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Jelling 1842 – 1899 

Jelling i gamle dage 

Jelling 1934 

Smededammen 1900 

Jellings historie går tilbage til vikingetiden. Bortset fra kirken er den ældste bevarede 
bebyggelse i bymidten fra omkring 1850. En væsentlig igangsætter for Jellings nyere 
udvikling er seminariet, der åbnede i 1841.  

Jernbanen åbnede i 1884 og løber lige syd for seminariets område. Jernbanen deler 
byen i en nordlig del fra før 1970 og de nyere boligområder med tilhørende skoler og 
institutioner, der ligger syd for banen. Mod nord har fredningen af højene forhindret 
byudvikling.  

Jelling 2012 
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Principskitse Herningvej 

Principskitse Fårupgårdvej 

 

Forord 
Jelling er en attraktiv bosætningsby i Vejle Kommune. Byens historie og naturskøn-
ne beliggenhed tæt på de større byer i Østjylland tiltrækker mange borgere. Place-
ringen på turistverdenskortet med Jellingmonumenterne giver også grundlag for me-
re udvikling. Udviklingsplanen for midtbyen giver visioner om et nyt centerområde. 
Jelling har potentiale til  ”booste”  udviklingen med en befolkningstilvækst på ca. 
2000 i løbet af ca. 20 år.  

Der stadig er ledige byggegrunde ved Grangård Alle og Haughus, men vi har vi i 
dette hæfte set på andre nye muligheder for udvikling af boligområder i Jelling.  

Allerførst har vi skitseret en helhedsplan for Jelling , som  skal give sammenhæng 
mellem boligområderne og midtbyen, sammenhæng i den grønne ring og sammen-
hæng i stierne mellem boligområderne , i de grønne områder og til byens faciliteter. 

For at opnå en god balance i byens udvikling foreslår vi udvikling af to nye boligom-
råder: et område ved Herningvej og et område ved Fårupgårdvej. Vi viser principskit-
ser for udvikling af områderne. For hvert område er der taget udgangspunkt i særlige 
kendetegn.  

Generelt skal områderne udvikles med særligt hensyn til bæredygtighed og vi har 
anslået nogle elementer, som der kan arbejdes videre med. 

Planlægningen af områderne kan igangsættes, når kommunen vurderer, at der er 
behov.  

Info 
Jelling Udviklingsplan 2013 er udarbejdet af Vejle Kommune, Teknik & Miljø, Kommu-
neplan & Klima i 2013. 

Kontakt 
Arkitekt Ulla Sandgaard, ullsa@vejle.dk eller  
afdelingsleder Henrik Børsting Aagaard, heaag@vejle.dk 
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Jelling midtby og monumentområdet 2013 

Jelling i dag 
Potentiale for udvikling  
I Region Syddanmarks analyse af mindre byer i regionen konkluderes det, at Jelling 
har en relativ klar rolle som bosætnings- og pendlerby. Jelling opleves som attraktiv, 
hvilket afspejler sig i høje boligpriser og en ret høj befolkningstilvækst og en høj andel 
af erhvervsaktive i befolkningen.  

I de 5 år fra 2006 til 2010 er byen vokset 10,3%. Jelling er især attraktiv på grund af 
naturen og nærheden til Vejle og på grund af seminariet.  

Der bor 3298 personer i Jelling ved udgangen af 2012. Befolkningen forventes ifølge 
prognosen at stige til knap 4000 indbyggere i 2026.   

Der er bygget i gennemsnit 25 boliger pr. år fra 2007 til 2012. Der er plads til godt 
300 boliger i områder udlagt i Kommuneplan 2009. Det er områder ved Haughus og 
Fårupgårdvej. Der er også plads til omkring 200 nye boliger i bymidten af Jelling ved 
omdannelse og fortætning.  

Jelling er en attraktiv by at bo i og flytte til. Under det økonomiske opsving blev der 
bygget mange flere boliger pr. år. Vi forventer en stigning i byggeriet inden for de 
næste 10-20 år, da Jelling har et stort potentiale for bosætning og der laves indsat-
ser for en bedre midtby og udbygning af monumentområdet og Kongernes Jelling. 
Da planlægningen af nye områder kant age flere år, er det en god ide at være forbe-
redt på nye udviklingsområder. 

Jellings styrker som bosætningsby er dels den korte afstand til mange arbejdsplad-
ser i Østjylland, dels byens nærhed til flotte naturområder og byens kulturelle histo-
rie.  

Jelling har mange gode fritidsfaciliteter som golfbane, idrætshal og idrætsbaner, ride-
skole, friluftsbad og campingplads. En gang om året holdes Jelling Musik Festival i 
området ved campingpladsen og idrætshallen. Byen har et vist butiksliv og midtbyen 
er under forvandling og fornyelse delvis på grund af etableringen af monumentområ-
det. I Udviklingsplan for Jelling Midtby gives plads til flere centerfunktioner  som bu-
tikker, kontorer og cafeer i et tæt og fornyet centerområde. 

Jelling har en god dækning med institutioner og skoler. I Jelling ligger Vejle Kommu-
nes største skole ( Bredagerskolen) og en ny friskole er startet i seminariets gamle 
skolebygning.  

Jelling er kendt for Jellingmonumenterne og seminariet. Det anslås, at mere end 
100.000 mennesker årligt besøger Jellingmonumenterne. Med op til 30.000 gæster 
er Jelling-Festivalen også en begivenhed, der tiltrækker besøgende. Seminariet præ-
ger byens liv på mange måder, men ikke i så høj grad som tidligere. I dag bor mange 
af de studerende andre steder og pendler med toget eller i bil.  

Jellingmonumenterne er på Unescos verdensarvliste og med fundet at palisadeheg-
net og andre arkæologiske opdagelser, er der iværksat en storslået plan for monu-
mentområdet. Området dækker et areal på godt 12 ha og indeholder bl.a. en frilæg-
gelse af højene, markering af fund og palisadehegn. Der er allerede gennemført en 
omlægning af trafikken med en nordlig omfartsvej og vejen forbi højene er lukket og 
ændret til en sti. Med Kongernes Jelling og Monumentområdet må det forudses, at 
flere vil besøge Jelling. 
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Jelling by i kommuneplan 2013 

Natur, kulturmiljø og fredninger 

Jelling fakta 

Landbrugets struktur Mindre gårde, enkelte med kødkvæg hhv. vest og nord for 
Jelling. Mod øst og syd skovområder. Enkelt større hus-
dyrproduktioner vest og øst for byen i god afstand. 

Husdyrproduktioner Husdyrproduktioner: 
1. Kiddegårdsvej 1-3, miljøgodkendt produktion til svin 688 
DE. 
2. Mølvangvej 59, miljøgodkendt produktion til svin 150 DE 
3. Hopballevej 4, milljøgodkendt kyllingeproduktion 334 DE 
4. Hopballevej 55, miljøgodkendt kyllingeproduktion ca. 
120 DE 

Risiko for miljøpå-
virkninger 

De større husdyrproduktioner ligger i god afstand fra byen. 

Samlet vurdering Byudvikling forventes at kunne foregå mod øst, nordvest 
og sydvest. 

Landbrug ved Jelling. Se oversigten til venstre på siden.  

Kommuneplan 2013 

Der er ikke udlagt nye områder til boliger i Kommuneplan 2013, da der stadig er rum-
melighed i de gældende områder ved Grangaard Allè og Fårupgårdvej.  

Der er rummelighed til i alt ca. 400 boliger i den gældende  Kommuneplan 2013 

Stier  

Fra Jelling by er der adgang til en regional stirute ad Mølvangsvej, Fårupvej og Få-
rupgårdvej. Herudover er der et tæt netværk af rekreative stier omkring Fårup Sø og i 
skoven omkring golfbanen. Hærvejens vandrerute går gennem Jelling ad Skovgade, 
rundt om højene og ad den nu nedlagte Tørringvej mod nord. 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug 

 

 

 

 

 

 

 

(Data fra Statsforvaltningens oplysninger om husdyrhold kombineret med kommunens oplysninger fra tilsyn 
og godkendelsesområdet.) 

Natur, kulturmiljø og fredninger 

Jelling er præget af mange natur– og kulturværdier, som er beskyttet efter Naturbe-
skyttelsesloven og Museumsloven. Det drejer sig om søer, vandløb, diger, gravhøje 
og andre fundsteder. Desuden er området omkring Jellinghøjene fredet. Hele monu-
mentområdet er optaget på Unescos verdensarvliste og er udpeget som kulturmiljø-
værdi. Området ved Fårup Sø og Jelling Skov er Natura 2000-område.  

Stier i Jelling (blå: regionale stier, grønne: rekreative stier) 
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Samlet idè for udvikling af Jelling.  

Princippet for udvikling af Jelling med en grøn ring, stier ,de særlige overgange mel-
lem by og land og mulige byudviklingsretninger.  

Udviklingsidè  - nye sammenhænge 

På kortet til højre er princippet omsat til konkret idè. Den grønne ring dannes af ud-
sigtsfredningen fra Jelling Kirke og højområdet mod nord, mod vest af festivalplad-
sen, idrætsanlægget, campingpladsen, friluftsbadet, og rideskolen. Moseområdet 
mellem Hvesager og Plantagevej udpeges som ny grøn kile. Mod syd udgør golfba-
nen og skov- og naturområderne  ved Fårup Sø en væsentlig del af den grønne ring. 
Mod øst fastholdes det åbne land fra Haughus mod Hørup som udsigtsområde. 

Byudviklingen kan foregå mod nordvest langs Herningvej, mod sydvest ved Fårup-
gårdvej og mod øst og sydøst ved Haughus og mod nordøst nord for Vejlevej til er-
hverv. Dette giver en god balance i udviklingen af Jelling i forhold til brugen af byens 
faciliteter og butikkerne i centrum. 

Stierne giver  mulighed for at gå rundt i den grønne ring. Der er i stor udstrækning 
tale om eksisterende stier, som nogle få steder skal suppleres for at danne en kom-
plet rundtur. Stien går igennem monumentområdet, idet en rundtur langs den nye 
omfartsvej ikke  er realistisk. To overordnede stier fører fra ”ringen” til centrum og 
forbinder byen på tværs. Stien ad Fårupgårdvej, Fårupvej og Mølvangvej er en del af 
det regionale stinet. Lokale stier kan kobles til ”ringstien”, så det er muligt at gå korte-
re eller længere ture fra sin bolig. 

Jelling midtby og monumentområdet udgør centrum i planområdet. 

 

 

”Ringstien” Regional stirute Grønne områder 
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Udviklingsplan - temaer 

Udviklingsområder for boliger og erhverv Udviklingsområder for grønne områder Udviklingsområder for stier (Lyseblå markering: nye stier) 

Grønne områder Stier 
Jelling har en fantastisk beliggenhed tæt på værdifulde naturområder og smukke 
landskaber. Mod syd er der store skove og Fårup Sø, mod vest det gamle hedeland 
og mod nord og øst åbne landbrugsområder. Det grønne når langt ind i byen og er 
særlig markant ved højområdet, hvor udsigtsfredningen har sikret kontakten med det 
åbne landskab.  

På denne måde ligger der en grøn ring omkring Jelling, hvor den rekreative udnyttel-
se knytter sig til. Det er golfbanen, som starter tæt på byen og strækker sig ind i sko-
ven ned mod Fårup Sø, og det er rideklubben, campingpladsen, friluftsbadet og 
idrætspladsen ved Gormshallen og festivalpladsen mod vest. Ud over dette har byen 
flere grønne kiler, ligesom højområdet og parken ved Smededammen også bruges 
rekreativt. Det nye monumentområde vil føje yderligere kvaliteter til byens grønne 
image.  

Den grønne ring skal understøttes med friarealer og grønne kiler i den fremtidige 
udvikling, så beboerne fortsat har kontakt til naturen tæt på.  

 

 

En regional stirute går gennem Jelling ad Fårupgårdvej, Skovdallundvej, Fårupvej og 
Mølvangvej. Et ”spor” af hærvejen passerer NS fra Fårup Sø ad Skovgade og forbi 
Jellinghøjene ad Tørringvej. Der er et netværk af stier på og ved golfbanen og en sti 
under jernbanen ved friluftsbadet.  

Det er målet at opnå et sammenhængende stiforløb i den grønne ring, dog undtaget 
den nordlige del. Her er stien gennem højområdet at foretrække.  

Nye stier, der skal binde ringen sammen, er tegnet med blå markering. Når der plan-
lægges byudviklingsområder skal disse stier indarbejdes. Fra de enkelte boligområ-
der skal der laves stiadgang til det overordnede stinet.  

Jellings byudvikling består fortrinsvis af parcelhuse. Jelling er en grøn haveby. Den 
første udvikling er sket nord for jernbanen, men siden 1980 har udviklingen taget fart 
syd for jernbanen. De nyeste områder ligger ved Grangaard Allé i den sydøstlige del 
af byen. Udsigtsfredningen ved Jellinghøjene hindrer byudvikling mod nord.  

I Kommuneplan 2009 blev der udlagt et nyt boligområde ved Fårupgårdvej. For at 
opnå en bedre balance i forhold til Jelling midtby og byens servicetilbud i øvrigt dispo-
neres med et nyt boligområde ved Herningvej. De nye boligområder ligger med god 
adgang til byens faciliteter og kontakt til den grønne ring med stier og adgang til natu-
ren. 

Erhvervsudviklingen foregår i nordøstlig retning ved Vejlevej. 

Rummeligheden til boliger: 
170 boliger i områderne ved Grangaard Allé 
350 boliger ved Herningvej 
240 boliger ved Fårúpgårdvej 
200 boliger ved omdannelse og fortætning i eksisterende by  

Der er bygget i gennemsnit 25 boliger pr. år fra 2007 til 2012. Med de mange udvik-
lingstiltag i Jelling er der muligheder for at sætte mere fart i befolkningsudviklingen og 
det er visionen at nå ca. 2000 flere i løbet af 20 år. Det vil svare til, at der skal bygges 
40-50 boliger pr. år. 

Byudvikling 
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Udviklingsplan - temaer 

Vejnet og jernbane (mørkebrun: primære veje, lysebrun: sydlig omfartsvej) 

Vejnet og jernbane 
Jelling ligger på rute 442 Vejle - Herning. Med den nye omfartsvej, Mangehøje, nord 
om byen er Jelling frigjort for gennemkørende landevejstrafik og Gormsgade er æn-
dret til en sti ved højområdet. Jelling centerområde kobles til monumentområdet og 
Kongernes Jelling med fodgængerområder. Trafikken kan cirkulere ad Vejlevej, 
Skovgade, Jernbanevej, Bredager og Fårupvej syd om centeret.  

Jelling har jernbanestation på banen Vejle – Herning. Der er timedrift med toget mel-
lem Vejle – Jelling – Herning. 

Derudover er der busbetjening mellem Vejle og Jelling, også i timedrift. Bussen er 
forskudt i forhold til toget således, at der er halvtimedrift Vejle - Jelling. Der er bus-
betjening mellem Jelling og Tørring, men kun med nogle få afgange på hverdage. 
Disse afgange er tilpasset ringetiderne ved gymnasiet i Tørring. 

Byudviklingsområdet ved Fårupgårdvej kan betjenes via denne og Plantagevej til 
Fårupvej. Byudviklingsområdet ved Herningvej kan betjenes via denne. 

Beboerforeningen for Jelling Midtby har fremsat ønsker om en bedre trafikal sam-
menhæng mellem byen nord og syd for jernbanen. Dette gælder også for stisyste-
merne. Beboerforeningen ønsker også ændringer af krydsene Skovgade/Bredager 
og Bredager/Fårupvej af hensyn til bedre trafikafvikling og krydsende cyklister og 
forgængere. Dette overvejes i den videre planlægning. 

Vandværks kildeplads og vandindvindingsopland (lyseblå) og byudviklingsområder 
(rød og blå kant) 

Grundvand 
Generelle retningslinjer   

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til alme-
ne vandforsyninger udgør rygraden i den fremtidige vandforsyning, og er dermed en 
ramme for den målrettede grundvandsbeskyttelse. Hovedreglen er, at OSD og ind-
vindingsoplande skal friholdes for byudvikling. I OSD og indvindingsoplande herun-
der nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), må der ikke placeres særligt grund-
vandstruende virksomheder og anlæg. 

Vandplanernes retningslinjer 40 og 41 danner grundlaget for anvendelse af arealer 
og planlægning inden for OSD og indvindingsoplande. Der kan planlægges for nyud-
læg i OSD og indvindingsoplande herunder NFI, hvis der er redegjort for både plan-
behov (at der ikke er alternative placeringer) og grundvandsbeskyttelse (at byudvik-
lingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet). Ved byud-
vikling i OSD og indvindingsoplande skal det fremgå af kommune- og lokalplaners 
retningslinjer, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes. 

Før der kan planlægges nærmere for denne byudvikling skal kommunen udarbejde 
en redegørelse for byudviklingen i forhold til OSD og indvindingsoplande. Redegørel-
sen skal dække hele kommunen og fremgå af kommuneplanen. Formålet med rede-
gørelsen er at sikre fokus på grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med planlægning 
for byudvikling, så hensyn til grundvand håndteres samlet ved en overordnet plan-
lægning.  

Samtidig er det formålet, at offentligheden bliver opmærksom på planlægning i OSD 
og indvindingsoplande og konsekvenserne af den. 

Redegørelse  for byvækst og grundvand 

Vejle Kommune har udarbejdet en redegørelse for byvækst og grundvand for hele 
kommunen. Redegørelsen fremlægges sammen med forslaget til byvækstområder. I 
redegørelsen beskrives de undersøgte byvækstområder nærmere. Der henvises til 
redegørelsen.  

Konklusionerne er følgende for  området ved Herningvej i Jelling: 

Byudviklingsområdet er en del af Hvejsel-Bredsten-Gadbjerg-kortlægningen, som 
Staten er i gang med at kortlægge. Byudviklingsområdet ønskes udlagt til boliger. 
Området ligger i OSD og inden for Jelling Vandværks indvindingsopland. Området 
har nogen sårbarhed overfor nitrat.  Byudviklingsområdet ligger ret langt fra Jelling 
Vandværks kildeplads (mere end 900 m), og Jelling Vandværks indvinding sker pri-
mært fra meget dybe boringer. 

Kortlægningen i området er ikke færdig. Derfor stilles der krav svarende til byudvik-
ling i NFI. 

Byudvikling i området kan ske, hvis det sker på særlige betingelser. 
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Bæredygtighed 
Fremtidens byer og byområder skal være bæredygtige. Det kræver, at vi planlægger 
på en anden måde end tidligere.  

Hvad betyder klimaændringer og brugen af ressourcer i et moderne samfund for 
fremtidens byudvikling? Hvordan identificerer og understøtter vi lokale styrker og 
kvaliteter og gør dem endnu bedre? Hvordan skaber vi livskvalitet, sundhed og vel-
færd? Og hvordan gøres det i praksis?  

Vi skal forvalte vores arealer med omtanke. Af hensyn til natur og erhverv på landet 
skal vi nøje overveje, når vi inddrager jomfruelig jord til byudvikling, og hvor tæt vi 
skal bygge og bo.  

Transport 

Kort afstand og nem adgang til indkøb, skole og daginstitutioner mm. tilskynder til at 
cykel og gå. Gode vej- og stiløsninger understøtter også anvendelse af bus og tog. 

Bolig og forbrug 

Fremtidens bolig skal være fleksibel og boligområderne mangfoldige i forhold til de 
forskellige behov, som vi har gennem livet. Livet skal både leves i husene og mellem 
husene. Huse, veje, stier, grønne områder og opholdsarealer skal skabe en tryg og 
motiverende ramme om livet, sammen og hver for sig.   

Byggematerialerne skal laves af fornybare råstoffer, skal være genanvendelige og 
samtidig sunde og æstetisk  smukke.   

Mindre arealkrævende boliger, bedre isolering, kollektiv varmeforsyning, hvor det er 
muligt, udnyttelse af solens og jordens energi skal give bedre indeklima, mindre 
energiforbrug og bedre energiudnyttelse til en pris, vi kan betale.   

Affald er en vigtig ressource. Den måde, vi håndterer vores affald på, skal understøt-
te mere genbrug og mindre forbrug i det hele taget. 
 

 

 
Klimatilpasning 

Klimaforandringerne med mere og kraftigere regn, mere vind og højere temperaturer 
giver os nye udfordringer, der skal tages højde for i planlægningen.  

Grønne arealer og områder til lokal afledning af regnvand (LAR) skal indpasses. Det 
giver samtidig mulighed for at opsamle regnvandet til vanding, toilet, køling eller at 
etablere søer og vandløb til leg og rekreation. Grønne tage kan forsinke regnvandet, 
og træer kan mindske ind- og udstråling fra solen og skabe skygge om sommeren.  
Grønne tage, træer, søer og vandløb er også gavnligt for udvikling af et mangfoldig 
dyre- og planteliv og har rekreativ og oplevelsesmæssig værdi.  

 

Bæredygtig byudvikling i bredeste forstand forholder sig både til social- og 
sundhedsmæssige, økonomiske og miljø og ressourcemæssige spørgsmål. 

Det skal være naturligt at bevæge sig trygt på cykel og til fods i dagligdagen. 
Det er gavnligt både for sundheden og miljøet.   

En integreret delebilsordning kan være med til at løse transportbehov på læn-
gere afstande og mindske behovet for privatbiler. Dermed bliver behovet for 
arealkrævende p-pladser også mindre. 

Vi skal bygge med mindst muligt energiforbrug, både i opførelsen af boliger og 
i den daglige drift. 

Med f.eks. skraldesug behøver skraldebilen ikke at køre rundt til hvert enkelt 
hus. Måske kører den på brint og støjer og forurener slet ikke. 

Vi har en unik mulighed for at udvikle helt nye typer af boligområder, hvor det, 
vi normalt ”gemmer” i rør under asfalten eller i plastikspande er afløst af inte-
grerede løsninger, hvor vi udnytter energi og ressourcer på en helt ny måde, 
skaber nye byrumskvaliteter. 

Udviklingsplan - temaer 
Lokal afledning af regnvand 
I boligområderne skal der etableres lokal afledning af regnvand. Lokal afledning af 
regnvand kan etableres på mange forskellige måder med faskiner, regnbede mv.. (se 
eksempler på næste side). De viste regnvandsbassiner på principskitserne vil derfor 
måske ikke være nødvendige. Der kan arbejdes med synligt vand i områderne som et 
rekreativt element. Ved lokal afledning af regnvand sparer grundejeren en del af klo-
akbidraget. 

Areal ved Herningvej 

Hovedparten af området ligger indenfor indvindingsopland til Jelling Vandværk. Som 
udgangspunkt kan der derfor ikke ske direkte nedsivning af vejvand i området. Tag-
vand kan håndteres ved lokale løsninger, herunder nedsivning. I forhold til det gene-
relle potentiale for lokal håndtering af regn- og overfladevand i området viser en fore-
løbig analyse at jordbunden er måske egnet for nedsivning. Dvs. potentialet herfor 
bør undersøges nærmere. 

Areal ved Fårupgårdvej 

Området ligger udenfor indvindingsopland til vandværk. Som udgangspunkt kan såvel 
vejvand som tagvand håndteres ved lokale løsninger herunder nedsivning. I forhold til 
det generelle potentiale for lokal håndtering af regn- og overfladevand i området viser 
en foreløbig analyse at jordbunden er egnet for nedsivning i størstedelen af området 
(undtaget den nordlige del).  

Evt. udledning af regn- og overfladevand fra området vil i vid udstrækning ske til Na-
tura-2000 område (Fårup Sø). Der skal laves en vurdering af, om udledningen fra 
området kan påvirke udpegningsgrundlaget i væsentlig grad. I den videre planlæg-
ning skal det forsøges at lande en løsning, hvor lokal håndtering af regnvand bliver et 
bærende princip i overensstemmelse med den foreløbige analyse af potentialet her-
for. 
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Eksempler på bæredygtige løsninger 

Vedvarende energi O-energihuse 

Skraldesug 

Lokal afledning af regnvand 

Regnbed 

Grønne tage 

Tørt bassin 

Tryghed 

Oplevelser 
Vådt bassin 

Faskine 

Arkitektur 

Synligt vand 

Permeable belægninger 
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Principskitse  
- areal ved Herningvej 
For at give mulighed for en kontinuerlig udvikling af Jelling, er området ved Herning-
vej taget med i Kommuneplan 2013 som perspektivområde. Det betyder, at området 
kan forberedes til at blive udlagt i kommuneplanen til byudvikling.  

Området 
Området er på ca. 44 ha. og ligger i en kile mellem Herningvej, idrætsområdet og 
boligkvarteret ved Dalvænget og Skråningen. Mod Jelling by er grænsen omfartsve-
jen Mangehøje og mod vest ”alleen” til Herningvej 7. Kileformen bærer tydeligt præg 
af den stjerneformede markstruktur, der stråler ud fra byen. Det er et kulturhistorisk 
kendetegn for udskiftningen i slutningen af 1700-tallet. 

Arealet er et åbent ret fladt landbrugslandskab med nogle markante læhegn. Det 
mest markante hegn står vinkelret på Herningvej  på et højdedrag, der danner vand-
skel mod øst og mod vest. Længst mod Jelling by er en lavning tæt ved den nye om-
fartsvej. Fra højdedraget falder terrænet jævnt mod vest. Ved den vestlige område-
grænse går en markvej med allétræer, der danner en klar visuel grænse for området. 

Plads til 350 nye boliger 
Der er plads til ca. 350 boliger med udgangspunkt i gennemsnitlig 8 boliger pr. ha.. 
Dette indebærer, at der både skal være almindelige parcelhuse, men også tæt lavt 
byggeri, som rækkehuse og klyngehuse samt eventuelt etageboliger. 

Dispositionen 
Dispositionsplanen tager udgangspunkt i områdets vigtigste karaktertræk: højdedra-
get, læhegnene og terrænets hældning. Endvidere skabes sammenhæng med festi-
valplads, idrætsområde, skoler  og centrum med stier. Vejadgang sker fra Herningvej 
ad to stamveje. Herfra giver mindre boligveje adgang til udstykningsområderne. Den 
vestligste stamvej kan evt. give en alternativ adgang til festivalpladsen. De trafikale 
udfordringer ved to nye vejtilslutninger til Herningvej skal løses i detailplanlægningen 
evt. med rundkørsler eller svingbaner og fartregulering. Der skal endvidere tages 
højde for støjpåvirkningen fra Herningvej.  

 

Herningvej 

Gormshallen festivalplads 
Kongernes Jelling 

Evt. udvidelse 

Princip for disponering af nyt areal til boliger ved Herningvej 

Området syd for højdedraget er et kuperet terræn, der danner en skålform ned mod 
idrætshallen. Her kan med fordel bygges tættere bebyggelse i form af terrassehuse. 
Området vest herfor er en landskabelig lomme afgrænset af hegn. Her kan fint ligge 
en tæt bebyggelse i form af rækkehuse eller klyngehuse.  
Der er angivet bassiner til regnvand, men der er ikke lavet beregninger på størrel-
sen. Ved lokal afledning af regnvand kan der etableres andre løsninger (se side 9). 
De trafikale udfordringer med to nye vejtilslutniger til Herningvej skal løses i den vi-
dere detajlplanlægning af området. Der kan blive tale om etablering af svingbaner,  
rundkørsler og fartbegrænsning.  

Omkring adgangsvejen på højdedraget laves en bred grønning, som åbner for den 
fine udsigt mod nordøst. En udsigtskile går fra Kongernes Jelling langs den eksiste-
rende bebyggelse ud i området og fortsætter med grønne baner omkring hovedstien 
gennem området. Ved den vestlige grænse holdes en nødvendig afstand til den mar-
kante trærække, så den bevares. 
Langs vestsiden af stamvejen på højdedraget foreslås placeret en række punkthuse 
i 3 etager. Disse vil danne en markant siluet af området og understrege læhegnet. 
Øst for denne stamvej kan placeres almindelige parcelhuse.  Området vest for høj-
dedraget er også velegnet til almindelige parcelhuse. 

copyright til JW Luftfoto  
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Principskitse  
- areal ved Herningvej 

Området er et åbent landbrugslandskab ved Herningvej. I horisonten læhegnet. Den markante trærække i den vestlige grænse 

Den vestlige del af området set mod øst mod højdedraget Grænsen til de eksisterende parcelhuse 

Punkthuse i tre etager på højdedraget midt i området langs med det markante læ-
hegn vil skabe en flot siluet og give attraktive boliger med udsigt. Hegnet består af 
Bornholmsk Røn og fremstår klippet i dag. Vi foreslår, at det får lov til at gro naturligt 
som træer. 

Adgang til festivalpladsen kan naturligt ske mellem idrætspladsen og naboen. 

Mulighed for adgang til festivalpladsen 

Områdets kendetegn er et vidtåbent landskab med et svagt højdedrag på midten 
markeret af et hegn på tværs af området. Terrænet skråner nedad på begge sider og 
afgrænses mod vest af en markant trærække. Mod sydøst når området næsten ind 
til centrum.  
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Principskitse  
- areal ved Fårupgårdvej 

Princip for disponering af nyt areal til boliger ved Fårupgårdvej og Plantagevej 

Hovedstien forbinder stierne i den grønne ring i helhedsplanen. 

Fårupgårdvej og Plantagevej skal udvides til et vejudlæg på 18-20 m, jf. nedenståen-
de skitse, på strækningerne i og til området fra Fårupvej. Fårupvej skal i samme for-
bindelse renoveres for at modsvare forøgelse af trafikken.  

Området mellem Plantagevej og Fårupgårdvej er med i Kommuneplan 2013. For at 
skabe sammenhæng og afrunding af byen op til Hvesager er et mindre område nord 
for Plantagevej taget med i denne udviklingsskitse.  

Området 
Det samlede område er på ca. 30 ha. og ligger nord for Fårupgårdvej og på begge 
sider af Plantagevej . Mod vest grænser området til åbent land, mod nord grænser 
det til et moseområde, mod øst grænser området til eksisterende boligkvarterer og et 
institutionsområde samt til Fårupvej. 

Samlet set er området ret fladt med en lille hældning mod Fårupgårdvej fra en svag 
højderyg lidt syd for og langs med Plantagevej. Nord for denne er der en lille hæld-
ning mod mosen. Landskabeligt kan området herved deles i to: Et sydligt område 
henvendt mod Fårup Sø med en karakteristisk nord-syd gående markstruktur under-
streget af hegn og diger og et nordligt område henvendt mod mosen med enkelte 
småskove og lunde. 

Plads til 240 nye boliger 
Der er plads til ca. 240 nye boliger med udgangspunkt i et gennemsnit på 8 boliger 
pr. ha. Dette indebærer, at der både skal være almindelige parcelhuse, men også  
tæt lavt byggeri, som rækkehuse og klyngehuse samt eventuelt etageboliger. Områ-
det indeholder en del grønne områder, som bevares til grønne korridorer mellem de 
større omliggende naturområder og som er velegnede til regnvandbassiner. Der er 
sandsynlighed for, at der derfor ikke kan være helt så mange boliger. 

Dispositionen 
Dispositionsplanen tager udgangspunkt i landskabets vigtigste karaktertræk: egetræ-
er på højderyggen, digerne og mosen. Området disponeres i to halvdele.  

Det sydlige område er henvendt til Fårup Sø og den markante struktur med nord-
sydgående hegn og diger forstærkes og suppleres med tre nord-sydgående stamveje 
med diger og træer på begge sider. Denne udformning er også anvendt på Hvesager 
og giver en meget fin og sammenhængende oplevelse af boligkvarteret. Herved op-
deles området i fire lommer, hvor der kan opnås gode afgrænsede udstykninger. En 
grøn korridor slynger sig fra Jelling Børnegård gennem området til Fårupgårdvej. En 
mulig stiforbindelse til Fårup Sø skal undersøges nærmere. 

 

Det nordlige område er henvendt mod Fårup Mose. Der bevares et sammenhængen-
de moseområde mellem Hvesager og Plantagevej og boligudstykningen skyder som 
tre tunger ud i området. Udstykningen nord for Plantagevej ligger på hævede bastio-
ner, dels af hensyn til oversvømmelsesrisiko og dels for at opnå en attraktiv beliggen-
hed. Området ved spejderhuset bevares som grønt område. 

På højderyggen mellem de to halvdele anlægges et dige med plads til en hovedsti, 
som leder op til egetræet og det tværgående dige. Såfremt der kan opnås aftale med 
boligerne på Eskelunden, kunne der laves et fint forløb af hovedstien mod Fårupvej.  

Fårupgårdvej 

Fårupvej 

Plantagevej 

Fårup Sø 

Eskelunden 

copyright til JW Luftfoto  

Hvesager 

Fårup Mose 



13 

 

13 

Jelling Udviklingsanalyse 2014  Vejle Kommune, Teknik & Miljø 2014 

Principskitse  
- areal ved Fårupgårdvej 

Området har tre kendetegn: egetræet, mosen og digerne. 

På områdets højeste punkt står et egetræ. En svag højderyg går øst-vest fra egetræ-
et. Mod nord skråner terrænet mod mosen og mod syd skråner terrænet mod Fårup 
Sø. Området er generelt  temmelig fladt.  Der er  to beskyttede diger, der markerer  
en nord-syd gående retning.  

Mosen mellem Hvesager og Plantagevej. 

Det sydlige område ved Fårupgårdvej. 

Hvesager er udformet med diger og træer på begge sider. 

Princip for udformning af nye stamveje ved Fårupgårdvej. 

Egetræet på det højeste punkt og det nord-syd gående dige ved Plantagevej. Skitse til huse på bastioner nord for Plantagevej. 

Stamvejene ved Fårupgårdvej foreslås udformet efter samme ide, som er brugt på 
Hvesager med diger på begge sider. Dette supplerer de historiske spor med nord-
syd gående diger og giver et hyggeligt og smukt helhedsindtryk. Ved tilslutnings-
punkterne for boligvejene foreslås lavet forhøjninger i vejbanen, som hindrer, at man 
kører for stærkt.   
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Illustrationsskitser  
- areal ved Herningvej 

Etageboliger i 3 etager - 
punkthuse og blokke 

Stipassage til Kongernes Jelling 
og Monumentområdet 

Adgang til festivalplads 

Klyngehuse 

Terrassehuse 

Parcelhuse 

Parcelhuse 

Støjvold og beplantning 

Udsigtskile 

Hegn 
Hegn 

Skitsen tager udgangspunkt i udstykningsprincippet vist på side 10 og illustrerer, 
hvordan området kunne udstykkes til boliger af forskellige typer. 

Skitsen og udstykningsprincippetrne beskrevet på side 10 og 11kan danne grundlag 
for lokalplanlægningen, såfremt det bliver aktuelt. 
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Illustrationsskitser  
- areal ved Fårupgårdvej 

Parcelhuse 

Parcelhuse 
på bastioner 

Parcelhuse 

Klyngehuse 

Hegn 

Diger 

Diger 

Diger 

Dige 

Hegn 

Egetræ 

Mose og regn-
vandsbassiner 

Skitsen tager udgangspunkt i udstykningsprincippet vist på side 12 og illustrerer, 
hvordan området kunne udstykkes til boliger af forskellige typer. 

Skitsen og udstykningsprincippetrne beskrevet på side 12 og 13 kan danne grundlag 
for lokalplanlægningen, såfremt det bliver aktuelt. 
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Jelling har potentiale for vækst 

Vejle Kommunes vækststrategi 
I Planstrategi for Trekantområdet og Vejle Kommune 2011 satser vi på en bæredyg-
tig udvikling med følgende udviklingstrategi: 

Vi vil  
  skabe merværdi i form af øget vækst og velfærd uden at belaste miljøet, 

 placere væksten i byerne langs hovedtrafikårerne , 

 skabe bæredygtige byer i form af grønne, blå, tætte og sunde byer, 

 arbejde med mobilitetsplanlægning og styrke grundlaget for den kollektive  trafik, 

 arbejde  for  en  baneforbindelse til  Billund Lufthavn, 

  bevare og forbedre vores unikke natur og landskaber og give borgerne øget mu-
lighed for oplevelser af høj kvalitet  i disse områder, 

 planlægge for investeringssikre landbrugsområder. 

Jelling ligger på vækstaksen Vejle-Jelling-Give. Jelling har et stort potentiale for 
vækst med byens historie, det smukke landskab og beliggenheden tæt på Vejle.  


