Borgernes Udviklingsplan
DK

U

n
o
i
s
er

T
S
A 7

Ulbjerg 2007

0

1

1.
0
.
6

v

Børnenes grønne by

2

UDVIKLINGSPLAN FOR ULBJERG

Indholdsfortegnelse:
Del 1: Indledning og baggrund
Indledning og baggrund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side

3

Processen og metoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side

4

Ressourceprofil Ulbjerg - resumé og konklusion . . . . . . . . . .

side

6

Vissionen - Børnenes grønne by . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side

10

Planens hovedtræk og principper . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side

11

Bymidten - forskønnelse af Borgergade. . . . . . . . . . . . . . .

side

14

Byfornyelse af bymidten - etape I . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side

16

Byfornyelse af bymidten - etape II . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side

18

Byfornyelse af bymidten - etape III . . . . . . . . . . . . . . . . .

side

20

Trafiksikkerhed og P-forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side

22

Købmanden - facade og forplads . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side

24

Mejeriet - Klintegården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side

26

Forsamlingshuset - et aktiv for byen. . . . . . . . . . . . . . . . .

side

28

Stiforbindelser og infotavler - udnyt ressourcer . . . . . . . . . . .

side

30

Kultur- og fritidscenteret - udenfor . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side

32

Arkitektfirmaet Cebra
www.cebra.info

Nye udstykninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side

34

Degn Grafik ApS
www.degngrafik.dk

Del 3: Bilag
side

37

Del 2: Udviklingsplan for Ulbjerg

Projektet
er gennemført af:
Borgerne i Ulbjerg
med økonomisk støtte
fra Møldrup Kommune

Projektet er
gennemført
med assistance fra:
Grobund ApS
www.grobund.com

Ressourceprofil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UDVIKLINGSPLAN FOR ULBJERG

3

DEL I

Indledning og baggrund
Hvordan gør vi Ulbjerg til et bedre sted at bo?
Hvordan fremtidssikrer vi vores lokalsamfund?
Hvad gør vi for at bevare skolen og købmanden i Ulbjerg?
Hvordan får vi alle mest mulig glæde af vores dejlige natur?

Borgerne i Ulbjerg
er gået aktivt i gang med
at få svar på disse spørgsmål
Den forestående nedlæggelse af Møldrup
Kommune, 1. januar 2007, satte i foråret
2006 en del tanker i gang hos borgerne i
Ulbjerg.
Borgerne i Ulbjerg var bekymrede for byens fremtid, som en del af den nye Viborg
Storkommune. De mente, at en lille landsby
i udkanten af en stor kommune, risikerede
at blive overset.
På den baggrund tog borgerne i Ulbjerg,
sammen med Møldrup Kommune, initiativ til
at igangsætte en længerevarende proces,
som skulle resultere i en visionær udviklingsplan for Ulbjerg.
Planen er således et vigtigt redskab til at
sikre Ulbjergs fremtid.

Hvad er ”Borgernes udviklingsplan”?
Den grundlæggende tanke bag ”Borgernes
Udviklingsplan” er, at det er borgernes egen
plan. Det er borgernes egne bud, visioner,
mål og handlingsforslag til hvordan man
sikrer den bedste mulige fremtid for byen
og lokalområdet.
Planen er tænkt som et redskab til både ”internt” brug mellem borgerne i byen, og til
”eksternt” brug rettet mod at påvirke beslutningstagere samt potentielle nye tilflyttere til
området.
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Borgernes Udviklingsplan for Ulbjerg er
samtidig det håndgribelige bevis på, at borgerne i Ulbjerg er initiativrige, aktive og engagerede mennesker, som ikke blot ”lader
stå til”, men som tager teten og fremtiden i
egen hånd.
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Der er søgt midler til udviklingen af planen.
Midlerne er tilvejebragt via Møldrup kommune og Landsbyrådet.

sep

Hvo
rdan
Hvo
rdan gør vi
Hva
frem Ulb
d
jerg
tid
Hvo gør
til et
ss
rdan vi fo
r at ikrer
får
vi vo bedre
vi al bevar
sted
le m
e sk res lo
at
kals
ole
est
Bo
no
am bo?
rg
mu
aktiv erne
g
fu
lig
glæ købm nd?
svar t i ga i Ulb
je
ng
an
de
på
rg
diss med er gå
af vo den
I de
e sp
at
et
iU
res
få
ør
lbje
n
til
gsm
dej
fo
rg?
ål
lig
lin udvikl rbin
en
gspl
de
in
Møl
atu
an gen lse
r?
er
af
En drup ”. M

Planen er således rettet mod at skabe en
fælles identitet i byen, klarhed omkring et
fælles mål samt mod at styrke samarbejdet
og fællesskabet ”internt” blandt borgerne i
Ulbjerg.
Derudover er planen tænkt som et dokument, der overfor bl.a. politikere i den nye
Viborg Storkommune fremlægger borgernes ønsker og behov for deres by. Endelig
er planen et markedsføringsredskab overfor
potentielle tilflyttere til byen.
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Interne fomål:
• Fælles identitet
• Klarhed omkring fælles mål og værdier
• Samarbejde og fælleskabet
• Gå-på-mod og gejst: Nu skal vi igang!

Eksterne formål:
• Påvirke politikere og andre beslutningstagere
• Markedsføringsredsab - f.eks. overver potentielle tilflyttere og turister
• Grundlag for fundraising m.v.
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Processen og metoden
Arbejdet med udviklingsplanen startede i foråret 2006 med et opstartsmøde hvor samtlige
foreninger i byen var inviteret (er det rigtig?).
Opstartsmøde og jagten på Ulbjergs sjæl
På opstartsmødet blev det kommende forløb med planen diskuteret og fastlagt (andet?). Derudover fik 20 udvalgte borgerne til
opgave at portrættere deres landsby på en
alternativ måde. De 20 personers opgave
bestod i at fotografere forskellige sider af
byen, fx ”Den flotteste” bygning, ”Der hvor
man hygger sig med ungerne og en madpakke” eller ”Det vigtigste sted i byen”. Udover at skulle fotografere, bestod en del af
opgaven i at skrive postkort, som beskriver
Ulbjerg, både overfor potentielle tilflyttere,
men også generelle beskrivelser af byen og

de oplevelser den har bragt med sig.
Formålet med opgaven var at få en fornemmelse af de kvalitative aspekter – de bløde
sider – der fortæller noget om menneskene
og livet i byen. Opgaven har vi kaldt ”Jagten på Ulbjergs SJÆL”. De 20 personer er
udvalgt, så både børn, unge, børnefamilier,
seniorer m.v. er repræsenteret.
Udviklingsværksted og den gode
historie
Næste skridt i forløbet var afholdelse af et
Udviklingsværksted den 26.august 2006.
På udviklingsværkstedet blev der arbejdet
gruppevis. Først blev de bedt om at fortælle ”Den gode historie”. Dvs. fortælle en
personlig historie om gode oplevelser vedr.
byen.
Der var beretninger om mangt og meget,

bl.a. om da Ulbjerg slog AB 1:0, om ”Søndag på bakken”, Kringlefesten, kombinationen by og natur, kulturhuset både byggeriet,
indsamlingen og indvielsen osv.
En sammenkogning af alle disse beretninger kan udmunde sig i disse 5 overskrifter:
•
•
•
•
•

Fællesskab
Sammenhold
Fælles projekter
Naturen
Frivilligt arbejde

Visionsdebat
Herefter skulle der diskuteres fremtid og
visioner. Borgerne blev inddelt i 3 grupper,
der skulle arbejde med hvordan Ulbjerg bliver en bedre by at bo i.

OVERSIGT OVER PROCESSEN MED UDARBEJDELSE AF BORGERPLANEN

Nedsættelse af
fokusgrupper

Mobilisering

Udviklingsværksted
Borgermøde

Opsamlingsmøder
fokusgrupper

Planværksted
2 dags forløb

Opstartsmøde
DATA INDSAMLING
• Nøgletal
• Fotoopgave
• Postkortopgave
• Visuel analyse
• Plan- og lovforhold

Ressourceprofil

Hørings
periode

Borgermøde

UDVIKLINGSPLAN FOR ULBJERG

På den baggrund af gruppernes ideer og
gode arbejde blev ønskerne inddelt i 5 kategorier:

1. Aktiv fritid
Petanquebane, tennisbane, multibane,
teaterforening, poolen, ridebane, naturbane/tarzanbane, lokalråd.
2. Byfornyelse/forskønnelse
Beplantning, Bakkesøen, p-plads ved
klinten, Borgergade, handicapadgang,
til klinten, infosøjle, overbygning af
poolen.

DEL I

Ressourceprofil
Efter udviklingsværkstedet blev der udarbejdet en Ressourceprofil af Ulbjerg. Ressourceprofilen indeholder en omfattende
beskrivelse og vurdering af de ressourcer
som er til rådighed i lokalsamfundet med
udgangspunkt i de parametre som fremgår
af ”Landsby-hjulet” (se side 6). Derudover
indeholder ressourceprofilen en beskrivelse
af lovmæssige og landskabelige bindinger
og rammer i og omkring byen.

3. Erhvervs- og kulturfond
Idéen er at oprette en investeringfond a
la Låsbymodellen. Fonden kunne f.eks.
investere i Iværksætterhus, generel udvikling, frisør, dagplejehus, stisystemer,
købmanden.
4. Trafiksikkerhed
Cykelstier, chikaner, venstresvingsbaner, Stadionvej - Industri/by.
5. Markedsføring
Opdatering af hjemmeside, velkomstpakke, byggegrunde, boligmesse,
åben by, tv spot, kontakt til pressen.
inforsøjle
Deltagerne meldte sig herefter i arbejdsgrupper inden for de forskellige kategorier. Arbejdsgrupperne arbejdede herefter
med realisering af ønskerne inden for de
respektive kategorier.

I forbindelse med Planværkstedet
blev der foretaget en besigtigelsestur
i hele byen med deltagelse af arbejdsgrupperne.
Der blev diskuteret og spekuleret og alternative
reseach-metoder blev taget i brug.

5

Planværksted
Den 3. og 4. oktober 2006 blev der afholdt
et Planværksted. I løbet af disse to dage
arbejdede arbejdsgrupperne og et fagligt
team intensivt med at diskutere og opstille
løsningsforslag. Der blev bl.a. foretaget besigtigselstur af relevante lokaliteter over hele
byen. Afslutningsvis blev arbejdet fremlagt
på et borgermøde den 4.oktober for hele
byen.
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Ressourceprofil Ulbjerg
- Resumé og konklusioner

Hvad er en ressourceprofil?
Ressourceprofilen indeholder en omfattende beskrivelse og vurdering af de ressourcer som er til rådighed i lokalsamfundet med
udgangspunkt i de parametre som fremgår
af ”Landsby-hjulet”. Derudover indeholder
ressourceprofilen en beskrivelse af lovmæssige og landskabelige bindinger og rammer
i og omkring byen.

Ressurceprofilen for Ulbjerg
Forud for Planværkstedet blev der udarbejdet en Ressourceprofil for Ulbjerg.

Ulbjergs nuværende
ressourcer - status
Ulbjerg er en by med store menneskelige
ressourcer. Det er der mange eksempler på
i byens historie. Borgernes sammenhold,
engagement, initiativ og hjælpsomhed har
resulteret i at byen idag er kommet langt.
De menneskelige ressourcer i Ulbjerg er således den væsentligste faktor som har positiv betydning for Ulbjergs udvikling.

Ressourceprofilen er vedhæftet som bilag
til denne Udviklingsplan, jf. side xx.

Landsbyhjulet
- Hvad handler landsbyliv og udvikling om?
Regional
beliggenhed
Nærhed til

Bygninger og
facader m.v.

Lokal
herlighedsværdi

motorvej, hovedvej,
jernbane, større by,
arbejdspladser, større

Vedligeholdelseniveau

naturområder,

Mængde og kvalitet af

af bebyggelse, facader
og forpladser, antal

lokale naturområder,

tomme boliger, antal

kvalitet af kulturmiljø og

huse til salg, huspriser.

bymiljø o.s.v.

Befolkningens
resurser (individniveau)

Lokal
infrastruktur
Lokal

Grad af

Ulbjerg

fremkommelighed,
trafiksikkerhed,

engagement,
optimisme, gå-påmod,
overskud, vidensniveau,

kollektive forbindelser,
forhold for bløde trafikan-

befolkningssammen-

ter. IT-infrastruktur.

sætning, alder, familietype,

Varme, vand og el-

uddannelses-

forsyning, spilde-

Offentlig og privat
servicenivaeu
Grundlaget for arbejdet med Ressourceprofilen for Ulbjerg har været
”Landsby-hjulet”.
Der laves en analyse og vurdering
for alle de parameter som indgår i
”Landsby-hjulet”

Samliv (samarbejdsevne, fællesskabsånd)
Antal og art, f.eks.
skole, hal, børnehave,

dagligvarebutik, posthus,
bibliotek, forsamlingshus.

Antal og art af
aktiviteter, foreninger,
fællesmøder samt
organisationsniveau.

UDVIKLINGSPLAN FOR ULBJERG

Den anden markante positive udviklingsfaktor er Ulbjergs naturværdier. Beliggenheden
tæt på kysten og klinten samt naturen omrking å-dalen er unikke naturområder af meget høj værdi. Naturmæssigt have Ulbjerg
således fortjent at få 4 smileys på vores
”Smiley-skala” på næste side.
Årsagen til, at lokal herlighedsværdi kun får 3
smileys, på figuren er, at bykvaliteten omkring
byens hovedgade og midtby trækker ned.
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Ulbjergs fremtidige ressourcer
- udviklingspotentiale
De områder hvor det bedst kan betale sig
for byens borgere at gøre en indsats er i
forhold til bygninger og facader langs hovedgaden.
Ulbjergs høje herlighedsværdi kan i højere grad udnyttes og promoveres bedre

til fordel for øget bosætning. Endvidere vil
det betyde meget for byens fremtid, at der
gøres en indsats for at sikre grundlaget for
bevaring af skole og købmand.
Selvom om den regionale beliggenhed får
få smileys er det ikke et indsatsområde,
som borgerne kan gøre meget ved.

Status og udviklingspotentiale:
- hvor kan det betale sig at bruge kræfterne ?

Status

Udviklingspotentiale

Regional beliggenhed

Status

Udviklingspotentiale

Lokal herlighedsværdi

Status

Udviklingspotential

Befolkningens resurcer

Status

Udviklingspoten-

Samliv

Status

Udviklingspotential

Offentligt og privat

Status

Udviklingspoten-

Lokal infrastruktur

Udviklingspotential

Bygninger og facader

Status

4 smileys betyder,
at forholdene er vurderet meget gode
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DEL II

Del II:
Udviklingsplan for Ulbjerg
Børnenes grønne by!
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Visionen:

Ulbjerg - børnenes grønne by!
Borgernes vision og ønske for byen er, at Ulbjerg fortsat
skal summe af liv og børnelatter. Det skal være stedet for
kernefamilien og for alle generationer af naturelskere.
Ulbjerg er stedet, hvor man både har fordelene af at bo på
landet og i byen. Der er mulighed for enestående naturoplevelser samt kærlig og tryg samvær med sine medmennesker.

UDVIKLINGSPLAN FOR ULBJERG
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DEL II

Planens hovedtræk og principper
Som det fremgår af både ”Jagten på Ulbjergs sjæl”, Ressourceprofilen og Udviklingsværkstedet er der ikke langt fra virkelighedens Ulbjerg til visionens Ulbjerg. Byen
har i dag både store naturværdier og store
menneskelige ressourcer.
Hvis borgerne i byen fortsætter med det
aktivitetsniveau og den idérigdom som der
hidtil er vist i byen, så er det et godt skridt på
vejen til fortsat at sikre en levende by.
Der skal dog på visse områder gøres en
ekstra indsats, for at komme helt fri af risikoen for at ende i en ”en ond cirkel”, med
flere tomme huse, flere sociale problemer
samt forfald.

Særlige vigtige indsatsområder
er på den baggrund:
• Midtbyen & Borgergade Renovering og forskønnelse
• Fastholdelse af servicenivau:
Skolen og købmanden
• Trafiksikkerhed
• Bedre udnyttelse af
eksisterende ressourcer i byen

Indsatsområde 1:
Midtbyen & Borgergade
– Renovering og forskønnelse
Hovedgaden – Borgergade er landsbyens
”ansigt-ud-ad-til” eller landsbyens ”udstillingsvindue”. Det er den man ser, når man
kører igennem byen. Hvis hovedgaden er
smuk og udstråler kvalitet vil forbipasserende uvilkårligt få det indtryk, at den øvrige del
af byen og livet i byen også er af høj kvalitet.
En misligeholdt hovedgade signalerer det
modsatte.

For Ulbjerg betyder det, at de høje herlighedskvaliteter, som vi kan se – og som vi
ved findes i byen, ikke er synlige for omgivelserne. Dermed gør byen ”dårlig” reklame
for sig selv, hvilket kan have betydning for
byens fremtidige udbygningsmuligheder og
dermed også bevaring af skole, børnehave,
dagligvarebutik m.v.
På den baggrund bør forskønnelse og byfornyelse af Borgergade og midtbyen være
det indsatsområde, som har højst prioritet
ved kommende investeringer i byen.
En renovering af bymidten kan opdeles i
mange etaper og strække sig over mange
år. Nogle projekter vil kunne gennemføres
hurtigere og billigere end andre. Realisering
af projekterne vil kræve velvilje og indsats
fra de private lodsejere.

Indsatsområde 2:
Fastholdelse af serviceniveau
– skole og købmand mv.
I dag har Ulbjerg stadig en skole og en købmand samt en hel del andre gode servicetilbud, men som for mange andre landsbyer
i samme situation, er der en overhængende
risiko for at skolen og den sidste dagligvarebutik ikke eksisterer i byen om 5-10 år. Disse
servicefunktioners manglende tilstedeværelse, sammen med et i øvrigt faldende serviceniveau, kan være faktorer som kan få
fatale følger for Ulbjergs fremtid.
Derfor bør et andet vigtigt indsatsområde
være, som minimum, at sikre bibeholdelse
af det eksisterende serviceniveau, men gerne at forbedre det.
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Planens hovedtræk og principper
Der er flere ”knapper” som kan skrues på,
i forbindelse med skolens fremtid:

5. Foreslå alternativer til en skolelukning,
f.eks. ved at benytte Kirketerp/Suldrup
– modellen.

1. Forøgelse af elevtal på skolen, ved at arbejde på at øge befolkningsgrundlaget i byen.
2: Forøgelse af elevtal på skolen, ved at sørge for at dagplejebørn føler tilknytning til
skolen. Dvs. sørge for, at der er tilstrækkelige med dagplejemødre i byen.
3. Tiltrække udefrakommende børn ved at
gøre skolen mere attraktiv f.eks. ved særlige pædagogiske og faglige tilbud.
4. Opstille økonomiske ”cost – benefit”
analyser og beregninger på de samlede
samfundsmæssige udgifter for hhv. et
fremtidsscenarie ”Ulbjerg år 2020 med
skole” og ”Ulbjerg år 2020 uden skole”.
Beregninger skal bruges som argumenter i debatten om skolestrukturen.

Indsatsområder 3:
Trafiksikkerhed
Der er forholdsvis stor andel af tung trafik
gennem hovedgaden. Det skyldes bl.a. trafikken til og fra maskinstationen i midtbyen.
Desuden færdes mange skolebørn langs
hovedgaden, fordi der ikke er alternative
cykelstier til skolen. Sammenblandingen af
meget tung trafik og skolebørn er en uheldig og farlig kombination, som gør forældre
i byen utrygge.
Derfor er et hovedindsatsområde i udviklingsplanen generel trafiksikring af byen ved
brug af flere forskellige hastighedsdæmpende og trafiksikkerhedsfremmende tiltag
og metoder.

Projekt- og tidsplan for realisering af Borgernes udviklingsplan i Ulbjerg

2007

Indsatsområder 4:
Bedre udnyttelse af
eksisterende ressourcer i byen
Ulbjerg har som tidligere nævnt mange ressourcer, men disse ressourcer kunne godt
udnyttes og profileres bedre. Byen bør udnytte de ”udstillingsvinduer” og ”magneter”
den har til at trække turister og andre forbipasserende til byen.
I forbindelse med at tænke optimal udnyttelse af ressourcer er det vigtigt at overveje
hvordan forskellige funktioner og aktiviteter
i byen har indflydelse på – og påvirker hinanden.
I en by som Ulbjerg, hvor det er vigtigt at
tiltrække mere liv og mennesker til byen for
at bevare servicenivauet (f.eks. skolen), bør
man overveje hvordan man får mest nytte
af de få steder i byen, hvor der allerede er
liv og aktiviet.

Tidshorisont(år) - afhængig af private, politiske og økonomiske interesser.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2016

Indsatsområde 1: Midtbyen
Renovering af købmandens facade og forplads
Forskønnelse af sokler på de ”gule huse” i Borgergade
Harmonisering af belægning på pladsen foran købmanden
Belægningsskifte fra forsamlinghuset til Rådhuspladsen
Renovering af Klintegården
Byfornyelse af bymidten, etape I.
Byfornyelse af bymidten, etape II
h. Byfornyelse af bymidten, etape III
Indsatsområde 2: Serviceniveau
Forbedring af forhold for dagplejemødre,starte med indkalde til møde
Nedsætte arbejdsgrupper som skal arbejde med skolens betydning for byens udvikling.
Nedsætte arbejdsgruppe som arbejder med skolens udviklingsmuligheder.
Nedsætte gruppe som arbejder med udvikling af turisme og handelslivet i byen.
Markedsføring og PR: Bosætningskampagne, turistkampagne og kampagne målrette mindre erhverv og detailhandel.
Indsatsområder 3: Trafiksikkerhed
Hævet flader i kryds ved Stationvej og skolen
Etablering af de to 3-chikaners anlæg
Belægningsskifte gennem hovedgaden
Forbud mod tung trafik på Stadionvej
Etablering af sammenhængende stisystem i byen
Ændrede tilkørsels og parkeringsforhold ved idrætspladsen
Indsatsområde 4. Udnyttelse af eksisterende ressourcer
Skiltning og stiforbindelser ved Klinten
Kultur og frittidscenteret
Forbindelsen over bækken
Drive-ind fodbold
Nye udstykninger

Denne figur viser en oversigt over de projekter og tiltag som konkretiserer udviklingsplanen.
Projekternes realisering er afhængig af private, politiske og økonomiske interesser, hvorfor tidsplanen ikke kan fastlægges endelig på
nuværende tidspunkt.
Tidsplanen er borgernes forsigtige bud på i hvilken periode det vil være ønskeligt og realistisk at realisere projekterne.
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I Ulbjerg er Idrætsforeningen et sted hvor
der dagligt færdes mange mennesker. På
den baggrund har man udtrykt ønske om
yderligere udbygning af aktiviteterne i klubben, bl.a. ved en Multibane. Det vil dog være
en forholdsvis dårlig investering for byen at
placere Multibanen ved idrætsforeningen,
fordi det ikke vil få nogen afsmittende effekt
på resten af byen, fordi idrætsforeningen
ligger i byens nordlige udkant.
Derimod vil en Multibane placeret ved Kulturcenteret og skolen, f.eks. i skolegården,
være en meget bedre investering for byen.
En Multibane ved skolen vil sandsynligvis
styrke skolen og dermed være en faktor der
kan være med til at imødegå en lukning af
skolen.

DEL II
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Bymidten - forskønnelse af Borgergade
Som tidligere nævnt er det af stor betydning af hovedgaden igennem byen fremstår
indbydende og velholdt. Hovedgaden må
gerne signalere ”hyggelig landsbymiljø”. I
Ulbjerg er Borgergade, Ågade og en mindre del af Sundstrupvej de centrale gade i
byen. Ågade og Sundstrupvej giver et positivt indtryk med deres snoede og grønne
karakter. Borgergade er derimod pga. det
lange, lige og bredde vejtracé ikke en særlig hyggelig gade. Samtidig er husene og
pladserne langs Borgergade udført i meget
forskellige byggestile og materialevalg, hvilket giver et rodet, uharmonisk og misholdt
helhedsindtryk.

Et væsentligt element i forskønnelse af
Borgergade er, at den store asfaltflade og
det lange sigte brydes. Dette kan gøres
ved erstatte asfalten med granit eller fliser
fra Rådhuspladsen til forsamlingshuset.
Derved markeres byens centrum samtidig.
Derudover skal der i vides mulig omfang
etableres allébeplantning og beplantningsøer gennem hovedgaden. F.eks. kan der,
hvor der er plads etableres beplantningsbed opbygget med granitsten på samme
måde som ”Kirkepladsen” og Rådhuspladsen. Bed og granit pynter i sig selv, men
det samlede helhedsindtryk vil samtidig forbedres ved at gadeinventar og udsmykning
harmoniseres.

På Borgergades østside er placeret 3 huse
i gule teglsten, som alle pga. funderingsforhold er opmuret med meget høj og markant
sokkel. Disse sokler er meget dominerende
i gadebilledet. Soklerne vil sandsynligvis
ikke kunne fjernes uden en meget gennemgribende ombygning, derfor kunne et løsningsforslag være at beklæde soklerne med
granitsten, således at stilen fra ”Kirkepladsen” videreføres. Dette vil være en forholdsvis enkel og effektiv måde at skabe et helt
anderledes bymiljø ved Borgergade.

Det lange sigte og den
brede asfalterede vej
aninmere til høj hastighed. Samtidig bevirker
den at hovedgaden
mere får karakter af
”gennemkørselsvej”
frem for ”hyggelig
landsbygade”. Allébeplantning, belægningsskifte, beplantningsøer og chikaner vil
forbedre det visuelle
miljø.

UDVIKLINGSPLAN FOR ULBJERG
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Projektets
baggrund og idé:
Allébeplantning, belægning med
fliser og granit samt beplantningsøer virker generelt forskønnende
på Borgergade.
Udvidelse af konceptet ved ”Kirkepladsen” med granitbed og fliser
over hele byen, vil give ”ro” i bybilledet.
Pletvis byfornyelse af særlige
skæmmende facader og arealer
omkring hovedgaden vil ”tage det
væreste”.
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Byfornyelse af bymidte - etape I

Området mellem Borgergade og Grøndalsvej er præget af mange forskelligartet
bebyggelser i ikke særlig god stand. Den
forskelligartet byggestil, bygningernes tilfældige placering i forhold til hinanden og
udenomsarealernes stand giver samlet set
et meget negativt helhedsindtryk.
En gennemgribende byfornyelse af hele
området vil give mulighed for at reetablere
en bykerne, som er af en væsentlig højere
kvalitet end den der findes i dag. Byfornyelsen betyde at bygninger uden nogen værdi
nedrives, hvorved der samtidig gives mulighed for at de tilbageværende bygninger gøres mere værd pga. mulighederne for f.eks.
at lave meget attraktive udenomsarealer.

Principskitsen viser at der kan etableres et
grøntfælles areal, som indrettes til størst
mulig glæde for områdets beboere. Ældrecenteret er på skitsen revet ned og genopført i en byggestil, som i langt højere grad
hører hjemme i en landsbymidte. Der kunne
etableres et rigtig dejligt og hyggeligt miljø
for de ældre, tæt på købmanden og busstoppestedet. Måske skal ældrecentreret
opføres som et olde-kolde.

UDVIKLINGSPLAN FOR ULBJERG

Nedrivning af de nedslidte udhuse og etablering af en grøn fællesplads vil betyde at
husene langs Borgergade bliver mere værd.
Det dejlige fællesareal vil opveje at husene
mangler fællesareal langs Borgergade. Derudover vil udsigtsmulighederne over ådalen
fra netop husene langs Borgergade blive
væsentlig forbedret. Dermed vil risikoen for
tomme og forfaldne huse langs Borgergade
minimeres, og således også de medfølgende sociale problemer.
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Den grønne plads tænkes udført på en
måde, så der er sammenhæng mellem pladsen foran købmanden og den grønne plads.
Terrænforskellen vil kunne give mulighed for
at etablere en ”kile” med flot trappeeffekt fra
Borgergade niveau og skrå ned mod den
grønne plads. Dermed dannes der samtidig
gode rammer for en markeds/torve-plads,
hvor købmanden delvis kan have udstilling
og boder foran butikken ud mod Borgergade og delvis benytte den grønne plads.
Pladsen vil give bedre forudsætninger for at
tiltrække butikker og liv til byen på sigt.

Projektets
baggrund og idé:
Området mellem hovedgaden og
Grøndalsvej er meget nedslidt og
uharmonisk.
Det vil ikke være muligt at skabe
væsentlige forbedringer i området
uden store investeringer.
Der vil kunne skabes et meget attraktivt område for især den ældre
del af befolkningen.
Omgivende boliger og arealer vil
stige meget i værdi.
Det vil kunne skabes grobund for
et blomstende handelsliv.

Den centrale del af
bymidten er nedslidt
og meget uharmonisk. Derudover er
den stærkt præget af
generne fra erhvervet
i byen.

18
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Området vest for købmanden mellem Grøndalsvej, Sundstrupvej og Borgergade er
i dag stærkt præget af de store erhvervsbygninger og den tunge trafik til og fra
maskinstationen. Erhvervsbygninger og
miljøbelastninger i øvrigt betyder at resten
af området ikke har stor værdi som bolig-

Nedrivning af de eksisterende erhvervsbygninger
i midtbyen vil skabe
plads tiil et attaktivt boligområde a la autentisk
”landsbymiljø”.
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område. Arealet og beliggenheden i sig selv
har ellers stor potentiale og værdi. Såfremt
erhvervsbygningerne fjernes fra området,
vil der blive mulighed for at byggemodne et
meget attraktivt boligområde.
Boligområdet vil ligge med god udsigt over
ådalen og umiddelbart ned til stisystemet
mod klinten og kysten. Byggestilen bør
være et såkaldt ”byhus”, som fint vil kunne
passes sammen med den eksisterende boligbebyggelse i området. Bogligområder af
denne slags er et efterspurgt alternativ til en
typisk parcelhus-udstykning. Nye boligområder i autentiske landsbymiljø, f.eks. som
i Skagen, Sønder Tranders og Gl. Hasseris
ved Aalborg har vist sig at være meget populære, til trods for at områderne er omfattet
af meget restriktive lokalplaner.

Projektets
baggrund og idé:
Erhvervsbygningerne virker skæmmende på omgivelserne.
Erhvervsaktiviteterne støjer og genererer meget tung trafik, til ulempe for omgivelserne.
Arealet har meget større værdi som
boligområde.
Boligområder centralt placeret i en
landsby med høje naturkvaliteter,
kan medvirke til at en ny målgruppe af borgere tiltrækkes til Ulbjerg.
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Byfornyelse af bymidten - Etape lll

Erhvervsejendommen overfor
Rådhuspladsen virker meget
markant og skæmmende i bybilledet.

UDVIKLINGSPLAN FOR ULBJERG

”Rådhuspladsen” og autoværkstedet på
modsatte side af Rådhuspladsen er også to
lokaliteter som er meget synlige i gadebilledet. Rådhuspladsen foreslås renoveret med
belægningsskifte og med trappe ned mod
et vestligt placeret fællesareal med f.eks.
en sø. Rådhuspladsen er ikke velegnet
som en aktivitetsplads men pladsen ligger
godt placeret til f.eks. at opstille et markant
kunstværk eller til opstilling af byens vare-
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tegn. F.eks. inspireret af klintetrolden eller
vikingerne mv.
Generel oprydning og fjernelse af parkerede campingvogne mv. på autoværkstedets
areal vil i en vis grad pynte i bybilledet, men
det vil ikke ændre markant på det uharmoniske indtryk som ejendommen skaber. På
sigt vil den bedste anvendelse af arealet
være at rive alle bygninger ned og i stedet
opføre to murmestervillaer i samme stil som
nabobebyggelsen på Tingvej.

Pladsens funktion
og kendetegn:
Stedet for byens ”Varetegn”
Indkig mod fællesarealet bagved
vil have postiv effekt på gaderummet.
Udskiftning af asfalt med granit eller flisebelægning vil have stor effekt på det visuelle indtryk.
Udskiftning af gelænder er et enkelt og billigt for skønnende tiltag.

Der kan skabes en flot
trappeeffekt fra
Rådhuspladsen og
ned til det bagvedliggende fællesareal.
Rådhuspladsen
er en god plads til
”Byens varetegn”.
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Trafiksikkerhed og P-forhold

Trafiksikkerhed
Der er forholdsvis stor andel af tung trafik
gennem hovedgaden. Det skyldes bl.a. trafikken til og fra maskinstationen i midtbyen.
Desuden færdes mange skolebørn langs
hovedgaden, fordi der ikke er alternative
cykelstier til skolen. Sammenblandingen af
meget tung trafik og skolebørn er en uheldig og farlig kombination, som gør forældre
i byen utrygge.
Derfor er et hovedindsatsområde i udviklingsplanen generel trafiksikring af byen ved
brug af flere forskellige hastighedsdæmpende og trafiksikkerhedsfremmende tiltag
og metoder.

Kortet viser en oversigt over de indsatsområder og forskellige trafiksikkerhedsmæssige tiltag som borgerne ønsker gennemført
over en årrække.
Hovedgaden trafiksikres ved etablere ny
belægning igennem hele den centrale del
af byen. Dvs. fra Rådhuspladsen til forsamlingshuset. Belægningen vil virke hastighedsdæmpende fordi den vil øge bevidstheden hos bilisterne om, at de færdes
i byzone. En lang lige asfaltvej, animere i
langt højere grad til for høj hastighed, idet
den kan give associationer om en motorbane.

Derudover etableres 3 forskudte chikaner
ved den nordlige indkørsel til byen, for yderligere at sikre at hastigheden nedsættes.
Den eksisterende 2-øers chikane på Ågade
i midten af byen, suppleres med yderligere
en chikane, således der også på dette sted
er 3 chikaner i alt.
Krydset ved skolen og ved Stadionvej er
steder som bør sikres med hævede flader
pga., at der dagligt færdes mange børn (til
hhv. skolen og idrætsklubben).
En yderligere sikring af børn og bløde trafikanter vil ske med en udbygning af stisy-
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stemet ”bagom” byen, således at det kun
ganske få steder er nødvendigt for bløde
tafikanter at krydse hovedgaden.

vedvejen er den mest centralt placeret og
befærdet kryds, bør der her etableres en
gangtunnel og en venstresvingsbane.

en nedrivning af ejendommen (adresse?) kan
der etableres flere P-pladser og der vil samtidig kunne skabes bedre udkørselsforhold.

Der er en del tung trafik fra erhvervsområdet via Stadionvej til midtbyen. Dette er ikke
hensigtsmæssigt, fordi der færdes mange
bløde trafikanter langs Stadionvej til Idrætsforeningen. Derfor foreslås Stadionvej lukket for tung trafik, hvorved trafikken fra erhvervsområdet henvises til Borgergade.

Parkeringsforhold
Ved idrætsforeningen opstår der ofte problemer med parkeringsforholdene. Busserne
parkerer på personbil-parkeringspladserne
og optager pladsen, så der ikke er tilstrækkelig med P-pladser til personbilerne. På
den baggrund foreslås etableret en Busparkeringsplads på en del af erhvervsarealet tættes på idrætsforeningen.

Derudover foreslås etableret Danmarks eneste Drive-In fodbold-anlæg. I dag er der allerede en form for Drive-In fodbold på banen,
idet mange kører sin bil helt op til banen, f.eks.
ældre mennesker og når det er regnvejr.

Der opstår en del farlige situationer ved udsvingning og krydsning af hovedvejen. Derfor bør mindst ét af krydsene sikres både for
hårde og bløde trafikanter. Da Tingvej/ho-

Derved løses en del af problemerne med mangel på P-pladser ved idrætsforeningen. Ved

Ejendommen beliggenden på adressen er sat til salg.
Hvis bygningen nedrives, vil der kunne skabes
gode indkørselsforhold til sportspladsen.

En Drive-In tribune vil sikre, at der er ”ordnede” trafikale forhold på stedet og samtidig vil det give byen alletiders mulighed for
at profilere sig selv. Det vil ret sikkert være
noget som byen vil blive husket for.
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Købmanden - facade og forplads

Forslag til ny facade,
baggård og forplads

Købmanden ligger godt centralt placeret
i byen, og er derfor også et meget synligt
element i gadebilledet. Beliggenheden lige
i svinget betyder, at gennemkørende både
fra nord og syd har udsyn lige mod købmandens facade og forplads.
På den baggrund betyder det meget at facade og forplads fremstår velholdt, rydelig og
stilren. For mange og for store skilte og flag
mv. giver et rodet og forvirrende indtryk.
På billedet ses et forslag til hvordan købmandsbygningen kunne renoveres. F.eks.

vil det betyde meget at hele bygningen pudses og males i en dæmpet ensartet farve.
Derudover foreslås udskiftning af baldakin
med elegante markiser, udskiftning af vinduer og døre samt udskiftning af ”plade-skilte”
med løse bogstav skilte.
Et blomsterbed omgivet med granit ved dels
skabe forskønnelse og harmoni med pladsen ved kirken, samtidig med at det trafikale
forhold foran købmanden og benzinstanderen forbedres.

Pt. Bruges købmandens baggård både til
udstillingsareal, vareaflæsning og lager m.v.
De udstillede varer kan med fordel flyttes
foran købmandsbutikken, hvor flisearealet
forslås bredder. Med får midler kan der rydes op og i standsættes i baggården, og
evt. etableres en afskærmende mur, således
at pladsen fremstår rydelig og velholdt.

UDVIKLINGSPLAN FOR ULBJERG

25

DEL II

Købmandens
”baggård” idag

Projektets
baggrund og idé:
Købmandsbygningen er et meget
synligt
element i bybilledet.
Renovering af facade, forplads
og ”baggård” vil have stor positiv
effekt på både byens og købmandens egen udvikling.
Harmonisering af belægning foran
købmanden, vil forbedre det visuelle miljø.

Købmandens
facade idag

Forslag til ny facade og forplads.
Bemærk blomsterkummen
i granit.
Købmanden er en markant
bygning i byen, bl.a. pga. sin
centrale placering i svinget.
Renovering af facade og forplads vil have stor indvirkning på
hovedgadens visuelle indtryk.

Den kaotiske trafikale situation
foran købmanden vil samtidig blive
forberet.
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Mejeriet - Klintegården
Ved indkørsel til Ulbjerg fra Sundstrupvej
lige efter byskiltet, på venste hånd, ligger
det tidligere mejeri som en meget markant
2 etagers bygning i bybilledet.
På udviklingsværkstedet fremkom et ønske
om at bygningen skulle rives ned af hensyn
til trafiksikkerhed og pga. bygningen skæmmende effekt på omgivelserne.
Det vil imidlertid ikke være en hensigtsmæssig løsning. En nedrivning af bygningen vil
forværre den trafiksikkerhedsmæssige situation, idet de forbedrede oversigtsforhold
sandsynligvis vil betyde at bilister vil øge

hastigheden frem mod krydset Borgergade/
Sundstrupvej/Ågade. Bygningens placering
og højde har således i dag en hastighedsdæmpende effekt.
Visuelt vil det ligeledes være en skam at
nedrive bygningen. Bygningen skaber sammen med forsamlingshuset en markant indkørsel til byen via Sundstrupvej. Der opnås
en god fornemmelse af, at ankomme til et
hyggeligt byrum.

Bygningen er i dag udlejningsejendom til
beboelse. Efter en renovering vil bygningen
stadig kunne anvendes til dette formål, men
en endnu bedre anvendelse kunne være
som et lille hotel, vandrehjem eller et såkaldt ”Sportel”. Borgerne i byen har således
udtrykt ønske om overnatningsfaciliteter i
byen. F.eks. i forbindelse med idrætsarrangementer i byen. ”Klintengården” ville være
oplagt til et sådan formål.

Bygningen kan med få midler renoveres til at
blive en meget smuk og markant bygning i bybilledet. Jf. dette forslag til facaderenovering.

Da bygningen er højtplaceret er der frit udsyn over den smukke ådal fra terrassen og
de øverste værelser.
Klintegården kunne være første skridt i retningen af at trække flere turister til byen.

Det gamle mejeri
som det ser ud idag.

”Klintegården”
Ulbjergs hyggelige
”sportel” eller ”gæstgiveri”

UDVIKLINGSPLAN FOR ULBJERG
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Projektets
baggrund og idé:
Det gamle mejeri kan gøres til et
”plus” for byen.
Der efterspørges overnatningsfaciliteter i byen.
Bygningen kan gøres til én af de
smukkeste i byen.
Den fantastiske udsigt og markante placering ved ådalen vil gøre
stedet til et attraktivt sted at overnatte.
Målgruppen er både idrætsforeninger som kommer i kulturcenteret
og turister.

Det gamle mejeri har en
markant beliggenhed lige
ved indkørslen til byen.
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Forsamlingshuset - et aktiv for byen
Forsamlingshuset danner i dag på udmærket vis de fysiske rammer for udfoldelse af
de aktiviteter som normalt foregår i et forsamlingshus. Dvs. forsamlingshuset er stedet hvor der holdes private fester, borgermøder og fælles byfester mv.
Med få midler kan stedet dog gøres til et
sted som i endnu højere grad kan være til
glæde for byens borgere.
Indretning af et udendørs lege- og opholdsareal i tilknytning til forsamlingshuset vil betyde at man ved fester om sommeren har
mulighed for at rykke udenfor. En udendørs
legeplads vil samtidig være en meget efter-

spurgt aktivitsmulighed for børn der deltager i familiefester o.l.
Derudover vil en afgrænset legeplads ved
forsamlingshuset betyde at byens dagplejemødre har mulighed for at mødes regelmæssigt et velegnet sted. Måske vil denne
mulighed kunne bidrage til, at det er mere
eftertragtet at være dagplejemor Ulbjerg.
Antallet af dagplejemødre i byen spiller jo,
som nævnt, en væsentlig rolle i forbindelse
med at sikre elevgrundlaget på skolen.

Indretning af en legeplads ved forsamlingshuset vil betyde, at parkeringsarealet
omkring forsamlingshuset reduceres. Med
parkeringspladsens størrelse og med de
øvrige muligheder for parkering ved kirken
m.v. vurderes det dog, at der stadig vil være
tilstrækkelig med parkeringspladser i området.

UDVIKLINGSPLAN FOR ULBJERG
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Projektets
baggrund og idé:
Det er ingen udendørs- opholdsarealer omkring forsamlingshuset.
Ved familiefester o.l. vil det typisk
være et stort plus at børnene kan
aktivieres udenfor.
Den asfalterede parkeringsplads
er meget stor og virkere negativ på
det visuelle miljø omkring forsamlingshuset.
Dagplejemødrene i byen manglere
et mødested med passende faciliteter.
Forsamlingshuset mest brugte indgang præsentere sig ikke særlig
pænt.

Forsamlingshusets
facade mod parkeringspladsen præsentere sig
ikke særlig pænt.
Døren til salen kan
nemt forveksles med
køkkenindgangen.
Affaldscontainere o.l. bør
afskærmes ved f.eks.
stakit eller et lille skur.
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Stiforbindelser og infotavler - udnyt ressourcer
En forudsætning for at kunne tiltrække mere
liv og flere turister til byen er, at turisterne
får tilstrækkelig information om byens kvaliteter.
I dag er det ikke nemt som turist at finde
frem til klinten og at finde fra klinten frem til
Ulbjerg. Mange potentielle turister på klinten
og i Ulbjerg vil komme kørende fra Sundstrupvej mod nord. Ved første henvisnings-

skilt til klinten vil turisten dreje. Som situationen er i dag vil det betyde at turisten aldrig
når frem til den den mest markante del af
klinten, fordi det ikke er muligt ad den vej at
komme til klinten.
Såfremt turisten alligevel finder frem til klinten, er der ikke nogen henvisningskilte til
Ulbjerg fra klinten. Mange turister vil ellers
typisk lede efter et sted at drikke en kop

kaffe, spise is og et toilet. Ulbjerg kunne ved
blot at opsætte et ”kniv-gaffel”skilt ad den
vej trække en del mere liv til byen.
Rasten i Ulbjerg er vidt berømt i Danmark.
Mange lastbilchauffører ved hvor Ulbjerg
ligger, pga. rasten. På rasten får man nemlig
en stor portion god dansk mad til rimelige
penge. Rasten udgør således et potentiale
for at få sat Ulbjerg endnu mere på landkortet. Hver dag gøre mange mennesker
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Projektets
baggrund og idé:
holdt ved rasten. I den forbindelse bliver
deres indtryk af Ulbjerg det indtryk de får af
området lige omkring rasten. Omgivelserne
omkring rasten bør derfor gøres smukkere
og mere tiltalende. Opslag om aktiviteter og
pr i øvrigt for Ulbjerg kan også med fordel
hænges op ved rasten.
Måske er det muligt at få nogle af de mange
forbipasserende til at tage en tur ind i byen
og blive i længere tid i byen. Måske kunne

Rasten åbne et hyggeligt dansk spisested
inde i Ulbjerg, så der bliver en grund til at
blive i byen i længere tid.

Tænk ”udstillingsvinduer”, hvor
kommer mange mennesker forbi.

Mulighederne er mange, det handler blot
om at prøve at udnytte de ressourcer som
byen allerede har. I dag har Ulbjerg ingen
glæde af den succes som Rasten har.

En forudsætning for at folk for øje
på Ulbjergs herligheder, er at de
bliver gjort opmærksom på at byen
og herlighederne findes.
Opstil henvisningsskilte til klinten,
og fra klinten til Ulbjerg.
Brug samme princip i forbindelse
med de mange besøgende på Rasten.
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Kultur- og fritidscenteret - udenfor
Borgerne i Ulbjerg har god grund til at være
stolte af deres kultur- og fritidscenter. Centeret er det synlige bevis på borgernes ressourcer og sammenhold. Centeret danner i
dag rammen for mange aktiviteter, men det
kan godt forbedres endnu mere.
I dag bliver centeret primært benyttet i vinterhalvåret. Det meste af sommeren vil der
ikke være mange aktiviteter omkring kulturcenteret. Etablering af et ”udendørs” kulturcenter på pladsen foran hovedindgangen,
vil betyde at byens borgere også har et
samlingspunkt og sted at mødes spontant
i sommerperioden. I dag er der allerede
anlagt en lille plads med borde og bænke
foran kulturcenteret. Denne plads er flot

anlagt, men den er for lille og vil ikke være
attraktiv at opholde sig på i en længere periode, fordi der ikke sker aktiviteter på de
øvrige udenomsarealer.
Formidlingscenter Ulbjerg
Formålet med Formidlingscentret i Ulbjerg
er at etablere et startpunkt for oplevelser
og aktiviteter, der tager udgangspunkt i de
mange naturmæssige, geologiske og kulturhistoriske ressourcer i Ulbjerg-området
samt i de levende kulturmiljøer. Desuden
skal formidlingscentret fungere som et inden- og udendørs værested for bl.a.:
• områdets børn og unge, heriblandt
• spejderne
• borgere og områdets foreningsliv

•
•
•
•
•
•

natur- og kulturinteresserede turister
cykelturister fra Limfjordsruten
skoleekskursioner
naturvejlederture
lystfiskere
mv.

Det er således tanken, at formidlingscentret
skal udgøre ”hjertet” i kultur- og fritidscentret, som det der samler borgere, foreninger
og områdets gæster omkring fælles oplevelser og aktiviteter. Det kommer bl.a. til udtryk
i fritids- og kulturcentrets store indgangsfoyer, som i realiteten bliver en stor udstilling
over områdets natur, kultur og geologi med
udstillingsplancher, IT faciliteter, landskabsmodeller og forskellige ”forundringsaktivite-

Kortet viser den grønne
kile som bør friholdes
for byggeri. Som det ses
betyder det at nogle af
grundene i udstykningen
”Fjordglimt” bør friholdes
til dette formål.
Formidlingsområde.
Område til naturog motionsbane.

Den eksisterende belægning foran
kulturhuset kan videreføres over
arealet. Dette giver en
naturlig afgrænsning af området.
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Projektets
baggrund og idé:
ter”. I tilknytning til kultur- og fritidscentret
etableres terrasser og friluftsområder, som
med udstilling, ”værksteder” og værestedfaciliteter kommer til at udgøre udendørsdelen af formidlingscentret.
En del af arealet ved den nye udstykning
”Fjordglimt” er meget velegnet til ”udendørs
kulturcenter”. Afgrænsningen af arealet bestemmes af en sigtelinie mod ådalen og
videreførelsen af det eksisterende ”belægningsbånd” som er etableret foran kulturcenteret.
Motions- og naturbane
Umiddelbart i forlængelse af formidlingsområdekt kan der anlægges en ”grøn natur- og

enter
ingsc
l
d
i
Form Ulbjerg
i
Natur

, geol

ogi og

kultu

rmilj

øer

Ulbjerg

Proje

ktbes

krivel

se

Klint

motionsbane”. Det grønne kuperede areal ned mod bækken er meget velegnet
til dette formål. Samtidig vil opsætning
af træredskaber og træskulpturer gøre
forbipasserende opmærksomme på, at
kulturcenteret eksisterer dvs. eksponere
området. I dag er der intet der indikerer,
at der her foregår mange spændende
aktiviteter.
Der vil være mulighed for at opsætte
mange former for redskaber og infostandere. For at tiltrække turister til formidlingscenteret – og til Ulbjerg – er det
i den forbindelse vigtigt, at der opsættes
henvisningsskilte ved klinten.

I tilknytning til kultur- og fritidscentret etableres terrasser og friluftsområder, som med udstilling,
”værksteder” og værestedfaciliteter kommer til at udgøre udendørsdelen af formidlingscentret.
Byen vil have et fælles sammenligssted til at grille, tænde bål osv.
Skolen og kulturcenteret vil blive
styrket.
Det vil være et plus for arealet at
det friholdes for byggeri på udsigten over ådalen.
Aktivteter uden for centeret vil synliggøre centeret ud mod vejen.
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Nye boligområder
Ulbjerg har i dag flere attraktive parcelhusgrunde til salg. Der er stadig to grunde
beliggende lige ned til Bakkesøen ledige
og der er xx grunde tilbage i den nye udstykning ”Fjordglimt” ved kulturcenteret.
Alle grunde er forholdsvis attraktive fordi er
beliggende på kuperet terræn med god udsigt. Det er derfor ikke manglen på attraktive
grunde, som bliver en flaskehals i forhold til
at tiltrække nye tilflyttere til byen. Sålænge
hovedgaden og bymidten giver et negativt

indtryk af Ulbjerg, vil det være vanskeligt at
tiltrække nye borgere til byen.
Derudover er byens andet problem, at det
den ligger så afsides, at det ikke lige er stedet hvor folk tilfældigt kommer forbi. Den
anden opgave består derfor i at markedsføring af byen.
Men alt andet lige vil et vist udbud af attraktive grunde naturligvis fremme mulighederne
for at tiltrække nye borgere til byen.

en

kk

Ba

Løg

stø

rve

j

Bakkesøen

Når Fjordglimt er solgt vil der
kunne skabes en meget attraktiv
udstykning syd/øst for Bakkesøen.
Grundene ligger mere i læ end
Fjordglimt-udstykningen, som
godt kan virke lidt forblæst. Derudover vil grundene alle få udsigt
over ådalen og der vil være meget
lille afstand til skolen ved etablering af en stiforbindelse gennem
den dejlige ådal.
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Del III: Bilag
Ressourceprofil for Ulbjerg

Regionale forhold

Herunder:

Lokal herlighedsværdi

Foto- og postkortopgave
”Jagten på Ulbjergs sjæl”

Befolkningens ressourcer
Samliv
Offentlig og privat service
Lokal infrastruktur
Bygninger og facader m.v.

Lovmæssige og landskabelige
rammer og bindinger

36

UDVIKLINGSPLAN FOR ULBJERG

Citat fra ”Den gode historie”:
”Ulbjerg - det hyggelige
hjemsted for vikinger,
trolden og andre
personligheder”
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Ressourceprofil for Ulbjerg
Byens historiske udvikling
Nyere arkæologiske fund påviser, at Ulbjerg
har fungeret som bosted allerede for 3500
år siden. Bl.a. har man fundet en stor gravplads fra Vikingetiden.
Navnet Ulbjerg stammer helt tilbage fra før
år 1000. Man mener at der har været et offersted hvor man ofrede til lysets gud Ull

(bror til Odin). Offerstedet lå på ”bjerget”
hvor Ulbjerg kirke ligger i dag. Ulbjerg Kirke
er opført i 1100-tallet.
I 1793-94 blev byen udflyttet (gårdene flyttede fra landsbyerne ud i det åbne land).
Siden er byen udviklet traditionelt omkring
kirken og borgergade. Hovedparten af bygningsmassen omkring de centrale gader

er fra omkring 1900-1920’erne. I 1960’erne
skete en væsentlig udbygning af boligmassen mod øst, hvor mange parcelhuse blev
bygget. Byen fik en skole i 1961. Derved er
byens nuværende udseende og geografi
grundlagt.

Hobro

Skive

Viborg

Regionale forhold af betydning
for Ulbjergs udvikling
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Regionale forhold, lokal herlighedsværd
Regionale forhold af
betydning for byens udvikling
Limfjorden, beliggenheden ved Virksund/
Sundstrup vadestedet samt den regionale
forbindelse mellem Viborg og Aggersund er
nogle af de væsentligste faktorer i Ulbjergs
udvikling.

Af andre regionale elementer af betydning
kan nærheden og den centrale placering til
Viborg (20 km), Hobro (30 km), Skive (25
km), Aars, Randers og Løgstør have betydning. Det betyder, at der inden for en rimelig
pendlingsafstand er et forholdsvis stor antal
arbejdspladser.

De overnævnte infrastrukturforbindelser er
ikke af så stor betydning, at de har været
virkelig afgørende for byens historie eller
fremtid. Byen ligger i for stor afstand til den
østjyske-transport kooridor og må betegnes
som beliggende en smules afsides.

Lokal herlighedsværdi
Ulbjerg her en forholdsvis høj lokal herlighedsværdi pga. de storslåede naturværdier.
Landskabet ved Limfjorden, Ulbjerg Klint
og det kuperede terræn bag kystlinien gør
området unikt. Derudover bidrager C.E.
Flensborgs Plantage også til at højne herlighedsværdien. Bakkesøen og ådalen som
løber både vest og midt igennem byen er
også elementer bidrager til en stor herlighedsværdi.

Landskabet og naturværdierne i området er
tilgengæld af meget høj værdi og må betegnes som helt unik. Naturen er helt afgjort Ulbjergs største forse. Folk som bosætter sig
i Ulbjerg er højst sandsynlig mennesker, for
hvem naturen og især nærheden til fjorden
spiller en stor rolle.

omkring Borgergade giver et nedslidt og
uharmonisk indtryk. Der er flere pladser og
forpladser i bybilledet som ser trist ud pga.
materialebrug, misligehold og uorden.
Pæne lysarmaturer, allébeplantning samt
den nyanlagte plads foran kirken er elementer som medvirker til at hæve bykvaliteten af
hovedgaden. Det ses tydeligt, at der er gjort
en ekstra indsats for at højne kvaliteten af
pladsen foran kirken, hvilket har stor positiv
effekt. Samtidig har nedrivning af den tidligere bebyggelse på pladsen åbnet op for et
godt indkig mod kirken fra bymidten, hvilket
også er et stort plus i forhold til den lokale
herlighedsværdi.
Hovedgaden giver et mere indbydende indtryk i Ulbjergs sydlige ende pga. det kupe-

Selve bymiløet og bykvaliteten er dog ikke
af stor herlighedsværdi. Bykernen i Ulbjerg

Byudvikling i Ulbjerg i hht.
Møldrup Kommuneplan 2004-2016
Ulbjerg er i Kommuneplan 2004-2016 for
Møldrup Kommune udnævnt til lokalcenterby
Med den status har kommunalbestyrelsen tilkendgivet, at de
kommunale servicefunktioner der i dag findes i byen, vil blive
opretholdt i den kommunale planperiode.

Boliger
Møldrup Kommune har taget hul på en ny byggemodning i Ulbjergs sydlige del, Fjordglimt. Udstykningen fjodglimt består af
udsigtgrunde tæt på skole og børnehave.

Erhverv
I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan 2004-2016 udlagte Møldrup Kommune et nyt erhvevsområde ca. 1,5 ha umiddelbart nord for Ulbjerg.
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Bygninger, facader, service m.v.
rede og snorede forløb. I den nordlige ende
er hovedgaden lang og lige, hvilket betyder
at bykvaliteten og indtrykket af ”hyggelig
landsbymiljø” bliver mindre.
Parcelhuskvarterne i den østlige og sydlige
del af byen fremtræder, modsat bymidten,
meget velholdte og grønne. Der er i flere tilfælde tale om parcelhusbebyggelse af høj
kvalitet og i en speciel byggestil, hvorfor
man får en fornemmelse af, at det er forholdsvis velbemidlede, som slår sig ned i
området.
Bygninger & facader m.v.
Bykerne giver, som beskrevet, et lidt misligeholdt indtryk. Der er mange forskelligeartede huse, som giver et uharmonisk indtryk.
Derudver er et par misligeholdte facader
og bygninger yderligere med til at forstærke indtrykket af forfald. De få markante og
smukke bygninger i bymidten kan desværre
ikke hæve det generelle indtryk.
Parcelhusområderne er, som det også er
beskrevet ovenfor, derimod meget velholdte
og udstråler kvalitet.
Hovedgaden er landsbyens ”ansigt-ud ad
til” eller landsbyens ”udstillingsvindue”. Det
er jo den man ser når man kører igennem
byen. Hvis hovedgaden er smuk og udstråler kvalitet vil forbipasserende uvilkårligt få
det indtryk at menneskene og livet i byen
også er af høj kvalitet. En misligeholdt hovedgade signalere det modsatte.
For Ulbjerg betyder det, at de høje kvaliteter
som vi kan se - og som vi ved findes i byen,
ikke er synlige for omgivelserne. Dermed
gør byen ”dårlig” reklame for sig selv, hvilket kan have betydning for byens fremtidige
udbygningsmuligheder og dermed også
bevaring af skole, børnehave, dagligvarebutik m.v.

Offentlig og privat service
Ulbjerg er forholdsvis godt velforsynet med
offentlig og privat service. Byen har netop i
august 2006 indviet sit eget Kultur- og Fritidscenter. Derudover har byen en skole,
SFO, børnehave, forsamlingshus, ældrecenter, idrætsanlæg, en købmand, et posthus og et poltikontor. Endvidere er der et
cafeteria på den nærliggende rasteplads
ved Løgstørvej.
Byen er således godt dækket ind i forhold
til de basale service-faciliteter. Grundlaget
for at bevare skolen og købmanden er dog
forholdsvis snæveret, hvorfor borgerne i Ulbjerg må leve med en overhængende risiko
for at miste begge dele. På den baggrund
er det væsentligt, at der i byen arbejdes på
at skabe et mere sikkert grundlag for både
skole og købmand.
I forbindelse med sammenlægningen med
Viborg Storkommune er der en endnu større risiko for at skolen i Ulbjerg bliver nedlagt.
I den forbindelse bør man bl.a. tænke på at
børn som går i dagpleje syd for Ulbjerg,
måske er tilbøjelig til at vælge, at gå i Skals
Skole. Derfor kan beliggenheden af dagplejemødre være en faktor som kan have indflydelse på skolens videre bestående. Andre
faktorer er naturligvis også gældende.
Befolkningens resurser & samliv
Beboerne i Ulbjerg er bredt repræsenteret både
aldersmæssigt, uddannelsesmæssigt m.v.
Ulbjerg har igennem de seneste år oplevet en
positiv udvikling.
Generelt er indtrykket at beboerne er både
psykisk, socialt og økonomisk er resursestærke mennesker med stort overskud. Dette
afspejles tydeligt i borgernes egen fortælling
om sig selv. Se side 8 og 9, hvor resultat af
”Foto-opgaven” nærmere beskrevet.
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Lovmæssige og landskabelige bindinger
Lov om naturbeskyttelse, Lov om planlægning m.v. har bl.a. til formål at beskytte natur- kultur og landskabsmæssige værdier i
Danmark. Disse love fastlægger derfor en
række restriktioner for arealanvendelsen.
Disse restriktioner fremgår af regionplanen,
kommuneplanen, lokalplaner, fredninger,
beskyttelseslinier m.v.
På kortene side 6 og 7 fremgår nogle af de
bindinger og restriktioner som borgerne i
Ulbjerg skal være opmærksom på i forbindelse med konkrete projektideér.
Ulbjerg Møllebæk, ådalen og omkransende
arealer er et naturområde af meget høj værdi, hvilket betyder at det er beskyttet af flere
forskellige lovgivninger (jf. kortet side 7).
Det er bl.a. udpeget som særligt beskyttelse
område i Regionplanen, som §3 område i
hht. Naturbeskyttelsesloven.
Ulbjergs tætte beliggenhed på kysten betyder også at byen er omfattet af en række
beskyttelseshensyn. På kortet øverst side 6
er vist hvilket område som er omfattet af den
såkaldte kystnærhedszone.
Indenfor zonen er der forskellige restriktioner, som fremgår af Regionplanen for Viborg Amt.

Kortet øverst side 6 viser udbredelsen samt beskyttelsesintresser inden
for kystnærhedszonen. Jf. Regionplanen for Viborg Amt
Kortet nederst side 6 viser beskyttelseslinier omkring drikkevandsboringer samt afgrænsning af særlige
drikkevandsområder.
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Husk at tjekke om projektet stemmer overens
med nedenstående love og dokumenter:
Beskyttelse af gundvand, herunder boringer og indvindingsoplande er områder som
man er blevet mere og mere opmærksom
på at beskytte. På koret nederst side 6 ses
beskyttelseslinien omkring Ulbjerg Vandværk samt områdeafgrænsningen af indvindingsoplandet til Ulbjerg Vandværk.

Kortet nedenfor viser forskellige typer
beskyttet natur i hht. Lov om Naturbeskyttelse og Regionplanen for ViborgAmt,
herunder beskyttelseslinier omkring kirken samt gravhøje.

•

Regionplanen
www.viborgamt.dk

•

Varmeforsyningsplan
www.moeldrup.dk

•

Kommuneplan
www.moeldrup.dk

•

Vandforsyningsplan
www.moeldrup.dk

•

Om der er lokalplaner
for området
www.moeldrup.dk

•

Spildevandsplan
www.moeldrup.dk

•

•

Lov om Naturbeskyttelse
el. www.mim.dk

Trafiksikkerheds- og vejplan
www.moeldrup.dk

•

•

Lov om planlægning
www.mim.dk

Tinglysningsoplysningsoplysninger. Viborg Tinglysningskontor. www.domstol.
dk/Retten i Viborg.
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Foto-opgave: ”Jagten på Ulbjergs SJÆL”
Nogle af byens borgere fik til opgave at fotografere forskellige sider af byen, fx ”Den
flotteste bygning”, eller ” Der hvor man hygger sig med ungerne og en madpakke”, eller ”Det vigtigste sted i byen”.
Udover at skulle fotografere, var en del af
opgaven at skrive postkort der beskriver
Ulbjerg, både overfor potentielle tilflyttere,
men også generelle beskrivelser af byen
og de oplevelser den har bragt med sig. På
baggrund af alle disse oplysninger er det
muligt at lave en kvalitativ analyse af borgernes syn på byen, både på godt og ondt. I
denne analyse referere vi til de borgere der
har bidraget med fotografier og information,
for ’lokale informanter’.

Konklusion
Ulbjerg bærer præg af at være en landsby
med glade og ressourcestærke mennesker. Byen er smukt beliggende. Man fornemmer byens sjæl ved borgernes varme
beretninger om glade børn i naturen, engagerede foreninger og spontane møder i
byen. Både seniorer og børnefamilier ser
de samme værdier i byen: sammenhold,
hjælpsomhed, ro og natur. Borgerne holder af denne lille landsby som den er, men
de ser stadig mulighed for forbedringer og
der fornemmes oprigtig lyst til at gøre Ulbjerg til en endnu bedre by.

De vigtigste og mest karakteristiske dele af undersøgelsen:
Klinten/naturen
Ulbjerg ligger utroligt naturskønt – der er en
unik og, nogle steder, en lidt barsk natur, der
er meget karakteristisk for området. Klinten
figurerer i informanternes bevidsthed som
noget vældigt unikt - og de benytter området
som udflugtssted. Der klinger en vis stolthed
i omtalen af klinten. Den symboliserer Ulbjerg
som Vikingeby – og den rummer muligheder
som turistattraktion. Samtidigt står den som
noget uforanderligt, et bestående element
der står både tidens tand og naturens luner
igennem – på samme måde som borgerne i
Ulbjerg står stærkt sammen. Klinten har, og
skal have, stor opmærksomhed i borgernes
bevidsthed om, og syn på byen.
Skolen
Skolen er naturligvis meget vigtig for borgerne i Ulbjerg. Den vejer tungt i vægtskålen med argumenter for at flytte til byen. Den
skaber arbejdspladser til borgerne, og den
er omdrejningspunkt for byens børn og unges hverdagsliv. Skolens sjæl og på mange
måder synonym med byens sjæl, da der

er her børnene formes og dannes i mange
henseender. Skolen får karakter af at være
byens puls, og borgerne er da også meget
opmærksomme på vigtigheden af skolens
bestående.
Købmanden
Købmanden har en slags multifunktionel
rolle i byen. Udover at være den eneste
dagligvarebutik, har den funktion af mødested for borgerne på tværs af aldersgrupper.
Den udgør centrum for spontane samtaler
og møder. Som sidste dagligvarebutik udgør købmandsbutikken en utrolig vigtig
rolle for byen, og den holder i høj grad liv i
byen som funktionel og til dels selvstændig
landsby. På den måde er den sidste butik
faktisk nerven i byen, og den må på alle måder forsøges bevaret og styrket, hvilket da
også kommer til udtryk i undersøgelsen på
mest uudtrykkelige vis.
Kulturcenteret
Det nye store kulturcenter i Ulbjerg er uden
tvivl byens hjertebarn og store stolthed. Alle

informanter henviser til det nye center som
et projekt byen har stået sammen om. På
den måde bliver kulturcenteret symbolet på
initiativ, sammenhold og lyst til vækst i byen.
Over hele linien er informanterne enige om
kulturcenterets betydning for byen som værende beviset på borgernes aktive virke og
sociale engagement.
Børnepasning
Ulbjerg har fortrinlige muligheder for børnepasning. Det giver borgerne er tryghed og
en selvstændighedsfølelse, på landsbyens
vegne. Det vidner om en stærk by, der kan
klare sig selv, hvilket giver tilstrækkelig ballast til at overskue nye projekter.
Naboskab
Godt naboskab er guld værd – og i den forbindelse er Ulbjerg rig. Der hersker konsensus blandt borgerne om at det gode naboskab og store sammenhold i byen, er det der
gør Ulbjerg unik og en god by at være i.
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Hvordan gør vi Ulbjerg til et bedre sted at bo?
Hvordan fremtidssikrer vi vores lokalsamfund?
Hvad gør vi for at bevare skolen og købmanden i Ulbjerg?
Hvordan får vi mest mulig glæde af vores dejlige natur?
Borgerne i Ulbjerg er gået aktivt i gang med at søge svar på
disse spørgsmål.
I den forbindelse har borgerne på eget initiativ søgt midler til
udviklingen af denne ”Borgernes Udviklingsplan”.
Borgerplanen er borgernes bud, visioner, mål og handlingsforslag til hvordan man sikrer den bedste mulige fremtid for
byen og lokalområdet.
Planen har været under udarbejdelse fra juni 2006 til december 2006.

