
ZONE 1 

kærlighedsstien

kærlighedssøen

parkering

legeplads

anlægget

regnvandsopsamling

bakken

100-års søen

Børnehaven Teglhuset

Nordenskov-Næsbjerg Skole

Zone 2 : Skitse til de Grønne Veje

Busstop og forplads til plejecenter 
med bænke og beplantning

Ny indgang til Kærlighedsstien
med bænke og kantet regnvandsrende

Ankomstplads til anlægget med vand-
løb, bænke og cykelpumpestation

Eksempl på overkørsler, vejtilslutning og 
fodgængertilslutninger til sti og gadedøre

Ankomst til skolen med lille plads, regnvandsopsamling, gang-
broer, trædestuppe og den nuværende pavillon. Der vil kun 
være vand i søen efter kraftige regnskyl. 

TRE FØRSTE UDKAST TIL NORDENSKOVS GRØNNE HJERTE

Zone 1 : Det Grønne Hjerte

ZONE 1 - NORDENSKOVS GRØNNE HJERTE

SKITSE 1
SKITSE 2

SKITSE 3

ZONE 2 - NORDENSKOVS GRØNNE VEJE ZONE 3 - NORDENSKOVS GRØNNE VILLA-OMRÅDER PLADSEN

KRYDSET

ZONE 1 - DE TO DELE

DE 3 ZONER I NORDENSKOV

Byhaver

Scene

Parkering

Parkering

Vandskulptur
Vandlegeplads

Parkering med 
beplantning

Parkering
Skatebane

Scene

Byhaver

Byhaver

Rislende 
vand

Platform

Kanal og grønt strøg 
mod skolen

Kanal og grønt strøg 
mod skolen Grønt strøg 

mod skolen

Fodgænger-
forbindelse bagom

Nordenskov kan inddeles i tre zoner, hvor trafik, vand, beplantning og andre funktioner spiller forskellige roller. I zone 1 er byens vigtigste mødested torvet og krydset, hvor al trafik mødes. I zone 2 er de lange gennemkørende veje, som idag primært fremstår som trafikrum. Zone 3 er alle villavejene, som for de flestes vedkommende allerede er blevet omlagt fra fra klassiske villaveje til grønne, slyngede veje. 

Hvilke funktioner er vigtige for Nordenskovs midte? Her er tre allerførste udkast til at sætte gang i den gode snak om hvordan Nordenskovs ”grønne hjerte” skal se ud i fremtiden. Skriv gerne idéer og kommentarer på planchen!

De vigtigste funktioner på torvet er:

- Byens mødested
- Parkering
_ Ophold
- Forbindelser
- Vandelementer
- Leg
- ”Det grønne hjerte”

De vigtigste funktioner i krydset er:

- Trafik
- Sikkerhed
- Oversigt

 Opsamling:
Åben Kro Workshop 

19. November, Nordenskov

Trafik:
2-minus-1 vej er godt!
Godt med en vejløsning som sænker farten
Godt hvis dem som bare skal igennem byen vælger en anden  vej
Der skal være plads til de store maskiner - også når de skal forbi hinanden.
40 km zone er godt

Husk vigepladser
Man skal ikke træde/cykle ned i en rende
Larfortov skal ikke være fliser men et bånd
Overgangen med ventearealet er godt
OBS på støjgener ved rende eller bump
60 km i Øse - evt 50/40 km?
Godt med chikaner og bump
Rumlerille på afmærkning
Parkering samles om Brugsen - samme antal pladser
- evt et par stykker mere.
Tænk i alternativ parkering
Skab bedre oversigt i det centrale kryds

Andet:
Vejledning til lokale
Familien skal med i Visionen
”Danmarks grønneste og mest familievenlige landsby”

Det Grønne og det Blå:
LAR-bæltet er godt 
Godt at det er samlet - så kan det mere
Kan der være noget grønt i begge sider?

Det vilde look er godt
Ikke for friseret
Det må ikke se tarveligt og forsømt ud 

Let pleje niveau
Planter som er gode for bier og biodiversitet
Planter som har flotte farver
Vejen med farvetema 
Grundejer får stemme i plantevalg 
Bedre siddepladser til ældre + ryglæn
Det grønne er et samlingspunkt
Vandet skal være tydeligt
Har LAR indflydelse på grundvandsstanden?

Hvem holder vandløb vedlige?
Lav ophold og siddemuligheder

 Vandelement som centralt element
Lyden af vand +

børn kan lege i/med - soppe
Hunde kan køle af i 

Små både der kan sejle

Børn kan styre vandets retning

Vandet skal være synligt her
Vandkunst

Skolebørn som krydser vejen her

Farligt kryds - meget dårligt udsyn

Ligger LAR-bæltet i 
den forkerte side på dette stykke
Det skal bruges af skolebørn

God logik at lægge LAR-bælte ved plejehjem

Saltbestandig vegetation i LAR-Bælte

Ikke nok manøvre-areal til store lastbiler, kan indkørsel flyttes?
Ingen kantsten 

Farligt for cyklister - lav cykelsti (fortsæt op til omfartsvejen)

Stien trænger til at blive renoveret
Miniskov mellem Varde Landeved og Nordenskov - Kommunens jord

Kulturhus på sigt?

Farlig overgang - kunne være godt med en sikker overgang

Parkering på vejen giver dårligt udsyn 
Parkering på vejen tvinger trafikken ned i fart

Børn syd for Sønderskovvej kan gå i skole af små villavej mens børn 
mod nord skal krydse Sønderskovvej - kan LAR-stien med fordel 
rykkes til nordsiden af hensyn til børnene 

9 m bakke med bmx-bane? 

Sti mange benytter

Parkeringlommer

Der holder en del biler på denne strækning

Kroen mangler P pladser - kan autoværkstedet hjælpe?

Her står vandet i dag på vejen - få det ned i åen

Her står vandet i dag på vejen

Cykelparkering - Primært for de små klasser

Bedre afslutning på sti - eller fortsættelse

Dyrkningsfelter bør knyttes til institutioner

Belysning mangler

30 km zone?

Ikke grønt lige op af Brugsens facader pga rotterGrillen har gode burgere til de unge 
og smørrebrød til de ældre

Kan man lave en rundkørsel?

Mere grønt
Plads til de unge - de vil også ses og høres

Driften af Knudsens plads: 10 mand en time en gang om mdr.

Smukke træer - spidsløn eller eg

Skal invitere og gøre at man føler sig velkommen
 - mere åbent og indbydende

Parkering bliver ikke brugt meget
Gentænk p-plads

Godt med en forbindelse  - skolevej

Opsæt spejl for bedre udsyn 
Midtbyen benyttes mest af de ældre

Ikke færre p-pladser

P-plads som boldbane om aftenen

Mangler lys

Skate larmer for meget her

Trafiksikkerhed - Farligt med en 
plads på tværs af vejen
To pladser med hver deres funktion

Dejligt med de lokale æbletræer
Ser til eget træ - og ved hvor de andre træer ”kommer fra”

Udendørsgrill og petanque tiltrækker

Fodbold, legeplads og hoppepude

Virkelig god legeplads!

Mødested for børnefamilier og unge

Skatere ved bakken eller i anlægget?

Mødested for de ældre
Knudsens Plads

Ikke godt med et vådområde/sø her 

Søen som overløbsbassin

Amfitrappe på bakken?

Godt at LAR bæltet forbinder til anlægget

Kan LAR bæltet også komme i den anden side?

Husstande har 2 biler - en parkeringsplads på egen grund

Farligt kryds - meget dårligt udsyn

Evt noget for skatere

Skaterbane

Vand og leg ved skole og børnehave

Sti
Er der plads til regnvandsbed her?

God plads til sø ved byens kant

God ide med regnvandsbe

Ungdomsområde

Vandlabyrint

En midtby for alle



Svar på Spørgeskema - Borgermøde, Åben Kro - Nordenskov 19/11
Ja Nej

A: Bor du selv på Sønderskovvej, Heagervej eller Kærgårdsvej 12 pers 13 pers
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAR vejene. udformning som 2 i 1 veje Dårlig OK God

1: På en skala fra 1-10, hvad mener du om vejens udformning, ift. Om 2 minus 1 vejen er den rigtige model til at løse, trafiksikkerhed og hastighed? 1 pers 1 pers 2 pers 8 pers 5 pers 14 pers
2: På en skala fra 1-10, er det grønne LAR bælte en god idé langs vejene? 1 pers 1 pers 1 pers 3 pers 5 pers 19 pers
3: På en skala fra 1-10, i hvor høj grad mener du at LAR bælterne giver sammenhæng til villavejenes grønne områder? 1 pers 2 pers 2 pers 3 pers 5 pers 15 pers

De grønne arealer langs LAR-vejene

5: Hvis Nordenskov skal være Danmarks Grønneste Landsby, kræver det, at vi selv yder et ”økonomisk” bidrag fremover. Det kunne være, at vi f.eks. selv skal passe de grønne arealer fremover. Dette praktiseres i byen allerede på villavejene. 1  pers 3 pers 2 pers 11 pers 3 pers 11 pers

6: Hvordan skal vi organiserer det? 
Model  a: Vi passer der selv som en del af vores egen have/grund 19 pers
Model  b: Vi nedsætter nogle grønne team på vejen (drevet af beboerne) 21 pers 1 pers
Andre foreslag:

Model a og b bør kombineres 9 pers
Opret en grundejerforening 1 pers
Mulighed for tilkøb - ligesom snerydning 1 pers
Borgerforeningen ansætter en gartner som vi betaler via kontingent 1 pers
En overordnet ansvarlig gruppe 1 pers
Grønne team, fordi alle ikke selv vil få det passet 1 pers

7: Kan du foreslå en økonomisk model
Ingen indsamling 1 pers
Kommunen må vedligeholde 1 pers
Hver husstand giver et årligt bidrag til den grønne vedligeholdelse 1 pers

Øvrige bemærkninger:
2 minus 1 vejne kan være et problem med tung trafik 1 pers
Beplantningen skal opdateres på alle steder 1 pers

Spørgeskema 
Du/I har lige set og hørt om de spændende udviklingstanker angående de centrale veje og pladser i 
Nordenskov.  

Vi har brug for at høre din/jeres umiddelbare mening om det du/I lige har set og hørt om. 

A. Bor du selv på Sønderskovvej, Heagervej, eller Kærgårdsvej ?  Ja / Nej 

Spørgsmål:                        

       LAR vejene,  udformning som 2 i 1 veje       

1. På en skala fra 1-10,hvad mener du om vejenes udformning, ift. om 2 i 1 
vejen er den rigtige model til at løse, trafiksikkerhed og hastighed?  
 

2. På den skala fra 1-10, er det grønne LAR bælte en god idé langs vejene?.  
Hvis nej: Hvad foreslår du.____________________________    
 

3. På den skala fra 1-10, i hvor høj grad mener du at LAR bælterne giver 
sammenhæng til villavejenes grønne områder?    
 

4. Har du brug for yderligere information til forståelse af vejenes 
udformning og funktion?                                                                        
Hvis ja – skriv dit navn og telefonnummer og vi vil kontakt dig       
Navn:  ___________________________________ 
Tlf. nummer: __________________       
Mail: _________________________ 

De grønne arealer langs LAR-vejene 
 

5. Hvis Nordenskov skal være Danmarks Grønneste Landsby, kræver det, at 
vi selv yder et ”økonomisk” bidrag fremover. 
Det kunne være, at vi f.eks. selv skal passe de grønne arealer fremover. 
Dette praktiseres i byen allerede på villavejene. 
 
På en skala fra 1-10 (hvor 10 er helt enig), er du enig i denne model? 
 

6. Hvordan skal vi organisere det: 
- Model a: vi passer det selv som en del af vores egen have/grund:         

Ja /  nej 
- Model b: vi nedsætter nogle grønne teams på vejen (drevet af 

beboerne)            ja   /  nej  
- Andre forslag __________________________________ 

 
7.      Kan du foreslå en anden økonomisk model? 

     __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordenskov den 19. november 2020                                                                                    
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DÅRLIG OK GOD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DÅRLIG OK GOD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DÅRLIG OK GOD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ikke enig OK Helt enig

Det udleverede 
spørgeskemaet

Svaroversigt på
spørgeskemaet












