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Fredericias helt unikke situation er den tydelige manifestation af byen som aftegning af de forskellige urbaniseringsfaser: Byen som beskyttelse eksponeret
via voldanlægget og vejstrukturen og den industrielle by eksponeret med de
store industrianlæg langs havnen. Der ligger et stort potentiale i muligheden
for at lade Fredericia C fremstå som en lige så markant aftegning af den tredje
urbaniseringsfase.
I en tid hvor det pragmatiske og tilpasningen spiller en langt større rolle, giver
det ikke mening at snakke om idealbyer på samme måde som vedrørende de
to første faser, men derfor kan man godt have en drøm om hvordan en tredje
urbaniseringsfase kan aftegne sig.
Drømmen om en by hvor der er mange forskellige slags kvaliteter, men hvor
der ikke længere er noget hierarki imellem dem, kun forskelle. Drømmen om
en by med en konsekvent pluralisme. Hvor nogle kvarterer er meget tætte og
andre meget mindre tætte med mange flere private og offentlige grønne områder. Hvor man er holdt op med at tale om forstad og bycenter. Hvor borgerne
føler sig som beboere i en by og ikke kun et kvarter eller en kommune. Drømmen om en by hvor den bæredygtige udviklings problematik ikke bare er en
abstrakt tanke, men eksponerer sig tydeligt i byens fysiske struktur. Drømmen
om fremtidens ideale by.
PROJEKTMAPPENS OPBYGNING
Nærværende projektmappe er team Adepts bud på en tværfaglig, ambitiøs og
velfunderet udviklingsplan for Fredericia C, og det er samtidig temaets bud
på en konkretisering af hvordan en tredje urbaniseringsfase kunne aftegne
sig fysisk omkring nyanlæggene i Fredericia C. Med bæredygtigheden som
omdrejningspunkt præsenteres der her en bylivsmæssig og oplevelsesorienteret og mere genforhandlingsagtig, men på samtidig også en lige så markant
aftegning, som dem vi stadig ser manifesteret i Fredericia i forbindelse med
den første og anden urbaniseringsfase.
Projektmappen er delt op i 6 kapitler og forholder sig dermed direkte til
konkurrence programmet: Helhedsgrebet, Fredericia som katalysator, Historien og den moderne bybygning, By- og livskvalitet, Borgere og aktører samt
Bæredygtighed.
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Helhedsgrebet beskriver projektets overordnede tilgang og den fysiske
hovedstruktur.
Fredericia som katalysator fortæller om Fredericias rolle i trekantsregionen
og definerer en række primære parametre i udviklingsplanen.
Historien og den moderne bybygning beskriver strukturplanens opbygning og hvordan den relaterer sig til den eksisterende by.
By- og livskvalitet gennemgår hvordan der skabes høj bylivskvalitet for alle
aktører igennem alle af projektets udviklingsfaser.
Borgere og aktører udfolder bylivsstrategien og aktørinddragelsen igennem en række scenarier.
Bæredygtighed beskriver strukturplanens lag og hvordan disse lag er med
til at understøtte en holistisk bæredygtighedstilgang.

FØRSTE URBANISERINGSFASE

ANDEN URBANISERINGSFASE

BYEN SOM BESKYTTELSE

INDUSTRIALISERINGEN

DEN TREDJE URBANISERINGSFASE
OPLEVELSESBYEN

DEN REKREATIVE KANT OG DET TRYGGE INDRE
Fredericia indenfor voldene opleves i dag som formentlig Danmarks mest velbevarede samlede bystruktur. Det er en helt speciel oplevelse at bevæge sig
igennem de rekreative volde og ankomme til den centrale bys stramme ortogonale indre.
Voldene der historisk har fungeret som beskyttelsen mod fjender, skaber i dag
en klar afgrænsning til bymidten og et rekreativt rum til hele byen. Via det markante voldanlæg skabes en bystruktur med klare rumlige og bevidsthedsmæssige overgange mellem udenfor, på og indenfor voldene. Den rekreative kant
bør ses som et regionalt byrum, der tiltrækker både lokale og besøgende.
Kanten skal understøtte regionale funktioner, tilbyde varierede rumlige oplevelser og mangfoldige funktioner.
I bevægelsen på tværs af den centrale by opleves udsigten over Lillebælt
langs de nord-syd gående gader. Den videre bearbejdning af Fredericias indre grid handler dog ikke kun om den smukke udsigt; griddet i den centrale
by handler i tilsvarende grad om en overordnet identitet som en unik historisk
struktur planlagt ud fra renæssancens idealer. Det har derfor været vigtigt for
os at arbejde med at understøtte og udbygge denne unikke bystruktur – både
på kryds og tværs. Det indre bygrid skal understøtte tryghed, fællesskab og
lokalt byliv. Her er trygge færdselsårer, godt mikroklima og mulighed for lokale
byrumsfunktioner i midt i den centrale by.
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PROJEKTET TAGER UDGANGSPUNKT I PRINCIPPER BAG BYENS HISTORISKE STRUKTUR: BYENS
BESKYTTENDE VOLD DER OMFAVNER DET TRYGGE INDRE.
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HELHEDSGREB
ET MANGFOLDIGT BYRUM LANGS VANDET
Projektets helhedsgreb tager udgangspunkt i ambitionen om at skabe et rum
for alle langs byens kant - en sammenhængende promenade, der viderefører
og gentolker det historiske voldanlæg.

BÆREDYGTIG TRANSPORT
MANGFOLDIGE FUNKTIONER

ENERGI

MIKROKLIMA

Frem for at placere sig direkte ovenpå den historiske vold, placerer den nye
promenade sig i sammenhæng med de historiske principper for volden forstået
som den centrale bys afgrænsning. Derved skabes en bedre forbindelse
imellem den nye bydel og den eksisterende by og byens primære rekreative
rum bevares langs byens kant.

VARIEREDE RUMLIGE OPLEVELSER

REGIONALE ATTRAKTIONER

Det er et helhedsgreb, der skaber sammenhæng med og i den historiske by
og samtidig transformerer primære udfordringer 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.
AKTIVERER BYENS ERINDRINGSRUM
Den gentænkte vold aktiverer byens centrale erindringsrum og fungerer som
en primær driver i det kommende byudviklingsprojekt. Promenaden fører beboere og besøgende igennem et koreograferet forløb af rumligheder og funktioner, der relaterer sig til stedets karakter og unikke beliggenhed. Et kontinuerligt byrumsforløb der repræsenterer byens forskellige urbanitetsfaser. Et
mangfoldigt byrum der giver vandet tilbage til byen og sikrer at den nye bydel
ikke opstår som et ekskluderende område. Bydelens kvaliteter og åbenlyse
attraktioner ved vandet kommer hele byen til gode

SUND LIVSSTIL

FORURENET JORD

STØJ

KLIMASIKRING

MILJØ INFORMATION

RISIKO

HELHEDSGREBET SKABER SAMMENHÆNG MED, OG I, DEN HISTORISKE BY OG SAMTIDIG HÅNDTERES PROJEKTETS PRIMÆRE
UDFORDRINGER

ETABLERES I FØRSTE FASE
Helhedsgrebet giver adgang til vandet, havnen, byen og de historiske voldanlæg. Helhedsgrebet etableres fra første fase og udbygges over tid, så 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.
FUNGERER SOM ET REKREATIVT LOOP
Promenaden skaber sammen med det resterende voldanlæg en ringvej for
cykler og gående i hele Fredericia. Den er samtidig den første del af en ny
rekreativ forbindelse mellem stationen og FredericiaC.
HÅNDTERER FORURENET JORD, STØJ OG RISIKO
Ved kastellet fortsættes voldanlægget således, at det nye rekreative rum skaber en buffer i forhold til støj, luftforurening og visuelle forstyrrelser, samt
skaber afstand til Shellterminalen mod øst. Den hævede jordvold mod Shell
etableres med områdets forurenede jord. Denne håndtering af den forurenede
jord er både en økonomisk fordelagtig løsning og en fremtidssikret løsning, der
skaber tryghed for kommende developere og fleksibilitet i forhold til den videre
jordhåndtering.

ALLEREDE FRA PROJEKTETS FØRSTE FASER ETABLERES EN

FREDERICIA C SKÆRES IKKE OVER OG BYDELEN VIL FYSISK

PROJEKTET GØR PLADS TIL AT MAN OVER TID VIL KUNNE

FORBINDELSE LANGS HELE BYENS KANT.

SKABE EN GOD SAMMENHÆNG MED DEN EKSISTERENDE BY.

ETABLERE BYENS FANTASTISKE KANT.
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OVERSIGTSBILLEDE
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FREDERICIA SOM KATALYSATOR
FREDERICIAS ROLLE I TREKANTSREGIONEN
FredericiaC ligger centralt i Trekantområdet i en byhistorisk unik struktur 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. Den bærende identitet for den nye bydel skal således findes i historien, kulturen og de stedbundne, lokale bylivskvaliteter som især hænger
sammen med af byens nærhed til vand. 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 især forbindelsen
til stationen fra bydelen bliver et vigtigt element i udviklingen af infrastrukturens sammenhæng med den nye bydel. Samtidig er Fredericia en by – og
en del af en region – der traditionelt har været kendetegnet ved en stærk
industri- og erhvervskultur. Vi mener, at dette giver Fredericia en unik position
i kampen om fremtidens vækst, såfremt man tænker erhverv, produktion og
kultur på nye, innovative måder.
FREDERICIAS IDENTITET
Fredericia indenfor voldene er formentlig Danmarks mest markante, historiske struktur. Griddet 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 noget opløst, og voldene er mindre
synlige både her og ved adgang til området fra vest via Holstensvej. Udviklingsplanen for FredericiaC skal igen synliggøre og dermed fremhæve den historiske bystruktur, som er områdets og byens mest karaktergivende element.

FREDERICIA, DANMARK

KALMAR, SVERIGE

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 og 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.
Fredericia er grundlagt ved vandet. Men de industrielle havneaktiviteter har i
mange år afbrudt forbindelsen mellem byens borgere og vandet via havnen,
og den rekreative tilknytning til vandet har fundet sted via strandene mod øst
og lystbådehavnene langt vest for bymidten. Med omdannelsen af FredericiaC
åbnes 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.

NEUF-BRISACH, FRANKRIG

BYDELEN SOM REGIONAL DESTINATION
Betragtes FredericiaC fra vandsiden er beliggenheden enestående. Ikke kun
for aktive havneerhverv, men på kort og langt sigt især for rekreation, sport og
serviceerhverv i tilknytning til vandet. FredericiaC ligger præcis midt i et væld
af tilbud indenfor by, oplevelser og natur. Tilbud 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.
Maritime fritids- og erhvervsaktiviteter er gensidigt afhængige af hinanden.
Uden havnens fritidsliv er restauranter og butikker ikke attraktive, Og det er
bl.a. restauranter og butikker der får fritidslivet til at blomstre og tiltrække flere
besøgende. I takt med at FredericiaC åbnes op for offentligheden og udvikles
til et attraktivt byområde forventes der at være et øget grundlag for denne
type erhverv. Derfor bør maritime fritidsaktiviteter være en primær driver fra
udviklingens første fase.
FredericiaC skal udvikles i samspil med eksisterende havneaktiviteter på
Shell og Rahbek Fisk, som begge 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’ i og med traditionel havneaktivitet ophører og
afløses af andre byfunktioner. Visuelt vil nærheden til kommercielle havneaktiviteter og potentialet på værftsgrunden kunne give FredericiaC en mere levende og mangfoldig karakter end mange af de øvrige byudviklingsområder i
Trekantområdet samtidig med at udviklingsplanens afskærmende elementer
mod Shell mv. skal sikre, at bydelen opleves som tryg og imødekommende.
Såvel industrihistorien i værftsanlæggene som det 21. århundredes miljøtilpassede industrierhverv vil være en synlig del af identiteten i FredericiaC.

KRISTIANSAND, NORGE

SAINT MARTIN DE-RE, FRANKRIG

FREDERICIAS ROLLE SOM EN NATIONAL HISTORISK PERLE, PÅ ET EUROPÆISK NIVEAU (IKKE I SKALA)
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TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER TIL BYDELEN
I den seneste udgave af ugebrevet A4 refereres en undersøgelse der viser at
9 ud af 10 erhvervsledere mener, at produktion og innovation hænger sammen. I gennem årtier har vi set produktionsarbejdspladser flytte ud af landet til
lavtlønslande og i en årrække har vi accepteret denne udflytning som en del
af en global arbejdsdeling, hvor vi har slået os til tåls med at vi i den vestlige
verden tager os af den vidensintensive del af udviklingen – innovationen –
mens andre tager sig af den arbejdskraftsintensive del – produktionen. Men
nu ser vi i stadigt stigende grad, at også vidensintensive arbejdspladser flyttes
ud af Danmark til lande som Kina, Indien, Rusland og Brasilien. Denne udflytning vil ifølge opfattelsen hos de fleste erhvervsledere i undersøgelsen vil
tage yderligere til i de kommende år. Det giver nogle store udfordringer også
for et område som Frederiacia. Fra at være en del af en global arbejdsdeling
er der opstået en alvorlig risiko for, at Danmark sakker bagud i konkurrencen
om at fastholde og tiltrække jobs inden for ikke bare produktion, men også innovation. Samtidig med de strukturelle problemer i Danmark, herunder en faldende andel af personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, stigende udgifter
til sundhed og pleje samt voksende underskud på de offentlige budgetter, er
der ikke nogen tvivl om, at vi står på tærskelen til en ny tid, der betyder store
forandringer og så i den måde vores erhvervsliv og velfærdsydelser er skruet
sammen på.
Fredericia mærker effekten af disse udfordringer: Udflytningen og lukningen af
industriarbejdspladser er ikke i tilstrækkelig grad fulgt op af etableringen af andre mere videnstunge erhverv, og kommunen har som mange andre danske
kommuner, en relativ høj andel af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet og et stigende antal ældre og plejekrævende medborgere. I ugebrevet A4

FREDERICIAS KANT

fremhæves en række mulige løsninger, herunder bl.a. at de tilbageværende
produktionsvirksomheder øger automatiseringen, hvilket isoleret betragtet
ikke giver mere beskæftigelse, at erhvervslivet generelt bliver bedre til at finde
og dyrke nicher med højt specialiserede produkter, at vækstlaget i dansk erhvervsliv styrkes ved at der bl.a. satses målrettet på uddannelse og man yderligere målretter forskningen mod erhvervslivet. Fredericias egne tiltag under
overskriften Fredericia Former Fremtiden er solide skridt på vejen til at adressere fremtidens udfordringer. Vores mål for FredericiaC er, at bygge videre
på disse tiltag og yderligere styrke ideen om radikal innovation, tæt forbundet
med en udviklingsmodel, der kobler produktion og innovation og en høj grad
af aktørinddragelse.
I relation til den erhvervsrettede forskning og satsningen på uddannelse mener
vi, at Fredericia bør satse på at tiltrække en type forsknings- og uddannelsesinstitutioner, der kan betegnes som ’akademier’ – inspireret af det eksisterende Musical Akademi. Ideen er at give en mindre gruppe studerende adgang
til en højt specialiseret uddannelse på internationalt niveau med et meget
specifikt fokus. Et eksempel kunne være et Energiakademi og et Velfærdsakademi, hvor målet er at give de studerende en akademisk uddannelse, der sigter mod at udvikle løsninger, der kan understøtte en bæredygtig energisektor
eller fremtidens velfærdssamfund. Akademierne etableres i tæt tilknytning til
kommunens institutioner og initiativer som fx ’længst muligt i eget liv’ og arbejder samtidig sammen med forskningsinstitutioner i ind- og udland samt med
danske og internationale virksomheder og organisationer, der arbejder inden
for det velfærds- og energiteknologiske område.
I forlængelse af akademierne etableres en erhvervs- og bylivsstrategi, der

AMAGER STRANDPARK

giver friheder og fordele til virksomheder der med et sådant fokus, placerer
udvikling og produktion i Fredericia. Dette kunne eksempelvis være i form af
invitation til OPP-aftaler, regionale innovationsstøtteordninger, gode bosætningsmuligheder til nøglemedarbejdere og et tæt innovationssamarbejde mellem virksomheder, akademi og offentlige myndigheder.
Ved at nedbryde traditionelle grænser mellem forskning, virksomheder og det
offentlige, kan der udvikles løsninger til gavn for alle parter. Samtidig kan et sådan samarbejde med fordel fokusere på mindre og mellemstore virksomheder
og understøtte vækstlaget, f.eks. ved at skabe en ’fødekæde’, hvor mindre,
innovative virksomheder kan etablere sig under favorable vilkår i FredericiaC
og senere efterhånden som de vokser udover rammerne på havnen flytte til
områder langs motorvejen med bedre plads. Fødekæden kan etableres helt
nede på niveau af de enkeltmandsvirksomheder, der f.eks. udspringer af en
borger med en god idé, der har behov for midlertidige værkstedsfaciliteter
eller en plads i et kontorfællesskab og videre over egentlige innovations- og
produktionsfællesskaber frem mod etableringen af profilkontor på havnen eller
ved motorvejen.
FredericiaC rummer et stort fysisk potentiale for denne type af vidensbaseret
erhvervsudvikling, der er knyttet til 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 repræsentative lokaler på havnen. Desuden åbnes området også op for

FREDERICIA PROMENADE

KOLDING SØ

ISLANDSBRYGGE

DET MANGFOLDIGE OG REKREATIVE KANTS SKALA I RELATION TIL ANDRE REGIONALE BYRUMS ATTRAKTIONER (I KORREKT SKALAFORHOLD)
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lokale virksomheder indenfor handel, service, restauration, maritime erhverv
mv. I det hele taget virksomheder der tager udgangspunkt i havneområdets
stedbundne kvaliteter.
Netværksbaserede vidensvirksomheder spiller desuden 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 kan placeres optimalt ift.
infrastruktur og arbejdsmarked, mens andre dele af virksomheden – fx hovedsædet – kan 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 Fredericia Banegård vil i den forbindelse få en markant større
betydning. 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 interesse i
en ny lokalisering i et attraktivt miljø på havnen.
OMRÅDETS FREMTIDIGE BEBOERE
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. Boligbyggeriet i Udviklingsområdet skal derfor afspejle boligpræferencerne i denne befolkningsgruppe. Det er en ressourcestærk gruppe der ofte er interesseret i bolig med
egen have. Bortset fra de sociale forhold er de væsentligste krav ”At bo tæt på
vandet eller en sø”, at bebo et ”Område med gode offentlige trafikforbindelser”,
at være ”Ugeneret af støj fra gaden” og ”At bo tæt på grønne områder”. Samtidig
er der i dette segment en stigende interesse for at bo tæt på kultur og have
adgang til god offentlig service.
Vores boligstrategi til FredericiaC tager udgangspunkt i ovenstående behovsanalyse som kommer fra absorberingsrapporten. Tryghed er et nøgleord i
forslagets boligstrategi - en tryghed som bl.a. skabes ved at håndtere miljøudfordringerne i relation til jordforurening og risiko i byudviklingens første fase.
Vores ambition er at kombinere parcelhusets bokvaliteter med den centrale
bys kulturelle tilbud og lette adgangen til offentlig service. Der bør som udgangspunkt skabes muligheder for boliger for alle, men der kan være behov
for især at fokusere på:
A) Store boliger til børnefamilier, der ønsker at bo i et levende bymiljø tæt på
vand, natur, by og strand. Denne målgruppe flytter i dag ud fra området indenfor voldene, bl.a. fordi området er præget af mange små boliger og mangler
rekreative værdier. 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.
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.
PLACERING OG TYPE AF DETAILHANDEL
Med udviklingen af FredericiaC øges indbyggertallet i bymidten og det umiddelbare grundlag for detailhandel styrkes. Det giver nye muligheder for at
tilbyde handlende i det centrale Fredericia et bredt udbud af butikker f.eks.
specialbutikker indenfor maritime erhverv. En type af butikker som vil understøtte et fremtidigt, maritime miljø på havnen. Udvalgsvarebutikker som kan
understøtte det eksisterende handelsmiljø i bymidten ved at placeres så tæt
på disse som muligt samt dagligvarebutikker der sikrer en god, lokal dagligvareforsyning helt tæt på de kommende boliger.

Handel
Attraktiv natur
Iværksætteri

Historiske bycentrum
Maritim kultur
Mangfoldighed

Handel
Uddannelser
Foreningsliv

By- og havnemiljø
Attraktive boliger

FREDERICIA C LIGGER CENTRALT I TREKANTOMRÅDET, I EN BYHISTORISK UNIK
STRUKTUR OG I EN BY, DER HAR EN LANG TRADITION FOR MANGFOLDIGHED

Samtidig skal der i arbejdet med udviklingsplanen rettes fokus mod, at der
udvikles nye koncepter, hvor detailhandlen integreres med andre byfunktioner,
som tiltrækker kunder, herunder restauranter, kulturtilbud og oplevelser i bred
forstand. Eller f.eks. butikker, der forhandler sportsudstyr og som tager byrummet og havnen i brug som del af ”prøverummet” (udendørs klatrevæg, kajaksejlads mv.).
Detailhandlen i Fredericia har i dag en udfordring i kraft af et mindre opland
end andre af områdets hovedbyer da byen har vand på 2 sider. Med den nye
adgang til vandet er det muligt for Fredericianerne at vende denne position
til en fordel. Byens placering ved vandet og den historiske struktur er byens
primære fysiske kapital. Ved at udvikle og kapitalisere på denne nyfundne adgang til vandet vil Fredericia i fremtiden kunne gå fra at have mindre opland til
at have mere ’opvand’! med de perspektiver der kan ligge heri.
I forbindelse med midtvejsseminaret havde vi en berigende snak med en
repræsentant fra Fredericia Lystbådehavn. Han fortalte om de store potentialer i at udvide Gammelhavnens muligheder for at anløb af lystbåde: Der
sejler årligt 60.000 lystbåde forbi Fredericia - et stort økonomisk potentiale for
byen. Ved at udvide gammelhavn så den kan huse 100 både, kan man samtidig løse de problemer som lystbådene har i dag med bølger og strøm inde i
Gammelhavn. I kombination med enkle faciliteter og den centrale placering,
vil dette blive en helt unik attraktion for hele byen. Samtidig bevares Kastelhavnens kajkant og muliggør ankomst af større skibe. Der skabes en helt ny
type af opland i form af en markant udvidelse og en forbedring af Fredericias
bynære lystbådspladser.
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HISTORIEN OG DEN MODERNE BYBYGNING
STRUKTURPLANENS OPBYGNING
Projektets helhedsgreb og relation til den historiske bystruktur tager udgangspunkt i relationen imellem byens rekreative kant og byens trygge indre. De
primære elementer på et overordnet strukturniveau beskrives af den følgende
opbygning:

VOLDEN VIDEREFØRES I EN PROMENADE LANGS BYENS KANT. ET STORLADENT MANGFOLDIGT

BYENS GRID FØRES VIDERE BÅDE I NORD-SYD OG I ØST-VEST GÅENDE RETNING. DERVED

VED HÅNDTERINGEN AF OMRÅDETS JORDFORURENING, OPSTÅR DER CENTRALT I DEN NYE BYDEL

BYRUM LANGS VANDET. ET REGIONALT TRÆKPLASTER TIL HELE BYEN.

UDVIDES FREDERICIA´S UNIKKE BYGRID OG DER SKABES SAMMENHÆNG MED DEN

ET NYT REKREATIVT RUM - EN NYFORTOLKNING AF DET HISTORISKE KAROLINELUNDEN, DER

EKSISTERENDE BY.

INDGÅR I ET KOREOGRAFERET SAMMENSPIL MED BYENS EKSISTERENDE PLADSER.

OLDENBORGGADE OMDANNES TIL OLDENBORGBOULEVARD - ET KVALITATIVT BYRUMSFORLØB

DEN UFORMELLE BEVÆGELSE

BYENS HAVNEORIENTEREDE AKTIVITETER OG INDUSTRIHISTORIE UDVIDES PÅ VÆRFTGRUNDEN

DER SKABER EN NATURLIG OVERGANG FRA DEN EKSISTERENDE BY

DER IDAG FINDES IGENNEM DEN EKSISTERENDE BY GÅRDRUM, VIDEREFØRES OG ER MED TIL AT

MED EN NY LYSTBÅDHAVN, ADGANG TIL TØRDOKKEN OG ET MARITIMT KULTURHUS. PÅ PYNTEN

SKABE EN RÆKKE OVERRASKELSER I DET ELLERS STRAMME BY GRID.

VED INDSEJLINGEN TIL DEN NYE MARINA PLACERES BYENS NYE VARETEGN.
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FREDERICIA STATION

STI FORBINDELSE

ØSTERSTRAND

KONGENS GADE

GOTHERSGADE
GASVÆRKS GRUNDEN

sti forbindelse
JP. NIELSENS
PLADS

OLDENBORG BOULEVARD

PROMENADEN

DEN HISTORISKE
GENVEJ

PYNTEN
KASTELLET
MARINA

PROMENADEN

BAKKERNE
VANDLOMMEN

STRUKTURPLAN 1:8.000
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HISTORIEN OG DEN MODERNE BYBYGNING / PROMENADEN
PROMENADEN – EN VIDEREFØRING AF VOLDANLÆGGET
Projektets helhedsgreb er et mangfoldigt og stort kontinuert byrum for alle
borgere og besøgende langs vandet. Frem for at videreføre volden på dens
historiske placering, tager projektet i stedet udgangspunkt i principperne for
voldens placering som en afgrænsning af bykernen. Derved genskaber vi den
centrale bys forbindelse imellem de primære rum og vandet og vi undgår at
skære den nye bydel over i 2 dele.
I den nye bydel oversættes “voldanlægget” til en urban promenade, der karaktermæssigt indgår som et nyt og anderledes byrum, der i sammenspil med
kastellet, Østerstrand og voldanlægget skaber forskellige bynære oplevelser
ved vand og natur.
Promenadens skala, sammenhæng med den eksisterende vold og ikke mindst
relationen til Lillebælt gør byrumsforløbet til en regional attraktion. Et stort rum
åbent for alle vil tilføre et væld af kvaliteter til hele byen og skabe national
opmærksomhed omkring udviklingsprojektet. Langs promenaden placeres en
række regionale kulturdrivere, der understøtter byrummets tiltrækningskraft.

Promenaden skal først og fremmest være Fredericianernes promenade. Derfor programmeres de forskellige rum langs promenaden så de understøtter byens overordnede mangfoldighed. Den overordnede intention er, at tilbyde kulturelle udfoldelsesmuligheder i rum, der overlapper med andre brugeres rum.
Således krydser løbestien caféområdet, forelæsningstrappen ligger tæt ved
rummet, hvor skakklubben mødes, hundeluftere kommer forbi vinterbadestedet og open air-arrangementer, loppetorv og ‘bold i byen-dagen’ udfoldes i
tilknytning til bevægelsesbåndet og som en del af det daglige uderum. Kort
sagt fejrer promenaden byens tradition for mangfoldighed og tolerance.

I Docksville bevares den industrielle karakter med den hemmelige have i tørdokken, slæbestedet, havnehuset og det rå byrum. Oplevelsesbyen: Vandlommen placerer sig centralt langs havnekanten. Rummet er trukket tilbage
fra promenaden og her vil de indre vandflader og et tredimensionelt trædæk
skabe et indbydende sted at sætte sig ned og spise en is om sommeren. Pynten er et rum der spiller på pladsens møde med Lillebælt. Rummet er defineret
af byens nye landmark ved indsejlingen til gammelhavn. Mødestedet er et
lille indhak langs promenaden der tilbyder både læ, sol og udsigt. Her er man
omgivet af caféer og butikker og man kan nyde sin kaffe i eftermiddagssolen også om foråret og efteråret.

En bevægelse langs promenaden vil være en rumlig varieret oplevelse, så
at en tur langs promenaden også kan have sin berettigelse en vinterdag, når
rummet ikke er fyldt med mennesker. Den rumlige variation afspejler de 3
urbaniseringsfaser, som manifesterer sig så tydeligt i Fredericia: Byen som
beskyttelse: Som en forlængelse af kastellet opstår et grønt rum hvor 3 bakker
skaber både læ indimellem og udsigt fra toppene over Shell og Lillebælt. Den
industrielle by:

Cykeludlejning
Turistinfo

Scene
Bænke

Bådopbevaring

Cafe

Soltrappe

Markedshal

Skakborde

forelæsnings trappe

Båd reperation
Åbne værksteder

udstillinger

Open air bibliotek

Showboat

Grillpladser

Shopping

Bålplads

udkigs post

Grill plads

Open air ﬁlm

Udendørs Fitness

Dykkerklub

Fiske rens

Udkigs post

Soppebassin springbassin
Udsigtstårn Svømmebassin

Klatrevæg

udkigs post

Legeplads

Omklædning

Løbebane

Bio lab

LANGS PROMENADEN PLACERES EN RÆKKE REGIONALE KULTURDRIVERE, DER UNDERSTØTTER

EN BEVÆGELSE LANGS PROMENADEN VIL VÆRE EN RUMLIG VARIERET OPLEVELSE, SÅ EN TUR

PROMENADEN SKAL FØRST OG FREMMEST VÆRE FREDERICIANERNES PROMENADE. DERFOR

BYRUMMETS TILTRÆKNINGSKRAFT

LANGS PROMENADEN OGSÅ ER BERETTIGET EN VINTERDAG

PROGRAMMERES DE FORSKELLIGE RUM LANGS PROMENADEN SÅ DE UNDERSTØTTER BYENS
OVERORDNEDE MANGFOLDIGHED
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HISTORIEN OG DEN MODERNE BYBYGNING / PROMENADEN

FORSKELLIGE RUMLIGE OPLEVELSER LANGS PROEMENADEN
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HISTORIEN OG DEN MODERNE BYBYGNING / STRUKTUR
GRID 2.0
Projektet tager som beskrevet udgangsgpunkt i det der i dag er den centrale
bys historiske gridstruktur både i nord-syd og i øst-vest gående retning. Det
vil skabe en sammenhængende bystruktur hvor den nye og den gamle by
forenes og Fredericias overordnede identitet bevares. Teamet er bevidst om
at dette giver nogle mikroklimatiske udfordringer. Hvordan dette håndteres kan
læseren finde mere information om under mikroklima afsnittet i kapitlet om
bæredygtighed.
FredericiaC vil overordnet have en bebyggelsesprocent der ligger lidt over den
eksisterende centrale by. Det skyldes bl.a. hensynet til at skabe økonomisk
bæredygtighed i projektet, men tætheden skaber samtidig en levende by.
Vi vil først og fremmest forsøge at adressere dette ved at bebygge det nye
område med en anelse mindre karréer og med færre indre byrum. Yderligere
arbejdes der med en overordnet højdeforskel der rammer den eksisterende
by, bliver lavere mod den indre sø og langsomt vokser ud mod kastelhavnen.
Byens snit vil derved overordnet set kunne opleves som en skål med de høje
volde mod nord og de lidt højere bygninger mod syd langs Kastelshavnen.
Bygningerne overstiger dog ikke nogen steder 5 etager.
Et kig fra voldene over byen kendetegnes især af byens røde saddeltage og
bygningernes meget varierede højder. Bygningerne varierer fra 1 etage op til

5 etager. Denne skalavariation er et vigtigt rumligt træk for byen. Det skaber
en kvalitativ forskellighed i det stramme grid, der spiller fint sammen med byens overordnede mangfoldighed. Yderligere er denne skalavariation med til at
lyspletter opstår omkring de lave bygninger, også selvom det meste af gaden
ligger i skygge. For at bevare variationen i den centrale by differentieres bydelens overordnede tæthed indenfor hver enkel matrikel.
Generelt videreføres karakteren af bygningerne i den eksisterende by, hvor
man overordnet primært finder huse med saddeltag. Der arbejdes generelt
med facadelængder der ikke overstiger 50 m, så der skabes variation i bevægelsen igennem byen. Ligesom det er tilfældet i den eksisterende by, vil ikke
alle huse have sadeltage. Mulighed for større erhvervsbyggerier der volumenmæssigt og typologisk vil adskille sig fra det eksisterende, placeres langs Kastelshavnen som en ny afslutning på byen. På Værftsgrunden opererer projektet
ligeledes med en anden og mere legende karakter af bygningstyper. Her er
det den industrielle arv der skal give inspiration til de kommende bygninger.
EN MODERNE TOLKNING AF KAROLINELUNDEN
Ligesom promenaden er en fortsættelse af byens vold og relation til vandet,
er indsøen tæt forbundet med Fredericias historie og dens eksisterende byrum. Som en moderne tolkning af Karolinelundens idylliske lystanlæg placerer
denne indsø sig som bydelens primære rekreative rum. Et frisk pust og et nyt
byrumstiltag der tilbyder noget helt andet end byens eksisterende indre byrum.

SOM EN MODERNE TOLKNING AF KAROLINELUNDENS IDYLLISKE LYSTANLÆG
FUNGERER INDSØEN SOM BYDELENS INDRE REKREATIVE RUM.

FACADE LANGS BYGADE - BYGNINGSTYPER OG OVERGANGEN MELLEM DEN EKSISTERENDE BY OG DEN NYE BYDEL

BYDELENS OVERORDNEDE SKALA I RELATION TIL DEN EKSISTERNDE BY OG UDSIGTEN FRA VOLDENE
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HISTORIEN OG DEN MODERNE BYBYGNING / STRUKTUR
DE OVERRASKENDE GENVEJE
En bevægelse rundt i Fredericia by, afslører en række af genveje på tværs
af det ortogonale grid. Disse genveje er en velkommen variation der skaber
spændende bymæssige overraskelser og tilbyder nye former for karrédannelse. Denne kvalitet føres videre i den nye bydel. I flere af karréerne findes
genveje på tværs, der understreger porøsiteten og er med til at skabe en overraskende og mere uformel bevægelse på tværs og igennem en række af karrernes gård rum.
På tværs af den nye bydel og over indsøen, placeres en genvej for cyklister
og gående. Genvejen har vi valgt at kalde Christians d. 4´s sti, da dens forløb
er defineret af voldens ydre afgrænsning anno 1746 - da den stadig var intakt.
Stien foreslås udført som et trædæk eller i et andet forfinet materiale, der er
med til at understrege stien som et af byens primære erindringsrum. Langs
stien ved Bornholms og Færøs Bastion placeres informationsstandere, der
indgår i fortællingen om voldens historie.

PÅ TVÆRS AF DEN NYE BYDEL OG OVER INDSØEN, PLACERES EN GENVEJ FOR CYKLISTER OG

CHRISTIANS D. 4´S STI FORESLÅS ETABLERET SOM ET ELEGANT TRÆDÆK DER BEVÆGER SIG

GÅENDE. GENVEJEN HEDDERE CHRISTIANS D. 4´S STI, DA DENS FORLØB ER DEFINERET AF

OVER SØEN OG SKABER GENVEJ PÅ TVÆRS AF OMRÅDET.

VOLDENS YDRE AFGRÆNSNING ANNO 1746
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HISTORIEN OG DEN MODERNE BYBYGNING / OLDENBORGBOULEVARD
OLDENBORGBOULEVARD
Med den fremtidige byudvidelse vil Oldenborggade blive en ankomstgade til
den nye bydel såvel som til hele den central by. Oldenborggade fremstår i dag
som et udefineret gaderum uden de store kvaliteter. Ved at lave en fortætningsstrategi omkring begge sider af gaden vil det være muligt at skabe et
mere veldefineret og livligt gaderum der skaber sammenhæng mellem den
eksisterende by og FredericiaC.
Frem for primært at opfatte rummet som en færdselsåre omdannes det til et
kvalitativt byrum, der tiltrækker besøgende og bliver et attraktivt sted at bo og
arbejde. Gaden udformes som et bredt gaderum, hvor bløde transportformer
har førsteprioritet. Regnvandskanaler, en grøn cykelsti og en præcist defineret
række af træer omdanner gaden til en boulevard.
Langs Oldenborgboulevard placeres en række af mindre åndehuller der fungerer som overgange fra den eksisterende by til den nye bydel og gør bilisterne
bevidste om bevægelsen ind i en anden type af infrastruktur. Åndehullerne,
der udformes som et katalog over forskellige typer af bymæssige grønne
lommer understreger porøsiteten i relationerne mellem bydelene. Forskellige
træer, blomster og planter koreograferes således at boulevarden tilbyder oplevelsesrige pauser af forskellige typer af flora. Lommerne tilbyder samtidig en
række mindre aktiviteter som byen ikke har i dag.
JP Nielsens plads bliver byens nye knudepunkt der forbinder den nye bydel
med den eksisterende centralby og videre til stationen. Her er der adgang til
lånecykler, et primært kollektivt trafikpunkt med offentlig transportinformation
og en turistinformation, der vil lede besøgende videre ud i byen.

OLDENBORGGADE FREMSTÅR IDAG SOM ET UDEFINERET GADERUM UDEN DE STORE KVALITETER.

EN FORTÆTNINGSSTRATEGI PÅ BEGGE SIDER AF OLDENBORGGADE SKABER ET MERE
VELDEFINERET OG LIVLIGT GADERUM - EN GLIDENDE OVERGANG MELLEM DEN EKSISTERENDE
BY OG DEN NYE BYDEL.

PEDESTRIAN

2.5000

BIKE

2.5000

ROAD

6.2000

PEDESTRIAN

6.3806

JP NIELSENS PLADS BLIVER BYENS NYE KNUDEPUNKT DER FORBINDER DEN NYE

DET VELDEFINEREDE BYRUM LANGS OLDENBORGBOULEVARD SKABER ET KVALITATIV BYRUM

SMÅ LOMMERUM PLACERES LANGS OLDENBORG BOULEVARD OG MARKERER OVERGANGEN FRA

BYDEL MED DEN EKSISTERENDE BY OG VIDERE TIL STATIONEN.

MELLEM BYEN OG DEN NYE BYDEL

DEN EKSISTERENDE BY TIL DEN NYE BYDEL.
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HISTORIEN OG DEN MODERNE BYBYGNING / RELATION TIL VANDET
BYENS RELATION TIL VANDET
En af projektets overordnede intentioner har været at kapitalisere på Fredericias den nyfundne adgang til vandet for Fredericias borgere. I projektet udfolder dette sig ved at bevare og udbygge byens karakter som en mangfoldig
havn, med en række af forskellige kvaliteter og adgangsforhold.
Projektet bevarer den eksisterende havnekant langs Kastelshavnen (Syrekajen) uberørt. Dette gør det muligt fortsat for Tallships, krydstogtskibe og
andre store både at lægge til kaj her. Hermed undgås samtidigt en række
risikoproblematikker i relation til de store skibe, der lægger til ved Shell. Projektet udvider Gammelhavn markant og etablerer fremragende faciliteter for
sejlende på Værftsgrunden. Fredericias kommende marina, der kan huse ca.
100 lystsejlere, skal ikke bare være en romantisk marina i træ, den skal også
afspejle byens industrihistorie. Derfor bevares en række af værftets elementer
i byrummene og de medvirker således til at skabe en unik stemning som man
ikke finder andre steder i regionen.
Yderligere etableres en række forskellige rum der udvider byens repertoire
af muligheder for adgang til og interaktion med vandet. Indsøens rolige vand
med grønne omgivelser, Syrekajens udsigt over Lillebælt, vandlommens urbane vandaktiviteter, gadernes åbne regnvandskanaler, gammelhavns marina, Værftgrundens industrielle karakter med adgang til vandet ved slæbestedet. Sammen med Østerstrand, Voldenes kanaler og regnvandskanaler langs
bl.a. Oldenborggade vil Fredericia kunne tilbyde et rigt repertoire af oplevelser
ved vand.

Volden

vandrender

havn
Industrihavnen

Regnvands bede
promenaden
Vandtrappe
sø

østerstrand

ØSTERSTRANDS

Regnvands bede
marina

ROKLUBBER

NY BYNÆR MARINA

Shell havnen

vandhullet
promenaden

VED VÆRFTSGRUNDEN

Shell havnen

ERHVERSHAVN

EKSISTERENDE

SHELL HAVN

LYSTBÅDEHAVN

FREDERICIAS KOMMENDE MARINA, DER KAN HUSE CA. 100 LYSTSEJLERE, SKAL IKKE BARE VÆRE
EN ROMANTISK MARINA I TRÆ, DEN SKAL OGSÅ AFSPEJLE BYENS INDUSTRIHISTORIE.
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HISTORIEN OG DEN MODERNE BYBYGNING / VÆRFTSGRUNDEN

FØRSTE FASE - DEN SIMPLE VERSION

INSPIRATION TIL BYENS NYE VARETEGN VED PYNTEN

VIDERE UDVIKLING - EN OPGRADERING AF LANDSKABET OVER TID

DE FLESTE BYGNINGER, DER STOD PÅ VÆRFTSOMRÅDET ER I DAG VÆK, MEN
TØRDOKKEN, SLÆBESTEDET OG KAJENS SPECIELLE KONTUR ER STADIG
TYDELIGE SPOR FRA INDUSTRIEN

VÆRFTSGRUNDEN OG PYNTEN
På Værftsgrunden er det ikke byens renæssancegrid, der har defineret placeringen af bygninger, men industriens bygninger, placeret i henhold til den
anden urbaniseringsfase, planlagt og i et vist omfang placeret ad hoc i relation
til funktionelle krav. De fleste bygninger, der stod på området er i dag væk, men
tørdokken, slæbestedet og kajens specielle kontur er stadig tydelige spor fra
industrien. Projektet foreslår i høj grad at lade området tage udgangspunkt i
den struktur, der engang var på Værftgrunden og i dag har efterladt en række
tydelige spor efter den anden urbaniseringsfase

Tørdokken - en treetagers høj industribygning, der bevæger sig ned i jorden,
er i dag uden tvivl det stærkeste og mest tydelige stykke industriarv i hele
området. I spørgsmålet om hvorvidt dokken skal fyldes op med vand eller jord,
er det holdets stærke overbevisning at rummets unikke karakter netop er defineret af, at man kan komme ned i det store industrielle rum. Derfor syntes vi
at en simpel opfyldning fratager rummets dets specielle stemning. Vi fraråder
derfor stærkt at fylde dette unikke stykke industriarv op med vand eller jord. På
følgende side, beskrives holdets strategi for den fremtidige brug af tørdokken.

Nord for Værftsvejen placeres en række eksperimenterende boliger der direkte
lader sig inspirere af industriarven. Langs kajkanten på Gammelhavn placeres Havnehuset - et maritimt kulturhus, med marked, restaurant og faciliteter
til lystbådssejlere. Nye bygningstyper inspireres generelt af den industrielle
stemning der findes i området. Slæbestedet bruges også i fremtiden til at
trække både på land og som et åbent værksted til både.

Havnehuset, tørdokken og slæbestedet har tilsammen mulighed for både at
tilbyde fremragende faciliteter og samtidig skabe et helt unikt havnemiljø med
funktioner og omgivelser, der ikke findes andre steder. En park og en amfiscene i en tørdok, en markedshal, kombineret med en restaurant og faciliteter
til lystbådssejlere og et velfungerende havnemiljø, hvor man kan få sin båd på
land og repareret af de lokale iværksættere.

Byrummet bør ligesom de kommende bygninger lade sig inspirere af den
industrielle arv. Dette kan gøres ved at lade materialiteten og behandlingen
være rå. Generelt handler det om at undgå, at området bliver en poleret monofunktionel lystbådehavn. Det skal være en varieret havn, hvor man inde i og
på østsiden af Gammelhavn kan opleve det romantiske samtidig med at man
omkring Tørdokken og slæbestedet bevarer den rå karakter. Projektets kulturstrategi og faseinddeling understøtter denne uformelle karakter, bl.a. ved
etablering af Docksville (læs mere om scenariet under borger og aktørinddragelse). Rummet bevarer derved sin rå karakter og fortsætter som infrastruktur
for havnens liv.

For enden af Gammelhavn og synligt fra Gothersgade ligger en helt unik grund. Projektet foreslår her at placere et kulturelt og arkitektonisk varetegn, der
leger med byens grid. Man kunne forestille sig en bygning der splittes af gadernes forløb, men arkitektonisk og funktionelt opfattes som et samlet projekt.
Indtil videre har vi ikke ville lægge os funktionelt fast på hvad dette ikon skal
indeholde, da det er intentionen at udvikle det i dialog med markedet, borgerne og andre aktører. Et eksempel kunne være etablering af et konferencecenter drevet af eksterne operatører med offentlige tilgængelige funktioner i
stueetagen, f.eks. café, foredragssal, udstillingsfaciliteter m.m. Etableringen
kan ske med afsæt i en arkitektkonkurrence, der er med til at sætte fokus på
det markante projekt.
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INSPIRATION TIL HAVNEHUSET

INSPIRATION TIL HUSENE LANGS VÆRFTSVEJEN

Side 16

HISTORIEN OG DEN MODERNE BYBYGNING / VÆRFTSGRUNDEN
SKIBET ER LADET MED...
Centralt på Værftgrundens rå og industrielle byrum er et mærkeligt skib sejlet i
havn. Et fartøj fyldt af nye oplevelser og horisonter. Som et løfte om en ny start
og i en poetisk kontrast med sine industrielle omgivelser opstår en birkelund.
Birketræer plantet i en græseng transformerer tørdokken til et væksthus for
værftsområdets kommende bytræer.
Med “Den hemmelige have” bevares og iscenesættes værftets primære erindringsrum som et primært offentligt rum. Et byrum man kan gå ned i. Over tid
kan træerne genplantes i nærområdet, hvis der findes et andet brug for dokken.
Udgangspunktet for etableringen af “Den hemmelige have” er en iscenesættelse af dette fantastiske rum. Vi vil gerne, allerede fra sommeren 2011, gøre dokken tilgængelig for alle i hele byen. Vi vil skabe en grund til at fredericianerne
går ned i området og til at besøgende vil rejse til for at se dette specielle offentlige rum.

Med ideen om “Den hemmelige have” foreslår vi ikke, at man fra starten af
etablerer store events. Dette vil være teknisk dyrt og have en række adgangsog risikomæssige udfordringer, der bør håndteres inden. Vi mener at dokken
skal være et rum, der tilbyder rammer til mindre samlinger, der kan indtages
dagligt af både besøgende og lokale. Over tid kan rummet transformeres til
at have en mere permanent karakter og dermed også kunne håndtere større
events.
Birkelunden er økonomisk realiserbar, den vokser lynhurtigt og kan håndtere
hårde vækstvilkår. Birketræers rodnet ligger meget højt i jorden. Det er meget
udbredt og fint forgrenet. De er hårde konkurrenter og exceptionelle til at
håndtere svære miljøer. Derfor opstår de ofte naturligt på forurenede grunde.
Birketræet vokser naturligt i Danmark som et pionértræ - de kommer før andre
træer og de skaber optimale forhold for nye træarter, der kommer i kølvandet
på birken. Det anbefales at plante træerne i april og de blomstrer lige efter
løvspring i maj måned. Birketræer vokser hurtigt og ofte op til 50 cm om året,
og man vil derfor hele tiden kunne fornemme en forandring.
MED LANDSKABSDOKKEN BEVARES OG ISCENESÆTTES VÆRFTETS PRIMÆRE ERINDRINGSRUM,
SOM ET PRIMÆRT OFFENTLIGT RUM. ET BYRUM MAN KAN GÅ NED I.

GRÆS ENG, INGEN DRIFT
1 M JORD
20 CM GRUS, VANDAFLEDNING

ETABLERING AF TRÆDÆK PÅ EKSISTERENDE METALRAMMER
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BYLIV OG UDVIKLINGSMULIGHEDER
BY- & LIVSKVALITET I ALLE FASER
FredericiaC er ikke blot en arealmæssig udvidelse af byens fælles rum, men
også et projekt der skal skabe vækst både i forhold til at tiltrække nye beboere,
virksomheder, kulturudbud, initiativer og oplevelser som vil være med til at
styrke bylivet i Fredericia som helhed. En analyse af byggeretspriser i Fredericia og omegn viser en stor udfordring i relation til projektets overordnede
økonomi. For at imødekomme denne udfordring, er det nødvendigt at etablere
fysiske og kulturelle kvaliteter, der anlægsmæssigt kan hænge sammen og
samtidig kan hæve områdets byggeretspriser.
Vores byliv/fasestrategi arbejder derfor med at koble en stærk karakterskabende fysisk merværdi til hver enkelt udviklingsfase. Disse værdier følges op
af multifunktionelle kulturelle drivere der understøtter de fysiske kvaliteter i de
pågældende faser. Mængden af faser og de antal m2, der placeres i hver fase
af projektet, er baseret på den udleverede Absorberingsrapport.
I det følgende beskrives Hold ADEPT´s bylivsstrategi. Bylivsstrategien er sammenholdt med teamets fasestrategi og uddybes efterfølgende i borger og aktør
kapitlet af 12 scenarier med fokus på forskellige aktørers opfattelse af bylivet.
Dette overlap mellem udviklingsetaper, økonomi, fysiske byrumskvaliteter og
kulturelle værdier har til intention at vise:

r
r
r

At projektet udvikles over tid, med konkrete bylivskvaliteter i hver enkelt
fase.
At projektets kulturstrategi understøtter de fysiske tiltag og byens mangfoldige karakter.
At bylivskvaliteterne og kulturstrategien skaber økonomisk merværdi for
samtlige matrikler (Det økonomiske aspekt uddybes yderligere i kapitlet
om bæredygtighed).

Vores afsæt er et kultur- og bylivsbegreb, der tager udgangspunkt i en forståelse
af kultur som menneskelig stræben og skaben i bredeste forstand. Kulturen i
Fredericia er rodfæstet i historien om fæstningsbyen og industribyen, byens
geografiske placering i Trekantsomådet, tæt ved Lillebælt og i midten af Danmark, men også påvirket af internationale strømninger. Samtidig er kulturen i
Fredericia i høj grad også en konsekvens af de mennesker, der har valgt at
bosætte sig i området, ligesom fremtidens beboere i området vil være med til
at påvirke kulturen i både FredericiaC og resten af byen. Kulturelle værdier er
svære at ændre. De ændrer sig aldrig pludseligt, men snarere evolutionært
og flytter sig kun langsomt over årtier. Der kan ikke fra en ene dag til den an-

den etableres et publikum til internationale operaforestillinger, opstå et klientel
af café latte-sippende indbyggere, der foretrækker raw food til aftensmad og
komme købestærke amerikanske storbyturister. Men hvorfor skulle der også
det? Det er jo målet for så mange andre byer, og den form for ’so-ein-ding’byudvikling en sådan ambition ville føre med sig, ville næppe passe særlig
godt til FredericiaC.
For at give FredericiaC de bedste betingelser med på vejen, har vi taget afsæt
i de eksisterende styrkepositioner, de demografiske konturer for fremtidens
Fredericia, de erhvervsmæssige tendenser i området, de visionære tanker
om, hvordan man former fremtidens Fredericia, den dybt rodfæstede kulturarv,
industri- og havnehistorien, ideen om Fredericia som en fri fæstningsby, områdets fysiske potentialer og det engagement, vi er sikre på findes hos byens
aktører – og ud af alle disse ingredienser, har vi skabt en bylivsstrategi, vi
kalder ”FredericiaC ++”, der bl.a. omfatter etableringen af en række drivere for
udviklingen af området.

GAMMELHAVN OMKRANSEN AF EN NY MARINA

PROMENADEN, VOLDEN OG VANDHULLET H[NDTERER

INDSØEN BLIVER ET TRYGT OG LEVENDE

OLDENBORGGADE OMDANNES TIL OLDENBORG BOULEVARD EN

STRUKTUR DER VIL BLIVE EN PRIMÆR DRIVER FOR

RISIKO FRA SHELLE SAMTIDIG MED AT DE SPILLER PÅ

NATUROMRÅDE DER GIVER KVALITETER TIL

KVALITATIVT BYRUM DER KOBLER DEN EKSISTERENDE BY PÅ DEN NYE

BÅDE DEN NYE OG DEN EKSISTERENDE BYDEL.

DE OPLAGET KVALITETER DER OPSTÅR MED UDSIGTEN

BOLIGERNE OMKRING.

BYDEL.

OVER LILLEBÆLT.
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BYLIV OG UDVIKLINGSMULIGHEDER / FASE 1 - MARINAEN
GAMMELHAVN
Etableringen af en marina i gl. Havn med 100 bådpladser. Supplerer den
nuværende lystbådehavn med bynære havnepladser og skaber grobund for
detailhandel i hele byen, et stærkere kulturliv samt by- og caféliv langs promenaden.
Langs østsiden af Gammelhavn placeres en række af matrikler med detailhandel i dybe stueetager og en blanding af boliger og erhverv i de øvre etager.
Der placeres flest m2 detailhandel op mod JP Nielsens Plads så detailhandlen
kan fungere som en fortsættelse af byens eksisterende butikker i Gothersgade, samtidig med at den kobles på den nye marina.
Mod JP Nielsens plads placeres primært kontor ovenpå detailhandlen, da
dette skaber bedre mulighed for dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne
(detailhandel og boliger overlapper hinanden parkeringsmæssigt).
Her er der et aktivt udeliv med cafeer og små butikker i et klassisk havnemiljø.
Belægningen er af natursten og overgangen til vandet er stramt markeret af
den traditionelle havnekant, som samtidig binder området sammen med pynten. Havneløbet ligger i et indhak som danner et beskyttet miljø, der giver mulighed for at sidde i lå på stentrappe og nyde solen og udsigten over Lillebælt.

Langs Gammelhavn foreslås boligerne som 2 etagers rækkehuse med hævede haver ovenpå detailhandlen og ud mod promenaden og udsigten over Lillebælt placeres etageboliger med delte gårdrum og terrasser ud mod vandet.

skaber en driver på havnen, som et symbol for iværksættermiljøet, der vil fungere
som første led i en værdikæde med målsætningen om at skabe nye arbejdspladser og virksomheder i Fredericia.

PYNTEN
Pynten er kulminationen på forløbet langs havnekanten, både når man går
langs promenaden og når man kommer inde fra byens centrum. Her findes
et urbant rum, der betones gennem stedets farverige malede overflader, og
indrammes af en traditionel havnekant i beton og jern. Rummet er præget af
liv og kulturel aktivitet. Rummet er defineret af byens nye landmark ved indsejlingen til Gammelhavn, og har karakter af et moderne havnemiljø.
På denne prominente grund foreslås etablering af eksempelvis et konferencecenter drevet af eksterne operatører med offentligt tilgængelige funktioner i
stueetagen, f.eks. café, foredragssal, udstillingsfaciliteter m.m. Etableringen
kan ske med afsæt i en arkitektkonkurrence, der er med til at sætte fokus på
det markante projekt.

De industrielle spor som bevares danner den grundliggende struktur for udviklingen af området. Derved bevares stedets skala og den umiddelbarhed, der giver
plads til en anderledes brug af rummet. Områdets overflader er udarbejdet i
store betonplader, og det grønne findes her primært i den hemmelige have som
etableres i den gamle tørdok. En bevægelse gennem dette byrum vil være en
oplevelse af store volumener og hårde materialer.
Etablering af et Havnehuset med faciliteter for lystsejlere, restaurant samt markedsplads. Understøtter aktiviteterne i lystbådehavnen og skaber et udflugtsmål i
området for borgere i Fredericia. Havnehuset fungerer bygningsmæssigt som en
lager bygning hvor fokus er områdets rå karakter og bygningens funktion som
infrastruktur for områdets marintime liv.

VÆRFTSGRUNDEN
Etablering af den hemmelige have samt iværksættermiljø på værftsgrunden
bevarer området som et livligt havnemiljø med en industriel karakter. Haven
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BYLIV OG UDVIKLINGSMULIGHEDER / FASE 1 - MARINAEN

SNIT - AF BOLIGERNE OG DET OFFENTLIGE RUM I HAVNE HUSET
REFERENCE - HAVNEHUSET

REFERENCE - BYRUM

REFERENCE - BYRUM

SNIT - ETAGE BOLIGER LANGS KANTEN AF GAMMELHAVN

SNIT - BOLIG TYPE PÅ GAMMELHAVN

REFRENCE - BOLIG TYPE PÅ GAMMELHAVN

REFERENCE - HAVE I OVERRASKENDE OMGIVELSER
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BYLIV OG UDVIKLINGSMULIGHEDER / FASE 2 - PROMENADEN
PROMENADEN
Promenaden bliver en vigtig driver for hele regionen Promenaden giver vandet
tilbage til byen, viderefører den rekreative kant og skaber mulighed for motion
for byens borgere. Samtidig kan promenaden indeholde en række installationer, der formidler byens kulturarv på nye dynamiske måder.
Langs Kastelshavn, Syretrekanten og Shells afskærmning, placeres Danmark længste bymøbel – en multifunktionel kystsikring og afskærmning der
håndterer en række problematikker og fungerer som bænk, udsigtsplateau,
opholds trappe, Vindue til Shell og klatrevæg.
VANDLOMMEN – DET INDRE HAVNEBAD
Etablering af ’vandlommen’ på promenaden. Vandlommen er et rekreativt aktivitetsområde på promenaden med funktioner og aktiviteter knyttet til vandet.
Vandlommen trækker sig en anelse tilbage fra promenaden og ind imellem
husene så der opstår opholdssteder i læ af boligerne. Frem for at skabe et
havnebad ud fra Syrekajen, opstår det her trukket tilbage fra kajen. En anlægsmæssig markant billigere løsning der bevarer Syrekajen og sejlrenderne
i Lillebælt, samtidig med at der skabes et roligt indre saltvandsbassin på størrelse med havnebadet på Islands Brygge. Området består hovedsageligt af
et trædæk, der danner indre beskyttede vandbassiner, hvor strømmen i hav-

vandet er reduceret og, der er mulighed for at bade, soppe eller dykke i de forskellige bassiner. Stedets bløde træbeklædning står i kontrast til promenadens
øvrige bearbejdning og indbyder til at gøre ophold.
VANDLOMMEN - DET MARITIME AKTIVITETSHUS
Det maritime aktivitetshus er en del af vandlommen og er tænkt som et mindre multifunktionelt foreningsorienteret kulturprojektbaseret på en relation til
havnebadet og Lillebælt. Huset indeholder eks. dykkerklub, omklædningsfaciliteter, udsigtspunkt og springtårn.
I den vestlige del af promenaden placeres etageboliger med altaner ud over
promenaden. Boligerne samles omkring vandlommen og har derved udsigt
over Lillebælt og et aktivt havnebad med faciliteter lige udenfor hoveddøren.
BAKKERNE
Etablering af bakkerne mod Shell samt kunst- og brandinginstallation på
Syretrekanten. Etablering af 3 jordvolde med forurenet jord som støj og visuel barriere mod Shell samt som rekreativt område. På Bakkerne etableres
en permanent workshop med fokus på håndtering af forurenet jord og andre
bæredygtige initiativer. På Syretrekanten etableres en installation, der kan fun-
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gere som visuelt vartegn for den nye bydel. I bakkerne vokser der bøg
og fyrretræer som giver stedet et klassisk dansk udtryk. Bakkerne og beplantningen skaber samtidig områder med læ og giver mulighed for udsyn
over vandet. Bakkerne danner derfor muligheder for ophold og rekreativ
brug af det grønne rum.
Omkring Bakkerne etableres udelukkende erhverv i 4-5 etager. Sammen med Bakkerne håndterer erhvervs bygningerne både risiko og støj
fra Shell (dette uddybes i kapitlet om bæredygtighed). Erhvervet samles omkring Energi akademiet med udsigt over Lillebælt og Bakkernes
rekreative arealer.
ENERGIAKADEMIET
Energiakademiet er en kombination af uddannelse, forskning, erhvervsliv
og kultur baseret på ideen om radikal innovation og triple helix samarbejde. Målet er at skabe en attraktor i området, der kan tiltrække nye
virksomheder og investeringer, forskning og uddannelse samt skabe grobund for en miljømæssig bæredygtig kultur i området.

FASE 2 - OVERSIGTSBILLEDE
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BYLIV OG UDVIKLINGSMULIGHEDER / FASE 2 - PROMENADEN
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BYLIV OG UDVIKLINGSMULIGHEDER / FASE 3 - KAROLINELUNDEN
KAROLINELUNDEN
Karolinelunden bliver et lokalt rekreativt samlingsområde for beboere og besøgende i tæt tilknytning til boliger, institutioner og kulturfaciliteter. Karolinelunden er bygget op omkring den indsø der opstår i forbindelse med jordhåndteringen. Der skabes hermed et åbent åndehul i bebyggelsen, der giver lys og luft
i området og skaber en række attraktive naturværdier og udsigtsmuligheder.
Karoline lunden er en pause i bebyggelsen, hvor naturen og miljøet er i fokus.
Stedet er beplantet med vandgræsser, piletræer og popler, som er hurtigt voksende og frodige træer. Det er en grøn oase som giver lys og luft til området.
Indsøen er et regnvandsbassin, som er en del af en bæredygtig løsning, hvor
der laves lokal håndtering af regnvand. Rummets udtryk vil derfor variere i takt
med årstiderne og den skiftende mængden af vand i bassinet. Stedet er et
samlingssted og et opholdssted for områdets beboere.

Omkring Karolinelunden arbejdes der med en lavere bygningsmæssig skala,
end i de omkringliggende områder. Det giver mulighed for at etablere rækkehuse og fritstående byhuse. Bydelens trafik føres uden om området. En
række institutioner og lokale fællesfaciliteter placeres omkring indsøen. Kombinationen af tryghed, lav skala, rekreative værdier og tæthed til den omkringliggende by, skaber en unik bolig situation der kan tiltrække de ressourcestærke borgere, der gerne vil have det hele.

SKOLEN
Etablering af ny, åben byskole med multihal og faciliteter til borgerne i området. Skolen fungerer både som folkeskole og lokalcenter med aktiviteter rettet
mod en bred målgruppe men med særligt fokus på byens unge. I tilknytning
til skolen etableres en multihal med sportsfaciliteter og et ungdomsklubmiljø
samt udendørsarealer til ophold og sport. Skolen etableres udformningsmæssigt som en landsby struktur der spiller sammen med bebyggelsesstrukturen
omkring og inviterer til at skolen bruges som et lokalcenter.

VÆRKSTEDSBIBLIOTEKET
Værkstedsbiblioteket er en ressource i lokalområdet, der giver beboerne og
erhvervsdrivende i området mulighed for at låne og udveksle værktøj, viden
og projektideer, der både kan hjælpe i løsningen af konkrete opgaver og være
med at fremme ressourcebevidstheden og fællesskabsfølelsen i FredericiaC.

FASE 3 - ELEMENTER

ADEPT Cowi og Kollision i samarbejde med Noema Research and Planning, Topotek1 og Bureau Detours

FASE 3 - OVERSIGTSBILLEDE

Side 30

ADEPT Cowi og Kollision i samarbejde med Noema Research and Planning, Topotek1 og Bureau Detours

Side 31

Værktøjs
bibliotek

Værktøjs
bibliotek

til P-plint

vandrende

miljø info

NS STREDE

KØBMAGER GADE

hævet
gårdrum

vandrende

vandrende

lys
vandtrappe
Cafe
hævet
gårdrum

til P-plint
grill
plads

iskiosk
institution

eng

events

cafe
hævet
gårdrum

KAROLIENE LUNDEN
bro

Blomster
Værksteds bibliotek
haver
fitness

p
vådområde

Kirsebærtræer
vandrende

vandrende

sø

eng
KONGENS STREDE

Værktøjs
bibliotek

SKOLE
KØBMAGER GADE

fælleskantine

KONGENS GADE

sti

vandrende

træ dæk

kontor bygn

kantine

sti til
volden
kontor bygn
Bornholms Bastion

vandrende

vandrende

vandrende
kontor bygn

til P-plint

ADEPT Cowi og Kollision i samarbejde med Noema Research and Planning, Topotek1 og Bureau Detours

ENERGI AKADEMIET

Side 32

BYLIV OG UDVIKLINGSMULIGHEDER / FASE 3 - KAROLINELUNDEN
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BYLIV OG UDVIKLINGSMULIGHEDER / FASE 4 - OLDENBORGGADE
OLDENBORGBOULEVARD
Med den fremtidige byudvidelse vil Oldenborggade blive en ankomstgade til
den nye bydel såvel som til hele den central by.
Oldenborggade omdannes til en grøn boulevard. Gaderummet defineres med
fortætning omkring gaden og et grønt strøg på langs. Oldenborgboulevard er
et aktivt byrum, der skaber en stærk forbindelse mellem den nye bydel og det
gamle centrum. Fortætningen langs boulevarden består af karrébebyggelser
der både huser erhverv og boliger. Flere af karreerne har parkering i konstruktionen og dermed hævede gårdrum.

Langs Oldenborgboulevard placeres en række af mindre åndehuller der fungerer som overgange fra den eksisterende by til den nye bydel og gør bilisterne
bevidste om bevægelsen ind i en anden type af infrastruktur. Åndehullerne,
der udformes som et katalog over forskellige typer af bymæssige grønne
lommer understreger porøsiteten i relationerne mellem bydelene. Forskellige
træer, blomster og planter koreograferes således at boulevarden tilbyder oplevelsesrige pauser af forskellige typer af flora.

VELFÆRDSAKADEMIET
Etablering af velfærdsakademi i FredericiaC. Velfærdsakademiet er en kombination af uddannelse, forskning, erhvervsliv og kultur baseret på ideen om
radikal innovation og triple helix samarbejde. Målet er at skabe en attraktor i
området, der kan tiltrække nye virksomheder og investeringer, forskning og
uddannelse samt understøtte og videreudvikle velfærdsydelserne i Danmark
og udlandet.

JP Nielsens plads bliver byens nye knudepunkt der forbinder den nye bydel
med den eksisterende by og videre til stationen.
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BYLIV OG UDVIKLINGSMULIGHEDER / FASE 4 - OLDENBORGGADE
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BYENS BORGERE & AKTØRER DELTAGER AKTIVT
FREDERICIA ++
Grundideen bag vores bylivsstrategi og tilgangen til inddragelsen af borgere
og aktører er at en by af Fredericias størrelse vil have svært ved at skabe
byliv med afsæt i samme strategi som større byer gør det, f.eks. ved at bygge et Multimediehus (Århus), en Opera (Oslo) eller et Skuespilhus (København). Fredericia er næppe stor nok til at bære monokulturelle satsninger som
primære drivere for en bylivsstrategi - simpelthen fordi der ikke er tilstrækkeligt
med publikum til sådanne aktiviteter. Fredericia er næppe heller ikke stor nok
til på egen hånd at bære større uddannelses- og forskningsinstitutioner på
universitetsniveau, ligesom det virker uhensigtsmæssigt at placere større éndimensionelle sportsfaciliteter i området. Det er på den baggrund, at vi foreslår
etableringen af en række ++drivere, der tager afsæt i den en bredt funderet
kulturforståelse. Udgangspunktet er, at hver driver i FredericiaC ikke må være
monokulturel, ikke kun må henvende sig til én målgruppe og ikke udelukkende rumme én aktivitet eller funktion. På den måde skaber vi en dynamisk
udvikling samtidig med at vi fremmer mødet mellem forskellige kulturer og
derigennem får lagt an til en krydsbestøvning, der kan sikre et frugtbart byliv
i såvel FredericiaC, som byen og regionen. Ideen er, at vi ved at koble f.eks.
kulturelle aktiviteter, erhvervsmæssige tiltag, nye samarbejdsformer, forskellige målgrupper, historien med visionerne og menneskene med hinanden, kan
skabe en levende by, der er bæredygtig på alle parametre - en by med plus
på alle konti.

AELIA-MODELLEN
For at understøtte udviklingen af de foreslåede drivere vil vi tage afsæt i en
iterativ strategi for aktiv deltagelse af byens borgere og aktører 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 reel 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.

Vi tror på, at netop pga. mangfoldighedstanken bag ++strategien, vil der være
ligeså mange synspunkter, som der er aktører. Tanken er derfor også, at hver
enkelt driver, skal udvikles i tæt samarbejde med relevante aktører i og udenfor bygrænsen. Formålet med inddragelsen af aktørerne er flerfoldig - i visse
tilfælde handler det om at skabe ejerskab, i andre om at få ny viden, der kan
skabe grobund for innovation. Samtidig ønsker vi i flere af projekterne at anvende midlertidige aktiviteter som katalysatorer for en kvalificerende proces,
der skal munde ud i solide langsigtede løsninger.
DEN GODE HISTORIE
Som en integreret del af vores strategi mener vi, at det er nødvendigt at arbejde
med at fortælle den gode historie om FredericiaC og byen som helhed. Dels
for at skabe opmærksomhed og dels for at ændre opfattelsen af Fredericia
som en tung og forurenet industriby - internt såvel som eksternt. Vi mener at
alle aktiviteterne i FredericiaC giver et unikt udgangspunkt for en målrettet og
innovativ kampagne, der kan være med til at bære denne fortælling. Udgangspunktet er ikke nødvendigvis at tilføre en masse ressourcer til city branding
i traditionel forstand, men at udvikle nye fortælleformer og kommunikationsplatforme, hvor aktørerne og deres projekter kan komme til orde igennem viral
markedsføring, sociale medier, events, udstillinger og interaktive installationer
samt en bred PR-strategi.
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Konkrete eksempler kan være ‘hotline til FredericiaC’, hvor man kan få fortalt den gode historie ved at ringe ind, en kortbaseret hjemmeside med
fortællinger om historien integreret med informationer om de projekter, der er i
gang i FredericiaC, en videomosaik på internettet og Facebook hvor borgerne
kan fortælle deres egne historier, projektioner på facader i og uden for Fredericia, hvor besøgende og borgere i andre byer møder fortællinger fra Fredericia,
virale film om fremtidens Fredericia, events i forbindelse med etablering og
åbning af nye, midlertidige og permanente aktiviteter og funktioner.
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DRIVERE - TALLENE REFERER TIL MODSATTE SIDES KORTE BESKRIVELSE AF KULTURELLE DRIVERE
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AKTIVITETER KNYTTET TIL ++DRIVERE
I tilknytning til hver driver, har vi skitseret hvordan udviklingsprocessen kan
gribes an mht. aktørdeltagelse, midlertidighed samt opmærksomhedsskabende aktiviteter internt såvel som eksternt.
1: DOCKSVILLE
Etablering af “Den hemmelige have”, opsøgende arbejde i Fredericia og indgåelse af samarbejdsaftaler med lokale interessenter, workshop med interessenter omkring faciliteter/aktiviteter i området, utopiatyping/radikal innovationsworkshop med eksperter og aktører – Iværksætter2030 (udviklingsstrategi,
nye samarbejdsformer, værdikæder, kobling mellem produktion og innovation), etablering af bemandet iværksættermiljø, udvikling af faciliteter, aktiviteter og byrumsinventar sammen med interessenter, etablering af Docksvillepuljen og advisory board, brandingkampagne for Docksville og FredericiaC
iværksættermiljø.
2: MARINA
Workshop med interessenter omkring faciliteter/aktiviteter i området, etablering af faciliteter til sejlere i samarbejde med Docksvilleprojektet, detailhandelsstrategi udvikles med interessenter, utopiatyping/radikal innovationsworkshop – Marina2030 (turisme, hoteller, detailhandel, serviceerhverv),
brandingkampagne for den nye marina.
3 HAVNEHUSET
Workshop med interessenter omkring faciliteter/aktiviteter i området, etablering af faciliteter til sejlere i samarbejde med Docksvilleprojektet, strategi for
markedet udvikles sammen med interessenter internt og eksternt, åbningsevent for Havnehuset, markedsføring af faciliteter for lystsejlere koblet sammen
med kampagne for Marina.
4: PYNTEN
Utopiatyping/radikal innovations-workshop som afsæt for konkurrenceprogram, aktøranalyse, udviklingsworkshops med lokale og regionale aktører,
arkitektkonkurrence.
5: VANDLOMMEN
Workshop med interessenter omkring faciliteter/aktiviteter i området, udvikling
af faciliteter, aktiviteter og byrumsinventar sammen med Docksville-virksomheder/iværksættere, midlertidige installationer og afprøvning af funktioner,
etablering af faste installationer og aktiviteter, åbningsevent for vandlommen,
PR strategi målrettet byens og regionens borgere.
6: PROMENADEN
Interessentworkshop med fokus på aktiviteter og funktioner på promenaden,
workshop med kulturarvseksperter, lokale interessenter og formidlingseksperter, etablering af midlertidige funktioner/aktiviteter, åbningsevent for faste
funktioner/aktiviteter, markedsføring af motions- og kulturarvsfunktioner.
7: BAKKERNE
Interessentworkshop med fokus på aktiviteter og funktioner på Bakkerne,
workshop med videnskabsformidlere, lærere og eksperter med fokus på
etablering af jordforureningsworkshop, workshop med kunstnere og brandingeksperter med fokus på etablering af installation på Syretrekanten.

8: ENERGIAKADEMIET
Aktøranalyse og opsøgende arbejde lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, utopiatyping/radikal innovations-workshop med interessenter & eksperter – Energiakademi2030 (nye samarbejdsformer, spin-off virksomheder,
OPP, fremtidens energiformer, adfærdsændringer m.m.), etablering af advisory board for Energiakademiet, workshop med borgere og foreninger om
bæredygtig kultur og nye samarbejdsformer omkring energi og miljø, brandingkampagne for Energiakademiet.

FASE 1: DOCKSVILLE
SVEJSEØJNE OG SVÆRE BESLUTNINGER (JOHN, 56)
Jeg har gået uden arbejde i et par år. Det har været en svær tid. Økonomien
har været lidt presset, men Kiki har stadig rengøringsjobbet og drengene har
for længst fået deres eget. Det værste har nok været, at få tiden til at gå. Og
så har jeg savnet kammeraterne på værftet. Jeg har gået og rodet lidt hjemme
i garagen med en gammel bil, og svejset lidt på en slags skulptur, men det er
sgu ikke det samme som at have noget fornuftigt at tage sig til.

9: VÆRKSTEDSBIBLIOTEKET
Interessentworkshop med fokus på behov, ønsker og krav til værkstedsbiblioteket, midlertidige værkstedsbiblioteker i samarbejde med Docksville-projektet, kurser og workshops med fokus på håndværksmæssige kompetencer
og iværksætteri, events i lokalområdet, der skaber fokus på værkstedsbiblioteket som en lokal ressource.

For en måned siden spurgte Jonna oppe på kommunen, om jeg havde lyst til
at arbejde nede på havnen igen. De har startet et projekt dernede, de kalder
Docksville og hun sagde, at de manglede folk som mig til at hjælpe. Jeg tror
nok, at hun med ’folk som mig’ mente nogle, der har hænderne skruet rigtigt
på. I hvert fald er der et par stykker af de andre dernede, der godt kan have
brug for et lille kursus i hvordan man håndterer et svejseapparat og en vinkelsliber. Men de er søde nok, og i fredags startede en af mine gamle kammerater,
Jens, dernede også. Det er sgu næsten som i gamle dage!

10: SKOLEN
Interessentworkshops med forskellige målgrupper, utopiatyping/radikal innovations-workshopmed fokus på fremtidens skole (læringsstile, IT- og medier,
skolen som åbent samfund, nye samarbejdsformer, social organisering), udviklingsworkshops med fokus på nye læringsmiljøer, IT & medier samt skolens
rolle i lokalsamfundet, etablering af interessentgrupper med løbende inddragelse i udviklingen af skolen, etablering af advisory board/udvidet skolebestyrelse med repræsentanter for de mange interesser, der skal rummes i skolen,
events i udviklingsperioden med inddragelse af børn & unge samt øvrige interessenter i området, arkitektkonkurrence.

Vi har fået at vide, at vi skal hjælpe med at lave boderne til en markedshal, der
skal være tæt på den nye marina. I den store hal ligger en bunke vinkeljern og
en masse træplader. Så tager vi den derfra. Jonna fortalte, at der er meget andet, der skal laves på havnen i de kommende år, og hvis jeg – og måske også
Jens – har lyst kunne det måske ende med fast arbejde, hvis vi tør springe
ud som herrer i eget hus. Den tygger jeg lige lidt på. I min familie har vi altid
været arbejdere, men Jonna siger, at vi kan få kurser i, hvordan man driver en
virksomhed, laver bogholderi og alt sådan noget. Ideen er sgu egentlig meget
god. Men de får mig fandeme ikke til at gå med skjorte og slips!

11: KAROLINELUNDEN
Interessentworkshops med forskellige målgrupper med fokus på aktiviteter
og funktioner, etablering af midlertidige funktioner og aktiviteter i udviklingsperioden, events i udviklingsperioden med inddragelse af børn & unge samt
øvrige interessenter i området, organisering af fællesaktiviteter i området.
12: VELFÆRDSAKADEMIET
Aktøranalyse og opsøgende arbejde lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, utopiatyping/radikal innovations-workshop med interessenter & eksperter
– Velfærdsakademi2030 (nye samarbejdsformer, spin-off virksomheder, OPP,
fremtidens velfærdsteknologi, adfærdsændringer m.m.), etablering af advisory board for Velfærdsakademiet, workshop med borgere og foreninger om
velfærdskultur og opfattelser af rettigheder og pligter, brandingkampagne for
Velfærdsakademiet.
13: OLDENBORGGADE
Udviklingsworkshop med lokale interessenter og eksterne eksperter med
fokus på udvikling af et aktivt og innovativt gaderum, udviklingsworkshop med
detailhandel og erhverv med fokus på nye samarbejdsformer og relationer
mellem inde- og uderum, etablering af midlertidige aktiviteter og funktioner,
events i gaden, der skaber opmærksomhed omkring de nye muligheder.
SCENARIER
Til hver af de 13 drivere har vi udarbejdet et scenarie, der illustrerer nogle af
ideerne bag - set fra én udvalgt aktørs synspunkt.
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FASE 1: MARINA
ANLØB FREDERICIA MARINA, 15:47 (JØRGEN, 73)
Vi stak ud fra Norsminde i morges kl. 6:30 i fint vejr på første etape af vores
tur. Dagens mål var den nye Marina i Fredericia. Vi krydsede ned langs kysten
med en let vind fra øst-syd-øst og en sol, der strålede fra en skyfri himmel. Det
er første gang Anne-Mette og mine børnebørn er med på turen, og Lis og jeg
var lidt nervøse for, hvordan de to små ville klare turen. Selvom båden er stor,
er der alligevel ikke meget plads til to krudtugler, men de var begge to flinke til
at give en hånd med, og jeg tror faktisk, at jeg kan få habile gaster ud af dem,
når de bliver lidt større!
Vi ankom til Fredericia hen på eftermiddagen og fik anvist en plads inderst i
havnen. Lis og drengene gik en tur på promenaden og kom tilbage med friske
grøntsager fra en midlertidig markedshal lige ved havnen. De havde også set
en grillplads på vejen og Anne-Mette foreslog, at vi købte noget godt kød og
et par flasker vin og fandt en plads i solen, hvor vi kunne grille. Men først ville
hun og Lis shoppe, så jeg tog drengene med til noget de kalder den hemmelige have, en æbleplantage i en gammel tørdok, hvor der var børneteater i
træernes skygge. Så har man set det med.
Pigerne kom tilbage et par timer senere med fyldte indkøbsposer. De havde
både købt ind til aftensmaden, fået shoppet sko og tøj og haft tid til at sidde på
en café, mens vi havde været i haven og bagefter på en musikalsk legeplads.
Vi klargjorde maden på båden og pakkede en kurv med marineret lam, bagekartofler, en god salat. Og selvfølgelig iskold hvidvin og veltempereret rødvin. Vi
fandt et bord tæt ved den hemmelige have og drengene stak derned igen på
egen hånd. Vi faldt hurtigt i snak med en lokal familie, der fortalte, at vi skulle
tage en tur i havnebadet lidt længere henne ad promenaden. Anne-Mette
hentede drengene. Der var ikke meget tilbage i dem, så havnebadet må blive
i morgen. Livet på havet er hårdt, som min morfar altid sagde!

FASE 1: HAVNEHUSET
10 TULIPANER FOR EN TYVER! (JETTE, 46)
Frank og jeg har drevet vores lille gartneri i snart femten år, og vi har haft en
stand på Torvet i Århus i alle årene. Men vi har tit snakket om, at det ville være
rart, hvis der var noget tilsvarende tættere på hjemmet i Børkop. Da Havnehuset i Fredericia blev etableret var vi derfor også blandt de første hernede.
Udover at vi nu ikke skal køre så langt, er det også rart, at markedspladsen
er overdækket. Det kunne nogle gange godt være lidt af en kold fornøjelse at
passe standen i Århus, når det blæste og stod ned i stænger.

FASE 1: PYNTEN
LAD DRØMMENES FANER… (ANN-LOUISE, 41)
Min familie er oprindeligt fra Fredericia og jeg voksede op lige uden for Bakkerne i et klassisk parcelhus fra halvfjerdserne. Så snart jeg så mit snit til det,
stak jeg af hjemmefra og flyttede til København for at læse litteraturvidenskab.
I årene efter kom jeg hjem ind i mellem, men der blev længere og længere i
mellem. Og da mor døde for fem år siden, var det helt slut. Faktisk var besøget
i går mit første besøg i byen siden begravelsen. Og grøn var min barndoms dal,
men der er godt nok sket meget siden!

Vi er vel efterhånden 15 stande hernede med alt fra fisk, kød og ost til honning,
grøntsager, blomster. Især når lystsejlersæsonen sætter ind har vi god omsætning hernede, men efterhånden har borgerne i byen også fundet ud af, at
der er friske varer at komme efter. Og så er det hyggeligt, at sejlerne hænger
ud i hallen og at vi kan bruge de samme faciliteter – det gør det lidt lettere at
komme på toilettet, end da vi havde stand i Århus!

Jeg var tilbage i professionelt øjemed, som oplægsholder om ’udkantens stemmer’ på en konference om erhvervsudvikling i Danmark. Jeg havde egentlig
lidt forventet, at Fredericia var en del af udkanten, men mine fordomme blev
i den grad gjort til skamme. Det nye konferencecenter på havnen var for det
første topmoderne, og for det andet fornemmer man overalt i byen, at der er
gang i en rivende udvikling. I centerets stueetage var den en åben udstilling
omkring FredericiaC-projektet og vi kunne bl.a. se, hvordan de nye boliger
kommer til at se ud. Jeg må indrømme, at det rykkede lidt i mig. Tænk hvis
jeg kunne realisere værdien af lejligheden på Frederiksberg og få den samme
plads herovre med havudsigt til måske halvdelen af prisen?

Vi fik også god hjælp fra en af de nye virksomheder på Docksville-projektet,
der byggede vores nye borde til standen, og nu har vi talt med dem om at få lavet nogle store borde og en enorm grill, hvor sejlerne og de andre besøgende
kan tilberede deres mad. Vi har også planer om at arrangere en byfest, hvor
hele byen inviteres og hvor de handlende hernede leverer maden.
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Frokosten spiste vi i cafeen, der vendte ud mod Marinaen, og det gik op for
mig, at det Fredericia jeg forlod for snart mange år siden ikke længere eksisterer. I mit arbejde rejser jeg mere end hundrede dage om året, resten af
arbejdstiden er jeg online og arbejder hjemmefra. Det kunne jeg sagtens gøre
fra Fredericia også. Og måske er det også på tide, at genoptage kontakten
med far…
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FASE 2: VANDLOMMEN
MOR, ER DER LOMMER I VANDET? (KAREN, 34)
Jacob og jeg flyttede ind på havnen, da Cecilie-Amalie kun var ét år gammel. Nu fylder hun snart fire og vi har en mere på vej. I sidste uge åbnede de
Vandlommen på promenaden og siden da, har vi været hernede næsten hver
dag. Og Jacob har fundet sit gamle dykkerudstyr frem og dykkede dernede fra
sammen med en af sine kammerater i sidste uge.
Det bedste er aktiviteterne for børnene, især svømmebassinet er et stort hit
hos Cecilie-Amalie og veninderne. Nu har vi også været heldige med vejret,
og de har stort set ikke lavet andet end at rende rundt i badetøj hele ugen. Vi
kunne selvfølgelig også tage på stranden, men det er alligevel lettere bare at
trisse ned på havnen. Hun gider ikke gå hele vejen over til stranden, og jeg
synes alligevel, at det er for meget at starte bilen for at køre den smule vej. Og
så er det meget betryggende, at de kan bunde over det hele i børnebassinet,
så vi ikke behøver have et øje på hver finger. Det er faktisk lykkedes mig at
læse det meste af min nye krimi, mens jeg har holdt øje med hende. Det er lidt
sværere på stranden!
I morgen aften er der fællesgrill dernede, og vi har aftalt med Rune og Annette,
at vi mødes og deler et par flasker vin. Jeg glæder mig også til at fortælle Annette om Cecilie-Amalies første kommentar, da vi kom herned; ”Mor, hedder
det vandlommen, fordi der er lommer i vandet?” Det er, hvad der kommer af at
vokse op i byen! Måske skulle man foreslå dem, at de fyldte et af bassinerne
med mudder og brakvand, plantede nogle dunhammere og satte en skrubtudse og et par salamandre ud, så de små kan få lidt natur ind i dagligdagen.
Men det har de jo omkring Karolinelunden og det er nu også meget rart bare
at ligge her i solen og se børnene bade.
t

FASE 2: PROMENADEN
FRA STATION TIL STATION (KIM, 26)
En af frynserne ved at arbejde hos Onyx Energy er, at de lader os træne i
arbejdstiden. Det gør det en del lettere at få lagt et træningspas eller tre ind
i løbet af ugen. Og med beliggenheden i FredericiaC skal jeg ikke løbe rundt
på en parkeringsplads eller på et løbebånd i kælderen, men kan komme ud
på Bakkerne og ned langs promenaden. Her er lidt mere at kigge på, hvis du
forstår, hvad jeg mener.
Den nye kulturrute er ret fed. For hver 500 m er der en station med fortællinger
fra historien. Det passer fint med min intervaltræning, men det er selvfølgelig
ikke hver dag, jeg gider stoppe op for at høre det. Hele sidste måned var der
fortællinger, hvor man kunne høre forfattere fra hele landet fortælle om deres
syn på Fredericia. I næste måned er det vist fortællinger om byens industrihistorie. Det eneste problem er, at der tit står turister stimlet sammen om
stationerne, så man ikke kan komme til, men jeg har faktisk også en gang
downloadet historien om fæstningen og volden som podcast, så jeg kunne
høre den uden at stoppe op. Meeeen… det var nu lidt kedeligt.
For mig er løb noget jeg bare skal, ellers bliver jeg i dårligt humør, så jeg har
egentlig ikke brug for, at der er stationer på ruten, men jeg har lagt mærke til
at efter, de er kommet op, er der en del ældre, der er begyndt at gå eller jogge
langs promenaden og voldene simpelthen for at komme fra station til station.
Men jeg har tænkt på, at det kunne være fedt, hvis stationerne var koblet op
med mit Garmin ur, så mine tider automatisk blev aflæst – så ville det være lidt
sjovere at konkurrere på mellemtider med kollegerne!
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FASE 2: BAKKERNE
JORDFORURENING & JOGGERE (ERIK, 64)
Hanne og jeg gik på efterløn for et par år siden, og siden har vi rejst en del.
Men for nylig spurgte en af mine gamle kolleger, om jeg ikke kunne tænke mig
at undervise igen. Jeg spurgte ham, om det var hans behagelige spøg, men
det var det sgu ikke! Da de fjernede al den forurenede jord nede på havnen,
byggede de Bakkerne over mod Shell, og lavede samtidig et eksperimentarium, hvor man kan følge med i oprensningen af jorden og selv prøve at lege
med forskellige metoder til jordoprensning. Som gammel naturfagslærer har
det naturligvis min interesse. Men jeg havde ikke regnet med, at det var noget,
der skulle få mig til at arbejde igen. Nu står jeg hernede én dag om ugen og
tager mod besøgsklasser fra skoler rundt omkring, der kommer hertil for at
høre noget om forurening og få lidt hands-on erfaring med, hvad det vil sige at
have med jordforurening at gøre.
Det er også meget hyggeligt at stå her, når der ikke er unger. Der kommer
mange joggere i området, og en del af dem stopper op og får sig en sludder.
Hanne har også prøvet at overtale mig til at bruge fitnessmaskinerne, hun
synes at maven er blevet lidt slap på det sidste. Men nu er jeg jo heller ikke
halvtreds længere og der er ikke langt til iskiosken…
Måske skulle jeg alligevel prøve maskinerne. Det er også dem der, skaber
en del af strømmen til Syretågen, den nye skulptur nede på Syretrekanten.
Eller skulptur er måske så meget sagt, det er vist noget med dyser, der skyder vanddamp op i luften og så er der lamper, drevet af solceller og strøm fra
fitnessmaskinerne både heroppe og nede ved hegnet, der får lamperne til at
lyse ind i tågen. Det ser flot ud om aftenen. Jeg har hørt, at man kan se det fra
broen, men det er lang tid siden Hanne og jeg har været den vej over med bil.
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FASE 2: ENERGIAKADEMIET
SPECIALETITEL: FRA ENERGI TIL EXERGY (NINA, 27)
Jeg startede med at læse min MA på energiakademiet for to år siden. Oprindeligt var jeg på Ingeniørhøjskolen i Århus, men da jeg hørte om Energiakademiet besluttede jeg mig for at søge ind hernede. Det fede er, at de har et meget
tættere samarbejde med virksomhederne i området og med kommunen, end
man har andre steder. Så alt, hvad vi laver, skal kunne bruges i praksis – det
er ikke bare tanker på et stykke papir. Og så er der hele entreprenørshipdimensionen, kurser i at starte egen virksomhed, mentorordning og adgang
til at søge funding, hvis vi placerer vores projekter og virksomheder inden for
kommunegrænsen.
Min mentor hedder Torben og er afdelingsleder i DONG Energy. Sammen
med ham, har jeg udviklet en idé om en ny type infrastruktur, som jeg kalder
Exergy. Vi har opbygget en demo af systemet nede i akademiets showroom.
Torben har inviteret samarbejdspartnere fra udlandet til deltage i mit forsvar
og bestyrelsen for FredericiaC’s Andelsenergiforsyning kommer også. Grundideen i mit projekt er, at indbygge energiproduktion i de aktiviteter vi i forvejen
udfører - fra at skubbe barnevognen over cykling og løb til bare at bevæge
sig rundt derhjemme. Sammen med Torbens afdeling har jeg udviklet en akkumulator, der kan opbevare energien og senere kobles til smartgrid’et, så
energien kan indgå i vores forbrugscyklus. Det bliver selvfølgelig ikke til meget
energi, men ideen er at Exergy får folk til at bevæge sig mere, fordi der skabes
et økonomisk incitament.

FASE 3: VÆRKSTEDSBIBLIOTEKET
BOREMASKINER & BØJEDE SØM (TOBIAS, 41)
Vi flyttede ind i vores nye rækkehus for et halvt års tid siden. Faktisk var vi tre
familier, der flyttede ind i samme gade – og i forvejen kendte vi Rasmus og
Birgitte, der boede i FredericiaC. Vi flyttede her til fra Vejle, da jeg fik arbejde
hernede og det så passede med at vennerne også ledte efter et nyt sted. Og
én af tingene, der trak hernede, udover beliggenheden, var fællesskabet i området, som vi hørte meget om fra Rasmus og Birgitte.

FASE 3: SKOLEN
NOGET FOR NOGET (KAMAL, 14)
Vi havde featureuge på skolen i denne uge, hvor vi skulle arbejde med, hvordan vi gør byen mere bæredygtig. Jeg troede egentlig, at det handlede om, at
vi skulle bruge mindre strøm, men vores lærer fortalte, at det også handlede
om hvordan vi arbejder sammen. Social bæredygtighed kaldte hun det. Og noget med sundhed også. I min gruppe var vi seks fra skolen i forskellige aldre,
to gamle nisser fra lokalcenteret og Pia fra kantinen.

En anden fordel hernede er, at jeg ikke længere behøver bekymre mig om
maskinparken i garagen. Der hvor vi boede før havde jeg en større samling af
powertools, græsslåmaskine – og så selvfølgelig motorsaven, som jeg købte
dengang jeg skulle save stammer og kløve brænde. Det blev godt nok kun til
én sæson, men en rigtig mand skal da have en motorsav! Nu kan jeg bare låne
redskaberne på værkstedsbiblioteket, når jeg skal bruge dem.

Jeg vidste faktisk ikke, at skolens kantine også laver mad til de gamle, der bor
her, men Pia fortalte, at den samme mad, vi kan købe i kantinen også bliver
solgt i cafeen om eftermiddagen og bragt ud til de gamle til frokost. I gruppen
var der også en gammel lærer, der hed Ove, han var ret flink og vidste en hel
masse om alt muligt. Og så fik mig og Mikkel-Emil en god idé – hvad nu hvis
det var os fra klassen, der bragte maden ud til de gamle i spisefrikvarteret og
så kunne vi optjene ’point’, der kunne bruges til at f.eks. at få lektiehjælp hos
Ove eller få lavet vores cykler hos ham den gamle cykelsmed, der bor nede
på hjørnet. Vi kaldte projektet ’noget for noget’ og vores lærer synes, at det var
en rigtig god idé!

Ind i mellem mødes vi også dernede og bygger sammen. Anders har en masse
gode ideer til møbler, vi selv kan lave, men han er sgu ikke altid lige dygtig
til at håndtere værktøjet, så det er fint, at vi kan hjælpe hinanden. Forleden
byggede vi to spiseborde dernede og fik en tredje fyr til at hjælpe med at svejse benene i vinkeljern. Måske ligner de ikke helt dem, man kan købe, men
til gengæld kostede det os kun firehundrede kroner i materialer, fire øl og en
hyggelig eftermiddag.

Når specialet er forsvaret, starter jeg op for mig selv i akademiets kontorfællesskab sammen med tre fra Torbens afdeling, der vil arbejde med teknikken
bag og koblingen på grid’et som et spin-off fra Dong, mens jeg tager mig af
salg, markedsføring og konceptudvikling. Det kan godt være, at det ikke bliver
big business fra starten, men om fem år ligger vi ude ved motorvejen!
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I morgen skal vi fortælle om projektet ovre i hallen, hvor der også kommer
folk fra kommunen. Så skal folk stemme på det bedste projekt, og vinderne
får nogle penge fra Bylivspuljen til at lave projektet i virkeligheden. Det kunne
sgu være ret cool, hvis vi vandt. Bagefter holder klubben fest, og der kommer
en hel masse udefra også. Vi har fået bygget en ny scene ovre på Docksville,
hvor vi holdt festerne før hallen blev bygget, og den skal vi have flyttet over og
sat op inden bandet kommer. Da Ove hørte, at det var et Beatles-kopi band,
sagde han, at han også ville komme. De var vist store dengang han var ung.
Det er vildt at tænke på, at man selv bliver så gammel engang!
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FASE 3: KAROLINELUNDEN
BLOMSTRENDE KIRSEBÆRTRÆER (INGA, 81)
Jeg flyttede ind tæt ved Karolinelunden, da Henning døde for to år siden. Vi
nåede at fejre vores guldbryllup inden han blev syg, og jeg havde håbet, at
vi kunne have nydt den sidste tid sammen, men sådan skulle det ikke gå.
Min største frygt var, at jeg skulle ende alene på et plejehjem. Familien bor i
København, så dem ser jeg ikke så tit, men efter jeg flyttede herned, har jeg
fået nye venner, og i Fredericia sender de ikke længere os gamle på plejehjem. I stedet får vi lov at blive boende hjemme, og så kommer de og hjælper
os, når der er behov.
Det sværeste i starten var at få købt ind, det var altid Henning, der ordnede
det. Men nu er jeg kommet med i en ordning, hvor nogle søde piger fra skolen
hjælper mig et par gange om ugen og til gengæld giver jeg dem klavertimer
hver onsdag. Det er meget rart at føle, at man stadig kan være til gavn. Og
selvom bentøjet ikke er hvad det har været, er jeg begyndt at gå nogle småture
i området for at holde mig i gang. Det er dejligt at få lidt luft og jeg møder tit folk
jeg kender på mine ture. Så stopper vi op og får en lille sludder.
Nu går vi også lysere tider i møde og i går sad jeg nede ved søen sammen
med Ruth og hendes oldebarn og fodrede ænderne under de blomstrende
kirsebærtræer. Det var en god dag. Nogle gange kan jeg sidde en hel dag og
bare nyde solen, lyset over søen og se på børnene fra skolen, der leger på
græsset eller fanger haletudser. Det er i hvert fald bedre end at sidde på et
lille værelse for nedrullede gardiner og høre på de andre gamle jamre sig, som
var sådan min egen mor endte, da hun kom på plejehjem. Jeg ville ønske, der
havde været en anden mulighed, men sådan var tiderne nu engang.

FASE 4: VELFÆRDSAKADEMIET
(SADIA, 38)
For tre år siden fik to kolleger og jeg en idé, der skulle vise sig at ændre
måden, vi tænker ældreplejen på. Vi arbejdede på det tidspunkt som SOSUassistenter i hjemmeplejen og en af de store udfordringer var, at borgerne
mødte forskellige personer i dagligdagen. Efter vi gennemførte PårørendeProgrammet, hvor familie og venner skulle hjælpe mere til, blev det ikke lettere
at holde styr på aftalerne og relationerne. Men så fik vi ideen til @HomeCaresystemet, der gør kommunikation lettere og gør at de ældre medborgere altid
kan komme i kontakt med deres faste hjemmeplejer. Udover at vi har hævet
tilfredsheden med hjemmeplejen hos både de ældre og de pårørende, har
systemet betydet en besparelse på 15% i hjemmeplejen, fordi planlægning,
koordinering og kommunikation nu er effektiviseret og automatiseret.
Sammen med en konsulent fra Velfærdsakademiet fik vi for to år siden skabt
kontakt til en kinesisk teknologivirksomhed, der investerede i produktet. I morgen får vi besøg af direktøren, der skal deltage i en udviklingsworkshop på
akademiet, hvor vi har vores R&D-afdeling og besøge produktionsfaciliteterne
i DanmarkC. Hvis besøget går godt regner vi med, at rulle ud i tyve kinesiske
byer næste år. I Kina har familien traditionelt spillet en stor rolle i plejen af
de ældre, men ét-barns-politikken har betydet, at de nu har langt større udfordringer for ældreplejen, end vi har herhjemme, så markedspotentialet er
enormt!
Ved siden af virksomheden færdiggjorde jeg sidste år min Master-grad i
velfærdsteknologi på akademiet, og målet er nu at tage en erhvervs-PhD, hvor
jeg bl.a. skal tilbringe hver tredje måned på vores fabrik i Shenzhen. Det bliver
selvfølgelig hårdt, at rejse så meget – og samtidig skulle lære kinesisk – men
jeg glæder mig også til at få et indblik i udfordringerne i det kinesiske samfund.
Forhåbentlig kan vi bruge den viden til at gøre vores produkt endnu bedre.
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FASE 4: OLDENBORGGADE
COOLSTREAMING I OLDENBORGEREN (KITTER, 17)
Kajza inviterede mig til fest i Oldenborgeren i går. Den første rigtige summernight i år. Totalt fedt! Alle havde hvidt på, og mig og Kajza havde fundet de
hvide latexsuits frem, det trak nogle øjne, for sure! Sammen med nogle af
drengene stillede vi op i StreetGolf-turningen, hvor førstepræmien var fri juicebar på Joe’s resten af året. Desværre var det et crew fra Kolding, der vandt –
men det bliver jo deres problem!
Bagefter cruisede vi rundt i Jones’ nye DongCar Convertible, den er bare superfed! De har lavet nogle nye gadelygter, der er forbundet med en eller anden
form for sensor i vejen, så lyset skifter farve, hvis det er en bil eller en cykel,
der kører over. Og det er vist også noget med, at der er plader i vejen, der
producerer strømmen til lamperne, når man kører henover. Det er lidt ligesom
SoccerBuret, hvor lamperne får strøm fra spillerne på banen og cyklerne i
fitnessområdet. Vi var også inviteret til RunningDinner i hos Xianghua Energy,
der åbnede deres kantine ud mod vejen. De vil vist gerne have, at os på gymnasiets techlinje skriver vores tredjeårsopgave hos dem, så jeg fik mig en snak
med en af deres Liaisors, der gerne ville høre, hvad jeg havde af planer efter
gym.
I dag er Oldenborgeren helt sig selv igen. Jeg cyklede igennem på vej til gym,
og hilste på Inga, min gamle klaverlærerinde, der var ude at gå tur med sin Ellator. Hun må snart være 100! Nogle af Xinghua-folkene spillede robotskak på
pladsen, ham fra i går vinkede til mig, og en flok fra en børnehave spiste deres
mad i en af lommeparkerne. Måske skulle jeg lokke Kajza med herned efter
timerne, og se om vi kan rende ind i nogle af fyrene fra i går. Tænker også på
tilbuddet fra Xinghua, skal snart beslutte mig alligevel, og det kunne da være
meget fedt at hænge ud hos dem i en periode.
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BÆREDYGTIGHED / ØKONOMI
OVERORDNET TILGANG
Bæredygtighed er fra første fase tænkt sammen på tværs af fagområder, fysisk fremtræden og interessenter. De bæredygtige løsninger for Fredericia C
tænkes som en integreret del de bæredygtige løsninger, der integreres med
løsninger for hele Fredericia. Bæredygtighed skal synes, føles og opleves som
det nemme valg, den oplagte vej og den økonomisk mest attraktive løsning.
Der er fastlagt tre overordnede principper for bæredygtighedsløsningerne:
- Tryghed: Forslaget lægger op til, at jordforurening, risikoforhold og klimasikring håndteres således, at der skabes størst mulig tryghed for investorer og
fremtidige beboere. Det er samtidig en væsentlig forudsætning for høje byggeretspriser.
- Flexibilitet: Energisystem, parkeringsløsninger mv. tilrettelægges med stor
flexibilitet, så planen kan ændres i takt med, at principperne for byudvikling vil
ændre sig over den lange realiseringsperiode (25 år).
- Synergi: Bæredygtighedsløsningerne integreres i videst muligt omfang. Eksempelvis håndterer en jordvold Shell på samme tid forurenet jord, fungerer
som risikobarriere mod Shell, og integrere jordvarme og evt. køling via slanger
i volden.
ØKONOMI
Fredericia C forudsættes udviklet over en periode på 25 år. Den lange tidshorisont gør det vanskeligt at vurdere projektets samlede økonomi. Erfaringsmæssigt vil en så lang tidsperiode være præget af flere høj- og lavkonjunkturer, og
det må forventes, at disse vil medføre store udsving i anlægsomkostninger,
markedets efterspørgsel og byggeretspriser hen over realiseringsperioden.
Forslaget tager så vidt muligt højde herfor gennem etapedelingen og den flexibilitet, der er bygget ind i forslaget - eksempelvis ifht. parkeringsløsningerne.
Med bistand fra en lokal ejendomsmægler samt en udvikler er der fastsat
følgende grundniveauer for byggeretspriser i Fredericia dd.:
r
r
r
r
r

#PMJHFSLSQSN
&SIWFSWLSQSN
,VMUVSLSQSN
%BHMJHWBSFCVUJLLFSLSQSN
6EWBMHTWBSFCVUJLLFSLSQSN

FASER

r
"U IFSMJHIFETWSEJFS TLBCFS TUPS WSEJGPSHFMTF FS JLLF OZ WJEFO 
men hvordan dette integreres i en by der udvikler sig over 25 år er en stor
udfordring. Derfor arbejdes der med at hver enkelt fase tildeles en specifik
herlighedsværdi, der har en positiv indflydelse på byggeretspriserne (eksempelvis havudsigt, beliggenhed ved områdets interne sø mv). Dette medfører
at byggeretten i store dele af området kan sælges væsentligt over de basis
byggeretspriser, som er vurderet af mægleren.
r
&KFOEPNTQSJTFSOFJ'SFEFSJDJBMJHHFSMBWUJTBNNFOMJHOJOHNFEBOESF
byer i Trekantområdet. Det skyldes bl.a. byens nuværende image, der har baggrund i konkrete forhold som eksempelvis jordforurening, lugt, risiko og støj fra
Shell. Derfor arbejdes der meget bevidst med at disse elementer håndteres
projektets første faser og de håndteres på en facon der skaber stor sikkerhed og fleksibilitet for fremtidige købere. Yderligere udvikles strategierne på
en måde, at de på en positiv måde kan indgå i en re-branding af området. Et
eksempel på dette er helhedsgrebet, der transformerer en række problematikker til positive historier.
r
&OQSJNSDPTUESJWFSFSQBSLFSJOHTMTOJOHFS EFSWJMIBWFFONBSLBOU
indflydelse på salgspriserne i området. Projektet arbejder derfor i høj grad med
hvordan parkeringen håndteres på en facon, der sikrer høj kvalitet, samtidig
med at der sikres en fornuftig økonomi. Dette gøres delvist med placeringen
af funktionerne og typen af p-pladser, således at der sikres en høj grad af
dobbeltudnyttelse, og delvist med parkering under hævede gårdrum, Projektet
undgår dermed spuns samtidig, med at det undgår store, monofunktionelle
parkeringshuse. Yderligere arbejdes der med en fasestrategi, hvor midlertidige parkeringspladser sikrer, at de dyrere parkeringspladser opstår når der
er behov for dem og ikke før.
r
#FCZHHFMTFTQSPDFOUFOPHEFSNFEBOUBMMFUBGNFUBHFBSFBMTLBM
bidrage til at sikre byliv uden at bryde med den omkringliggende bys eksisterende skala. Projektets helhedsgreb og veldefinerede byrum tillader, at projektet arbejder med en anelse højere, overordnet tæthed end der lægges op
til fra konkurrenceprogrammets side, uden at byens skala brydes. Det er ikke
meget (der foreslås 271.000 m2 frem for 245.000 m2), men det er vurderet
nødvendigt for at kunne holde projektets samlede cashflow. For at sikre, at der
er grundlag for etablering af flere etagemeter boliger og erhverv i Fredericia
C bør det i forbindelse med næste revision af kommuneplanen overvejes at
anlægge en mere koncentreret byudviklingsstrategi, der understøtter byggeri i
bymidten og Fredericia C.

FASE 1
MARINAEN

FASE 2
PROMENADEN

FASE 3
INDSØEN

Hvis der tages udgangpunkt i FredericiaC´s m2 fordeling får man en samlet indtægt på omkring 300 mill. Kr. mod en grundinvestering på 360 mill. Kr. – dette
vil være en primær udfordring for projektets samlede bæredygtighed. Derfor
har vi arbejdet bevidst på at løse denne udfordring som en integreret del af
projektets udviklingsplan.

FASE 4
BOULEVARDEN
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FUNKTIONER OG M2

INFRASTRUKTUR

kultur 8.000 m2
detail 15.000m2

midlertidig p-plads
270 pladser

erhverv 28.000m2

midlertidig
p-plads
150 pladser

boliger 31.000 m2

BYGGEMODNING

Ialt kræves 1199 pladser.
Ved dobbelt udnyttelse kan dette reduceres med
25 % til 900 pladser hvoraf 20 % - 180 pladser
er på terræn.

Byggefelt
4100 m2

720 pladser etableres på midlertidige
parkeringspladser langs Oldenborggade,
på værftsgrunden
og for enden af Gl. Havn

Ialt bygges 82.000 m2

parkeringsbehov kultur = 40
parkeringsbehov erhverv = 448
midlertidig
p-plads
150 pladser

Trappeanlæg på østsiden af gammelhavn / 32 m

Byggefelt
2000 m2

Byggefelt
850 m2

Slæbestedet bevares i eksisterende stand og tilføres
enkelte elementer / 1500 m2

Byggefelt
4000 m2
Byggefelt
1500 m2

Tørdokken 2200 m2 prisberegnet ved projekt for
midlertidig anvendelse af værftgrunden / 1,5 mill.

Byggefelt
7600 m2

180 permanente pladser placeres på terræn
som vejside parkering

parkeringsbehov detail = 525
parkeringsbehov boliger = 186

Stier og promenade langs Gl. havn / 10.000 m2

midlertidig
P-plads
Byggefelt
7600 m2
Byggefelt 1200 m2

Midlertidige P-pladser / 12.500 m2

Byggefelt
6000 m2

midlertidig
p-plads
150 pladser

Shared space med trærækker og vandrender / 224 m

midlertidig
P-plads

midlertidig
P-plads

Ny vej fra oldenborggade ned gennem området,
parallelt med Gl. Havn / 450 m

Ialt kræves1199 pladser

Udvidelse af mole / 224 m og anlæg af lystbåde havn / 100 plads
Håndtering af forurenet jord / jvf. teknisk bilag
Grønt areal på jordvoldene 13.300 m2

kultur 6.000 m2

midlertidig
p-plads
360 pladser

erhverv 31.000m2
boliger 35.000 m2

Ialt kræves 738 p-pladser.
Ved dobbelt udnyttelse kan dette reduceres med
25 % til 550 p - pladser hvoraf 110 er på terræn.

Havnebad og plads / 1100 m2
midlertidig
P-plads

Der etableres
300 pladser i plint for enden af Købmagergade
440 pladser på en midlertidig plads langs Kongensgade.

Ialt bygges 72.000 m2

Shared space med trærækker og vandrender / 5500 m2
Byggefelt
3300 m2

110 permanente pladser placeres på terræn som vejside
parkering.
Parkering
i stueetage

Midlertidige P-pladser angs Kongensgade / 9160 m2

Vej fra Oldenborggade ned igennem området / 240 m

Byggefelt
1700 m2

Byggefelt
4200 m2

Parkering
i stueetage

parkeringsbehov kultur = 32

Byggefelt
1300 m2

Byggefelt
4200 m2

Byggefelt
2600 m2

Begrønning af Syretrekanten. Ingen drift eller ophold / 7000 m2

Byggefelt
3000 m2

Byggefelt
2200 m2

parkeringsbehov erhverv = 496
parkeringsbehov boliger = 210

Byggefelt
1800 m2

Stier og promenade / 7.000 m2
Byggefelt
3000 m2

Sikring af kajkanten / multimøbel 600 m2

Ialt kræves738 pladser

kultur 4.000 m2
erhverv 16.000m2

Ialt 504 p-pladser hvoraf 101 er på terræn.
I dette område arbejdes der ikke med dobbelt
udnyttelse.

boliger 38.000 m2
Ialt bygges 58.000 m2

Stier og grønne områder omkring søen 4.000 m2
Byggefelt
3000 m2

Der etableres 403 permanente private pladser
i forbindelse med boligerne og kontorerne

Shared space med trærækker og vandrender 251 m

Byggefelt
4800 m2

Den historiske genvej, udført som træpromenade - 780 m2

Byggefelt
1300 m2

Byggefelt
1250 m2

Der etableres 101 pladser på terræn som
vejside-parkering

parkeringsbehov kultur = 20

Byggefelt
1489 m2

Byggefelt
7200 m2

Byggefelt
2700 m2

Byggefelt
850m2

parkeringsbehov erhverv = 256
parkeringsbehov boliger = 228
Ialt kræves 504 pladser

Byggefelt Byggefelt
2000 m2 3000 m2

Der etableres
720 pladser i parkerings plint langs Kongensgade
260 pladser i parkerings plint langs Oldenborggade
170 pladser i et 4 etagers P-hus på værftsgrunden

Ialt bygges 59.800 m2

Parkering i plint
270

parkeringsbehov kultur = 20
parkeringsbehov erhverv = 323

Opgradering af Oldenborggade med cykelsti på 2,5 m
og regnvandsrender 600 m

Ialt 557 p-pladser.
Ved dobbelt udnyttelse kan dette redueceres med
25 % til 417 p - pladser hvoraf 83 er på terræn.

kultur 4.000 m2
erhverv 20.000m2
boliger 35.800 m2

Shared space regnvands render og trærækker / 351 m

Byggefelt
1000 m2
parkerings
plint 2 et.
720 pladser

Der etableres 83 pladser på terræn som
vejside-parkering

Pladser langs Oldenborggade / 1.800 m2

Byggefelt
Byggefelt 2000 m2
1000 m2

Byggefelt
3700 m2

Byggefelt
6100 m2

Byggefelt
3100 m2

Byggefelt
4200 m2

Byggefelt
3700 m2

p-hus
170 pladser

parkeringsbehov boliger = 214
Ialt kræves 557 pladser
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BÆREDYGTIGHED / JORDFORURENING, STØJ OG RISIKO
JORDHÅNDTERING
Forslaget bygger på, at undgå udgifter til deponi af forurenet jord hos ekstern
jordmodtager og arbejde med en innovativ, bæredygtig og især multifunktionel
jordhåndtering. Derfor er der valgt en strategi, hvor de tre indhegnede hotspots
flyttes til et areal beliggende langs det sydøstlige skel mod Shell.
Herved opnås at:
r Forureningen placeres i et niveau over grundvandet, og udvaskningen til
Lillebælt reduceres.
r Forureningen fra hotspots begrænser ikke placeringen og salgbarheden
af de fremtidige byggegrunde.
r Flytningen af hotspots væk fra den centrale del af Fredericia C til projektets skel mod Shell, skal ligeledes ses som et tryghedssskabende element.
r Man mindsker antallet jordtransporter gennem den centrale del af Fredericia midtby, og herved mindskes støj og støvgener, samt at trafiksikkerheden øges.
r Ressourcen anvendes som et landskabeligt element der skaber afstand til
Shell, håndterer støj i byrummet og tilbyder rekreative kvaliteter.
r Fremtidig projektudvikling imødekommes.

STØJ
Støjforholdene er i forslaget håndteret med udgangspunkt i følgende strategier: På arealer nærmest Shell etableres en tæt, sammenhængende randbebyggelse, der kan skærme bagvedliggende boliger samt udendørs opholdsarealer til boligerne. Denne randbebyggelse skal forsynes med en forbedret
lydisolation af facader (+10 dB lydisolering). Denne bebyggelse fungerer som
skærm mellem Shell og de indre dele af Fredericia C, hvor der etableres
boliger og friarealer.
De grønne bakker bidrager ligeledes til støjdæmpning, men vurderes dog
primært at have effekt i byrummet omkring den nye randbebyggelse. Yderlige-

Den østlige halvdel af den tungmetalforurenede jord er allerede beliggende i
området for det grønne område. Strategien er at den resterende tungmetal forurenede jord lægges tættest på Lillebælt, herefter den fluoridforurenede jord, og
den olieforurenede jord længst væk fra Lillebælt. Administrativt gennemføres
jordflytningen ved at følge de vilkår, der af Fredericia Kommune stilles i en §19
tilladelse, samt ved at have en åben og konstruktiv dialog med myndighederne
gennem hele projektforløbet. § 19-tilladelser gives af kommunen og benyttes
i praksis primært til projekter af anlægslignende karakter, hvor udlægningen
(permanent eller midlertidig) foregår over en begrænset periode og som éngangsudlægning. På de rekreative bakker etableres en workshop bygning, der
informerer om jordprojektet og kan være en del af en kommunikationsstrategi
for den innovative håndtering og de rekreative arealers sikkerhed.

re vil multimøblets klatrevæg yderligere hjælpe til den støjmæssige håndtering
af byrummet omkring bakkerne.
Den vestlige del af grunden kan støjmæssigt umiddelbart anvendes til etageboliger. Derfor indgår disse arealer i fase 1.
Omfanget af facader med ekstrakrav til lydisolering vil kræve detaljerede støjberegninger, men det forudsættes, at de facader, der vender mod Shell inden
for en afstand på 100-150 m ind på grunden, skal have forbedret lydisolation
af facader. Bebyggelsen nærmest vandet kan næppe blive særligt effektivt
skærmet, og den skal derfor også sikres forbedret lydisolering. Trafikstøjen på
Oldenborggade er vurderet, men skønnes ikke at give anledning til problemer.

4 et.

300 m.

RISIKOJORDFORURENING ANVENDES SOM ET LANDSKABELIGT ELEMENT DER SKABER AFSTAND

DE GRØNNE BAKKER BIDRAGER LIGELEDES TIL AT SKABE AFSTAND OG - I BESKENDT OMFANG -

TIL SHELL, HÅNDTERER STØJ I BYRUMMET OG TILBYDER REKREATIVE KVALITETER

STØJDÆMPNING I RELATION TIL SHELL

SNIT DER BESKRIVER KONTORERNE, BAKKERNE OG KLATREVÆGGEN VED SHELL
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BÆREDYGTIGHED / KLIMASIKRING OG REGNVANDSHÅNDTERING
RISIKOFORHOLD
Der etableres 3 bakker mod Shell, som samtidig indgår i jordhåndteringen og
skaber jordvarme (jf. energistrategien). Bakkerne skaber en visuel og fysisk
distance til Shell og får en rekreativ funktion. I en evt. fremtidig situation, hvor
Shell helt eller delvist afvikler aktiviteterne og området omdannes til byområde, vil bakkerne kunne indgå som et rekreativt element, der ikke deler de to
bydele, men binder dem sammen. Syretrekanten friholdes for aktiviteter og bebyggelse, men bør overvejes anvendt til solvarme/-celler og planlægningszonerne ifht. såvel Shell som Rahbæk Fisk respekteres i Hold ADEPTs forslag (jvf.
illustrationen med risikozoner på foregående side).
Kajanlægget friholdes for udvidelser mv., da strukturer ud i vandet kan blive
ramt af skibe, som har mistet styringen. Havnebade der stikker ud fra Syrekajen er derfor ikke hensigtsmæssige, og forslaget lægger i stedet op til at
bevare den eksisterende kajkant og etablere rekreative kvaliteter som eksempelvis et havnebad indenfor kajkanten.
REGNVANDSHÅNDTERING
Bydelen planlægges med byrum og veje med lav trafikintensitet, hvilket gør
det lettere at håndtere overfladevand. Alt regnvand håndteres derfor på overfladen og ledes ikke til afløbssystem.
Regnvand ledes i åbne render til en natursø midt i området. Dette medfører,
udover reducerede afløbsomkostninger, at der sker vandudskiftning i søen,
som derved i høj grad udnyttes som en positiv ressource til at forbedre den
rekreative værdi og biodiversitet i bydelen. Fra søen ledes overløb til Gl. Havn.
Søen indgår i klimasikringen, idet vandspejlet i søen kan variere afhængig af
regnintensiteten. Det er her vigtigt, at tag materialer ikke rummer toksiske stoffer, som kan være et problem ift. afledning af regnvand.
Her udover foreslås en løsning, hvor regnvand fra tage med fast belægning
opsamles delvist til brug for WC skyl og evt. vanding af gårdrum. Dette betyder
en reduktion af regnvandsintensiteten i de åbne render i bydelens veje.

KLIMASIKRING: SIDDEPLADS

KLIMASIKRING: GRILL

Vores forslag vil endvidere kunne forbedre bæredygtigheden i relation til den
gamle bydel ovenfor Oldenborggade, idet regnvand fra denne samles i en
kanal langs Oldenborggade. Herfra ledes vandet til Gl. Havn. Denne kanal
betjener således kun den gamle bydel. Dette giver mulighed for at afkoble
tagvand og vejvand i den gamle bydel, så det herefter kan ledes langs kantstenen til Oldenborgkanalen. Før udledning til Gl. Havn vil der sandsynligvis
være behov for en lille renseenhed på vandet. Denne løsning vil reducere
det eksisterende problem med lokal oversvømmelse ved kraftigt højvande og
regn, hvor vandniveauet i Lillebælt undertiden har stået over afløbet til afledning af overfladevand fra gaderne.
Den åbne regnvandshåndtering med bufferkapacitet i søen centralt i området
er vigtige elementer i tilpasningen til fremtidige klimaforhold, hvor der forventes at den kraftigste dagsnedbør stiger med 20% eller mere.
KLIMASIKRING
Klimatilpasning er indarbejdet således, at der i projektet tages højde for klimaændringer i forhold til et højt scenarie frem til 2050. Da en oversvømmelse
af kajarealerne vil betyde skader på bymæssig bebyggelse både bolig og erhverv, vurderes det relevant at sikre området mod en 1000 års hændelse.
Forhøjelsen af den eksisterende kajkonstruktion kan ske ved at forhøje kajhammeren i beton. Der er opgivet en ca. højde på den eksisterende kajkant på
+170 cm DVR90. Det antages derfor, at det er tilstrækkelig at forhøje kajkanten
med 25 cm.
Den forhøjede kajkant indgår som opbygningen af et kontinuerligt multimøbel
der fungerer del som byrumsinventar, dels som afskærmning til Shell og dels
som klimasikring langs Syrekajen. Langs Syrekajen vil møblet fungerer som
en siddebænk, fisketrappe og andre funktioner der understøtter bylivet samtidig med at det vil skabe en klimasikring. Langs Syretrekanten bliver det en
åben struktur der giver udkig over Lillebælt og langs shell bliver det en klatrevæg der samtidig sikrer adgangen til Shell.

KLIMASIKRING: FISKETRAPPE

KLIMASIKRING: UDSIGTSLOMME
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Regnvands
opsamling

Kystsikring

REGNVAND LEDES I ÅBNE RENDER TIL EN NATURSØ MIDT I OMRÅDET. DETTE MEDFØRER
REDUCEREDE AFLØBSOMKOSTNINGER OG VANDUDSKIFTNING I SØEN

KLIMASIKRING: KLATREVÆG
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BÆREDYGTIGHED / VEJE, PARKERING OG KOLLEKTIV INFRASTRUKTUR
VEJE
Sikkerhed, tryghed og trivsel er anvendt som bærende forudsætninger for indretning af bydelens transportløsninger. Bilernes færdsel i bydelen er begrænset mest muligt, ved at adgangen til de største p-pladser koncentreres på så
få og korte vejstrækninger som muligt. Desuden er alle veje i bydelen skiltet
til 30 eller 15 km/t. Hermed opnås en høj trafiksikkerhed og trafikal tryghed.
På adgangsvejene med 30 km/t forventes antallet af biler at være så stort, at
der etableres fortove, og der etableres hævede flade strategiske steder hvor
let trafik skal krydse. I alle øvrige gaderum, hvor biler kan færdes, bliver det
“shared space” med meget lav fart 15 km/t og med retningslinjer som for legeog opholdsområder på fodgængere og cyklisters præmisser.
I projektet er den sociale tryghed styrket ved at lade cyklisters og fodgængeres primære færdselsarealer være gaderne i gridstrukturen, hvor der kan
opnås størst tryghed ved at mange færdes og størst synlighed i mørke timer.
Gangruter på stier gennem bebyggelser kan placeres, således at man bliver
synlige fra omgivelserne.

KOLLEKTIV TRAFIK
Det forventede underlag for kollektiv trafik i den fuldt udbyggede bydel vil
næppe kunne gøre en shuttlebus til stationen - dvs. en direkte bus i pendulfart mellem station og bydel - økonomisk bæredygtig. Det er derfor vigtigt,
at busbetjeningen samordnes med resten af byens betjening for derved at
sikre tilstrækkeligt kundeunderlag til at opnå den ønskede kvalitet (frekvens)
af betjeningen. Derfor foreslås det, at busbetjeningen sker via 2 stoppesteder
på Oldenborggade Herved sikres bedst mulig udnyttelse af brugere fra andre
områder og kortest mulig køretid for en bus til og fra stationen - og dermed
kortest rejsetid for brugerne.
Konkurrenceforslaget forudsætter, at det er muligt at betjene busstoppesteder
ved FredericiaC på J.P. Nielsens plads med 10 - 20 minutters busdrift. Herved
sikres en yderst attraktiv forbindelse til resten af byen og til stationen med mulighed for at kombinere rejsen med en togrejse.

Samtlige ruter for bløde trafikanter krydser JP Nielsens plads og den vil
dermed fungere som byens nye knudepunkt for bæredygtig transport. Pladsen vil være et attraktivt ventested, hvor øvrig information og faciliteter, der
bidrager til at støtte bæredygtig transport placeres. Eksempelvis p-plads med
elladestik, lånecykelparkering og sti vejvisning.. Her kunne yderligere med
fordel placeres en mindre turistinformation, hvor man kan leje en sejlbåd, en
cykel og få generel information om byen og regionen.
En mulig kommende skole og andre institutioner som børnehaver mm. placeres omkring Karolinelunden. Et rekreativt område i tæt forbindelse til den
offentlige transport på JP Nielsens Plads og forbundet til de regionale bløde
trafikårer via den historiske genvej. Samtidig er dette område trygt, roligt, bilfrit
og i tæt relation til de omkringliggende boliger.

PARKERING
Forslaget omfatter i alt 2327 parkeringspladser, 80 % i konstruktion og 20 %
på terræn som vejside parkering. En del af vejside parkeringen reserveres til
dele el-biler. Et stort antal pladser etableres i konstruktion i ét plan, som integreres under karréernes gårdrum. Derved undgås dyre pladser under terræn,
samtidig med at man undgår store ”bylivsdræbende” p-huse.
Der forudsættes en høj grad af dobbeltudnyttelse af pladserne (bolig/erhverv).
Det forudsættes, at 60% af boligparkeringen bliver ledig ved kontorarbejdstids begyndelse. Disse p-pladser kan udnyttes til kontorparkering. Butikkernes parkeringsbehov ”topper” normalt om lørdagen, og det forudsættes, at
hverdagsbehovet er ca. 60% af lørdagsbehovet. På lørdage kan de resterende
40% af parkeringsbehovet dækkes ved ledige kontorparkeringspladser. Dobbeltudnyttelse kun kan finde sted, når afstanden mellem p-plads og de forskellige målpunkter er af samme størrelsesorden. Derfor er der arbejdet meget
bevidst med placeringen af de forskellige funktioner i relation til dobbeltudnyttelse og generel mangfoldighed. Desuden skal der være en organisering af
parkeringsordningen, der muliggør dobbeltudnyttelse. Parkeringen etableres
hele tiden fasemæssigt forskudt og håndteres i den mellemliggende periode
via midlertidige parkeringspladser. Dette medvirker til at man kan igangsætte
byudviklingen i de nuværende, økonomiske konjunkturer, og samtidig kan
opnå en ambitiøs strategi for parkeringen over tid (jvf. fasestrategien under
afsnittet om økonomi).

ET RELATIVT LILLE P-HUS PÅ VÆRFTGRUNDEN

Busstop
parkerings hus
4 et.

parkering i
plint 1 et.

Busstop

parkerings
plint 2 et.

parkering i
plint 1 et.

BILERNES FÆRDSEL I BYDELEN ER BEGRÆNSET MEST MULIGT, VED AT ADGANGEN TIL DE

BUSBETJENINGEN SAMORDNES MED RESTEN AF BYENS BETJENING FOR DERVED AT SIKRE

STØRSTE P-PLADSER KONCENTRERES PÅ SÅ FÅ OG KORTE VEJSTRÆKNINGER SOM MULIGT.

TILSTRÆKKELIGT KUNDEUNDERLAG TIL AT OPNÅ DEN ØNSKEDE KVALITET (FREKVENS) AF

DESUDEN ER ALLE VEJE I BYDELEN SKILTET TIL 30 ELLER 15 KM/T

BETJENINGEN

PRIVAT PARKERING OMKRING KAROLINELUNDEN

PARKERING LANGS OLDENBORGGADE OG VED PROEMENADEN I

PARKERING LANGS KONGENSGADE DER UDNYTTER TERRÆN

HÆVET PLINT

FORSKELLEN
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BÆREDYGTIGHED / GÅENDE OG CYKLISTER
GÅENDE OG CYKLISTER
I den tredje urbaniseringsfase, som nu kommer til at sætte sit præg på Fredericia, må der ligge et enormt potentiale i at tænke byen på en anderledes måde
hvor infrastrukturen, ikke længere kun er designet til biler, men samtidigt til en
anden form for byliv. Vi har arbejdet med en række af tiltag, der alle skaber
synergi i relation til projektets øvrige strategier. Nedenfor beskrives projektets
primære strategier for en bedre infrastruktur.

vold stier

Projektets helhedgreb - den nye urbane promenade - forbindes til voldens
rekreative gangstier. Dette kan gøres i samarbejde med kommunen som en
udvidelse og en videreføring af den eksisterende sti langs banelegemet og
forbi Ungdommens hus, skaterbanen og Tøjhuset. Der skabes derved et loop,
der omfavner hele byen. En bynær gang og løbeforbindelse, hvor borgere og
besøgende kan bevæge sig stort set uforstyrret af trafik. Et ca. 5 km langt varieret forløb fra voldene over Østerstrand, på den urbane promenade og tilbage
til volden (turen rundt om søerne i København er til sammenligning 6,6 km). Et
rekreativt bynært forløb, som de fleste byer vil misunde Fredericia.

OLDENBORGGADE
PEDESTRIAN

BIKE

2.50

2.50

ROAD

PEDESTRIAN

6.20

6.40

sti

Den historiske genvej

Den nye sti langs banen kan videreføres ud af Jernbanegade for både gående
og cyklister. Dette vil forbedre infrastrukturen for cyklister og gående imellem
stationen og området markant og vil være et stort aktiv for både FredericiaC
og resten af byen.

sti
promenade

ANKOMST GADER 30 KM/T

Oldenborgboulevard omdannes til en boulevard med fremragende forhold for
cyklister og gående. Boulevarden forbindes til et regionalt netværk af stier og
cykelforbindelser, og der placeres busstoppesteder ved hver ende af boulevarden. Langs gaden opstår en række lommerum, der skaber sikre og trygge
forbindelser til og fra bydelen.
En genvej reserveret til grønne trafikanter løber på tværs igennem området.
Denne sti er placeret i den historiske volds afgrænsning, og fungerer både
som en genvej og som et erindringsrum i den nye bydel. Der opstår altså her
synergi imellem et kulturhistorisk mindemærke og en genvej for bløde trafikanter.
Bebyggelsen bliver tæt med intime byrum, der i skala er attraktive at færdes
i for fodgængere og cyklister. Hovedparten af veje og pladser bliver udformet
til meget lav hastighed på 15 km/t efter principperne for lege- og opholdsområder med belægninger i ét niveau, hvor udformning med forsætninger, vejudstyr mv. sikrer en trafik på de gåendes og cyklisters præmisser. Den eneste
undtagelse er de 2 adgangsveje til de primære parkeringspladser, som skiltes
til 30 km/t og anlægges med fortove og cykelstier på grund af de relativt store
biltrafikmængder. Elementer som belysning, siddemuligheder, gangvenlig
belægning mv. skal indarbejdes i de endelige retningslinjer for udformningen.
Langt hovedparten af alle cykelture i Danmark er længere end 500 m, hvilket
betyder, at cyklen især har en rolle som transportmiddel til og fra bydelen.
Imidlertid har børn brug for at lære at cykle på helt lokale korte ture på sikre
og trygge stier for dermed at opbygge gode trafikvaner, der fører til brug af
cyklen også som voksne. Udformningen af hovedparten af vejene som legeog opholdsområder giver sikre og trygge ruter for både cyklister og gående i
hele bydelen.

PROJEKTETS HELHEDGREB - DEN NYE URBANE PROMENADE, FORBINDES TIL VOLDENS
REKREATIVE GANGSTIER OG EN GENVEJ RESERVERET TIL GRØNNE TRAFIKANTER LØBER PÅ

PEDESTRIAN

ROAD

PARKING

PEDESTRIAN

TVÆRS IGENNEM OMRÅDET

1.50

5.60

2.50

1.50

Fredericia st.

SHARED SPACE 15 KM/T
SHARED SPACE

PARKING

6.60

2.50

Cykel sti

PROMENADEN

PEDESTRIAN

OLDENBORGBOULEVARD OMDANNES TIL EN BOULEVARD MED FREMRAGENDE FORHOLD FOR

6.00

SKATE ROLLER

3.70

BIKE

3.70

CYKLISTER OG GÅENDE. BOULEVARDEN FORBINDES TIL ET REGIONALT NETVÆRK AF STIER OG
CYKELFORBINDELSER

ADEPT Cowi og Kollision i samarbejde med Noema Research and Planning, Topotek1 og Bureau Detours

Side 49

BÆREDYGTIGHED / MANGFOLDIGHED OG SUNDHED
MANGFOLDIGHED
På nuværende tidspunkt arbejdes der med ca. 50 byggefelter fordelt på hele
området. Byggefelterne varierer i størrelse og type, så de kan tiltrække forskellige former for bygherrer. Byggefelterne indeholder ligeledes en stor grad af
funktionel diversitet, der er med til at understøtte den generelle mangfoldighed
og dobbeltudnyttelsen af parkeringspladserne. Fredericia C kommer til at
rumme en stor variation af boligtyper og -størrelser - og dermed også en stor
variation i beboersegmenter. Boligyperne placeres i relation til de forskellige
fasers kvaliteter.

TVIS

ENERGILAGER

Fremløb
80 C
FC
Udnyttelse af
fjernvarme retur

60 C
Jordslanger
i jordvold
syretrekant

Smart grid
Overskudsvarme
1
fra varmepumpen
+fremtidig supplerende VE
fx. havvands varmepumper

35 C

1

Helhedsgrebet langs vandet er udformet som et mangfoldigt programmeret
og lettilgængeligt byrum. Det er intentionen, at dette rum skal tilgodese byens
varierede brugere, beboere og besøgende. Lige som de andre byrum i den
nye bydel opfattes dette rum som en udvidelse af den eksisterende centrale
by og dermed planlægges det i relation til de eksisterende funktioner og det
eksisterende byrumshieraki.
SUNDHED
Byudviklingen er grundlæggende tænkt til at understøtte den lokale mulighed
for varieret leg og bevægelse. Tanken er dels at koble sig på eksisterende
anlæg, som f.eks. Gasværksgrundens udbud af forskelligartede baner og dels
at etablere faciliteter, til de formål, som vi ved er mest populære. Eksisterende
faciliteter i den centrale by er Gasværksgrundens urbane multibaner, skaterbanen ved ungdommens hus og Østerstrands roklubbber, kajakklubber og
beachvolleybane.

FJERNVARMEKONCEPT

Fjernvarmedreven
adsorptionsvarmepumpe
Retur
stor afkøling
20 C

Retur
60 C

Afkølet
vand til
erhverv

Fremløb
55 C-50 C

Fremløb
55 C-50 C

FASE 1

FASE 2

Lavtemperatur fjernvarme til FredericiaC

FREDERICIA C KOMMER TIL AT RUMME EN STOR VARIATION AF BOLIGTYPER OG -STØRRELSER
- OG DERMED OGSÅ EN STOR VARIATION I BEBOERSEGMENTER. BOLIGYPERNE PLACERES I
RELATION TIL FORSKELLIGE BOKVALITETER

OVENSTÅENDE FIGUR BESKRIVER ENERGISTRATEGIEN FOR BYDELEN - EL, VAND OG VARME OG
KØLING BLIVER HER PRODUCERET, TRANSPORTERET OG FORBRUGT VIA FLEKSIBLE, ADDERBARE,
INTELLIGENTE OG BÆREDYGTIGE LØSNINGER

Langs promenaden skabes muligheder for en attraktiv løbe- og cykelsti. Bevægelsesbåndet kobler byens nuværende voldterræn og et nyt bevægelsesbånd
sammen, og skaber dermed en byudvikling der bevægelsesmæssigt er et tilskud til både nuværende og fremtidige beboere. Langs bevægelsen etableres
‘high-lights’ der giver turen (løb, gang, cykling) mulighed for et ‘mål:

sti

løberute

De kunstige bakker ved volden tilbyder udendørs fitness, information om kanten og en klatrevæg langs kanten til Shell. Vandlommen er en pendant til
Østerstrand, og tilbyder mulighed for andre typer af vandaktiviteter end stranden: En dykker klub samt et bassin med udspring og leg i centrum. Oldenborgboulevard tilbyder en række lokale aktiviteter, der tilbyder aktiviteter i en lidt
mindre skala som enten er lokale eller ikke findes på Gasværksgrunden i dag.
Eksempler kunne være beachvolley, petanque, bordtennis.

roklub

sti

multibane

østerstrand

skate rampe
petanque

“Kanten” egner sig derimod ikke godt til boldspil, som følge af nærheden til
vandet. Disse aktiviteter kan ske i tilknytning til den indre sø og vest for jordvolden mod Shell. Her etableres mindre bandebaner til multifunktionelle formål, dog med variationer over fodbold som det bærende, idet dette spil er det
mest favnende og det, de fleste rent faktisk spiller.

cykelrute

marina
roklub
kajakklub
promenade
sti

fodbold

dykkerklub

Der etableres dog ikke meget store arealer til boldspil, da byen allerede rummer en del sports- og fritidstilbud. Områder til håndtering af regnvand m.v. giver mulighed for etablering af kanaler og små søer som udformes og indrettes
til leg, sopning og skøjtning om vinteren.

BYGGEFELTERNE INDEHOLDER EN STOR GRAD AF FUNKTIONEL DIVERSITET DER ER MED

DEN NYE BYDEL OPFATTES DETTE RUM SOM EN UDVIDELSE AF DEN EKSISTERENDE CENTRALE

TIL AT UNDERSTØTTE DEN GENERELLE MANGFOLDIGHED OG DOBBELTUDNYTTELSEN AF

BY OG DERMED PLANLÆGGES DET I RELATION TIL DE EKSISTERNDE FUNKTIONER OG DET

PARKERINGSPLADSERNE

EKSISTERENDE BYRUMSHIERAKI.
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BÆREDYGTIGHED / MIKROKLIMA OG ENERGI
ENERGI
En bæredygtig energiforsyning er en central del af visionen om fremtidens
bæredygtige by. El, vand og varme og køling bliver her produceret, transporteret og forbrugt via fleksible, adderbare, intelligente og bæredygtige løsninger.
Vores forslag til energisystem for Fredericia C bygger på:
r Nytænkning af fjernvarmen. Fredericia forsynes med fjernvarme fra TVIS,
der leverer miljørigtig fjernvarme, som i fremtiden også vil omfatte bl.a.
biomassebaseret kraftvarme, og på sigt en andel geotermisk varme og
central solvarme. Udfordringen er ikke at finde et alternativ til fjernvarmen
- men at udnytte den bedst muligt i kombination med lavenergibyggeri og
lokal energiproduktion. Desuden kan der arbejdes med at udnytte returløb
fra resten af byen til opvarmning af lavenergihuse i Fredericia C.
r At bygninger opføres i gennemsnit 2 energiklasser bedre end BR2010,
opnået ved at isolere til lavenergiklasse 2015-niveau og opfylde forventet
lavenergiklasse 2020 ved at benytte solceller til egenproduktion af el.
r Etablering af en 1 MW vindmølle (Fredericia C vindmøllelaug) og 4000 m2
solceller på Syretrekanten (ekstern operatør), Udover solceller på husene
og indregning af udnyttelsen af affaldet vil 92% af Fredericia C’s elforbrug
således kunne dækkes ved egenproduktion.
r Etablering af jordvarme i jordvolden mellem Fredericia C og Shell, der
samtidig kan anvendes til direkte køling af erhvervsbygninger. Volden får
således en “multifunktionel” anvendelse i relation til bæredygtighed.
r Anvendelse af bortkølet energi fra Rahbæk Fisk til at skabe et lunt mikroklima i dokken og evt. til opvarmning af betonbænke på markedspladsen.
r Samarbejde med Shell om anvendelse af tomme bitumentanke til varmelager.
r Omdannelse af indsamlet, organisk affald til biogas.
r Forberedelse af området til “SmartGrid”.
Man kan også forestille sig to mindre møller, som netop matcher Fredericia
C’s samlede behov. På langt sigt kunne det, hvis samfundsøkonomiske forhold
taler, herfor f.eks. blive store havvandvarmepumper drevet af overskydende
vindmølleel i en smart grid løsning, der også kunne indeholde lokal solvarme
med sæsonlager i de 60.000 m3 nedlagte bitumentanke hos Shell.

MIKROKLIMA
Beliggenheden ved Lillebælt betyder, at området er meget udsat for blæst,
primært fra vest og syd-vest. Kajen langs Lillebælt er desuden påvirket af
saltvand i forbindelse med kraftig blæst. Disse lokale forhold er på den ene
side set en styrke: Det rummer en stor værdi, at man her oplever udsigten og
vind og vejr for ”fuld udblæsning”. Samtidig er det en udfordring at skabe gode
opholdsarealer i læ og beskytte beplantninger mod påvirkningen af saltvand
mv.

N

V

Ø

S

Lommerum beplantet med træer langs promenaden ved de øst-vest gående
gader modvirker, at gaderne bliver til vindsluser. Yderligere vil trærækkerne
på kryds og tværs af byen være med til at bryde vinden op. Kulturprojekterne,
multimøblet (jvf. kystsikring) og bakkerne langs promenaden placeres og udformes, så de skaber læ til de bagvedliggende byrum.
Den indre sø med bænke, legepladser og rekreative idrætsfaciliteter vil sammen med de indre gårdmiljøer danne rammen om udeliv på de mere blæsende
dage. Karréerne er udformet, så de sikrer mulighed for både sol, skygge og
læ. Bygninger på de enkelte grunde skal udformes, så der sikres gode inde
miljøer til mennesker i alle aldre, når vejret eller den enkeltes behov ikke indbyder til udeliv.
Den nye marina placeres, så den håndterer de eksisterende problemer med
bølger og strøm og skaber rolige vandforhold i hele Gammelhavn. Rahbek Fisk
har en stor mængde køleenergi, som bortkøles ved hjælp af tørkølere ved en
temperatur på ca. 28°C. Vi foreslår, at overskudsvarmen fra køleanlæggene,
som er oplyst til ca. 500 kW i dagtimerne, kan benyttes i dokken og varme
bunden op samt generere varm luft, der kan skabe et lunt mikroklima, således
at planterne og træerne vil gro hurtigere, og ophold vil være mere behagelige
(og vinden er jo allerede afskærmet). Da der er vækst i træer, når rodtemperaturen er over ca. 12 grader C, kan den hemmelige have herved blive en
inkubator for træer og planter, der flyttes ud i FredericiaC, i takt med at de
bliver store nok. Løsningen betyder, at der ikke skal betales rumvarmeafgift af
at udnytte overskudsvarmen.

BELIGGENHEDEN VED LILLEBÆLT BETYDER, AT OMRÅDET ER MEGET UDSAT FOR BLÆST,
PRIMÆRT FRA VEST OG SYD-VEST, DA OMRÅDET LIGGER MEGET EKSPONERET MOD LILLEBÆLT.
PROJEKTET ARBEJDER MED EN RÆKKE AF STRATEGIER DER HÅNDTERER DENNE UDFORDRING

TRÆER LANGS PROMENADEN OG GADERNE MODVIRKER, AT

DEN NYE MARINA PLACERES, SÅ DEN HÅNDTERER DE

KULTURPROJEKTERNE, MULTIMØBLET (JVF. KYSTSIKRING) OG

OVERSKUDSVARMEN FRA KØLEANLÆGGENE VED RAHBECK FISK

GADERNE BLIVER TIL VINDSLUSER

EKSISTERENDE PROBLEMER MED BØLGER OG STRØM OG

BAKKERNE LANGS PROMENADEN PLACERES OG UDFORMES, SÅ

BENYTTES I DOKKEN OG VARME BUNDEN OP SAMT GENERERE

SKABER ROLIGE VANDFORHOLD I HELE GAMMELHAVN

DE SKABER LÆ TIL DE BAGVEDLIGGENDE BYRUM.

VARM LUFT
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