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Financiering og udbud - dialog med 
investorer og fonde

Byggeri og Anlæg

SAMMEN OM BYEN

HVAD SKAL UDVIKLINGSPLANEN BRUGES TIL ?
Udviklingsplan for Jelling Midtby er en visionsplan, der viser eksempler  
på, hvordan Jelling Midtby kan udvikles til en levende, tæt og sammen-
hængende bymidte for 6-7.000 indbyggere over de næste 30-40 år. 

Udviklingsplanen skal fungere som inspiration og motivation for bor-
gerne, investorerne og Vejle Kommune, så der kan sættes gang i byud-
viklingen ud fra en fælles vision.  

Det er også en strategi, som fortæller, hvad der bør satses på i Jel-
ling og hvordan indsatserne kan understøtte byens udvikling, så Jelling 
bliver en endnu bedre by at besøge, bo og leve i, og en endnu mere  
attraktiv og spændende by at investere i for handels- og erhvervslivet. 

MULIGHED FOR REALISERING     
Det skal understreges, at udviklingsplanen ikke er vurderet ift. Vejle 
Kommunes budget, ligesom der endnu ikke er taget stilling til, om de 
viste visioner skal søges realiseret. Det vil i givet fald ske på baggrund 
af konkrete projekter og prioriteringer. 

En lang række af de foreslåede ideer forudsætter private investeringer 
eller privat/offentligt samarbejde, og en realisering er derfor også af-

FORORD
UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY

hængig af, at der er private investorer eller fonde, der vil indgå i pro-
jekterne.  

HVORDAN ER UDVIKLINGSPLANEN BLEVET TIL ?
Udviklingsplanen for Jelling Midtby er resultatet af et samarbejde mel-
lem en række interessenter og foreninger i Jelling og Vejle Kommune. 
Samarbejdet har formet sig som en vekselvirkning af møder, work-
shops, arbejdsgrupper og skitsering. Udviklingsplanen tager afsæt i de 
visioner og planer, der er blevet drøftet i processen. 

Forslaget til Udviklingsplan for Jelling Midtby er blevet præsenteret på 
et borgermøde i april 2013 og har efterfølgende været i offentlig hø-
ring.

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Udviklingsplanen tager udgangspunkt i Kommuneplanen for Vejle Kom-
mune. Det vil i de konkrete projekter skulle vurderes, om der først skal 
udarbejdes en lokalplan, eller om projekterne kan igangsættes uden.

 

Fase 6

Ibrugtagning af byggeri 
og byrum

Jelling Midtby - centrum
Jelling Midtby - områdeafgrænsning   
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Monumentområdet i Jelling. 
1. etape indviet i september 2013.       

Luftfoto fra 1933 eller 1934, der viser den tætte by omkring kirken og 
højene. På billedet er markeret de bygninger, der stadig findes.    

Byens Hus er et vigtigt ”ankerpunkt” i midtbyen. Bibliotek, café, bio-
graf, kunst, kontorer og møderum skaber liv både dag og aften.
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LANDSBY, STATIONSBY OG MONUMENTBY

Jelling er anlagt på et landskabeligt højdeplateau på områdets høje-
ste punkt. Fra de to Jelling høje er der et fantastisk 360 grader kig ud 
over byen og det omkringliggende landskab. Jelling har en interessant 
udvikling, der stadig kan læses tydeligt i bystrukturen. De oprindelige 
store gårdes jordskel er tydelige i både matrikelskel og vejafgrænsnin-
ger og flere steder kan den gamle landsbystruktur stadig genfindes i 
byens udtryk. Thyrasvej er et fint eksempel på et forholdsvis intakt for-
løb af en landsbygade. I 1894 åbnede jernbanelinjen Vejle-Give-Viborg 
med en station i Jelling. Syd og vest for højene ses jernbanens øst-vest 
gående retning i flere af de gadeforløb, der løber parallelt med bane-
forløbet - fx. Jernbanevej.

MONUMENTBY
Indenfor de sidste 100 år er der arbejdet med frilæggelsen af højene. 
Dermed er der sket en markant ændring af midtbyens bymæssige 
struktur. Den tætte bebyggelse øst og vest for højene er over en år-
række blevet fjernet for at give bedre plads omkring højene og kirken. 
Nye fund af en enorm skibsætning, en 360x360 m stor palisadeindheg-
ning og tre langhuse, har i perioden 2009-2012 ført til, at flere huse er 
fjernet og byens hovedgade, Gormsgade, er blevet lukket for gennem-
kørende trafik. 
Som en del af denne udvikling er der nu brug for at formulere en ny 
fælles vision og en stærk strategi for midtbyens fremtidige udvikling.  

BYENS UDVIKLING
JELLING MIDTBY

EN STÆRK STRATEGI

STYRKE SAMMENHÆNGEN I MIDTBYEN 
Sammenhængen i midtbyen skal styrkes, så det opleves som let at 
komme rundt i byen. Nye belægninger kan være med til at understrege 
et sammenhængende centrum. 

KONCENTRERE HANDELSLIVET OG OPLEVELSERNE
Ved at koncentrere detailhandlen i Jelling Midtby kan handelslivet og 
byoplevelserne styrke hinanden. Byen samles om et hovedstrøg - pro-
menaden - der binder de større ankerpunkter - Jelling Kro, Oplevelses-
centret og Byens Hus og Stationen - sammen. Større og mindre byople-
velser kobles til hovedstrøget.

BLANDEDE FUNKTIONER
Det er væsentligt, at der ved ny- og ombygning tages højde for, at der 
sker en blanding af boliger, butikker og erhverv i byen. Aktive stueeta-
ger er med til at skabe en spændende, levende  og tryg bymidte.

FORTÆTTE OG GIVE MIDTBYEN TYNGDE
Nye byggemuligheder skal være med til at give midtbyen tæthed og 
tyngde.

SKABE MULIGHED FOR 6-7.000 INDBYGGERE I 2050
Med nye boliger i bl.a. midtbyen, kan Jelling by - med sine mange til-
bud og smukke beliggehed - tiltrække mange nye tilflyttere og vokse til 
6-7.000 indbyggere i  2050.

BYSTRATEGI

EN FÆLLES VISION

LEVENDE OG TÆT BY
Jelling Midtby skal være en attraktiv by at bo i, handle i, arbejde i og 
besøge. Fremtidens midtby skal være kompakt og tæt, med plads til 
6-7.000 indbyggere. Butikker, torve og pladser skal invitere til ophold i 
byen og skabe byliv og oplevelser.   
  
SAMMENHÆNGENDE BY
Det skal være nemt at komme ind til og rundt i bymidten for både gå-
ende, cyklende og kørende. Jelling er en midtby med korte afstande til 
de centrale oplevelser og det er derfor oplagt, at der i fremtidens Jel-
ling prioriteres en cykel- og fodgængervenlig bystruktur.      

GRØN BY
Byens grønne præg skal styrkes med flere offentlige og private byhaver 
med forskellig karakterer. De grønne haver skal være en attraktion i sig 
selv.     

BÆREDYGTIG BY
Jelling Midtby skal være en miljømæssig, socialt- og sundhedsmæssigt 
bæredygtig by. I forbindelse med udviklingen af fremtidens Jelling bør 
der indgå klimahensyn ved større nybyggeri og anlægsprojekter.     

VISION
JELLING - KONGERNES BY JELLING MIDTBY

Landsby anno 1883
Landsby der er nedlagt
Landbrug efter 1903

Stationsbyen anno 1903
Byen efter 1903
Byen frem til i dag6

Jelling er en grøn  og attraktiv bosætnings- og turistby. I fremtiden 
kan byen udbygges med flere boliger, butikker og erhvervsbyggeri.  

Det er vigtigt at koncentrere byoplevelserne omkring et strøg eller en 
promenade, der inviterer til ophold og liv i byen.    
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...EN BRED PROMENADE, PLADS TIL LEG OG 
OPHOLD FOR STORE OG SMÅ, MULIGHEDER 
FOR HANDEL OG UDESERVERING, FLERE 
BOLIGER, BEGRÆNSNING AF BILTRAFIK OG 
EFFEKTIV AFLEDNING AF REGNVANDET...

Nye byggefelter kan være med til at skabe en tæt og hyggelig midtby 
med plads til endnu flere boliger, butikker og erhverv.    

Udviklingsplan. Midtbyen og Monumentområdet flettes sammen med en ny flot promenade, pladser og grønne haver. Gadenettet sammenbindes og 
kobles til byens mange parkeringspladser. Ny bebyggelse fortætter bykernen, der på sigt kan koncentreres og udbygges yderligere.       



”FOR HUNDREDE ÅR SIDEN FÆRDEDES MAN I BYEN FORDI MAN VAR NØDT TIL DET. 
MENS MAN VAR I BYEN VAR DER RIG MULIGHED FOR AT SE PÅ LIVET OG MØDE ANDRE. 
I DAG ER BRUGEN AF BYEN ET TILVALG, DER FORUDSÆTTER, AT BYRUMMENE HAR 
EN GOD BYRUMSKVALITET. BÅDE DENGANG OG NU ER MØDET MELLEM MENNESKER 
BYENS VÆSENTLIGSTE FUNKTION OG ATTRAKTION” CITAT ARKITEKT OG PROFESSOR JAN GEHL, GEHL ARCHITECTS8



HOVEDTEMAER
  

TRAFIK
HANDEL
BOLIGER
ERHVERV
UDDANNELSE
TURISME
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TRAFIK
HOVEDTEMA

Fra indfaldsvejene kan trafikken fordele sig rundt i midtbyen via byens 
gader. Der kan etableres en ny parkeringsgade mellem Vestergade og 
Møllegade. 

VEJNETTET
Jelling Midtby er kendetegnet ved et vejnet, der afspejler byens histo-
riske udvikling. Gormsgade har, som byens hovedgade, ledt trafikken  
rundt om højene og gennem byen - forbi Seminariet, Jelling Kirke og 
Jelling Kro. Syd og vest for Gormsgade kobler stationsbyens lige gader 
sig på vejforløbet. I nordøst genfindes landsbygadens struktur i Thy-
rasvejkvarteret.   

GORMSGADES NYE ROLLE
I forbindelse med realiseringen af Monumentplanen har Gormsgade 
ændret status fra gennemfartsvej til fodgængerprioriteret vej på det 
nord-syd gående forløb og til cykelsti på det øst-vest gående forløb.   

GENNEMKØRENDE  
Den gennemkørende og tunge trafik og kørslen med landbrugsmaski-
ner er flyttet til den nyanlagte vej nord om byen, Mangehøje, der også 
fungerer som nordlig ankomstvej til Jelling. 

INDFALDSVEJENE OG ”VEJFIRKANTEN” 
Fra indfaldsvejene Vejlevej, Herningvej og Fårupvej ledes trafikken ind 
mod  midtbyen. Kollegievej, Fårupvej, Bredager og Skovgade danner 
en indre ”vejfirkant”, hvorfra trafikken fordele sig i midtbyens øvrige 
gadenet.  

BYENS GADER
Byens centrale gader - Vestergade, Mølvangvej, Bethaniagade, Jernba-
nevej, Møllegade, Runevej og Stationsvej - bindes sammen via en parke-
ringssivegade og via den fodgængerprioriterede del af Gormsgade.

JELLING MIDTBY
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Tung og gennemkørende trafik ledes nord om Jelling via den nye vej 
Mangehøje. Ved rundkørslerne øst og vest for byen skiltes mod midt-
byen.  

Togstation

Busstop    

Gormsgade ændrer karakter fra bred gennemfartsvej til en smallere fod-
gængerprioriteret gade med nye belægning, flot belysning og bænke.



ANKOMSTEN TIL BYEN

BYENS ANKOMSTPUNKTER
Byens ankomstpunkter udgør vigtige steder i forhold til at invitere 
mennesker  til at færdes og opholde sig i byen. Med den ændrede tra-
fikstruktur i Jelling er der et behov for at styrke byens ankomstpunk-
ter. Det gælder ved de centrale indfaldsveje til byen - rundkørslerne 
på Herningvej og Vejlevej - og langs den indre ”vejfirkant” Kollegievej, 
Fårupvej, Jernbanevej og Bredager.

Rundkørslerne ved Herningvej og Vejlevej er som ankomstpunkt mar-
keret med en lille høj. I landskabet markeres overgangen mellem by og 
land flere steder med en beplantning, fx. i form af læbælter. Langs flere 
af indfaldsvejene understreger rækker af træer ankomstvejenes forløb 
og de lange kig. På Vejlevej bør det sikres, at erhversområdet i udform-
ning og beplantning bidrager til en flot byankomst.   

SKILTNING MOD CENTRUM
Ved ankomsten til byen er der opsat byinfotavler og der skiltes mod 
centrum. Langs den indre ”vejfirkant” skiltes der flere steder mod cen-
trum, ligesom der henvises til attraktioner og p-pladser.   

ANKOMSTPUNKTER FOR CYKLENDE OG GÅENDE
Flere og flere vælger at følge den gamle jyske hærvej, der strækker sig fra 
Viborg, over Jelling og videre til grænsen i Sønderjylland. Andre  vælger 
at følge den regionale cykelrute gennem byen. Begge ruter har ankomst-
punkter, hvor der kan gøres en ekstra indsats for at byde velkommen. 
  

PARKERINGSPLADSER I MIDTBYEN

MANGE CENTRALE PARKERINGSPLADSER
I Jelling bymidte findes der en lang række offentligt tilgængelige parke-
ringspladser. En stor del af p-pladserne ligger i umiddelbar tilknytning 
til Byens Hus, Kongernes Jelling og dagligvarerbutikkerne Superbrug-
sen og Fakta. Også University College Lillebælt, Jelling Kro og Jelling 
Kirke har større p-pladser i bymidten.  

PARKERINGSGADE SKABER SAMMENHÆNG
Fra p-pladserne er der kort gåafstand til langt de fleste af byens ople-
velser. For at skabe større sammenhæng i midtbyen kan der arbejdes 
med at skabe en ”parkeringssivegade”, der kan fungere som en form 
for sivegade mellem de større p-pladser i byen og binde byen sammen.  

GRØNNE PARKERINGSPLADSER
Byens parkeringspladser er jævnt fordelt i midtbyen, og fordi p-plad-
serne er fhv. små og placeret i ”anden række”, indpasser arealerne sig 
fint i bybilledet. Flere steder er træer på p-pladserne eller langs  vejpar-
keringen med til at skabe rum og sammenhæng til de omkringliggende 
haver. Flere af midtbyens parkeringspladser er udført som grønne be-
fæstede arealer, hvilket giver god mulighed for at nedsive regnvand på 
en bæredygtig måde. Det gælder eksempelvis for p-pladserne syd for 
University College Lillebælt og øst for Jelling Kirke. 
Ved etablering af nye parkeringspladser bør beplantning med træer og 
grøn befæstigelse overvejes ift. at skabe flotte byrum og bæredygtige 
løsninger.    

TRAFIK
HOVEDTEMA

På Mølvangvej er parkeringspladsen indrettet med træer og lave 
hække. Fra pladsen er der kort afstand til byens butikker.   

Overordnet vejnet
Parkeringsgade
Promenade
Særlige færdelsregler for kørende
    

Offentlig parkering
Privat parkering
Turistbus P - midlertidig
Evt. ny turistbus P
    

PARKERINGSBEHOV

PARKERING VED HANDEL OG ÆRINDER 
Den parkering, der finder sted i midtbyen, er overvejende korttidspar-
kering, og bruges for størstedelen i forbindelse med indkøb eller andre 
byærinder. Parkeringspladserne ved Vestergade bruges også af besø-
gende i Oplevelsescenteret Kongernes Jelling. 

BEBOERPARKERING
Kun få af parkeringspladserne i midtbyen bruges af beboere i området. 
Langt de fleste af midtbybeboere har parkering på egen grund, men på  
Gormsgade og i forbindelse med ny bebyggelse  i midtbyen kan der være 
et særligt behov for at se på en samlet strategi for beboerparkering.

PENDLERPARKERING, DELEBILER OG SAMKØRSEL 
Der bør i området ved Stationsvej, Jernbanevej og Bredager reserve-
res plads til parkering af længere varighed. For at fremme bæredygtig 
transport kan der i området ved fx. stationen reserveres plads til par-
kering af delebiler og opsamlingsplads for samkørsel.

TURISTBUSSER
Med Jellings status som Unesco by er der behov for at kunne tilbyde par-
kering til turistbusser. Med frilæggelsen af højområdet bliver den nuvæ-
rende busparkering øst for Jelling Kro fjernet. Det er derfor væsentligt, 
at der etableres en ny bynær og lettilgængelig turistbusparkeringplads, 
så p-søgetrafik af busser undgåes i byens gader. En bynær parkerings-
plads vil også kunne bruges i forbindelse med events i området.  
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Ankomsten til Jelling fra Vejlevej. Rundkørslen markerer ankomsten til 
kongebyen.    



TRAFIK
HOVEDTEMA 

AT GÅ I BYMIDTEN

EN BYMIDTE MED KORTE AFSTANDE
Færdsel til fods er nemt, gratis og sundt. Det er mere bæredygtigt at gå 
i stedet for at tage bilen. Det byder på oplevelser og du har tid til at se 
på omgivelserne, se på mennesker, på vinduer og begivenheder, og der 
er mulighed for at stoppe op og ændre retning. En sanselig og fleksibel 
måde at færdes i byen på. At gå er byliv. 

På bare seks minutter kan du nå mange centrale destinationer i Jelling  
og på den måde er det at gå i bymidten en realistisk form for transport. 
Fra Byens Torv kan du fx. komme til togstationen på to minutter. Eller 
til Oplevelsescenter Kongernes Jelling på knap tre minutter.

BYENS BILFRI RUM

NY PROMENADE OG PLADSER
Mange danske byer har i de sidste årtier frigjort flere og flere gader og 
pladser for biler, og de bilfri byrum udgør en vigtig del af mange bycen-
tre. I Jelling  betyder frilæggelsen af højene, at Gormsgade fremover 
kan indgå i en ny  fodgængervenlig bystruktur og som bypromenade 
danne rygrad i en handelsgade, der også sammenkobler byens øvrige 
pladser og grønne byrum.   

OFFENTLIG TRAFIK I BYEN

MED BUS LIGE TIL DØREN
I bymidten følger den offentlig bustrafik stort set de østlige og vestlige 
sider i den ”vejfirkant”, der omkranser bymidten. Det bidrager til en 
fredeliggørelse af byens centrum, samtidig med, at byens overkomme-
lige afstande gør, at den maksimale afstand fra et givent sted i midt-
byen til et busstop langt de fleste steder er mindre end 500 m. I forbin-
delse med en evt. boligudbygning mod nordvest bør det overvejes, om 
der skal suppleres med et busstop i den nordlige ende af Kollegievej.  

TOGSTATION  
Jelling Station ligger centralt i byen. Fra Jelling er der direkte togforbin-
delse til Vejle og Herning-Struer. Fra stationen er der kort afstand til Uni-
versity College Lillebælt, Monumentområde, boligområder og butikker. 
Den primære adgang til/fra stationen foregår vest om stationsbygnin-
gen, hvor der er indrettet med bænke, venterum og overdækket cykel-
parkering. Selve stationsbygningen er ombygget til butikker og service-
erhverv. 

For  at sikre en flot ankomst med tog til Jelling kan der arbejdes på at 
skabe gennemkig fra banen til højområdet samt åbne området øst for 
stationen op, så der skabes kig fra banen til byen. Desuden kan der 
etableres flere siddepladser på perronen.  

STINETTET

STIERNE SAMMENBINDER BYEN
Det overordnede stinet i Jelling er veludbygget og sikrer gode stifor-
bindelser til boligområder, skole, institutioner, fritidsaktiviteter og na-
turområder i kanten af byen. Stinettet bruges aktivt af løbere, cyklister, 
hundeluftere mm.

I midtbyen forbinder nettet af stier Jellings østlige og vestlige bydele. 
Stier og slipper er desuden med til at skabe passage på tværs af byens 
store institutioner - Seminariet og Bostedet Jelling Have.     

NATIONALE OG REGIONALE STIRUTER
Fra Tørringvej løber Hærvejen ind gennem Jelling Midtby. Stien er en 
del af et større vandrerutenetværk. Gennem byen løber også en regio-
nal cykelrute. Stierne er vigtige for fremtidige turismeindsatser i byen.  

NY PALISADESTI
I forbindelse med realiseringen af Monumentområdet bliver det mu-
ligt at gå langs palisaden i midtbyen og i hele det store landskabelige 
område. Der anlægges endvidere nye grusstier i området. Stierne kob-
les til det eksisterende stinet. Derudover omdannes Gormsgade til en 
fodgængerprioriteret gade og kan derfor også indgå i stinetværket.  

KULTURSTI
Syd for palisaden etableres Byens Park. Parken kan indrettes med kunst 
og mindesten fra Monumentområdet.  

BYDATA: TRAFIK
VEJLE KOMMUNE VIL LØBENDE FORETAGE TRAFIKTÆLLINGER I JELLING 
MIDTBY OG LANGS INDFALDSVEJENE TIL BYEN. 

DER ER NEDSAT EN TRAFIKGRUPPE MED REPRÆSENTANTER FRA JELLING 
LOKALRÅD, BREDAGERSKOLEN, BEBOERFORENING JELLING MIDT OG 
HANDELSSTANDSFORENINGEN. GRUPPEN MØDES FLERE GANGE OM ÅRET 
OG DRØFTER TRAFIKINDSATSER I BYEN.  
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Ankomsten til Jelling med toget. Stationsbygningen afskærer den 
besøgende for kigget op mod Monumentområdet.   

Jelling Midtby er en by med korte gå- og cykelafstande. Stinettet er 
veludbygget og appellerer til bevægelse. 



DAGLIGVAREUDVALG OG SPECIALBUTIKKER

I Jelling er der en god og varieret koncentration af butikker og serviceer-
hverv. Detailhandlen er primært koncentreret i Gormsgade, på Gorms 
Torv og på Stationsvej - og omfatter både større dagligvarebutikker og 
specialbutikker. Dagligvaredetailhandlen i Jelling har stor betydning i 
oplandet, mens udvalgsvarerne mest anvendes som suppleringskøb. 
 
KONCENTRER BUTIKKERNE I MIDTBYEN
I Jelling skal der arbejdes for at koncentrere butikkerne omkring 
Gormsgade og Gorms Torv. Der skal skabes et synligt og attraktivt han-
delsstrøg med ankerpunkter og byoplevelser undervejs.  

BUTIKSOPLEVELSER
E-handel påvirker generelt detailhandlen i Danmark. Det er derfor vig-
tigt, at butikkerne konstant arbejder på, at det fortsat skal være en op-
levelse at besøge den fysiske butik og løbende tilpasser sig kundernes 
behov og adfærd. Butikkerne vil kunne udvikle deres forretningskon-
cepter mod det store antal besøgende til Monumentområdet. 

NÆRHED TIL PARKERING
Der skal være nem og overskuelig adgang til parkeringspladser tæt på 
handelsstrøget.

FLERE INDBYGGERE - FLERE HANDLENDE
En boligudbygning i Jelling bymidte og i Jelling by i øvrigt vil være med 
til at understøtte butikkerne i byen.

HANDEL
HOVEDTEMA

BYDATA: HANDEL
DER ER 10 DAGLIGVAREBUTIKKER OG 5 UDVALGSVAREBUTIKKER I JEL-
LING. DET SAMLEDE BUTIKSAREAL ER 6.200 M² (2012)

DER OMSÆTTES FOR 144 MIO. KR. DAGLIGVARE OG 20 MIO. KR. UD-
VALGSVARER I JELLING MIDTBY (2012)

DER UDARBEJDES NY DETAILHANDELSUNDERSØGELSE I 2015. 

DER LAVES BYLIVSUNDERSØGELSE OG FODGÆNGERTÆLLING I JELLING 
MIDTBY I AUGUST 2013, 2014, 2015 OG 2016.
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Udviklingsplan. Butikkerne koncentreres omkring Gormsgade, Gorms Torv og Stationsvej. Et nyt promenadestrøg samler handlen og oplevelserne og 
binder byen sammen. Fra promenaden er der adgang til mange af midtbyens parkeringspladser. 



BOLIGER I MIDTBYEN

ATTRAKTIV BOLIGBY
Jelling hører til blandt de mest attraktive steder at bosætte sig i Vejle 
Kommune. Med en central beliggenhed, gode handelsmuligheder, et 
stort udvalg af kulturtilbud, institutioner samt let adgang til motorvej, 
tog og busser har byen i de senere år oplevet en god tilflytning. 

VIGTIGHEDEN AF BEBOERE I MIDTBYEN
Antallet af beboere i midtbyen har betydning for det liv, der udspiller 
sig i byen specielt efter lukketid.En bymidte med et stort antal boliger 
giver en mere tryg by, hvor gaderne befolkes også om aftenen og hvor 
lyset fra boligerne er med til at gøre byen til et rart sted at være. 

STOR VARIATION I BOLIGER - GERNE FLERE LEJLIGHEDER
Midtbyen er præget af stor variation i boligtyper. Her findes både have-
villaer, byhuse, rækkehuse  lejligheder, parcelhuse, gårde og ungdoms-
boliger. Der er en stigende efterspørgsel på lejligheder på 100-120 m² 
i midtbyen, ligesom der er et behov for at kunne tilbyde både ejerboli-
ger og almene boliger.

BLANDEDE FUNKTIONER GIVER LEVENDE BYER
Ifm. en fortætning af midtbyen, bør der arbejdes med at blande bo-
liger, erhverv og butikker, så nye bebyggelser er med til at skabe en 
levende midtby både i dag- og aftentimer. Det er i den sammenhæng 
vigtigt at formidle overgangen mellem offentlige, halvoffentlige og pri-
vate arealer tydeligt.        
  

BOLIGER
HOVEDTEMA

I Jelling er de mange flotte gamle haveboliger med til at give midt-
byen sit grønne præg.      

Midtbyen rummer et bredt udvalg af boliger i form af rækkehuse, eta-
geboliger, villaer, parcelhuse, byhuse og ungdomsboliger. 

BYDATA: INDBYGGERE OG BOLIGUDBYGNING
DER ER 3298 INDBYGGERE I JELLING. (2012)

IFØLGE BEFOKNINGSPROGNOSE 2013-2027 VIL DER I 2027 VÆRE 3871 
INDBYGGERE I JELLING.

I KOMMUNEPLANEN FOR VEJLE KOMMUNE ER DER I JELLING EN RUM-
MELIGHED PÅ 500 BOLIGER, FORDELT PÅ 300 BOLIGER VED HAUGHUS OG 
FÅRUPVEJ. SAMT 200 BOLIGER  VED INFILL I DEN EKSISTERENDE BY. ET 
EVT. FREMTIDIGT PERSPEKTIVOMRÅDE VED ANESMINDE VIL DERUDOVER 
KUNNE RUMME 300 BOLIGER.
  

JELLING MIDTBY
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MÅLRETTET ERHVERVSSATSNING

I Jelling er virksomhederne primært placeret i midtbyen, langs Vejlevej 
og i området ved Nord- og Sydkrogen. I midtbyen er kontor- og service-
erhvervene lokaliseret - eksempelvis bank, ejendomsmægler, lægehus, 
frisør mm. Disse funktioner er alle med til at understøtte byens sam-
lede attraktion.  

STRATEGI FOR ERHVERVSUDVIKLING
I forbindelse med udviklingen af erhvervslivet i Jelling, bør der formu-
leres en strategi for hvilke virksomhedstyper og -brancher, som særligt 
skal forsøges tiltrukket til byen. I midtbyen er det oplagt at udnytte by-
ens styrkepositioner - turisme, uddannelse og kultur/kreativitet - som 
drivere for erhvervsudviklingen.

TURISME SOM DRIVER
I takt med at Monumentområdet og Oplevelsescentret om- og tilbyg-
ges og formidles, kan der udvikles erhverv, der målretter sig mod turis-
me og erhvervsturisme, og som benytter sig af Jelling monumenterne 
som brand. 
Fx. kan der udvikles nye madoplevelser, temaophold og særlige turist-
pakker målrettet børnefamilier, kulturturister og/eller firmaer. 

Der bør i den forbindelse arbejdes for, at der kan etableres mulighed 
for overnatning i midtbyen, fx. i form af et hotel- og konferencetilbud.   

HOVEDTEMA

I Jelling er erhversvirksomhederne koncentreret i bymidten, langs Vej-
levej og i området ved Nordkrogen. I midtbyen findes primært kontor- 
og serviceerhverv. (Luftfoto: Copyright ABC)  

ERHVERV 

VIDEN OG LÆRING SOM ERHVERVSDRIVER
På uddannelses- og læringsfronten står Jelling også stærkt. Det er op-
lagt at inddrage byens uddannelser som sparringspart i forbindelse 
med udviklingen af serviceprodukter målrettet børn og unge. Der kan 
ligeledes arbejdes videre med et ”Nationalt videnscenter for historie 
og kulturarvsformidling”, hvor folkeskolelærere kan efteruddannes i 
den danske historie. 

Endelig bør der arbejdes med et tilbud om, at folkeskoleelever fra hele 
landet kan benytte Jelling som lejrskoledestination og i den sammen-
hæng være med til at øge kendskabet og interessen for området. Lejr-
skolepakken kunne udvikles i samarbejde med fx. Kongernes Jelling og 
University College Lillebælt og læringsmæssigt nydefinere lejrskole-
konceptet med fokus på viden om historie, identitet, digital formidling, 
læringsformer, branding, turisme, byudvikling mm.       
 
IVÆRKSÆT DIN IDÉ
I Jellig Midtby kan der, foruden den brede satsningen på kontor- og ser-
vicevirksomheder, sættes særligt fokus på små iværksættervirksomhe-
der. Iværksættervirksomheder vil let kunne indpasses i Jellings varierede 
og funktionsblandede bymiljø, ligesom flere mindre virksomheder vil 
skabe en større robusthed end få, store enheder. 

Iværksættervirksomhederne kan indrettes som små klynger i eksisteren-
de bygninger i midtbyen eller som aktive stueetager i forbindelse med 
de nye byhuse mellem Sydhøjen og Runecentret eller langs Jernbanevej.

UDDANNELSE

BYDATA: ERHVERV + UDDANNELSE + TURISME
LÆRER- OG PÆDAGOGSTUDERENDE CA. 750 (2013)
ANSATTE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT CA. 70 (2013) 

BESØGSTAL KONGERNES JELLING CA. 33.000 (2012)
BESØGSTAL MONUMENTOMRÅDET CA. 100.000 (2012)

STØRRE VIRKSOMHEDER I BYMIDTEN (MÅLT PÅ ANSATTE): 
UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT
BO- OG BEHANDLINGSSTEDET JELLING HAVE
SUPERBRUGSEN 
DEN JYSKE SPAREKASSE  

Blandede funktioner - her detailhandel og boliger - er med til at skabe 
en levende og tryg by. Aktive stueetager bidrager til bylivet.   

HOVEDTEMA

MANGE BØRN OG UNGE I MIDTBYEN

Midt i Jelling ligger det gamle Seminarium - i dag University College 
Lillebælt. Seminariet huser ca. 750 lærer- og pædagogstuderende og 
deres undervisere. Umiddelbart syd for jernbanen ligger Bredagersko-
len med ca. 740 elever fra 0-9. klasse. Desuden er der i 2013 åbnet 
en friskole i Jelling fra skoleåret med placering i et af seminariets byg-
ningsafsnit. 

Uddannelserne er med til at tiltrække nye borgere til byen og er et 
vigtigt aktiv for Jelling.      

VIGTIGHEDEN AF STUDERENDE I BYMIDTEN
Byens mange elever og studerende er et værdifuldt tilskud til vitali-
sering af byens gader og pladser. Den centrale placering af skoler og 
lærer- og pædagoguddannelsen i byen giver rig mulighed for, at børn 
og unge kan rykke ud og bruge byens rum aktivt i forbindelse med un-
dervisning, pauser, fritid og til events.

SYNERGI MELLEM STUDERENDE OG ERHVERVSLIVET
Der kan desuden tænkes i nye samarbejder mellem erhvervslivet og  
de studerende, fx. i udvikling af turisttilbud målrettet børnefamilier el-
ler unge. Eller i nye samarbejder, hvor elevers og studerendes kreativi-
tet kan bidrage til at skabe ny innovativ service eller produkter.  
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Runestenene, højene og Jelling Kirke trækker årligt 100.000 - 150.000  
turister til Jelling. 

UDNYT POTENTIALET

MONUMENTOMRÅDET - NY SAMLET FORTÆLLING
Med en ny samlet formidling af Monumentområdet - hvor runesten, 
høje, kirke, skibssætning, palisade og husfund vises i området som en 
samlet fortælling - forventes et stigende antal turister at besøge Jelling.      

NYT OPLEVELSESCENTER - KONGERNES JELLING
Oplevelsescentret Kongernes Jelling bygges om og udvikles til et op-
levelsesorienteret og digitalt besøgscenter. Placeringen i forbindelse 
med monumentområdet betyder, at de besøgende kan få formidlet 
historierne om stedet, danskerne og Danmark samt den aktuelle forsk-
ning og udgravning, inden de bevæger sig ud for at opleve stedet 1:1. 
De nye formidlingsformer og fund forventes at tiltrække markant flere 
besøgende til museet. 

HÆRVEJEN - VANDRETURE SOM NY FERIEFORM
Vandreture og pilgrimsture er blevet en populær ferieform i Danmark 
og i udlandet. I Jelling løber Hærvejen gennem byen, og på herberget 
Nørrelide tilbydes overnatningsfaciliteter målrettet hærvejsturisterne.
 
En særlig turismeindsats kunne rette sig mod at etablere et egentlig 
Hærvejscenter i Jelling, som kunne formidle hærvejens historie og som 
kunne danne udgangspunkt for en vandretur gennem Europa.

    

TURISME
HOVEDTEMA

Vikingefestivalen finder sted lige midt i byen og har - med sin unikke be-
liggenhed midt i Harald Blåtands Jelling -  potentiale til at vokse sig stor. 

Sommerpicnic på Højene i Jelling er en populær begivenhed - op mod  
4000 tilhørere fandt i 2012 vej til musikarrangementet i midtbyen.   

JELLING MIDTBY
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OPLEVELSER ÅRET RUNDT

I Jelling foregår der events, aktiviteter og oplevelser året rundt. Store 
events som Jelling Musikfestival, Sommerpicnic på Højene og Jelling 
Vikingemarked trækker hvert år mange mennesker til byen.

Foruden de store events finder der også en lang række mere lokale  
byarrangementer sted f.eks. Jelling Løbet, børnefestivalen Spotlight 
og Jelling by night. I løbet af sommeren holdes der loppemarkeder og 
der arrangeres musikoplevelser i byens rum.  I vinterhalvåret er by-
rummet rammen om hyggelige arrangementer som tænding af byens 
juletræ og ”tour de julefrokost” i byens butikker. 

UDVID SÆSONEN
Om sommeren foregår der mange aktiviteter i byens rum. Om vinteren 
flytter en del af aktiviteterne indendøre, men tendensen er, at uden-
dørssæsonen forlænges og der kommer flere og flere tilbud, der ud-
nytter de forskellige årstider. I Jelling er der god mulighed for at skabe 
flere arrangementer hen over vinterhalvåret, f.eks. en udendørs lysfest 
i forbindelse med vintersolhverv. Eller måske en Fortæller- eller Litte-
raturfestival, når vintermørket sænker sig.         

BRUG BYEN - BYEN SOM SCENE
Det skal være let at bruge byen til arrangementer og events. Byens 
pladser og grønne rum skal invitere til aktiviteter og der skal være let 
adgang til fx. strøm.  

I juni måned deltager mere end 1.000 mennesker i Jelling Løbet. Der er ru-
ter for enhver og løbet er med til at sætte sammenhold, aktivitet og sund-
hed på dagsordenen.  

Hvert år tiltrækker Jelling Musikfestival op mod 25.000 mennesker, der i 
4 dage nyder musikken, byen, Monumentområdet og hinandens selskab.  

Spotlight er en årligt tilbagevendende kulturfestival for, med og af børn 
og unge. Under festivalen indtager børn og unge byens gader og pladser.

BYENS LIV

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

APRIL

MAJ

JUNI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JULI

JULETRÆET TÆNDES 

JELLING FESTIVAL 

SOMMERPICNIC 
PÅ HØJENE  

VIKINGEFESTIVAL  

SPOTLIGHT  
BØRNEFESTIVAL

JELLING LØBET 

KULTURNAT

FORTÆLLERFESTIVAL

LITTERATURFESTIVAL

STUDIESTART UCL

LYSFEST (VINTERSOLHVERV) 

BYEN I BIFFEN 

VETERANTOG  

LOPPEMARKED 

LOPPEMARKED 

LOPPEMARKED 

JELLING BY NIGHT

TOUR DE JULEFROKOST 

JELLING BY NIGHT 

VETERANTOG 
EVENTS / AKTIVITETER

Eksisterende events / aktiviteter
Nye mulige events / aktiviteter  
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Mellem Sydhøjen og Runecentret vil nye byhuse kunne være med til at skabe en mere kompakt bymidte. Ny bebyggelse skal tilpasses midtbyens skala og karakter, og skal udføres i høj arkitektonisk kvalitet. 



UDVIKLINGSPLAN - PRINCIPPER
 

BYGGEFELTER
BYRUM
GRØNNE BYRUM
BÆREDYGTIG BY
SAMLET PLANFORSLAG
ETAPER
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KOMPAKT OG OPLEVELSESRIG MIDTBY 

BYGGE BY IGEN
Nye byggefelter og muligheder for infillbyggeri i midtbyen skal være 
med til at binde byen sammen og skabe en kompakt og oplevelsesrig 
midtby. 

Jelling by har potentiale til at vokse til 6-7.000 indbyggere frem mod 
2050. Det kræver en fortætning af midtbyen med flere nye og spæn-
dende boliger og attraktive byrum.          

BYHUSENE
Mellem Sydhøjen og Runecentret vil der kunne skabes et fantastisk at-
traktivt nybyggeri, hvor nye byhuse kan skabe sammenhæng i byen og 
danne en ny bykant.

STATIONSHUSENE
Langs Jernbanevej kan der med nybyggeri og spændende byrum skabes 
en ny og attraktiv ankomst til byen.  

INFILL BYGGERI I MIDTBYEN
Flere steder i midtbyen kan der indpasses nybyggeri og tilbygninger. 
Som eksempel skal der bygges et nyt Sognehus i Gormsgade. Og en til- 
og ombygning af Oplevelsescentret Kongernes Jelling - også i Gormsga-
de. Langs Bethaniavejs nordside giver eksisterende lokalplaner mulig-
hed for at bygge nyt. Ved Jelling Kro vil en ny krolænge - enten vinkelret 
eller langs med Tørringvej - kunne skabe en flot ankomst til byen.  

UDVIKLINGSPLAN - PRINCIPPER

BYGGEFELTER

Fortætning af midtbyen - nybyggeri i flere etager. 
Kompakt, oplevelsesrig midtby 2025-50? 
Større grønne områder: 
Monumentområde, Kirkegård og Byens have   20

Bebyggelsen i Gormsgade er udtryk for den typiske midtbyskala i 
Jelling. Bygningerne er 1½ til 2½ etager høje og er med varierende 
facader og arkitektur.

BYSTRUKTUR
Bebyggelsesplanen bygger videre på byens eksisterende øst-vest gå-
ende  bystruktur med små slipper - smalle stræder - mellem husene. 
Ved ”Byhusene” følger de nye bygningsvolumener øst-vest aksen og 
åbner op for nye fodgængerpassager mellem Monumentområdet og 
byen. Øst-vest retningen fastholdes også ved ”Stationshusene” øst 
for stationen, så den nye bebyggelse ligger parallelt med banen og 
stationsbygningen.

SKALA OG BYGNINGSHØJDER
Bebyggelsens højde skal helt overordnet tilpasses Jellings historiske og 
aktuelle udgangspunkt. Der skal arbejdes med bygningshøjder og volu-
mener, der spiller sammen med både den historiske bymidtes mindre 
huse, og med byens  lidt  større bygninger -  Sparekassebygningen, 
Faktabygningen og Byens hus. 

NUTIDIGT ARKITEKTONISK UDTRYK
Der bør i midtbyen arbejdes bevidst med varierende bygningshøjder 
og facadeudtryk. Tilpasningen af skala betyder ikke, at der fx.langs 
Gormsgade skal bygges ”kopier” af de gamle huse i bymidten. Alle ste-
der forventes et nutidigt arkitektonisk udtryk.

AKTIVE STUEETAGER
For at få det bedst mulige samspil mellem bygninger og byrum skal så 
mange facader som muligt være ”aktive” i stueetagen, dvs helst inde-
holder fællesfunktioner (butikker, kundevendte services, cafeer eller
lignende) og sekundært boliger.  ”Døde” facader skal minimeres. 

Et andet virkemiddel, som kan bidrage positivt til bylivet, er indret-
ningen af adgangsforholdene til bygningerne, hvor der bør prioriteres 
mange indgange, og gerne indgange fra både gadesiden og gårdsiden.

ØVRIGE BY- OG BYGNINGSMÆSSIGE ANBEFALINGER
I Jelling Midtby er der også en række steder og bygninger, der er vigtige 
at tage vare på. Enten fordi de har en høj arkitektonisk og/eller kultur-
historisk værdi. Eller fordi der i byen fortælles bestemte historier om 
stederne eller bygningerne. Det gælder for  

- Det gamle Mejeri, der bør tilbageføres til sin oprindelige form. De 
senere tilføjede tilbygninger, tagudhæng og karnapper bør fjernes eller 
evt. erstattes med tilpassede arkitektoniske løsninger. 

- Missionshuset,  der på sigt bør få bedre plads rundt om bygningen og 
bevare sit udtryk med de takkede gavle.

- Jelling Haves hovedbygning, der bør bevares og evt. tilbygninger fort-
sat tilpasses arkitekturen. Havemiljøet kan evt. bevares som kultur-
miljø.  

- Seminariets mange bygninger, der bør bevares som en samlet for-
tælling om Seminariebyens udvikling. Det bør overvejes om der kan 
genetableres adgange fra nord, så bygningerne også åbner sig med 
mere aktive facader mod Monumentområdet. Der bør tillige overve-
jes en samlet plan for anvendelsen af uderum og en gentænkning af 

Visualiseringen viser et eksempel på, hvordan en ny bygning med et  
nutidigt arkitektonisk udtryk ville kunne indpasses i omgivelserne ved 
Gormsgade. 
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ankomstsituationen.   

- Jelling Kirke, der er fredet som bygning og skal bevares i sin nuvæ-
rende form.

- Jelling Kro, der er fredet som bygning og skal bevares i sin form. Det 
bør overvejes, om bygningen kunne fremstå endnu flottere, hvis de 
mindre tilbygningerne mod nord  blev fjernet ifm. byggeri af en ny fløj 
parallelt eller vinkelret på Tørringvej.  

- Oplevelsescentret Kongernes Jelling, der bør bevares og nytilbygning 
ske i overensstemmelse med den eksisterende arkitektur.  

- Thyrasgadekvarteret, der som bydel rummer mange træk fra den 
gamle landsbystruktur.  
 
- En række villaer rundt om i midtbyen, som rummer bevaringsværdier 
som bygningstype. Eksempelvis byens karakteristiske murermestervil-
laer.

- Smededammen og de gamle træer, herunder det gamle træ ved Se-
minariet, der kan bevares som en del af den nye Byens Have.

- Ringen af lindetræer ved Gormsgade, der er fredet og skal bevares 
som kulturhistorie.

- Det store bøgetræ på Bøgestien, der bør bevares.

- Byens mindesten, der med nye placeringer i Byens Have bevares som 
kulturarv.

- Byens mange slipper - de små mellemrum mellem husene - der bør 
bevares som et karakteristika for byen. 

Udviklingsplan. Midtbyen fortættes med nyt byggeri - Byhusene, Stationshusene og infill byggeri.      Bygningsdetalje fra Bostedet Jelling Have.

STATIONSHUSENE

INFILL

BYHUSENE
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Udviklingsplan. Forslag til byggefelter med nye byhuse mellem Sydhøjen og Runecentret.     



BYGGEFELTER
UDVIKLINGSPLAN - PRINCIPPER
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Ny bebyggelse set fra Monumentområdet. Den ny bebyggelse vil 
kunne indeholde butikker, erhverv og boliger.     

Den nye bebyggelse skal have et afdæmpet udtryk, gerne med varia-
tion i facader og bygningshøjde.

Ved at opdele byggefelterne i mindre enheder gives der mulighed for at udbygge området i etaper. Her er vist et forslag til 1. etape.  

BYHUSENE 

Mellem Sydhøjen og Runecentret vil nye byhuse kunne være med til at 
skabe en mere kompakt bymidte og styrke overgangen mellem midt-
byen og Monumentområdet. Bebyggelsen kan indeholde boliger, bu-
tikker og erhverv. Stueetagen skal i videst muligt omfang anvendes til 
kunderelaterede funktioner (butik/kontor). Der skal skabes en bebyg-
gelse med blandede funktioner, så byhusene bidrager til at skabe en 
levende by. Byhusene skal udformes med stor fleksibilitet, så bebyg-
gelsen kan bruges forskelligt alt efter behov. Der skal sikres kvalitet i 
udformning og materialer. 

ARKITEKTUR
Bygnings- og byrumsarkitekturen skal alle steder være nutidig, men 
særligt i overgangen til Monumentområdet skal den tænkes sammen 
med naboskabet til kulturarven. Hensigten er et afdæmpet udtryk, 
hvor fokus er på den samlede byoplevelse snarere end meget ikonpræ-
gede enkeltbygninger. Der skal lægges vægt på oplevelsen af variation 
i bybilledet, akkurat som i Jellings øvrige bymidte. Her kan arkitekturen 
bidrage, fx ved at opdele lange facader i kortere sekvenser med mere 
individuelle udtryk. 

KVALITET I BYGGERIET
De overordnede rammer for arkitektur og bykvalitet skal fastlægges 
gennem en lokalplanlægning. Der kan desuden tilføjes krav i de vilkår, 
der kan stilles ved grundsalget og i udvælgelsen af de konkrete byg-
geprojekter. 

 
  

Den ny bebyggelse kan være med til at lave en ny bykant. 

Passager og slipper åbner op for kig gen-
nem bebyggelse og inviterer til at gå på 
opdagelse.
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BYGGEFELTER
UDVIKLINGSPLAN - PRINCIPPER

STATIONSHUSENE 

Langs Jernbanevej kan nybyggeri øst for stationsbygningen være med 
til at skabe en ny indbydende ankomst til Jelling Midtby. Den eksiste-
rende stationsbygning indeholder en genbrugsforretning, en frisør, et 
solcenter og et pizzaria. 
Den nye bebyggelse kan indeholde boliger, butikker og erhverv. Stue-
etagen skal i videst muligt omfang anvendes til kunderelaterede funk-
tioner (butik/kontor). Der skal skabes en bebyggelse med blandede 
funktioner, så byhusene bidrager til at skabe en levende by. Byhusene 
skal udformes med stor fleksibilitet, så bebyggelsen kan bruges forskel-
ligt alt efter behov. Der skal sikres kvalitet i udformning og materialer. 

ARKITEKTUR
Bygnings- og byrumsarkitekturen skal alle steder være nutidig, men 
skal tænkes sammen med naboskabet til de øvrige bygninger. Hen-
sigten er et afdæmpet udtryk, hvor fokus er på den samlede byople-
velse snarere end meget ikonprægede enkeltbygninger. Der skal læg-
ges vægt på oplevelsen af variation i bybilledet, akkurat som i Jellings 
øvrige bymidte. Her kan arkitekturen bidrage, fx ved at opdele lange 
facader i kortere sekvenser med mere individuelle udtryk. 

KVALITET I BYGGERIET
De overordnede rammer for arkitektur og bykvalitet skal fastlægges 
gennem en lokalplanlægning. Der kan desuden tilføjes krav i de vilkår, 
der kan stilles ved grundsalget og i udvælgelsen af de konkrete byg-
geprojekter. 

STATIONSHUSENE

Eksempel på en ny bebyggelse, der er afdæmpet i sit udtryk og hvor 
der er brugt traditionelle materialer på en nutidig måde.     

Den tidligere Jelling Station. En enkel bygning med en flot detaljering i 
murværket.    

Den nuværende stationsbygning. Det indhegnede parkeringsareal  og 
arealet i  forlængelse af  parkeringspladsen kan udlægges til byudvikling.     

Eksempel på en ny 
bebyggelse, der åb-
ner op i stuetagen og 
skærmer af på de øv-
rige etager.  
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Luftfoto af Jelling Midtby august 2013. Der skal skabes fornyet sammenhæng, et stærkt centrum og en klar bymæssig struktur med veldefinerede byrum i Jelling Midtby.  (Luftfoto: Finn Byrum)  



BYRUM
UDVIKLINGSPLAN - PRINCIPPER

    Byens pladser - Gorms Torv og Byens Torv. 
Fremtidige potentielle pladser er vist    

BYENS LIV I BYENS RUM

VIGTIGE DESTINATIONER I BYEN
I Jelling findes en lang række vigtige destinationer. Destinationerne 
omfatter de permanente tilbud og attraktioner i byen - og er med 
til at skabe en levende og attraktiv by. Eksempler på destinationer i 
Jelling er Byens Hus, Jelling Station, Kongernes Jelling, University Col-
lege Lillebælt, Jelling-højene, runestenene, Jelling Kirke, Jelling Kro og 
butikkerne. 

ANKERPUNKTER OG BYOPLEVELSER
Vigtige og strategisk velplacerede destinationer udgør byens anker-
punkter, mens øvrige destinationer udgør spændende byoplevelser 
undervejs.

PROMENADEN - AT GÅ I BYMIDTEN
Jellings bymidte er kompakt og med overkommelige afstande, hvilket 
gør det til en oplagt by at færdes i til fods. I forbindelse med at Gorms-
gade ændres til promenade for gående, bliver det muligt at skabe et 
samlet forløb af fodgængerprioriterede byrum, der kan sammenbin-
de ankerpunkterne og byoplevelserne. Promenaden kan tillige skabe 
sammenhæng til byens grønne områder og parkeringsarealer.

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE
God tilgængelighed for handicappede, gangbesværede og folk med 
barnevogne og små børn er en vigtig forudsætning for, at byen er et 

Promenaden
Ankerpunkterne 
Byoplevelser   

levende sted, hvor mange forskellige grupper færdes. I forbindelse 
med udformningen af byrummene i Jelling skal tilgængelighed have 
høj prioritet. 
  
AKTIVE STUEETAGER
Stueetagernes facadeudformning har stor betydning for, hvor attrak-
tivt rummet mellem husene opleves. Aktive og venlige stueetager gør 
gåturene interessante, fordi der hele tiden er noget at se på.

FØLELSE AF TRYGHED
Følelsen af tryghed er en vigtig faktor i byens rum og har stor indflydelse 
på, hvordan folk bruger byens rum. Beboere, aktiviteter, bygningsdetal-
jering, oplyste vinduer og tilstrækkelig  belysning hjælper på følelsen af 
tryghed. 

SIDDEPLADSER
Byens rum bør være mødesteder, der inviterer de besøgende til at nyde 
byen. Gode og komfortable bænke placeret de rette steder inviterer den 
besøgende til ophold, en mulighed for en pause og en mulighed for at 
blive længere og bruge byen til rekreative formål. I Jelling er byens of-
fentlige siddepladser koncentreret omkring Gorms Torv og Gormsgade. 
I turistsæsonen oplever byen et øget behov for siddepladser i midtbyen, 
særligt pladser hvor den medbragte madkurv eller kaffe kan nydes. 
 
UDESERVERING
Fortovscafékulturen har ændret anvendelsen af byens rum væsentligt. I 

dag er anvendelsen af byens rum af mere rekreativ karakter. At nyde en 
kop kaffe giver adgang til at nyde mange attraktioner på en gang - man 
er udendørs, kan nyde solen, den friske luft, opleve forskellig underhold-
ning og se på andre mennesker i byen. Udeserveringer er med til at un-
derstøtte bylivet og udendørssæsonen er efterhånden udvidet til hele 
året. I Jelling er udeserveringen koncentreret om Byens Hus og Jelling 
Kro, der begge som ”ankerpunkter” kobler sig på den nye promenade.   
 
BYINVENTAR - BYENS MØBLER
Belysning, bænke, affaldsbeholdere, cykelstativer mm. hører til byens 
faste møblement. En ensartethed i belysningsarmaturer og byinventar 
kan være med til at skabe sammenhæng i bymidten. En stemningsfuld 
og tilstrækkelig belysning i bymidten kan være med til at skabe tryghed 
og invitere til brug af byens rum om aftenen.  
 
ELEMENTER I BYRUMMET
Udstillingsvarer, skilte, flagstænger mm. er en del af bybilledet i Jelling. 
For at sikre god tilgængelighed og attraktive gåstrøg, er det vigtigt, at 
al byinventar og byens øvrige elementer har god kvalitet og indpasses i 
midtbyen - fx. efter en samlet designguide.

BELÆGNINGER - BYENS GULV
Bykvaliteten udvikles løbende og omfatter også byens gulv - belæg-
ningerne. På promenaden og på byens pladser kan en ensartede be-
lægninger være med til at skabe sammenhæng i byens rum. Der kan 
evt. arbejdes med at skabe variation i belægningsfladen i og udenfor 
monumentområdet. 

Butikkerne på Gormsgade er bruger byrummet til varerudstillinger. 
Det  ”inviterer ind” og er med til at gøre gåturen til en oplevelse.
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PROMENADEN

Promenaden skal være et sammenhængende strøgforløb, hvor det  
skal være yderst attraktivt at gå og opholde sig. Promenaden skal have 
en rekreativ karakter, der gør det muligt at se på butikkernes udstil-
lingsvarer og hvor siddepladser undervejs inviterer til ophold med kig 
til Monumentområdet. 

FRA HOVEDGADE TIL HOVEDPROMENADE
Promenaden strækker sig fra Byens Hus til Jelling Kro og er således 
med til at binde byen sammen i nord-syd gående retning. Undervejs 
rummer strækket en række markante byoplevelser, som inviterer folk 
til at færdes på den fodgængerprioriterede promenade.

UDFORMNING
Promenadens endelige bredde og materiale afklares i det videre de-
tailprojekt. Promenades gademøblering, såsom bænke, gadelamper 
og affaldspande, bør have god kvalitet og et fælles design. 

Som et særligt vartegn kan Kongernes Jelling kronen bruges som sym-
bol og retningsgiver i byrummet - og til beplantning eller belysning.

  

BYRUM
UDVIKLINGSPLAN - PRINCIPPER

Ved Gorms Torv folder promenaden sig ud og møder palisaden. Belægningen i midtbyen bør udformes med gode og holdbare materia-
ler. Detaljering i belægningen er med til at skabe variation og oplevelse.     

Eksempel på pro-
menade med mu-
lighed for ophold 
og god adskillelse 
mellem bænk og 
strøg. Enkle mate-
rieler i beton, grus 
og cortenstål.   

Promenaden slår et knæk ved Mølvangvej. Det er vigtigt, at oplevelsen 
af sammenhæng bibeholdes i promenadens form og i byinventar.   

Eksempel på enkel og turistven-
lig skiltning i form af en bager-
kringle.    

PROMENADEN
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For hundrede år siden færdedes man i byen fordi man var nødt til det, 
og mens man var i byen var der rig mulighed for at se på livet og møde 
andre. I dag er brugen af byens rum et tilvalg, der forudsætter, at rum-
mene har en god byrumskvalitet. Både dengang og nu er mødet mel-
lem mennesker byens væsentligste funktion og attraktion.

BYRUM
UDVIKLINGSPLAN - PRINCIPPER 

GORMS TORV OG BYENS TORV

GORMS TORV - PLADS TIL OPLEVELSER OG PALISADE 
Gorms Torv danner et flot overgangsrum mellem byens tætte rum og 
det åbne Monumentområde. Torvet ligger centralt og er en del af det 
nye promenadestrøg. Der er et naturligt flow af fodgængere gennem  
byrummet, der bidrager til aktivitet på torvet. Gorms Torv har en smuk 
belægning. Mod vest kan der skabes aktive facader. 

Gorms Torv skal være et attraktivt og inviterende torv, hvor man har 1. 
parket til livet i midtbyen og Monumentområdet. På Gorms Torv kan  
man komme helt tæt på palisaden, der vil være med til at skabe rum 
og oplevelse på pladsen. Torvet skal være en attaktion i sig selv og give 
mulighed for at man kan samles til større arrangementer.

BYENS TORV - ET SAMLINGSSTED OG BYENS HJERTE 
Byens Torv ligger i forlængelse af Gorms Torv og er ligeledes koblet 
til promenaden.  Fra Byens Torv er der et fint kig til Sydhøjen. Torvet 
defineres af 3 bygninger, der alle har facader, der kan bidrage aktivt til 
pladsen. 

Byens Torv skal opgraderes til at være byens hjerte - et rum for ophold, 
udeservering, aktiviteter og markedsdage. Det er hele byens samlings-
sted, der både byder på kaffe i solen og masser af leg og byliv. Med ny 
belægning og byinventar kan det blive en smuk og intim byplads, hvor 
rummets midte evt. kan holdes åbent, så pladsen er fleksibelt ift. ar-
rangementer. 

Eksempel på brug af vand som byelement - her i forbindelse med en 
trappe, der også indbyder til ophold.

Byens rum kan midlertdigt forandres - fx. ifm. events eller arrange-
menter.   

Fra Byens Torv er der et flot kig til Sydhøjen og videre op langs Prome-
naden.    

Aktiviteter i byens rum er med til at skabe oplevelser for alle aldre - og 
giver noget at se på og komme efter.   

GORMSTORV

BYENSTORV
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STATIONSPLADSEN

Området ved Jelling Station og Runecentret  består i dag af en række 
usammenhængende byrum, der giver en rodet ankomst til byen.

GRØN PARKERING 
Ved at omlægge parkeringen på Stationsvej og Jernbanevej kan der 
skabes en langt mere harmonisk forplads til stationen og den gamle 
mejeribygning - Runecentret. Stationsvejs brede vejudlæg kan stram-
mes op med to rækker af træer, der indrammer kigget mellem statio-
nen og Jelling Kirke. Under træerne kan der indrettes parkeringsplad-
ser. 

ENS BELÆGNING OG BYINVENTAR 
Med ens belægning og byinventar kan der skabes en bedre sammen-
hæng til Byens Torv, Gorms Torv og Promenaden.  

DET GAMLE MEJERI  OG STATIONEN
Den gamle mejeribygning får en fremtrædende plads i bybilledet og 
kan istandsættes, så bygningens originale form og detaljer træder ty-
deligere frem. Stationsbygningen kan åbnes op, så der bliver en direkte 
adgang mellem de to bygningskroppe. I forbindelse med en renovering 
bør skiltningen samstemmes på den enkelte bygning. 

BYRUM
UDVIKLINGSPLAN - PRINCIPPER

Forpladsen ved Runecentret bruges i dag primært til parkering.  
P-pladsen er adskilt fra Stationsområdet og pladsen fremstår slidt.   

Eksempel på istandsat mejeribygning med butikker. Tag og vinduer 
harmonerer med bygningen. Forpladsen inviterer til ophold. 

Eksempel på gadeforløb, hvor lindetræer er med til at ”stramme op” 
på gaderummet og ”skjule” parkeringen i vejsiden. 

Stationsvej set fra stationen. Mulighed for at skabe en flot ankomst til 
byen med kirke, høje, seminarium og det gamle mejeri som ramme.

Eksempel på inviterende indretning af butiksnærareal.

Stationsvej - fotografi af det 
gamle mejeri med originale 
bygningsdetaljer.
Beplantningen langs vejen er 
med til at understrege gaderum-
mets udstrækning.

Kongekroner kan fx. benyttes som byens varetegn 
og lede gæster og turister rundt i midtbyen.

STATIONSPLADSEN
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EN GRØN HAVEBY

DE SMÅ GRØNNE HAVER
Et særkende ved Jelling er byens mange grønne haver. I midtbyen lig-
ger villaerne med små forhaver til gadesiden Det er er med til at give 
byen et frodigt grønt udseende, skabe en tryg og imødekommende  
stemning, og er en kvalitet der skal værnes om.

EN HAVE I STØRRELSE XL
Monumentområdet med højene, kirkegården og de store, gamle træer 
er ligeledes med til at give midtbyen en særlig grøn karakter og giver 
det indtryk, at landskabet er trukket med helt ind til bymidten. 

BYENS HAVER
Med udviklingsplanen introduceres en mellemskala af haver, en række 
byhaver, der inviterer til ophold og leg. Haverne er ligger spredt i by-
midten og har hver deres ”identitet”.

TRÆER LANGS BYENS GADER
For at styrke de mange flotte kig i byens gader og stramme op i de by-
rum, der virker for brede, bør der udarbejdes en samlet beplantnings-
plan for gaderne i midtbyen. Gadetræerne vil også kunne bruges i for-
bindelse med at skabe grønnere parkeringspladser eller vejparkering.

GRØNNE BYRUM
UDVIKLINGSPLAN - PRINCIPPER

    Byens grønne haver - Krohaven, Museumshaven, Børnenes 
Have, Seminariehaven, Toghaven og Byens Have.
 

KROHAVEN

MUSEUMSHAVEN

BYENS HAVE

BØRNENES HAVE SEMINARIEHAVEN

TOGHAVEN
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Udviklingsplan. Grønne byrum - villahaver, monumentområdet, byens haver og bytræer.   



KROHAVEN

Jelling Kro er fra 1820. Kroen blev kongelig priviligeret kro i 1842 og er i 
dag fredet. Jelling Kro ligger som et nordligt ”ankerpunkt” på den kom-
mende promenade. Kroen ligger med direkte tilkørsel fra Herningvej 
Umiddelbart øst for kroen passerer Hærvejen Jelling. 

NORDISKER RÅVARER I KØKKENET
Med sin unikke beliggenhed kan Jelling Kro udnytte muligheden for at 
profilere sig på Monumentområdets brand - f.eks. ved at nyfortolke vi-
kingernes køkken. I dag oplever gamle danske råvarer en fornyet inte-
resse og de tjener Michelinstjerner hjem til nogle af landets dygtigste 
køkkenchefer. Nordisk mad er vikingemad.     

KROHAVE MED EGNE URTER
Krohaven kan indrettes med mulighed for udeservering og afslapning. 
Krohaven vil kunne tilbyde en intim og tilbagetrukket stemning og vil 
kunne være en fin pendant til det større og mere åbne Monumentom-
råde. I haven kan der laves en urtehave, som kan bruges i forbindelse 
med køkkenet.  

NY BYGNING TIL OVERNATNING ELLER KONFERENCE
En ny tilbygning til Jelling Kro vil kunne være med til at afslutte haverum-
met og skabe læ. Bygningen kunne indeholde værelser til overnatning  
eller konferencefaciliteter. For ikke at konkurrere med den historiske 
bygning, kunne en ny bygning opføres i andre materialer og skabe et 
spændende møde mellem nyt og gammelt - og en flot ankomst til byen.

GRØNNE BYRUM
UDVIKLINGSPLAN - PRINCIPPER 

Den nuværende krohave set fra Tørringvej.    Nord for kroen kunne en ny bygning give mulighed for at tilbyde væ-
relser til overnatning og konferencerum. Eksemplet er fra Nr. Vosborg.  

Den smukke gamle bygning danner en flot afslutning på promenaden. 

I Krohaven vil urtehaven kunne levere råvarer til det nordiske køkken.  

Afslapning og hygge i Krohaven.  

Lokale råvarer - enkel nordisk mad - oplevelser fra jord til bord.  
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En ny krolænge kunne enten ligge vinkelret eller parallelt med Tørring-
vej.



MUSEUMSHAVEN

Oplevelsescentret Kongernes Jelling åbner i 2015 med ny udstilling 
og nye udstillingsfaciliteter. Den nordlige fløj forlænges og indgangen 
flyttes til vestfacaden. Foruden oplevelsescenteret huser bygningen 
også turistinformation og offentlige toiletter.  

ANKOMSTEN TIL OPLEVELSESCENTRET KONGERNES JELLING
Museumshaven bliver den nye ankomst til Oplevelsescentret Konger-
nes Jelling. I forbindelse med  om- og tilbygningen af museet kan haven 
omlægges, så den matcher den nye ankomstsituation.  

SIGNALERE OPLEVELSESCENTER
Med en nyindretning kan Musumshaven være med til at signalere byg-
ningens indhold, fx. med rekonstruktioner af vikingebåde eller -huse. 

INVITATION TIL PAUSE OG LEG
Haven kan indrettes med en ny belægning og grønne rum, hvor man 
kan tage en pause efter en tur rundt i Monumentområdet. Museums-
haven kan desuden bruges til museumsaktiviteter.  

STI TIL PARKERINGSOMRÅDE
Oplevelsescentret og Museumshaven vil kunne kobles på en fremtidig 
stiforbindelse til en evt. fremtidig parkeringsplads vest for Anesminde. 
Der er en fin udsigtskile mod vest, der bør friholdes. Her kan evt. ind-
rettes med madpakkeborde. 

GRØNNE BYRUM
UDVIKLINGSPLAN - PRINCIPPER

Kongernes Jelling - eksisterende haveanlæg.    I Museumshaven er der plads til en pause 
efter turen rundt i Monumentområdet.     

Kongernes Jelling bygges om så den nordlige fløj forlænges og ind-
gangen flyttes til vestfacaden. Museumshaven bliver ny ankomst.    

Museumshaven kan inddrages ved forskellige events og arrangementer.     

I Museumshaven kan der indrettes med særlige formidlingssteder.  

Der kan evt. opstilles rekonstruktioner, der kan bruges til leg og signa-
lere, at bygningen rummer et oplevelsescenter.  

MUSEUMSHAVEN
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BØRNENES HAVE

Børnenes Have er børnenes have. Bevægelse er en vigtig del af børns 
hverdagsliv og byrum kan med deres udformning være med til at in-
vitere til leg og aktivitet. Skrænten ved Byens Hus kan udformes til et 
spændende legeområde med anderledes kropslige udfordringer end 
en normal flad legeplads kan tilbyde.

SKRÆNTEN - ET BEVÆGELSESLANDSKAB I BØRNEHØJDE
På skrænten kan der udformes flere forskellige rutche- og klatremu-
ligheder. Udformningen må gerne tilføre byrummet en æstetisk ople-
velse. Ovenfor skrænten kan en lund af træer være med til at skærme 
for vinden, og samtidig fungere som hængekøjelandskab. Nedenfor 
skrænten inviterer bytrampoliner til bevægelse.    

TÆT PÅ BYENS HUS OG BUTIKKERNE
Med en central placering i bymidten vil Børnenes Have være let at 
komme til, hvad enten man kommer gående, cyklende eller kørende, 
ligesom den vil appellere til, at turister slår vejen forbi torvet på turen 
rundt langs palisaden. 

Besøgende på biblioteket, i cafeen i Byens Hus og  kunder i børnetøjs-
butikken vil også være potentielle brugere af Børnenes Have.       
  

GRØNNE BYRUM
UDVIKLINGSPLAN - PRINCIPPER

Skrænten og det lille torv foran Byens Hus mangler færdiggørelse. By-
rummet opleves som usammenhængende og inviterer ikke til ophold.   

Sus i maven - og noget at lave, mens mor og far drikker kaffen foran  
Byens Hus. 

Bytrampoliner og plads til både store og små. En invitation til at bruge 
byens rum - noget at kigge på, når man færdes og opholder sig i byen.   

En lille lund af træer giver læ mod vest og ska-
ber mulighed for skygge og noget at klatre i. 

Skræntpark med 
rutchebaner i 
forskellig sværheds-
grad.  

Mulighed for en lur under træerne - eller måske en gyngetur? En lav 
hæk afgrænser det grønne areal fra den kørende trafik.  

BØRNENES HAVE
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SEMINARIEHAVEN

Seminariet, i dag University College Lillebælt, er placeret midt i Jelling 
mellem Jelling Kirke og Stationen. Med sine 10.000 etagemeter opleves 
UCL nærmest som en hel lille by i byen. 

STYRKE ANKOMSTEN TIL UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT
Hovedindgangen til UCL er i dag orienteret mod Vejlevej og består af 
en grusplads omkranset af smukke bygninger. Pladsen mangler detal-
jering og inviterer ikke til ophold. Ved at indrette pladsen til en grøn 
have kan oplevelsen i forbindelse med ankomsten styrkes betragtelig. 
I forbindelse  med omdisponeringen af Monumentområdet kan det 
overvejes, om hovedadgangen fremadrettet skal orienteres mod Sta-
tionsvej.

EN GRØN OASE FOR DE STUDERENDE - OG BYEN
Seminariehaven vil kunne indrettes som en lille afgrænset frodig have, 
fx. med lave hække eller som et nedsænket areal. Langs den ene side 
kan der etableres en pergola, der kan være med til at skabe et  mere 
afskærmet grønt rum i rummet.     

GRØNNE BYRUM
UDVIKLINGSPLAN - PRINCIPPER

De smukke gamle Seminariebygninger kan danne en flot ramme om 
en frodig grøn oase for de studerende - og for byen.   

Ankomsten fra Stationsvej bruges især af studerende, der kommer 
med tog. Der er et flot kig mellem Byens Hus og UCLs grønne ”entré”.

Et nedsænket haverum vil kunne give mange siddepladser og god mu-
lighed for ophold for de studerende i både små og store grupper.

Eksempel på en lille grøn oase, der er en oplevelse i sig selv - Latiner-
haven i Viborg.

En pergola kan være med til at skabe et lille intimt rum i det store rum.   

I forbindelse med indretningen af Seminarie-
haven kan det overvejes, om mindestenen 
for Forstander Svendsen kan indpasses i Se-
minariehaven.

  

Ankomsten 
fra Vejlevej   

SEMINARIEHAVEN
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TOGHAVEN

Toghaven er de unges sted - synligt i byen og alligevel lidt for sig selv. 
Arealet ligger hen som et restareal, og kun en mindre del af arealet 
bruges til parkering. Fra Toghaven er der mulighed for at benytte gang-
broen, der forbinder Bredagerskolen og University College Lillebælt.   

KLATRELANDSKAB OG AKTIVITETER
Toghaven kan byde på fysiske udfordringer i form af klatresveller og 
andre aktiviteter - måske en skaterbane og parkourredskaber. 
I løbet af dagen vil området også kunne bruges af fx. dagplejere eller 
skolerne - fx. i forbindelse med undervisningen.  

PAKHUSET SOM MØDESTED
På arealet ligger en bygning, der vil kunne istandsættes og bruges i 
forbindelse med ophold i haven. Pakhuset kunne blive en attraktion i 
sig selv - fx. ved brug af særlige materialer i facaden.    

UDVIKLINGSPLAN - PRINCIPPER

Pakhuset på banearealet kunne nyindrettes til glæde for store og små. 
Fra området er der første parket til ”trainspotting”.
     

Toghaven ligger som en grøn lomme langs banen. Der er adgang fra 
Jernbanevej i begge ender af arealet.  

GRØNNE BYRUM
Gangbro over Jernbanen.                          Eksempel på hvordan et pakhus kan                      
                                                                       genbruges som aktiv for børn/unge.

Ankomst med tog til Jelling - et 
tilgroet baneterræn og reklame-
skilte tager i dag mod turister og 
besøgende, når de ankommer til 
Jelling.

Nytilhuggede ”sveller” kan bruges som klatrelandskab og mødested 
for børn og unge.  

Hver dag pendler mange til/fra Jelling med toget.  

TOGHAVEN

35



BYENS HAVE

Mellem Monumentområdets sydlige palisade og University College 
Lillebælts hovedbygninger strækker sig et langt grønt område - Byens 
Have. Det grønne område vil i fremtiden kunne fungere som en åben, 
grøn have midt i byen, hvor man kan gå tur, lege eller slappe af. 

GAMLE TRÆER GIVER SKOVKARAKTER
De flotte gamle træer bibeholdes og vil kunne suppleres med nye træ-
er, så haven bliver bundet bedre sammen og danner en rolig overgang 
mellem byen og Monumentområdet.

SKULPTURER OG MINDESTEN FORTÆLLER HISTORIE
I Byens Have kan der placeres mindesten og skulpturer, der kan være 
med til at fortælle om byens nyere historie. Desuden kan haven indret-
tes med borde/bænke/stole til turister, dagplejere, studerende m.fl.  
  

GRØNNE BYRUM
UDVIKLINGSPLAN - PRINCIPPER

Ældre postkort med motiv af Jelling Seminarium og et haveanlæg ved 
Smededammen. Fra Seminariet var der direkte adgang til anlægget.      

Byens Have som ramme om afslapning, aktiviteter og undervisning.

Eksempel på en sø, hvor store træers spejling skaber en flot og ekstra 
oplevelse på gåturen.   

Eksempel på en en skulpturpark, hvor forårsblomster er med til at 
skabe en varieret haveoplevelse. 

I Byens Have kan man gå opdagelse mellem de høje træer og finde skulpturer og mindesten, der fortæller om byens historie. 

BYENS HAVE
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MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

KLIMAET ÆNDRER SIG
I fremtiden kommer der flere kraftige regnbyger og skybrud. Regn-
skyl med så store mængder vand, at kloakkerne mange steder kan få 
svært ved at følge med. 

KLIMATILPASNING - KLOAKRENOVERING
I Jelling er der en renovering igang af kloaknettet, så regnvandet ad-
skilles fra spildevandet. Det forbedrer miljøet, da spildevandsbelast-
ningen ved overløb til vandløb, søer og havet forsvinder, og samtidig 
er der mindre risiko for oversvømmede kældre, fordi belastningen af 
den eksisterende kloakledning bliver mindre, når regnvandet løber i 
en selvstændig ledning.
 
GRØN OG BLÅ BY   
Andre skybrudsløsninger er at lave flere grønne områder i byerne. 
Grønne områder forsinker regnvandet og mindsker presset på kloak-
kerne. I midtbyen i Jelling er Monumentområdet og de mange grønne 
områder og haver med til at lede regnvandet væk, samtidig med at de 
grønne byrum gør byen smukkere. Regnvand kan også opsamles og 
genanvedes på stedet, f.eks. i forbindelse med rekreaktive byrum. 

Flere steder i Jelling er der arbejdet med parkeringspladser, hvor regn-
vandet kan sive ned gennem belægningen. Bl.a. på Jelling Kirkes par-
keringsplads ved Poppovej og på UCLs parkeringsplads på Jernbanevej. 

BÆREDYGTIG BY

Regnvand kan bruges aktivt i byens rum og være med til at skabe 
frodige og smukke byrum.   

Jelling Midtby skal have et mangfoldigt byliv, hvor alle har mulighed 
for at deltage uanset alder, social status, etnisk baggrund, økonomi 
eller handicap.    

Jellinghøjenes stejle sider er populære og inviterer til leg og aktivitet 
både sommer og vinter.   

RUM by og landskab | 2012

NEDSIVNING FORDAMPNING FORSINKELSE OPSAMLING TIL 
FORBRUG

I nybyggerier med et 
grundareal på mere end 300 
kvm. skal tagvandet håndteres 
med LAR-metoder, med 
mindre særlige forhold taler i 
mod ! Københavns Kommune

BÆREDYGTIG TRANSPORT
I en klimamæssig sammenhæng bruger gå- og cykeltrafik færre res-
sourcer og belaster miljøet mindre end nogen anden form for trans-
port. 

Ved at skabe flere cykelforbindelser og fodgængerprioriterede områ-
der i Jelling midtby inviteres der til at gå og cykle i midtbyen til gavn for 
miljøet.  Ved at mindske særligt den gennemkørende trafik i bymidten 
formindskes også biltrafikkens støj og forurening i byen.

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

MANGFOLDIG BY - PLADS TIL ALLE
I udviklingen af Jelling midtby er det væsentligt fortsat at have fokus 
på at skabe en by, der er tilgængelig og attraktiv for alle grupper i sam-
fundet. 

Byen kan ses som en ramme om en vigtig demokratisk funktion, hvor 
mennesker får en større forståelse for hinanden igennem de daglige 
aktiviteter i byens rum. 

I den mangfoldige by skal der være plads til alle.
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SUNDHEDSMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

SUND BY - BEVÆGELSE I BYENS RUM
Indretningen af byens rum har stor betydning for menneskers fysiske 
aktivitet. En aktiv livsstil er med til at øge den generelle sundhed og 
mindske risikoen for overvægt og andre livsstilsygdomme. Det er der-
for vigtigt at indtænke, hvordan byen bedst mulig kan invitere til leg og 
bevægelse. 

I Udviklingsplanen for Jelling Midtby er der arbejdet med at indtænke 
muligheder for leg og bevægelse i byens rum. F.eks. i BørneHaven, Tog-
haven og Byens Have.    

Byen skal ligeledes invitere til at gå og cykle mest muligt i forbindelse 
med de daglige aktiviteter. Der bør derfor arbejdes videre med at styr-
ke Jelling midtby som gå- og cykelby. 

Fodgængerprioriterede gader, god tilgængelighed og et godt og sam-
menhængende stinet er med til at gøre det indbydende og enkelt at 
færdes til fods og på cykel. 



BYSTRATEGI OG INDSATSER

Et sammenhængende trafiknet med fodgængerprioriterede gader, cy-
kelstier, et overordnet vejnet, god parkering og kollektiv trafik gør det 
let at færdes i midtbyen. En fortætning af midtbyen med byggefelter og 
infillbyggeri giver byen tæthed og tyngde. En koncentration af handels-
liv, boliger, byoplevelser og attraktioner styrker midtbyen og skaber en 
levende og tryg by. Pladser og grønne haver inviterer til ophold i byen.   

TRAFIK OG PARKERING
- Fodgængerprioriteret Gormsgade
- Cykelstiforbindelse ml. Gormsgade og Vejlevej
- Cykelstiforbindelse fra Jelling Kro og mod Tørring 
- Parkeringssivevej vest om Superbrugsen, Sparekassen og Byens Hus
- Supplerende parkeringsplads syd for Byens Hus
- Turistbusparkering i den nordvestlige del af byen

BYGGEFELTER - FORTÆTNING
- Byggefelter ml. Sydhøjen og Runevej
- Byggefelter ml. Runevej og Runecentret
- Byggefelter øst for stationen langs Jernbanevej
- Infill byggeri og øget fortætning i midtbyen

BYRUM - PROMENADE OG PLADSER
- Promenade fra Byens Hus til Jelling Kro
- Gorms Torv
- Byens Torv 
- Stationspladsen

GRØNNE BYRUM - BYENS HAVER
- Krohaven
- Museumshaven
- Børnenes Have
- Seminariehaven
- Byens Have
- Toghaven

- Bytræer / grønne gader

UDVIKLINGSPLAN 

SAMLET PLANFORSLAG
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Udviklingsplan - overordnet strategi/princip for parkering, byfortætning, promenade, byrum og grønne byrum.   



ETAPEPLAN FOR UDVIKLING AF MIDTBYEN

Etapeplanen er første bud på en tidsrækkefølge på delprojekterne i 
Udviklingsplanen for Jelling Midtby, og skal derfor ses med forbehold 
for ændringer.  

ETAPE 1 - MONUMENTOMRÅDET INDVIES
I september 2013 blev 1. etape af Monumentområdet indviet. Etapen 
indeholder en fysisk formidling af skibssætning, palisade og husfund 
samt etablering af cykelsti og stier i området. Gormsgade lukkes, 
træer og beplantning tilpasses og Smededammens brinke justeres 
med mere naturligt fald.   
Økonomi: Fonde, Staten, Vejle Kommune.

ETAPE 2 - PROMENADE, TORVE OG BYGGEFELT MED BYHUSE 
Over de næste år: 
- Promenaden langs Gormsgade - anlæg
- Gorms Torv / Byens Torv / Børnenes Have - anlæg
- Byggefelter Byhuse - lokalplan/udbud og byggeri
- Regulering af kryds ved Jernbanevej/Fårupvej
- Evt. parkeringssivevej 
- Evt. turistbusparkeringsplads 
- Skiltning
Økonomi: Private, Fonde, Vejle Kommune

ETAPE 3 - BYGGEFELTER OG ØVRIGE BYRUM 
2016-?
- Byggefelter ved Runecentret / Runevej
- Byggefelter ved Stationen / Jernbanevej
- Byggefelt ved Jelling Kro
- Byens Have - nyplantning af træer 
- Vejtræer langs indfaldsveje til Monumentområdet
- Belysningsarmatur og byinventar i midtbyen
- Museumshaven
- Krohaven
- Seminariehaven
- Toghaven
Økonomi: Private, Fonde, Vejle Kommune

ØVRIGE SIDELØBENDE PROJEKTER
- 2014-15: Nyt Sognehus bygges på Gormsgade. 
- Efterfølgende fjernes det gamle sognehus og kapellet.
- 2014-15: Til- og ombygning af Kongernes Jelling. 
- Øvrige infillbyggerier i Jelling Midtby

ETAPER
UDVIKLINGSPLAN

ETAPE 1

ETAPE 2
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Udviklingsplan og etapeplan     

ETAPE 3



/jellingmidtby

SAMMEN 
OM BYEN


