Ansøgning til områdefornyelse

LUND OG OMEGN

Lokalrådet for Lund og Omegn
Green Sustainable Landscape Aps

VISIONEN

Lund og omegns historie
Horsens Fjord strakte sig for 6000 år siden helt til Lund gennem
Hansted Ådal. En senere landhævning trængte langsomt saltvandet
tilbage til Horsens By, så Hansted Ådal i dag strækker sig fra Horsens
Fjord i øst til Gudenådalen ved Nim i vest. Ådalen er rig på bopladser fra Jægerstenalderen.

Lund og omegn i dag
Lund fremstår i dag som en sammensat by, bestående af mange
byområder med forskellig identitet. Bebyggelsesstrukturen er med
tiden fortættet og da Vinten, Lund og Provstlunden er vokset sammen, fremstår byen meget lang uden et centrum og uden direkte
eller visuel kontakt til den nærliggende natur.

I 1906 beskrives Lund og Vinten således: ”Lund, ved Silkeborgvejen, med Skole, Andelsmejeri, Jærnbane- og Telegrafst.; Vinten, ved
Silkeborgvejen med Skole (Vinten-Enner Sk., mellem de to Byer),
Forsamlingshus (opf. 1889) og Teglværk”. Målebordsbladene viser
desuden et jordemoderhus i Vinten.

Lund fremstår i dag fragmenteret og uden en tydelig identitet der
kan samle byens borgere.

I 1891 fik Lund jernbanestation på Horsens-Tørring Banen. Lund Station blev jernbaneknudepunkt i 1899 ved indvielsen af Horsens-Bryrup Jernbane, som brugte Tørringbanens spor fra Horsens til Lund,
hvor den grenede fra mod Bryrup. Stationen havde 2 perronspor og
et læssespor med rampe og kvægfold.
Tidligere var Lund og Vinten to separate byer, hvor Vinten var den
største, men med tiden er byerne vokset sammen til ét byområde.
Lund hører til Tamdrup Sogn. Tamdrup Kirke ligger ensomt på en
bakke 2 km mod sydvest og kan ses fra en stor del af Lund.

Lunds meget rige kulturarv som både Stationsby og bosted for mennesker i jægerstenalderen giver et fantastisk godt grundlag for identitetsskabning gennem formidling og synliggørelse af disse aktiver.
Topografien og naturen omkring Lund er særdeles interessant og
sammensat. Både med udfordrende terræn og meget rig og varieret
natur.
Lokalrådets vision
Det er lokalrådets vision at skabe en mere sammenhængende by
med gode tilbud og naturlige mødesteder for både gamle og unge.
En by med stærk formidling af den natur- og kulturarv, som har
skabt de rammer der i hverdagen udgør vores hjem.
Lokalrådet for Lund og Omegn blev stiftet oktober 2018, og består af
8 lokale borgere med vidt forskellig baggrund. Siden opstarten har
lokalrådet arbejdet med store og små projekter, som skal øge sammenhængskraften på tværs af Lund, Vinten og Provstlund, og sikre
en målrettet udvikling af byrum og beboelsesområder fremadrettet.

Naturen som forbindelse og formidling

NATUR OG
KULTURHISTORISKE SPOR

Lund består af en meget lang og slank bebyggelsesstruktur mellem
to naturområder, der begge er meget rige på fortidsminder.
Ådalen var for 6000 år siden en del af Horsens fjord inden en senere landhævning langsomt trængte saltvandet tilbage til Horsens
By. Dermed er Lunds placering en vigtig brik i det at forstå, hvordan
naturen ændrer landskaber over tid, og hvordan ændringer i klima
og kontekst skaber nye grundlag og nye forudsætninger for liv.
Det er projektets intention at skabe en grønnere by og et bæredygtigt Lund. Formidling og etablering af gode nye naturområder i byen
skal forene og forbinde det, der allerede er.
Naturarealerne forbindes med stiforbindelser på tværs af bebyggelsesstrukturen, og på disse gøres naturen og stedets fortællinger
tilgængelig for alle.

Naturen bindes sammen på tværs af Lund

BYRUM, TURISME OG
KULTURHISTORISKE SPOR

Bebyggelsesstrukturen i Lund vidner om en aktiv stationsby, hvor
Bryrup banen har formet byen og afgjort hvor byens centrum skal
ligge. Centrum var engang berettiget, da stationen automatisk førte
mennesker, liv og aktiviteterne med sig.
I dag er situationen en anden. Handelen er spredt, og ligeledes er
institutioner, forsamlingshuse og andet erhverv der kan samle mennesker. Der er stadigt behov for et urbant miljø hvor mennesker kan
mødes når de handler, tager en kop kaffe eller blot cykler forbi og
hilser. Det er lokalrådets ønske, at der etableres et nyt centrum med
liv og glæde i et miljø, hvor folk har lyst til at opholde sig.
I Naturstyrelsens guide til ture og naturoplevelser i Danmark fremgår Bryrupbanen som en af de rigtig smukke udflugtsmuligheder, og
Lund er dermed en by beliggende midt i et meget vigtigt turistmål.
Banestien mellem Silkeborg og Horsens følger hovedsageligt den
gamle Bryrupbane. Ved Lund er stien lagt uden om byen og uden
om Bryrupbanens oprindelige spor.
Ved enkle tiltag kan stien lægges ind igennem byen på det gamle
tracé og tilføre byens nye torv og centrum mere liv og aktivitet gennem turistsæsonen, og samtidig vil en af byens vigtige kulturarvsspor bidrage til større sammenhæng mellem delområderne.

Bryrupbanen - historisk

Bryrupbanen - Natursti i dag

Bryrupbanen - Fremtidig natursti

BYPARKEN
PROJEKTOMRÅDE 1

Byparken er byens nye kultiverede grønne lunge, et fint bindeled og
en vigtig faunapassage for omegnens dyreliv.
Det er lokalrådets vision, at den grønne kile skal rumme muligheder
for både store og små gennem varieret ophold. Her er det ønsket
at skabe en park, der er en fryd for øjet og som får borgere fra alle
delområder til at mødes på tværs.
Den nye park indeholder legearealer for børn og unge, samt træningsfaciliteter for voksne. Legearealer der smukt integreres under
træernes kroner og på naturlige materialer. Parken indeholder
også en amfiscene til byens borgere, som samtidigt kan benyttes af
skolerne i undervisningssammenhænge. På sigt vil amfiscenen og de
små opholdssteder, der etableres i parken kunne benyttes af blandt
andet Horsens Kommunes Børneteaterfestival og musikskolens
aktiviteter. Der etableres yderligere et lille folkekøkken, for på denne
måde at give mulighed for fællesspisninger under parkens træer.
Med stiforbindelser til alle delområder vil byparken blive det nye
grønne centrum, hvor borgere mødes på tværs af kultur og alder.

BØRNESKOVEN
PROJEKTOMRÅDE 2

Børneskoven er byens vilde eventyr, hvor alt er på børnenes præmisser. Her er redekasser i børnehøjde, her er spiselige skovplanter,
her er bålsted og forhindringsbaner. Her kan man gemme sig og her
kan man ses.
Børneskoven etableres som en delvis naturgenopretning med artsspecificering i forhold til målgruppen og med indplantning af større
træer til at skabe den ønskede karakter.
Børneskoven er tænkt etableret med stor deltagelse af byens små
borgere. Alle kan deltage i træplantning, og alle kan hjælpe til med
at realisere sine drømme i de tidlige faser af projektets design om
hvad en skov er.
Børneskoven er med til at skabe gode levesteder for områdets fugle
og smådyr.
Børneskoven har også et andet meget vigtigt formål, da den danner
byens nye ankomst. I dag flankeres ankomsten af industri og dårligt
vedligeholdte bygninger. Dette møde med byen ændres gennem at
skabe en rig og fortættet grøn ankomst. En ankomst, der fortæller
historien om Lunds identitet som en smuk og hyggelig by, der er rig
på kultur og natur.

VEJE OG STIER
PROJEKTOMRÅDE 3

cykelbro

Udkigstårn
For at forbinde midtbyen med skovområdet mod nord, etableres
cykelbro langs åløb fra bypark.
Der etableres udkigstårn med udkig over stenalderbosætningen. I
tårnet vil der være informationsstander med genskabning af bosætningen.
De udvalgte stier og veje, der er af logistisk og kulturhistorisk betydning, tænkes forskønnet gennem beplantning. Beplantningen vil
variere fra vejforløb til vejforløb, og skabe identitet for netop dette
forløb.
Træer der etableres vælges ud fra karakter og naturværdi.

ØKONOMI
PROJEKTOMRÅDE
1
Samlet areal Enhed
70000 m2

Område

Sum

BYPARK
Forberedende arbejder
stier
leg og træning
amfi
bænke
belysning
stauder
græsser
træer
folkekøkken
legehuse
borgerinddragelse
rådgiverhonorar
BYPARK ekskl. moms

750.000
140.000
120.000
130.000
221.250
400.000
600.000
250.000
450.000
100.000
60.000
350.000
Kr.

3.221.250

PROJEKTOMRÅDE 2
110000 m2

BØRNESKOV
Forberedende arbejder
etablering af skov
etablering af større træer og buske
etablering af spiselig bund
leg
borgerinddragelse
rådgiverhonorar
BØRNESKOV ekskl. moms

440.000
250.000
80.000
250.000
60.000
210.000
Kr.

1.290.000

PROJEKTOMRÅDE 3
730 lbm
930 lbm
1000 lbm

VEJTRÆER ANKOMST
VEJTRÆER VEST
VEJTRÆER ØST
rådgiverhonorar samlet vejprojekt

292.000
200.000
200.000
150.000

FORSKØNNELSE AF VEJE ekskl. moms

Kr.

842.000

TRÆBRO ekskl. moms

Kr.

740.000

UDKIGSTÅRN ekskl. moms

Kr.

250.000

PROJEKTOMRÅDE 4

PROJEKTOMRÅDE 5

TIDSPLAN
2020

2021

Q1

Q2

Q3

Projekteringsfase

Godkendelsesfase

Kontraktfase UE’er

Borgerinddragelse

Udbudsmateriale

Tidlig anlægsfase
Stier anlægges

Q4

Naturgenopretning
påbegyndes i
børneskov.
Første beplantning
i bypark

Q1

Naturpleje

Q2

Bygningsdele og
park/skov inventar
anlægges
Borgerarrangement

Q3

Efterplantning &
naturpleje
Inventar kan tages i
brug mens beplantning vokser

Borgerarrangement

ORGANISATION
Horsens Kommune
Bygherre/Projektledelse

Green Sustainable Landscape

Lokalrådet for Lund og Omegn

Landskabsarkitekt/rådgiver

Borgerinddragelse/arbejdsgruppe

Myndigheder
Vej, Park, Forsyningsselskaber

Underentreprenører

Partshøringer
Politisk, naboer, lodsejer

Bygherre/Projektledelse: Har det overordnede ansvar for økonomi og tidsplan samt styring af projektet. Det er projektlederen,
der forestår indkøb og kontrahering med underentreprenører, fører tilsyn med igangværende arbejder, milepæle samt mangelgennemgang og aflevering til bygherren. Mangelgennemgang og afleveringsforretning foretages sammen med repræsentanter
for Lokalrådet for Lund og Omegn og evt. landskabsarkitekten. Det er ligeledes Projektlederens ansvar, at arbejdet udføres
sikkert og uden unødige gener for borgere i projektområdet. Projektlederen har kontakt med nødvendige myndigheder og står
for evt. politiske, nabo– og lodsejerhøringer der måtte forekomme. I det omfang rådgiver og Lokalrådet for Lund og Omegn
skal inddrages i høringer aftales dette nærmere. Registrering af eksisterende områder—eksempelvis, veje og stier, udføres af
projektledelsen inden udførelsesfasens opstart.
Landskabsarkitekt/rådgiver: Står for projektering og budgettering af projektet. Tegningsmateriale godkendes af bygherre/
projektleder og Lokalrådet for Lund og Omegn. Rådgiveren har ansvaret for, at materialer og produkter, der anvendes i projektet er mest mulige vedligeholdelsesfrie og overholder gældende regler for sikkerhed og miljø, ligesom produkterne skal være
CE-mærkede.
Lokalrådet for Lund og Omegn: Har ansvaret for at sikre en bred borgerinddragelse og stort informationsniveau over for borgere i Lund og Omegn. Lokalrådet inddrages i projekteringsfasen og i forbindelse med udarbejdelse af idé– og materiale kataloger. Workshops og borgermøder arrangeres af lokalrådet, og afholdes med repræsentanter fra projektledelsen
og evt. landskabsarkitekten.

