindes den til et shoppingforløb langs Prinsessegade til den gamle havn. Etableringen af den nye shoppinggade binder den gamle og nye bydel fysisk sammen ved at oprette butikker, caféer
mm. i et sammenhængende strøg, der skaber et tæt kontakt mellem de eksisterende butikker og det nye
butiksstrøg. Langs kajen på Prinsessegade fortsætter shoppinggaden og skaber tæt kontakt til vandet her kan være et overtal af caféer og restauranter, placeret imellem de forskellige butikker, medføre flere
opholdsteder bl.a. i form af udeservering og skabe mere differentieret bymiljø.
Kajens orientering mod vest er en stor kvalitet og skaber specielt gode muligheder for ophold i solen eftermiddag og aften, hvor langt de fleste har fri og tid til at opholde sig her. Livet trækkes mod vandet og
aktiverer den nye bydel i kraft af butikkernes, caféernes og restauranternes tiltrækningskraft.
J. P. Nielsens plads får en vigtig rolle i ønsket om at sammenkoble den gamle bykerne med havnen og

Områdets generelle historie, som industri-bydel, understreges i forvejen i kraft af den eksisterende plan
for området, hvor forskellige felter iscenesættes med reference til tidligere bygningers fodaftryk og en videreudvikling af dette koncept kan være med til at skabe differentiering i rumlighederne i området - både
bebyggelsesmæssigt og byrumsmæssigt. For at bevare en del af byens oprindelige historie sikres bl.a. de
gamle jernbanespor, der er levn fra områdets tidligere identitet, som den industrielle bydel. Sporene tager
en ny form i udviklingen til nye rekreative forbindelser, der fører rundt i byen og specielt skaber forbindelse
mellem den gamle havn og Fredericia Station.
Vandet skal blive en central del af den nye bydel både i form af den gamle havn og Lillebælt, der strækker
sig ud i landskabet mod syd, men også skal vandet som element blive en generator i den nye bydel for
forskellige aktiviteter og bæredygtige tiltag.

Eksisterende handelsområde

HOLSTENS BASTION

Oldenborgs port

Vandrende

J. P. Nielsens Plads
Værftsgrunden
Tørdokken

Brudstykker af Karolinelund
erindringsrum

Den gamle havn

Vand
plads

J. P. Nielsens Plads
Oldenborggade

Pinnebergs bastion

Mini marina
Tørdokken

Bornholms bastion

KASTELLET

Vandrende

Regnvandsdelta

Ny handelsgade omkring
den gamle havn
Promenade

Svovlsyrekajen

VOLDEN FORBINDER HOLSTEINS BASTION OG KASTELLET IGENNEM EN RÆKKE
LANDSKABSRUM, DER ISCENESÆTTER FREDERICIAS HISTORIE
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Fisketrapper

J. P. NIELSENS PLADS BLIVER BYENS
NYE OMDREJNINGSPUNKT

VANDET, SOM EN DEL AF BYENS IDENTITET

På baggrund af SLAs plan for FredericiaC etableres små lommeparker og pladser i en ny bebyggelse og på
den måde skabes intime erindringsrum med afsæt i byens historie - bl.a. Karolinelund, Bornholms Bastion,
det gamle voldanlæg og de gamle industrielle havnebygninger. De gamle spor danner grundlag for nye
strukturer, parker eller aktiviteter, der skalamæssigt forenes med de historiske bygningsvoluminer.
Træer plantes hvor jorden er forurenet som en midlertidig løsning, men senere indføres volden som et nyt
element for rensning af den forurenede jord.

1. KAROLINELUND BLIVER REETABLERET SOM SMÅ INTIME LOMMERUM I DEN NYE BYDEL

2. DER ETABLERES NYE STIER OG FORBINDELSER LANGS DE GAMLE JERNBANE SPOR

Kig til LIllebælt
Aktivt handelsområde

Kig til LIllebælt
Hostens bastion

3. DEN INDUSTRIELLE HISTORIE INDTÆNKES I BYDELENS NYE BYGNINGER - IFT. SKALA OG KARAKTER

Kig til LIllebælt

Aktivt handelsområde
Ny byport
ny t handels områder
over oldenburggade
sti langs de gamle spor
Karoline Lund
bygninger industriel
karakter
Bornholms bastion
Udendørs scene iMarina
tørdokken

Vand delta
2. Jernbane spor
aktiveres

Kastellet

Jordvold
udsigt over Lillebælt

4. INDUSTRIHISTORIENS BYGNINGER BRUGES TIL EN VARIATION AF MIDLERTIDIGE OG PERMANENTE AKTIVITETER
Kig til LIllebælt

INDRE KVALITETER I FREDERICIAC
5. JORDVOLDE OG KOTEREDE LANDSKABER BRUGES TIL AT REETABLERE DELE AF DE GAMLE VOLDSTRUKTURER
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Grid 2.0
Grid 2.0 er en nyfortolkning af Fredericias bystruktur og kan opfattes som den 3. urbaniseringsfase for
Fredericia i forhold til det indledende afsnit om fæstningsbyens udvikling. Byens eksisterende struktur er
meget karakteristisk for stedet og er på mange måder et af byens mest særegne træk. Strukturens lange
kig giver mulighed for at aflæse byens centrum fra den 6 til 14 m høje vold, der omkranser byen.
Vores vision med Grid 2.0 er, at gentænke byens eksisterende gridstruktur og tilføre ny vitalitet. En tilgang,
der tilpasses moderne krav om grønne (offentlige og private) rum, behovet for lys, parkering og mix af
funktioner og boformer. Grid 2.0 er et “design værktøj” mere end en struktur, der skal sikre diversitet og
definere rummelige hierakier i FredericiaC og derigennem skabe et inspirerende bymiljø - både for beboere, brugere af området, investorer og byen som helhed.
I Grid 2.0 fortsættes det eksisterende grid, men opdateres i forhold til en moderne bystruktur, der stiller krav til f.eks. porøsitet, gennemtrængelighed, gennemsigtighed, oplevelser og sammenhæng mellem
gader og byrum i et tilrettelagt hieraki, der skaber diversitet og mangfoldighed i byens rum. Grid 2.0 skal
være identitetsskabende for den nye bydel, samtidigt med at det indpasser efter eksisterende bystruktur
og identitetsmæssigt binder byen sammen.
Ved at fortsætte grid’et mod den nye bydel, skabes der sammenhæng i strukturen mellem den nye bydel
og den gamle by. Grid 2.0 underordner sig landskabets karakter mod kajens kant. Ved at lægge forskellige
passager ind igennem blokstrukturen fra det oprindelige grid, opløses den stringente rytme og skaber
mulighed for kig, gennemtrængelighed og fri bevægelse. Visionen for udviklingen af det nye byområde
består af en række generelle principper for udviklingen af områdets matrikler:
DEN IDEALE BY
I den ideale by giver igennem tæthed mulighed for flere boliger, kontorer, butikker og dermed en større
mulighed for at skabe dynamiske og levende byrum. Høj densitet er nødvendig for at skabe miljø og liv og
er derfor en af de vigtigste principper i planlægningen af den nye bydel.

GRID’ET UNDERORDNER SIG OMRÅDETS LANDSKAB
Mod Svovlsyrekajen underordner grid’et sig landskabets udformning. Volden, der strækker sig fra Kastellet
mod øst til Værftgrunden mod vest, adskiller byens urbane struktur fra vandet. Kanten til vandet gøres
fuldt offentlig tilgængelig og gives dermed tilbage til den brede befolkning.
HIERAKI I GADESTRUKTUREN
Gaderummene i den nye bydel skal ikke kun tiltænkes biler, men der skal skabes variation og forskellighed imellem de forskellige gader, så der skabes et vist hieraki. Nogle af gaderne omdannes til attraktive
byrum, der opfordrer til ophold, leg og nye møder mellem naboer og handlene, mens andre gader er primære ankomstveje til byen og skal have en regional karakter, der hurtigt og effektivt fører trafikken frem
igennem byen. De rolige gader knyttes til lommeparker og de større veje knyttes f.eks. til større pladser.

BYENS EKSISTERENDE SNIT MED VOLDEN SOM EN GRØN SKYLINE OG MED
UDSIGT OVER BYENS TAGE FRA VOLDEN BEVARES SOM EN VIGTIG KVALITET

DIVERSITET INDENFOR BYGGEFELTERNE
Det er vigtigt, at man sikrer et mix af ejerforhold og boformer i byen for at give plads til den mangfoldighed, som Fredericia er kendt for. Nye boformer skal introduceres som gode alternativer til de boligtilbud,
der idag ligger udenfor Fredericias volde. Der skal være plads til alle, hvilket også skal afspejles i den måde
man bygger på. Den nye bydel skal være et mix af bygnings skalaer og typologier, der tilsammen skal
skabe en spændende og attraktiv bydel. En gevinst, man også opnår ved at planlægge et varieret funktionsprogram for en ny bydel, er at der skabes grobund for liv i størstedelen af døgnets timer - når boliger,
kontorer, erhverv, detailbutikker, caféer, restauranter mm. placeres i bydelen.

UDVALGTE GADERUM KAN MED FORDEL FLANKERES AF HØJERE
BYGNINGER MED EN MERE URBAN KARAKTER

OFFENTLIGE PASSAGER PÅ TVÆRS AF MATRIKLERNE - BEVÆGELSER GENNEM NYE MATRIKLER
De kendte blokstrukturer i grid’et skæres igennem og matriklerne danner rammer for alternative ruter og
små intime grønne lommerum ved at åbne sig op mod byens gader og invitere til, at man bevæger sig
igennem, over eller langs bygningernes facader. Offentlige passager skaber fælles ejerskab af matriklerne
og gør samtidig bystrukturen gennemtrængelig og åben.

DEN HISTORISKE BYSTRUKTUR SKAL VIDEREFØRES OG KUNNE INDEHOLDE
MODERNE BYGNINGSTYPOLOGIER

PUNKTVISE TÅRNE KAN VÆRE MED TIL AT UNDERSTØTTE BYENS LANGE KIG MOD VANDET,
SKABE VISUELLE FIKSPUNKTER, SAMT HØJERE TÆTHED

DEN IDEALE BY
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GRID’ET UNDERORDNER SIG
OMRÅDETS LANDSKAB
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HIERAKI I GADESTRUKTUREN

DIVERSITET INDENFOR BYGGEFELTERNE

BEVÆGELSER GENNEM
DE NYE MATRIKLER

MATRIKLER

GADESTRUKTURER
Gadehieraki giver en bedre
orientering og skaber mangfoldighed og oplevelser i den
nye bydel.

Nye offentlige landskabsrum
introduceres i områdets
bebyggelser.

GADEHIERAKI
OFFENTLIGE LOMMERUM INDENFOR MATRIKLEN

Tematiserede gaderum
giver mulighed for at flette
FredericiaC´s eksisterende
lange gader sammen med den
nye bydels gaderum.

Områdets matrikler inddeles
i flere små byggefelter, der
skaber diversitet og spil i
gadebilledet.

TEMATISEREDE GADERUM
SMALLE FACADER

Den nye bydels byggefelter
organiseres så gaderummene
både danner lange kig ud mod
Lillebælt og små korte kig
igennem lokale intime gader.

Udvalgte steder i området
åbnes stueetagerne op for
offentligheden for at skabe
aktivitet.

AKTIVE STUEETAGER

LANGE OG KORTE KIG

Udvalgte steder etableres
lokale gader, hvor beboerne
kan mødes igennem leg og
aktiviteter.

LOKALE AKTIVE GADERUM

Områdets nye bygninger skal
udformes med små nicher og
rum, så man sikrer et godt
mikroklima.

FORBEDRET MIKROKLIMA

Porte og nicher i de nye
bebyggelser giver områdets
fodgængere mulighed for at
slå smutveje.

Ved at benytte flere bygherrer
opstår flere forskelligartede
projekter - og herved skabes
en helt overordnet diversitet i
bygninger og karakteren af de
mellemliggende byrum.

DIVERSITET IMELLEM BYGGEFELTERNE
OFFENTLIGE PASSAGER FOR FODGÆNGERE
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BY- OG LIVSKVALITET OG UDVIKLINGSMULIGHEDER
Den grønne by
Fredericia skal igennem byudviklingen i den nye bydel, FredericiaC, gennemgå en forvandling, hvor
et rekreativt net med forbindelser til byens kanter, udvikles. En grøn og sund livsstil skal være den
‘nemme løsning’ for byens borgere og ved at skabe optimale forhold i form af gode cykel- og gangruter, vil borgerne automatisk vælge en alternativ transportform til bilen.
Den nye bydel skal forbindes til kommunens eksisterende rekreative områder og tilbud. Løberuter
ved stranden, ind i landet til Fredericia Idrætscenter via Madsbyparken og vestpå mod marinaen og
Hannerupskov skal blive fuldt integrerede muligheder for at dyrke motion på alle niveauer. Ruterne
indgår som en naturlig del af at komme rundt i byen og kan samdigt benyttes til mere rekreative
formål; gåture for f.eks. børnehaver og seniorer, der ønsker at opleve naturen, mountain bike ture,
løberuter, faciliteter til triathlon mm.

Fredericia idrætscenter

Volden er et vigtigt greb i udviklingen af den nye bydel. Volden bliver det gennemgående tema,
der skal skabe rekreation og mulighed for tæt kontakt til grønne arealer i store dele af Fredericia
- både fra det nye område og fra de omkringliggende nabokvarterer indenfor og udenfor volden.
Volden strækker sig igennem store dele af byen og er dermed også en afgørende faktor for at skabe
rekreativ sammenhæng igennem byen. Mod vest, øst og nord er volden til dels bevaret, og vi ønsker
med dette projekt, at skabe en yderligere herlighedsværdi for fredericianerne ved at lade et nyt
voldanlæg strække sig hele vejen rundt om den indre bykerne - mod de store erhvervsområder,
Rahbek Fisk og Shell, lægger den nye vold sig som en blid buffer, der adskiller byen fra det tunge
erhverv og mod Lillebælt mod syd lægger grønne voldarealer sig, som en park mod vandet, hvor rekreation, aktivitet og offentlig tilgængelig er store gevinster for byen, samtidigt med at der skabes
stor kontakt mellem by, park og vand.
Grønne gaderum og lommeparker i den nye bydel skal være med til at sammenkoble byens grønne
identitet. Et netværk af mindre lommeparker og grønne forbindelser skærer sig igennem området og skaber nye forbindelser på tværs af en ellers stringent struktur i den gamle bykerne. I de
grønne gaderum afhjælper regnbede og trærækker kloaksystemet ved at optage store dele af det
overfladevand, der automatisk ophobes på de mange, store uigennemtrængelige flader der findes
i byerne. De grønne byrum skaber mulighed for ophold langs Svovlsyrekajen, hvor kontakten til
vandet er i centrum. Ved den gamle havn skaber grønne byrum mulighed for, at man i en urban
kontekst, kan opleve naturen.
Stisystemerne på det nye voldanlæg kobles op på det eksisterende stinet og skaber sammenhæng
mellem den nye bydel og de eksisterende rekreative ruter. Via den nye vold kan man opnå en samlet
gåtur rundt om bykernen, hvor man oplever alt fra view ud over bymidten, udsigt over villakvartererne udenfor volden, kig til store erhvervsarealer ved vandet, stranden, den gamle havn og den nye
bydel - mange forskellige oplevelser over en rute på ca. 5,5 km i det sammenhængende voldanlæg.
Forskellige aktiviteter på voldens område er vigtige for at skabe liv og miljø i det grønne rekreative
strøg. Volden skal kunne mere end at være et grønt område - det skal blive en ‘driver’ i området,
der får fredericianerne op af sofaen og ud i naturen og byen. Volden skal blive stedet, hvor man
går hen for at tage på picnic med familien, hvor man snupper sin daglige lille løbetur eller tur med
hunden og det skal være et motiverende, performativt byrum, der indbyder til aktivitet og ophold.
Volden skal være med til at indføre Fredericias befolkning i en grøn, sund og bæredygtig livsstil,
hvor motion og livskvalitet, er vigtige elementer i forhold til målet om, at forbedre folkesundheden
i en rekreativ by. Udelivet er mere end motion og aktiv livsstil - det handler også om naturoplevelser
og frisk luft for alle aldersgrupper. Volden sammenkobler så mange af Fredericia Kommunes kvalitative naturområder; bl.a. Stranden, Hannerupskov og Madsbyparken.
Sammen med alle disse kvaliteter, volden giver, kan den overordnede idé med at skabe et voldanlæg også løse andre udfordringer i området. En af de helt store gevinster er at den forurende jord,
kan anvendes til at skabe voldens volumen og igennem denne metode, kan jorden over tid blive
renset for forurening. Under voldens volumen kan parkering placeres og dermed skabe begrænsede
omkostninger til udførelse af p-kældre og volden skaber samtidigt et nyt grønt og rekreativt rum
i byen, der ikke er fredet og dermed giver langt større frihed til at skabe forskellige aktiveteter på
de grønne areal - her kan f.eks. etableres amfiteater, naturlegepladser, udsigtstårn og boldbaner.
Volden bliver dermed ligefremt en problemknuser for forureningsproblemet på grunden og parkeringen i byen, samtidigt med at den kæder den nye bydel sammen med de eksisterende rekreative
ruter i Fredericia Kommune.
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Den grønne Byport
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VOLDEN SOM EN PERFORMATIV GRØN FORBINDELSE

Marina
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BRUDSTYKKER AF KAROLINELUND REETABLERES OG BLIVER TIL SMÅ
LOMMEPARKER I DEN NYE BEBYGGELSE

DE GAMLE JERNBANESPOR ÆNDRER KARAKTER TIL LANDSKABELIGE
STIER FOR BLØD TRAFIK

DEN FORURENEDE JORD OPBEVARES I NYE VOLDANLÆG

KAJKANTEN GØRES REKREATIV OG GRØN
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Den maritime by
Den nye bydel giver Fredericia fornyet nærhed til vandet ved at omdanne de gamle industrielle
grunde på kanten til Lillebælt til offentligt tilgængeligt areal. Nærheden til vandet understreges
ved at skabe mulighed for særlige aktiviteter ved vandet i planlægningen. Udsigten til vand har
for mange en beroligende og mediterende effekt, og sammen med muligheden for afslappende
ophold ved vand, planlægges fysiske aktiviteter, der skal være med til at skabe liv nær vandet.
Fredericias status som havneby, skal også kunne mærkes nær bykernen. Marinaen ligger i dag som
en afstikker fra byen mod vest og en ikke som sådan en integreret del af bymiljøet. Det er ikke
intentionen med projektet at skabe en ny marina, men forskellige aktiviteter ved vandet og nogen
mulighed for at ankomme til FredericiaC i lystbåd, vil være en mulighed for at tiltrække sejlerfolket
til byen i sommerperioden.
Igennem det nye byområde indføres nye adgange til vandet fra byen. Via Gammel havn, hvortil
den eksisterende shoppinggade forlænges, kobles byens struktur til kajen og langs Svovlsyrekajen
skabes forskellige former for ophold. Udsigten til Lillebælt iscenesættes ved kajkanten, men allerede fra byens gader fornemmer man via kiggene igennem byens gridstruktur nærheden til vandet
- med dette projekt får fredericianerne og byens brugere ud over udsigten, også mulighed for at
bruge havnekajen, som et rekreativt opholdssted.
Gammel havn tillægges stor betydning i den nye bydel - den bliver et intimt og maritim byrum,
der skal koble den nye bydel til resten af byen. På Gammel havn flettes voldens rekreative miljø
sammen med shopping, havnemiljø og den nye bydels bebyggelse - her skabes et levende miljø,
der skal blive byens nye udstillingsvindue og koble mange forskelligartede aktiviteter. Nærheden til
vandet i Gammel havn er utrolig vigtig og man ved at opføre trapper og broer, hvor man kan komme
tættere på vandet, skabes der automatisk mulighed for ophold ved vandets overflade.
En mini-marina skal i samspil med forskellige små vandaktivitetsklubber skabe et miljø omkring
vandet og brugen af vandet i en motionsmæssig sammenhæng. Man kunne f.eks. oprette nye klubber som dykkerklub, ro- og kajakklub, vandski m.fl. I selve Gammel havn oprettes midlertidige baner til f.eks. kajakpolo, og andre publikumsvenlige vandsportsgrene, der skaber liv i havnerummet.
Der indføres flere forskellige vandelementer i den nye bydel, der skal understrege nærheden til vandet. Langs Svovlsyrekajen oplever man udsigten til den brede horisont over vandets overflade, men
også i selve bydelen bliver vand en del af miljøet; Vandpladsen, hvor vand indgår som kunstnerisk
element i en bydel tæt på Lillebælt, skaber rammen om forskellige mindre vandaktiviteter, og søen
på pladsen muliggør opsamling af regnvand for at aflaste byens kloaksystem.
Det er vigtigt for byen, at vandrummene bliver aktive og mangfoldige. Aktiviteterne skal tilpasses
mange aldersgrupper - både ophold og fysisk aktivitet skal være muligt på alle niveauer. Men for at
skabe liv er det vigtigt, at vandrummene giver mulighed for mere end oplevelsen og kigget til vand
- oplevelser i vandrum sker først, når man kan bruge vandrummet og se folk, der udøver aktiviteter
på eller ved vandet. Det performative vandrum er attraktivt for både udøvere og tilskuere.
Med FredericiaCs optimale placering i forhold til vej, skov og strand kunne triathlon f.eks. være en
sport man satsede på i området. Triathlon er en sport, der tiltrækker både motionister og elitesportsfolk og den nye bydel kunne derfor blive en ‘driver’ for netop denne sport. Triathlonstævner
kunne blive et årligt tilbagevendende event, hvor byen danner scene for sportslig aktivitet.
For byen er det vigtigt at iscenesætte de forskellige vandrum og skabe forbindelser mellem dem, så
der kommer et naturligt flow, hieraki og differentiering i forholdet mellem Vandpladsen, Stranden,
Svovlsyrekajen og Gammel Havn. I de forskellige vandrum foregår der forskellige aktiviteter og der
er forskellige muligheder for ophold, så man opsøger et bestemt sted for en bestemt stemning.

skøjteløb
jolle sejlads

Picnic pladser
Vinter badning
Vandplads

Vandplads
beachvolley

Vandplads
Mini-marina
krabbe
fiskning regnvands delta
Fisketrapper
fiskerens

Triathlon
ro klub
Østerstrand
Gl. Havn
Mini-marina

NYE FUNKTIONER LANGS FREDERICIACS ATTRAKTIVE VANDRUM
Centerhavn

Skansodde havn

Lystbådehavn

OMRÅDERNE, DER IDAG INDEHOLDER FORURENET JORD BLIVER TIL ET DELTA
OMRÅDE

Strib havn

VAND, SOM GENNEMGÅENDE TEMA I DE NYE BYRUM

DEN GAMLE HAVN OMDANNES TIL EN AKTIV “MINI MARINA”

Nærheden til vandet kan også udnyttes i forhold til at færdes på vand. Muligheden for at bevæge sig
mellem den eksisterende marina og den nye bydel kunne være essentiel i forhold til at skabe kontakt mellem de to opdelte områder via en vandbus eller lignende - især i sommerperioden kunne
dette være udflugtsmål for turister, der hermed kunne opleve Fredericia fra søsiden og ruten kunne
udvides til f.eks. at sejle til Strib og andre nærliggende byer i Lillebælt.
I den nye bydel er der fokus på vandkultur og et nyt vandkulturhus tænkes opført på værtsgrunden
for at skabe ny tradition for brugen af vand i forskellige sammenhænge - herunder f.eks. Søspejdere
eller Boje Museum. Endnu tiltag for at skabe aktivitetsmuligheder for en bred aldersgruppe.

KAJKANTENS INDUSTRIELLE KARAKTER BEVARES UDVALGTE STEDER
Kongebro
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Den urbane by
I planlægningen af den nye bydel, er det urbane træk vigtigt på lige fod med rekreative, grønne arealer
og det blå vandelement, som er faktorer, der tilsammen skaber kvaliteter i den nye bydel; FredericiaC. De
urbane kvaliteter, som skal understreges, består af principper om iscenesættelse af 3 parametre for byen
og den nye bydel:
OLDENBORGGADE SOM SAMMENBINDENDE INFRASTRUKTUELT ELEMENT
Langs J. P. Nielsens Plads løber en af byens vigtigste gader; Oldenborggade, der er ankomstvejen for bilister fra motorvejen. Det er en vigtig bygade af regional karakter, der kobler FredericiaC til oplandet omkring bykernen. Oldenborggade skærer sig igennem byen lige i den linie, der adskiller den gamle by med
den nye bydel og havnen og derfor tillægges netop denne gade også stor betydning i planlægningen for
den nye bydel. Dette er koblingslinket mellem nyt og gammelt og for at understrege sammenhængen, er
det vigtigt, at der over denne vej skabes forskellige overgange, så vejen ikke kommer til at ligge som en
barriere.
Ved at iscenesætte vejen med regional karakter og skabe et vejdesign, der kan håndtere både en forholdvis
stor mængde biltrafik, men samtidig tage store hensyn til cyklister og specielt også fodgængere, der primært er dem, der skal krydse vejen flest steder for at komme fra havnen og den nye bydel til den gamle bykerne. Den barriere, som vejen idag udgør, udviskes og omdannes til et koblende element i bystrukturen.
Langs Oldenborggade planlægges forskellige former for byrum, der kan være med til at skabe mulighed
for mange overgange og opholdssteder langs vejen og for enden af Oldenborggade mod stranden mod
øst findes der idag en stor, grøn parkeringsplads, der bliver en integreret del af forløbet af byrum langs
Oldenborggade, som et rekreativt vejforløb. Her findes overgangen fra by til strand, der sammenkobles
over volden.

MANGFOLDIGE NYE BYRUM.
Både eksisterende og nye byrum skal være med til at skabe differentiering imellem forskelligeartede urbane rum. Små lokale mødesteder kombineres med, mindre kvarterspladser og større pladser af regional
karakter - der tilsammen skaber et hierakisk forløb af pladser og oplevelser igennem byen. Forskellige
aktiviteter og opholdsmuligheder findes på de forskellige pladser, men fælles for dem alle, er at de henvender sig til den brede befolkning - forskellige aldersgrupper, religioner og etniciteter.
DE PRIMÆRE BYRUM
Byrummene sammenkobles også med andre vigtige urbane elementer - Oldenborggade, som er udvalgt
som koblingsvej mellem gammel bykerne og ny bydel, samt shoppinggaden, der fortsættes hele vejen
ned til den nye bydel - da det er med til at skabe sammenhæng imellem byens lag. For at udvikle og skabe
en mangfoldig og rig by er det nødvendigt at tænke og planlægge varieret og med seriøse overvejelser om
hvilke offentlige pladser, der tilbyder hvilke aktiviteter.
De nuværende byrum forbindes med nye byrum i den nye bydel og det er vigtigt at skabe sammenhæng
mellem nettet af byrummene, så der bliver et kontinuerligt samspil mellem dem. De primære pladser
lægger sig op ad de primære gader; Oldenborggade og
BORGERNES HUS
Som led i at forene den nye bydel med det eksisterende liv i Fredericia, planlægges et ’Borgernes Hus’, der
skal samle de forskellige kulturelle tilbud med forskellige klubber og foreninger - på den måde skabes et
dynamisk hus, hvor mange mennesker kan mødes og udfolde f.eks. deres kreative, fysisk aktive, musiske
eller gastronomiske evner i fællesskab med andre. Borgernes hus skal være en aktivitetsbombe i den nye
bydel, men den skal ikke erstatte de mange eksisterende tilbud i Fredericia, som allerede er velfungerende
institutioner, men huset skal være med til at sætte gang i den nye bydel og vise fredericianerne, at områ-

det skal bruges.
Huset kunne også være en af de første projekter på området for at sikre en udvikling af bydelen, hvor et
livligt miljø udspiller sig fra opstartsfasen - f.eks. kunne dele af et ’Borgernes hus’ etableres i den gamle
Værftbygning eller FredericiaC Hovedkontor, enten som midlertidig installation eller som permanent placering, hvis faciliteterne fungerer godt.
Borgernes Hus behøver ikke nødvendigvis have samlet alle aktiviteter i ét hus, men kunne sagtens fordeles
ud i flere bygninger i den nye bydel. Forskellige underafdelinger af Borgernes Hus henvender sig til forskellige aldersgrupper f.eks. kunne;
’The Hot House’ være et hus for kreative idéer og kreativ tænkning. Ikke nødvendigvis en universitetsuddannelse, men en skole for social entrepreneurship med inspiration fra MINC i Malmø;
’The Feel Good Hub’ - et kulturhus for seniorer er en pendant til Ungdommens Hus og er et sted, der specialiserer sig i services for ældre mennesker. Et mødested med bibliotek, sund restaurant, køkkenfaciliteter
til fx kurser for sund madlavning, idrætsfaciliteter, brætspilsområde, lille biograf eller konferencelokale;
En pædagogisk legestue for bevægelse og musik skabes i forlængelse af musiklegepladsen. Uddannet
personale er parate til at imødekomme og stimulere børnenes udfoldelsesmuligheder indenfor musik,
sang, rytmik, motorik, dans og bevægelse.
Foreningernes hus kunne bl.a. rumme søspejdere, triatlonklub, seniormaratonklub mm. Foreningernes
hus stiller mødefaciliteter og omklædningslokaler til rådighed og giver rum til et livligt foreningsmiljø, der
skaber aktivitet på havnen og skaber mulighed for synergi mellem de forskellige foreningsaktører.
Madkulturhuset skaber fokus på områder som sundhed, ernæring og fødevarebehandling. Madkulturhuset præsenterer også forskellige madkulturer i restauranten og rummer et videns- og innovationscenter
for arbejdet med sundhed og fødevarebehandling (ligesom The Hot House).

Dag institution

Roklubber

Nordstjernen
Det bruunske pakhus

Danmarksporten

Biblioteket

Klub

Dag institution

Ældrecentret

Rådhuspladsen

Dag institution

Skole
Gasværksgrunden

Oldenborggade

FORENINGSHUS
HUS

Cafe område

MADKULTUR HUS

fiske trapper
Regionale pladser
Vigtige forbindelser
Lokale pladser
niche pladser/lommerum

OLDENBORGGADE SKAL I FREMTIDEN BINDE DEN NYE OG GAMLE BY SAMMEN
GENNEM EN RÆKKE BYRUM, DER KRYDSER VEJEN
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DET NYE OMRÅDE SKAL BYDE PÅ NYE BYRUM, DER INDSKRIVER SIG I
FREDERICIAC´S EKSISTERENDE HIERAKI AF BYRUM

Gasværksgrunden

Dag institution

BORGERNES HUS

nichepladser

Tørdokken

Klub

Klub
skaterbane

Musical academiet

Roklubber
Den kreative skole

FEEL GOOD
HUB

DET NYE OMRÅDE SKAL BINDE SIG OP PÅ ET NET AF ALLEREDE EKSISTERENDE
INSTITUTIONER, DER GENERERER BYLIV.

Den kulturelle by
I de kulturelle tiltag i den nye bydel skal der tages udgangspunkt i allerede eksisterende og velfungerende
funktioner i Fredericia i samspil med nye idéer, der skal sætte en ny dagsorden for forskellige aktiviteter i
Fredericia. De forskellige muligheder skal over en årrække vokse sig fra at være midlertidige til permanente
installationer, der giver en masse tilbage til byen og giver fredericianerne noget at samles og glædes over.
I det kommende listes en række af muligheder for udvikling af forskellige tiltag op. Det er idéer til hvordan
en ny bydel, med udgangspunkt i de eksisterende værdier for byen, kan udvikles og binde byen sammen
igennem et bredt aktivitetsspekter.
MUSIKSKOLE
Ved etableringen af en musikskole, kunne man som midlertidig installation skabe en musiklegeplads
(med reference til en musiklegeplads i Odense), hvor musikalsk leg kan skabe grundlag for en ny rytmisk
udfoldelse og samtidigt skabe opmærksomhed omkring udviklingen af et nyt musikhus.
ANDERLEDES LEGEPLADSER
Igennem udviklingen af den nye bydel ønskes det at skabe forskelligartede byrum for en ekstremt bred
aldersgruppe - hele Fredericias befolkning skal have glæde af de nye tiltag. Og hvem siger egentlig at
legepladser kun er for børn og hvorfor kan de ikke tage en ny form. Med områdets placering tæt ved
vandet, kunne man f.eks. udvikle en flydende legeplads til børn eller man kunne skabe en legeplads /
aktivitetsplads for ældre, som der f.eks. findes i Santa Claus Sports Institut i Lapland.
DEN LEVENDE LINJE
Ved at skabe et kontinuerligt bånd rundt om byens kerne i kraft af voldens volumen og grønne arealer,
skabes en kontinuerlig oplevelseslinie, der over tid skaber mulighed for stor udvikling. Mange forskellige
aktiviteter kan både være permanente eller skiftende og på den måde kan man altid ’risikere’ at opleve

forandringer på turen rundt om byens midte - installationer kunne f.eks. være forskellige legemuligheder,
lyd- eller lysinstallationer. Den levende linie, der løber igennem den nye bydel kan være med til at skabe
stærke forbindelser mellem by, vand og grønt område, og samtidigt skabe sammenhængende forløb
med resten af voldanlægget. Mod Shell skaber en folkepark en forholdsvis stor afstand mellem byen og
det store erhvervsområde og langs hjerteforløbet kan forskellige små installationer og aktiviteter skabe
rammen mindre oplevelsesrum i det lange stiforløb - små lommehaver med fiskekasser kan undervejs i
forløbet understrege nærheden til vandet og give lærdom til byens børn om fiskeri.
FISKERENSEPLADS / BÅLPLADSER
Naturen integreres i forhold til den nye bydel. F.eks. fiske- og bålpladser kan være med til at skabe naturlige oplevelser. F.eks. kunne en fiskedag for hele familien finde sted på en af de små lommerum, der findes
på ruten ved volden. Små havnebivuakker kunne opstilles for at skabe mulighed for primitiv overnatning
eller blot for at søge ly for vejret, hvis familien skal have en naturdag i en kold årstid. Dette kunne også
være at skabe nyt sted for Søspejderne.
VANDET SOM ELEMENT I BYENS RUM
Iscenesættelsen af vandet som en vigtig del af den nye bydel skaber liv på kanten mellem by og vand og
ved at skabe muligheder for at komme tæt på vandet, kunne husbåde introduceres. De er forholdvis lette
elementer at integrere som midlertidige installationer og f.eks. kunne en gammel færge skabe rammen
for konferencehotellet; ”Sejlbar” til f.eks. erhvervsmiddage og forretningsmøder. Endnu et tiltag for at
iscenesætte vandet kunne være forskellige bøje-installationer (evt. med lyskunst) eller f.eks. ibrugtagning
af det gamle havnerum som sportsbane for vandaktiviteter.
TORVEDAG/MARKEDSDAG
Butikker i stuetagen er en nødvendighed for at skabe liv i gadeniveau og hele bygningsrækken mod Gam-

mel havn får derfor en åben stueetage med butikker, caféer og restauranter, der kan være med til at skabe
det eftertragtede livlige bymiljø - imens handelsgaden etableres kan der være midlertidige markedsdage.
KULTURHUS FOR SENIORER
Som beskrevet på modstående side kunne et kulturhus for seniorer skabe rammerne for forskellige aktiviteter. F.eks.kurser i sund madlavning for seniorer, restaurant med sund mad, bibliotek, idrætsfaciliteter,
brætspilsområde, lille biograf eller konferencelokale. Forskellige kurser for seniorer som f.eks. ’internet
kindergarten’ kunne være udviklende for at ældre kan følge med i den digitaliserede verden.
TØRDOKKEN
Den allerede eksisterende tørdok på Værftgrunden giver oplagt mulighed for at skabe både midlertidige
tiltag, men også skabe mere permanente aktiviteter. Lystspil, revyer og koncerter kan tage plads her med
den gamle tørdok som kulisse - nye faciliteter i et historisk område. Midlertidige lysinstallationer i tørdokken kan være med til at skabe opmærksomheden omkring et nyt og inspirerende sted med nye oplevelser.
DEN KREATIVE SKOLE
Et kreativt læringscenter kan være med til at skabe nye muligheder og udvikling for både børn og vokse og
der kan i forbindelse med skolen findes kurser for alle aldersgrupper og indenfor mange forskellige grene
af den kreative verden. F.eks. kunne graffiti-arkæologi (som er projektioner af grafitte) på bymuren være
med til at skabe nye dialoger omkring hvordan kunst integreres i bymiljøet.
MILITÆRHISTORISK MUSEUM
Som midlertidig installation kunne der i forbindelse med etableringen af et militærhistorisk museum, som
Fredericia om nogen by kunne rumme, skabes forskellige udendørs muligheder for at tilegne sig viden i
form af forskellige legende elementer integreret på en af den nye bydels pladser.

2010
Kajkant

Den industrielle
havns historie

På sporet af den
historiske by

Open-air musical
scene

Borger huset

hus til byens ældre

Midlertidige aktiviteter
ved vandet

Havnepromenade

Havnefest

Voldene

Kunst i de offentlige
institutioner

Interaktivt rum

bibliotek

Flydende scene

Graffiti arkæologi

Grønne aktiviteter

Parkour baner

Maritime aktiviteter

Aktivering af
„blank spots“

Ungdoms sport

Sejlads

2015
Båd turisme

Genbrug af tørdokken

Iscenesættelse af
millititær historien

Boje museum

Kunst i det
offentlige rum

Senior gymnastik

Landart ved havnen

Drage festival

2020

Historisk festival

Interaktion mellem
kunst og kulturarv

Information om pilot projekter om jordforurening,
risikovirksomheder og
bæredygtige tiltag

Digitaliseret
sundhedssystem

Lillebælt kultur festival

Elever fra byens skoler
udstiller

Aktiviteter for
seniorer og børn

Triathlon på voldene

Regatta

Lystfiskeri

Aktivering af grønne
områder

Flydene legeplads

Wakeboarding

Lys kunst
Grønne områder til
sport til sport

MARKERING OG ORIENTERING I OMRÅDET GENNEM LYS, LYD OG KUNST
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INDDRAGELSE AF BYENS BORGERE, KULTURPLANLÆGNING OG MIDLERTIDIGHED
For at sikre at Fredericia og de nye byområder bliver attraktive for alle aktører, arbejder vi med en målrettet
strategi for deltagelse i udviklingen af området og etableringen af forbindelser mellem de nye områder og
den eksisterende by og regionen. Strategien baserer sig dels på evaluering af erfaringer fra eksisterende
tiltag samt udbygning og løbende evaluering af nye, midlertidige aktiviteter som fundament for deltagelsen samt midlertidighed og dynamisk kulturplanlægning som ramme for en bæredygtig udvikling.
FREDERICIAS KULTURELLE STYRKEPOSITIONER OG POTENTIALER
FredericiaC er ikke blot en arealmæssig udvidelse af byens rum, men også et projekt der skal skabe vækst
både i forhold til at tiltrække nye beboere og virksomheder med afsæt i nye kulturudbud, initiativer og
oplevelser som vil tilføre hele Fredericia et livligt bymiljø. Med sådan et ambitiøst projekt står FredericiaC
overfor for en række udfordringer i forhold til at skabe positiv opmærksomhed omkring udviklingsprojektet – både i relation til ekstern profilering af byen, men også i forhold til at styrke en positiv opbakning
omkring projektet blandt byens borgere. Derfor er det vigtigt at sikre en balance mellem udnyttelsen af
den synergieffekt og det brand, der allerede er ved at tegne sig i Trekantsområdet og samtidig sikre at
Fredericias særegne identitet og karakter bliver dyrket og træder endnu tydeligere frem.
I arbejdet med en dynamisk kulturstrategi, der bygger på borgerinddragelse og interaktion via midlertidige aktiviteter, tager vi udgangspunkt i et bredt kulturbegreb, der giver plads til mangfoldighed og udnytter de potentialer, byen allerede rummer, i den videre udviklingsstrategi. Vi har identificeret fire kulturelle
ressourceområder i Fredericia, som man bør satse særligt på i udviklingen af FredericiaC:
• Motion: bredde- og eliteidræt, sport, bevægelseskultur, aktivt foreningsliv
• Musik: festivaler, spillesteder, koncerter, uddannelse, øvelokaler, stærk musiktradition
• Mad: kost, sundhed, madkultur, restauration, fødevarer
• Maritimt miljø: vandet, havnen, vandsport, fiskeri, værftet, skibene
Ved at tage afsæt i de nævnte potentialer kan der sikres et samspil mellem FredericiaC og resten af Fredericias kulturliv. Et afsæt i eksisterende potentialer vil samtidig fungere som katalysator for udviklingen
af et kulturelt og bylivsskabende miljø, der styrker Fredericias identitet og skaber en unik profil for byen.
CENTRALE AKTØRER
Borgerdeltagelsesprocessen vil satse på en bred, mangfoldig og aktiv deltagelse i udviklingen af FredericiaC. I overensstemmelse med de allerede identificerede potentielle målgrupper for boliger på havnen er

børnefamilier, aktive seniorer centrale aktører at få i spil. Til sammen udgør de størstedelen af Fredericias
befolkning og er derfor afgørende aktører i forhold til at få skabt et livligt og aktivt miljø i FredericiaC
fra dag ét. Samtidig er erhvervslivet en vigtig aktør i forhold til at få skabt et dynamisk byliv i området.
Udviklingsstrategien vil derfor arbejde videre med at målrette kulturelle og midlertidige aktiviteter samt
deltagelsesmuligheder til disse grupper, og vil dermed også støtte kommunens vision for at blive Danmarks bedste børneby samt imødekomme den demografiske udvikling frem mod et stigende antal aktive
seniorer.
SAMSPIL MELLEM AKTØRER & MIDLERTIDIGHED
Vi vil etablere et velfungerende byliv i FredericiaC og skabe tætte forbindelser med den øvrige by fra projektets start med afsæt i og udbygning af de mange tiltag, der allerede er sat i værk på området og i byen.
Som analysen viser, er der mange gode takter at bygge videre på, men også nogle udfordringer, som vi vil
tage fat på allerede i de tidlige faser. Vores hovedgreb er en fortsættelse og intensivering af ideen om midlertidighed som fundament for såvel deltagelsen af relevante aktører og udviklingen af et velfungerende
byområde nu – og i fremtiden. Først og fremmest ønsker vi at:
• Skabe byliv i området fra dag ét med fokus på at styrke identiteten for området og karakteren for Fredericia som helhed.
• Benytte de midlertidige aktiviteter til at binde den nye bydel sammen med resten af byen og styrke
Fredericias image udadtil.
• Skærpe bevidstheden om områdets kvaliteter og potentialer hos borgere og andre aktører
• Tage udgangspunkt i midlertidige, oplevelsesorienterede aktiviteter som fundament for aktørernes konkrete deltagelse i udviklingen af området som helhed og etableringen af konkrete – og på sigt permanente – aktiviteter.
• Arbejde med at lade aktører med forskellige interesser mødes om nye, innovative tiltag, for at fremme
fællesskabsfølelsen i byen og bygge videre på Fredericias historie som en kulturelt mangfoldig by.
• Skabe merværdi for områdets kommercielle aktører gennem etablering af et dynamisk byliv, fællesskab,
innovativt udviklingsmiljø og identitet gennem midlertidige aktiviteter.
• Lade midlertidigheden slå igennem som en strategi for markering, skiltning og indhegning af områderne i takt med, at de bebygges, infrastrukturen etableres og forurenede grunde oprenses.
• Tage afsæt i et bredt kulturbegreb med hensyntagen til og inddragelse af eksisterende institutioner,
foreninger, erhvervsliv, politiske målsætninger, byens og områdets historie – og ikke mindst borgernes
ønsker og krav til et fremtidigt Fredericia.

STRATEGI, FINANSIERING & TIDSPLAN
Med afsæt i evalueringer af erfaringerne forud for konkurrencen, vil vi implementere en iterativ model for
aktørernes aktive deltagelse baseret på AELIA-modellens fem faser:
• Attention: Skabe opmærksomhed omkring områdets potentialer og konkrete aktiviteter gennem events,
kommunikation og PR.
• Experience: Fremme fællesskabsfølelsen og lysten til at deltage gennem oplevelsesorienterede, innovative aktiviteter.
• Learning: Skabe fundament for udvikling gennem oplysning, dialog og fokus på de respektive aktørers
behov, ønsker og krav.
• Influence: Give aktørerne indflydelse på udviklingen med fokus på at skabe ejerskab, innovation og dynamik.
• Action: Omsætte aktørernes input til konkrete, midlertidige aktiviteter i en dynamisk udviklingsproces
frem mod etablering af permanente funktioner og aktiviteter i området.
For hver fase i modellen anvender vi evalueringsredskaber, der måler på relevante key performance indicators og dermed sikrer en målrettet udviklingsproces. Samtidig vil vi arbejde med at indarbejde evalueringsmodeller, der kan måle værdiskabelsen for centrale aktører samt cost-benefit analyser af de forskellige tilgange og løbende udvikling af finansieringsmodeller for aktørdeltagelse baseret på midlertidighed.
Overordnet vil vi arbejde med en udviklingsplan for dynamisk midlertidighed, der nøje følger projektets
faseopdeling mht. mulige finansieringsmodeller for aktiviteter i de enkelte faser.
FASE DIAGRAM
Forslag til finansiering af aktiviteter og fase inddeling

Fase 0
Fase 1
Evaluering af eksisterende
Planlægnings og
tiltag
udviklingsfasen ( ca. 5 år)

Fase 2
Etableringsfasen
( ca. 10 år)

Fase 3
Udbygningsfasen
( ca. 10 år)

100% Fredericia C finansiering
Delvis Fredericia C finansiering
Kommunal finansiering
Sekretariatsbistand
0,5 -1% pulje fra grundsalg
Ekstern finansiering (fonde, sponsorater)
Selvfinansiering (forening, privat)
Selvfinansiering (firma, boligselskab, kulturinst.)

FAMILIER
ÆLDRE

Opmærksomhed
Oplevelse
Læring
Indflydelse
Handling
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Maritimt miljø
Mad kultur
Motion
Musik

Midlertidig bydel med
aktivitetsområder, ruter og
lommeparker i rekreativ
forbindelse til Fredericia.

Ligevægtig bydel, stærkt
integreret i Fredericia, med
byparker og spor fra den
midlertidige bydel.

PLANLÆGNINGS- OG UDVIKLINGSFASEN
Festspil i tørdokken med frivillige fra byens ældreorganisationer fejrer de nye hjertestier.

PLANLÆGNINGS- OG UDVIKLINGSFASEN
Midlertidig musiklegeplads og caféområde, hvor byens børn leger og laver musik med forhåndenværende
materialer.

PLANLÆGNINGS- OG UDVIKLINGSFASEN
Mulighed for at oprette enkelte, midlertidige boder i området, f.eks. loppemarked, fiskebod eller kaffevogn.

ETABLERINGSFASEN
Børn fra byens skoler opfører Stomp-koncert med brug af rekvisitter og instrumenter udviklet på den musikalske legeplads.

ETABLERINGSFASEN
Fast markedsdag én gang om måneden, hvor lokale kan sælge deres egne varer.

ETABLERINGSFASEN
Festspillet udvider samarbejdet med byens øvrige institutioner og levendegør Fredericias historie i forbindelse med Lillebælt Marathon.

UDBYGNINGSFASEN
Samarbejde om ugentlig torvedag mellem det åbne marked og en supermarkedskæde, der har etableret
sig permanent på havnen.

UDBYGNINGSFASEN
Festspillet er blevet et totalteater, der løber af stablen samtidig med den internationale begivenhed ’Senior Triathlon’, en del af de årligt tilbagevendende ’Fredericia Senior Days’.

UDBYGNINGSFASEN
Musicalskolen og eksterne stjerner opfører musicalen ’Harbour Front’ for fjerde år i træk med børn som
medspillere.
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BÆREDYGTIGHED
Energi
Bæredygtighed skal allerede fra de første faser tænkes sammen på tværs af fagområder, fysisk fremtræden og interessenter. De bæredygtige løsninger for FredericiaC tænkes som en helt integreret del af de
bæredygtige løsninger der egner sig for hele Fredericia. Bæredygtigheden skal synes, føles og opleves som
det nemme valg, den oplagte vej og den økonomisk mest attraktive løsning.
I forhold til den miljømæssige bæredygtighed vil følgende forhold have betydning for de økonomiske
vilkår, hvorunder byen kan udvikles. Der er løsninger, der appellerer til en social bæredygtighed, og der vil
være forslag, der på tværs indenfor det ret brede spekter, omhandler miljømæssig bæredygtighed, som
det giver mening at tænke sammen.
ENERGI
Fjernvarmen skal nytænkes! Kravene til nye bygningers energimæssige ydeevne er netop blevet skærpet i
bygningsreglementet BR10 og vil formodentlig blive skærpet igen i 2015. Dvs. at det byggeri, der vil blive
bygget i FredericiaC automatisk vil blive lavenergibyggeri svarende til den nuværende lavenergiklasse 1 i
BR08. Det betyder, at varmeforbruget til rumopvarmning vil blive meget lavt pr m2 og at energiforbruget
til varmt brugsvand vil være af samme størrelsesorden, som energiforbruget til rumopvarmning.
Fredericia ligger midt i et område forsynet med TVIS miljørigtig fjernvarme, der er produceret som en
blanding af kraftvarme fra affaldsforbrænding, industriel overskudsvarme og kraftvarme fra n-gas og
fremtidig biomasse baseret kraftvarme, og på sigt en andel geotermisk varme og central solvarme. Fjernvarme er fremtidssikker, idet den er fleksibel i forhold til at modtage en energi fra fremtidens forsyning.
Det er derfor naturligt, også at udnytte denne forsyningsform i FredericiaC.
Udfordringen er ikke at finde et alternativ til fjernvarmeforsyningen, men at udnytte den bedst muligt:
a) Udnytte den eksisterende forsyning mere optimalt:
• lavtemperaturfjernvarme med en fremløbstemperatur på maks. 60.
• at benytte gennemstrømningsvandvarmere evt. suppleret med decentrale fjernvarmebuffertanke til at

udjævne forbrug.
• at benytte bedre isolerede rør (serie 3) og twin rør, hvor det er muligt.
• at benytte mindre rør med deraf følgende mindre varmetab, men øget pumpeenergiforbrug, hvilket
samlet set er fordelagtigt ift. den traditionelle måde at dimensionere fjernvarme på.
• sikre stor afkøling på fjernvarmeretur f.eks. ved at etablere flowbegrænsere.
• at stille krav til dimensioneringen af varmeanlæg i lavenergihusene hvor 30-35 grader f.eks. er rigeligt
til at forsyne et gulvarmeanlæg.
b) At fleksibelt forbrug og udveksle energi med TVIS systemet
Byen forsynes i dag fra Gl. havn-siden og det vil være naturligt, at hægte den nye bydel på her. I fase to
undersøges:
• hvordan bortkølet energi f.eks. fra Rahbæk fisk kan udnyttes til rumopvarmning i de nære bygninger.
• hvordan returløbet fra resten af byen vil kunne udnyttes endnu en gang til opvarmning af den ny bydel,
således at pumpeenergi reduceres og el/varme forholdet forbedres.
• hvordan de oliedampe, der i dag forbrændes ved lastning af skibe med fordel kan udnyttes i bydelen eller
forsynes ind på TVIS nettet
• hvor stor fordelen vil være ved at etablere et større varmepumpeanlæg, som udnytter varme fra spildevand, afvær-geboringer, jordvarme fra nye voldanlæg eller fra havvand, og levere varmen ind på lavtemperatursiden af fjern-varmenettet. Dvs. vurdere vekselvirkningen med den eksisterende by og de
overordnede energiforsyningssystemer
• hvor stor fordelen vil være ved at lade de samme varmepumper udnytte spildvarme og levere fjernkøling
til om-rådets bygninger med kølebehov f.eks. kontorer og kulturhus (i perioder hvor der ikke kan leveres
frikøling vha. havvand). Varmepumperne kan arbejde mod en lagertank, således at varmepumperne kan
kobles ind og ud på en intelligent måde ift. belastningen på elnettet.
HUSENE SKAL SES SOM EN AKTIV KOMPONENT I ENERGISYSTEMET!
Bygningens energiforbrug styres efter nettets energiudbud. F.eks. kan intelligente målere sikre at f.eks.

vaskemaskinen og varmepumpen starter, når der er overproduktion af grøn energi i nettet. Dette sikrer
en effektiv anvendelse af grøn energi, samt øger muligheden for udbyggelsen af forskellige vedvarende
energiproducerende anlæg med varierende produktion.
Husene i FredericiaC bør bygges til at have en levetid på måske 100 år eller mere, idet den lange levetid er
med til at reducere andelen af den bygningsbundne energi set i et livsperspektiv. Materialer bør endvidere
vælges ud fra cradle-to-cradle kriterier. Disse forhold vil til dels kunne reguleres i med servitutter og i med
lokalplanskrav.
Husenes tage er et vigtigt element at arbejde med, idet fokus på tage kan anvendes til:
• optimering af dagslysadgang i byrum og i bygningerne
• ophold og udsigtsarealer
• regnvandsopsamling
• grønne tage, der forsinker regnvandet og optager CO2 fra atmosfæren og medvirker til at rense byluften
• placering af vedvarende energianlæg f.eks. solceller f.eks. som ESCO løsning
• solceller kunne placeres på taget af overdækket cykelsti, der forbinder bydelen med stationen, miljøstationer mv.
Der bør også arbejdes med flexibilitet i husenes elforbrug, systemer for demand response kontrol, automatik styret af nudge filosofien, afbrydelighed på visse enheder, samspil med ladning af (dele)elbiler og 2
vejs energiregistrering med intelligent feed-back.
De indkomne skibe langs havnefronten bør også kunne kobles på elnettet så on-bord generator anlæg kan
afbrydes, imens de er i havn.
Også på varmesiden vil der kunne arbejdes med afbrydelighed, lastudjævning og evt. lagring af energi i
forbindelse med fremtidige varmedrevne varmepumpeanlæg.
Da brugsvandsforbruget vil være næsten lige så stort som rumvarmebehovet er det vigtigt også at indpasse systemer, der genvinder varme fra badevand ved varmeveksling eller ved brug af mindre varmepumper
i samspil med fjernvarmeforsy-ningen. Vigtigt for valg af løsning, er at den kan yde jævnt over hele året.
Vi forstiller os derfor at solvarme kun anvendes i begrænset omfang eller i forbindelse med energilagring.
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LOKAL HÅNDTERING AF VAND

LOKAL VARMEFORSYNING

Transport
Transport står for omkring 25% af det samlede CO2-udslip, og denne andel forventes at stige, fordi man
i andre sektorer har lettere ved at opnå energibesparelser. Langt hovedparten af CO2 udslippet fra transport, ca. 75 %, kommer fra vejtrafikken.
Derfor er det vigtigt fra første fase at tænke bæredygtig transport ind i planlægningen af FredericiaC.
Ambitionsniveuaet må sættes højt for at ændre ved indgroede vaner og for at skabe den udvikling, der
inviterer til bæredygtig transport nærmere end privatbilisme.
Biltrafik giver en række lokale gener som støj og utryghed, der skal minimeres gennem planlægningen,
ligesom bilparkering skal indrettes til mindst mulig gene for byliv og den visuelle oplevelse af byen.
Fremtidens beboere og ansatte i FredericiaC vil få gode muligheder for at transportere sig miljøvenligt
med cykling og gang i kombination med en god fleksibel kollektiv trafik. Mange vil dog også bruge bil til
bolig eller arbejdsplads andre steder i Fredericia og andre byer. Derfor er det - også af denne grund - nødvendigt at arbejdspladser fastholdes og etableres i FredericiaC, så pendling begrænses.
Tendensen allerede i dag er, at mange bruger forskellige transportmidler bil, cykel, kollektiv transportmidler, afhængig af behov og lyst i en konkret situation. Vi kan alle godt lide at have chancen for at kunne
vælge. Derfor bliver det en udfordring at planlægge området på en måde, der bedst muligt bidrager til,
at så mange som muligt oplever valgsituationen som reel mellem bilen på den ene side og et attraktivt
tilbud om mere bæredygtig transport på den anden.
FLEKSIBEL INFRASTRUKTUR, DER FORKÆLER BÆREDYGTIGE TRANSPORTVALG
Vi vil i fase 2 arbejde med, hvordan vi bedst muligt kan forkæle trafikanter, der vil træffe bæredygtige
valg. Der skal gives plads til en vifte af positive tiltag som eksempelvis direkte og indbydende adgang til

BILTTRAFIK SKAL INDORDNE SIG CYKLISTER OG
GÅENDE

busnettet, “semi”kollektive løsninger, hvor der er parkering med elstik til elbiler i delebilsordninger, cykelparkering tæt på hoveddøren, direkte og trygge cykelforbindelser forbundet med ruter til vigtige rejsemål
uden for FredericiaC og byrum, der generelt appellerer til byliv med særlig vægt på gang- og cykeltrafik.
Strategien i forhold til den kollektive transport, vil være at styrke busforbindelsen, hvilket bedst gøres i
takt med at kundegrundlaget vokser. Ved at styrke forbindelsen på Oldenborgsgade kan sikres forbindelser hver 10. min. hvilket vil være en fin dækning. Vi har vurderet muligheden for at etablere shuttlebus til
stationen fra området og vurderet at det ikke er den mest bæredygtige løsning, da kundeunderlaget er
for spinkelt.
Bilen skal også have adgang og plads, men i bydelen vil den skulle underordne sig cyklister og gående.
Biltrafikken vil opleves som ’lidt besværlig’ og ikke så hurtig, da gader udformes og tilrettelægges for
langsom kørsel og da vejsystemet tilrettelægges for at tilgodese de bløde trafikanter. Der lægges ikke
op til at man kører rundt i bydelen, men at man kan komme hen til centrale punkter i bydelen, og derfra
bevæge sig videre til fods. Parkeringspladsers antal og betalingssystemer for dem skal vurderes ud fra en
både økonomisk og miljømæssig vinkel.
Der vil blive arbejdet med at udvikle en infrastruktur, der gør det attraktivt for bilisterne at køre så kort som
muligt inde i området, når de skal til en parkeringsplads. Fremkommeligheden og bevægelsesmuligheder
for gående og cyklister gøres mere attraktive på kryds og tværs i området og med gode muligheder for
at komme helt frem til sin destination. Samspillet med bystrukturen vil være afgørende for, hvor mange
adgangsveje, der er behov for. Her vil også blive indtænkt, hvordan parkeringspladserne kan etableres i
takt med realiseringen af bydelen.

kelparkering kan tænkes placeret meget tæt på rejsemål, pladser til elbiler og delebiler rimelig tæt på, og
øvrig bilparkering måske lidt længere væk eller i kælder, men tæt på adgangsvejene til området.
Områdets unikke placering ned til vandet betyder, at besøgende vil passere gennem området på tur til
vandet. Signalet til disse besøgende skal være, at det er rart og nemt at finde vej på cykel og til fods gennem området - og at biltrafik er besværligt og at det er svært at komme af med bilen.
SAMSPIL MED NABOOMRÅDER
Samspillet med planlægningen af naboområder bliver vigtig. En forkælelse af cyklister med supercykelstier, der starter i området og føres videre til banegården, kan f.eks. være et sådant samspil. Kombinationen
af cykel, gang og kollektiv trafik kan blive en fremtidig mærkesag i Fredericia, der lige nu arbejder med
Fredericia Cykelby og herunder forbedringer af cyklistforholdene på banegården.
Ligeledes vil samspillet med adgangsvejen Oldenborggade være et emne i fase 2. Oldenborggade er den
naturlige adgangsvej for biltrafikken til FredericiaC. Det bliver vigtigt at udforme gaden, således at den signalerer adgang med god fremkommelighed, men også ankomst til et tæt bymiljø, hvor bylivet prioriteres
højt. Realiseringen af FredericiaC vil medføre et øget antal cyklister og fodgængere på tværs af gaden, og
den fremtidige udformning skal tilgodese, at dette kan ske i et godt samspil med biltrafikken.

Parkering kan generelt indgå som et strategisk element i den samlede prioritering af arealer. Dvs. at cy-

OMRÅDET KOBLER SIG PÅ DET EKSISTERENDE NETVÆRK
AF OFFENTLIG TRANSPORT

EN SUPER CYKELSTI SKAL FORBINDE DEN NYE BYDEL
MED RESTEN AF FREDERICIAC.
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Jordforurening, risikovirksomheder og støj
Tilgangen til håndtering af forurening omfatter jordforurening, grundvandsforurening og risikoanalyse i
forhold til arealanvendelsen, indeklima og recipienter.
Det er samtidigt vores tilgang, at strategier for afværgeforanstaltninger, bortskaffelse og/eller eliminering
af generende miljøpåvirkning forholder sig til den sideløbende udvikling og vidensopbygning indenfor
områderne, der hele tiden skal kunne hentes ind i processen og kvalificere tiltagene yderligere.
Vores udgangspunkt er 2010, men alle tiltag skal ske med stor opmærksomhed dels på nye metoder - og
miljølovgivning for området, dels for at sikre at samme - endnu ukendte - nye metoder, nemt og uproblematisk kan komme projektet til nytte. Der skal gennem hele projektforløbet være en klar bevidsthed om,
at der grundet byggeperioden på 25 år vil være trends og udvikling af oprensnings- og afværgemetoder,
samt en løbende tilpasning og nyopfattelse af miljølovgivningen. Bebyggelsesstrukturer og udviklingsplaner for området udarbejdes samtidigt af en dyb forståelse for de mange faktorer, der har indflydelse
på, at FredericiaC udvikles bæredygtigt.
Der skal allerede i projekteringsfasen skabes et konstruktivt samarbejde med miljømyndighederne, gerne
suppleret med workshops, hvor der skal skabes et medejerskab, til på entreprenant vis at belyse og løse
udfordringer som:
• Håndtering af blandingsforureninger
• Muligheder for flytning af forureninger over matrikelskel i projektområdet
• Genanvendelse af forurenet overskudsjorden
• Udvaskning til recipienten Lillebælt
• Krav til byggetekniske miljøforanstaltninger
• Muligheder for at hæve endelig terrænkote og skabe landskabelige elementer af overskudsjord
Specielt udvaskningen til Lillebælt er en afgørende faktor, idet dette kan resultere i speciel håndtering
af grundvandet og/ eller en sikring af, at den allerede etablerede spuns tætnes i et vist omfang. Hvis der
påvises risici for recipienten, kan der i tråd med jordforureningen allerede nu kunne etableres en eller flere
former for in-situ eller on-site rensning af grundvandet.
LØSNINGER FOR AT HÅNDTERE SÅ MEGET OVERSKUDSJORD PÅ EJENDOMMEN SOM MULIGT.
Håndtering af jordforurening på grunden kobles sammen med afstandskrav til risikovirksomheder og
støjzoner, således at de områder, der er sværest tilgængelige risikomæssigt i forhold til fremtidige byggeprojekter, udnyttes mest intenst til andre formål.
Temaet med at beholde forurenet jord på området giver mulighed for at indbygge den fluoridforurenede
jord - f.eks. i volde i projektet. Herved hæves forureningens placering 1-2 meter over grundvandsspejlet og
dermed fremtidssikre en udvaskning af fluorid til grundvandet og Lillebælt.
Fluoridforurenet jord deponeres p.t. billigst i Norge eller ved termisk oprensning i Holland, hvilket ikke

er en bæredygtig løsning.
I forhold til en konstant tværfaglig tilgang til udviklingen af FredericiaC ønsker vi at bringe velargumenterede, men lidt mere kontroversielle - forslag frem for grundejeren. I forhold til kommende vandstandsstigninger, kunne en vej frem være at hæve det eksisterende terræn, for herved at undgå ”oversvømmelser”.
Det bør i fase to drøftes med FredericiaC , om der er interesse for at undersøge om området kan modtageren ren jord fra omkringliggende byggeprojekter - herved vil Fredericia have et bycentralt modtagested
for indbygningsegnet jord - og samtidigt vil vi bidrage til at sikre et mere økonomisk bæredygtigt projekt,
Det skal undersøges hvilke myndighedskrav der vil komme som følge af at lave et modtagesanlæg
I disse forslag skal det holdes for øje at der ikke efterfølgende vil være yderligere omkostninger for deponi,
hvis SKAT vurderer de foreslåede deponier som skjult deponi i stedet for som genanvendelse af materialer.
Der er ved dette projekt mulighed for at indtænke, at byggematerialer/friktionsjord kan modtages over kaj
ved Lillebælt. Idet der er foreskrevet sandpudefundering, skal det indtænkes om dette sand kan komme
fra havet, evt. fra uddybningsprojekter af sejlrender i nærområdet?
I hele ”forureningernes levetid på projektarealet” - fra i dag, gennem den allerede etablerede in-situoprensning og ved fremtidig håndtering og bevaring af de forskellige forureninger på grunden -, vil det
skulle sikres, at efterladt forurening ikke giver ophav til utryghed hos brugere og ejere af arealerne.
Sammen med relevante uddannelsesinstitutioner - som f.eks. DTU, AAU og udenlandske specialister - vil vi
foreslå at der efterfølgende gennemføres pilotprojekter vedr. forureningsoprensning in-situ.
STØJ
Støjbelastningen fra begge naboer vil umiddelbart begrænse anvendelsen af FredericiaC til støjfølsomme
formål som boliger og til en vis grad kontorer. I den videre planlægning for arealet, vil vi arbejde med at
reducere omfanget af arealer, der i dag vil være uegnede som byggegrunde p.gra.. for højt støjniveau.
RISIKOVIRKSOMHED: TYPE, PLACERING OG GRAD
Virksomhederne skal kunne være trygge ved at konkurrenceområdet befolkes på en måde, så de stadig har
mulighed for at drive virksomhed på de områder, de i dag råder over. Omvendt skal borgere og virksomheder, der ønsker at rykke ind på konkurrenceområdet, være trygge ved, at de med risikovirksomhederne
som naboer, ikke udsættes for en uacceptabel risiko.
RISIKOKOMMUNIKATION MED BORGERNE
Selvom projekter lever op til de formelle acceptkriterier for risiko, er det ikke nok til at skabe tryghed for
borgerne. De formelle acceptkriterier er abstrakte begreber, som skal kommunikeres på en form som borgerne kan forholde sig til. I fase 2 foreslås det at arbejde med udvikling af nye former for kommunikation
med borgerne, der gør dette muligt.
INVOLVERING AF RISIKOVIRKSOMHEDERNE
Tæt dialog med risikovirksomhederne med henblik på at afdække evt. bekymringer i forhold til udviklin-

gen af konkurrenceområdet samt deres udviklingsplaner. Indhøste risikovirksomhedernes erfaringer med
borgerdialog, både lokalt i Fredericia og andre steder i verden.
SCREENINGSMETODE TIL AT VURDERE ACCEPTKRITERIET VEDRØRENDE SAMFUNDSRISIKO
For at kunne vurdere om forslag til arealudnyttelse er realistiske, skal det på et tidligt tidspunkt i planlægningsprocessen være muligt at screene forslagene for overholdelse af risikoaccept vedrørende samfundsrisiko. På baggrund af yderligere oplysninger fra risikovirksomhederne om konsekvensafstande og hyppigheder for dimensionerende scenarier, og viden om bygningsdeles modstandsdygtighed overfor forskellige
påvirkninger, kan der udføres en simpel screening for risikoaccept i planlægningsprocessen.
VURDERE RISIKOREDUCERENDE TILTAG
Risikoen fra Rahbekfisk kan måske helt fjernes ved at anvende køleanlæg der kører med ufarlige kølemidler. Denne mulighed, herunder de økonomiske konsekvenser, bør undersøges. En fysisk barriere mod
Shell terminalen har en potentiel risikoreducerende effekt som bør undersøges nærmere. Vi er vidende om
fra Fredericia Kommunes hjemmeside, at der allerede foreligger et sådant studie (Bilag 2). Dette studie
bør som en begyndelse granskes nærmere. En fysisk barriere mod Rahbekfisk har også en potentiel risikoreducerende effekt, som bør undersøges nærmere, hvis en udskiftning af køleanlægget ikke er mulig.
Derudover kan andre muligheder for konsekvensreduktion eventuelt identificeres gennem dialogen med
risikovirksomhederne.
PLANLÆGNINGSZONER OG ACCEPTKRITERIER FOR RAHBEKFISK
Der foreligger planlægningszoner og acceptkriterier for Shell terminalen i forslag til lokalplantillæg. Der
findes ikke tilsvarende for Rahbekfisk, hvorfor det indtil videre er antaget, at der arbejdes ud fra de samme
kriterier som for Shell terminalen. I fase 2 bør planlægningszoner og acceptkriterier for Rahbekfisk fastlægges i samarbejde med den relevante planmyndighed (Fredericia Kommune).
VAND SOM DEL AF DEN INTEGREREDE PLANLÆGNING
hHåndtering af ekstreme regnskyl og havvandstandsstigninger bør i forhold til udviklingen af FredericiaC
have særlig opmærksomhed.
Forholdene gør planlægningen mere kompleks, men dette bør mere ses som en udfordring til innovative
løsninger, der på mange områder kan tilføre den nye bydel værdi.
I FASE 2 VIL VI:
- vurdere mulighederne for at imødegå de økonomiske udfordringer, der kan ligge som en konsekvens af
de nye vandplaner (sendt til kommunerne i høring frem til 6. april 2011) hvor kommunen kan blive pålagt
at bygge bassiner på overløb fra fælleskloakerede områder. Et sådant bassinbyggeri udgør en meget stor
investering.
Den gamle bydel er fælleskloakeret og der er 5 overløb på eller tæt ved Fredericia C området. Det er en unik
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PÅ SIGT ABSORBERES DE FORURENEDE JORDOMRÅDER AF FÆSTNINGSVOLDEN
OG GIVER PLADS TIL BEBYGGELSE

FÆSTNINGSVOLDEN TILFØRER LANDSKABELIG KVALITET
OG MINIMERER RISIKOEN FRA SHELL

mulighed for kommunen at håndtere denne investering (hvis den påkræves) ved at integrere/disponere
disse bassiner i den nye bydel.
- vurdere synergieffekten mellem jordhåndtering af forurenet jord, etablering af kanaler, styret med højvandssluser og forebyggelse af oversvømmelser fra fremtidige vandstandsstigninger.
Undersøge en rekreativ udnyttelse af regnvand, så det bliver en værdi for bydelen i stedet for et problem.

idrætsfaciliteter, som knytter sig meget tæt funktionsmæssigt og fysisk til det eksisterende by- og handelsliv i bymidten. Det kan også overvejes at etablere f.eks. almene boliger, evt. i sammenhæng med private
ejerboliger, hvis der er markedsmæssigt grundlag herfor. De første byggerier placeres på byggefelter, hvor
omkostningerne til håndtering af jordforurening er begrænsede. Et sted at starte kunne f.eks. være Fredericia Cs areal nord for Oldenborggade.

For at tage højde for fremtidige vandstandsstigninger bør vitale installationer og bygninger sikres mod en
vandstandsstigning på 2,5 m.

ETABLERINGSFASEN (FX OVER EN PERIODE PÅ 10 ÅR)
I forventning om, at konjunkturerne gradvist ændres til det bedre, igangsættes etableringsfasen med flere
byggeprojekter med større volumen. Der fokuseres på funktioner, der ikke forudsætter en stor, kritisk masse af beboere og besøgende i området. De midlertidige aktiviteter vil fortsat være bærende i første del af
etableringsfasen. I denne fase kan der eksempelvis etableres boligbyggeri (både almene og ejerboliger),
erhvervsbyggeri, kommunal service, kultur- og idrætsfaciliteter samt evt. særlige koncepter indenfor detailhandel, restauranter mv., som er i stand til at fungere som selvstændige enheder i udviklingsområdet.
Maritimt relaterede fritidsaktiviteter flyttes til projektområdet så snart der vil være en given anledning,
f.eks. hvis der er behov for udvidelse eller omkostningstunge vedligeholdelsesarbejder på eksisterende
faciliteter. Samtidig etableres første del af afskærmningen mod Shell, adgangsveje, anlæg til håndtering
af regnvand, håndtering af jordforurening mv. De sidste, midlertidige aktiviteter udvikles sidst i perioden
til at blive permanente.

Økonomi og strategisk etapedeling
Konkurrenceprogrammet forudsætter, at udviklingsplanen hænger sammen økonomisk. I fase 2 vil arbejdet med at belyse den økonomiske dimension i projektet basere sig på tre elementer:
En strategisk etapedeling af realiseringsprocessen
Omkostningsvurderinger af elementerne i udviklingsplanen, der indarbejdes i COWIs finansielle byudviklingsmodel i GIS, som håndterer byggemodningsomkostninger, bolig- og erhvervsafsætning mv.
En cashflowvurdering, som med udgangspunkt i den strategiske etapedeling skaber overblik over, hvordan der sikres et positivt cashflow i hver fase.
OVERVEJELSER OM STRATEGISK ETAPEDELING AF REALISERINGSPROCESSEN
Derfor anbefales det, at der arbejdes med en “strategisk etapedeling” af udviklingsplanen, hvor udbygningen af området følger en overordnet plan, der tager hensyn til:
• Skiftende konjunkturer (udviklingsplanen skal være konjunkturrobust).
• At mange kommercielle og offentlige funktioner forudsætter, at der er tilstrækkelig stor, “kritisk masse”,
dvs. antal brugere i form af beboere, ansatte og besøgende, for at funktionerne kan etableres på et
økonomisk bæredygtigt grundlag.
• At der skal være et positivt cashflow i projektets enkelte faser.
• Arkitektoniske hensyn, herunder sammenhængen med den eksisterende by.
Det er ikke muligt at planlægge præcist, hvornår de enkelte funktioner etableres i området. Det afhænger ikke mindst af konjunkturerne i de enkelte faser, hvor der i perioder kan være gunstigt grundlag for
etablering af f.eks. almene boliger, mens der i andre perioder er større, markedsmæssigt grundlag for
ejerboliger.
En strategisk etapedeling kan eksempelvis se således ud:
PLANLÆGNINGS- OG UDVIKLINGSFASEN (FX OVER EN PERIODE PÅ 5 ÅR):
I denne fase etableres midlertidige aktiviteter. Samtidig etableres byfunktioner, der er økonomisk bæredygtige i de vanskelige konjunkturer, som må formodes at påvirke projektet i den tidligste fase. Der
planlægges for aktiviteter, som medvirker til at skabe liv i området og styrket sammenhæng mellem
bymidten og Fredericia C. F.eks. en mindre del af den planlagte detailhandel samt mindre kultur- eller

Udviklingsplanen for Fredericia C skal realiseres over 25 år. Det kræver en konjunkturrobust planlægning. De seneste
25 års økonomiske udvikling i Danmark har budt på flere høj- og lavkonjunkturer, som har påvirket byggeriet
markant. Fremtidens planer skal også indrettes på skiftende konjunkturer, og der skal i den indledende fase tages
højde for, at det er vanskeligt at forudsige, hvor længe den nuværende, økonomiske krise vil vare.

UDBYGNINGSFASEN (FX OVER EN PERIODE PÅ 10 ÅR)
I denne fase etableres yderligere bolig- og erhvervsbyggeri samt de funktioner, der er afhængige af en
stor, kritisk masse for at være økonomisk bæredygtige. I løbet af denne fase vil området blive tilstrækkeligt
“selvbærende” til at tiltrække aktiviteter, der baserer sig på det store antal beboere, arbejdspladser og
besøgende i området, og den sidste del af forureningen håndteres.
COWIs økonomisk-finansielle byudviklingsmodel
Som et gennemgående styringsredskab i forhold til økonomien vil vi foreslå at anvende en Excel-baseret,
finansiel model med GIS-brugerflade, som COWI har udviklet. Modellen kan visualisere og tydeliggøre
flere forhold i et komplekst byudviklingsprojekt:
• Dels giver redskabet et overblik over indtægter og udgifter i projektet, de pengestrømme, som projektet
genererer, samt mulighed for at analysere finansieringsmuligheder og risikoanalyse.
• Redskabet har en GIS-brugerflade, der giver mulighed for at få et visuelt værktøj til planlægning og
prioriteringsprocesser i forhold til f.eks. nødvendige byggemodningstiltag.
Vi vil anvende GIS-modellen som et arbejdsredskab undervejs i arbejdet med udviklingsplanen, hvor modellen vil skabe overblik over udgifter og indtægter i de enkelte faser. Når vi undervejs ændrer på de fysiske
strukturer i den iterative proces, det er at arbejde med en fysisk udviklingsplan, vil modellen skabe overblik
over, hvilke konsekvenser ændringer i arealanvendelse, håndtering af jordforurening mv. vil få for økono-

FASE 1
• BEBYGGELSE LANGS KONGENSGADE
• MIDLERTIDIGE FUNKTIONER OMK. TØRDOKKEN
• HÅNDTERING AF GAMMELHAVN OG JP. NIELSENS PLADS
• BYGGEMODNING AF OMRÅDERNE PÅ VÆRFTSGRUNDEN

mien i projektet. Modellen vil således fungere som arbejdsredskab og ifht. kvalitetssikring.
Modellen indeholder en oversigt over følgende udgifter og indtægter i projektet opdelt på faser, herunder
UDGIFTER:
- planproces og forundersøgelser
- oprensning af jordforurening
- byggemodning ( herunder adgangsveje og forsyningsledninger)
- pladser og landskabselementer, f.eks. afskærmning mod Shell
- midlertidige aktiviteter
- Markedsføring af området med henblik på salg af grunde
INDTÆGTER
- Salgs- og lejeindtægter fra grunde og bygninger i området
- Evt. indtægter fra deponering af ren jord i området.
- Evt. indtægter fra midlertidig parkering i området.
Cashflowoversigten (pengestrøm) giver overblik over pengestrømme ind og ud af projektet, så aktiviteterne kan tilrettelægges med henblik på at minimere finansieringsbehovet i forskellige faser af projektet.
Derudover giver pengestrømsanalysen mulighed for at identificere evt. behov for ekstra kapital på forskellige tidspunkter i forløbet, samt analysere projektets evne til tilbagebetaling. Såfremt kapitaloverførsel
vurderes at være nødvendig, indarbejdes også cashflow fra finansieringen, herunder renter og afdrag.
Modellens brugergrænseflade er baseret på et GIS-kort, der både giver oversigt over de forskellige etapeinddelinger, og samtidig kan vise hvordan udviklingsplanen planlægges udført over tid. Visualiseringen
af økonomien ved hjælp af et kort over området er et væsentlig redskab til at sammenkæde de mange
informationer i projektet. Eksempelvis vil et kort være velegnet til at vise hvilke områder, der er forurenet
og i hvilken grad. Disse informationer vil være integreret med viden om, hvor det er planlagt at bygge, og
hvordan byggeomkostningerne afhænger af forureningsgraden. Derved kan det synliggøres, hvor der er
potentiale for at optimere økonomien ved at lave justeringer på udviklingsplanen.
For ethvert projekt, der har en langvarig tidshorisont, er det vigtigt at overveje bæredygtigheden i den
finansielle plan, der ligger til grundlag for projektet. Selv små ændringer i de økonomiske forudsætninger
kan over en lang periode have afgørende konsekvenser for projektet. Dette er især tilfældet, hvis ændringer i de økonomiske forudsætninger medfører at projektet må sættes på pause pga. manglende likviditet.
Den finansielle model indeholder derfor en risikoanalyse af projektets økonomi for derved at identificere
mulige kritiske forudsætninger, og derigennem belyse projektets samlede risiko.
Input til modellen vil være baseret på COWI erfaringstal og nøgletalskataloger for forundersøgelser, byggemodningsomkostninger, oprensning af jordforurening. Byggeretspriser vil blive indhentet fra ejendomsmæglere i området.

FASE2
• BEBYGGELSE PÅ VÆRFTS GRUNDEN SAMT DEN NORDLIGE DEL AF
HAVNEN
• MIDLERTIDIGE FUNKTIONER OMK. TØRDOKKEN
• REETABLERING AF OLDENBORGGADE.
• FORURENET JORD FORSEJLES I NY JORDVOLD
• ETABLERING AF GRØN FORBINDELSE

FASE3
• RESTEN AF KEMIRA GRUNDEN BEBYGGES
• MIDLERTIDIGE FUNKTIONER OMK. TØRDOKKEN GØRES TIL EN
PERMANENT INSTITUTION I DET NYE OMRÅDE
• NY ALTERNATIV “BYPORT” SAMT CYKEL FORBINDELSE TIL
HOLSTENS BASTION
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