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Bæredygtig natur og byudvikling
Nørrestrand er et af Danmarks pt. største natur- og byudviklingsområder med et samlet areal på 6,8
km², hvoraf 2,5 km² udgør fredningen omkring Nørrestrand. Projektet er stort både på det nationale,
regionale og lokale plan. Fuldt udbygget kan Nørrestrand sammenlignes med bydelen Stensballe som
har 6300 indbyggere i 2017.
Natur - og Byudviklingsplanen for Nørrestrand skaber rammerne for planlægningen af en ny bydel for
op til 9000 indbyggere på Nørrestrand. Det er en ambitiøs og langsigtet udvikling, der sættes i gang
med udviklingsplanen og det forventes at udviklingen af naturen og bydelen vil spænde over flere
årtier.
Hensigten med udviklingsplanen er at skitsere, hvor de forskellige værdier findes inden for området, og
hvordan disse værdier og samspillet mellem dem kan styrkes gennem en samlet udviklingsplan for
området som helhed.
Udviklingen af Nørrestrand starter med igangsætningen af et sammenhængende naturprojekt for
området. Naturprojektet vil forbedre områdets eksisterende naturværdi og give området en høj
herlighedsværdi, som vil gøre området attraktivt fra første færd. Samtidig kan områdets første
byggeretsgivende lokalplan realiseres.
Nørrestrand 2040 - Hvor skal vi hen?
Fortællingen om området handler om de værdier og potentialer, der skal danne grundlaget for
bydelens udvikling.
Der skal etableres en ny, attraktiv og bæredygtig bydel nord for naturområdet Nørrestrand. Når den
bæredygtige bydel er fuldt udbygget, vil her bo op mod 9.000 mennesker i et unikt landskab med store
kulturhistoriske værdier og i tæt samspil med den vilde, uspolerede natur i det fredede område, som
bydelen deler navn med.
Det grundlæggende princip er, at naturen og landskabet skal inkluderes og integreres i bydelens
fællesarealer, så den store natur altid er inden for rækkevidde, uanset hvor i bydelen man bor. Visionen
er at trække naturen ind i bydelen og at strække bydelen mod naturen - på naturens og landskabets
egne præmisser.
Længst mod syd åbnes det fredede område op med lettere adgang, og op mod den nye bydel omdannes
en større del af området, der i dag er udlagt til landbrug, til fri natur og grønne områder. Herfra vil
grønne kiler følge det bakkede landskabs former og skabe åbninger op i de kommende bebyggelser.

Med bedre adgang til større grønne naturområder skabes attraktive og varierede naturoplevelser -
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ikke blot for beboere i den nye bydel, men for alle. For her bliver plads til masser af friluftsaktiviteter,
motion, gåture og fuglekik i verdensklasse, men naturligvis også til at nyde fred og ro i en smuk natur.
Bæredygtighed er også et gennemgående tema i planlægningen af infrastrukturen, hvor det kommende
vej- og stinet sikrer lettilgængelig og effektiv transport med mindst mulig belastning på området.
Dermed får naturen en fast plads i byrummet og bliver en aktiv del af det gode liv i bydelen. Den nye
bydel Nørrestrand bliver noget helt særligt, men med kort afstand til Horsens centrum bliver bydelen
også en del af den eksisterende by. Derfor bliver bydelen Nørrestrand et attraktivt sted at bo og leve på
tværs af generationer. Med naturen som omdrejningspunkt og boliger af enhver art skabes her en unik
ramme om et mangfoldigt byliv med aktiviteter for alle - en nytænkende og bæredygtig bydel, hvor man
finder naturen i byen og byen i naturen.

Visionen for Nørrestrand - Bæredygtig natur- og byudvikling - Arcvision.
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Projektområdet ligger nord for naturområdet Nørrestrand i Horsens og er et af Danmarks største
byudviklingsprojekter med et samlet areal på 6,8 km², hvoraf 2,5 km² udgør fredningen omkring
Nørrestrand.
Området har med sin placering højt i landskabet en visuel forbindelse til Horsens by. Området strækker
sig fra Egebjergvej i vest til Stensballevej og Værvej i øst. Området afgrænses mod nord af Gl. Århusvej,
samt landsbyen Serridslev. Mod syd afgrænses området af naturområdet Nørrestrand.
Gældende planlægning i området
En del af projektområdet er allerede kommuneplanlagt til offentlige formål, hvor området udlægges
til uddannelses-, sundheds-, sociale-, kulturelle-, administrative formål og foreningsaktiviteter. En
anden del af området er udlagt til boligformål såsom helårsboliger, åben-lav, tæt-lav eller etageboliger
med tilhørende nærrekreative arealer, samt en dagligvarebutik. Områderne grænser direkte op til
Hansted Golfbane, dog med Gl. Aarhusvej som barriere imellem.
Derudover er der planlagt for området tættest på Nørrestrand, der skal fastholdes som bynært
naturområde.
Udviklingsplanen ligger tæt ved den afgrænsede landsby Serritslev. Serritslev har ikke egentlige
byfaciliteter, men der findes en kirke i landsbyen. Landsbyen ligger i landzone og er udlagt til blandet
bolig og erhverv. Landsbyen må anvendes til blandet bolig og erhverv, herunder åben-lav bolig med
tilhørende kollektive anlæg; institutioner og lignende offentlige formål.
Projektområdet anvendes i dag primært som landbrugsjord, med spredte gårdbebyggelser.

Den vestlige del af projektområdet er omfattet af kommuneplanen.
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Hele udviklingsplanens område.

Projektområdet markeret med hvid priksignatur. Den grønne skravering viser den eksisterende
landskabsfredning i området.
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Områdets nærliggende naturområder.
Skole, daginstitution og fritidsaktiviteter
De nærmeste skoler er: Byskolen Fussingsvej, Langmarksvej , Egebjerg og Stensballe, som alle ligger
indenfor en afstand af 2,6-5 km. Alle fire skoler har 0.-9. klassetrin. Derudover findes der privatskoler i
Horsens Bymidte. Distriktsmæssigt hører området nord for Nørrestrand i dag delvist til Egebjerg
skoledistrikt og delvist til Stensballe skoledistrikt.
Der findes en række daginstitutioner, 6-8 stk. i den nordlige kant af Horsens samt en institution i
Egebjerg. Distriktsmæssigt hører området nord for Nørrestrand i dag delvist til daginstitutionsdistrikt
Egebjerg og delvist til daginstitutionsdistrikt Stensballe.
Området er ligeledes delt i to socialdistrikter Søndergården og Lindehøj. De nærmeste ældreboliger
ligger ved Lindehøj på Langmarksvej, Nørrevang i Stensballe og Egebakken i Egebjerg.
Idrætsfaciliteter findes i dag i de nærmeste boldbaner og haller: Egebjerghallen, Forum Horsens,
Stensballehallen og Vesthallen. Forum Horsens har også gode svømmefaciliteter. Der findes golfbaner
både i Stensballe, Hansted og ved Silkeborgvej, så der er adgang til hele 3 golfbaner indenfor 4 km fra
området. Derudover er der let adgang til at bevæge sig i den nærliggende natur ved Nørrestrand og
Hammersholm. Samtidig er der ikke langt til området omkring Store Hansted Å, Egebjerg Kær, Lund
Kær og Østerkær for den vestlige ende af området samt Vær sø og Stensballe bjerge for den østlige
ende af området.
Bymidte og Detailhandel
Området ligger ca. 2,5 km fra Horsens Bymidte i fugleflugtslinje, til sammenligning er der 3,5-4,0 km til
de nyeste områder i Østerhåb og Tyrsted. Horsens Bymidte har naturligvis alle de nødvendige
servicefaciliteter og detailhandelstilbud, som der er behov for. Bymidten har f.eks. en dækningsgrad på
160-170% for tøj, sko og øvrige udvalgsvarer, det betyder at Bymidten tiltrækker en del handel fra
oplandet/regionen. Der ligger en række mindre bydelscentre i den nordlige kant af Horsens:
Nørrebrogade, Flintebakken, Haldrupvej/Bygade i Stensballe i Egebjerg ligger der centerfunktioner
ved indfaldsvejen med dagligvarebutikker.
Detailhandelsmæssigt tilhører området i dag også to forskellige oplande. Den østlige del af området
hører til Stensballe mens den vestlige del hører til den nordvestlige del af Horsens. Dækningsgraden for
dagligvarerbutikker er fin i begge oplande, mens dækningsgraden for udvalgsvarer er meget lav, hvilket
primært skyldes nærheden til Horsens Bymidte.
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En del af området nord for Nørrestrand er omfattet af en landskabsfredning fra 1983.
Fredningen omkring Nørrestrand blev vedtaget af Fredningsnævnet for Vejle amts nordlige
fredningskreds den 15. januar 1978, og stadfæstet og udvidet af Overfredningsnævnet den 16.
november 1983.
Oprindeligt var fredningens formål "...navnlig at bevare arealernes landskabelige kvaliteter og udvide
offentlighedens adgang i området", men af Overfredningsnævnets kendelse fra 1983 fremgår desuden,
at "Både det område, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse, og arealer nord derfor rummer så
store landskabelige værdier, at alle disse arealer bør undergives fredning. Det samlede område har ikke
alene værdi ud fra nærrekreative hensyn, som kan og bør varetages af byrådet, men har også regional
interesse som et naturområde og har i ornitologisk og geologisk henseende endog vidererækkende
betydning". Her bringes således udover de landskabelige og rekreative formål desuden natur, geologi
og ornitologi på banen som hensyn fredningen skal medvirke til at sikre.
Fredningens geografiske udstrækning ses af vedstående kort.
Fredningen dækker hele Nørrestrand fra Hammerholm i vest til Griffenfeldtsparken i øst. Derudover
dækker fredningen arealerne umiddelbart syd for Nordre Strandvej, samt et afgrænset areal nord for
Nordre Strandvej.
Fredningsgrænsen følger hovedsageligt eksisterende markveje og matrikelskel tæt omkring fjorden,
men i den nord-vestlige del af fredningen går grænsen længere mod nord og omfatter matrikel nr. 13l,
14a, 32 Hansted by, Hansted samt en del af matr. nr. 4d Nebel By, Nebel. Alle beliggende nord for
Nordre Strandvej.

Lavning i fredningen syd for Strandgaard.
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Projektområdet og fredningens nuværende afgrænsning vist med blå skravering. Her ses nærheden til
fredningen i Stenballe bjerge.

Landbrugsjord indenfor landskabsfredningen. Kig mod øst.
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Natur og - Byudviklingsområdet er et storbakket morænelandskab, som mod syd går over i tunneldalen
der rummer Nørrestrand. Terrænet falder fra omkring kote 50 syd for Serridslev til Nørrestrands kote
0, men der er store variationer i terrænformerne. Der er 3 højtliggende plateauer, jævnt sydskrånende
flade, en nord-syd gående, smal og dyb dal med et vandløb (Fiskebæk), en øst-vest gående bred lavning
nord for Nebel, en bugtet, stedvis smal lavning mellem Vær og Nebel og en markant dal mellem Vær og
Nørrestrand. Sidstnævnte dal med Vær Sø er sløret af tilgroning, mens terrænforholdene i området
generelt er tydelige.

Landskabsanalyse.
Der er meget fine udsigter fra store dele af området mod syd over Nørrestrand, og fra kanten af de
højtliggende plateauer og fra skrånende flader omkring dem er der udsigt mod andre morænebakker
indenfor og udenfor området, bl.a. Tamdrup og Stensballe Bjerge, og også Horsens Fjord kan skimtes.
Nord for Nebel og vest for Vær er der mindre landskabsrum, hvor udsigten er begrænset af terræn og
bevoksning.
Området som helhed fremstår som overvejende dyrket land med ældre landbrugs- og
beboelsesbygninger, forbundet af smalle veje. Nordre Strandvej snor sig gennem bakkelandskabet,
nogle af de øvrige veje er relativt rette og stedvis stejle. Nebel er en samling af huse og gårde og en
kirketomt. Den øvrige bebyggelse i området er fritliggende gårde og huse, hvoraf mange ligger nær
Nordre Strandvej og på den vestlige af de tre plateauer samt langs vejen vest for Serridslev. Der er
ingen beboelsesbygninger med en placering eller udformning, der virker dominerende. Store arealer er
ubebyggede. Vær med kirke og præstegård danner en særlig kulturhistorisk enklave. Serridslev med
kirken fremstår fra vest som en landsby med mange store træer og en klar afgrænsning mod det åbne
land. Den vestlige del af området rummer blandet bebyggelse langs Højbovej og Egebjergvej. Der er
ikke naturlige eller kulturhistoriske forhold der har givet anledning til ensartethed, og området er
derfor generelt varieret i sin bebyggelses- og vejstruktur.
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Kortet viser højdekurverne i området.
Der løber et højspændingstrace med ca 15 m høje stålmaster i områdets vestlige del langs Egebjergvej
og et trace med lavere træmaster på langs gennem det fredede område nord for Nørrestrand.
Herudover er der ingen markante tekniske elementer inden for området. Fra store dele af området,
specielt den vestlige del og de højt liggende plateauer, ses den nordlige del af Horsens og Stensballe
meget tydeligt, med FÆNGSLET, stadion (Casa Arena) samt VIA som særligt markante elementer. Dele
af byen er skjult af bevoksning på de stejle, ubebyggede dalsider mellem byen og Nørrestrand.
Bevoksningen i området er generelt ret sparsom, men giver alligevel området karakter. Der er mange
markante træer og trægrupper omkring gårdbebyggelser, og i områdets østlige del er der små lunde på
skrænter og måske omkring mergelgrave. En delstrækning af Nordre Strandvej har markante vejtræer,
og enkelte bebyggelser har allé langs deres adgangsvej. Herudover er der bevoksning på lavtliggende
arealer som ikke anvendes landbrugsmæssigt mere, bl.a. i et stort område mellem Vær og Nørrestrand.
Væsentlige dele af området er synligt fra de dele af Horsens der i dag har udsigt over Nørrestrand.
Samlet set kan området betegnes som et meget smukt, storbakket, varieret, typisk dansk, ældre
kulturlandskab med en markant udsigt til - og synlighed fra - landskabselementet Nørrestrand og
Horsens' og Stensballes nordlige byfront.
I Kommuneplan 2013 er de terrænmæssigt mest varierede dele af området (den nord-syd gående dal
omkring Fiskebæk og det meste af landskabet mellem Vær, Nebel og Nørrestrand) samt bredzonen
langs Nørrestrand udpeget som bevaringsværdigt landskab.
Når man færdes på veje og stier syd for Nørrestrand er landskabet mod nord de fleste steder skjult bag
beplantning eller bebyggelse, men enkelte steder er større eller mindre udsnit af landskabet synlige.
Ned mod søen ses mindre engarealer og ellesump, mens skråningen ses som dyrkede marker, der
tydeliggør de geologiske strukturer. Den vestlige del af Nordre Strandvej er kantet med allétræer, der
opleves som et karakteristisk element set fra syd.
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Kig mod projektområdet fra den sydlige del af Nørrestrand. Allétræer langs Nordre Strandvej er
karakteristiske.
Når man færdes på nordsiden er det kuperede terræn ned mod Nørrestrand meget oplevelsesrigt,
mens kigget mod nord opleves som et mere almindeligt landbrugslandskab. Undtagelsen er
erosionsdalene, som skærer sig gennem landskabet og skaber nogle spændende, foldede landskaber.

Området set fra nordvest. Foto: Lars Juul
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Området set mod nordøst - Foto: Lars Juul
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Nuværende forhold
Størstedelen af den beskyttede natur, der knytter sig til området, findes i den sydlige del af området lige nord for selve Nørrestrand. Her findes flere naturtyper, der tilsammen danner en mosaik af et stort
sammenhængende naturområde med moser, overdrev, enge og søer. Derudover findes der en
række vandløb i området.

Kortet vise udpegninger i kommuneplan 2013.
Landskab og udpegninger i kommuneplanen
Store dele af området er udpeget som lavbundsarealer, økologiske forbindelser,
naturbeskyttelsesinteresser og bevaringsværdige landskaber. Til sammen danner udpegningerne
vigtige områder, der sikrer eller kan sikre større sammenhængende naturområder.
Naturområdet Nørrestrand fungerer som et knudepunkt for spredningskorridorer. Mod vest kommer
Store Hansted Å, der med sine mange vådområder fungerer som en bred korridor af enge, vandløb og
moser. Mod nord udgør Fiskebæk og den omkringliggende ådal en vigtig spredningskorridor, ikke bare
for odder, men også for områdets planter og padder. Det er vigtigt at ådalen friholdes for byggeri, og at
den fremtidige infrastruktur tager højde for ådalens betydning som spredningskorridor ved at
indarbejde fauna og florakorridorer. Mod øst løber en korridor langs Vær bæk, der ved Vær sø skifter
retning mod nord langs Haldrup bæk.
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Kortet viser natur og vildtreservatets omfang.
Vildtreservat
Nørrestrand blev udlagt som vildtreservat i 1977. Indtil 1982 var jagt tilladt på vandet i den nordlige del
af reservatet, men nu er hele reservatet totalfredet, og det er ikke længere tilladt at drive jagt på
Nørrestrand. Jagt er dog fortsat tilladt på de privat ejede arealer på nordsiden. Det er især det rige
fugleliv, der skal beskyttes. Der er set 230 fuglearter i Nørrestrand. Det er mere end halvdelen af
Danmarks fuglearter.
Årsagen til de rige fugleliv er det store sammenhængende naturområde, der består af mange forskellige
naturtyper. De største trusler mod det rige fugleliv er færdsel, naturlige bestandsudviklinger og
vandforurening.

Kortet viser de beskyttede naturtyper og vandløb i området.
Vandløb
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Der er fire vandløb i området. I vest løber Store Hansted Å, fra nord løber Fiskebækken og Nebel bæk
ud i Nørrestrand, fra øst løber Vær bæk ud i Nørrestrand. Store Hansted Å er et offentligt vandløb,
Fiskebækken, Nebel bæk og Vær bæk er private vandløb. Alle vandløbene er beskyttede af
Naturbeskyttelsesloven og alle vandløb har god økologisk tilstand for smådyr (insekter, snegle,
krebsdyr m.m.).
Naturlige vandløb er kendetegnet ved at være placeret højt i terrænet og meandreret (snoet). Det
medfører at vandløbene hurtigt går over sine bredder og oversvømmer de vandløbsnære mose og
engarealer. Sådanne naturlige vandløb har stenbund, der er levesteder for mange smådyr og fisk. De har
lav sandføring, og de vandløbsnære eng- og mosearealer har et godt naturindhold grundet den høje
grundvandsstand.

Vær bæk
I området fremstår Vær bæk som et naturligt vandløb.

På billedet ses en strækning af Vær bæk. Vandløbet slynger sig. Stenbunden i forgrunden bruges af
havørred som yngleområde.
Nebel Bæk
Dele af Nebel bæk ligger naturligt hen, mens delstrækninger i dag er rørlagt, reguleret og dele af den
vandløbsnære mose er drænet og opdyrket.
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Her ses et eksempel på et areal, der kan genskabes. Det samme areal er vist på henholdsvis lave
målebordsblad 1928-1940 og luftfoto fra forår 2016.
På det gamle kort ses det, at vandløbet er åbent og løber igennem et moseområde. På luftfotoet ses det
at vandløbet er rørlagt og moseområdet er afdrænet og anvendes som dyrkningsjord.
Fiskebæk
Fiskebæk er kraftig reguleret. Gamle kort viser at Fiskebæk har haft kraftige slyngninger. Men på gamle
kort fra slutningen af det 19. århundrede kan man dog se at Fiskebæk er blevet reguleret.
Reguleringen har medført, at vandløbet er blevet rettet ud, og at vandløbet gnaver mere i brinkerne, og
dermed er sandføringen forøget. Den store sandføring giver et større behov for oprensning. Regulerede
vandløb med hyppige oprensninger tilbyder ikke mange levesteder til vandløbets dyre- og planteliv.
Reguleringen har også medført at vandløbet ligger dybt nedskåret i terrænet og afvandingen af de
vandløbsnære enge er forøget.

På billedet ses Fiskebæk henholdsvis på original 1 kort fra 1817 og på luftfoto fra 2016.
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På original 1 kortet ses slyngningerne, som Fiskebæk selv har skabt. På luftfotoet fra 2016 se det at
Fiskebæk er rettet ud og løber i en lige kanal.
Beskyttet natur
Ud over vandløb forekommer der beskyttede naturtyper spredt i området. Lige nord for Nørrestrand
finds flere naturtyper, der tilsammen danner en mosaik af et stort sammenhængende naturområde.
Længere mod nord forekommer der enkelte søer, moser og overdrev.
Bilag IV arter
En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i
alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud
mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens
der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og
planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.
I forbindelse med udvidelse af Værvej er der registreret spor fra odder, og det vurderes at odderen kan
forekomme ved Nørrestrand og i vandløbene i området. Horsens Kommune har ikke konkret kendskab
til andre bilag IV arter i området, men Århus Universitet, har registreret flere arter inden for et 10 x 10
km stort grid. Følgende bilag VI- arter kan potentielt træffes i eller nær projektområdet: markfirben,
stor vandsalamander, spidssnudetfrø, odder, dam-, vand-, brun-, syd-, trold-, dværg- og langøret
flagermus.
Levestederne for disse arter forekommer i området - der en del levende hegn, som kan benyttes som
spredningskorridorer for visse arter af flagermus og den gamle skov i den østlige ende af området huser
gamle veterantræer, der kan bruges som yngletræer for flagermusene. Desuden kan de søer og
vandhuller, der forefindes i området være vigtige trædesten og ynglesteder for områdets padder.
Odderen lever i tilknytning til vådområder. Den findes i såvel stillestående som rindende vand, og både i
saltvand og ferskvand, især søer og moser med store rørskovsområder. Odder er observeret i Vær bæk
og Nørrestrand, og forefindes sandsynligvis også i Nørrestrand og de andre vandløb i området. Trusler
mod odderen er opsplitning af levesteder, ødelæggelse af yngle og rasteområder og forstyrrelser fra
friluftsliv. Opsplitning af levesteder sker ofte hvor veje krydser vandløb.

Flagermus
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Markfirben
Naturpleje
Horsens Kommune har iværksat pleje af flere arealer ved Nørrestrand. Der er gennem en
årrække gennemført græsningsaftaler for store arealer. Formålet med naturplejeindsatsen er at bevare
de lysåbne arealer og sikre en varieret pleje af arealerne til gavn for de unikke planter og dyrearter, der
findes i området. Manglende afgræsning gør, at tætte bestande af høje græsser og urter kvæler de
vigtige arter som bl.a. orkidéer, lave græsser og mosser og dermed forringer forholdene på de lysåbne
naturtyper. Samtidig vil arealet gro mere og mere til i krat og træer - en stor trussel mod den
beskyttede natur.

Eksisterende overdrev.
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Kortet viser med gult de arealer, hvor der afgræsses med forskellige kvægracer i dag.
Store områder ved Nørrestrand er i dag udlagt til landbrugsjord i omdrift, men indimellem fletter
naturarealer sig ind og nuancerer landskabet. Mod sydvest findes et mindre område med overdrev - en
naturtype, der har været i voldsom arealmæssig tilbagegang i Danmark de sidste 200 år.
Overdrevene er kendetegnet ved ofte at ligge på skrånende veldrænede arealer, der har været svære
at dyrke, og historisk set indgik disse arealer derfor i græsningsdriften. Overdrevene er domineret af
lavtvoksende græsser og urter, men her findes også sjælden mosser, laver og svampe.
Naturskov
I den nordøstlige del af Nørrestrand findes en lille, men meget spændende skov. Det er en fin løvskov
med gamle bøgetræer, eg og ask. Mange af træerne er gamle veterantræer, der huser en række
levesteder for arter, der ikke findes hos yngre træer. Træerne kan være hjemsted for flere beskyttede
arter af flagermus og træerne har samtidig en størrelse, der gør dem egnet som levested for bl.a. større
rovfugle.
Skovbilledet er domineret af gamle bøgetræer, der i tidernes morgen er blevet drevet som
stævningsskov. Denne specielle driftsform er et sjældent billede i det danske landskab, og et
vidnesbyrd på at træerne stammer fra den oprindelige sjældne danske bøgeproveniens - den eneste
bøg, der kan tåle denne hårdhændet driftsform.
Normalt vil en så gammel en skov også være hjemsted for sjældne planter, svampe, laver og dyr, der
kræver lang kontinuitet, men på grund af forholdsvis lille størrelse, er skoven meget udsat for vind, der
gør skoven tør og forarmet.
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Sjældne gamle bøgeprovenienser, drevet som stævningsskov.
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Kulturhistorie
Området nord for Nørrestrand ligger på et højt moræneplateau med stejle skrænter, der danner en brat
overgang til fjorden og tunneldalkomplekset, der strækker sig ind i landet mod vest. Landskabet er
dramatisk og rigt på relief, ikke mindst hvor de stejle skrænter ned mod den lavvandede fjord er furede
af erosionskløfter og slugter. Her er tale om et landskab på tværs af tid. Et landskab, hvor historien
ligger lag på lag, fra det blev skabt af isen til udskiftningstidens omfordeling af de naturgivne
ressourceområder. Det er denne periode, der primært skaber kulturlandskabet, men landskabet
gemmer på spor efter menneskets liv og død gennem både forhistorisk og historisk tid. Fra
jægerstenalderens bopladser langs kysten til nyere tids industrimiljø.
Kirkerne
Nebels middelalderlige frådstenskirke, hvis hvælving styrtede sammen under en gudstjeneste i 1877,
er kun bevaret i form af det gamle våbenhus. Våbenhuset fungerer som kapel for Serridslev sogn.
Kirkegården markerer landsbyens centrum og anvendes som mindested, gravplads og udkigspunkt
over Nørrestrand. Den er omgivet af et smukt, bevaringsværdigt dige. Det stensatte dige har en højde
af 120 cm og er bevokset med vilde græsser og m.v. Kirkegården fremstår som et kulturhistorisk
dokument for det oprindelige landsbymiljø.
Serridslev Kirke er Nebel kirkes afløser. Den har lette gotiske stilelementer og blev projekteret i 1877
gennem et samarbejde mellem provsten F.C. J. Høegh-Guldberg og Nebel kirkes daværende ejer
geheimråd Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs af Frijsenborg. Kirken ligger umiddelbart nord for
kapellet i Nebel, med en smuk udsigt.
Vær kirkeskib og kor blev opført omkring år 1200, mens tårn og våbenhus er tilføjet ca. år 1500. I tårnet
er indrettet et kapel hvor rigskansler Peder Griffenfeld ligger begravet. Kirken der har tilhørt
Stamhuset Stensballegaard og er smukt beliggende på en øst-vendt orienteret ås, omgivet af to
dødishuller.

Indgang til kapellet i Nebel.
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Snoet vejforløb forbi kapellet i Nebel.
Kirkebyggelinjer
Da kirkerne blev bygget blev de placeret højt I terrænet, således at de kunne ses vidt omkring. Dette
kulturhistoriske element i landskabet bliver der værnet om via kirkebyggelinjen som bestemmer, at der
ikke må bygges højere end 8,5 meter, indenfor en radius af 300 meter fra kirken. Serridslev og Vær
kirker er omfattet af loven. Ved Vær Kirke er der et smukt landskab, hvorfor der også er
naturbeskyttelses- og skovbyggelinje ved kirken.
Kirkeomgivelser
Omgivelserne omkring kirkerne er beskyttet via fredninger og udpegninger i kommuneplanen og
områderne inddeles i tre kategorier: Særlige kirkeområde, Kirkens næromgivelse og Kirkens
fjernomgivelse.
Særlige kirkeomgivelser kaldes også Provst Exner-fredninger, og er tinglyste fredninger der omfatter
både kirkegårdene og de omgivne jordtilliggender. 'Inden for kirkernes beskyttelseszoner kan der kun
opføres bygninger, tekniskeanlæg m.v., såfremt det er påvist, at hensynet til kirkernes landskabelige
beliggenhed eller samspil med landsbymiljøet ikke tilsidesættes.
Kirken i Vær, som ligger indenfor udviklingsplanens område bliver berørt af denne bestemmelse.
Hvorimod Serridslev og Hansted ligger udenfor området.
Kirkens næromgivelse omfatter det bebyggede område, hvor kirkebygningen opfattes som det
dominerende bygningselement. Indenfor dette område skal det tilstræbes at bygninger og tekniske
anlæg bliver af beskedne dimensioner.
Kirkerne i Hansted og Serridslev har udpegede næromgivelser, disse bliver ikke berørt af
udviklingsplanens område.
Kirkernes fjerneomgivelser består af et åbent eller til dels åbne landskab, hvori kirken opfattes som den
markante bygning. Hensigten med udpegningen er at bevare området som et åbent agerdomineret
landskab. Derfor er udpegningen en tilkendegivelse af, hvor en egentlig byvækst skønnes at være
uheldig, set ud fra hensynet til at bevare en sammenhæng mellem kirkeanlægget og det omgivende
landskab.
Kirkerne i Vær og i Serridslev har store arealer der er udpeget som Kirkens fjernomgivelser indenfor
udviklingsplanens område. Fjernomgivelserne omkring Hansted Kirke går lige til grænsen af området,
og bliver derfor ikke berørt.
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Serridslevvej og Serridslev Kirke.
Kulturmiljøer
Området nord for Nørrestrand er i dag tyndt befolket, alligevel er det rigt på værdifulde kulturmiljøer
og bevaringsværdige bygninger.
Kommunens udpegede kulturmiljøer:
Kirkeomgivelser omkring Serritslev Kirke. Vær Kirke, særligt kirkeområde og
kirkens fjernomgivelser.
Stenalderbopladser ved Nørrestrand. Koncentration af stenalderbopladser og skaldynger
langs randen af Nørrestrand, placeret indenfor landskabsfredningen.
Derudover skal der fremhæves 3 kulturmiljøer:
Nebel er den næststørste af sognets tre landsbyer, og ligger langs Nordre Strandvej og den sydligste del
af Nebelvej. Hvor de to veje mødes lå den forsvundne kirke. Ved reformationen var der 11 gårde i
landsbyen, der ejedes af kongen, adlen og bispen. I 1662 var der endnu 11 gårde, hvoraf kongen sad på
de 10. I forbindelse med landboreformerne er de fleste gårde siden blevet udskiftet, men langs Nordre
Strandvej ligger der fem gårde i den gamle landsby. Gårdene er grundmurede, og alle har en tre eller
firlænget gårdstruktur. Flere af bygningerne har høj bevaringsværdi. I landsbyen er der tre
bindingsværkshuse, og det ældste, Nebelvej 1, blev opført i 1770 og fungerede som kapellanbolig.
Bygningen har høj bevaringsværdi. Som det gælder for Nordre Strandvej og Nebelvej er udviklingen
gået uden om Nebel, og der findes her et meget velbevaret, værdifuldt og bevaringsværdigt kulturmiljø.
Udenfor landsbyen langs Nordre Strandvej ligger flere bygninger med høj bevaringsværdi. Nr. 44
udskiftet fra Nebel og nr. 47 udskiftet fra Hansted. Den oprindelige Nebel Kirke er forbundet af den
kuperede og idylliske nord-sydgående Nebelvej. Vejen er i Nebel by over en længere strækning stensat.
Serridslev ligger i kanten af Natur og byudviklingsplanen. I byen har der tidligere været en smed, en
skole. Der findes endnu et forsamlingshus. Den langstrakte landsby har mange bevarede gårde, heraf
enkelte indenfor udviklingsplanens område. Langs Toftekærsvej ligger tre gårde med elementer af høj
bevaringsværdi.
Vær præstegård ligger alene sammen med kirken. Præstegården brændte i 1928 og blev erstattet af en
ny opført i Bedre Byggeskik. Præstegården har høj bevaringsværdi. Kirke og præstegård udgør et
sluttet lille gejstligt miljø uden omgivende bebyggelse. Ved Værholm Bæk lå i 1600-tallet en
stampemølle, der dog ikke hørte til præstegården.
Hammersholm er et nu forsvundet industriområde. I årene fra 1868 til 1900 lå der her et teglværk og i
1868 til 1887 tilmed et kalkværk. De sidste bygninger blev nedrevet i begyndelsen af 1980-erne og

Nørrestrand Udviklingsplan

23

KULTURHISTORIEN

området er I dag et grønt område. Fiskebæk Mølle omtales i slutningen af 1500-tallet. Møllen var en
kornmølle, dens præcise placering kendes ikke.

Videnskabernes selskabskort 1787.

Fortidsminder
I Natur og byudviklingsplanens område findes ét fredet fortidsminde. Det ligger ved Nordre Strandvej.
Fredningen omfatter både krigergrav og vejsten.
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Krigergrav og vejsten ved Nordre Strandvej.
Der ligger et kulturarvsarealet inden for området. Det omfatter skaldyngelokaliteter på nordsiden af
Nørrestrand. Langs hele kysten kendes bopladser fra oldtiden, men en del er bortpløjet. På strandengen
er der registreret to bopladsområder med skaller (køkkenmøddinger). Fra skallagene er der opsamlet
såvel keramik og flintredskaber som velbevaret knoglemateriale og træ. Skallagene dateres til
ertebøllekultur i sen ældre stenalder, tragtbægerkultur i tidlig yngre stenalder samt til sen yngre
stenalder (senneolitikum). På de højereliggende områder bag strandengen er der registreret
bopladsfund fra yngre stenalder med skår, økser og en mængde flint Bopladserne kan være truet af
landbrugsdrift, bygge- og anlægsaktivitet, samt ved aktivitet i de marine områder.
Inden for kulturarvsarealet er der 81 registreringer. Heraf 27 overpløjede høje dateret til stenalder og
bronzealder. Hertil knytter sig 9 registrerede grave. På plateauet syd for Serridslev ligger højene i
henholdsvis grupper/på række. De er placeret topografisk på fremtrædende placeringer i landskabet.
Det er sandsynligt, at højene knytter sig til de gamle vejforløb mellem henholdsvis Horsens-Serridslev
og Nebel-Serridslev og antyder dermed, at der er tale om vejforløb af betydelig alder. I 23 tilfælde er
der fundet bebyggelsesspor fra stenalder. De ligger primært ved kysten samt gravhøjene. Blandt
arealregistreringerne er en boplads fra yngre stenalder syd for Nebel. Fra jernalderen er bl.a.
registreret en lerkargrav fra romersk jernalder samt kulturlag og affaldsgruber.
Fra middelalder er bl.a. registreret fund af mønter og et lille sølvhængesmykke med gennembrudt
ornamentik med en ørnefigur. En tidlig middelalderlig bebyggelse syd for Serridslev er arkæolgisk
undersøgt. Dertil kommer en række registreringer, der er dateret bredt til oldtid. Indenfor
perspektivområdet, er der registreret mange og signifikante fortidsminder, der viser at arealet altid har
været både velegnet og prioriteret ved alle typer af aktiviteter, både i forhistorisk og historisk tid. Det
anbefales, at der forud for anlægsarbejder indenfor området foretages arkæologiske forundersøgelser
efter Museumslovens §25-27 for at afklare, hvorvidt der er skjulte fortidsminder indenfor det areal der
berøres.
Diger
Der er registreret fem diger indenfor området, som er beskyttet efter Museumslovens § 29a. Digerne
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er bevoksede og er karakterskabende lokalt.
Dige I: Diget er ca. 350 meter langt og bevokset. Diget er etableret i forbindelse med udskiftningen af
ejerlavet Hansted By, Hansted og har dannet skel mellem matrikel 10a og matrikel 26. På matrikel 26
har der tidligere ligget en gård, som dog ikke kan ses på kort efter 1930'erne.
Dige II: Diget er ca. 750 meter langt og bevokset med træer. Digets forløb er let slynget, der kan evt.
være tale om et vangedige, der går tilbage til driftfællesskabets tid i perioden mellem ca. 1400 og 1777.
Dige III: Diget er ca. 370 meter langt og bevokset med træer. Digets lige forløb antyder at det kan være
etableret i forbindelse med udskiftningen af Serridslev By, Nebel ejerlav i 1777.
Dige IV: Det beskyttede dige er ca. 100 meter langt og bevokset. Diget er sandsynligvis etableret i
forbindelse med udskiftningen af Vær Præstegård ejerlav. Diget har oprindeligt dannet skel mellem
matrikel 1 (Præstegården) og matrikel 2. Diget har fortsat længere nordpå helt op til Værvej.
Dige V: Diget er angivet som beskyttet på kortværk fra Geodatastyrelsen. Her er diget tegnet til at
skulle være omkring 170 meter langt. Diget kan dog ikke i dets fulde udstrækning genfindes på det
gældende kortværk. Derfor bør digets beskyttelse undersøges nærmere.
Diger der ligger på offentlig ejendom er omfattet af beskyttelsen, også selv om de ikke er angivet på
kortværket. Det betyder, at synlige diger der ikke er med på det gældende digekort, vil blive omfattet af
beskyttelsen, hvis jorden overtages af f.eks. Horsens Kommune.

Beskyttede diger i projektområdet.

Dige med bevoksning i området.
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Veje
Vejenes alder i området er meget forskellig og dækker over ændrede færdselsmønstre og behov
gennem tid. I grove træk er det muligt tidsfæste nogle af disse ændringer.
Veje der i dag kun regnes som biveje til lokal trafik, havde tidligere en lang mere betydningsfuld rolle.
Det gælder i særlig grad Nordre Strandvej. Vejen slynger sig gennem landskabet i harmoni med
områdets topografi. Vejens navn er angivet på den genbrugte vildtbanesten, der er opstillet ved Nordre
Strandvej 37. Her står Skanderborg Væi - Aarhuus Væi - LIT HER FRA PAA HØY RE HAND HAS HÆR
RET VÆI. Vejens alder kendes ikke, men den har i ældre tid uden tvivl tidligt været hovedfærdselsåren
mellem Odderområdet og Horsens. I 1854 blev der bygget en bro over Sundet, og trafikken til Hads
Herred blev herefter ledt den vej langt uden om Nebel. Det gamle vejforløb Horsens - Nebel - Vær Blirup og videre er usædvanligt velbevaret.
I slutningen af 1700-tallet blev der opført en endnu meget velbevaret stenkistebro over Fiskebæk, som
afløser for en ældre træbro. En mindre stenkistebro over Vær Bæk er desuden bevaret, idet den
nuværende Værvej i 1919 fik et lidt nordligere forløb. Den største og mest betydningsfulde af broerne i
området er Store Hansted Bro. Broen omtales allerede i 1438, siden blev den erstattet af en
imponerende stenbro i 1834, mens den nuværende betonbro er opført i 1958.
En anden gammel vej er Nebelvej, der givetvis gennem hele middelalderen fungerede som kirkevej for
indbyggerne i sognets to andre landsbyer Bleld og Serridslev. Siden vendte trafikken. I 1730 blev der
opført en skole i Serridslev og fra 1878 måtte Nebel-bønderne tage turen til Serridslev når de skulle til
kirke.
I moderne tid er veje tilpasset nye behov. Den gamle landvej mellem Horsens og Aarhus via Serridslev
blev i 1980'erne omlagt fra Højbovej til den nuværende nordligere Gl. Århusvej, og senest er der lavet
mere sikre forhold for cykellister mellem Stensballe og Serridslev.
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Trafikale forhold
Området nord for Nørrestrand er placeret rigtig godt i forhold til det overordnede vejnet, der er let
adgang til flere motorvejs til-/frakørsler samt flere større landeveje til f.eks. Aarhus og Silkeborg. På
under ½ time kan man f.eks. nå Aarhus, Skanderborg og Vejle. Mens man på under en time kan nå byer
som f.eks. Randers, Herning, Billund, Silkeborg, Kolding, Fredericia og Haderslev.
Toget stopper ved Horsens Banegård/Horsens Trafikterminal og sikre derfor gode muligheder for at
der kan etableres gode forbindelser med den kollektive trafik, hvis der etableres en god forbindelse til
Horsens Banegård /Trafikterminalen. Den nye bane Hovedgård - Hasselager vil gøre det muligt at have
flere afgange på den nuværende bane og give kortere rejsetider mellem Horsens og Aarhus.
Lokalt ligger området mellem Egebjergvej, Gl. Aarhusvej, Nordre Strandvej og Værvej. Området
gennemskæres i dag af Nebelvej og Højbovej, som ender blindt mod Gl. Aarhusvej. Derudover findes
der kun mindre adgangsveje til enkeltejendomme i området. Der findes ikke offentlige stier i området i
dag. Men gode stier umiddelbart syd for Nørrestrand.
Området grænser mod vest op til Egebjergvej og nordvest op til Gl. Århusvej, som begge er klassificeret
til primære trafikveje (overordnede veje). Vejene udgør henholdsvis en nordlig indfaldsvej til Horsens
og landevejsforbindelse til Århus. Mod øst og nordøst grænser området op til henholdsvis Stensballevej
og Serritslevvej. Begge af disse er klassificeret til sekundære trafikveje (mindre overordnede veje).
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Foto - Colourbox.
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DEN OVERORDNEDE VISION
Visionen for Nørrestrand er et resultat af en lang proces med inddragelse af direktionen i Horsens
Kommune, Styregruppen for By-og Havneudvikling, Teknik-og Miljøudvalget, eksperter, investorer,
beboerne i området, interesseorganisationer og administrationen i Horsens Kommune. Der er afholdt
mange workshops, kaffemøder, informations og dialogmøder i processen frem mod en Vision og Natur og Byudviklingsplanen for den nye bydel Nørrestrand.
Nørrestrand er fremtidens mangfoldige bydel i Horsens, hvor de naturmæssige og rekreative kvaliteter
er de bærende elementer.
Visionen har fire grundpiller:
Naturen og stedet
Bydelsidentitet og Horsens DNA
Bokvalitet og det gode hverdagsliv
Fællesskaber og mangfoldighed

Visualisering af et eksempel på håndtering af overfladevand imellem bebyggelsen - POLYGON.

Stedet
Værdierne i landskabet, kulturlandskabet og kulturmiljøet i området skal fungere som ét af
styringsværktøjerne for den nye by.
Naturen er en attraktion, som skal skabe værdi for den nye bydels kvarterer og byudviklingen skal
bidrage til at åbne og udfolde naturværdierne for offentligheden.
Det fredede område omkring Nørrestand skal bringes i spil som en kvalitet for området. Horsens
kommune vil undersøge mulighederne for en tilpasning af fredningen, så der skabes den bedst mulige
balance mellem byudvikling og natur-og landskabsværdier.

Bydelsidentitet
Den nye bydel skal være en del af Horsens. Byudviklingen skal tilføje noget nyt til Horsens - men skal
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tage udgangspunkt i Horsens' DNA. Man skal som beboer i området samtidigt være borger i Horsens.
Bydelen skal udvikles med en tydelig stedsidentitet. Bydelens knudepunkter, mødesteder og kvarterer
skal være forskellige og specifikke i forhold til landskabet og omgivelserne.
Bydelen skal være en hel bydel - med blandede byfunktioner. Der skal være fokus på det gode
hverdagsliv - det borgerne skal bruge hver dag, skal findes i området.

Bokvalitet
Forskellige boligtyper og størrelser skal bidrage til mangfoldigheden og bokvaliteten i området - også
nye boformer, der kan udvide udbuddet af boligtyper i Horsens. Der skal være plads til eksperimenter.
Fokus på bokvaliteten også for de eksisterende boliger på sydsiden.
Det skal være en sund bydel - der skal være mange muligheder for motion og aktiviteter i det grønne,
og det eksisterende attraktive landskab skal bruges som grundlag for et rekreativt netværk. Det
rekreative skal integreres i boligområderne.
Der skal sikres gode skoleveje og adgang til gode institutioner og servicefaciliteter - i første omfang i
Egebjerg og Stensballe men senere også i selve bydelen. Der skal sikres mange forbindelser for bløde
trafikanter til Horsens bymidte.

Fællesskaber og mangfoldighed
Der skal sikres fleksibilitet i bydelen, boligområderne og boligerne. Byen skal kunne ånde og udvikle sig
i takt med konjunkturer, arkitektoniske trends samt ændrede familiemønstre og husstandsstørrelser.
Bydelen skal kunne danne ramme om og understøtte forskellige typer af fællesskaber i forskellige
skalaer.
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En unik integration af natur og by
Visionen for bydelen Nørrestrand er at skabe noget helt unikt som samtidig fungerer som en naturlig
sammenkædning af området, naturen og Horsens by. Bydelens beliggenhed er helt særlig, og
forbindelsen til naturen skaber værdi gennem en målrettet integration af naturen i den nye bydel.
Et fredet naturområde bliver et attraktivt aktiv
En stor del af naturområdet Nørrestrand er fredet og har stort set været utilgængeligt for
offentligheden. Som led i etableringen af den nye bydel åbnes en del af naturområdet op, og fredede
områder, der i dag er udlagt til landbrug, omdannes til åben natur og grønne områder. Med anlæggelse
af stisystem m.v. bliver det helt unikke naturområde et stort aktiv for både den nye bydel og for
Horsens by.
Nytænkende naturaktiviteter
Området vil være en kombinationen af unikke fredede naturområder, nye naturområder og planlagte
grønne områder integreret i den nye bydel kan være med til at sætte nye standarder for samspillet
mellem beboere og naturen, mellem by og land. Derfor vil bydelen Nørrestrand blive rammen om
nytænkende naturaktiviteter, der kan åbne området op og gøre det tilgængeligt for borgerne - men
naturligvis på landskabets og naturens præmisser.

Visualisering af et eksempel på naturområdet ved Nørrestrand -POLYGON.
Klare principper udstikker rammerne
Den nye bydel etableres efter denne udviklingsplan med en række helt klare principper, som definerer
rammerne for byggerierne og italesætter bydelens samlede vision på en konkret og håndgribelig facon.
Et af disse principper er Nærhedsprincippet, der beskriver, hvordan alle boliger skal have let adgang til
den store natur og landskabet.
Nærhedsprincippet og landskabet sikrer, at visionen udleves - at alle parceller og alle boliger skal være
placeret tæt ved og have nem adgang til naturen.
Bæredygtighed som fællesnævner
Den nye bydel planlægges og etableres med bæredygtighed som fællesnævneren. Derfor vil
bæredygtighed være en forudsætning, en udfordring og en mulighed, som vil blive inkluderet i alle
dimensioner, hvor det giver mening. Fra den lille detalje til de store linjer og fra materialer til
infrastruktur.
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Landskab og kulturhistorie som fundamentet
Den nye bydel etableres med stor respekt for det varierede og fascinerende landskab, som i sig selv vil
sikre bydelen et unikt særpræg. Og områdets historiske kulturværdier vil med stor respekt og
iderigdom blive integreret i planlægningen. På den måde bygges bro mellem by og landskab og mellem
fortid, nutid og fremtid.
Infrastruktur med respekt for området
Infrastrukturen i den kommende bydel planlægges med henblik på at bevare de eksisterende værdier
og kvaliteter i området, mens trafikale krav for en ny bydel imødekommes.
Nye veje sikrer, at Nordre Strandvej udsættes for mindst mulig belastning og fremover kan eksistere
mere som sti end nødvendig vej.

Nørrestrand set fra oven. Foto: Lars Juul.
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Arkitektonisk variation og mangfoldighed
Arkitektonisk mangfoldighed og variation frem for ensretning er kernebegreberne i den fysiske
udfoldelse af den nye bydel. Den målsætning sikres overordnet gennem variation i boligtyper og
ejerformer med plads til både nyskabelse og imødekommelse af markedsbehov. Og variationerne af det
visuelt og æstetisk spændende byggeri sikres gennem styring af faktorer som byggehøjder og
materialer - naturligvis afstemt med byggeriets konkrete placering i landskabet. Disse faktorer skaber
tilsammen en dynamisk og varieret bydel - bygget på naturens og landskabets præmisser.
Eje eller leje - her er plads til alle
Ønsket om at skabe bredde og variation i bydelens kommende beboergrupper, er argumentet for, at
udbuddet af boliger skal være bredt. Med variation i både pris og størrelse, så alle har mulighed for at
finde et sted, hvor de har plads til at bo og til at leve. Områdets boliger opføres derfor som en
kombination af ejerboliger, lejeboliger og almene boliger. Bydelen kommer dermed også til at afspejle
og imødekomme den efterspørgsel på boliger, som Horsens som helhed oplever.
Tilpasset infrastruktur
En mangfoldig beboersammensætning vil have forskellige transportbehov, og det skal bydelens
infrastruktur også afspejle gennem adgangen til forskellige transportformer. Infrastrukturen er
afgørende for at sikre det gode hverdagsliv og skal derfor tilpasses de forskellige typer bebyggelse og
beboerne.
En levende bydel
Den nye bydel vil i fremtiden huse mange Horsens-borgere, og kommende beboere kan se frem til at
vælge mellem et stort udbud af boligtyper, boligstørrelser og prislejer. Når bydelen er fuld realiseret, vil
den være hjemsted for op til 9.000 indbyggere. Her vil være plads til alle familietyper og
hustandssammensætninger, og på den måde bliver området levende og dynamisk.

Visualisering af et eksempel på det grønne forløb mellem bebyggelsen- POLYGON.
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Adgang til natur er livskvalitet
For mange tilflyttere og især børnefamilier er pris og praktiske forhold oftest de vigtigste parametre
ved valg af bopæl og bosted. Men i det lange løb får den nemme adgang til naturen med
aktivitetsmuligheder af enhver art stadig større betydning.
Derfor er en bolig eller en byggegrund i bydelen Nørrestrand med sin nemme adgang til eksklusiv og
uspoleret natur et unikt og attraktivt tilbud, som adskiller sig markant fra de fleste af de mange byggeog boligmuligheder i Østjylland.
Et byrum med natur
Blandt Nørrestrand styrkesider er, at byrummet med integreret natur skaber spændende muligheder
for, at beboerne trods stor forskellighed og aldersspredning mødes på kryds og tværs i naturen. For
naturens funktion i bydelen og byrummet vil være at understøtte og opfordre til aktiviteter og
rekreation - individuelt eller i fællesskab.

Visualisering af et eksempel på fælles indre rum i bebyggelsen - POLYGON.
Den sunde infrastruktur
Et godt hverdagsliv er et sundt hverdagsliv, og det stiller krav til infrastrukturen, som skal opfordre til
motion i fritiden og hverdagstransport på cykel eller til fods.
Om det foregår ved hjælp af stisystemet eller den kollektive transport, skal infrastrukturen
understøtte, at miljørigtige transportformer udgør et reelt alternativ til bilen både internt i bydelen og
ind til Horsens midtby.
Alt hvad man behøver
Den nye bydel er på én gang både fredfyldt isoleret i skønne naturomgivelser og centralt placeret.
Både i etableringsfasen og efterfølgende er bydelen Nørrestrand tæt på alt, hvad beboerne har brug
for, at få hverdagen til at fungere.
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Inden for en radius på få kilometer og en afstand på få minutter findes både skole, indkøb, kollektiv
transport, motorvejen E45, foreningsliv og ikke mindst handels- og kulturtilbuddene i midtbyen af
Horsens.

Foto - Colourbox.

Nem adgang til afgørende infrastruktur
E45 motorvejen er en central del af mange østjyders hverdag, og fra den nye bydel vil der være ganske
kort til motorvejen og dermed direkte forbindelse til tusinder af attraktive jobmuligheder - inden for
normal pendlerafstand.
En bolig i bydelen Nørrestrand er dermed blandt de bedste muligheder for en attraktiv bolig tæt på
enestående natur, i kort afstand fra Horsens med alle byens tilbud og ikke mindst med hele Østjylland
inden for rækkevidde.
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Tabellen viser antal fuldtidsarbejdspladser der findes inden for en afstand af hhv. 30 og 60 min. i bil fra
centrum i den største by i 2014.
Små fællesskaber
Helt i tråd med landsbylivet vil Nørrestrand komme til at rumme fællesskaber på tværs af beboerne.
Konkretiseret som små geografiske områder med plads til moderne fællesskab og fokus på netop de
ting, der betyder mest for denne gruppe. Der skabes mulighed for forskellige interessefællesskaber,
men som stadig bevarer den enkeltes rum.
Medbestemmelse på mange planer
Nørrestrands nye kvarterer og bebyggelser bliver udviklet i et tæt samspil med beboerne. Her lægges
op til betydelig medindflydelse på planlægning og udformning af de nye naturarealer. For på den måde
sikres, at de forskellige delområder indrettes, så de passer til netop de beboere, der er i nærområdet. Og
at "naturen i byen, byen i naturen" tolkes og udleves på mange forskellige måder - og lige netop de
måder, der passer til den enkelte borger.
Et mangfoldigt byliv
Bydelen Nørrestrand kommer til at rumme en bred palette af både beboere og boliger - ejere og lejere,
unge og ældre, børnefamilier og enlige, studerende og pensionister. Fordelt på en masse forskellige
boligtyper og -størrelser. Dette miks vil skabe liv og gøre bydelen til et helt unikt område.
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Strategisk betydning i en hastigt voksende kommune
Tilflytningen til Horsens Kommune er støt stigende, og Horsens er én af de danske kommuner, som
oplever den største vækst i befolkningen. Med sin placering tæt på motorvejen og hurtig adgang til
mange arbejdspladser både i nord og syd er der ingen tegn på, at befolkningsudviklingen ændrer sig
foreløbigt.
Med op mod 9.000 beboere vil bydelen Nørrestrand blive en vigtig strategisk faktor i forhold til at have
attraktive bo- og boligtilbud, som kan fastholde tilflytningen.
Opfylder et naturligt behov
Kombinationen af beliggenhed og tilgængelighed gør bydelen Nørrestrand helt unik og skaber
fundamentet for, at den nye bydel bliver en naturlig integreret del af Horsens by og udvider byens
rekreative områder.
Enestående natur - også på nationalt plan
Horsens by har ingen andre tilgængelige naturområder, der kan matche bydelen Nørrestrand med
områdets placering tæt på midtbyen og områdets helt unikke natur, der er enestående ikke blot på
lokalt, men også på nationalt plan.
Nørrestrand er for hele Horsens
Naturområdet Nørrestrand er helt enestående og en gave - ikke bare til de kommende borgere i
bydelen, men til alle borgere i Horsens. Naturen er en ressource, og de afvekslende naturområder i
Nørrestrand rummer mange muligheder for oplevelser - lige fra aktive udfoldelser til fred og ro under
åben himmel.
Området giver således den enkelte Horsens-borger masser af muligheder for at gå på opdagelse i
naturen og for at nyde naturen på netop den måde, den enkelte foretrækker.
Nemt tilgængeligt
Når området åbnes op, kan området skabe et nyt udflugtsmål med enestående naturoplevelser og
unikke landskaber, og som på grund af den nære forbindelse til midtbyen også er tilgængelig for
borgere uden en bil.
Integreret del af Horsens
Den nye bydel kobles direkte sammen med det eksisterende vej- og stinet, så der sikres sammenhæng
mellem den nye bydel og den gamle del af Horsens by mod syd. På den måde hjælper infrastrukturen
med til at integrere den nye bydel.
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Natur - og byudviklingsprojektet for bydelen Nørrestrand er et af Danmarks største
byudviklingsprojekter med et samlet areal på 400 ha.
Naturudvikling
Naturen leverer livskvalitet til mennesker i form af dets rekreative egenskaber, og den leverer liv og
levesteder for planter og dyr. Området nord for Nørrestrand står over for en stor udvikling de
kommende år, hvor landbrugsarealer skal transformeres om til arealer med høj rekreativ værdi og hvor
den biologiske mangfoldighed skal styrkes. Danmark har gennem Biodiversitetskonventionen
forpligtiget sig til at stoppe tabet af den biologiske diversitet, og Horsens Kommune vil med denne plan
bidrage til at styrke dette arbejde.
Selvom udvikling af en artsrig natur på landbrugsarealerne nord for Nørrestrand kræver tålmodighed,
så vil man på det rekreative område, allerede inden for en kort årrække høste gevinsten af nye stier,
udkigspunkter, fugletårne og udkig til søer og vandløb. Nogle naturområder vil få lov til at udvikle sig
selv, andre skal have en hjælpende hånd. Fiskebæk skal genslynges til sit naturlige lejde, søer skal
reetableres og der skal rejses en helt ny skov. Store arealer skal afgræsses med forskellige dyr - heste,
kvæg, får o.lign., så der skabes en dynamik, der giver de bedste rammer for naturudviklingen.
Udviklingen vil starte i det øjeblik jorden tages ud af omdrift og næringsstoftilførslen reduceres, og den
naturlige succession vil begynde at indtage området. Naturlige enge med flotte og sjældne orkidéer
eller overdrev med høj rigdom af arter fordrer dog en længere tidsramme inden vi ser det fulde
potentiale.
Her i planen gennemgås udviklingspotentialet for området, og derfor er det ikke ses en facitliste, men
mere et katalog over idéer og udviklingsmuligheder for den fremtidige natur nord for Nørrestrand.

Kortet viser de arealer, der er oplagte at omlægge til nye naturområder. Afgræsningerne er ikke
endelige og vil først blive fastlagt i detailplanlægningen og realiseringsfasen.

Byudvikling
Nørrestrand er bygget op omkring naturområdet Nørrestrand, et helt særlig grønt og blåt rum, der
binder bydelen sammen med den eksisterende Horsens by og samler naturoplevelser, byliv og
infrastruktur.
Nørrestrand er bygget op omkring en række principper for at sikre en levende by med nærværende
natur.
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Principperne skal afspejles i den senere kommune- og lokalplanlægning, som følger op på på Natur - og
Byudviklingsplanen.
1. Naturen er det bærende element - Udviklingen af bydelen Nørrestrand starter med igangsætningen
af et sammenhængende naturprojekt for området. Naturprojektet vil forbedre områdets eksisterende
naturværdi og give området en høj herlighedsværdi, som vil gøre området attraktivt fra første færd.
2. Udviklingsplanen er udviklet med afsæt i landskabet. Eksisterende landskabs- og naturindhold
respekteres og forbedres i den efterfølgende planlægning, som et vilkår for byudviklingen.
3. Vandets vej skal danne grundlag for disponering af områderne og regnvandshåndtering af
hverdagsregn og skybrud skal indgå i områdernes indretning som et rekreativt, synligt element.
4. Bebyggelser skal indpasses smukt i landskabet og hensynet til optimal orientering og udsigt til de
åbne landskabskiler og Horsens by skal veje tungt.
5. Bebyggelserne skal være varierende og mangfoldige i skala, arkitektur, ejerforhold og typologi.
6. Udviklingsplanen fastlægger optimale rekreative forbindelser indenfor projektområdet, men også til
de omkringliggende områder.
7. Bæredygtighed sikres gennem nye fællesskaber, tættere bebyggelser, lavenergibebyggelse, solceller,
grønne tage og lokal afledning af regnvand.

Visualisering af et eksempel på hvordan byudviklingen kan komme til at se ud- POLYGON.
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Visionen for Nørrestrand - Bæredygtig natur og byudvikling - Arcvision

Nørrestrand Udviklingsplan

42

ETAPEPLAN

ETAPEPLAN
Bydelen vil udvikles sig over mange år. Der skal gives plads til en gradvis, organisk udvikling med en høj
grad af fleksibilitet i forhold til de behov og muligheder, der til en hver tid er aktuelle. Udviklingsplanen
sætter rammerne for den fysiske og strategiske udvikling af den nye bydel. Planen er udviklet i dialog
med borgere, interessenter og fagfolk inden for blandt andet arkitektur, trafik, klima, byliv og økonomi.
Planen fokuserer på de store træk i natur - og byudviklingen, og fastlægger en række principper for
natur, veje, forsyning, vandafledning og bebyggelser. Byudviklingen vil ske over mange år, og området
vil blive detailplanlagt etapevist med kommune- og lokalplanlægning for de enkelte
områder. Udviklingsplanen skal ses som dynamisk og kan rumme skiftende behov og tendenser, ligesom
den nødvendigvis skal kunne rumme ændringer i samfundsmæssige og markedsmæssige
forudsætninger.
Området inddeles i 5 etaper, som illustrere en forventelig udbygningstakt. Etapeplanen skal kunne
rumme en løbende tilpasning af planen til aktuelle behov.

Projektområdet inddeles i etaper. Etapeinddelingen er principiel og kan varieres i afgrænsning ud fra
kommende behov for byudvikling.

Naturudviklingen er blevet opdelt i fem etaper, der beskriver den gradvise udvikling af naturen i
området.
Udviklingen af naturen er styret af en række faktorer. Projekterne vil blive udført på kommunale jorde,
på nyerhvervede arealer, eller igennem samarbejdsaftaler med private lodsejere. Nogle projekter vil
blive finansieret af tilskud.
Projekterne kræver desuden forskellige tilladelser fra bl.a. Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven,
Planloven og Fredningsnævnet. Der kan derfor vise sig, at visse forhold gør at dele af de enkelte etaper
enten ikke kan gennemføres eller må tilrettes, hvilket også kan ændre på rækkefølgen på etaperne.
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Naturudviklingen er blevet opdelt i fem etaper, der beskriver den gradvise udvikling af naturen i
området.
1. Etape: Etablering af ny natur og friluftsfaciliteter i den vestlige del af Nørrestrand.
2. Etape: Etablering af ny naturskov i den østlige del af Nørrestrand.
3. Etape: Etablering af vådområde i Fiskebæk
4. Etape: Etablering af vådområde i Nebel bæk
5. Etape: Etablering af ny natur nord for Nørrestrand
De enkelte Etaper uddybes under afsnittet "Naturudvikling".
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Naturen i området har et helt særligt udviklingspotentiale, der skaber værdi for både naturen,
eksisterende beboere i området, i Horsens, samt kommende beboere.

Skraveringen viser forekomsten af beskyttede naturarealer, og med fuld farve potentielle fremtidige
naturarealer.
Etaper
Naturudviklingen er blevet opdelt i fem etaper, der beskriver den gradvise udvikling af naturen i
området. Udviklingen af naturen er styret af en række faktorer. Projekterne vil blive udført på
kommunale jorde, på nyerhvervede arealer, eller igennem samarbejdsaftaler med private lodsejere.
Nogle projekter vil blive finansieret af tilskud.
Projekterne kræver desuden forskellige tilladelser fra bl.a. Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven,
Planloven og Fredningsnævnet. Der kan derfor vise sig, at visse forhold gør at dele af de enkelte etaper
enten ikke kan gennemføres eller må tilrettes, hvilket også kan ændre på rækkefølgen på etaperne.
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Kortet viser den principielle geografiske inddeling af etaperne.
1. Etape: Etablering af ny natur og friluftsfaciliteter i den vestlige del af Nørrestrand.
Et vigtigt element i denne etape er at etablere en bro over Nørrestrand, opsætte fugletårn i levende
hegn, erhverve jord til stier, anlægge grussti fra bro til Nordre Strandvej, etablering af p-plads,
etablering af rasteplads på udsigtspunkt, hegning af området, opsætte læskur til kvæg, opsætte af låger,
opsætning af pæle til markering af sti, anlæggelse af trampestier.
2. Etape: Etablering af ny naturskov i den østlige del af Nørrestrand.
I denne etape skal der sikres tilladelse fra fredningsnævnet, aftaler med lodsejere eller køb af jord,
indsamling og plantning af lokale træprovenienser, hegning, etablering af rasteplads, anlæg af to søer,
opsætning af pæle.
3. Etape: Etablering af vådområde i Fiskebæk
Her skal der afholdes lodsejermøder, skrives ansøgning og laves forundersøgelse, anlægsarbejde,
hegning, græsning, etablering af stier, opsætning af pæle og låger.
4. Etape: Etablering af vådområde i Nebel bæk
I denne etape skal der holdes lodsejermøder, skrives ansøgning og laves forundersøgelse,
anlægsarbejde, hegning, græsning, etablering af stier, opsætning af pæle og låger.
5. Etape: Etablering af ny natur nord for Nørrestrand
I denne etape skal der erhverves jord, ske hegning, opsætning af pæle og låger, græsning, anlæg af søer,
genslyngning af nedre del af Nebel bæk, etablering af stier.
Nuværende forhold
Størstedelen af den beskyttede natur, der knytter sig til området, findes i den sydlige del af området lige nord for selve Nørrestrand. Her findes flere naturtyper, der tilsammen danner en mosaik af et stort
sammenhængende naturområde med moser, overdrev, enge og søer. Derudover findes der en
række vandløb i området.
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Græssende dyr.
Landskab
Store dele af området er udpeget som lavbundsarealer, økologiske forbindelser,
naturbeskyttelsesinteresser og bevaringsværdige landskaber. Til sammen danner udpegningerne
vigtige områder, der sikrer eller kan sikre større sammenhængende naturområder.
Nørrestrand fungerer som et knudepunkt for spredningskorridorer. Mod vest kommer Store Hansted
Å, der med sine mange vådområder fungerer som en bred korridor af enge, vandløb og moser. Mod
nord udgør Fiskebæk og den omkringliggende ådal en vigtig spredningskorridor, ikke bare for odder,
men også for områdets planter og padder. Det er vigtigt at ådalen friholdes for byggeri, og at fremtidige
infrastruktur tager højde for ådalens betydning som spredningskorridor ved at indarbejde fauna og
florakorridorer.
Mod øst løber en korridor langs Vær bæk, der ved Vær sø skifter retning mod nord langs Haldrup bæk.
Udviklingsplanen støtter op om udpegninger der findes i kommuneplanen. Der mangler økologisk
forbindelse mellem Fiskebæk og Egebjerg skov, men det er taget højde for i det nye udkast til
kommuneplan 2017. Området ligger uden for natur -og byudviklingsplanen, men bør prioriteres, da det
vil skabe en god adgang og spredningskorridor til de naturområder, der ligger omkring Egebjerg.
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Engareal ved Nørrestrand.
Naturpleje
Hen over de næste mange år, skal store arealer tranformeres fra landbrugsjord til natur. For at sikre en
god udvikling af biodiversitet i området, skal der iværksættes en forvaltning, der omfatter en ekstensiv
samgræsning i området. Det betyder, at der skal skabes store sammenhængende områder, der kommer
til at omfatte mange forskellige naturtyper - søer, vandløb, enge, moser og overdrev. Den ekstensive
pleje af naturtyperne fordre forskellige afgræssere, og der er et ønske om at afgræsningen skal foretage
af bl.a. heste og kvæg inden for de samme hegn.
Områderne, med græssende dyr, kommer også til at omfatte dele af stiforløb, udsigtspunkter,
fugletårne m.m., og der bliver etableret forskellige adgangsforhold til de hegnede områder for
borgerne.
Store områder ved Nørrestrand er i dag udlagt til landbrugsjord i omdrift, men indimellem fletter
naturarealer sig ind og nuancerer landskabet. Mod sydvest findes et mindre område med overdrev - en
naturtype, der har været i voldsom arealmæssig tilbagegang i Danmark de sidste 200 år.
Overdrevene er kendetegnet ved ofte at ligge på skrånende veldrænede arealer, der har været svære
at dyrke, og historisk set indgik disse arealer derfor i græsningsdriften. Overdrevene er domineret af
lavtvoksende græsser og urter, men her findes også sjælden mosser, laver og svampe.
En del af de arealer, der i dag indgår i landbrugsdriften, kan udvikle sig til arealer med overdrev. Det kan
være nødvendigt at hjælpe naturen på vej, ved at udpine landbrugsjorden for næringsstoffer eksempelvis ved at så korn i arealet et år eller to. Der kan lægges hø ud fra lokale overdrev for at sikre
en lokal artspulje. Det kan også være nødvendigt at fjerne topjorden, så mineraljorden blotlægges.
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Græssende dyr på overdrev.

Eksempel efter reetablering.
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Rigt varieret flora på overdrev.

Vilde heste afgræsser naturområder.
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Får afgræsser et område.

Skotsk højlandskvæg er en race der kan gå ude hele året.
Naturskov
I den nordøstlige del af Nørrestrand findes en lille, men meget spændende skov. For at sikre skoven i
mange generationer fremover, rejses der ny skov umiddelbart nord for.
Det er et ønske, at de gamle bøge- og egetræer skal give liv til nye generationer af disse lokale arter, og
der skal iværksættes et arbejde med at få skabt nye træer til rejsning af den nye skov. Skoven etableres
som en naturskov, med arter der forekommer naturligt i Danmark, og skoven skal give liv til sjældne og
trængte arter som bla. Vendehals, Lille Flagspætte, Pungmejse og Rødtoppet fuglekonge samt flere
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svampe- og mosarter.

Kortet viser forslag til område til skovrejsning (grøn) og den eksisterende gammel skov (gul).
Den våde natur
Våde naturtyper, som søer, mose og engområder indeholder en stor mangfoldighed af arter - nogle
mere sjældne end andre. Padder har livstadier der knytter sig til vand, sjældne flagermus og fugle søger
føde her og i eng og moseområder finder vi sjælden insekter, planter, mosser og laver. Gamle kort viser,
at området omkring Nørrestrand bærer på rig mulighed for at få udviklet flere værdifulde våde
naturtyper.
På de arealer, der udlægges til ny natur fjernes dræn i det omfang det ikke vil medføre gener, for
naboarealer. Derved genoprettes den naturlige hydrologi og der vil flere steder opstå søer og
vandhuller. Nogle steder kan søerne hjælpes på vej ved at udgrave lavninger.
Inden for kort tid vil søer og vandhuller blive indtaget af fredede frøer, vandlevende insekter og fugle.
På længere sigt, vil engene kunne udvikle sig til rigkær med sjældne orkideer og mosser.

Kortet, høje målebordsblad, viser at området for mere end 175 år siden har været vådområde.
Billedet viser samme areal i efteråret 2015. Vandet samler sig naturligt i lavningen, der gennem tiden er
blevet opdyrket.
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Natureng med fredede orkidéer og andre sjældne arter.

Søer er levested for mange planter og dyr - bl.a. spidssnudetfrø.
Vandløb
Naturlige vandløb er kendetegnet ved at være snoede og placeret højt i terrænet. Det medfører at
vandløbene hurtigt går over sine bredder og oversvømmer de vandløbsnære mose og engarealer.
Sådanne naturlige vandløb har stenbund, der er levesteder for mange smådyr og fisk. De har lav
sandføring, og de vandløbsnære eng- og mosearealer har et godt naturindhold grundet den høje
grundvandsstand.
Nebel Bæk
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Dele af Nebel bæk ligger også naturligt hen, mens delstrækninger i dag er rørlagte og regulerede. Dele
af den vandløbsnære mose er blevet drænet og opdyrket.
Ved at frilægge åen og genskabe vådområdet vil der også her kunne fjernes næringsstoffer. Den laveste
del af vådområdet vil i perioder være for våd til afgræsning, så vådområdet skal have en bræmme af
engarealer, så området kan afgræsses. På billedet nedenunder er vist hvordan området kan tage sig ud
efter reetableringen.
Fiskebæk
Fiskebæk er kraftig reguleret. Gamle kort viser at Fiskebæk har haft kraftige slyngninger. Men på gamle
kort fra slutningen af det 19. århundrede kan man dog se at Fiskebæk er blevet reguleret.
Reguleringen har medført, at vandløbet er blevet rettet ud, og at vandløbet gnaver mere i brinkerne, og
dermed er sandføringen forøget. Den store sandføring giver et større behov for oprensning. Regulerede
vandløb med hyppige oprensninger tilbyder ikke mange levesteder til vandløbets dyre- og planteliv.
Reguleringen har også medført at vandløbet ligger dybt nedskåret i terrænet og afvandingen af de
vandløbsnære enge er forøget. For at øge naturindholdet i Fiskebæk og de vandløbsnære arealer skal
Fiskebæk genslynges og løftes op i terræn.
Der kan forekomme dræn i engene, der skal afbrydes. Genslyngningen og hævelse af vandløbet vil
medføre at der ikke vil blive gnavet så meget i brinkerne. Der vil komme stenbund i vandløbet og
levestederne forbedres for fisk og smådyr.
Ved store vandføringer vil Fiskebæk gå over sine bredder og oversvømme engarealerne. Derved fjernes
der dels sand og dels næringsstoffer, der ellers ville havne i Nørrestrand. Samtidig vil det terrænnære
grundvand i engområderne vil stige, hvilket vil bedre vilkår for mange engplanter.
Hele ådalen omkring Fiskebæk kan hvis den afgræsses, skabe en varieret og lysåben natur.

Fiskebæk løber lige nord for Nordre Strandvej. Vandløbet er reguleret og løber i en lige og dyb grøft.
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På billedet ses et vådområde. Området plejes med græsning, der bla. er med til at holde vegetationen
lav til gavn for sjældne plante- og dyrearter.
Særlige hensyn
Fugle
Der er registreret mere end 230 fuglearter i Nørrestrand. Det er mere end halvdelen af Danmarks
fuglearter. Årsagen til de rige fugleliv er det store sammenhængende naturområde, der består af mange
forskellige naturtyper. De største trusler mod det rige fugleliv er færdsel, naturlige bestandsudviklinger
og vandforurening.
Der er lavet en række vådområder og foretaget spildevandsrensning i det åbne land langs Hansted å,
som leverer det meste af vandet til Nørrestrand. Vandkvaliteten kan yderligere forbedres ved at lave
vådområder og genslynge vandløbene i området nord for Nørrestrand. Udvikling af ny natur på arealer,
der i dag dyrkes vil også medføre en bedre vandkvalitet i Nørrestrand og dermed forbedre vilkårene for
fuglene.
Nye naturstier nord for Nørrestrand kan øge forstyrrelsen af fuglene. Ved at trække stierne nord for
Nørrestrand op i landskabet, sikres fuglene i Nørrestrand mod forstyrrelser. Stiernes høje placering vil
desuden give nogle fantastiske udsigter over Nørrestrand og Horsens by.
Havørn
Havørnen ses regelmæssigt i Nørrestrand, og det vurderes at havørnen inden for kort tid vil kunne
benytte den vestlige del af Nørrestrand som yngleplads, hvis området indrettes rigtigt.
I den vestlige del af Nørrestrand er der en skråning på ca. 3 hektar, der er træbevokset.
Træbevoksningen vurderes at være egnet som ynglelokalitet. Det er derfor vigtigt at denne
træbevoksning fredes, dels mod fældning og dels mod forstyrrelser. Der bør ikke anlægges stier eller
gives anden adgang til aktiviteter, der kan give forstyrrelser af ynglelokaliteten.
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Havørnen kan ses regelmæssigt ved Nørrestrand.
Bilag IV arter
Flagermus
Flagermus bor i sommerperioden i sprækker og huler i gamle træer samt i huse. De jager i områder,
hvor der er mange insekter. Ifølge DCE tyder meget på at græsningsarealer, levende hegn, småsøer og
damme er gunstige for mange flagermusarter. Når flagermus flyver fra opholdssteder til
fødeområderne benytter mange af flagermusarterne ledelinjer i landskabet. Det kan være levende
hegn, skovbryn eller vandløb. Hvor disse elementer forekommer i landskabet skal de bevares. En
gennemførelse af denne udviklingsplan for naturen vil skabe en mere varieret natur, der vil forbedre
området for flagermus. Især anlæggelse af vådområder og søer kan øge antallet af flagermusenes
jagtområder. De nye naturområder med afgræsning vil også forbedre mulighederne for flagermusene.
Markfirben
Markfirben lever steder, hvor der er lunt, hvilket ofte er sydvendte skråninger. Jorden skal være løs og
sandet, og planterne skal være spredte og lave.
På kortet nedenunder er vist, hvor der forekommer sandede jorder, hvor der kan være egnede steder
på de sydvendte skråninger.
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Sydvendte skråninger i området.
I disse områder kan der foretages rydning af buske, foretages skrab og igangsættes græsning, så der
opstår overdrevsvegetation. Der kan udlægges stendynger, eller etableres stendiger imellem
lokaliteterne.

Stendiget ved Nebel er velegnet som levested for krybdyr.
Odder
Odderen er meget sårbar overfor trafik, mange oddere bliver påkørt, hvor veje krydser vandløb. For at
undgå opsplitning ved veje kan der anlægges odderpassager, som det f.eks. er sket ved Værvej i
forbindelse med udvidelse af vejen. Ved at genslynge åerne og etablere vådområder, så der ikke
længere er nødvendigt med oprensning af vandløb, forbedres odderens yngle- og rasteområder. I
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forhold til friluftsliv undgår odderen meget forstyrrede områder. Tiltagene i planen vil øge andelen af
natur omkring de vigtige områder. Desuden vil placeringen af stier i forhold til fuglene i området også
vise hensyn til odderen. De foreslåede naturprojekter, der berører vandløbene vil alle forbedre
vilkårene for odderen.
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DEN BLÅ STRUKTUR
Klima
Ved at være på forkant med klimaændringerne vil Horsens Kommune sikre bebyggelse og infrastruktur
mod oversvømmelse og samtidigt skabe nye rekreative tilbud og nye naturområder.
Det er et mål at samfundets vigtigste funktioner gennem klimatilpasning og beredskabsplanlægning
skal kunne opretholdes under stormflod, skybrud og oversvømmelse.
I bydelen Nørrestrand skal regnvandet håndteres ved nedsivning, hvor det er muligt.
Ved planlægning af nye byvækstområder, skal der laves en vandhåndteringsplan.
Vandhåndteringsplanen skal belyse områdets nedsivningspotentiale, herunder grundvandsstanden i
området, vandets strømningsveje og hvor vandet samler sig. Vandhåndteringsplanen skal også beskrive,
hvordan hverdagsregn og skybrud håndteres i området. Det skal desuden belyses, om afledning af vand
fra området kan give risiko for, at nedstrøms liggende arealer får øget risiko for oversvømmelse,
særligt i situationer med kraftig regn eller skybrud. Desuden skal vandhåndteringsplanen belyse
beskyttede og mulige nye naturområder.
I forbindelse med detailplanlægning for områder indenfor natur -og byudviklingsplanen, skal den
aktuelle bygherre desuden undersøge om det er en fordel, at regnvandet håndteres på terræn. Hvis
dette er tilfældet, skal regnvandet håndteres på terræn. Undersøgelserne skal omfatte miljøforhold,
herunder grundvand og natur, pladsforhold, rekreative værdier, vedligehold og omkostninger på kort
og lang sigt.
Regnvandet skal håndteres uden det gør skade på bygninger og infrastrukturanlæg eller nedstrøms
liggende områder. Dette gælder både regnvand fra området og/eller fra naboområder i
hverdagssituationer - og så vidt muligt også under skybrud.
Ved byudvikling, ændret anvendelse eller disponering af et område skal befæstelsesgraden, der er
angivet i spildevandsplanen overholdes. Overskrides befæstelsesgraden skal det overskydende
regnvand håndteres på grunden ved nedsivning eller fordampning, eller alternativt forsinkes og
eventuelt renses inden det ledes til recipient.
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Eksempel på regnvandsbassin med rekreativt forløb. Reference Sønæs - Viborg.

Eksempel på regnvandsbassin med integreret leg. Reference Sønæs - Viborg.

Vandhåndtering og vandafledning
Projektområdet ligger i et småbakket landskab, hvor der findes naturlige lavninger og variationer i
terræn. For at understøtte området naturpotentiale og rekreative identitet, skal regnvand i området
håndteres på overfladen, så vandet bidrager aktivt til de rekreative kvaliteter i projektområdet.
Nye anlæg til at forsinke og nedsive regnvandet udformes afhængigt af målsætningerne for de enkelte
recipienter.
Opmagasinering og udjævning af regnvandsafledningen kan ske både med forsinkelsesbassiner og ved
at oversvømme lavtliggende områder. Herved udnyttes eksisterende lavninger i landskabet samtidig
med at disse arealers rekreative og naturmæssige værdi øges.
Anlæg til afledning og opmagasinering af regnvand samt vådområder skal vedligeholdes, så den
planlagte samordning af regnvandsafledning, rekreativ anvendelse og øget naturværdi i Nørrestrand
kan efterleves, samtidig med at den landbrugsmæssige udnyttelse af dele af området fortsat kan
fungere.
Regnvand fra området kan enten nedsives lokalt eller afledes til recipienter via åbne render og grøfter
eller i mindre omfang rør. Regnvand fra byområderne kan ledes til åbne grøfter, render i de fælles
friarealer og langs veje eller til render i belagte arealer. Overfladevand fra veje og parkeringsarealer
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skal føres gennem olie- og benzinudskillere, inden det udledes i regnvandsbassiner.

Eksempel på grønne friarealer, der kan transportere regnvand.

Eksempel på regnvandsrende i grønt areal - Tre Gudor Viken
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Eksempel på regnbed på en boligvej - Trekroner - Roskilde.
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Eksempel på regnvandsrende ved privat vej.
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Vejnettet
Som princip skal der ikke være gennemkørende trafik igennem hele området. Et separat stisystem skal
danne et sammenhængende forløb gennem bydelen, de grønne områder og forbinde boligområderne
med de fælles aktiviteter, og daglige mål som skole, institutioner, indkøb og arbejde.
Etape 1 skal vejbetjenes fra Egebjergvej. Vejen etableres i forbindelse med realisering af 1. etape af
lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens. Vejen gennem
1.etape forlænges til området 3, når denne skal etableres. Etape 2 vejbetjenes fra Nordre Strandvej.
Etape 4 vejbetjenes henholdsvis fra Serridslevvej og Nebelvej. Etape 5 vejbetjenes fra Stensballevej. De
endelige vejforløb skal fastlægges i forbindelse med detailplanlægning for delområderne.

Princip for forbindelser i området - stier og veje.

Princip for etapeinddeling af området.
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Nordre Strandvej
Nordre Strandvej, skal ved gradvis udbygning af bydelen, overgå til primært at fungere som en
rekreativ forbindelse, der ligger som kulturhistorisk spor gennem landskabet. Ejendomme, der i dag
vejbetjenes direkte fra Nordre Strandvej, kan fortsat vejbetjenes herfra.
Ny forbindelse syd om Serridslev
Der skal planlægges for en senere nordlig ringvejsforbindelse mellem Haldrupvej øst for Stensballe og
Serridslevvej ved Serridslev. Der skal i forbindelse med detailplanlægningen for den nye bydel sikres en
nødvendig korridor for denne vejforbindelse, herunder terrænreguleringer.
Stier
Et separat stisystem skal danne et sammenhængende forløb gennem de grønne områder og forbinder
byområderne, samt Hansted og Serridslev med de fælles aktiviteter, og daglige mål som skole,
institutioner, indkøb og arbejde i bydelen.
Samlingspunkter og mødesteder for børn og voksne i alle aldre i tilknytning til stisystemet prioriteres
højt, når nye byområder planlægges og rammerne for bydelens liv udformes. På den måde understøtter
stier og aktiviteter i de grønne områder kontakten mellem beboerne i området.
Ved planlægning og udformning af veje og stier vægtes sikkerhed for de bløde trafikanter højt, og
udformes så der skabes tilgængelighed for alle. Der vil dog også blive etableret naturstier som ikke
nødvendigvis er tilgængelige for alle.
Under hensyn til visionen om bæredygtighed i området skal overfladevand som princip afledes lokalt til
grøft eller terræn, belagte arealer minimeres og stisystemer placeres og udformes, så det bliver
attraktivt at cykle fremfor at køre i bil.
Stierne består af trafikstier, rekreative stier og private fællesstier, som skal binde områderne sammen
og skabe forbindelser i bydelen, til naturområdet Nørrestrand, til Hansted, Serridslev og til Horsens by.
Trafikstierne er de overordnede stiforbindelser, der er placeret under hensyn til cykeltransport. Stierne
anlægges med fast belægning og belysning.
Rekreative stier er sekundære stier, der er placeret under hensyn til rekreative aktiviteter, oplevelser
og forbindelser. I den nedre fredede del af området, er det hensynet til det rige fugleliv, der dikterer
placering af stier. De lavvandede vige og tilstødende enge er vigtige raste- og fourageringsområder for
gæs, ænder og vadefugle, og stier skal placeres i en afstand på mellem 200-400 meter fra disse
områder.
Interne stier skal sikre forbindelser i og imellem byområderne til brug for intern stitrafik samt knytte
boligområderne til det offentlige stinet. Stierne indpasses som en del af de enkelte byområderområder,
som anlægger og vedligeholder stierne.
Forbindelse over Nørrestrand
For at sikre optimale trafikale forbindelser mellem den nye bydel og den eksisterende by, er der et
ønske om at etablere en forbindelse over Nørrestrand for bløde trafikanter. Forbindelsen ønskes
placeret hvor afstanden mellem syd og nordbredden af Nørrestrand er mindst omkring
Loddentot. Området indeholder en række naturværdier, der skal beskyttes ved etableringen af en
forbindelse i form af en bro med tilhørende stisystem. En bro vil ikke i sig selv påvirke de beskyttede
naturtyper og fuglene i området. En bro med tilhørende stisystemer vil medføre øget færdsel og
forstyrrelser på nordsiden af Nørrestrand. Der skal derfor træffes en række foranstaltninger, så der
ikke sker ændringer i den beskyttede natur, eller forstyrrelser der påvirker dyre- og fuglelivet negativt.
Forbindelse over Fiskebæk
For at skabe en sammenhæng i hele bydelen etableres der en forbindelse for bløde trafikanter over
Fiskebæk. Forbindelse tager hensyn til naturværdien omkring Fiskebæk, og giver mulighed for at
opleve det særlige landskab her.
Parkering
Parkering foregår i forbindelse med bebyggelse og integreres i bebyggelsen og flere steder i
konstruktion gennem detailplanlægning.
Under hensyn til bæredygtighedsprincippet for området minimeres det samlede, befæstede areal til
parkering. Arealer ud mod landskabskilerne friholdes for parkering.
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Dalforløbet omkring Fiskebæk.

Nordre Strandvej med karakteristisk alle.
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Karakteristisk vejforløb igennem området.

Foto- Colourbox.
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Foto- Colourbox.
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BYSTRUKTUR
Bydelen Nørrestrand skal med tiden blive en "hel" by med skoler, institutioner, fuldt udbygget
infrastruktur, med en samlet grøn og blå struktur.
Bydelen Nørrestrand vil rumme et varieret og mangfoldigt udbud af boliger, offentlige formål som
f.eks.naturcenter, naturbørnehave, daginstitutioner, skole og plejehjem samt dagligvarehandel og gode
muligheder for rekreative aktiviteter, sport og leg.

Bebyggelsesprincipper
Nørrestrand bygges op, så der i områdets nordlige del mod Egebjergvej, Gl. Århusvej og Serridslevvej
skabes en ganske tæt by, hvor der kan være plads til at bygge i højden. Her skabes områdets bymæssige
kant i ankomsten fra Aarhus Nord. Længere mod syd fastholdes en tæthed, men bebyggelsen trappes
ned i højden, så landskabets naturlige fald mod syd understøttes. I den sydligste del af området åbnes
bebyggelsen op mod landskabet. Bebyggelsen placeres som øer i en grøn struktur og tilpasses terræn,
udsigt og naturindhold. Overgangene mellem bydelens forskellige funktioner, bebyggelser og
landskabskilerne udformes, så der både visuelt og funktionelt opnås en optimal sammenhæng.
Bebyggelserne skal understrege landskabets form og samtidig fremstå med forskelligt skala og
arkitektonisk udtryk. Der skal være et bredt udbud at boligtyper og ejerformer, så der dannes grundlag
for en varieret og mangfoldig beboersammensætning.

Principsnit- bebyggelsens højde følger det naturlige fald i landskabet - Arcvision.
Bydelen vil rumme eksperimenterende bebyggelser, tætte, lave og højere bebyggelsesformer, som skal
supplere de mere traditionelle boligudstykninger. I overgange mellem private og halvprivate arealer
skal det sikres udsyn og forbindelser.
Nørrestrands byfunktioner som detailhandel, skole, institutioner, beboerhuse, liberalt erhverv samles
omkring den eksisterende og kommende infrastruktur med størst intensitet omkring Egebjergvej,
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Gl.Århusvej, og Serridslevvej. Langs den nordøstlige del af Fiskebæk, samt langs den nordlige del af
Nebelvej, kan der også placeres byggeri i en større skala.
I planens vestlige del, syd for Nordre Strandvej, ligger et areal, der ikke er omfattet af
landskabsfredningen. Her kan der planlægges for realisering af en naturbørnehave til gavn for beboere i
området og et naturcenter, der kan anvendes i sammenhæng med en naturbørnehave, men også som et
formidlingscenter både på lokalt og regionalt plan.
I tilknytning til boligenklaverne og landskabskilerne, skal der lokalt være mulighed for service og
aktiviteter for borgerne, som f.eks. beboerhuse, netværkshus, væksthuse og nyttehaver, hvor der kan
dyrkes lokale fødevarer, udveksles madkulturer og dyrkes sport og leg.
Bebyggelsestypologier
Som princip skitseres her forskellige bebyggelsestypologier, der forholder sig til placeringen i
landskabet, udsigt, orientering, vandelementer og beplantninger.

Tæt-lav
Eksisterende lavninger i landskabet kan anvendes til opmagasinering af regnvand. Bassinerne tilpasses
det eksisterende landskab og får et naturligt præg med græsser og beplantning, så det får udtryk af en
mindre sø i området med rekreativ værdi. Omkring søen kan der etableres en bebyggelse, der forholder
sig til det kuperede landskab. Bebyggelsen kan være en tæt-lav bebyggelse, der er bygget op af enheder
der forskyder sig i forhold til hinanden og har et samlet arkitektonisk udtryk - Arcvision.
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Punkthuse
Der kan opføres punkthusbebyggelser i 3-4 etager i en grønninger. Etageejendomme kan have tage
der tænkes som flerfunktionelle, f.eks som tagterrasser eller biotoper, der er beplantede, belagt med
sten eller tørv - Arcvision.

Terrassehuse
Etageejendommen skal enten udføres som stænger, der varierer i højde og med forskydninger i
facaden, så der skabes en levende og varieret facader eller som grønne terrassehuse, der er højest mod
nord og terrassere ned mod syd. På terrasserne kan der skabes grønne rum til ophold og med udsigt
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mod syd og vest - Arcvision.

Gårdhavehuse og terrassehuse. Der kan etableres forskellige tæt-lave bebyggelser i området. Det kan
være samlede bebyggelser som gårdhavehuse eller terrassehuse. Husene skal udformes med et
indbyrdes slægtsskab og placeres på langs med terrænkoterne - Arcvision.
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Husene kan også være klynger af 5-7 enheder, der delvist forholder sig til et indre fælles rum og på den
anden side vender sig ud mod det store grønne rum. Husene har hver deres have - Arcvision.
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Eksempel på bebyggelse der bygges ind i landskabet - Arcvision.
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Landsbyen Serridslev
Serridslev er en landsby, der rummer boliger, småerhverv, en børnebondegård samt Serridslev Kirke.
Derudover er der ikke nogen egentlige byfunktioner. Der er planlagt en ny vejforbindelse
mellem Stensballevej og Serridslevvej gennem den nordlige del af området for Natur - og
byudviklingsplanen. Vejen vil danne afgrænsningen mellem den nye bydel og Serridslev. Ved fremtidig
planlægning kan det overvejes om, der på sigt kan skabes et mindre antal byggemuligheder i Serridslev.

Serridslevvej. Ankomsten til byen fra vest.

Landsbyen Nebel
Landsbyen Nebel har et meget velbevaret, værdifuldt og bevaringsværdigt kulturmiljø. Nebel er
kendetegnet ved en rig variation i små vejforløb, terrænforskelle og store karakteristiske
beplantninger, som giver landsbyen en helt særlig menneskelig skala. I forbindelse med
byudvikling respekteres eksisterende strukturer. Ved detailplanlægning og etablering af ny bebyggelse
omkring Nebel tages der stilling til en nænsom bearbejdning af overgangene mellem nye og
eksisterende strukturer. Det kan være ved at forstærke eksisterende træk eller ved at tilføje moderne
elementer, der underordner sig den eksisterende struktur.
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Nebel ligger lavt og er omkranset af en karakteristisk beplantning. Set fra Nebelvej nord for Nebel mod
syd.

Nebel er kendetegnet ved varierede vejforløb og store karakteristiske træer.
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Landskabet
Nørrestrands hovedtræk tager afsæt i landskabet, naturen og kulturhistorien. Afgrænsningen af
bydelen følger landskabsfredningen omkring Nørrestrand, samt den kulturhistoriske vej Nordre
Strandvej, som i store dele af området definere overgangen mellem bydelen og naturområdet
Nørrestrand. Nordre Strandvej fastholdes som en historisk forbindelse og rygrad gennem området fra
vest til øst. Nørrestrand udbygges i et kuperet kulturlandskab med vådområder og bakkede
landbrugsarealer med spredte gårdanlæg. Landskabet har en afgørende betydning for den overordnede
strukturering af bydelen. Den eksisterende variation i områdets terræn og vegetation vil medføre et
bredt udbud af oplevelses - og aktivitetsmuligheder samtidig med, at hensynet til områdets dyreliv
tilgodeses.
Landskabskiler og beplantning
Fra naturområdet Nørrestrand i syd trækkes en række grønne landskabskiler med afsæt i landskabet
og naturens forudsætninger for afledning af regnvand, udsigt, spredningskorridorer op gennem bydelen
mod nord. Landskabskilerne fletter naturen ind mellem bebyggelsen, opdeler bydelen i mindre områder
og giver mulighed for frie kig mellem den eksisterende by og den nye bydel. Landskabskilerne vil rumme
naturområder, engarealer, rekreativt ophold, frilivsaktiviteter og dyrkede arealer.
Som princip fremstår landskabskilerne som åbne engarealer. Der kan etables grupperinger af træer,
enkelte skovholme samt punktbeplantninger i sammenhæng med forskellige bebyggelsestypologier. I
områdets sydøstlige del ligger et eksisterende mindre skovområde med gamle danske bøgetræer. Der
er et ønske om at der rejses ny skov i sammenhæng med den eksisterende, for at sikre den gamle skov,
men også skabe et alternativ til de åbne vidder der, er fremherskende i området. Ny beplantning skal
samordnes med landskabskilerne og den blå infrastuktur i en markant grøn struktur.
I kanten af landskabskilerne mellem engarealer, regnvandsrender og bassiner ligger bebyggelsen som
øer i landskabet. Mod landskabet opløses den bebyggede struktur, så landskabet trækkes ind i
bebyggelsen. I overgangen mellem engarealerne og bebyggelsen øges plejeniveauet, så karakteren af
det grønne bliver mere plejet tættest på bebyggelsen. Der skelnes mellem et plejeniveau i den ydre
kant af bebyggelsen mod det grønne og et andet plejeniveau mod den indre del i bebyggelsen. Den indre
del i bebyggelsen kan have større karakter af park eller have, hvor området har formål som dyrknings og opholdsareal for beboerne. Landskabskilerne, der fletter sig ind mellem bebyggelsesenklaverne,
rummer engarealer, landskabeligt udformede regnvandsbassiner, mindre grupperinger af træer og
levende hegn. I nogle af landskabskilerne kan der overgangen til bebyggede arealer etableres anlæg til
brug for fritidsaktiviteter og uorganiseret sport. Her kan også etableres frugt - og nyttehaver. I større
sammenhængende områder i projektområdet skal der afgræsses af kvæg, heste og får. Afgræsning kan
finde sted i flere af landskabskiler og nær bebyggelse.
Nordre Strandvej kommer til at fungere som en kulturhistorisk rygrad og blød forbindelse for
cykelister, fodgængere og offentlig transport fra vest til øst. Herfra flettes eksisterende natur sammen
med kommende byfunktioner.
Fra Nordre Strandvej etableres grønne landskabskiler for at sikre spredningslokaliteter for områdets
dyre- og planteliv, arealer til håndtering af hverdagsregn og skybrud, samt gode rekreative forbindelser
til og fra boligområderne.
Landskabskilerne forbinder området på kryds og tværs. Landskabskilerne rummer lokale faciliteter til
ophold, leg og forbinder de enkelte bebyggelser til landskabet og naturområdet Nørrestrand.
Landskabet, fredningen og bebyggelsen
I Kommuneplan 2013 er de terrænmæssigt mest varierede dele af området (den nord-syd gående dal
omkring Fiskebæk og det meste af landskabet mellem Vær, Nebel og Nørrestrand) samt bredzonen
langs Nørrestrand udpeget som bevaringsværdigt landskab. Størstedelen af det bevaringsværdige
landskab skal fastholdes som natur. Ved bebyggelse og anlæg i det bevaringsværdige landskab bør der
tages hensyn til landskabet, så karakteren af landskabet fastholdes.
De landskabelige og oplevelsesmæssige kvaliteter i landskabet nord for Nørrestrand knytter sig i høj
grad til den visuelle kontakt mellem landskab og vandflade. Det gælder såvel når landskabet opleves
fra den sydlige side af Nørrestrand, som når man færdes i terrænet i udviklingsplanens område. Denne
kvalitet suppleres lokalt med kvaliteter der knytter sig til de erosionsdale, der gennemskærer området
fra nord til syd. Særligt når landskabet ses fra syd, opleves sammenhængen mellem landskab og
vandflade, at knytte sig til hele den sydvendte skråning. Tilsvarende er der fra hele den sydvendte
skråning udsigt over vandfladen.
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Visuel påvirkning
Det er i forbindelse med udarbejdelsen af Natur- og byudviklingsplanen relevant at vurdere, hvilke
forandringer området vil gennemgå ved en fuld udbygning af en ny bydel.
Derfor er der lavet volumenstudier og visualiseringer, som viser hvorvidt landskabet påvirkes af
udbygningen af en ny bydel nord for Nørrestrand.
Undersøgelserne bygger på visualiseringer baseret på fotostandpunkter fra henholdsvis
Backstagevejen bag Forum Horsens, samt Sundgårdsvej i Stensballe. Fotostandpunkterne er fastlagt ud
fra en betragtning af, at disse to placeringer er de to steder, hvorfra Natur - og byudviklingsområdet er
mest synligt fra Horsens by.

Kort med fotostandpunkt 1 og 2.

Fotostandpunkt 1 - Nuværende udsigt til Nørrestrand fra Backstagevejen bag Forum Horsens. Foto:
Mikkel Barker.
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Fotostandpunkt 1 - Udsigt til Nørrestrand fra Backstagevejen bag Forum Horsens med bebyggelse i
brune og grå farver - POLYGON.

Fotostandpunkt 1 - Udsigt til Nørrestrand fra Backstagevejen bag Forum Horsens med bebyggelse
i gule farver - POLYGON.
Konklusion
De landskabelige og oplevelsesmæssige kvaliteter i landskabet nord for Nørrestrand knytter sig i høj
grad til den visuelle kontakt mellem landskab og vandflade. Det gælder såvel når landskabet opleves
fra den sydlige side af Nørrestrand, som når man færdes i terrænet i området. Denne kvalitet suppleres
lokalt med kvaliteter der knytter sig til de erosionsdale, der gennemskærer området fra nord til syd.
Særligt når landskabet ses fra syd, opleves sammenhængen mellem landskab og vandflade, at knytte sig
til hele den sydvendte skråning. Tilsvarende er der fra hele den sydvendte skråning udsigt over
vandfladen.
En ændring af landskabsforholdene i form af bebyggelse, vil naturligt påvirke de kvaliteter som er
beskrevet ovenfor.
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Det vurderes, at når området nord for Nordre Strandvej bebygges, vil landskabsfladen blive mindre, og
bebyggelsen vil danne en ny baggrund i landskabsbilledet. Det skrånende terræn betyder, at det ikke
kun er selve byranden, men også bebyggelsen længere tilbage i området, der vil påvirke landskabet. Fra
selve området, hvor det i dag især er oplevelsen fra Nordre Strandvej der har værdi, vil påvirkningen af
de væsentligste oplevelseskvaliteter være mindre; hvor der friholdes arealer i tilknytning til dalene, så
sammenhængen mellem landskabsformer nord og syd for vejen understreges her. Den eksisterende
oplevelse af et "uforstyrret landbrugslandskab vil blive påvirket af ny bebyggelse.
Bebyggelse af området nord for Nordre Strandvej bør udformes, så påvirkningen af landskabet
bliver mindst muligt. En nænsom tilgang kan omfatte lav bebyggelse mod syd, brug af skærmende
beplantning, og at trække bebyggelsen tilbage fra Nordre Strandvej, for derved at fastholde vejen som
element i landskabet.

Fotostandpunkt 2 - Nuværende udsigt over Nørrestrand fra Sundgårdsvej, Stensballe.

Fotostandpunkt 2- udsigt over Nørrestrand fra Sundgårdsvej, Stensballe med bebyggelse i brune og grå
farver.
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Fotostandpunkt 2- udsigt over Nørrestrand fra Sundgårdsvej, Stensballe med bebyggelse i gule farver.
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MILJØVURDERING
Horsens Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter(VVM) screenet udviklingsplanen Nørrestrand - Bæredygtig natur- og byudvikling i forhold til
en vurdering af, om udviklingsplanen skal miljøvurderes. Screeningen er foretaget på baggrund af
lovbekendtgørelsens bilag 2.
Horsens Kommune har på baggrund heraf vurderet, at udviklingsplanen med sit overordnede og
strategiske sigte ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter(VVM) og derfor ikke skal miljøvurderes.
I forbindelse med udarbejdelse af kommune- og lokalplanlægning, infrastrukturprojekter og
naturprojekter, der konkretiserer udviklingsplanens indhold, vil der blive foretaget screeninger i
henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter(VVM).
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Udviklingsplanen for Nørrestrand- bæredygtig Natur- og byudvikling er et resultat af en proces med
inddragelse af direktionen i Horsens kommune, Styregruppen for By- og Havneudvikling, Teknik- og
Miljøudvalget, eksperter, investorer, beboerne i området, interesseorganisationer og administrationen
i Horsens Kommune. Der er afholdt workshops, naturvandringer, busture i området, informations- og
dialogmøder i processen frem mod en Natur - og byudviklingsplan for den nye bydel Nørrestrand.
Hvorfor?
Horsens vokser og de eksisterende i bydele i Horsens er efterhånden fuldt udbygget. Med den seneste
revision af de fremtidige byzonearealer i Horsens Kommune er der flere bydele, hvor arealerne til
boligudbygning er brugt op.
Derfor er det set i lyset af Horsens Kommunes vækst meget aktuelt at påbegynde planlægningen for,
hvor denne langsigtede vækst skal foregå.
Der er allerede i Kommuneplan 2009 nævnt en mulighed for at placere en ny bydel nord for
Nørrestrand ved Horsens. Den mulighed bringes nu i spil, så der udlægges et perspektivområde i
kommuneplanen, således at der kan dannes et fornuftigt og bæredygtigt grundlag for den langsigtede
byudvikling i Horsens.
Området er desuden et af de få områder omkring Horsens by, der ligger udenfor område med særlige
drikkevandsinteresser og samtidig ligger området godt i forhold til ikke at påvirke kystnærhedszonen
væsentligt. Her er desuden gode muligheder for at koble den nye bydel på den eksisterende by.
Hvordan?
Forud for udarbejdelsen at Natur- og byudviklingsplanen Nørrestrand har der været et politisk ønske
om en bred og åben proces.
Ambitionen har været at Horsens Kommunes administration, politikere, interesseorganisationer og
borgere i området - i en fælles og åben proces blev en del af udviklingen af de grundlæggende idéer til
den nye bydel. Grundtanken har været, at al viden om projektet - også alle mellemregningerne - skulle
forankres lokalt.
Processen har bidraget til, at perspektivere områdets konkrete udviklingsmuligheder og dermed skabt
grundlag for debat, deltagelse og konkrete bidrag fra interessenter og borgere.
Horsens Kommune udarbejdede i sommeren 2015 en forudsætningsrapport for projektområdet. Siden
har der været afholdt workshops, borgermøder og vandringer mens udviklingsplanen har taget form.
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Workshop med fokusgrupper med beboere fra området.

Arbejdsdokument fra workshop.
Hvad har vi gjort?
Udarbejdet forudsætningsrapport i projektgruppe i administrationen og med Horsens Museum
Afholdt visionsworkshop med politikerne
Afholdt udviklingsworkshop med eksterne rådgivere, lokale interessenter, projektgruppe
samt chefgruppe fra Horsens Kommune
Informationsmøde for lodsejere og beboere i projektområdet og Serridslev
Afholdt løbende fokusgruppemøder med 3 fokusgrupper fra projektområdet og Serridslev
Afholdt workshop med Danmarks Naturfredningsforening
Orientering i Grønt råd
Orientering i Styregruppen for By - og Havneudvikling
Orientering i Klimarådet
Møder med forskellige interessenter - landbruget, Dansk ornitologforening, menighedsrådet
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Vær Kirke og Serridslev Kirke
Naturvandring i projektområdet med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk
Ornitologforening, Friluftsrådet, Sportsfiskerne samt projektgruppen.

Visionsworkshop med politikere.

Et tegnet referat fra processen.

Nørrestrand Udviklingsplan

87

