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HVORFOR EN HELHEDSPLAN FOR ØSTER HURUP?
BAGGRUNDEN FOR OPGAVEN
Med en samlet omsætning på 34 mia. kr.
og 68.500 direkte og afledte job i Danmark,
er kystturismen et betydningsfuldt
forretningsområde i dansk turisme. Men den
danske kystturisme er udfordret. De udenlandske turister kommer ikke som tidligere og
konkurrencen fra feriedestinationer i udlandet
bliver stadig hårdere. Samtidig stiller turisterne
krav om højere kvalitet i både oplevelser, service
og de fysiske rammer. Det har ramt de danske
kystdestinationer hårdt med faldende besøgstal,
lavere omsætning og tab af arbejdspladser til
følge.
Øster Hurup er med hundrede tusinder af
turister, og en turismeomsætning på op
mod 300 mio. kr. årligt, i høj grad afhængig
af turismen og den fortsatte udvikling af
turismeerhvervet . Turismen i Øster Hurup
udgør samtidig 65% af turismeomsætningen
i Mariagerfjord Kommune, og er en meget
betydningsfuld turistdestination for kommunen
og området som helhed.
Udviklingen i Øster Hurup er ikke fulgt med tiden,
og byen fremstår på mange måder utidsvarende
på trods af stedets åbenlyse kvaliteteter; en
af danmarks mest børnevenlige strande, et
autentisk havnemiljø og enestående natur
omkring byen. Som så mange andre steder, har
man i Øster Hurup, manglet en samlet plan for
hvilken retning byens udvikling skulle gå.
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Formålet med helhedsplanen er, sammen
med en række andre tiltag i byen, at vende
den negative udvikling, og sikre at Øster
Hurup bliver en stærkere og mere attraktiv
kystferiedestination, og udnytter de kvaliteter og
potentialer byen besidder.
OPGAVEN
Rådgivningsvirksomheden Dansk Bygningsarv
A/S har fra december 2013 til marts 2014
udarbejdet helhedsplanen Øster Hurup – fra
vision til virkelighed for kyst- og feriebyen Øster
Hurup. Helhedsplanen er udviklet under projektet
Kystbyer i Vækst – udvikling af stedbundne
turismekoncepter i danske kystferiebyer, og er
udarbejdet for VisitNordjylland og Mariagerfjord
Kommune med støtte fra EU’s strukturfonde.
Tilblivelsen af projektet er sket i tæt samarbejde
med en gruppe engagerede borgere samt
forretnings- og erhvervsdrivende fra Øster
Hurup. Helhedsplanen er blevet til på
baggrund af materiale udviklet på en række
udviklingsworkshops, der er foregået i vinteren
2013-2014. Det samlede resultat af processen
præsenteres i indeværende rapport.
DEN FORUDGÅENDE PROCES
Forud for processen omkring udarbejdelsen af
helhedsplanen, har arbejdsgruppen i samarbejde
med konsulentvirksomheden 3part/Acore

udarbejdet strategioplægget Øster Hurup –
vejen til fem stjerner, Udvikling af stedbundne
turismekoncepter i danske kystferiebyer. Dette
strategioplæg, med blandt andet formuleret
vision og overordnede indsatsområder,
har dannet grundlag for udviklingen af
helhedsplanen.
HVAD SKAL HELHEDSPLANEN BRUGES TIL?
Helhedsplanen er et strategisk redskab til at
skabe udvikling, der er baseret på Øster Hurups
kvaliteter og en række konkrete udfordringer på
stedet.
Planen består af nogle overordnede principper
samt en række konkrete anbefalinger til udvikling
af Øster Hurup.
Helhedsplanen skal ses som en dynamisk ramme
for en helhedsorienteret udvikling, der anviser
nogle strategiske indsatsområder, udpeger og
bearbejder en række nedslag samt skitserer en
række konkrete idéer.
Helhedsplanen skal ikke ses som værende
statisk, men vil kunne rumme andre tiltag og
tilpasse sig ændrede vilkår og ønsker der med
tiden måte opstå.
Idéer og projekter under helhedsplanen
kan igangsættes af både lokale ildsjæle,
erhvervsdrivende, investorer, kommunale
planlæggere og andre, der gerne vil tage del i og
bidrage til udviklingen af Øster Hurup som ferieog kystdestination.

ØSTER HURUP | INTRODUKTION
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GRUNDLÆGGENDE VISION
- ØSTER HURUP - VEJEN TIL FEM STJERNER, 3PART/ACORE
Strategioplægget Øster Hurup – vejen
til fem stjerner, Udvikling af stedbundne
turismekoncepter i danske kystferiebyer,
der er udarbejdet i samarbejde mellem
arbejdsgruppen i Øster Hurup og
konsulentvirksomheden 3part/Acore. Sammen
har de formuleret en vision samt en række
værdier og anbefalinger. Disse har været
grundlaget for helhedsplanen, og præsenteres
kort her.

“ØSTER HURUP SKAL OPLEVES SOM EN AF DE
STÆRKESTE DANSKE KYSTFERIEBYER MED TILBUD OM
KVALITETSBASEREDE NATUR-OG FAMILIEOPLEVELSER”
VISION FOR ØSTER HURUP

Visionens mål er at gøre Øster Hurup til en af
Danmarks stærkeste kystferiebyer, og arbejder
med tre underpunkter der skal styrke byen som
kyst- og feriedestination:
1. Øget sammenhængskraft
2. Mere liv på havnen
3. Naturbaserede familieoplevelser
Udover visionen, er der i strategioplægget
formuleret en række overordnede anbefalinger
til, hvordan Øster Hurup kan nå sit mål om at
blive en stærkere kyst- og feriedestination.
Anbefalingerne er beskrevet på modstående
side.

8

ØGET
SAMMENHÆNGSKRAFT

MERE LIV PÅ
HAVNEN

NATURBASEREDE
FAMILIEOPLEVELSER
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GENERELLE ANBEFALINGER

- ØSTER HURUP - VEJEN TIL FEM STJERNER, 3PART/ACORE

/ SAMMENHÆNGSKRAFT
FYSISK SAMMENHÆNG
+ UDVIKLINGSMÆSSIG
SAMMENHÆNG +
ORGANISATORISK
SAMMENHÆNG

/ NATUROPLEVELSER
DET AKTIVE, SJOVE
OG LÆRERIGE + DET
AFSLAPPENDE OG
ROLIGE

/ KVALITET
OPLEVELSE MED
UDGANGSPUNKT I DET
STEDBUNDNE

/ FAMILIEHYGGE
AKTIVITETER DER
STØTTER OP OM
FÆLLES OPLEVELSER

/ AKTIV FERIE
NYE AKTIVITETER MED
FOKUS PÅ SAMVÆR OG
SJOV
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PROCES
Processen omkring udviklingen af helhedsplanen,
er sket i tæt samarbejde med arbejdsgruppen fra
Øster Hurup, bestående af borgere samt erhvervsog forretningsdrivende. Målet har været at skabe
en helhedsplan, der er stærkt lokalt forankret hos
de aktører, der kan bære dele af planen igennem og
være med til at realisere projekter.
Resultatet bærer i høj grad præg af at have
været skabt i tæt samarbejde med den lokale
arbejdsgruppe, og helhedsplanen tager i høj grad
udgangspunkt i ønsker og idéer formuleret af
gruppens medlemmer.

WORKSHOP 01
/ FORVENTNINGER
/ POTENTIALER
/ SAMMENHÆNGSKRAFT
[BY + BY-STRAND-HAVN]

Processen har budt på tre workshops med
forskelligt tema og indhold, der sammen gradvist
har beskrevet og kvalificeret idéer og ønsker, så
projekter eller dele af det, er kommet tættere på
realisering.
De tre workshops har haft følgende temaer:
Workshop 1: Sammenhængskraft - kvaliteter og
udfordringer i Øster Hurup.
Workshop 2: Byrum og byliv i Øster Hurup
Workshop 3: Realisering af idéer indenfor
helhedsplanen

WORKSHOP 02
/ CAFÉWORKSHOP
BYMIDTEN
STRANDEN HAVNENS HUS
HAVNEN

WORKSHOP 03
/ PRÆSENTATION
/ DEBAT
/ IDÉUDVIKLINGSWORKSHOP

PROCES
PROJEKTUDVIKLING
DECEMBER 2013
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SUCCESKRITERIER FOR HELHEDSPLANEN
På Workshop 1, der blev afholdt i december
2013, formulerede arbejdsgruppen bag projektet
deres overordnede forventninger til resultatet af
arbejdet med helhedsplanen.
Forventningerne fungerer samtidig som de
succeskriterier, der ligger til grund for den
fremtidige realisering af projekterne, som er en
del af helhedsplanen. Succeskriterierne er de
parametre, projekter beskrevet i indeværende
dokument samt fremtidige projekter skal
udvikles udfra. Målet er at Øster Hurup bliver en
stærkere og bedre kystferiedestination.

/ Turismemæssig vækst i Øster Hurup

/ Gode faciliteter til turister og borgere

/ Projektet skal forlænge sæsonen i byen

/ At der skabes steder at mødes, steder at
opholde sig og steder til aktivitet

/ Flere forskellige former for overnatning
/ At der skabes attraktioner der understøtter
både endags og en uges besøg i byen.
/ At der opnås højere kvalitet i byen
/ Flere forskellige former for overnatning
/ En infrastruktur der fungerer (også i de otte
uger hvor der er turister i byen)
/ God rekreativ infrastruktur

“

Hvilke forventninger
er der blandt borgere
samt forretnings- og
erhvervsdrivende i Øster
Hurup til resultatet af
helhedsplanen?
Workshop 1

/ Ny bymidte
/ At havnen udvikles
/ Styrket sammenhæng mellem by og havn
/ Generel forskønnelse af byrum

/ Plads til at hverdagslivet også er i byen
/ Øgede kulturelle aktiviteter
/ Fortsættelse af godt samarbejde internt i byen,
og styrkelse af samarbejde med kommunen
/ Byg videre på godt samarbejde og bedre
udnyttelse af det gode netværk
/ En styrkelse af værtskabet i byen – udvikle
begrebet konkulegaer
/ Resultatet skal skabe grundlag for en god
lokalplan der gør det muligt at udvikle optimalt i
forhold til turisme
/ At der skabes en ambitiøs og realistisk plan.

“
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ØSTER HURUP I DAG
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ØSTER
IIDAG
DAG
HURUP
| ØSTER
| ANALYSE
HURUP
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STEDBUNDNE KVALITETER OG POTENTIALER
På Workshop 1 blev arbejdsgruppen bedt om
at identificere Øster Hurups særlige kvaliteter,
og samtidig reflektere over hvilke stedsbundne
potentialer Øster Hurup besidder.
Arbejdsgruppen pegede på en lang række
egenskaber, der sammen karakteriserer Øster
Hurup, både fysisk, socialt og identitetsmæssigt.
Kvaliteterne er grundlaget for det videre arbejde,
og de er forsøgt styrket, gentænkt og udviklet i
helhedsplanen.
På de følgende sider beskrives en række

TRYGHED
INTIMITET
ATMOSFÆRE,
TÆTHED
MANGFOLDIGHED
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udfordringer arbejdsgruppen formulerede
i fællesskab på Workshop 1. Deltagerne
på workshoppen blev bedt om at pege på
udfordringer, der går på både byen som helhed
og på forbindelsen mellem by og havn,
Udfordringerne knytter sig i høj grad både til
byens forbindelser og byens rum. Samlet set
har de beskrevne udfordringer fungeret som
retningsgiver for de løsninger og indsatser
helhedsplanen har skullet behandle og komme
med løsningsforslag på.

RIGTIG OG LEVENDE BY
ET STÆRKT FORENINGSLIV
MANGE TRADITIONER & BEGIVENHEDER
MANGE ‘KOMMER FORDI‘
DER SKER NOGET
BADELIVET - VINTER & SOMMER
TRADITION FOR AT FÅ TING TIL AT SKE

“

Hvad er Øster Hurups
største kvaliteter, og hvilke
potentialer skal danne
grundlag for udviklingen af
helhedsplanen?
Workshop 1

NATUREN
DEN BØRNEVENLIGE STRAND
STRANDPARKEN
BYEN HAR TO BEN: BYEN & HAVET
HAVET / STRANDEN / HAVNEN
VILDMOSEN
HISTORISK HAVN

“

I DAG | ØSTER HURUP
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CAMPINGPLADS

ØSTER HURUP I DAG: UDFORDRINGER
BYEN SOM HELHED
/ Kystvejen er primært indrettet til biltrafik, og opleves
ikke som attraktiv for gående og cyklister.
/ Det fremstår uklart hvor byens naturlige midte er
beliggende.
/ Byens rum er generelt udefinerede rumligt og
funktionsmæssigt.
/ Der findes mange forbindelser i byen, men de
fremstår ofte uklare og uforløste oplevelsesmæssigt.

SKOLEGRUND

/ Der findes ikke en sti fra å til å, en forbindelse der
besidder et stort potentiale for at binde naturen
sammen i en fælles fortælling.
STRANDPARK

N

DIAGRAM 1:
SAMMENHÆNGSKRAFT / BY

/ Manglende oplevelsesmæssig forbindelse til
campingplads og andre funktioner udenfor bymidten,
eksempelvis NOVO-plads og Fruerlundparken.

/ Parkeringsarealerne i byen findes ikke naturligt, og
det medfører meget ulovlig parkering i vejsider og på
NOVO PLADSEN
arealer der ikke er beregnet til parkering. Dette skaber
bl.a. kaos i bymidten og ved stranden særligt om
sommeren.
/ Der er generelt mangelfuld skiltning i byen.

NEDSLAG I BYEN
FRUERLUNDPARKEN
KYSTVEJEN

FORBINDELSER BY-VAND
FORBINDELSE FRA Å TIL Å
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FORBINDELSEN MELLEM BY OG HAVN
/ Når man står i bymidten fornemmer man ikke at
stranden og havnen ligger i kort afstand fra hvor man
står.

/ Forbindelsen mellem bymidten og havnen
(Havnepladsen) er den primære kobling mellem by og
vand, men potentialet for at skabe en oplevelsesrig og
interessant forbindelse er ikke udnyttet i dag.
/ Der er i dag få eller ingen muligheder for ophold,
aktivitet eller rekreation både i bymidtens, strandens
og havnens byrum.
/ Havnepladsen er i dag primært planlagt til biltrafik,
og særligt som gående kan turen til havnen føles
usikker.

BYMIDTEN
/ Bymidten fremstår rodet og rumligt uklar
/ Området omkring turistbureauet og scenen har
potentiale, men fungerer ikke i dag.
/ Trafiksituationen i bymidten opleves som kaotisk i
perioder med mange mennesker.

STRANDEN / HAVNENS HUS
/ Området overfor Havnens Hus fremstår ubrugt og
uden klar funktion.
/ Gode stier langs vandet, men er ikke koblet på
Havnepladsen. Bl.a. derfor er strandforbindelsens
potentiale i dag ikke udnyttet.

I DAG | ØSTER HURUP
DIAGRAM 2:
SAMMENHÆNGSKRAFT / BY-HAVN

N

NEDSLAG BYMIDTE / STRAND / HAVN
KYSTVEJEN
FORBINDELSE BY-HAVN
FORBINDELSE FRA Å TIL Å

STRANDEN

BYMIDTEN

HAVNEN
FORBINDELSEN
HAVNEN
/ Der findes ingen ‘reason-to-go’ på havnen i dag.
/ Uklare stiforbindelser på havnen.

“

/ Pier har potentiale, men er misligholdt.

Hvilke udfordringer skal
arbejdet med helhedsplanen
søge at løse, og hvilke steder
skal indsatsen fokuseres så
vi opnår det bedste resultat?
Workshop 1

/ Stien langs den sorte huse på havnen er ikke synlig/
tilgængelig.
/ Havnen består af hyggelige miljøer, men de er svære
at navigere i og fremstår lukkede og private (uden at

“

være det).
/ Den sorte bebyggelse på havnen fremstår privat og
domesticerende.
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HELHEDSPLAN
/ STRATEGI
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“

Hvilket liv og hvilket
funktioner skal der være
på de forskellige nedslag
og hvilke elementer i
helhedsplanen er vigtigst for
at den lykkes?
Workshop 2

STRANDEN - KRYDSNING MELLEM BY OG STRAND

“

Lege- og aktiv
‘Shared space’

PROMENADEN - FRA BY TIL HAVN
BYMIDTEN - BYENS PLADS OG PARK

Parken

Parkering

‘Shared space’

HELHEDSPLAN
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Pladsen

Parkering

Plads ved Havnens Hus

Forbindelse på tv
leder ud på strand
stiforbindelser i la

ØSTER HURUP | HELHEDSPLAN
N

HELHEDSPLAN
1:2000

Ny kommerciel
bygning med plads
til fleksibel brug

Sekundær forbindelse

vitetsplads

værs der
den og
andskabet

Der skabes et
samlingssted med
adgang til vandet

HAVNEN - BYENS KANT
Område åbnes op
og gøre tilgængeligt

Primær forbindelse

Opgraderet
parkeringsareal

PROMENADEN - FRA BY TIL HAVN

HELHEDSPLANEN
Helhedsplanen samler og prioriterer de ønsker og
idéer, der er blevet udviklet på de tre workshops i
vinteren 2013-2014.
Overordnet set udpeger helhedsplanen nedslag,
forbindelser og indsatsområder, der fremadrettet
skal arbejdes med at realisere i Øster Hurup, for at
byen bliver en stærkere kystferiedestination - og et
bedre sted at besøge, bo og drive forretning.
På de følgende sider præsenteres en samlet
helhedsplan for Øster Hurup, der både indeholder

strategier for byens forbindelser, trafik og parkering,
samt kommer med anbefalinger til forbindelsen
mellem by og havn samt konkrete nedslagspunkter
i på denne forbindelse.
Helhedsplanen skal skabe bedre sammenhængskraft i byen, løse trafikale udfordringer og skabe
rum hvor der gøres plads til både bløde trafikanter
og øget byliv. Realiseringen af helhedsplanen skal
resultere i en by, som bylivs- og oplevelsesmæssigt
byder på byrum, forbindelser og funktioner der gør

det sjovere og mere interessant at besøge og bebo
byen - for alle. Der skal kort sagt skabes steder at
mødes, steder at lege, steder at finde ro, steder at
være aktiv, steder at slå sig ned, steder at holde
fest og meget, meget mere.
Vigtigst af alt, er det der skabes en fleksibel plan,
der både rummer plads til det hektiske og travle
sommerliv når byen er fyldt med turister, men
samtidig danner ramme om borgernes mere rolige
hverdagsliv året rundt.
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ANBEFALINGER / FORBINDELSER

1: BYENS RYGRAD - KYSTVEJEN
/ Forstærk og marker ankomstsituationen i både
syd og nord – det er alle besøgendes første møde
med Øster Hurup.
/ Definér forskelligartede zoner i det lange
byforløb : byens periferi / den centrale del af byen
/bymidten.
/ Skab gode forbindelser langs Kystvejen – også
til byens yderpunkter.

2: FRA BY TIL HAVN - HAVNEPLADSEN
/ Skab en samlet og forskelligartet oplevelse der
sammenbinder tre af byens primære rum og
funktioner: bymidten, pladsen ved havnens hus/
stranden og havnen.
/ Lav en forbindelse, der naturligt leder folk på vej.
Forbindelsen skal tydeligt markeres ,og det skal
tydeliggøres, hvordan man navigerer mellem de
forskellige rum og funktioner.
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3: FRA Å TIL Å – DEN LANDSKABELIGE
FORBINDELSE
/ Skab en landskabelig forbindelse langs stranden
og gør det muligt at gå fra å til å.
/ Tydeliggør krydsningen med Havnepladsen så
der skabes tilgængelighed til landskabet – til
stranden og vandet.
/ Markér forbindelsen med skilte/vejvisning.

4: FRA KYSTVEJEN TIL STRANDEN –
DE MINDRE VEJE
/ Opgradér de vigtigste mindre sideveje, der
leder ned til stranden, og skab mange alternative
forbindelser til vandet/stranden.
/ Etablér skiltning eller anden markering der
tydeliggør nærheden til vandet / stranden.

ØSTER HURUP | HELHEDSPLAN / / STRATEGI FORBINDELSE
N

HELHEDSPLAN / STRATEGI FORBINDELSER

STRATEGIDIAGRAM 3:
FORBINDELSER

4

3

1
4

2
2

2

1
3

4

1

4
1:
2:
3:
4:

Kystvejen - byens rygrad
Havnepladsen - Forbindelsen fra by til havn
Forbindelse fra å til å
Forbindelse fra by til strand
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ANBEFALINGER / TRAFIK
KYSTVEJEN
FRA HOVEDVEJ TIL BYGADE
GENERELLE ANBEFALINGER:
/ Simplificer trafikmønstre og definer forskellige
trafikanters zoner, og opgradér den genrelle
infrastruktur.
/ Skab bedre forhold for bløde trafikanter både
på Kystvejen og Havnepladsen, og skab større
sikkerhed og fremkommelighed.
/ Etabler løsninger der fungerer i perioder med
både lille og stor trafikbelastning [fra både bilister
og gående].

2: BYENS GADE:
/ Skil trafikken ad og etablér cykelstier i begge
sider af Kystvejen, for at øge cyklisternes
sikkerhed. I byens centrale del adskilles vej og
cykelsti af kantsten, så der ikke parkeres på
cykelstien. I byens yderkanter etableres cykelstien
som en bemaling.
/ Minimer køresporsbredden, så farten holdes
nede og sikrer at, der ikke parkeres i vejsiderne.

/ Etablér bedre skiltning.

HAVNEPLADSEN
FRA VEJ TIL PROMENADE

1: BYENS SAMLINGSPUNKT:

3: PROMENADEN

/ Skab en mere urban trafikløsning der signalerer
bymidte og nedsættelse af fart.

/ Skil bil-, cykel- og gangtrafik ad, og skab
større sikkerhed og en bedre oplevelse for bløde
trafikanter.

/ Lav tiltag der virker fartnedsættende,
eksempelvis belægningsskift, hævede flader
og rumskabende elementer der gør vejrummet
mindre.
/ Etabler ‘shared space’ i ensartet materiale, så
alle trafikanter færdes på lige vilkår.
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/ Minimer antallet af udkørsler til Kystvejen/Byens
plads for at skabe en mere enkel trafikafvikling.

/ Etabler tiltag, der nedsætter fart.
/ Etabler en sammenhængende forbindelse for
gående og cyklister fra byen til havnen.
/ Skab et enkelt vejprofil, med tydelig markering
af zoner til gang, cykling, kørsel og parkering.

ØSTER HURUP | HELHEDSPLAN / / STRATEGI TRAFIK
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HELHEDSPLAN / STRATEGI TRAFIK

STRATEGIDIAGRAM 3:
TRAFIK

2

1

3

1:
2:
3:

Byens plads - ‘shared space’
Byens gade - vej med cykelsti
Forbindelse by til havn - promenade
med fokus på bløde trafikanter
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ANBEFALINGER / PARKERING
GENERELLE ANBEFALINGER

1: PARKERING – BYENS PLADS

parkeringsarealet grønt med mange træer og
græsarmeringsbelægning.

/ Nedlæg og umuliggør parkering i vejsiden [som
minimum i den centrale del af byen].

/ Integrer parkeringsarealet rumligt i park- og
pladsrummet.

/ Etablér én tydelig ind- og udkørsel.

/ Optimér eksisterende parkeringspladser og
omlæg på udvalgte steder.

/ Skab sammenhæng og gør
parkeringsarealet grønt med mange træer og
græsarmeringsbelægning.

4: PARKERING – HAVNEN [MELLEM
STRAND OG HAVN]

/ Etablér kun ind- og udkørsel mod Solbjergvej.

/ Brug parkeringsarealet til parkering om
sommeren og oplag af lystbåde om vinteren.

2: PARKERING – BRUGSEN,
MULTIHUSET OG TIDL. FAKTA

/ Markér at dette er havnens parkeringsareal, så
trafikken på havnen minimeres.

/ Markér og tydeliggør parkeringsarealer med
skiltning

/ Etablér tydelige ind- og udkørsler på strategisk
rigtige steder [mod Havnepladen og syd for den
sorte bebyggelse]

3: PARKERING – HAVNENS HUS/
STRANDEN

/ Tydeliggør at arealet kan bruges til parkering.

/ Markér og tydeliggør eksisterende og omlagte
parkeringspladser med skiltning, så det er nemt
navigere og finde parkeringspladser.
/ Led bilister naturligt hen til parkeringspladser
og minimér på den måde den trafik, der
genereres når der ledes efter parkeringsplads.
/ Etablér tydelige ind- og udkørsel på strategisk
rigtige steder.
/ Lav et vejprofil, der besværliggør ulovlig
parkering.
/ Skab synlige og overskuelige parkeringspladser
når de omlægges og integrer dem i højere grad i
deres omgivelser.
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/ Integrer parkeringsarealet rumligt i rummet.
/ Skab sammenhæng og gør

5: PARKERING – HAVNEN
/ Markér og tydeliggør parkeringsarealer med
skiltning

ØSTER HURUP | HELHEDSPLAN / / STRATEGI PARKERING
N

HELHEDSPLAN / STRATEGI PARKERING

STRATEGIDIAGRAM 3:
PARKERING

5
2
3

5

4
1
2
2

1:
2:
3:
4:

5:

Nyt grønt parkeringsareal i bymidten.
Eksisterende parkeringsarealer i 		
bymidten suppleres med ny 			
skiltning.
Nyt grønt parkeringsareal ved 		
stranden.
Eksisterende parkeringsareal 		
mellem stranden og havnen 			
opgraderes og der etableres 		
nye indkørsler.
Eksisterende parkeringsarealer på 		
havnen suppleres med ny skiltning.
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HELHEDSPLAN
/ INDSATSOMRÅDER FOR FORBINDELSE OG NEDSLAG

ØSTER HURUP | HELHEDSPLAN

ØSTER HURUP | HELHEDSPLAN / / FORBINDELSEN FRA BY TIL HAVN

ANBEFALINGER / FORBINDELSEN
PROMENADEN PÅ HAVNEPLADSEN
/ Etablér sammenhængende promenade fra
bymidten til havnen.
/ Skab en promenade der gør det attraktivt for
både gående, cyklister og bilister at færdes.
/ Skab steder/stop på forbindelsen der både
giver plads til ophold og forskellige aktiviteter..

/ Brug elementer der skaber fysisk, visuel
og oplevelsesmæssig sammenhæng,
som eksempelvis ensartet belægning,
belysningsarmaturer og inventar og lignende der
skaber en oplevelsesmæssig sammenhæng.

/ Indret vejarealet med udposninger til
opholdspladser samt enkelte parkeringspladser,
/ Lav belægningsskift ved Havnens Hus og den
så der skabes et bugtet trafikalt flow og bilerne
krydsende forbindelse, der leder ud til stranden,
naturligt holder farten nede.
hvilket markerer funktionsskift og prioriterer
bløde trafikanter over bilister.

PRINCIPSNIT A 1:350 - PROMENADE OG PLADS

PRINCIPSNIT B 1:350 - PROMENADE OG PARKERING

Parkeringslomme

‘Shared space’

SNIT B

Skilt til havnen
Parkeringslomme

SNIT A

Vej m. cykelstier

Allé

Flytba

Parkeringslomme
Opholdsplads

el

Gang- og cykelsti
m. belysningsmast

Opholdsplads

‘Sh

Plads m
Siddemøbel
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Maritim legeplads

Siddetribune

Styrke- og
udstræningsområde

IDEKATALOG

Grøn parkeringsplads

ar scene

Eksist. toiletbygning

Opholdsplads

Ind- og udkørsel

hared space’

med ophold og udstillingssøjler

Havnens Hus

Gang- og cykelsti
m. belysningsmast
Gang- og cykelsti
m. belysningsmast

Træpromenade m. ophold

Ind

N

PLANUDSNIT 1: 750
FORBINDELSEN
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ØSTER HURUP | HELHEDSPLAN / / NEDSLAG BYMIDTEN

ANBEFALINGER / BYMIDTEN
BYENS PLADS OG PARK
/ Skab en fysisk markering af hvor bymidten er,
og lad plads og park flette sammen og fungere
som byens naturlige midte og mødested.
/ Skab sammenhængende og oplevelsesrig
bymidte.
/ Skab en sammenhængende flade der definerer
pladsdannelsen, og lad træer definere byparkens
rumlighed.
/ Etablér en allé gennem bymidten, der skaber
sammenhæng og giver bymidten et grønt og
frodigt udtryk.
/ Etablér grøn parkeringsplads, der rumligt og
udtryksmæssigt er sammenhængende med
byparken.

STEDETS LIV:
,,Mød dine venner, drik
kaffe under træerne,
leg i vandelementet,
stå på skateboard og
løbehjul på pladsens
siddeelementer, se
underholdning på den
mobile scene, hop på
hoppeborgen eller…’’

/ Møblér bymidten med byrumsinventar, der
er fleksibelt og mangfoldigt i brug, og skab
elementer der er skulpturelle – også når de ikke
bruges.
/ Skab et samlet fleksibelt byrum, der kan være
fleksibel ramme for mangfoldig brug.

SNIT A 1:350
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HELHEDSPLAN
/ NEDSLAG BYMIDTEN

Vej m. cykelstier

Allé

PLANUDSNIT 2:
BYMIDTEN
1:1000

Eksist. parkering

Skilt til havnen
Parkeringslomme

SNIT A

Parkeringslomme

‘Shared space’

Parke
Opholdsplads

Siddemøbel

Gang- og cykelsti
m. belysningsmast

Opholdsplads

Siddemøbel
Vandelement
Opholds- og
legeelement

Allé

‘Shared space’
Overdækning/
sejl

Siddemøbel

SNIT A

VIEW ILLUSTRATION S. 34
Grøn parkering

Allé

Ind- og udkørsel
Skilt til m. byinfo

‘Shared space’

Ind- og udkørsel

Vej m. cykelstier
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ØSTER HURUP | HELHEDSPLAN / / NEDSLAG BYMIDTEN
Udvikling af
sceneaktviiteter

Indretningen af
midlertidige byrum

Idékatalog
BYMIDTEN

Funktioner der understøtter turisten

Lokalt råvaremarked

Ungdomsaktiviteter
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ANBEFALINGER / STRANDEN
STEDETS LIV:

KRYDSNING MELLEM BY OG STRAND

,,Leg med børnene på
strandens legeplads,
lav styrketræning og
udstræk efter løbeturen
langs vandet, se en
lokalhistorisk udstilling
eller få oplysninger
om kommunens
tilbud til turister på
udstillingspladsen,
nyd en sommeraften
med udendørs biograf,
gå på opdagelse
på det månedlige
fødevaremarked eller…’’

/ Skab et rum, der definerer ankomsten til
stranden, og skaber en overgang mellem by og
strand.
/ Definér stedets rumligheder og zoner : pladsen
ved Havnens Hus, parkering i mellemzonen
samt en lege og aktivitetsplads i overgangen til
stranden.
/ Etablér og markér det vigtige krydsningspunkt
mellem Havnepladsen og adgangsstier til
stranden og de omkringliggende landskaber (å til
å-forbindelse).
/ Ryd ud i beplantningen og åbn visuelt op mod
stranden med sigtelinjer og kig til vandet.
/ Plant mindre grupper af træer på området, for
at dele det store rum op i mindre rumligheder,
men åbenheden mod vandet skal sikres.
/ Flyt parkeringsplads for skabe plads til en
funktion, der kan fungere som overgang til
strand.
/ Etablér den nye parkeringsplads mellem træer
og på græsarmering for at skabe et grønt udtryk.
/ Skab en plads ved Havnens Hus, der kan
understøtte bygningens funktioner og aktiviteter.
/ Etablér en aktivitetsplads med børneleg og
træningselementer ved knudepunktet ved
overgangen til stranden / krydsningen mellem
Havnepladsen og adgangsstier til strand og
landskab.
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SNIT B 1:350

ØSTER HURUP | HELHEDSPLAN / / NEDSLAG STRANDEN
N PLANUDSNIT 3:
SNIT B

STRANDEN
1:750

HELHEDSPLAN
/ NEDSLAG STRANDEN

Maritim legeplads
Styrke- og
udstræningsområde

Siddetribune
Grøn parkeringsplads
Flytbar scene

Eksist. toiletbygning

VIEW ILLUSTRATION S. 38

Ind- og udkørsel
‘Shared space’

Opholdsplads

Gang- og cykelsti
m. belysningsmast

Plads med ophold og udstillingssøjler

Gang- og cykelsti
m. belysningsmast

Træpromenade m. ophold

SNIT A

Havnens Hus

INDSATSER
NEDSLAG 02

SNIT A 1:350

STRANDEN
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Etabler forbindelse fra
vej til stier

Folder med kort og
rute

Open air bio

STRANDEN

aktiviteter rettet mod
unge

Udvikliing af udstilling
udenfor Havnens Hus

Boder med lokale
produkter

Idékatalog

forbindelse til stranden

Udvikling af strand
aktiviteter

Bearbejdning af
skiltning til p-pladser
“sidste chance inden
havnen!”

Ophold omkring
Havnens Hus

Sceneaktiviter

Sti mellem strand og
havn
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ANBEFALINGER / HAVNEN

formidling på asfalten

BYENS KANT
/ Skab adgang og nærhed til vandet, blandt
andet gennem ophold og vandaktiviteter.
/ Lav naturlige ruter og gør navigationen
nemmere til og på havnen.
/ Fjern hegn, og åbn op mellem bygninger, så der
skabes bedre tilgængelighed og flow på havnen.

leg og læring til børn

/ Definér zoner til forskellige formål på havnen
eksempelvis parkering/trafik/ophold etc.
/ Etablér plads for kommercielle funktioner så
der er ’reason-to-go’[og reason-to-stay’].
/ Byg en fleksibel bygninger, der nemt og enkelt
kan transformeres alt efter behov og brug.
[eksempelvis fiskehandler, isbar, galleri, café etc].
/ Tydeliggør at parkering (primært) foregår på
parkeringsarealet før havnen.
/ Fasthold muligheden for at køre i bil helt ud
på havnen, men opgradér forholdene for bløde
trafikanter, så flere vælger at gå og cykle.

,,Spis en is eller en
fiskefrikadelledelle i solen
på siddetrappen, fang
krabber i krabbebassinnet,

SNIT A 1:350

40

kom helt tæt på vandet

STEDETS LIV:
fisk i havnen, spis på
caféen med udsigt over
vandet, se kunst på
galleriet eller…’’

ØSTER HURUP | HELHEDSPLAN / / NEDSLAG HAVNEN
N

1

Bemalinger på
fladen til leg og
pynt
N

Sidde- og
opholdstrappe

PLANUDSNIT 4:
HAVNEN
1:750

2

56°48

SNIT

3

7,0'E

10°1
,3'N /

A

Krabbebassin

5

Kommerciel
bygning til
fleksibelt brug

6

Hævet flade

VIEW ILLUSTRATION S. 42

Der åbnes op
mellem huse

INDSATSER
HELHEDSPLAN

Parkeringsareal

03 HAVNEN
/NEDSLAG
NEDSLAG

Eksisterende
legeplads

Ny bro

Der åbnes op
mellem huse

HAVNEN
Solplads
Gang- og cykelsti
m. belysningsmast

Gangsti
m. belysningsmast
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Pop-up butikker på
havnen med god kaffe
og is

Krabbebassin til børn

Boder og butikker

Etablér autocamperplads

Skiltning - signalér
at der er kort ud til
havnen

Idékatalog
HAVNEN

Skab åbent
havneområde

Arbejdende
værksteder

Fiskerestaurant på
havnen

Grejbank

Trække strandsti ud
mod havnen med formidlingsaktiviteter

Opmaling på
asfaltfladen

43

HELHEDSPLAN
/ IDÉUDVIKLING

ØSTER HURUP | HELHEDSPLAN // IDEUDVIKLING

DIN IDÉ /Værktøj til idéudvikling
Har du en god ide, der kan skabe udvikling i Øster
Hurup? Skemaet her er et redskab til systematisk
at beskrive en ide i en form, som kan bruges til
fundraising. Skemaet blev brugt til ideudvikling på
Workshop 03 i forbindelse med heudviklingen af
helhedsplanen for Øster Hurup og indeholder de
typiske spørgsmål og emner, som skal afklares
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og beskrives, når man søger fonde og puljer. Vær
opmærksom på, at de fleste fonde og puljer har
deres eget ansøgningsskema, som skal udfyldes,
og at kategorierne kan variere i forhold til fondens
eller puljens særlige formål eller støttekriterier. Held
og lykke med at realisere din idé.

IDEUDVIKLING // HELHEDSPLAN | ØSTER HURUP
NEMT AT UDFØRE

“

Hvilke idéer kan I selv
være med til at udvikle og
realisere, hvilken effekt har
det og hvad skal der til for at
det lykkes?
Workshop 3

“
LAV EFFEKT

HØJ EFFEKT

SVÆRT AT UDFØRE
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PROJEKTBESKRIVELSER
Her udfoldes seks konkrete projekter, som deltagerne på tredje og sidste workshop udviklede til de tre
nedslagsområder. Der blev arbejdet med at definere de indledende skridt hen mod det ønskede mål,
frem for at afvente den samlede løsningspakke. Projekterne spænder derfor imellem de håndgribelige
og lavthængende frugter og de store, dyre drømme

AKTIVITETER OMKRING
HAVNENS HUS

MIDLERTIDIG BYPLADS

PLADS TIL STØRRE BÅDE I
HAVNEN

IDE: At skabe rammer for en variation af aktiviteter
omkring Havnens Hus og den nye turistinformation.
Stedet skal samtidig fungere som en engagerende
markedføringsplatform, ikke bare for Øster
Hurup, men for hele områdets attraktioner med
inddraggelse af de pågældende aktører. Her vil der
være mulighed for at lave bålplads, loppemarked,
udendørs bio og særlige aktiviteter drevet af
områdets turismeaktører, som vil få mulighed
for at rekruttere turister. Området skal med sine
oplevelsestilbud henvende sig til en bred målgruppe
af mennesker, og være platform for uformel
information til turister.

IDE: At skabe et attraktivt samlingspunkt for
besøgende og beboere ved at åbne rummet op
omkring bymidten. Strategisk vil man med projektet
signalere, at der sker noget i Øster Hurup, og at
fornyelsen er på vej. Man skal have lyst til at stoppe
her og til at komme tilbage næste år. Pladsen skal,
være en fleksibel byplads der målrettes primært
mod børnefamilier med både større og mindre børn.

IDE: At gøre det muligt at have større både liggende
i havnen. Sådan en mulighed kunne forventes at
tiltrække eksempelvis velhavende nordmænd til
byen.

HVORDAN: Med simple greb som at anlægge en
bålplads og opholdsmuligheder, kan man uden
stor finansiering skabe muligheder for udførelse af
diverse aktiviteter. Involverede aktører kunne være
Turist og Handel, Event Øster Hurup, Havfruerne og
Borgerforeningen, men man kunne også arbejde
sammen med VisitMariager Fjord og kommunens
turistattraktioner.
RISIKO & LØSNINGER: Største udfordring er at
aktivere de frivillige kræfter. Det kan gøres ved at
invitere til et borgermøde i Havnens Hus.
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HVORDAN: De første skridt hen mod
transformationen af pladsen kan bestå i at rive
den gamle turistinformation ned, for at skabe et
større og mere sammenhængende rum. Derudover
vil en samlende belægning, opholdsmøbler og
rumdefinerende elementer, ex. beplantning, skabe
rammerne for det liv der ønskes på pladsen. Lokale
aktører og erhvervsdrivende vil være kræfterne i
projektet, men et samarbejde med kommunen er
også nødvendigt i forhold til finansiering. Til løbende
vedligeholdelse forestiller man sig en “Grønmand”.
RISIKO & LØSNINGER: Den største udfordring er
financiering. Det estimeres at første fase af projektet
vil kunne gøres for 150.000 mens næste fase ligger
på 1,5-2 mio. kr.

HVORDAN: Muliggørelse af denne ide kræver en
havneudvidelse af betydelig størrelse. Derfor er
involvering af Kystdirektoratet nødvendigt. Midlerne
til projektet kan evt. findes hos EU eller hos fonde.
Projektet esimeres at kunne udføres for 250 mio. kr
over 10-15 år.
RISIKO & LØSNINGER: I kraft af at det er et omkostningfuldt og langsigtet projekt er der i sagens natur
en række udfordringer, de involverede vil støde på
hen ad vejen.

IDEUDVIKLING // HELHEDSPLAN | ØSTER HURUP

“

Workshop 3

“

Hvilke konkrete tiltag kan
vi tage allerede nu for at
påbegynde udviklingen?

SKILTNING OG INFO PÅ
HAVNEN

FØDEVAREMARKED

LEGEPLADS PÅ STRANDEN

IDE: At opstille infotavler og anden skiltning og
vejvisning, som kan lede både den lokale og turisten
rundt. De skal informere og formidle viden om havn,
natur og by.

IDE: At lave et fødevaremarked hvormed man vil
øge fokus på kvalitet i Øster Hurup. Intentionen er at
afholde et ugentligt marked i højsæsonen. Markedet
vil tiltrække lokale såvel som turister - evt. særligt
henvendt til kvalitetsbevidste besøgende.

IDE: At trække folk ned mod havnen med en
legeplads i overgangen mellem by, stran og havn.
Det vil gøre området mere attraktivt udenfor
sommersæson - til glæde for turister som for lokale.

HVORDAN: Skiltningen kan tage sig ud i forskellige
udformninger og materialer fra smedejern til
elektronisk skiltning. Materialevalg vil have
en direkte indflydelse på omkostninger og
tidsplan. Projektet må derfor begynde med
inddragelse af relevante parter, vidensindsamling,
konceptudvikling og dernæst kan en pris fastsættes
og projektet søsættes. Indvolverede parter vil
være VisitNordjyland, kommunen, lodsejere,
borgerforeningen og havneforeningen. Derudover
forestiller man sig evt. at lave sponsorskilte, som i så
fald skulle have et design dikteret af en manual.
RISIKO & LØSNINGER: Udfordringer i projektet vil
være eventuelle utilfredse lodsejere, hvorfor de
berørte skal involveres i projektudviklingen.

HVORDAN: For at få markedet sparket igang, skal
der afklares nogle praktiske ting omkring tilladelser
og levnedsmiddel. Dernæst handler det om kontakt
til potentielle sælgere som lokale slagtere, bageren,
biavlere, grøntsagsproducenter, Falslevgård,
Vildmosen etc.. Den billigste løsning for afvikling
af denne type marked vil være at alle deltagere
medbringer egen bod. Den ambitiøse plan er at
udvikle en flot type pavillon der kendertegner og
samler markedet, som man som stadeholder lejer.

HVORDAN: Idet en del af pengene til projektet
allerede er bevilliget, er projektet allerede på vej. De
næste skridt handler om byggetilladelser, udbud og
præcisering af omfang, indhold og placering.
RISIKO & LØSNINGER: Strandbeskyttelseslinjen
kan være en udfordring, men kan omgås ved at
placere parkeringspladsen tættere på Havnens Hus
i henhold til helhedsplanen. Den mængde penge der
i dag er afsat til projektet er ikke nok til at etablere
den ønskede legeplads og flytte parkering.

RISIKO & LØSNINGER: I dette projekt er der en risiko
for at intentionerne om kvalitet ikke bliver mødt at
sælgere eller at de kvalitetsbevidste købere, som
er præmis for projektet, ikke findes. Projektet kan
derfor med fordel tage afsæt i en udarbejdelse af en
manual for standarter og krav til boderne.
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HELHEDSPLAN FOR
ØSTER HURUP
Helhedsplanen er blevet til i tæt samarbejde
med en arbejdgruppe bestående af følgende
medlemmer:
/ Øster Hurup Handel og Turistforening
/ Øster Hurup Borgerforening
/ Multihuset
/ Øster Hurup Havneforening
/ Idrætsforeningen Olympia
/ Ø. Hurup Event
/ Lille Vildmosecentret
/ Styret
/ Øster Hurup Camping

/ Øster Hurup Bageri
/ Ejendomsmægler Hanne Lundsgaard
/ Diskotek Supreme
/ Piranya ApS
/ Feriepartner Kattegat
/ Kystejendomme
/ Go On Tanken
/ Klippehjørnet
/ Salon Hair Miks
/ Misirope
/ VisitMariagerfjord
/ Mariagerfjord Kommune

