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“Der skal være plads til køer 
      udenfor vinduerne”

Uldum Lokalråd, Hedensted Kommune og COWI By & Landskabsdesign 2008

Borgernes input til udvikling i Uldum



�

Dette idekatalog er udarbejdet af COWI By- & Landskabsdesign i samarbejde med Uldum Lokalråd og 
Hedensted Kommune 2008. 

Idekataloget er vedtaget af Temaudvalget i Hedensted Kommune i august 2008. Planen er ikke juridisk 
bindende, men vil indgå i den videre planlægning som et udtryk for lokalsamfundets ønsker og ideer 
til udviklingen af Uldum. 

Uldum Lokalråd, Hedensted Kommune og COWI By- & Landskabsdesign takker alle medvirkende for 
deres bidrag gennem processen.
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Idekatalog for Uldum
   - ideer til fremtidens landsby

Uldum Lokalråd var knap tiltrådt, da der fra Hedensted Kommune blev bevilget 150.000 kr. til et 
idekatalog for Uldum. Det har været en lang og givende proces, hvor vi har fået god hjælp fra både 
Hedensted Kommune og COWI, som er konsulenter på opgaven.

Den største hjælp har vi dog fået af borgere i Uldum, som har været flittige ved de 2 borgermøder vi 
har holdt, og som har givet mange gode kommentarer med på vejen. Intet idekatalog uden borgernes 
indflydelse, men vi havde ikke forventet, at der var så stor opbakning til planen. Tak for det. 

Idekataloget skal ses som en ønskeseddel til Uldums udvikling, en sammenfatning af de kræfter der 
rører sig i Uldum, og som man ønsker fremover skal udvikles. Idekataloget er altså ikke en plan, som 
bare føres ud i livet, det er en plan som vil blive brugt som inspiration og dialog i forhold til fremtidige 
planer, der berører Uldum. 

Vi håber alle borgere i Uldum kan genkende såvel deres by som deres ønsker til udviklingen af samme, 
og vi glæder os som lokalråd over det engagement og den opbakning vi har fået. 

På vegne af Uldum Lokalråd.

Ulla Hjorth Jespersen
Formand
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Idekataloget er blevet til under hensyntagen til de bindinger 
for området, som bunder i gældende lovgivning og politisk 
vedtagne planer. Det er:

- Kommuneplan 1996-2004 for Tørring-Uldum Kommune og 
efterfølgende tillæg nr. 5, 10, 14 og 15
- Regionplan 2005 Vejle Amt
- Forudgående høringsnotat til Trafiksikkerhedsplan,  2007
- Strategi for Kommuneplan 2009 Hedensted Kommune
Desuden har Temaudvalget udmeldt de overordnede rammer 
for processen.

Boligudvikling
Den gældende kommuneplan forudsætter en tilvækst på 7-8 boliger 
årligt i Uldum, men i øjeblikket går det stærkt. I løbet af de sidste 4 
år er der er flyttet 90 nye borgere til byen, hvilket giver en tilvækst 
på 1,75% årligt - næsten det dobbelte af landsgennemsnittet. Der er 
udarbejdet en samlet dispositionsplan og kommuneplantillæg for 
en udbygning af Lillekongens Ager med 50-60 parcelhuse, hvoraf en 
stor del forventes byggemodnet i 2008. 

For boligområderne gælder følgende rammer: bebyggelse må 
højest opføres i 1½ plan og bygnings-højden må ikke overstige 
8½m. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige 25%. For område 3D3 gælder særlige bestemmelser. Her 
er et område udlagt til blandet bolig og erhverv.

Offentlig service
Uldum er rigt forsynet med institutioner, og har bl.a. Uldum 
Skole (et-sporet uden overbygning), Uldum Højskole, Fritidshu-
set (Skolefritidsordning 52 pladser), Børnekæret (47 børne-
havepladser), Ældrecenter Nedergården med skærmet enhed 
for senil demente og bofællesskaberne Åbo og Egespring 
(16 boenheder til fysisk/psykisk handicappede). Desuden 
biblioteksfilial, kommunekontor, svømmehal, kirke, forsam-
lingshus, ridehal, idrætsanlæg og -hal.

Bebyggelsesprocenten i områder til offentlige formål må ikke 
overstige 25%. Bygningshøjden må ikke overstige 8½m og 
bebyggelse må maksimalt være 2½ etage.

Detailhandel
Uldum har lokalcenterstatus med kommunecenterfunktioner 
i kommuneplanen for den gamle Tørring-Uldum Kommune. 
Rammen for detailhandel er ikke fordelt på byer. Butikker kan 
placeres i bymidten og forsyningen af dagligvareforretninger 
må maksimalt være 3000m2 og udvalgsvareforretninger 
maksimalt 1000m2. Der kan som udgangspunkt ikke placeres 
butikker udenfor bymidten, som er udpeget i Regionplanen. 
En del af bymidten er omfattet af en kirkebyggelinje, som 
umiddelbart forhindrer bebyggelse over 8,5m.
Hedensted Kommune oplyser, at rammerne for butiksareal i 
kommunen ikke er fuldt udnyttet, men at der for øjeblikket 
ikke er fysisk mulighed for at indrette større butikker i Uldum. 

Planmæssige forudsætninger

Nye parcelhuse på Lillekongens Ager skyder op, og Uldum 

vokser mod vest.

Uldum Skole er 1-sporet fra børnehaveklasse til 6. klasse. De ældste elever skal skifte skole.

Bageren og tøjforretningen i Søndergade. 

Indbyggertallet i Uldum er på 4 år steget  
med ca 90 personer eller 7%. 
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Kortbilag nr. 1

Område 3 – Uldum

8

Gældende kommuneplanrammer for Uldum.  
Bymidten er markeret med rødt.
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Idag findes der Brugs, apotek, isenkræmmer, bager, tøjbutik, 
kro, bodega, blomster/brugskunstforretning, pengeinstitut 
og enkelte mindre forretninger. I bymidten er der private 
ideer om en byomdannelse mellem Søndergade og I.P. 
Hansensvej til detailhandel og boliger.

Trafik
Der er store udbygningsplaner igang syd for Uldum, hvor 
Vestvejen til Horsens åbnede forrige år og en motorvejs-
strækning ca 2 km syd for byen er under planlægning. 
Uldum er ikke repræsenteret i Hedensted Kommunes 
Trafiksikkerhedsplan 2007, men borgerhøringen forud 
for planen pegede på flere steder i byen, hvor en 
trafikdæmpning eller omlægning af vejforløb er ønsket.  

En forlægning af Skanderborgvej mod øst er indtegnet som princip i kommuneplanen, og der har 
tidligere været dialog med Vejle Amt om en cykelsti til Vester Ørum.

Erhvervsudvikling
De store investeringer i infrastruktur betyder, at Uldum bliver et attraktivt sted for erhvervsvirksom-
heder. Med udgangen af 2005 blev der planlagt for 40ha erhvervsjord syd for Uldum (ramme 3.E.7), 
som er solgt - hovedparten til JYSK, som har opført et nyt 64.000m2 stort centrallager for Nordeu-
ropa sydøst for byen. Der er i øjeblikket ikke flere byggemodnede erhvervsgrunde i Uldum, men det 
forventes, at der i løbet af 2008 bliver udarbejdet en lokalplan syd for byen (ramme 3C1), hvor arealet 
kan anvendes til kontor og erhverv. I den nordlige del af Uldum omkring Lilleåen ligger et industri- og 
erhvervsområde, ligesom der ligger et mindre erhvervsområde centralt i byen ved Kærvejen. 

Landskab
Uldum er naturskønt beliggende ved Kæret og Lilleåen og Regionplan 2005 for Vejle Amt, der nu er 
ophøjet til Landsplandirektiv lægger en række bindinger på arealerne i og omkring Uldum. Lilleåen 
er omfattet af en 150m åbeskyttelseslinje på begge sider af åen. Byggeri indenfor denne linje kræver 
dispensation fra kommunen. Kæret og arealerne omkring Lilleåen er lavbundsarealer og potentielle 
vådområder, som er beskyttet natur, og hvor skovrejsning er uønsket. Der er indtegnet et større skov-
rejsningsområde sydvest for Uldum i Regionplanen. 

Kulturmiljø
Stationsbyen er i sig selv et kulturmiljø i form af stjerneudskiftning-
en, hvor markskel og veje danner en stjerneformet struktur, der 
stråler ud fra bymidten. Kirken har en særlig status i Uldum. Den 
har en kirkebyggelinje i en radius af 250m omkring sig, indenfor 
hvilken der maksimalt må bebygges i 8,5m højde. Desuden er et 
større areal nord og øst for kirken udpeget som kirkeomgivelser, 
hvorfra der skal være frit udsyn til kirken.  

Det gamle banespor igennem byen er omfattet af lokalplanen for 
Lillekongens Ager og bør videreføres i den kommende plan-
lægning.

 

Kig over Skanderborgvej mod vest til det nye erhvervsområde 

og JYSKs centrallager i baggrunden. 

Uldum Kirke ligger uforstyrret ved Kirkegade 
med præstegården ved siden af. 
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Uldum idag  
  - kvaliteter og værdier
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Bevaringsværdig bygning

Bevaringsværdig bebyggelsesstruktur

Uldum Kro er en bygning med fine, kunstneriske  

detaljer i murværket.

Bevaringsværdig struktur

Bevaringsværdig bygning

Bevaringsværdier
Ud over stjernestrukturen og banesporet er der i Uldums ældre bydele en række bygninger, som be-
sidder arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet eller som har kulturhistorisk betydning. Uldums huse er 
ikke registreret som bevaringsværdige nogetsteds, da der ikke findes et kommuneatlas for byen, og de 
bevaringsværdige bygninger og bebyggelsesstrukturer er ikke indskrevet i en lokalplan. 

I forhold til den kommende planlægning og udvikling gør idekataloget opmærksom på, at Uldum 
rummer bygningsmæssige kvaliteter. Det er f.eks. Møllen, kirken, højskolens hovedbygning og en 
række stationsbyhuse i Nørregade. Dertil kommer bygninger, som er bevaringsværdige fordi de indgår 
i en samlet struktur. Det er f.eks. bygninger, der definerer gaderummene i Søndergade og Nørregade. 
En sådan bygning kan godt erstattes af en ny, men den nye bygning skal udfylde den samme rumlige 
funktion, som den gamle. Det betyder, at huse , der definerer et gadeforløb så vidt muligt skal holde 
samme facadelinje og eventuelt også højde.

 

Uldum mølle med de gamle træer omkring sig 
markerer indgangen til byen
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Borgernes bærende værdier for udviklingen af Uldum er:

Det	er	vigtigt,	at	man	kan	bosætte	sig	i	Uldum	og	bevare	tilknytningen	gennem	hele	livet.

Der	skal	ikke	bygges	højhuse	eller	ghettoer.

Der	skal	udvikles,	så	der	kommer	børnefamilier	til	byen.

Det	skal	være	et	rart	sted	for	børn,	voksne	og	ældre.

Det	er	vigtigt	at	bevare	landsbypræget.

Højskolen	er	med	til	at	bibringe	kultur	og	uddannelse	til	byen.

Et	aktivt	foreningsliv	med	kulturelle	arrangementer	giver	dynamik	og	sammenhold	i	en	by.

Det	bestående	liv	i	foreningerne	er	fint,	men	der	skal	udvikles	nye	aktiviteter.

Uldum	Kær	er	en	bevaringsværdig	oase	for	naturelskere,	og	giver	bredde	i	oplevelsen	af	at	bo	i	
Uldum.

Der	skal	være	en	åben	forbindelse	til	landet.

Der	skal	være	“grønne	pletter”	som	er	tilgængelige.

Uldum	skal	ikke	bruge	kræfter	på	at	være	eller	blive	en	turistattraktion.

Der	skal	være	børnehaver,	skole,	fritidsaktiviteter	og	kulturelle	tilbud.

Busforbindelser	på	tværs	i	Hedensted	Kommune	samt	til	Horsens	og	Vejle	er	med	til	at	gøre	det	
attraktivt	at	komme	til	Uldum	for	de	unge	og	midaldrende.

Arbejdspladser,	dynamik	og	mulighed	for	at	trække	borgere	til	med	forskellig	baggrund.

Erhvervslivet	ønsker	udvikling	-	ikke	afvikling.

Fremover	skal	man	satse	på	mindre	virksomheder.

Gaderum i Nørregade med huse placeret i samme facadelinje. Ejendommenes stil, 
materialer og farver er typisk for landsbyens hovedgade.

Ejendom i Skolegade med fine murværksde-
taljer og sprossede vinduer
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På vej mod en vision for Uldum   
      - hvor vil vi hen?

Uldum er en by, som i disse år oplever en rivende udvikling i form af store anlægsprojekter og kraftig 
vækst i boligbyggeriet. Der er derfor behov for at redefinere byens identitet, nu hvor den har vokset 
sig større end en landsby. I april 2008 blev der afholdt en workshop hvor 85 Uldum-borgere deltog, og 
hvor tre scenarier for Uldums fremtidige profil indledte diskussionen; Entreprenante Uldum, Uldum for 
krop og sjæl og Uldum - Årets landsby. De satte gang i diskussionen i forhold til 5 forskellige temaer, 
som efterfølgende udgør idekatalogets 5 hovedindsatsområder. 

De tre sider er tilstede i byen idag, og fremtidens Uldum vil sandsynligvis være formet af dem alle 
- blot på forskellige steder og i forskellig grad. Landsbyscenariet som garant for nærheden til hinanden 
og naturen kan blive kernen i byens udvikling. Det kan forenes med et fokus på rekreative værdier 
og sammenhæng i de mange tilbud. Mod syd kan det entreprenante Uldum udfolde sig som det nye 
erhvervscentrum ved Vestvejen, og midtbyen kan opprioriteres. 

Uldums rolle i forhold til nabobyerne kan fremover være at tilbyde en bred vifte af fritidsaktiviteter og 
et aktivt byliv i en attraktiv bymidte. Sammen med Tørring venter der en spændende opgave med at 
markedsføre og synliggøre oplevelsesmulighederne i Kæret.

Fremtidens voksende landsby rummer omsorg for hinanden og plads 
til køer udenfor vinduerne. 

Workshoppen blev indledt med en virtuel byvandring 

i Uldum.

I grupperne blev der diskuteret ivrigt og skrevet mange gode ideer ned på de gule 

sedler.
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WORKSHOP 5

TRAFIKKEN OG SAMMEN-HÆNGENE UDADTIL

“Uldum ligger i et trafikalt smørhul ved Vestvejen, Skander-borgvej og den kommende motor-vej. Hvordan kan det udnyttes?”

?

”Hvordan skal de tre parallelveje I.P. Hansens-vej, Søndergade og Tjørne-vej afvikle midtbytrafikken?”

?

?“Hvordan spiller Uldum sammen med de omkring-liggende byer? Fungerer skoledistrikter, kollektiv trafik og cykelstier?”

Motortrafikvejen til Horsens 
giver hurtig adgang til Uldum, 
men skjuler også byen.

0       50      100              200       300m

Krydset Kirkegade/Søndergade/Nørregade/I.P. Han-
sensvej/Kærvejen er et komplekst sted. Er der behov for 
gennemkørsel til alle vejene?

JYSK - planlagt erhvervsområde

Lillekongens AgerNyt boligområde

Mekuvej - blandet bolig/erhverv

Åparken
Nyt boligområde

Skolegade og krydset Skolegade/Søndergade skal afvikle al 

trafik fra Lillekongens Ager, skolen og Brugsen. Virker chi-

kanerne og de hævede flader efter hensigten?

!TRAFIKINFO

Et nyt parcelhus medfører 5 bilture pr. dag. I Lillekongens Ager er der plads til 50-60 boliger iflg. Kommuneplanen.
Der kører dagligt busser til Vejle, Rask Mølle, Brædstrup, Horsens, Tørring, Hedensted, Billund og Give.

Det forventes, at der vil være 150 an-satte på JYSK og der vil køre 300 last-biler til og fra centrallageret hver dag. 

Højskolebakken er en markant indfaldsvej - er det også en “affyringsrampe”?

Uldum

Tørring

Ølholm

Åle

Bøgballe

Rask Mølle

Hornborg

Lindved

Ildved

Vindelev

Jelling
Grejs

VEJLE

HORSENS

Lund

O og N
Vrønding

Hatting

Torsted

Løsning

Hedensted

Korning

Kragelund

Øster Snede

Bottrup

Vonge

Havrum

Deltagerne på workshoppen blev opdelt i grupper efter 
5 temaer, og hver gruppe fik en plakat med oplysninger, 
billeder og kort som udgangspunkt for diskussionen.
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Uldum for krop og sjæl

“Lokalrådet i Uldum var lørdag vært ved 
indvielsen af det sidste stykke af det 
grønne sports- og oplevelsesnet, som 
nu omkranser byen, og tilbyder en række 
aktiviteter til borgere og besøgende. Den 
røde snor blev klippet til Mølleskoven, 
hvor 3000 egetræer om en årrække vil 
danne en fl ot skov. Ved indvielsen var en 
række foreninger og frivillige langs de 
grønne ruter på plads, og der var mu-
lighed for at få en ridetur ad de nye stier 
til Kæret og skoven, prøve kræfter med 
cykelcrossbanen, tage en løbetur eller 
nyde en madkurv fra Kroen på et af de 3 
madpakkesteder. Idrætsklubben og højs-
kolen har fået stor succes med at tilbyde 
“krop og sjæl-kurser” med wellnessbehan-
dlinger, yoga og madlavning.”

Uldum for krop og sjæl
Scenariet bygger videre på po-
tentialet i et samarbejde imellem 
Uldums mange foreninger og 
institutioner.  Byens mange tilbud 
kan bindes sammen i et rekreativt 
bånd, hvor sport, leg, velvære og 
oplevelser i naturen er i højsædet.  
En videreudvikling af tilbudene 
kan gøre Uldum til det bedste sted 
i regionen at tilbringe sin fritid.

“Uldum har fået prisen som Årets Landsby, på trods af at byen har rundet de 1500 indbyggere, og egentlig er for stor. Be-grundelsen for prisen er, at Uldum værner om landsbyernes værdier og er et lysende eksempel på en byudvikling, der tilgode-ser det nære og grønne. Rekreative stier og grønne oaser fi ndes spredt ud over hele Uldum, og de mange grønne områder betyder, at der ikke er plads til at bygge fl ere huse i byen, selvom der er stor interesse for at bosætte sig her. Ejerne af en række grønne arealer er gået sam-men i et fælles græsningslaug, så heste, geder, køer og et enkelt æsel kan skabe landmandsliv rundt om i byen til glæde for både store og små. Højskolen har udvi-det programmet med en husmandslinje i samarbejde med Bygholm og Skov- og Naturstyrelsen, som skal uddanne del-tagerne i den særlige form for rekreativt landsbyjordbrug og naturpleje, som prak-tiseres her.”

Uldum - Årets landsbyUldum - Årets landsby	
Uldum opfatter sig som en landsby på trods af, at den med 
sine knap 1300 indbyggere er en egentlig by. Landsby-
præget kommer til udtryk i byens bebyggelsesstrukturer, 
husenes arkitektur, de smalle grusveje, de grønne ånde-
huller og de gamle træer, som vokser i haverne. Inde midt 
i byen græsser heste og et æsel. Udfordringen for Uldum 
er at finde en måde at udvikle sig på, som respekterer 
landsbykarakteren og gør de nye bydele til en integreret 
del af byen. Landsbyens nærhed til grønne områder, den 
lille, overskuelige skala og sameksistensen med landbruget 
er kodeord.

A

B
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Entreprenante Uldum (udefra)

“Jysks centrallager i Uldum har netop 

fejret sit 10 års jubilæum, og den tidligere 

direktør Lars Larsen glæder sig over, at 

hans virksomhed var den første til at 

etablere sig i den gyldne trekant. Siden 

den spæde start for 10 år siden er yder-

ligere 2 haller kommet til, og et område 

på 40 hektar er forvandlet til et driftigt 

erhvervscentrum mellem Vestvejen og 

motorvejen. Fra motorvejen er der direkte 

forbindelse til lufthavnen i Billund, som for 

at imødekomme efterspørgslen har udvi-

det en række ruter, og som barsler med 

en ny rute til Kina i efteråret. De mange 

nye arbejdspladser i området har be-

tydet, at Uldum nu er tæt på at runde de 

2000 indbyggere, hvilket har tømt byen 

for byggeegnede grunde, og betydet, at 

boligpriserne i området er steget markant. 

I bymidten har Uldum Invest netop færdig-

gjort opførelsen af et stort oplevelses- og 

butikscenter med specialbutikker, torvehal 

og restauranter, som vil være med til at 

styrke Uldums handelsliv yderligere.” 

Entreprenante Uldum (indefra)

Entreprenante Uldum
Beliggenheden i et kommende smørhul mellem Horsens og Vejle 
med direkte forbindelse til lufthavnen gør Uldum interessant for 
erhvervsbyggeri i stor skala. Udbygningen af infrastrukturen og erh-
vervsområderne syd for byen kan sætte gang i udstykningen af 
nye boligområder og styrke byens handelsliv. I scenariet 
Entreprenante Uldum udstykkes nye, store 
erhvervsområder, som gør Uldum til 
et vækstcenter med en aktiv 
bymidte.

C
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Det moderne liv på gården med gyngestativ 
på gårdspladsen. Gårdene er en vigtig del 
af Uldum.

Landsbyens landvindinger   

Byen vokser, men de nye veje og naturinteresserne 
begrænser udbygningsmulighederne noget. De kul-
turhistoriske spor fra stjerneudskiftningen og banen, 
som stadig er tilbage kan bevares i den kommende 
byudvikling gennem plantning af afgrænsende læhegn 
langs markstel, anlæg af stier og bevaring af de åbne, 
grønne rum i bystrukturen.  På kortet til højre er vist 
de områder, som er under udbygning og de områder, 
som idekataloget foreslår udlagt til byudvikling og 
byomdannelse i Kommuneplan 09. Princippet er, at den 
fortsatte udvikling af Uldum kan ske som boligby mod 
vest og som erhvervsby mod syd og sydøst. 

Byudvikling
Erhverv: Der er et stort ønske om at sikre en fortsat er- 
hvervsudvikling i Uldum, da det kan være med til at understøtte byens tilbud som helhed. Egentlige 
erhvervsområder til større virksomheder kan placeres som en selvstændig del af byen nær de store 
veje mod syd.  Dermed undgår man, at de belaster bymidten og boligområderne miljømæssigt og 
med tung trafik.  Placeringen mod syd vil desuden betyde, at virksomhederne ligger i skjul bag Højs-
kolebakken og ikke virker så dominerende set fra bymidten. Mindre håndværks- og servicevirksom-
heder må fortsat kunne finde plads i de eksisterende erhvervsområder ved Dortheasminde.

Boliger: Udbygningen af Lillekongens Ager er i fuld gang, og Uldum ønsker at blive et endnu mere 
attraktivt sted at bo med nærhed til natur og fritidstilbud. Nye udstykninger til parcelhuse kan placeres 
mod vest i forlængelse af stjerneudstykningen ved Lillekongens Ager, Hvilehøjparken og Mekuvej. 
Grønne kiler og grønne rum imellem bebyggelserne kan give nærrekreative muligheder og sikre, at 
den eksisterende by bevarer kontakten til landskabet. Derudover kan der ske huludfyldning på arealet 
bag Bakkegårdsparken.

Byomdannelse
På længere sigt er der mulighed for at omdanne eksisterende byområder. 
Kommunekontoret: Hvis Hedensted Kommunes aktiviteter flytter eller der åbnes mulighed for et nyt 
byggeri, kan området omdannes til centerformål som f.eks. borgerservice, butikker og lignende med 
tilhørende parkering. Her kan der arbejdes på at styrke bymidten og indramme torvet. 

“Giftgrunden”: Såfremt giftgrunden bliver frigjort kan den omdannes til grønt rekreativt område.

JYSK´s nye 64.000m2 store centrallager under opførelse 

set fra Lars Larsens Vej

Selv ved nybyggeri sniger landsbyens sym-

boler sig ind. Her vognhjul og hestesko på 

Rosenvænget.
VetEx på Industrivej nord for Lilleåen. Her er de udendørs 
arealer udformet til glæde for byens borgere
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Kort over forslag til fremtidige byudviklings- og byom-
dannelsesområder. Forslaget rummer ialt 140ha ny by 
- heraf 100ha til erhverv, som kan udvides yderligere mod 
syd, hvis behovet opstår. Det er næsten en fordobling af 
Uldums størrelse.

Byomdannelsesområder (ca 7 ha)

Nyt område til boligudstykning (ca 33 ha)

Eksisterende boligudstykning (11 ha)

Nyt erhvervsområde (ca. 100 ha)

Eksisterende erhvervsområde (40 ha)

Skovrejsning

Skovrejsning på integreret støjvold i landskab (ca 10 ha)

Ny boligud-
stykning

Skovbælte mellem byen og JY
SK

Kuperet landskab med skovbeplantning JYSK

Nyt erhvervsområde

Nyt erhvervsområde

Ny boligud-
stykning

Evt. små service- og hånd-
værksvirksomheder

Lillekongens 
Ager
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Stationen på Industrivej (det røde hus) og det gamle posthus 
(det hvide hus) ligger klemt inde af en stor parkeringsplads ved 
Kærvejen, som benyttes af ChemTeks ansatte.

Ønsker til byudviklingen

- Vækstraten på både bolig og erhverv må gerne fortsætte i samme tempo som nu eller højere.
- De små håndværks- og servicevirksomheder skal kunne være i byen, men større virksomheder skal ud i de nye  
  erhvervsområder syd for Vestvejen.
- Planlægningen skal kunne følge med efterspørgslen efter grunde og det skal sikres, at byens skole og institu- 
  tioner kan holde trit.
- Der må ikke bygges på den grønne forte ved Vesterled.
- Rideskolen skal sikres tilstrækkeligt med foldplads til at kunne blive i byen.

!

Det gamle mejeri/ChemTek: Virksomheden 
generer ikke, men den ligger centralt nær byens 
grønne oase. Hvis virksomheden får behov for 
at udvide kan den med fordel flyttes ud i de 
kommende erhvervsområder mod syd. Det 
nuværende areal kan blive et fælles, rekreativt 
areal i tilknytning til Vesterled og stations-
pladsen.

Ny udstykning ved Mekuvej i tilknytning til dyrefolde ved 

rideskolen og en gård. Her er der grønt omkring boligerne.

Det gamle mejeri - nu virksomheden ChemTek - ligger centralt i byen 

ved Kærvejen. 

Hvem kan gøre hvad?

   Hedensted Kommune  Borgerne   Andre

Nye udstykninger  Tilvejebringe plangrundlag,  Private jordejere kan Store firmaer kan bidrage
   byggemodne og sælge kommu- fremme processen og til planudarbejdelse mv.
   nale grunde.   byggemodne grunde.

Byomdannelse  Udpege områder til byfornyelse.     Velfærdsministeriet kan yde
   Anvise alternative placeringer til    refusion til kommunen.
   virksomheder mv. Opkøbe grunde.      Private firmaer kan løfte
          opgaven.
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Stien fra Lærkevej ud i Lillekongens Ager løber i det gamle banespor, som på sigt kan fortsættes ud i Kæret.

Landsbyens landskab, grønne rum og stier   

Det grønne element er en vigtig del af Uldum, og det kan styrkes fremover, så Uldum fortsat er en by 
i tæt kontakt med naturen og de rekreative kvaliteter.  Landskabet og det grønne er synligt på mange 
niveauer lige fra det store Uldum Kær til de små landsbyhaver.

Grønne oaser
Byens nuværende grønne oaser er ved Vesterled, kælkebakken, petanquebanen og idrætsbanerne. 
Fremover kan der arbejdes for at udlægge flere grønne åndehuller i den eksisterende by og i de 
kommende udstykninger. De grønne rum kan f.eks. anvendes til naturlegeplads, dyrefolde, frugthaver, 
ophold og boldspil. Det grønne areal ved pumpestationen på sydsiden af Lilleåen kan omdannes til 
et aktivt uderum til f.eks. cykelcross eller andre robuste sportsaktiviteter.  Hvis “Giftgrunden” i nord 
frilægges, kan den også omdannes til et grønt rekreativt område. 
 

Haver og træer 
Den plejede bynatur i form af de store, gamle træer rundt om i byen og de gamle landsbyhaver med 
plæner og frugttræer er livgivende for byen. De store træer er en særlig kvalitet, og det er et ønske, at 
der bliver plantet nye træer - særligt langs Lilleåen på vestsiden af Nørregade og ved JYSK. Landsby-
havernes frugtlunde kan være et tema i byens grønne oaser og i de nye udstykninger. De eksisterende 
store frugthaver og smukke landsbyhaver er en kvalitet for Uldum. 

Forbindelse til Kæret
Uldum Kær bliver i de kommende år udviklet som friluftsattraktion, og 
det giver mulighed for at skabe gode stiforbindelser fra Uldum til Kæret, 
som er farbare hele året.  En hovedsti kan udgå fra Vesterled langs nord-
siden af Lillekongens Ager. 

Lilleåen og det tilstødende grønne område ved 

pumpestationen set mod øst. Virksomheden 

Vetex med petanqebanen ses i baggrunden

Kælkebakken er en del af et lidt overset grønt rum bag forsamlingshuset.

Skrånende grønt haveanlæg ved af-
tægtsboligen i Skolegade med store, 
gamle træer, stensætning og klippet 
bøgehæk

Parklignende frugthave ved Uldumgård med æbletræer og plæne
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Kort over landskabsbånd/sti, oaser og skov

Lars Larsens Vej
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Hesselballe By, Uldum

Hesselballe By, Uldum

Boring By, Hvirring

Kalhave By, Hornborg

Uldum By, Uldum

Uldum By, Uldum

Uldum

Uldum By,

Hesselballe By, Uldum

Hesselballe By, Uldum

Boring By, Hvirring

Kalhave By, Hornborg

Uldum

Uldum By,

Uldum By, Uldum

Uldum By, Uldum

Hesselballe By, Uldum

Hesselballe By, Uldum

Boring By, Hvirring

Kalhave By, Hornborg

Uldum By, Uldum

Uldum By, Uldum

Uldum By,

Uldum

Zone til rekreative områder omkring åen

Grøn kile (119000 m2)

Sti

Grønne oaser i boligudstykningen (ca. 44200 m2)

Skovrejsning

Skovrejsning på integreret støjvold i landskab

Frugthave

Nyttehave

Grøn legeplads

Grøn aktivitetskile

Skov mellem byen og JYSK

Sti rundt om byen

Rekreativt område langs åen

Sti ud til Kæret

Støjvold med beplantning

Dyrefolde 
og åbent, 
rekreativt 
område

Den grønne forte ved gården Vesterled er en del af 
Uldums kulturarv, og området er til glæde for hele byen, 
som kan klappe æslet og gederne.

Eksister-
ende skov

Grønt rekreativt område
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For at markere nærheden til den omgivende landskab og give mulighed for at rideskolen kan få 
tilstrækkeligt med foldkapacitet foreslås det, at den grønne kile mellem Kærvejen og stien samt en 
kile på vestsiden af de foreslåede udstykninger bevares som grønt rum til dyrefolde, rekreative formål 
og frugthaver.  En sti langs Lilleåen kan synliggøre åens rekreative kvaliteter, og kan skabe en naturlig 
sammenhæng imellem byen og Kæret.

Stiforløb rundt om byen
For at skabe sammenhæng imellem Uldums grønne rum og boligområderne forslås det, at der an-
lægges en afmærket, rekreativ sti rundt om byen. Stien kan anvendes til gå- og løbeture og kan skabe 
genveje til byens aktivitetscentre.

Illustration af hovedstien til Kæret som krydses af det rekreative bånd rundt om 
byen nord for Lillekongens Ager. Regnvandsbassinet kan blive en del af et grønt 
område i tilknytning til dyrefolde og frugthaver.
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Ønsker til det grønne

- Uldum skal fortsat være en by i tæt kontakt med naturen og det grønne.
- Der må ikke bygges på den grønne forte ved Vesterled og lignende oaser 
  skal sikres i nye udstykninger - gerne med dyrehold, fælleshaver eller andre 
  rekreative funktioner.
- Der skal arbejdes for skovrejsning på nordsiden af Vestvejen og nordvest  
  for JYSK. De gamle træer i byen skal bevares.
- Der skal anlægges et rekreativt stiforløb, som forbinder byens institutioner og foreninger og i sig selv tilbyder en 
  række aktiviteter. 
- Der skal sikres gode stiforbindelser internt i byen og til Kæret.
- Rideskolen skal sikres tilstrækkelige arealer til folde.

Nyanlagt regnvandsbassin i mark syd for Kærvejen. Vejen på billedet  

   kan fremover blive hovedsti til Kæret.

Der er ønske om at gøre stien fra Nørregade til Åparken 
langs åen mere spændende og få flere træer langs stiens 
østlige del.

Skovrejsning
Idag har Uldum meget lidt skov, og det vil tage 
mange år endnu, inden Jubilæumsskoven er 
opvokset. En byskov mod syd og vest indgår i 
Regionplanens udpegninger af skovrejsningsom-
råder, men den vil samtidig skærme byen mod 
Kæret. For at undgå dette, er det et ønske, at der 
anlægges en skov syd for byen, som skærmer byen 
mod de kommende erhvervsområder og Vestve-
jen. Igennem skoven kan  der anlægges en sti, der 
giver adgang rundt om byen, og som indeholder 
naturlegemuligheder for børn og unge. I skoven kan 
der f.eks. anlægges et kuperet terræn af jordhøje 
med overskudsjord fra byudviklingsområderne, som har en 
støjafskærmende virkning.

Mod vest er det et ønske, at planlægningen tilgodeser mu- 
ligheden for en visuel sammenhæng med Kæret.

Hvem kan gøre hvad?

   Hedensted Kommune  Borgerne   Andre

Stier   Tilvejebringe plangrundlag.  Private jordejere kan Spor i Landskabet kan
   Købe eller lave aftaler om jord. bidrage med arealer. rådgive. LAG Hedensted kan
       Søge fonde.  yde støtte.

Grønne oaser og kiler Tilvejebringe plangrundlag og Drive arealerne gennem Landmænd kan deltage i 
samt nye landsbyhaver indarbejde det grønne i lokalpla- laug eller grundejerfor- pleje og brug af folde mv.  
   ner. Evt. finansiere og drive.   ening.   Rideskolen og de øvrige
          foreninger kan støtte op. 
          Lokale, grønne partnerskaber
          kan løfte opgaven.

Skovrejsning  Igangsætte og styre proces.  Informere. Plante skov Skov- og Naturstyrelsen kan  
   Evt. medfinansiere.  på egne arealer.  rådgive og medfinansiere. 
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Landsbyens fællesskab og kulturliv

Fællesskabet er et af de vigtigste kendetegn ved en velfungerende landsby, og i Uldum passer man 
på hinanden og dyrker fællesskabet i de mange institutioner og foreninger. Det må der fortsat være 
grobund for.

Aktivitetsbånd
Fremover kan et stiforløb omkring byen blive bindeled imellem en lang række aktiviteter og fællesrum, 
som det ses på illustrationenherunder.  Uldum rummer idag en mængde fritidstilbud og institutioner, 
og det skal være let og sikkert at komme til dem. På aktivitetsbåndet ligger bl.a. højskolen, forsam-
lingshuset, skolen, idrætsklubben, en eventuel ny multihal med teaterscene, wellness og fitness, et 
aktivt rum ved Lilleåen, petanqebanen og en eventuelt kommende byskov mod syd.

Uldums mange tilbud, institutioner og foreninger kan  
bindes sammen af et aktivitetsbånd i form af en tydelig 
sti med indbyggede oplevelser. I tilknytning til båndet 
ligger højskoleområdet, institutionerne ved Skolegade, 
idrætsfaciliteterne og området ved Lilleåen. 

På sigt kan der skabes en landskabssti vest for 
byen ud i den nye byskov mod syd, hvor der 

kan skabes shelters, naturlegepladser og 
madpakkesteder, som også kan be-

nyttes af de besøgende i Kæret.

Institutionsklyngen
Uldum Højskole
svømmehal
kurser
samlingssal
forsamlingshus
bibliotek

Kirken og præstegården
gudstjenester
koncerter
konfirmandforberedelse
refugium

Ny skov

Forten
dyr

Grønt område
kælkebakke
jubilæumsskov
ny skov

Institutioner
Uldum Mølle
skole og boldbane

Foreningsområdet
rideskole
tennisbaner
idrætsklub
fodboldbaner
børneinstitution
spejdere

Lilleåen
petanqe
cykelcross

Bymidten
Nedergården
handelslivet
kommunekontoret
Brugsen

Landskabssti
borde og bænke
shelters
naturlegepladser

Oaser i boligområderne
frugthaver
folde

Junglestien
oplevelsessti langs Lilleåen

Aktivitetsbånd/hovedsti

Stinet
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Informationer om de mange foreninger og 
institutioners tilbud og mulighederne for 
at leje lokaler kan samles i en guide, som 
udleveres til alle borgere.

Når gademusikken kommer til byen, står Uldum på den anden 
ende, og gaderne er fyldt med boder og kultur (foto: www.gademusik.dk)

Samarbejde og markedsføring
Aktiviteterne i Uldum trænger til markedsføring - både overfor de lokale, tilflytterne og besøgende 
udefra.  Derfor kan der f.eks. udarbejdes en folder eller andet informationsmateriale, som giver overblik 
over byens mange tilbud og kontaktpersoner - herunder lokaler.  Folderen kan være en del af en tilflyt-
terguide, som uddeles til alle nye tilflyttere, så de præsenteres for mulighederne i fællesskabet.

Uldums flagskib Gademusikantfestivalen er et eksempel på, at hele byen er i sving for at skabe en 
fælles fest. Den energi, som lægges i gademusikfestivalen, binder folk sammen og skaber liv i byen. 
Fremover kan festivalen få endnu bedre vilkår bl.a. gennem en forskønnelse af byens rum som vist på 
side 26. Erfaringerne fra festivalen kan danne fundamentet for en kultur, hvor de forskellige institution-
er og foreninger arbejder sammen om at stable arrangementer på benene og låner/lejer hinandens 
faciliteter efter behov. 

Omsorg
Uldums bysjæl indeholder et veludviklet omsorgsgén, som betyder at byens borgere tager hånd om 
hinanden.  Denne kvalitet kan blive til gavn for fællesskabet - f.eks. ved at Højskolen udbyder kurser i 
livredning og førstehjælp mod at kursisterne efter endt uddannelse tager vagter i svømmehallen, så 
den kan åbnes for offentligheden i længere perioder. Det er et stort ønske, at højskolens tilbud - og 
særligt svømmehallen - bliver en mere integreret del af byens liv.

Din guide til 

Udfoldelsesmuligheder i Uldum
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Ønsker til fællesskabet og kulturlivet

- Højskolen skan blive primusmotor i Uldums kulturliv hvis den åbnes mere op for de lokale; særligt ifht. svømmehallen.
- Institutioner og foreninger skal opfordres til samarbejde om arrangementer og aktiviteter.
- Der kan udarbejdes informationsmateriale om Uldums fælles faciliteter og tilbud.
- Der skal arbejdes for en multifunktionel hal til teater, gymnastik, fitness, netcafe mv. i tilknytning til idrætsklubben.
- Der skal gøres en indsats for at integrere tilflyttere i fællesskabet f.eks. gennem information og gratis prøvetimer.

!

Uldumhallen og idræts-klubben ved Kærvejen er et samlingssted for mange, som ønskes udvidet med en multianvendelig hal til bl.a. teater og fitness. Idrætsklubben har søgt fondsmidler.Uldum Højskole sætter byen på landkortet med 

en bred vifte af kurser lige fra lejrbålsguitar til 

swahili. Højskolens tilbud kan i højere grad end 

nu også kan blive til glæde for byens borgere.

Idrætsklubbens boldbaner ligger centralt placeret sam-men med en række øvrige fritidsfaciliteter i den vestlige bydel.

Hvem kan gøre hvad?

   Hedensted Kommune  Borgerne   Andre

Aktiviteter  Yde lokale- og foreningstilskud. Støtte op om og udvikle Lokale og anlægsfonden kan
       byens foreninger. Lave og støtte. LAG Hedensted kan
       vedligeholde redskaber. yde støtte. Højskolen kan 
       Søge fonde. Samarbejde holde kurser og åbne sig op.
       med højskolen om livred- Eksterne rådgivere kan hjæl-
       dertjeneste mv. Danne og pe.
       synliggøre lokale arbejds-
       grupper som f.eks. Lokal-
       rådet.

Informationsfolder  Information og reklame på web. Udarbejde folder. Dele LAG Hedensted kan yde 
       den ud til alle i byen og støtte.
       opdatere den løbende.
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Torvet og bymidten

Bymidten i Uldum trænger til et løft, og forandringsprocessen er så småt gået igang. I løbet af de 
senere år er der opført ældrevenlige boliger mellem Søndergade og Tjørnevej, og torvet er renoveret 
med ny belægning og bænke. Torvet bruges imidlertid kun i begrænset omfang til ophold, og der er 
ingen forretninger i tilknytning hertil. 

Byomdannelse
I bymidten er der mulighed for at omdanne flere steder. Området imellem I.P. Hansensvej og Sønder-
gade mellem smøgerne er én mulighed, og på sigt kan kommunekontoret og de tilstødende arealer 
ved Tjørnevej omdannes til nye byfunktioner, hvis kommunens lokalesituation ændres. Bymidten skal 
fortsat give mulighed for, at et bredt udvalg af butikker kan etablere sig her. Det kan ske ved at give 
bymidten et samlet løft og bruge byomdannelsen til at skabe tilstrækkeligt med plads til moderne 
butikker og kæde byunktionerne bedre sammen. Torvet, Søndergade og de tilstødende arealer kan 
indgå i en samlet plan for byomdannelse og forskønnelse af midtbyen, som kan hæve kvaliteten af 
byrummene, løse trafiksituationen og gøre Uldum mere attraktiv overfor handelslivet. 

Trafikken i bymidten
Idag betjenes bymidten af tre parallelle veje med Søndergade som den centrale og mest trafikerede. 
I.P. Hansensvej og Tjørnevej har karakter af bagsider med meget parkering og udflydende rum. På 
side 25 ses et princip for ønskerne til den fremtidige trafikstruktur i Uldum. Formålet er at fredeliggøre 
Søndergade, skabe bedre kontakt imellem I.P. Hansensvej og Tjørnegade samt lette orienteringen i 
krydset ved Kærvejen/Nørregade. Såvel I.P. Hansensvej som Tjørnegade kan bearbejdes, så de fremstår 
som byrum i stedet for bagsider.
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Princip for en mulig fremtidig 
vejføring i bymidten. 

- En mulighed er at Søndergade bliver til 
busgade fra Kirkegade til kroen, og parker-
ings-pladserne på vestsiden af torvet 
sløjfes. Det vil fredeliggøre bymidten og 
give mulighed for at skabe et sammen-
hængende byrum.

- Biltrafikken foreslås i denne mulighed 
istedet ledt ad Tjørnevej, Kirkegade og I.P. 
Hansensvej, hvor der kan etableres nye 
parkeringspladser. Kirkegades og Tjørneve-
js forløb kan ændres, så bilernes rute bliver 
tydeligere, og svingene mindre skarpe. Der 
kan etableres et kryds ved Skolegade/Søn-
dergade/Tjørnevej, som giver forbindelse 
på tværs af bymidten.  Dette kræver dog, at 
flere bygninger fjernes.
Forslaget kræver oså at der findes en løs-
ning, hvor der er let adgang for kunderne 
til butikkerne.  Byens handelsliv skal ikke 
udsultes.

- Bygningen på hjørnet af Kærvejen/I.P. 
Hansensvej foreslås nedrevet, og pladsen 
brugt til en minirundkørsel med over-
kørbar midterhelle i krydset Kærvejen/ 
I.P.  Hansensvej/Nørregade, som markerer 
bymidtens nordlige grænse.
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Krydset ved Kirkegade/Kærvejen/I.P. Hansensvej/Søndergade er et uover-skueligt sted. Her kan vejforløbet forenkles, og byens afslutning markeres.

Ideskitse til privat projekt i området mellem I.P. Hansensvej og 
Søndergade. Projektet giver mulighed for en butik i stueetagen og 
boliger i stuen og på 1. og 2. sal.

Krydset mellem Skolegade, Søndergade og Højskolebakken kan gøres 4-benet 

med busgade op ad Søndergade. 

Byrum
Idekataloget foreslår, at området omkring torvet, 
Søndergade, I.P. Hansensvej og Tjørnevej udpeges 
til områdefornyelse, og der gennemføres en samlet 
forskønnelse og omlægning af bymidten. Ud over de 
trafikale omlægninger og byomdannelsesprojekterne 
kan torvet og Søndergade indgå i en samlet plan, 
som sikrer gode opholdskvaliteter og tilgodeser 
fremkommeligheden for de bløde trafikanter.

Detailhandel
Omdannelserne i bymidten kan bane vejen for en 
udvidelse af Uldums handelsliv. Det er et stort ønske, 
at der fortsat er butikker i stueetagen i Søndergade, så 
handelslivet koncentreres her. Omkring parkeringsområderne på I.P. Hansensvej og Tjørnevej 
kan der etableres større butikker, service og liberalt erhverv. Det er et ønske at skabe grundlag for 
at tiltrække endnu en dagligvareforretning, som kan sikre Uldums profil som en attraktiv handelsby. 
Brugsen ligger idag på I.P. Hansensvej, og en øget sammenhæng på tværs af de tre parallelgader kan 
gavne hele byens handelsliv. Butikker udenfor det eksisterende centerområde er ikke ønskeligt.

Kommunekontoret ligger centralt ved torvet på den 
gamle markedsplads. På sigt kan området omdannes til 
service, butikker og boliger, der kan styrke handelslivet.  

Brugsen er et handelscenter, men den ligger skjult i I.P. Hansens-

gade med ringe kontakt til resten af butikkerne i Søndergade. 

Byomdannelse kan sikre bedre forbindelser på tværs.



��

Torvet ligger centralt i Uldum, men der er ingen forretninger 

omkring det, og parkeringen fylder meget.
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Butik og bolig

Parkering

Søndergade set mod nord fra torvet. Gaderummet er smalt, og der 
parkeres langs østsiden.

Bymidten

De viste ideer til trafikale 
omlægninger og byomdan-
nelsesprojekter i bymidten 
kan give mulighed for at 
skabe en række sammen- 
hængende byrum og pas-
sager fra Brugsen på I.P. 
Hansensvej til Søndergade og 
videre igennem torvet  
og kommunekontoret. 

I.P. Hansensvej strammes 
op med træer ind mod 
gårdrummene mod øst. 
Tjørnevej opdeles af 
trægrupper og belægn-
ingsskifte ved krydsnings-
punkter.
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Ønsker til bymidten

- Søndergade kan lukkes for al anden trafik end busser, og busserne synliggøres.
- På sigt kan kommunekontoret omdannes til et 2-etages byggeri med forretninger, boliger og service.
- Der skal være mulighed for torvedag på torvet og et mere interessant byrum.
- Husene i Kirkegade og bebyggelsen omkring det gamle apotek kan nedrives og erstattes af nyt. I Søndergade skal der  
  primært være butikker i stueetagen og gerne boliger ovenpå.
- Der kan skabes mulighed for parkering på Tjørnevej og I.P. Hansensvej. Kommunens folk kan bruge parkeringspladserne øst  
  for rådhuset for at lette presset. I.P. Hansensvej og Tjørnevej kan blive bilernes adgang til bymidten. 
- Krydset ved Kærvejen/Nørregade/I.P. Hansensvej kan ombygges til en minirundkørsel.
- Den grønne plads ved nedergården kan omdannes til dyrefold eller gadekær.
- Butiksdøden må stoppes, og bymidten gøres attraktiv gennem byomdannelse og renovering af byrum og facader.
- Der skal være plads til både supermarkeder og små specialbutikker.

!

Hvem kan gøre hvad?

   Hedensted Kommune  Borgerne   Andre

Byomdannelse  Udpege Uldum til områdeforny- Støtte op om og udvikle Private investorer kan indgå
   else og søge støtte hos Velfærds- byens liv. Søge midler fra partnerskab med Hedensted
   ministeriet. Koordinere gravear- Landdistriktspuljen. kommune om finansiering og
   bejde i Uldum med forskønnelse.    brug, eller de kan selv løfte
          projektet.

Flere butikker  Tilvejebringe et plangrundlag, som Støtte de lokale butikker. Private investorer kan indgå
   giver mulighed for udvikling af Gøre relevante butiks- partnerskab med Hedensted
   handelslivet.   kæder opmærksomme på kommune om finansiering og
       Uldum.   brug, eller de kan selv løfte
          projektet.

Omlægning af veje  Planlægge og udføre arbejdet.    Trafikselskabet bør høres om
   Finansiere. Koordinere med øvrige    deres kørselsforhold.
   arbejder i Uldum.
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Vestvejen er motortrafikvejen der bringer bilisterne til Horsens og E45. 

Trafikken og sammenhængene udadtil

Uldum er de senere år 
blevet lettere at komme 
til og fra med åbningen af 
Vestvejen. Herfra er der di-
rekte forbindelse til Billund 
Lufthavn, Horsens og E45. 

Uldum og naboerne
Uldum ligger i et smølhul 
mellem Horsens og Vejle 
og en planlagt motorvejs-
strækning få kilometer syd 
for Uldum vil gøre byen 
endnu mere attraktiv. Hvis 
byens vækstpotentiale skal 
udnyttes er det nødvendigt 
med en langsigtet plan for 
infrastrukturen i Uldum, der 
også tilgodeser den interne 
fremkommelighed og de 
bløde trafikanter.

En cykelsti til  Vester Ørum 
har tidligere været en prioritet i 
amtsligt regi, og cykelstien er stadig et 
varmt ønske, da skolevejen for de større 
børn langs Skanderborgvej til Lindved er 
utryg. Stien kan integreres i en fremtidig 
erhvervsudbygningsplan, og derved lede 
børnene uden om Højskolebakken og de 
trafikerede rundkørsler.

Aflastning af Skolegade
Placeringen af tilkørslen til Vestvejen betyder, at al trafik til og fra de nye udstykninger vest for Uldum 
ledes ad den relativt smalle Skolegade og Højskolebakken. En fortsat byudvikling vil belaste især Sko-
legade meget og kan betyde en utryg skolevej for børnene i byen.  Når Lillekongens Ager er udbygget, 
og der tages hul på nye udstykninger, kan de kommende bolig- og erhvervsområder mod vest og 
sydvest indgå i en samlet vejstruktur.
Områdernes fordelingsvej kan forløbe fra Langagervej til Hesselballevej nord for broen over motor-
trafikvejen og videre igennem det kommende erhvervsområde syd for motortrafikvejen til rund-
kørslen ved Skanderborgvej. Herved kan der skabes et alternativ til Skolegade og en bedre trafikaf-
vikling i byen.

Rundkørslen i den sydlige ende af byen ligger højt. Den 

er koblingspunktet imellem Højskolebakken og Vestvejen, 

og vil fremover skulle lægge asfalt til 300 lastbiler dagligt 

fra JYSK foruden den daglige trafik fra boligområderne.
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Herover ses forslag til vejprojekter i forbindelse med den langsigtede byudvikling. Byudviklingen kan 
tilpasses, så stamvejen igennem fremtidige erhvervsområder mod syd og kommende boligområder 
ved Langagervej bliver en forbindelse, der kan aflaste Skolegade og give adgang til motortrafikvejen 
fra syd.  Stamvejen til de nye boligområder har allerede sving, men bør ydermere udlægges som vej 
med fartdæmpende foranstaltninger og skal kun være tilladt for personbiler og bløde trafikanter. Hes-
selballevejs forløb over motortrafikvejen kan udnyttes til at forbinde vestbyen med rundkørslerne ved 
Skanderborgvej.  Af hensyn til trafiksikkerheden bør 4-benede kryds så vidt muligt undgås.

En cykelsti til Vester Ørum kan integreres i erhvervsområdet som en selvstændig sti, og derved sikre 
at skolebørnene fra de vestlige dele af byen ikke kommer op i de tungt trafikerede rundkørsler på 
Skanderborgvej.
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Ønsker til trafikken

- En sikker skolevej via Vester Ørum er højt prioriteret. Det kan ske via en cykelsti langs Skanderborgvej fra Højskolebak- 
  ken eller fra Hesselballevej.
- Skolegade behøver aflastning, hvis vestbyen udbygges ud over Lillekongens Ager.
- Højskolebakken skal trafikdæmpes og forskønnes i sammenhæng med Søndergade.
- Udviklingen af et nyt erhvervsområde syd for Vestvejen og nye boligområder i vestbyen kan bruges til at give adgang syd  
  om byen fra Hesselballevej til Skanderborgvej.
- Grusvejene ønskes så vidt muligt bibeholdes. De er trafikdæmpende og passer til landsbyen.
- Busruterne ønskes bibeholdt i deres nuværende udstrækning.
- Kommuneplanens tanker om en forlægning af Skanderborgvej bibeholdes.

!
Højskolebakken er en markant indfaldsvej med flot udsigt, men den er 

også lidt af en affyringsrampe. 

Skolegade og krydset Skolegade/Søndergade skal idag afvikle al over-

ordnet trafik fra Lillekongens Ager, skolen og Brugsen. Vejen er smal 

og uden cykelsti og der er opsat chikaner. Med en fortsat udbygning af 

Uldum mod vest er det nødvendigt at finde alternative veje.

Hvem kan gøre hvad?

   Hedensted Kommune  Borgerne   Andre

Cykelsti til V. Ørum Prioritere stien i trafikplanlæg- Arbejde for at kommunen     
   ningen og afsætte anlægsmidler prioriterer cykelstien. 
   i budgettet. Afsætte midler til
   cykelsti fra grundsalgsmidlerne.    
   Anlægge og vedligeholde stien.      

Vej vest og syd om Uldum Tilvejebringe et plangrundlag, som    Private firmaer, som køber
   giver mulighed for en sammen-    erhvervsjord kan medfinan-
   hængende vejstrækning. Afsætte    siere vejen.
   anlægsmidler i.f.m. byggemodning.  

Kollektiv trafik  Sikre, at Uldum fortsat betjenes af  Støtte op om den kollek- Trafikselskabet kan tilgodese 
   flere busruter.   tive trafik. Komme med  Uldum i deres betjening.
       ønsker til ruteplanen. 
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Den videre proces

Lokalrådet i Uldum ønsker at arbejde for, at Uldum fremover udvikles i pagt med intensionerne i dette 
idekatalog. 

Ønsker til den overordnede planlægning

- Hedensted kommune bør arbejde for at etablere en stamvej til de kommende  
  byudviklingsområder for at lette presset på Skolegade og Højskolebakken.
- Planlægningen for stier og parkering for besøgende til Kæret skal koordineres med Uldums  
  rekreative stinet.
- Hedensted Kommune bør udpege bymidten i Uldum til områdefornyelse og søge 
  midler hos Velfærdsministeriet.

!

Ønsker til kommuneplan 09

- Uldums status skal som minimum bevares som lokalcenter og rammerne for detailhandel  
  skal som minimum bibeholdes.
- Der skal sikres tilstrækkelige muligheder for at udstykke grunde til boligbyggeri og  
  erhverv. En boligudbygning med minimum 2% årligt er ønskelig.
- Erhvervsudviklingen kan fremover ske syd for Uldum. 
- Nye byudviklingsområder skal støtte op om en intern forbindelse sydvest om  
  Uldum til Vestvejen.
- En cykelsti fra Uldum til Vester Ørum ønskes prioriteret.
- Det gamle mejeri, kommunekontoret og giftgrunden kan udpeges til byomdannelse.
- Institutionskapaciteten bør tages op til overvejelse.
- Regionplanen udlæg af arealer til skovrejsning mod syd bør fastholdes i form af aktiv skov,  
  men udlægget mod vest vil spærre for sammenhængen til Kæret, og bør ikke indarbejdes i  
  kommuneplanen.
- Perspektiverne for en forlægning af Skanderborgvej bibeholdes.

!

Ønsker til den fremtidige lokalplanlægning

- Nye udstykninger må ligge i naturlig forlængelse af landsbyens strukturer hvad angår  
  landskab, stier og veje. Grønne fællesrum til ophold og dyrehold imellem bebyggelserne kan  
  f.eks. sikre landsbykarakteren.
- Kulturarven tilgodeses gennem bevarende planlægning og en helhedsorienteret tilgang,  
  der sikrer de karaktergivende elementer, som er beskrevet i denne udviklingsplan.
- Centerplanlægningen må ikke hindre, at der kan placeres flere butikker i Uldum.
- Der er ikke ønske om nye områder til blandet bolig/erhverv som ved Mekuvej.

!
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Projektideerne i dette idekatalog 
kan realiseres i et samarbejde 
mellem Uldum Lokalråd, Heden-
sted Kommune, borgerne i Uldum 
og evt. eksterne konsulenter. På 
kortet til højre er idekatalogets 
projektideer samlet og der er 
udpeget relevante aktører til hvert 
enkelt projekt. Idrætsklubben har 
søgt midler gennem Lokale- og 
Anlægsfonden til en udbygning af 
halfaciliteterne, og der findes flere 
andre muligheder for projekt-
midler, som foreninger, borgere 
og Lokalrådet selv kan søge i 
samråd med kommunen. Det er 
f.eks. fra Landdistriktsprogram-
met via den lokale aktionsgruppe 
(LAG), Tips- og Lottomidlerne 
eller Lokale grønne partnerskaber 
gennem Friluftsrådet, Landlegatet 
via Fødevareministeriet og Land-
distriktspuljen gennem Velfærd-
sministeriet.

Nogle aktiviteter kræver en særlig 
indsats eller tilladelse. F.eks. vil 
det kræve en dialog med Miljø-
styrelsen at få præmisserne for 
dyrehold i byen klarlagt, da der 
er forbud mod erhvervsmæssigt 
dyrehold i byzone, og en fortsat 
høj vækst i udlæg af arealer til ny 
by vil kræve en dialog med Miljø-
center Århus.

Ud over de lokale projekter vil 
der være behov for en dialog 
med omegnsbyernes lokalråd og 
erhvervsråd. Denne dialog kan 
koordinere indsatserne indenfor 
stier, detailhandelsudvikling, 
foreningsliv og brugen af Uldum 
Kær. 

Projekter og 
aktører

Stier og skovrejsning

Lokalrådet
Hedensted Kommune
LAG Hedensted
Lokale lodsejere og grundejerforeninger
Sekretariatet for spor i landskabet
Skov- og Naturstyrelsen
Friluftsrådet

Aktiviteter og fællesfaciliteter

Lokalrådet
Hedensted Kommune
LAG Hedensted
Friluftsrådet
Lokale lodsejere, borgere og grundejerforeninger
Foreninger og institutioner i Uldum
Landlegatet
Velfærdsministeriets Landdistriktspulje

Grønne oaser

Lokalrådet
Hedensted Kommune
LAG Hedensted
Lokale lodsejere og grundejerforeninger
Miljøministeriet/Miljøstyrelsen

Nye veje og cykelstier

Hedensted Kommune
Vejdirektoratet
Private investorer 
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Nye bolig- og erhvervsområder

Hedensted Kommune
Evt. Vejdirektoratet og Miljøcenter Århus

Byomdannelse og forskønnelse 
af bymidten

Hedensted Kommune
Lokalrådet
Evt. ekstern konsulent
Velfærdsministeriets områdefornyelsespulje
LAG Hedensted
Lokale lodsejere
Busselskaber, der betjener Uldum
Lokale investorer og butikskæder

Evt. forlægning af Skanderborgvej

Stinet

Vejprojekt

Oplevelsessti

Byomdannelsesområde

Ny boligudstykning

Lillekongens Ager

Nye bolig- og erhvervsområder

Jysk

Skovrejsning

Skovrejsning med støjvold

Nyt grønt og rekreativt område
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For yderligere oplysninger kontakt

Kim Rosenkilde
Hedensted Kommune
Udviklingsafdelingen
Niels Espesvej 8
8722 Hedensted
kim.rosenkilde@hedensted.dk

Lokalrådet i Uldum:

Formand Ulla Hjorth Jespersen, Henning Rasmussen, Michael Birch, Char-
lotte Heiden og Michael Christensen.

Idekataloget for Uldum kan ses på www.hedensted.dk

Hedensted Kommunes Temaudvalg har prioriteret Uldum som en af de byer, der får 
udarbejdet en udviklingsplan eller et idekatalog, og udvalget har fra begyndelsen 
nedfældet sine tanker og ønsker til processen. 

Idekataloget er blevet til på baggrund af en borgerinddragelsesproces, som har struk-
ket sig over mere end et år. I 2007 blev der afholdt borgermøde i Uldum, hvor byens 
borgere fremkom med ønsker til Uldums fremtidige udvikling og der blev nedsat et 
Lokalråd med 5 medlemmer. På borgermødet præsenterede Hedensted Kommune en 
teknisk analyse af byen, som også ligger til grund for arbejdet med denne plan.

COWI By- & Landskabsdesign har på baggrund af dette set på Uldum med friske øjne 
og har i samarbejde med Lokalrådet og Hedensted Kommune afholdt en byvandring 
og en workshop i Uldum, hvor ideer og visioner for byen er blevet modnet og konkre-
tiseret i samspil med byens borgere. Et udkast til idekatalog for Uldum har været i 
høring blandt byens borgere i maj 2008, og er efterfølgende tilrettet og vedtaget af 
Hedensted Kommunes Temaudvalg.


