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Landsbysamarbejderne
Kolding Kommune består af 20 landsbyer, som er organiseret i Landsbyernes Kontaktforum. Landsbyerne er efter
geografisk placering og historisk tilknytningsforhold organiseret i 9 landsbysamarbejder, der alle er repræsenteret i
Kolding Kommunes Landsbyforum.
Landsbysamarbejderne består i at skabe lokalt samarbejde,
som kan styrke den lokale dagligvarehandel, den fælles
skole, kirke eller forsamlingshus, de fælles foreninger, de
fælles naturværdier i området med mere.
Landsbysamarbejdet Vester Nebel - Jordrup
Vester Nebel indgår organisatorisk i et landsbysamarbejde
med Jordrup. De to lokalsamfund indgår hovedsageligt i
samarbejde som årsag af den geografiske tilknytning til
hinanden. Der eksisterer ikke nogen tradition for samarbejde inden for forskellige områder, og samarbejdet udmønter
sig derfor primært i den fælles organisering i forhold til
Kolding Kommunes Landsbyforum. Vester Nebel hørte tidligere under Egtved Kommune, og bl.a. derfor har området
hovedsageligt været orienteret mod Ågård og Øster Starup
i nord (beliggende i Vejle Kommune).

Forslag til Udviklingsplanen er udarbejdet for Udviklingsgruppen under Vester Nebels Borgerforening af GBL Gruppen for
by & landskabsplanlægning aps i perioden oktober 2008 til maj
2009.
Med Borgerforeningens bestyrelse som styregruppe (Karsten
Barfoed, Peter Jochumsen, Bo T. Kristiansen og Hanne Kristiansen) har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ole
Dall-Jensen, Frank Darling, Niels Eeg Føns, Marianne Hansen,
Steen Johansen, Trille Nikolajsen og Niels Chr. Schultz.   
Tekst, layout og illustrationer:
GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps
Billeder:
Karsten Barfoed og GBL
Tryk:
Kolding Kommune
Luftfoto og grundkort udlånt af Kolding Kommune
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Kilder:
Egtved Kommuneplan 2005-2017
Kulturmiljøer i Kolding Kommune
Miljøportalen.dk

Forord
Hermed sendes forslag til udviklingsplan for Vester
Nebel og omegn til høring. Den færdige udviklingsplan er udtryk for borgernes ønsker og ideer til områdets udvikling de næste 10-15 år. Forslaget indeholder
ønsker og forslag til forbedringer i og omkring Vester
Nebel.

Udviklingsgruppen anser det for vigtigt:

Planens indhold er udarbejdet på baggrund af arbejdsgruppens drøftelser på en række møder i 2008, 2
fælles møder mellem GBL og styregruppen med indtrædelse af personer fra arbejdsgruppen (den fælles
gruppe kaldes nu Vester Nebel Udviklingsgruppe),
samt 2 forudgående borgermøder afholdt på lokalsamfundets eget initiativ i november 2007 og februar
2008. Endvidere er planen justeret på baggrund af
Teknisk Forvaltnings kommentarer til et tidligere udkast af planen og endelig fremlagt på et borgermøde i
marts 2009.

• at forbedre forholdene på skole- og fritidsområdet
ved at samle faciliteter centralt i byen, og ved at sammentænke funktioner med ny skole og ny multihal

De indkomne bemærkninger fra borgermøde og
offentlighedsfase er efterfølgende vurderet af Udviklingsgruppen og fremgår hovedsageligt som bemærkninger på side 18-19 i hæftet.
Kolding Kommune har opfordret de forskellige landsbysamfund til at udarbejde disse udviklingsplaner for
at kende landsbyernes ønsker til udvikling og tiltag
for fremtiden.
Her er også tale om forslag til nogle initiativer, der
kun kan realiseres, hvis de berørte grundejere og
lejere er indforstået hermed.
Forslaget er disponeret som følger:
Først en beskrivelse af Vester Nebel og omegn (beliggenhed, overordnet struktur samt byfunktioner og
offentlige faciliteter). Dernæst et afsnit der beskriver
bindinger og kulturhistorie, og dermed særlige hensyn i forhold til fremtidig udvikling. De følgende
afsnit beskriver og perspektiverer området som
henholdsvis bo- og arbejdssted, samt som fritids- og
rekreativt område. Forslaget indeholder endvidere et
afsnit om infrastruktur, hvor bl.a. de trafikale forhold
behandles. Planen indeholder en række ønsker og forslag til forbedrede forhold i området, hvilket beskrives under hvert sit respektive tema.

• at den fortsatte byvækst sker velovervejet, og
understøtter byens karakter, dels som selvfungerende
bosætningsby, og dels som attraktivt boligområde
midt i et unikt landskab

• at forbedre trafiksikkerheden, dels ved hjælp af indsats på og langs vejene, og dels ved at udbygge stisystemet i området, bl.a. med henblik på sikre skoleveje
• at der udbygges et sammenhængende stinet, bl.a.
med henblik på at skabe forbindelser mellem by og
omgivende landskab, og for at gøre gå- og cykelafstande kortere og mere oplevelsesrige
• at sikre et boligudbud, der bibeholder den aldersmæssigt brede beboersammensætning i området
• at sikre den fortsatte eksistens og udvikling af områdets mange foreninger og det lokale engagement,
herunder forbedre lokaleforholdene ved udnyttelse af
den nuværende skole

Vester Nebel Udviklingsgruppe  
Maj 2009

Primære tiltag i fremtiden
Udviklingsgruppen under Vester Nebel Borgerforening vurderer, at der bør ydes en særlig indsats for at følgende 3 indsatser i udviklingsplanen bliver fulgt op i den nærmeste fremtid:
1) Samling af skole, ny multihal og øvrige fritidsfaciliteter på et mere centralt sted i byen (se side 13)
2) Med henblik på ikke at fortstærke byens langstrakte karakter og for at skabe et mere naturligt centrum i byen,
ønskes den fremtidige byudvikling fortsat vest for Vester Nebel (se side 10)
3) Etablering af cykelsti mellem Vester Nebel og Kolding Nord (se side 15)
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Karakteristik

afVesterNebelløberEgtvedvej,dersammenmedDons
Landevej-sominyeretiderblevettrafiksikkerhedsforbedVesterNebelerbeliggendeidennordligedelafKolding
ret-udgørhovedforbindelsenfraKoldingmodnordvestog
Kommune.ByenliggeriVesterNebelSogn,dergrænseroptil herunderBillund.DonseretlillelandsbysamfundbeligVejlekommune,ogVesterNebelersognetsenestebymæssige gendeumiddelbartpådenmodsattesideafDonssøernei
bebyggelse.
forholdtilVesterNebel,menDonshørerdermedogsåtilet
andetsogn;AlmindSogn.
FraVesterNebelerderca.7kmtilKoldingNordogca.12km
tilKoldingcentrum.Desudenerderknap10kmtilEgtved,
VesterNebeleretstørrelandsbysamfundogharformsom
somvarområdetstidligerekommuneby.Pådennordligeside enlangstraktvejklyngeby,somfraslutningenaf1800-talletblevudbyggetmedkarakteristiskeinstitutionersom
j
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skole,kro,brugsforening,andelsmejeriogforsamlingshus
Do
forudenmindrehåndværksvirksomheder.Afsognetsnuværendeca.600husstandeerdeﬂestekoncentreretiselve
VesterNebel,ogsetoverdesidste10årerderkommetca.
250nyeboligertil.Byenprægesafﬂerenyereboligområder,hvorafhenholdsvisBakkedraget(ibyenssydligeende)
ogSødalen(inordøst)ernogleafdeseneste.Derborknap
ej
v
le
1.800personeriVesterNebelsogn,somligeledesudgørsit
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s
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Overordnet struktur
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Koldingvejudgørbyensrygrad,ogidennordligeendeaf
vejenfindermanbl.a.VesterNebelSkoleogBørnegården
VesterNebel(børnehavemedvuggestuepladserimidlertidigelokaler).LængeremodsydadKoldingvejligger
Dagli’Brugsenogforsamlingshusetpådenenesideoglidt
længeremodsydpåmodsattesideforefindesbyensbager.
VesterNebelkirkeliggerligeledesudtilKoldingvej,oget
stykkeindenbyzonenpasseresisyd,forefindesetmindre
erhvervsområde.Længeremodøst(adBavnehøj)finder
manbyenssportsplads,ogientidligerebørnehavebygning
påarealetharlokalhistoriskarkivogAktivitetshusetOasen
sinelokaler.
VesterNebeleromgivetaf2nord-sydgåendedale,nemlig
VesterNebelådalpådenvestligeside,ogDonssødalenpå
denøstligeside.Dissetolandskabeligetrækprægerområdetogudgørenuvurderlignaturressource.
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SomdetfremgårafovenståendeerVesterNebeletstørre
landsbysamfund,derligeledesrummermangeinstitutioner
ogforeninger.PåVesterNebelSkoleerdertilbudsomSFO
og0.-6.klasse,mensAlminde-ViufFællesskolefungerer
somkommunaloverbygningsskole.DenovennævnteDagli’Brugsomfatterligeledestankanlæg,medicinudlevering,
biblioteksautomatogpostbutik.
Byenssportspladsanvendesafenvelfungerendeidrætsforening,somdogikkeråderoverhalfaciliteteribyen.
Områdeteryderligerebegunstigetmedenlangrække
foreninger,hvorafkannævnesenborgerforening,ﬂere
grundejerforeninger,Initiativforeningen,enlokalhistorisk
forening,ensportsfiskerforening,enfolkedanserforening
(”De4Hjørner”),enteaterforening(BruskHerredsMorskabs-ogTeaterforening)ogVesterNebelEfterløn-og
pensionistforening.

es

Områdetsmangeforeningerkommunikererilokalbladet
”ForeningsNyt”,derdækkerVesterNebelSognogØster
StarupSogn(VejleKommune).
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DenlokaleKFUMspejdergruppehørertilispejderhytten
”Løvehulen”,beliggendeumiddelbartnord
forbyen.
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Eksisterende skov
Sø/Vandløb
Eksisterende skov

Trafikale tiltag
Beskyttelse,bindingerogkulturhistorie

Dettekortangiverdevæsentligstebindinger,somnødvendigvismåtagesmediden
Primære veje
samledevurderingafområdetsudviklingsmuligheder.
Vester Nebel

Fredede fortidsminder
Bølling

Sønderskov
Større husdyrbrug
Fredede fortidsminder
m/ beskyttelseslinie

Eksisterende byskilte

Foratsikreatdenfremtidigebyudviklingikketruergrundvandet,erdetnødvendigtat
afdækkeenrækkeforskelligebeskyttelsesforhold,dersikrergrundvandet-hvilketbl.a.
gælderkategorien”særligedrikkevandsinteresser”.Afdetlillekortfremgårdet,atder
iVesterNebelstilfældeerto’tunger’afområdemedsærligedrikkevandsinteresse,der
rækkerindilandsbyensbebyggelse.
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Byudvikling på særlige
betingelser
Busholm bro. I baggrunden anes taget på den nedBoliger
lagte station i Dybvadbro.
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Ejendommen Elkærholm ligger i en
tæt begroet lavning.

Nedlagt station

Kulturhistorie

Severin Jørgensen (1842-1926)
VesterNebelBrugsforeningvarenafKoldingoplandstreførstebrugsforeninger.Denblevopretteti1874afSeverinJørgensens2brødre,dervarhenholdsvislokalfriskolelæreroggårdejeriDons.Dadenførsteuddelerikkelevedeoptilforventningerne,blevSeverinJørgensenhidkaldtogfungeredesomuddeleriVesterNebeliperioden1875-1911.Idenperiode
varhanligeledesinitiativtagertilførstenfællesindkøbsforeningforallebrugsforeningerpåKoldingegnen,dernæstfor
FællesforeningenafJyskeBrugsforeninger,ogi1896varhanmedstifterafdenlandsdækkendeFællesforeningenforDansk
Brugsforeninger(FDB),hvorhanfungeredesomformandfraforeningensstiftelsetil1913.
Elkærholm
HerregårdenElkærholmvarogerenafegnensstorebesiddelser.Tidligerehørteogså
kirkeniVesterNebeltilgårdensbesiddelse,meni1930blevkirkenselvejendeogovergiktilfolkekirke.
Smeltevandsdalen”Bækdal”–eller”smedefolden”idagligtale–findesumiddelbart
sydvestforElkærholm,ogområdethørertilherregården.Idennedalerderfundet
resteraffortidigeskvatmølleanlæg.Disseanlægvarnøjebetingetafdetomgivende
miljø:densmalle,dybtnedskårnedalmedvældisiderneogmedetvandløbibunden
medstærktfaldogrigeligvandføring.Anlæggetgårlangttilbageimiddelalderen.
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Troldhedebanen (1917-1968)
Banenblevanlagtiperioden1914til1917.DengikfraTroldhedemellemHerningog
SkjernoverGrindstedtilKolding,medenafstikkertilVejen.VedDybvadbro,umiddelbartsydforDonssøerne,varderenstation.Stationenervelbevaretmedpakhusog
læsserampe,ogpakhusetrummeridageninformativplancheudstillingomTroldhedebanenshistorie.Banenhavdestorbetydningunderdetoverdenskrige,hvormængderaftørvogbrunkulblevfragtetfraudvindingsområderneidetmidtjysketiludskibningfraKoldingtilrestenaflandet.
StoredeleafTroldhedebanenblevefternedlæggelsei1968,sløjfetfuldstændigt.Doger
denca.10kmlangestrækningmellemKolding,overBramdrupdamogFerupbevaret
ogomdannettilnatursti,derkannydestilfods,tilhestellerpåcykel.
Busholm bro
Broenerefteralsandsynlighedﬂyttettilstedeti1937fradengamlegrænsevedSkodborghus.HergikdenoverKongeåenfra1864-1920.Densydvestligejernsøjlebærer
årstallet1862.

Søndersø

Søndermose

Opførelse af Harteværket og ændring af vandløb
I1919købteKOH(KoldingOplandsHøjspændingsværk)DonssøernesomvandreservoirforHarteværket.Desudenblevderiværksatetprojektmedhenblikpåatændre
vandetsaﬂøbsmønster.TidligereløbAlmindÅgennemDonssøerneforbiDybvadbro,
ogvideretilKoldingÅviaVesterNebelÅ.Vedatbyggeenspærredæmningved
sammenløbetafVesterNebelÅogAlmindÅskabtesStubdrupSø,ogherfratvang
manvandetsløbøstoverviaStallerupSø,hvorfradergravedesen2kmlangcementkanalmodsydtilHarteværket.Anlæggetmedførteenbetydeligvandstandshævning
opstrømsiDonssøerne(NørresøogSøndersø)ogSøndermose.Vedatvendevandet
skabtesenfaldhøjdepå26meter,hvilketkunneudnyttestilatomsættevandkrafttil
elektricitet.

Fakta: Beskyttelse og bindinger

Påkorteterangivetbindingersomkulturmiljø,kirkebyggelinie,kirkeomgivelser,beskyttedejord-ogstendiger,
fortidsminder,beskyttedevandløb,å-ogsøbeskyttelseslinie,skovbyggelinie,§3-områder(eng,hede,mose,overdrev,strandengogsø),udpegetnynaturogdrikkevandsinteresser.DisseinformationerergengivetfrahjemmesidenMiljoeportalen.dk.
Drikkevandsinteresser
Nyebyudviklingsområdermåsomudgangspunktkunudlægges,hvorderikkeersærligedrikkevandsinteresser.
Hvisdetikkeermuligt,skalområderneudlæggessådertagessærligeforholdsreglertilbeskyttelseafgrundvandsressourcerne.

Busholm bro

Husdyrbrug
Desudenangiverkortetetudvalgtantalafområdetserhvervsmæssigedyrehold.Årsagentilangivelseherafer,at
deterdetnødvendigtatscreeneområdetforeventuellelugtgenerfralandbrug,foratafdækkeområdetsbyudviklingsmuligheder.Deinformationer,derliggertilgrundforangivelseaferhvervsmæssigedyrehold,
stammerfraetlugtkortudarbejdetpåbaggrundafdetcentralehusdyrregisteroglovkravtillugt.
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Attraktivbosætningogbyudvikling
VesterNebelharudvikletsigfraatværeetlokalsamfund,hvorenstorandelafdebosatteogsåarbejdedei
lokalområdet,tiletmindrebysamfund,hvormangeaf
beboernedagligtkørerudenforområdetforatarbejde
ogklareandreafhverdagensgøremål.Sombeskrevet
iforrigekapitelerderidetsenesteårtibyggetganske
mangeboliger,ognyekvarterererskudtfrem.Dette
synesganskeforståeligtidetVesterNebelogomegnbesidderenlangrækkebosætningskvaliteter,hvoriblandt
deunikkenatur-oglandskabsressourcermåværeen
særligstærkfaktor.Byenharsamtidigdenødvendige
institutionerogservicefunktioner,derskaltil,foratfå
enhverdagtilathængesammenforfxenbørnefamilie
(dagpasning,skole,dagligvarebutikogfritidstilbud).
Enaffølgevirkningerneafdenkraftigebyvækstogsamt
denændredeprofilfraselvfungerendelandsbytilhovedsageligtbosætningssteder,atdersærligtimorgentimerneoplevesetstortomfangaftrafik.Dettegælder
særligtvedskolen,dersammenmedBørnegården
generererendeltil-ogfrakørselietknudepunktibyens
nordligeende.
SomnævntiforrigekapitelharVesterNebeludviklet
sigsomenlangstraktbebyggelseomKoldingvej.Med
denhidtidigeplanlægning,hvorderpegespåyderligere
udstykningeridensydligeendeafbyen,særligtpåden
vestligesideafKoldingvej,vilbyenbliveyderligere
langstrakt.Deterkendes,atderpågårenmeredetaljeretplanlægningafdeførsteetaperafbyensyderligere
byvækst.Pådetgrundlagacceptererlokalsamfundetat
byenudvidesyderligeremodsyd,dogpåetreduceret
arealiforholdtilkommunenssydligegrænseforbyudviklingsområdeoverførttilbyzone.Jf.kortetsgråfelter
gælderdettepåbeggesiderafKoldingvej.

Nyt boligområde

Istedetfordearealer,derhermedønskestagetudaf
planerneforbyensvækst,pegesderiplanenpå,atfremtidigboligudstykningerskervestforVesterNebelpået
størrearealbeliggendepådensydligesideafJordrupvej.
Jf.kortetside8erdergrundvandsinteresseriområdet,
menumiddelbartsynesdetatbegrænsesigtildennordligesideafvejen.Detområdederpegespåerforholdsvist
ﬂadt,dogmedetkraftigtkuperetterrænmodådalenog
særligtmodBækdalenisyd.
Jordrupvejvilværedennaturligeadgangsvejtilområdet,
mendavejenerforholdsvissnæverogdererringeoverbliksforholdvedudkørselfraJordrupvejtilKoldingvej,er
detnødvendigtattrafikindgårsometprioriteretemnei
fremtidigeundersøgelserafområdetsrealiserbarhed.En
andenvigtigdimension,somdetervigtigtatafdækkei
undersøgelseafmulighedenforboligudstykningerdet
pågældendested,erforholdetmellemdetforeslåede
boligområdeoglandbrugiområdet.Dettegælderbl.a.
afklaringift.lugtgener.
Vedetfremtidigtboligområdevestforbyen,vilVesterNebelådalindgåsomensmukgrønkile,dermedfordelkan
rummestiforbindelser,somforbinderbyenpålangs(se
kapitlet”Landskabeligeomgivelserogstiforbindelser”).
Baggrundenforatpegepåudstykningervestforbyener
somalleredenævnt,atbyenihøjeregradønskeskoncentreretometcenter.Udfradentankegang,ogdetforhold
atﬂereafdeeksisterendebyfunktionersomfxskole/børnehaveogsportspladsliggerlangtfrahinanden,pegesder
iplanenpå,atskoleogennymultihalsamlesmedidrætsfaciliteterpåsammested.Iførsteombæringpegesderpå
ensamletplaceringpådeneksisterendesportsplads,men

Området vest for byen besidder store natur- og landskabskvaliteter, som resten af
Vester Nebel og omegn. Her ses området fra nord, på den anden side af Jordrupvej.

Fremtidsscenarium:

Vester Nebel - fra landsbysamfund til forstad
VesterNebelharudvikletsigtilenstadigmereattraktivbosætningsby.Detteskyldestilstedeværelsenafoptimaladgangtilde
omgivendenaturressourcer,enrækkemoderneogvelfungerende
institutionermedstorkapacitetogvelrenomeredeprofiler,samt
etaktivtidræts-ogforeningssliv.Medbyensnyeudvidelsemod
vest,harVesterNebeldelsfåetetmerenaturligtcentrum,ogdels
ernaturoglandskabblevetintegreretendnustærkereibyen.Den
nyebydelsikrerbyensbredebeboersammensætning,ogunderstøtterligeledeslokaldagligvarebutik,skolesamtbørneinstitutionerneseksistens.Byenprægesafenrækkelavenergiboliger,og
idetheletagerfungererlokalsamfundetsomenrollemodelift.
ressourceforbrug,hvilketerligefraaffaldshåndtering,over
varmeforsyningtilenergiforbrug.
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Boligområderne i Vester Nebel indeholder grønne kiler, der
sikrer sammenhæng og udsyn til det omgivende landskab.
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De forslåede udstykninger i Vester Nebel på ovenstående kortet, tager udgangspunkt i et ønske om, at byen ikke skal gøres yderligere langstrakt. Istedet
for udbygning i syd, peges der på et areal vest for byen.

Sø/Vandløb

laderdettesigikkegøre,kandissefunktionermedfordel
indtænkesietnytbyområdevestforVesterNebel.Senæstekapitelforyderligerebeskrivelseafensamletplacering
afskole,multihalogidrætsanlæg.

Nye boligområder

Princip ved nybyggeri

Deteretønske,atnybyggedeboligerogbygningerindpassesieksisterendebebyggelseogdetpågældendesteds
landskabeligekarakter.Detteprincipbørsåledesefterstræbesisåvelkommendeudstykninger,somvednybyggeri
påeksisterendeparceller.

Erhvervs- og boligformål

PåKoldingvej,mellembyenskirkeogBavnehøj,præges
strækningenvisueltafenrækkeerhvervsbygninger.Ved
fremtidigfraﬂytningafområdetserhvervsaktiviteter
børdetundersøgeshvilkemuligheder,dereksistererfor
ændretanvendelseafområdet.Disseovervejelserskerud
fraetønskeomatetablereetmeresamletudtryklangs

Eksisterende skov

Fra Kolding Kommune - Byudviklingsnotat 2008
Byudviklingsområde der overføres
til byzone
Byudvikling på særlige betingelser
Boliger

Koldingvej,hvorboligfomålellerandenanvendelse,som
indpassersigbedreikirkeligeomgivelser,børværede
primæreanvendelsesformer.
Sø/Vandløb
Eksisterende skov
Denhidtidigepraksismedblandingaferhvervog
boligerharbevirket,atnoglehusstandeerpåvirketaf
Grønne arealer
støj-oglugtgener.Meddisseerfaringerogmedudgangspunkti,atVesterNebelliggertætpåstoreerhvervsareaSærlige kig fra byområde
leriKoldingNord,ønskesderingen
yderligereerhvervsudbygningiVester
Eksisterende træer
Nebel.
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Koldin

Eksisterende skov

Særlige kig fra byområde

Nye træer
Eksisterende træer

Eksist

Fællesfaciliteter,forskønnelseogbevaringsværdigesteder
MedVesterNebelsbeliggenhedmidtietnaturskøntområde
erderrundtomibyenmangefascinerendekigtildenomgivendenatur–enrækkeafdisseermarkeretpåøverstekort.
Endvidererummerbyenenrækketidstypiskebygninger,
somhverisærfortællerenhistorieombyensudviklingover
tid.EtandethistoriefortællendeelementibyenermindeanlæggetmodsatDagli’Brugsen,hvordereropstilletenbuste
afBrugsforeningspionerenSeverinJørgensen,dervaruddeleriVesterNebeliperioden1875-1911.

Ved sportspladsen forefindes både klubhuset (tv.) og Aktivitetshuset
”Oasen” (mf.) med lokalhistorisk arkiv i dele af lokalerne. På dette
sted og det øvrige areal, peges der på mulighed for samling af skole og
fritidsfaciliteter.

Ønsker til tiltag

1: Samling af skole og fritidsfaciliteter
IVesterNebelforefindesdersomalleredenævntbådeen
skoleogenbørnehave.Børnehavenernormerettil100
børnogfuldtbelagt.Desudenerderoprettet12vuggestuepladserimidlertidigelokalerpåBørnegårdenindtil
enplanlagtnytilbygningeropført.Opførelsensynesdog
udskudt.
Skolenblevi2001udbyggetmedetnytindskolingsafsnit
samtSFO-ogadministrationslokaler.Skolenrummerpt.
knap200børnfordeltpå0.-6.klasse.Nordvestforskolebygningenforefindesenlavtliggendegræsplæne,somanvendestilidrætidenudstrækningdetermuligt.Arealeter
ofteoversvømmetsomfølgeaf,atdetliggernedtilVester
Nebelå.Detkanherværenødvendigtatjusterestemværkerne,derregulerervandstandenpådenpågældende
å-strækning.Somfølgeafdeeksisterendeforholdmed
hyppigeoversvømmelserminimalefacaliteteranvender
skolenhovedsageligtsportspladsentilafviklingafudendørsidrætstimer.Sportspladsogskoleervelatmærke
beliggendeetstykkefrahinanden.
Derbådeplanlæggesogønskesyderligereudstykninger
afboliggrundeiVesterNebel.Foratfremtidssikrebyen
ogområdetskapacitetpåskole-ogfritidsområdet,og
medhenblikpåatsamledepågældendefaciliteter,peger
planenpå,atderbyggesennyskoleogmultihalpåendel
afdeneksisterendesportsplads.Denneplaceringvilvære
langtmerecentraltibyen,ogsamtidigvildetværeenanledningtilatgennemtænkestiforbindelsermellembyens
mangeboligområderogdettenyecentrum.
Vedennydisponeringafdetpågældendeområde,der
ogsåomfatterdeteksisterendeklubhus,aktivitethuset–beggeopførtitræ–ogparkeringsarealet,givesder
mulighedforopførelseafskolemedoverbygning,SFOog
multihaltilanvendelseforbådeskoleogidrætsklubben,
somligeledesvilfåforbedredeomklædnings-ogklubfaciliteter.Idetsamledekompleksbørderdesudenoprettes
etsted,hvorbyensstørrebørnogungemenneskerharmulighedforatmødes.Dererefterspørgselpålokaler,hvor
dennebeboergruppekanmødesomfællesinteressersom
IT,computerspil,bordtenniso.lign.

Nogleafdeboldbanearealer,derbebyggesmedskole
oghal,kaneventuelterstattesidengrønnekilenordfor
området.Hererdetdognødvendigtatrespektereindkigtil
kirken,hvilketgøratvoldeoglysanlægmedstorsandsynligikkekanetableres.
Somledidenbeskrevnesamlingafskole-ogfritidsfaciliteter,kandenfraﬂyttedeskolebygninghusedeaktiviteter,
somnuhørertiliAktivitetshuset”Oasen”oglokalhistorisk
arkiv.Desudenkanområdetsdagplejere,vuggestue,børnehaveogøvrigepasningstilbudsamtforskelligefritidsforeningerhaveglædeafdeledigelokalerogudearealerpå
dennuværendeskolesgrund.
Fortove og belysning
Byensfortoveergenereltidårligstand.Flerestedererﬂiser
knækketmedrisikoforfaldulykkertilfølge.Påbeggesider
langs Koldingvejløberasfaltbelagtfortovogcykelbane.
Særligtpåenstrækningvedkirkenerfortovsbelægningen
idårligstand,ogﬂerestederrundtomibyenerbelægningenrenoveretmedlappeløsninger.Derersåledeset
ønskeom,atfortoveneibyengennemgribenderenoveres,
ogatdergenereltsikresmeresikreforbindelsersærligttil
skoleogidrætsfaciliteter(se”Landskabeligeomgivelserog
stiforbindelser”).
Ca.halvdelenafdeneksisterendegadebelysningpå
Koldingvejermonteretpåtræpæle.Somlediensamletrenoveringaffortoveogbelysningønskesogsådennedelaf
gadebelysningenerstattetmedetkønnereogmeretidsvarendelysarmatur.Desudenønskesgadebelysningenﬂyttet
tilfortovssidensamtfortsattilElkærholmvej.
Vej- og cykelforholdene
på Koldingvej, set fra
p-pladsen ved kirken.
Belægning og belysning
trænger til en renovering.

SødalenerdetsenestudbyggedeboligområdeiVesterNebel,ogadgangtildetteområdeskerfraDonsvej.PåenlængerestrækninglangsDonsvejfremtilindkørseltilboligområdeterderhverkenfortovellerbelysning.Foratskabe
meresikreforholdforgåendeogcyklister,ogmedhenblik
påatmarkeredenbymæssigebebyggelse,ønskesderetableretgadebelysningogfortovpådenomtaltestrækning.
Enalternativadgangtilområdetforgåendeogcyklister
kanmedfordelskefradettilstødendeboligområdevestfor
Sødalen(senæstekapitelformarkeringpåkort).
Miljøstationer
Derforefindesiskrivendestundkunénmiljøstationi
VesterNebel,ogdenerplaceretpåNytoft.Medhenblikpå
athøjnegenanvendelseogmiljøhensynønskesderopstillet
miljøstationerﬂerestederibyen,hvilketsynessærligtnødvendigt,efterhåndensombyenerudvidetmedenrække
nyeboligområder.
Hidtidigebestræbelserharendnuikkeresulteretiﬂere
miljøstationer,ogderforønskesdennefunktionindtænkti
bebyggelsesplanerneforfremtidigeudstykningeriområdet.
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Donssøerne set fra ’højderyggen’, hvor Koldingvej fører til Vester Nebel.
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Landskabeligeomgivelserogstiforbindelser
VesterNebelogomegnprægessomnævntafto
nord-sydgåendedale,hvilketberigerområdet
medetsmuktogvarieretlandskabmedskovlommer,åerogsøer.Endvidereerheleområdet
udpegetsomværdifuldtlandskab.Derforefindesalleredeendelstiforløb,somforbinderbyen
meddenomgivendenatur,mendereksisterer
stadigetpotentialeiatudbyggedeteksiste-
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Ny stiforbindelse langs ådalen
Iplanenpegesderpåatetablereenstiforbindelselangsådalenvestfor
byen.Dennestrækningmånødvendigvisløbe,sådenikkekonstantoversvømmes,menmeddenretteplaceringvildenværeetgodtgang-ogevt.
cykelalternativtilKoldingvej.Hervedetableresenforbindelsebagombyen,
menjf.dettidligerebeskrevedeønskeomatudbyggeVesterNebelpået
arealsydforJordrupvej,vilderogsåskabesforbindelsermellemnyeboligområder,eksisterendebyogdenomgivendenatur.Optimaltsetkanstien
etablereforbindelsefraVesterNebelvejnordforbyentilTroldhedestieni
syd.
1: Et nyt rekreativt område
Undervejspassererdenønskedestietdambrug,hvisbassinerikkelængere
eribrug.Nårerhvervsaktiviteternehelthørerop,erderpotentialeri,at
udnytteområdetsplacering,kulturhistoriskeværdiogindhold.Anlægget
kansåledesomdannestilrekreativtareal,hvorderogsåermulighedfor
ophold.Deteroplagtatomdannelsenafområdetkunneskemed”vand”
somtema.Meddenretteanvendelseafogtilgængelighedtilområdet,vil
derkunneblivetaleometﬂotgrønt-blåt’åndehul’ibyen.

vej
nde
s La
Don

le
Persil

rendestisystemogforbedretilgængelighedentildestorenaturressourceri
området(fxviaordningen”Sporilandskabet”).

Utilgængelige stiforbindelser
Deleafdenregionalestirute,dergennemløberområdet,oplevessomutilgængelig.DettegælderdelspåenstrækningfraSoldaterbroenogvidere
modnordpådenøstligesideafNørresø.Herholdesdenoffentligeadgang
ikkeihævd,hvilketderønskesgjortenindsatsforatudbedre.
Enandendelstrækning,dertiltrodsformarkeringenpåkortet,irealiteten
ikkesynesgangbar,erstrækningenfradenøstligesideafPilebroogstik
modsydtilTroldehedestien.Dennestiforbindelsesynesatværeikkeeksisterende.Istedetforeslåsdet,atderetableresenstiforbindelseover
Pilebro,ogfradenvestligesideheraf,kanderetableresensti,derkobler
sigpåTroldhedestien.
Underføring af ny sti
Deteretønske,atderumiddelbartnordforBakkedragetetableresstiforbindelseunderKoldingvej.Hervedforbindeseksisterendeboligområder
medfremtidigeboligområderøstforKoldingvej,ogdesudengiverdeten
sikkerskolevejetildennyefællesplaceringafskole,nymultihalogfritidsfaciliteter.UnderføringenforudsætteratKoldingvejhævesdetpågældende
sted,hvilketdesudenbevirkeatstrækningenherfåretmerevandretforløb.
2: Udsigtspunkt
VedankomsttilVesterNebelfrasyd,passeresenstrækningafKoldingvej,
derløberpåenhøjderygmedfascinerendeudsigtoverDonssøerneogdet
omgivendelandskab.Herkunnemedfordeletableresetudsigtssted,hvor
bilisterharmulighedforatgøreholdt,ognydesynet.Dettevildesuden
forbedretrafiksikkerheden,idetenvigepladsantageligvisvilreducereomfangetafbilister,dergrundetudsigtenslækkerpåderesopmærksomhed
påtrafikogvejforhold.Ensådanvigepladsbørselvsagtplacerespåden
østligesideafKoldingvej,ogdetvurderesatder,veddetpåkortetmarkeredested,eksistererdenbedstegnedekombinationafforholdmedhensyn
tilterrænogudsyn.
Forbedret cykelforbindelse til Kolding
VejstrækningenKoldingvej-EgtvedvejmellemKoldingogVesterNebeler
blevetogbliverstadigmeretrafikeret.Endvidereharstrækningenetforløb,
derbugtersigendel,ogdermedﬂerestederbevirkerringeoversigtsforholdforhenholdsviscyklisterogmotoriseredekøretøjer.Derforerderet
udprægetønskeom,atderetableresencykelstimellemVesterNebelog
KoldingNord.LangsKoldingvejvildetangiveligtværemesthensigtsmæssigatudføreensådancykelstisomendobbeltrettetsti,
placeretpåvejensvestligeside.
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Infrastruktur
Trafiksikkerhed

Borgerneharpegetpåenrækkeproblematiskestederi
området.Idenneplanformidlesdeudpegedestederog
detrafiksikkerhedsmæssigeproblemer,dereksistererher.
Deendeligeløsningsforslagbørdogberopåenegentlig
trafikplan,hvorsognetogtilstødendeområderbehandlesi
sinhelhed.Ensådantrafikplanerenomfattendeogspecialiseretopgaveogliggerderforudenfordetteprojekt.Det
erdoggenereltetforbedrendetiltagatsikre,atbyzonener
tydeligtmarkeretmedbyskiltesomminimum.Desuden
kanderidemestbelastedekrydsudførestiltag,dervisuelt
virkerhastighedsdæmpende,hvilketfxkangøresvedhjælp
afstrategiskplantedetræerellerkantningafvejen.
Detervelatmærkenødvendigtidehastighedsdæmpende
foranstaltningerattagehensyntilstorekøretøjer,somfx
landbrugsmaskiner.Detmåderforindtænkes,atkøretøjer
kanpasseredehastighedsdæmpendeforanstaltninger,elleratderfindesalternative
ruter.
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Førproblempunkterneudpegetafborgernebeskrivesi
detfølgende,skaldetnævnesatkommuneniskrivende
stundudføreretsamlettrafiksaneringsprojekt,deromfatter
tiltagvedmarkering2,3,6,10og11(markeretpåkortmed
grønnetal).Umiddelbartviltrafiksikkerhedsforholdene
bliveforbedretdepågældendesteder,menhvorvidtprojektetløserdeiplanenomtalteproblemstillinger,mågranskesi
dennærmestefremtid.
1: Cykelsti i nord
DeneksisterendedobbeltrettedecykelstimellemÅgårdog
VesterNebelenderumiddelbartnordforbyen.DaindkørslentilVesterNebeludgøresafenlillebakke,kanderopstå
risikobetonedetrafiksituationer,vedcyklisternespassageaf
vejen,ogvedderingeoverbliksforholdpåstedet.
2: Krydset Koldingvej / Donsvej
Dettekrydsersærdelestrafikeretafforskelligetypertrafikanter,grundetdetsplaceringvedskole,børnehaveogden
nordligeankomsttilVesterNebel.
Iforbindelsemeddetomtaltetrafiksaneringsprojektetableresherenhævetﬂademedrødasfalt.Ramperneidette
krydsdimensionerestilenhastighedpå30km/t.

Krydset ved skole og børnehave, set fra Donsvej.

Der ønskes forbedrede parkeringsforhold ved
byens bageri (gule bygning th.).

Den nordlige ankomst til Vester Nebel,
med krydsende cyklister på bakken.

3: Krydset Donsvej / Ågårdvej
Dettekrydsergansketrafikeretafforskelligetypertrafikanter,grundetdetsplaceringtætpåskoleogbørnehave,
forudenattoafbyensprimærevejekrydserhinanden.

kortestrækningkanoplevessometknudepunktpåKoldingvej.Afsammeårsagkanstedetmedfordelmarkeres,
ligeledesmedhenblikpåatundgåuhensigtsmæssighøj
hastighedpådennestrækning.

Ligesomforrigekrydsetableresderiforbindelsemedtrafiksaneringsprojektetenhævetﬂademedrødasfalt.Ramperne
idettekrydsdimensioneresligeledestilenhastighedpå30
km/t.

10: Overgang på Bavnehøj
NørresøAllémøderBavnehøjligeder,hvordenneslåret
sving.DaderforefindesendelboligerpåNørresøAllé,
ogendelgåendekrydserBavnehøjpådettested,erdetnødvendigtatforbedrekrydsningsforholdenepåstedet.

4: Krydset Donsvej / Bavnehøj
Hererendnuetgansketrafikeretkryds.Krydsetkanmed
fordelmarkeresbl.a.medhenblikpåatundgåuhensigtsmæssighøjhastighed.
5: Krydset Donsvej / Sødalen
Sødaleneretheltnybyggetboligområde,hvistilkørselliggerafsidesdenøvrigebymæssigebebyggelse.Foratundgå
uhensigtsmæssighøjhastighedpåstedeterderbehovfori
højeregradatmarkerekrydset.(seside13forbeskrivelseaf
ønskeomfortovogbelysning)
6: Krydset Koldingvej / Ågårdvej
Ogsåhererdertaleometgansketrafikeretkryds,hvoren
afbyensprimærevejerammerhovedgaden.
Ligesomderi2afdeforrigekryds,etableresderogsåen
hævetﬂademedrødasfalt.Ramperneidettekrydsdimensioneresligeledestilenhastighedpå30km/t.
7: Krydset Koldingvej / Jordrupvej
DettekrydsharensærdelescentralplaceringiVesterNebel,dabådeForsamlingshusogDagli’Brugsenliggerher.
DesudenbådebugterogskrånerJordrupvejstærktoptilsit
mødemedKoldingvej.Dettebevirkersamletsetganskedårligeoverbliksforhold,særligtfortrafikanterderkommerfra
Jordrupvej.VeddenønskedeudvidelseafVesterNebelmod
vest,vildetydermereværenødvendigtatsikretilstrækkeligeoverbliksforholdidettekryds.
8: Ved bageren på Koldingvej
Parkeringsforholdenevedbagerenerikkesærligthensigtsmæssige.Herforefindesingenvigeplads,hvorforparkerede
bilerkanoplevessomforhindringer.Endvidereerderet
busstoppesteddetpågældendested,somsammenmedde
ringeparkeringsforholdtiltiderkanbevirkeganskekaotiskeforhold.
9: Krydsene Koldingvej / Spurvevej og Koldingvej / Bavnehøj
IndenforenkortstrækningpåKoldingvejstøderbåde
SpurvevejogBavnehøjtil.Disseforholdmedføreratden

Somledidetomtaltetrafiksaneringsprojekt,etableresder
enhellepådettested.
11: Krydset Koldingvej / Bakkedraget
Dettekrydsergansketrafikeretgrundetudkørselfraetaf
byensstoreboligområder,ogdetsplaceringveddensydlige
ankomsttilVesterNebel.
Iforbindelsemeddetomtaltetrafiksaneringsprojektetableresherenhævetﬂademedrødasfalt.Ramperneidette
krydsdimensionerestilenhastighedpå50km/t.
12: Krydset Koldingvej / Elkærholmvej
Dettekrydskanudviklesigtiletgansketrafikeretkryds,
grundetatdetgivetvisbliverudkørselfraetafområdets
fremtidigenyeboligområder.Alleredenuoplevesdet,atder
eruhensigtsmæssigtdårligeoverbliksforholdvedudkørsel
fraElkærholmvejtilKoldingvej.Dettekanbevirke,atder
børindtænkesmarkeringoghastighedsdæmpendetiltagpå
stedet.
Reduktion af gennemkørende trafik
Detopleves,atdererenstorgennemkørselaftrafikuden
ærindeiområdet.Heriblandtendeltungtrafikogtaxaer
mellemKoldingogBillund,som’sparer’3kilometerved
atpassererVesterNebel,fremforatanvendeomfartsvejen
(Egtvedvej–DonsLandevej).Derforønskesderopsatskilte
ogandretiltag,derbegrænserdengennemkørendetrafik-
særligtdentungedel.
Endvidereønskesderopstilletpåbudsskilte,sommarkerer
30km/t-zoneni’trekanten’Koldingvej-Donsvej-Ågårdvej.

Varmeforsyning

HvadangårenergiforbrugserlokalsamfundetVesterNebel
gerne,atområdetudviklersigiretningafenrollemodeli
kommunen.Iøjeblikketerbyensboligertinglystmedbrug
afnaturgas.Vedfremførelseaffjernvarmetilnærliggende
områder,sesdetgerneatdetteligeledes
kanbliveettilbudforhusstandeiVester
Nebel.
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Bemærkninger fra borgerne
Udviklingsgruppen har behandlet de fremsendte
bemærkninger til forslag til Udviklingsplan for Vester
Nebel og omegn. Disse er modtaget i høringsfasen og
hovedsageligt efter borgermødet afholdt den 4. marts
2009.
Udbygningsplanerne
Der er stor tilfredshed med udviklingsplanens tanker
om begrænsning i byens sydlige del og tanken om en
udbygning mod vest.
Der er dog enkelte borgere, der ønsker at fastholde
de oprindelige arealudlæg med udbygning af Vester
Nebel mod syd. Der anvendes i den sammenhæng
forskellige argumenter, hvoraf kan nævnes en opfattelse af, at Jordrupvej ikke kan afvikle den øgede trafik, og at der i udviklingsplanen alligevel kun peges
på udstykninger på arealer syd for Jordrupvej. I forlængelse af sidstnævnte skal det understreges, at den
konkrete udpegning i udviklingsplanen sker på baggrund af grundvandsinteresser i området. I yderligere
en indvending mod udbygning af Vester Nebel mod
vest påpeges det, at ådalens naturmæssige ressourcer
sættes under pres.
Trafikdæmpning:
Der er udbredt enighed om, at den tunge trafik bør
forbydes gennemkørsel både på Koldingvej, Donsvej
og Ågårdvej.
Samtidig er de nye trafikdæmpende foranstaltningers
effekter ukendte, da de er nyetablerede og endnu ikke
belagt med den planlagte farvet asfalt.  Der er naturligvis et ønske om realisering af hele det planlagte
projekt (jf. side 16). De opsatte 30 km zoneskilte bør
dog revurderes ved færdiggørelse af det samlede vejprojekt.
Cykelstier
Der er et stort ønske om en snarlig udbygning af
cykelstier på Koldingvej, Donsvej og Ågårdvej i nævnte rækkefølge.
Hvorvidt cykelstien langs Koldinvej bør anlægges på
vest- eller østsiden, må bero på en konkret vurdering i
planlægningsfasen.

Endvidere fremhæves det, at overbygningsskolen
for børn i lokalsamfundet Vester Nebels er placeret
i Almind, hvormed en cykelsti hertil er et oplagt og
efterspurgt tiltag.
En enkelt borger udtrykker desuden ønske om en
cykelsti fra skolen til Sparkærvej.
Gangstier
Emnet og forslagene i udviklingsplanen har medført
en del lokal debat, hvilket bl.a. skyldes at enkelte
lodsejere føler sig krænket af Udviklingsgruppens
forslag og kortenes unøjagtighed. Udviklingsgruppen
er opmærksom på disse omstændigheder og villig til
debat herom. Henset til en omhyggelig og grundig
planlægning, vil ”Trampestier” og ”Spor i landskabet” dog kunne dække borgernes behov et langt
stykke af vejen.
I Sødalen og på Sparkærvej har man vel at mærke frabedt sig de foreslåede løsninger.   
Den foreslåede sti ved V. Nebel Å skal nøje planlægges, idet der er sumpet, forefindes brinker og er observeret sjældne dyr i området.
Generelt
Flere borgere påklager ujævne fortove, konkrete
strækninger der helt mangler samt dårlig gadebelysning.
Der er udbredt enighed om, at byens boligmæssige
udbygning bør være afbalanceret, og der ønskes ikke
tiltrukket yderligere erhvervsbyggeri til byen.
En enkelt familie udtrykker ønske om, at der bygges
et plejecenter i byen.
En borger foreslår, at busruten ”Vamdrup – Lunderskov – Jordrup – Egtved” ændres til ”Vamdrup – Lunderskov – Jordrup – V. Nebel – Almind”. Dette for at
forbedre børns og unge beboeres muligheder for at
lade sig transportere med kollektiv trafik.
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Dette hæfte er udarbejdet af Vester Nebel Udviklingsgruppe
for at tilkendegive, hvorledes borgerne mener, at landsbylivet
og landsbymiljøet bedst kan styrkes og udvikle sig, samt hvordan landskab og bygningsværdier bør beskyttes.
Det er Udviklingsgruppens håb, at hæftet vil blive et nyttigt
værktøj for borgere, virksomheder, foreninger og kommune i
arbejdet med at udvikle Vester Nebel og omegn som et initiativrigt og inspirerende sted at bo i mange år frem.
Kontaktperson:
Karsten Barfoed
Elme Allé 3
Vester Nebel
6040 Egtved
Tlf. 75 55 42 41
E-mail: kabar@profibermail.dk

