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Illustreret idé fra Vandkraftværkets logbog i 1944.

Gudenåens industri var båret af mødet mellem vandets kraft og datidens teknologi.
Med vandet som nerve formidler strømmen områdets historie og kulturlandskab
gennem sanselige oplevelser, læring og aktiviteter i naturen.
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strømmen

forord
Nærværende prospekt for strømmen står på skuldrene af en stærk vision
om at skabe et natur- og oplevelsescenter, der som et regionalt fyrtårn formidler oplevelser og læring om natur og kultur på strækningen fra Gudenåens udspring i Tinnet Krat til Mossø. Visionen - som er skabt i et samarbejde
mellem offentlige aktører, landsdækkende foreninger og et stort engagement fra lokalområdet - var grundlaget for, at der i 2016 blev etableret
et stærkt Partnerskab, som fik muligheden for at komme et skridt videre i
projektets udvikling.
Visionen har nu fået både indhold og form. Den tager afsæt i tolkningen af
et særligt sted; et unikt område ved Gudenåen. Her findes et uudnyttet potentiale for bevægelse og oplevelser i naturen - integreret med aktiv læring
og formidling af et enestående landskab og kulturmiljø. Det særlige sted er
lige dér, hvor Gudenåen har sit største fald over den korteste strækning. Her
blev den allerførste industri ved Gudenåens øvre løb bygget og siden opførte man Vestbirk Vandkraftværk. Her krydser Naturstien på den nedlagte
Bryrupbane den oprindelige Gudenå. Og her tiltrækker Den Genfundne Bro
i dag tusindvis af besøgende. Et nyt markant GudenåKrydsningspunkt!
Det er samtidig et landskab, som er elsket af mange, og hvor mulige forandringer og udviklingsprojekter naturligt bliver genstand for stor opmærksomhed. Aktuelt planlægger Horsens Kommune at føre Gudenåstien
gennem dette område, og der er planer om et naturgenopretningsprojekt,
som kan medføre væsentlige ændringer for vandstrømmene og landskabet
omkring Vestbirk-søerne.
I denne projektbeskrivelse er der givet plads til, at visionerne i nogen grad
kan overstige realiteterne. Blandt andet forudsættes det, at det bliver muligt at anlægge offentlige stier på private arealer, samt at vandområdeplanerne for Vestbirk-området i en eller anden form bliver udført med måske
store landskabelige forandringer til følge. Omvendt er projektet uhyre virkelighedsnært, når det kommer til den lokale forankring, det store engagement, projektorganisationens styrke og den grundlæggende respekt for
balancen mellem benyttelse og beskyttelse af naturens særegne værdier.
God fornøjelse!
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anmeldt den 19. maj 2020

Så lykkedes det os endelig at komme afsted på lejrskole - faktisk min første som uddannet lærer. strømmen er et rigtig godt tilbud selvom det er
krævende med 25 unge i telt og shelters i det danske vejr. Jeg havde givet
topkarakter hvis solen havde skinnet bare lidt mere...:-)
Eleverne var vilde med hængebroerne og så kanoelevatoren, som gjorde
vildt indtryk selvom det er langt fra en tivolitur!
Det forberedte læringsforløb fungerede fint og fik rigtig god mening sammen med det vi oplevede 'i marken'. Mon ikke vi fik et par ingeniører med
hjem fra den tur - om ikke andet så nogle trætte børn!
Lise Haraldsen, Naturfagslærer i 6.A [Korshøjskolen]

Frislusen og dæmningen

Turistruten
Stibro langs søbredden

Den Genskabte Å: Danmark eneste elv

Tidligere Garn- og Trikotagefabrik
Vandkraftværket
Vandsalen og kanoelevator

Udstilling, café og møderum

Elevatortårn

Engvandingsanlæg
Åletrappen

'Gudenåen fra oven'

Grejbank og servicehus
Genopretning af å-løb
Å-bad og opholdsbroer

Øen

Tree-top shelters

Shelterplads

Spejderhytten
Stibro over Gudenåen
Familieruten
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Turistruten

strømmen er oplevelser for alle!

Den Genfundne Bro

En kinesisk æske fuld af oplevelser

strømmen er et fantastisk landskab fyldt med iboende fortællinger om kulturhistorien, den teknologiske udvikling og det
skabte land – formidlet 1:1.
Gudenåens løb fra Bredvad Mølle til Vestbirk Vandkraftværk er projektets nerve og bankende hjerte.
strømmen betyder, at en særegen natur og et enestående kulturmiljø bliver tilgængeligt for skoler og institutioner, foreninger, virksomheder, børnefamilier, ældre borgere og turister i alle aldre - sammen med en vifte af unikke aktiviteter
integreret med læring om natur og teknologi. strømmen er bevægelse, læring og sanselige oplevelser - for alle!
strømmen kan opleves indefra og ud, eller udefra og ind. Som en kinesisk æske, der kan foldes ud i den rækkefølge og det
omfang, du har behov for:
Et nyt system af stier kobler områdets interessepunkter i ét fysisk greb og én sammenhængende fortælling. Der er en tilgængelig rute for hele familien, en lidt længere for de fleste og en cykelrute defineret af tre kulturhistoriske landemærker.
Du kan opleve Gudenåens stejle fald på en rolig padletur, hvor en unik elevator sænker din kano ned gennem Vandkraftværkets turbinekammer. Eller du kan opleve det med høj puls, når strømmen lejlighedsvist åbner for sejlads på Danmarks
eneste elv.
Du kan spise frokost i Vandkraftværkets café med Maskinsalen som original scenografi for formidling med moderne teknologier. Elevatortårnet sikrer fuld tilgængelighed til bygningens oprindelige undervisnings- og møderum, som bruges
af skoler, lokale foreninger og private. Fra øverste etage kan du udfordre højdeskrækken med ’Gudenåen fra oven’, følge
trådene fra det gamle el-distributionsnet og opleve landskabet fra en helt ny vinkel.
Fra Vandsalen kan man se kanoernes vej ind i elevatoren, og gennem kik-kassen kan man opleve, hvordan Vandkraftværkets originale turbine stadig producerer el til strømmens egne anlæg og aktiviteter. Vandsalen skaber en unik indendørs
ramme om seminarer og særlige arrangementer for både erhvervsliv, institutioner og private aktører.
Her kan du enten slå telt op på Øen eller overnatte i et eksklusivt tree-top shelter, hvorfra man kan overskue strømmens
enestående landskab med fortællinger om kulturhistorien, den teknologiske udvikling og det skabte land – formidlet 1:1.
Velkommen til strømmen.
Til Gammelstrup Teglværk og Gammelstrup Station
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Vandvejen

Vestbirk Vandkraftværk
Et nyt �udenåKrydsningspunkt
Landvejen
Naturstien Horsens-Silkeborg

Landvejen
Maguerit-ruten

Gudenåstien
Vandresti langs hele Gudenåen
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der er et særligt sted...
Karakteristika, fakta og tal om projektområdet
Et særligt sted

GudenåKrydsningspunkter

Vandområdeplaner

Der er et særligt sted ved Gudenåen, hvor Vestbirk Vandkraftværks markante bygning er et fysisk anker i fortællingen om natur og kultur gennem mere
end 150 år. Det særlige sted er dér, hvor Gudenåen har sit største fald over
den korteste strækning, og det oprindelige å-løb havde en sådan kraft, at vi
taler om ’Danmarks eneste elv’.

Gudenåen er Danmarks længste å og en rekreativ hovedfærdselsåre, som
snor sig 153 km gennem det kuperede landskab. Gudenåen løber gennem
otte kommuner, som er organiseret på tværs i et forbilledligt samarbejde
om Gudenåens beskyttelse og benyttelse.
I projektet OplevGudenaa var der blandt andet fokus på GudenåKrydsningspunkter, som GudenåSamarbejdet arbejder videre med. Lige nu er
der udpeget cirka 30 steder langs Gudenåen, hvor forskellige trafikarter i
særlig grad krydser hinanden og mødes. Netop på disse steder giver det
mening at gøre en særlig formidlingsindsats.

Vandområdeplanerne beskriver, hvordan Danmark implementerer EU’s
Vandrammedirektiv. Miljøstyrelsen er overordnet ansvarlig for de landsdækkende vandområdeplaner, der dækker perioden 2015-2021. Kommunerne har til opgave at udføre projekter i overensstemmelse med vandområdeplanerne. Horsens Kommune arbejder derfor med et forprojekt,
der skal belyse, om man kan fjerne spærringen i Gudenåen ved Vestbirk
Vandkraftværk. Det kan betyde, at vandforsyningen til vandkraftværket
mindskes, fordi Gudenåens oprindelige løb fremover får en større del af
vandstrømmen. Det vil igen betyde, at produktionen af strøm fra Vestbirk
Vandkraftværk reduceres eller helt ophører.

Området ved Vestbirk Vandkraftværk har det fulde potentiale til at blive
storesøster i flokken af GudenåKrydsningspunkter!

Besøgstal i området

Det var også på dét sted, at Christian Fischer i 1850 etablerede Vestbirk
Garn- og Trikotagefabrik - den første industrielle virksomhed langs Gudenåens øvre løb. Fabrikken blev den største industri i Vestbirk og havde
i 1880’erne næsten 100 ansatte. I 1916 blev fabrikken solgt, og efter en
brand i selve den store fabriksbygning lukkede fabrikken i 1920.
Som stor industri på egnen var Vestbirk Garn og Trikotagefabrik medvirkende til, at der blev bygget station ved Gammelstrup. Stationen blev en vigtig
faktor for etableringen af Gammelstrup Teglværk.
Efterspørgslen efter elektricitet steg konstant, og det nystiftede elselskab
Horsens Omegns Forenede Vandkraftanlæg (HOFV) drømte om at bygge
vandkraftværk i Vestbirk. Man gravede kanaler og anlagde dæmninger, som
spærrede Gudenåens løb. I stedet blev vandet ledt til vandkraftværket,
hvor turbinerne kunne udnytte Gudenåens store fald. Ændringerne skabte
de tre Vestbirk-søer, som opstod på blot fem dage.
Samtidig blev Bryrup-banen ombygget fra smalsporet til bredsporet bane
og forlænget til Silkeborg. Men den blev stadig kaldt Bryrup-banen. Jernbanebroen over Gudenåen blev dækket med sand og grus til en mægtig
dæmning. Efter jernbanens ophør i 1968 blev banestrækningen omlagt til
natursti, så vandrende, cyklende og ridende kan færdes tværs gennem Søhøjlandet. Så sent som i 2013 blev den tildækkede bro gravet fri igen. Den
rustrøde konstruktion kom frem i god behold til stor glæde for jernbaneentusiaster og - skulle det vise sig - mange andre.
Kun få hundrede meter derfra - og med den oprindelige Gudenå som eneste direkte forbindelse - ligger Vestbirk Vandkraftværk med sit oprindelige,
arkitektoniske udtryk. Værket er en levende fortælling om samspillet mellem natur og teknologi.

Stierne i området
Gudenåstien er et igangværende stiprojekt i regi af GudenåSamarbejdet.
Målet er at skabe en sammenhængende vandresti langs hele Gudenåens
hovedløb fra kilderne i Tinnet Krat til Randers Fjord. Aktuelt planlægger
Horsens Kommune at etablere et stiforløb, som skal videreføre Gudenåstien på strækningen mellem Bredvad Mølle og Voervadsbro.
Naturstien Horsens-Silkeborg følger Bryrup-banens tidligere jernbanespor.
Stien, som er anlagt til både gående, cyklende og ridende trafik, krydser
Gudenåen på Den Genfundne Bro. Heste må ikke færdes på broen, men
kan krydse Gudenåen via et vadested ved siden af broen.
Langs tilløbskanalen fra Vestbirk Sø til Vestbirk Vandkraftværk findes en
vandresti. Ellers foregår færdsel i området kun på eksisterende veje og stier
efter naturbeskyttelseslovens regler. Der er stor efterspørgsel på rundture,
som kobler de eksisterende stier med nye, afmærkede stier. Afmærkningen
skal give publikum tryghed for, hvor de må færdes i landskabet.

Vestbirk Vandkraftværk, Naturstien, Vestbirk-søerne og
Den Genfundne Bro ejes af Naturstyrelsen.

Landskabet omkring Vestbirk Vandkraftværk er i dag et væsentligt krydsningspunkt for publikum på vandet, til fods, på cykel, til hest og i bil. Men
der er potentiale til endnu mere!
Vandvejen
Årligt skønnes ca. 3.000 kanoer - svarende til mere end 7.000 børn og voksne - at passere Vestbirk Vandkraftværk.
Naturstien Horsens-Silkeborg
Årligt skønnes mindst 100.000 personer - til fods, på cykel eller hesteryg at passere området via Naturstien, som tidligere var kendt som 'Danmarks
smukkeste jernbane'.
Den Genfundne Bro
Det seneste år er der registreret omtrent 100.000 besøgende ved Den
Genfundne Bro. Den nyanlagte parkeringsplads har kapacitet til 100 biler.
Mange besøger Den Genfundne Bro i større selskaber, der kommer med
turistbusser.
Marguerit-ruten
Søvejen mellem Vestbirk og Gammelstrup er udlagt som en del af den
landsdækkende bilrute, Marguerit-ruten. Det tiltrækker yderligere flere besøgende til området. Der findes ikke pålidelige tal for omfanget af denne
trafik.
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anmeldt den 14. juni 2020

Læste tilfældigt om strømmen og kørte bare herop for en tur i det grønne. Vi
tog 'Turistruten' og spiste madpakker ved broen. Fedt sted.
Familien Dalsgaard [Brørup]

Naturstien over sti-broen mellem Naldal Sø og Vestbirk Sø
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det skabte land

Et overblik over særlige bygværker, naturelementer og fysiske interessepunkter

Udviklingen af strømmen beror på en grundig kortlægning af områdets
natur, kulturhistorie, særlige bygværker m.v. Kombineret med kendskab
til lokale forhold, kommunale udviklingsstrategier og samfundsmæssige
tendenser, er der identificeret en række muligheder for udvikling et konceptuelt stærkt og bæredygtigt projekt.
Projektet har rod i fortællingen om det skabte land. Fortællingen kommer
til udtryk i en række fysiske interessepunkter, der er udtryk for de begivenheder, som gennem historien har ommøbleret landskabet.
•
•

Vandhøjde (-10)

•

•

•
•
•
Vandhøjde (0)

1.

2.

3.

4.

5.

Den oprindelige Gudenå-strækning fra Bredvad Mølle til den nedlagte Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik har det stejleste fald over
den korteste strækning for et dansk vandløb af denne størrelse.
Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik var områdets første industri. Og på
grund af faldet kunne den udnytte Gudenåens kraft uden en mølledam. Senere fulgte Bryrup-banen med Nordens højeste gitterbro
over Gudenåen, Gammelstrup Station og Gammelstrup Teglværk.
Vestbirk Vandkraftværk blev opført efter et stort arbejde med anlæg
af kanaler og dæmninger. De spærrede å-løbet og ledte de store
vandmængder til Vandkraftværkets turbinekamre. De tre Vestbirksøer var blevet skabt. Elektriciteten fra Vandkraftværket blev distribueret gennem tusindvis af kilometer luftledning og et utal af transformertårne i forsyningsområdets store landskab.
Jernbanesporet blev gjort bredere, og broen over Gudenåen blev
dækket med en dæmning af sand og grus. Gudenåens naturlige
løb blev næsten tørlagt, men er siden genskabt med en begrænset
vandstrøm gennem en åbning i dæmningen og et stryg, der udmunder nedenfor Frislusen.
Bryrup-banen blev nedlagt i 1968. Banen blev derefter omlagt til
Naturstien, der forbinder Horsens og Silkeborg.
Jernbanebroen blev fritlagt i 2013 og kendes i dag som Den Genfundne Bro. Broen trækker mange besøgende.
I de kommende år forventes en ny vandområdeplan realiseret, så
størstedelen af Gudenåens vand igen vil strømme gennem det oprindelige å-løb under Den Genfundne Bro og forbi Vestbirk Vandkraftværk. Sandsynligvis vil Naldal Sø, Vestbirk Sø og tilløbskanalen
til Vandkraftværket fortsat bestå, mens Bredvad Sø måske vil blive
forandret.

På de næste sider har vi oplistet et udvalg af kortlægningens særlige bygværker, naturelementer og fysiske interessepunkter i det skabte land.
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3 Fyelmose

Naturﬁskepark

Spejderhytten

Engvandingsanlæg
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Gammelstrup
Station

Åletrappen
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Vestbirk Vandkraftværk

10
Tidligere Garn og
Trikotagefabrik

Naturstien

1
14

Marguerit-ruten

Den Genfundne Bro
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Sølyst

Transformerstation
i Træden

6
Den Genskabte Å 2

Vestbirk Sø

4
Områder med parkkarakter

5
’Stryget’

5

13
Frislusen og dæmningen
Vestbirk Camping
anmeldt den 08. januar 2021

Tusind tak for en dejlig temadag ved strømmen. Vandkraftværket er altså en
unik ramme for udstilling og formidling af Gudenå-strækningen fra Tinnet
Krat til Mossø. Bygningen i sig er ren historiefortælling og Maskinsalen er
magisk som biografsal. Spændende nye formidlingsmetoder (siger en ellers
erfaren museumsgæst!) - særligt dialog-stationen var med til at give mig et
helt nyt perspektiv på Gudenåens lange kulturhistorie. Klart på gensyn!
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4
Bredvad Sø

4
Naldal Sø

Vestbirk

søer og vandløb
Vestbirksøerne og tilløbskanalen

1

I 1924 blev Gudenåens oprindelige løb igennem Træden
Skov standset af en ny spærredæmning. På blot fem dage
opstod Bredvad Sø, Naldal Sø og Vestbirk Sø. Vestbirk havde
fået tre nye søer lige udenfor bygrænsen.
Gudenåens vand løb nu gennem søerne og tilløbskanalen til
det nye vandkraftværk. Kun når vandstanden i søerne blev
meget høj, ledtes der vand tilbage i Gudenåens oprindelige
løb via Frislusen i dæmningen ved Bredvad Sø.
Se også pkt. 13.

Den Genskabte Å - Danmarks eneste elv

2

Gudenåens oprindelige å-løb gennem Træden Skov
blev stort set tørlagt efter 1924. Da der i begyndelsen af
1990’erne blev anlagt et fiskestryg ved dæmningen og Frislusen, kom der igen noget vand i å-løbet.
Det er en af Danmarks mest urørte å-strækninger, og samtidig betyder det store fald på strækningen, at å-løbet reelt
skaber 'Danmarks eneste elv'.
I dag løber omtrent en tredjedel af Gudenåens vandmængde gennem å-løbet. Men hvis de aktuelle planer om genopretning realiseres, vil der formentlig løbe så meget vand
igennem, at man igen vil kunne opleve elvens kraft.

Fyelmose Naturfiskepark

Fisk og fauna i søer og åer

4

Fiskelivet ændrede sig, da Vestbirk-søerne blev dannet
i 1924. Tidligere havde Gudenåens hurtigt strømmende
vand været levested for fiskearter, som nu gik tilbage. I stedet blev levevilkårene bedre for fisk, der holder til i søer
- især gedde og aborre samt ikke mindst skalle og brasen.
I Gudenå-systemet lever bækørreden og havørreden i å-løbet nær Randers Fjord. Sø-ørrederne trives i de store søer i
Søhøjlandet som for eksempel Mossø, men Vestbirksøerne
er så små, at ørrederne ikke kan klare sig. Der er mange
sø-ørreder i Gudenåen mellem Vestbirk og Mossø men kun
få i vandløbene opstrøms Vestbirk. Det skyldes primært, at
de fleste ørreder ikke kan finde forbi vandkraftsøerne på
deres vandringer mellem gydevandløbene og Mossø.

3

Hele året er der lystfiskeri og udeliv i Fyelmose Naturfiskeparks 11 hektar store naturområde med eng, skov og
bakker. Den hesteskoformede sø på 55.000 m2 er opdelt i
en familie-sø, en natur-sø og en børne-sø med økologiske
ørreder. Her kan fanges, tilberedes og nydes regnbueørreder, guldørreder samt bækørreder, kildeørreder, rødding og
brødding.
Fyelmose Naturfiskepark genåbnede i 2016.

Områder med parkkarakter

5

Da Vestbirk Vandkraftværk blev etableret, blev der brugt tipvogne til det store udgravnings- og dæmningsarbejde. Tipvognssporene havde samme bredde som Bryrupbanens. De
to banesystemer var sammenkoblet, hvor der i dag findes
en lille rasteplads på Naldal Søs nordlige bred. På den sydlige bred af Vestbirk Sø findes et lignende område.
Begge områder har parkkarakter og er oplagte steder til en
lokal bystrand eller et søbad.
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'Kulturmiljø er defineret som geografisk afgrænsede områder, der afspejler væsentlige
træk i den samfundsmæssige udvikling. Ofte indeholder et kulturmiljø flere kulturhistoriske enkeltelementer, der ikke nødvendigvis hører sammen'

underoverskrift

6

Sølyst

Da Vestbirk Vandkraftværk åbnede i 1924 skulle Danmarkskortet tegnes om. Der var opstået tre helt nye søer: Bredvad, Naldal og Vestbirk. Der gik ikke mange år, før de menneskeskabte søer tiltrak lystfiskerne. Mange besøgte også
den nye sommerrestauration med det meget passende
navn: Sølyst. Her var restauration, ishus og badebro med
vippe. Lørdage i sommertiden var Sølysts Ti-Øres bal et
stort tilløbsstykke.

7

Gammelstrup Teglværk

Teglværket åbnede i 1900 - året efter, at der var kommet
jernbanestation lige i nærheden. Da teglværket efter få år
fik bygget en effektiv ringovn, kunne der brændes halvanden million mursten om året - plus drænrør. Det gjorde
teglværket til det mest betydningsfulde på egnen. Jernbanen fragtede kul til højovnen og kørte mursten og drænrør
ud til kunderne. Men efterhånden slap leret i bakken bag
teglværket op, og i 1967 lukkede værket.

Transformertårne i landskabet

8

Alle de transformertårne, som blev opført i forbindelse
med Vestbirk Vandkraftværk, er muret i røde teglsten og
ligner små kirketårne. I dag er der kun få tilbage. De står
som synlige markører i landskabet, hvor de kan fortælle om
Vandkraftværkets storhedstid og store opland.
9

Transformerstationerne der sendte det hvide lys ud til hus og stald
12

strømmen

Engvandingsanlæg

Før kunstgødningen brugte landmændene husdyrgødning
fra køer. Jo mere gødning, jo større udbytte. Men mere
gødning krævede flere køer. Flere køer betød, at der skulle
skaffes mere foder i form af græs og hø fra engene. For at
øge udbyttet kunne der ledes å-vand ind på engene i et
forgrenet net af render. Systemet kaldes engvanding. Teknikken er enkeI men kræver viden om opmåling og nivellering. Nogle af landmændene ved Gudenåen havde i flere
årtier sådan et anlæg på engen modsat Vestbirk Garn- og
Trikotagefabrik.

kulturhistoriske bygværker
Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik

10

Frislusen og dæmningen

13

I 1850 var tekstilfabrikant Christian Fischer klar til at sælge
det første stykke klæde fra sin nye fabrik ved Gudenåen.
Han havde lagt sin fabrik lige der, hvor Gudenåen havde sit
største fald. Det betød, at han kunne klare sig uden en opstemmet mølledam. Den kraftige strøm var alene nok til at
drive vandhjulet, som trak alle tekstilfabrikkens maskiner.
Fabrikken havde i 1880’erne næsten 100 ansatte og var områdets absolut største arbejdsplads.
Fabrikken lukkede efter en brand i 1920.

Frislusen og dæmningen blev etableret samtidig med Vandkraftværket. Dæmningen skulle spærre og Frislusen regulere vandstrømmen til Gudenåens naturlige å-løb gennem
Træden Skov. Frislusen åbnes, hvis turbinerne på Vandkraftværket ikke længere kan følge med. Det kan enten skyldes
meget vand i Gudenåen eller at vandets passage gennem
Vandkraftværket standses på grund af is. For at hindre oversvømmelser ledes vandet i disse perioder gennem å-løbet
i Træden Skov.

Vandkraftværket - bygning

Den Genfundne Bro

11

De visionære planer om Vestbirk Vandkraftværk blev lagt i
1920, men kraftværket stod først færdigt i 1924. 120 mand
havde arbejdet i halvandet år med at grave kanaler og bygge dæmninger, så Gudenåens vand kunne dæmmes op, udnytte de ti meters fald og drive kraftværket

Åletrappen

12

Da Vandkraftværket blev bygget, blev der anlagt en lille åletrappe ved værket. Forhåbningen er, at ålene i Gudenåen
kan vandre gennem trappen til tilløbskanalen bag værket
og derfra videre ud i Vestbirksøerne og Gudenåsystemet.
En sådan ålepassage skal der være ved alle anlæg i vandløb,
der spærrer for ålenes vandring, og de skal være i funktion
hvert år fra april til oktober.

14

Den nuværende Naturstien mellem Horsens og Silkeborg
ligger på en tidligere jernbane, der blev anlagt i 1899 og
lukkede i 1968. Flere af banens stationer ligger der endnu – blandt andet dem i Vestbirk og Gammelstrup. Og det
samme gør den jernbanebro, der engang var Nordens højeste stålgitterbro. Da jernbanen i 1929 fik bredere spor,
blev broen begravet i en høj dæmning. Ingen kunne se den.
Først i 2013 blev den gravet fri og restaureret. Den har nu
fået navnet Den Genfundne Bro og er blevet en publikumssucces med over 100.000 besøgende om året.

Eldistributionsnettet
I forbindelse med opførelsen af Vandkraftværket blev der
etableret et omfattende el-distributionsnet. Værkets forsyningsområde strakte sig fra Juelsminde i øst til Nørre Snede
i vest, og fra Jelling i syd til Mossø i nord. Udover master og
luftledninger blev der etableret et stort antal transformertårne. Nogle står stadig som markører i landskabet.
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Vandkraftværket set fra Gudenåen med udsejling under bygningen fra kanoelevatorens ti meter fald
14

strømmen

familieruten

teltplads

formidling

lysse�ng

cykeludleje

cykeludleje

projekt
planlægger

kultur-oløb

naturskole

gummibådsræs

strømmen

Koncept og strategi for udviklingsprojektet

Transformertårn
Vissinggård

Landveje
Skabe sammenhængskraft i landskabet

Vandveje

Formidlingspunkter

Accentuere og formidle de to vandveje

Fremhæve formidling i krydsningspunkter

Gudenåen fra oven
Vandhøjde (-10)

Vestbirk
Vandkraftværk
Fast-track
- lejlighedsvis sejlads

Transformertårn
Træden

Stibroen
Vestbirk
Vandkraftværk

Den Genfundne Bro
Slow-track - kano

Familieruten 3,3 km

Kanopassagen

Transformerruten 27 km
Områder med parkkarakter
Turistruten 5,3 km

Vandhøjde (0)

Frislusen og dæmningen

Transformertårn Urup
Gods

September 2017
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Gammelstrup Statio

Formidling, cafe og kanoelevator

kulturmiljøet

Vandkraftsværkets ene turbinekammer bygges om til kanoelevator.
I bygningen indrettes cafe, værksteds- og udstillingsarealer.

Sammenhængskraft og formidling i det store landskab

Den Genfundne Bro

Gudenåens virksomheder var formet af mødet mellem vandets kraft og datidens teknologi. Energien i det strømmende vand var kilden til en industriel og teknologisk udvikling. I dag er Gudenåen et markant rekreativt forløb
gennem det midtjyske landskab.
En central agenda for den fysiske dimension af strømmen er at udpege og
realisere vigtige, afmærkede ruter gennem landskabet. Ruterne vil styrke
sammenhængskraften i det skabte land. De vil forstærke ’stedligheden’ og
fortællingen om de ti meters fald på Gudenåen, som lagde grunden til Vestbirks industri.

Familieruten

Familieruten anlægges med fast belægning, så alle kan
bevæge sig rundt i landskabet - uanset alder og mobilitet.
Transformerstation
i Træden

Træden

Den Genskabte Å

De nye ruter i landskabet skal lede de besøgende forbi relevante interessepunkter, hvor fysiske spor fortæller dele af historien om Vandkraftværket,
den tidligere Garn- og Trikotagefabrik samt jernbanen, der i dag er natursti.

Træden skov

Interessepunkterne formidles primært 1:1, hvor man lærer gennem kropslig oplevelse i kombination med digital formidling: interaktionsteknologi,
lys-installationer, billeder, animationer og audioformidling. Formidlingen
skal tilrettelægges, så den besøgende kan graduere informationer og karakteren af den aktive deltagelse.

Den Genskabte Å - Danmarks eneste elv

Gudenåens oprindelige løb, Den Genskabte Å, får meget større vandføring
og mere kraft, hvis vandområdeplanen realiseres. På udvalgte tidspunkter
kan besøgende opleve det usædvanligt store fald ved elbåds-sejlads og få
en kropslig fast-track oplevelse fra Frislusen til Vandkraftværket.

Familieruten 3,3 km
Turistruten 5,3 km
Transformerruten 27 km

Transformerruten
Transformertårnene iscenesættes med lys samt
lokal formidling om samhørighed med strømmen.
Tre tårne udgør hjørneflagene på cykelruten.
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strømmen

Turistruten

Frislu

Parkering og adgang
Engvandingsanlæg

For at skabe gode adgangsmuligheder til strømmen skal der erhverves nyt areal til etablering af parkeringsplads og adgangsvej.
Dette forventes at kunne indfries nord for Vandkraftværket.

Genopretning af å-løb

Vestbirk Vandkraftværk

Historiske kort viser, hvordan det oprindelige å-løb nord for Vandkraftværket bugtede sig sirligt. I forbindelse med etableringen af
Vandkraftværket blev bugterne rettet ud. Ved genopretning det
oprindelige å-løb får vi skabt lokal ø.

on

Tidligere Garn- og
Trikotagefabrik

Passage langs Vestbirk Sø
Ved bredden af Vestbirk Sø anlægges stien som en tilgængelig træbro
med ophold og fiskemuligheder.
Stien forbinder Naturstien med den eksisterende adgangssti langs
tilløbskanalen og er en del af Familieruten.
Sølyst

Familieruten

Østbirk

Turistruten

Turistruten passerer flere interessepunkter end Familieruten - blandt
andet Frislusen og dæmningen.
Turistruten anlægges delvis som trædestier og skovveje.

Vestbirk Sø

Områder med parkkarakter

Vestbirk

usen og dæmningen

Transformerruten

Bredvad Sø

Naldal Sø

Frislusen og dæmningen

Frislusen er nøglen til at aflæse og forstå landskabets sammenhæng
med teknologi og industri. Frislusen er formidling 1:1 og oplagt som
udgangspunkt for læringsforløb i natur og teknologi.
Frislusens anlæg bevares efter gennemførelse af vandområdeplanen.

Bemærk at forslag til nye stier og anlæg, som vedrører
private arealer, IKKE er afklaret. Henstår til næste fase.
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anmeldt den 25. december 2018

Samspil mellem digitale og mekaniske teknologier - læringsforløb ved Frislusen
18

strømmen

strømmen var helt perfekt til familiens tradition med en tur 'ud i det blå' i de
lyse timer på 1. juledag. Naturen er virkelig smuk - selv på en bleg vinterdag
- og så er det en sjældenhed at vi kunne få både barnevogn, løbecykel og
mosters kørestol med hele vejen rundt.
Familien Skjøde-Larsen, 1 - 82 år [Horsens og Kjellerup]

aktiv læring og formidling 1:1
Bevægelse og teknologi i samspil med naturvidenskab og kulturmiljø

Aktiv læring og formidling 1:1
Hvorfor skal jeg lære det - hvad skal jeg bruge det til?
Det er spørgsmål, som de fleste undervisere har hørt mange gange – og
hvor det mulige svar: ’Det får du brug for, når du bliver voksen’, ikke nødvendigvis giver mening og motiverer barnet, som spørger.
Med sigte særligt sigte på skoler og dagtilbud, er agendaen for læring og
formidling med strømmen at skabe oplevelser, som stimulerer nysgerrigheden og bringer naturvidenskabelig undervisning ind i en meningsfuld, virkelighedsnær kontekst. Kompetencerne udvikles gennem leg og kreativitet,
konstruktion, afprøvning, fejl, fortællinger og formidling – med nutidens
digitale teknologier som integreret faktor i metode og ideal for dannelse.
strømmen understøtter STEAM-strategien på forbilledlig vis ved at tilbyde
en undervisningsarena, hvor Science, Technology, Engineering, Art og Math
er demonstreret 1:1 som tværfagligt produkt af samfundets udvikling før
og nu. Samtidig tilbyder strømmen en fantastisk undervisningsarena med
højt til loftet og fysiske dimensioner, som fordrer bevægelse og kropslig
udfoldelse som middel snarere end som mål.
strømmen er udviklet ud fra princippet om, at formidling helst skal opleves
1:1. Det vil sige, at landskabet, bygningerne og Gudenåen i høj grad skal
formidle sig selv - aktivt. De kulturhistoriske spor fungerer som 1:1 demonstrationer af naturvidenskabelige teorier omsat i praksis. Effekten er åbenlys og bringer såvel naturvidenskab, teknologi og samfundsudvikling ind i et

integreret, anvendelsesorienteret univers. Nye aktivitetstilbud baseres på
formidlingen af naturvidenskabelige grundfortællinger gennem en kropslig
oplevelse, socialt samvær og fysiske udfordringer.
Hovedgrebet handler først og fremmest om at underbygge dét, som er
her i forvejen. Kanoelevator, sejlads, ’Gudenåen fra oven’ samt Åletrappen
formidler vandets store fald ud fra forskellige vinkler og kropslige oplevelser. De afmærkede ruter leder rundt i en fortælling om, hvordan et stort
område er blevet formet af bestræbelserne på at omsætte energien i det
strømmende vand.

Case 1: Frislusen / Åletrappen
Kultursporene i landskabet er udtryk for forskellige tiders teknologiske formåen. Kultursporene er grundelementer i læring om natur og teknologi –
også i et nutidigt perspektiv.
Frislusen og dæmningen er i sig selv et fabelagtigt on-site formidlingspunkt.
Her er det tydeligt, hvordan Gudenåens løb er ændret. Spærredæmningens
og Frislusens funktion og mekanik er umiddelbart aflæselig 1:1. Supplerende kan de store menneskabte påvirkninger af landskabet formidles grafisk
og med dynamisk digital formidling samt vekslende interaktive installationer. Frislusen og dæmningen er et oplagt udgangspunkt for et læringsforløb
i Natur/teknologi og - afhængig af målgruppen- kan det kobles med handson eksperimenter. Det kan være ved åletrappen ved Vandkraftværket. Den

kan indrettes, så man kan åbne og lukke for vandgennemstrømning, måle
vandtryk mv. Det kan også være gennem en lang række projektbaserede
undersøgelser af og kalkuler på vandmængder og strømme ved regulering
af passager i landskabet.

Case 2: Leg med lys og teknologi
Vestbirk Vandkraftværk har sendt lys ud til hus og stald i over 90 år. I begyndelsen var lys en nødvendighed for at få længere arbejdsdage. I dag er lys
en selvfølge, men kan også være en kilde til simpel leg og undersøgelser af
lys og skygge.
I strømmen findes analoge lysværksteder for børn, hvor der produceres
egen strøm og leges med lys og skygge. Eller hvad nu hvis lamper - efter en
eventuel gennemførelse af vandområdeplanerne - tændte langs den nuværende kant af Bredvad Sø for hver post, som pigerne fra 7. klasse fandt i
strømmens ’Kultur o-løb’?

Case 3: Slip interaktive fisk ud i Gudenåen
Fra Åletrappen er der adgang til det sted, hvor kanoerne forlader kano-elevatoren og sejler videre i åen. Børnene kan i et interaktivt værksted skabe
egne Gudenåfisk, som derefter slippes ud i en interaktiv sø. Måske bliver
fiskene bange, når man kommer tæt på ... Fiskebestanden i den interaktive
sø vil blive udskiftet, når der kommer nye fisk til. På den måde vil de både
afspejle et øjebliksbillede og relationerne mellem stedets forskellige brugere.

Case 4: Geocaching strømmen
Geocaching er en slags udendørs skattejagt, hvor man ved brug af GPS kan
lede efter skatte over hele verden. En typisk cache er en lille vandtæt beholder, der rummer en logbog og ting af begrænset værdi. Geocaching Gudenåen kunne være en oplagt måde at kombinere natur, teknologi, bevægelse
og kultur, hvor skattejægerne - de som ’cacher’ - får en kulturel rundtur i
området. Geocaching er meget dynamisk og kan for eksempel avanceres
med opgaver, der skal løses undervejs.
September 2017
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Å-bad og vildmarksbad
anmeldt den 24. august 2020

Shelters og teltplads
Øen

Vi fik virkelig meget ud af vores bestyrelses-internat. Jeg er sikker
på, at så inspirerende rammer påvirker evnen til at tænke store tanker. Og det stoppede ikke i de aktive pauser med fiskestangen i Fyelmose og gåturen omkring Frislusen. Caféens ’vildmarks-pakke’ og
de lækre shelters betød, at selv regne-drengene nu kan li´ lejrliv:-)

Grejbank og servicehus

Skattekisten Revision Aps [Hobro]

(Genopretning af å-løb)
Tree-top shelters

'Gudenåen fra oven'
Engvandingsanlæg

Amfiscene
Åletrappen
Cafe og formidling
Vandsalen

Kanoelevator

Tidligere Garn og Trikotagefabrik

20

strømmen

Bemærk at forslag til nye stier og anlæg, som vedrører
private arealer, IKKE er afklaret. Henstår til næste fase.

vandkraftværkets landskab

Å-bad

Program og aktivitet i det nære landskab

�

Familieruten mod Spejderhytten

Parkering og ankomst

Øen

Ved Vandkraftværket mødes de to vandveje igen fra henholdsvis det oprindelige å-løb og fra værkets turbinekammer. Her mødes de, som sejler kanoen ned med elevatoren med dem, som prøver den lejlighedsvise fast-track
sejlads på Den Genskabte Å. Det er samtidig et knudepunkt for Familieruten og Turistruten, som begge udgår fra Vandkraftværket.
Her går også den kommende Gudenåsti forbi, og Margueritruten passerer
på Søvejen. Nær Fyelmose etableres et nyt parkerings- og ankomstområde,
som kan betjene de mange besøgende med busser og bil. Herfra er der
adgang til Vandkraftværket eller direkte ud på en af de nye stiruter.
De planlagte aktiviteter koncentreres i Vandkraftværkets nære landskab:
•
•

Tree-top shelter

Shelters

•

Grejbank og servicehus
'Gudenåen fra oven'

•
Amfiscene
Åletrappen

Vandkraftværket

•
•
•

Turistruten langs tilløbskanal

Vandlegeplads

•
•

Udlejning af cykler til en tur på Transformerruten med besøg ved
nogle af forsyningsområdets smukke transformertårne.
Øen med teltplads og bålsteder er åben for alle som et pausested
og til overnatning – med ankomst fra både land- og vandsiden.
Børnene kan lege og lære ved Åletrappen – en udvikling af den oprindelige installation til en aktiv vandlegeplads. Ved Gudenåen anlægges brede platforme, hvor man holder øje med kanoerne, der
kommer ud fra elevatoren.
Gruppe-shelters og et servicehus inviterer skoler, private, firmaer og
andre selskaber til en naturoplevelse i trygge rammer.
Å-bad og vildmarksbade for dem, som vil mærke det samme vand
på flere måder.
Tree-top shelters skaber mulighed for high-end overnatning i naturen – for besøgende ad alle trafikårer.
Lokale aktører og foreninger kan opbevare deres aktivitetsudstyr i
en ny, rummelig Grejbank.
Amfi-scenen understøtter en fortsat udvikling af lokal musikproduktion og aktiv læring i unikke landskabelige rammer.
Vandkraftværkets el-distributionsnet lever videre. Nu er det blot i
form af et designet wire- og hængebro-system, som udgår fra Vandkraftværkets øverste etage og sender de besøgende ud i landskabet
over Gudenåen - som el-ledningerne gør det i dag.

Teltplads
Wire- og hængebro-system
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Højspændingsrummet

transformation af vandkraftværket
Mødet mellem nyt og gammelt

Vandsalen
Vandkraftværkets bygning
bevares med få indgreb

Vandkraftværkets bygning

Tilbygning med kanoelevator
og konferencelokale og kikkasse
mod turbinekammeret

Tilbygning sikrer tilgængeligt toilet og bad, samt
niveaufri adgang til alle etager og til 'Gudenåen fra oven'

Maskinsalen
Åletrappen

Vandkraftværkets bygning er base for formidling af historien og af værket
selv. Bygningen istandsættes med største respekt for det originale arkitektoniske udtryk. Her formidles Gudenåens ti meter høje fald ved brug af en
unik elevatorløsning for kanoer. På turen ned gennem turbinekammeret
vil man opleve, at én oprindelig turbine fortsat er i drift og demonstrerer
vandkraften 1:1.
Den smukke maskinsal står 1:1 i originalt design og kan kombineres med
digitale vægge, film og fortællinger om stedet.
Højspændingsrummet med åbne el-skinner - i daglig tale kaldet Det Farlige
Rum - står intakt og bliver formidlingsrum med mulighed for at lukke af til
undervisning mm.
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strømmen

Elevatortårn

Nye friholdte tilbygninger sikrer adgangsforhold for alle med et nyt elevatortårn. Byggeriet omfatter desuden handicaptoilet og bad samt præetablering af Vandsalen, som er et rummeligt konference- og undervisningsrum
med kik-kasse mod dén turbine, som stadig er i funktion.
Som del af ombygningerne etableres en café, som vil kunne skaleres afhængigt af behov og driftsmodel.
Vandkraftværkets oprindelige bygning bliver derved opdateret med tidssvarende tilgængelighedskrav og bevarer samtidig sit originale design.

vandkraftværket

Turbinekammer

1:250

Formidling i trapperum

Cafe

Tilløbskanalen

1. sal

Tilbygning med
elevator og toilet

Turbinekammer

Adgang ad vandvejen
Kanoelevator
Vandsalen
Konference/kikkasse
Kanoelevator

Formidling i trapperum

Formidling i trapperum

Undervisning/
møde

Tilbygning med
elevator og toilet

Billet/udstilling
Tilbygning med
elevator og toilet

Højspændingsrum
Formidling

Maskinsalen

Stueplan

2. sal

Adgang til 'Gudenåen fra oven'
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Interiør præget af træ og dagslys

Lette tilbygninger i glas og stål

'Gudenåen fra oven'

Kikkasse

Sanselig formidling gennem billede og lyd
Formidling på glasboks i højspændingsrum

Åletrappen
Vandkraftværkets nære landskab
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strømmen

snit a-a
1:250

Elevatortårn

Højspændingsrum
Vandsalen

Maskinsalen

Turbinekammer

Tilløbskanalen

Åletrappen

anmeldt den 20. november 2018

Min mand og jeg har tidligere besøgt Den Genfundne Bro - endog flere gange og været meget begejstrede. Men den nye kobling til Vandkraftværket og
den farbare sti rundt i området, har givet vores besøg en ny dimension. Nu
går vi en ugentlig motionstur og glæder os over at kunne forene kultur og
sund aktivitet. Kaffevognen er vores faste pause, men vi glæder os nu til at
Vandkraftværkets café slår dørene op!
Jens og Alice Madsen, pensionister [Brædstrup]
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snit b-b
1:250

Højspændingsrum

Kanoelevator
Maskinsalen

Tilløbskanalen

snit c-c
1:250

anmeldt den 02.juli 2020

God og hjælpsom betjening - han ved da vist alt om stedets historie!
Vores amerikanske gæster var meget imponerede af strømmen.
Cyklerne var klar med det samme og ruten med de 3 transformerstationer
er nem at finde, men vær vågen hvor vejen er smal - bilerne kør for hurtigt!
Frokosten på Vandkraftværkets café var hele turen værd.
Lance, Jaqueline, Karoline og Mads [Vejle]
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strømmen

Tree-top shelter
Original detalje fra Maskinsalen

Tree-top shelters

'Gudenåen fra oven'

Elevatortårn

Formidling i trapperum

Møde

Højspændingsrum

Maskinsalen
Billet/udstilling
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anmeldt den 10. august 2020

Vi fik et gavekort til en 2-dages kanooplevelse i bryllupsgave - og helt ærligt
så er gummistøvler og liggeunderlag ikke lige min kop te...- jeg er klart
mere til kulturelle oplevelser og byliv!
Men faktisk var vores tur til strømmen over alt forventning og vi snakker
om at gøre det igen med nogle venner.
Kulturmiljøet er virkelig unikt og formidlet ret fint og på forskellige måder.
Nå ja, vi sov fantastisk i 'Brudesuiten' mellem trækronerne.
Jenny og Lise, nygifte [Aalborg]

Fra stien langs tilløbskanalen med kik mod Vandsalen og kanoelevatoren
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strømmen

strategi og økonomi
strømmen
Skøn
over anlægsudgifter til projektets realisering
Emne

m²/antal

01 Familieruten + Transformerruten - den nære sammenhængskraft
Etablering af familieruten - tilgængelig, befæstet sti 3,3 km
Gang- og cykelbro - Familieruten over Gudenåen
Formidling og belysning, 3 transformertårne
Skiltning og formidling - Vandkraften og Familieruten
02 Øen, bålsteder og befæstelser
Genopretning å-løb og etablering Øen
Teltplads, bålsteder, befæstelser mv
03 Turistruten og formidling i landskabet
Turistruten - udvidelse Familieruten, trædestier/træbroer + 2,6 km
Skiltning og formidling - Turistruten
04 Anlæg ved Vandkraftværket
Parkering og adgangsveje
Istandsættelse med café, møderum og udstillingsformål
Formidling Maskinsalen m.v.
Elevatortårn inkl. toilet og glasgange, 3-4 stop
Kanoelevator - indbygning i turbinekammer
Vandsalen
Gudenåen fra oven - hængebro (kan skaleres)
Grejbank og Friluftscene
Åletrappen - vandlegeplads og vandbroer
05 Tree-top shelters/shelters
Servicebygning og overdækning på Øen
Tree top Shelters - 4
Ground-shelters - 4
Å-badet

Strategi for bæredygtighed
Enhedspris

3.300

Delsum

800
100.000
100.000
100.000

2.640.000
100.000
300.000
100.000

1.000.000
750.000

1.000.000
750.000

1

800
100.000

2.080.000
100.000

1
600
1
1
1
80
1
1
1

2.400.000
6.000
500.000
2.000.000
5.000.000
30.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000

2.400.000
3.600.000
500.000
2.000.000
5.000.000
2.400.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000

60
4
4
1

20.000
200.000
200.000
300.000

1.200.000
800.000
800.000
300.000

1
3
1

1
1

2.600

I alt, Netto

Tillæg 40 %

3.140.000

4.396.000

1.750.000

2.450.000

2.180.000

3.052.000

19.900.000

27.860.000

Økonomi - anlæg og drift

3.100.000

4.340.000

30.070.000
Tillæg for uforudseelige udgifter, tekniske omkostninger og bygherreleverancer 40 % (gnsn)
Anlægsbudget i alt, DKK ekskl. moms
Antal m ² er 'runde skøn' ud fra BBR, tegnings- og kortmateriale
Tillæg 40 % omfatter:
15 % byggeplads og uforudseelige udgifter
20 % tekniske omkostninger (honorarer og gebyrer)
05 % bygherreleverancer

strømmen er udviklet ud fra en fundamental agenda om, at projektet skal
kunne realiseres trinvist og samtidigt være værdiskabende fra det første
trin. Det er en strategi for bæredygtighed, som står på to ben: For det første
kan projektet slå rod og komme godt i gang, uden at man har tilvejebragt
den fulde finansiering. For det andet tror vi på, at man i dette projekt med
fordel kan ’bygge broen, mens man går på den’.
strømmen rummer mange forskellige delelementer, der kobler anlæg og
aktivitet. Det er oplagt at realisere en række af disse som midlertidige versioner med henblik på afprøvning, co-creation og videreudvikling før den
egentlige realisering. For eksempel fungerer den årlige Vestbirk Musikfestival allerede i dag som forsøgslaboratorium for anvendelse af Vandkraftværkets rammer til kulturelle formål. Andre lokale kræfter står parat til at afprøve caféfunktionen på frivillig basis. På samme vis ser vi gode muligheder for,
at der allerede nu kan udvikles og testes læringsforløb af kortere varighed.
strømmens kernefortælling om det skabte land er klar til at blive foldet ud,
og da staten ejer nogle af projektets primære elementer: Vestbirksøerne,
Naturstien og Vandkraftværket og tilliggende arealer, så har projektet fra
begyndelsen et solidt afsæt.

12.030.000
42.100.000

Der er udarbejdet et overordnet økonomisk overslag for anlægsudgifterne
til realisering af strømmen i det omfang, som fremgår af omstående Projekt
1.0 og Projekt 2.0. Udgifter til den forudgående Afklaringsfase indgår ikke
i det økonomiske overslag, fordi de - på hver sin måde - er udefinerede og
derfor ikke umiddelbart kan takseres. Den samlede anlægsudgift er estimeret til cirka kr. 42 mio. som dækker entrepriseudgifter, tekniske omkostninger, budget til uforudseelige udgifter samt eventuelt egne leverancer. Det
økonomiske overslag indeholder ikke mulige grundkøb, finansieringsudgifter, advokatsalær eller særlige miljøhåndteringsudgifter. Alle priser er dags
dato eksklusiv moms.
I projektforløbet er der opstillet forskellige økonomiske scenarier for drift
af strømmen. Hensigten har været at vurdere balancen mellem estimerede
udgifter til ledelse og drift af anlæg og aktiviteter sammenholdt med mulige indtægtskilder. På den baggrund er det vurderet, at strømmen er baseret på en bæredygtig strategi, som skaber gode muligheder for at skalere
projektet og tilpasse udgiftsniveauet for anlæg og aktivitet med indtægtsniveauet fra kunder og eventuelle driftstilskud.
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Med en skiltet cykels�, cykeludlejning samt teltplads med bålplads og
eksist. toilet er det muligt at færdes i
området inkl. overnatning ved
Vandkra�værket. strømmen er i
gang mens projektet videreudvikles.

projektplan

Vestbirk Musikfes�val

Skiltning af Transformerruten

Kultur o-løb

Test-event: fast-track sejlads

Festudleje af Vandkra�værket

•

Ét spor angiver de organisatoriske, administrative og tekniske aktiviteter, som skal udvikle og drive projektet gennem både planlægning
og drift.
Ét spor angiver de praktiske aktiviteter, som dels handler om en
gradvis realisering af indholdet gennem events, testforløb og afprøvninger, og dels angiver en takt for realisering af rammerne og de
fysiske anlæg.

Udvilkling af læringsforløb

•

Cykeludleje

Projektplanen illustrerer et princip for samspillet mellem samtidige aktivitetsspor i gennem projektets faser.

Lokal kaﬀevogn ved broen

Vestbirk Musikfes�val

Projektplanen

Ak�vitetskalender

Et dynamisk redskab

Etablering af teltplads (1)

En ak�vitetskalender for lokale aktører og interessenter giver mulighed for �dligt at bruge projektet
som pla�orm for samarbejde og tværsprojekter.

Aktiviteter

Projektplanen kan anvendes som et dynamisk redskab i både operationel og
kommunikativ forstand. Det er vigtigt, at begge aktivitetsspor lever og fungerer som hinandens drivere. Den her viste projektplan bør alene betragtes
principielt og skal læses i sammenhæng med beskrivelserne af projektets
primære faser: Afklaringsfasen, projekt 1.0 og projekt 2.0.

afklaringsfase

Afklaringsfasen

strømmen

Projektering vol 1.0

Projektudvikling

A�laring føring af s�er

Ansøgninger �l fonde II

A�laring adgangsforhold

A�laring Vandkra�værkets videre dri�

A�laring på vandområdeplanen

Teltplads-organisering

Myndigheds-screening

Ansøgninger �l fonde I

Organisering af strømmen

(Udarbejde forprojekt)

Koordinering med HK´s etablering af Gudenå-s�en
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Organisation

(Etablering af Partnerskabet)

Afklaringsfasen er en direkte fortsættelse af et godkendt forprojekt og en
beslutning om at arbejde videre mod en realisering af strømmen. Her tages
indledningsvist stilling til den juridiske organisering af strømmen. Der skal
tilvejebringes ressourcer til en projektledelse, der kan drive projektet fra vision til virkelighed. En vigtig opgave vil være at søge og indgå i samarbejder
med interesserede sponsorer og potentielle projektdeltagere.
I afklaringsfasen skal ske en række vigtige, administrative afklaringsforløb:
myndighedsscreening, koordinering med det kommunale stiprojekt, vandområdeplanen samt en dybere kvalificering af forprojektets delelementer,
med fokus på blandt andet samarbejdet med private lodsejere.
I afklaringsfasen kan programmet for strømmen kvalificeres gennem afprøvninger og events. Det betyder, at der vil være større viden om indholdet, når
rammerne skal fastlægges. Men mest af alt betyder det også, at projektet
mentalt kan slå rod, spire og gro – parallelt med de administrative afklaringer. strømmen har i den henseende et usædvanligt udgangspunkt og det
skal udnyttes til at tænde for det aktive liv – med det samme!

Projektudvikling

Ansøgninger �l fonde III

projekt 1.0
Transforma�on af Vandkra�værket

Turistruten indvies

STEAM læringsforløb og lejrskole

Grande åbning ’Gudenåen for oven’, kanolelevator mv.

Åbning af Vandkra�værkets Café

Vestbirk Musikfes�val

�

Evt. udvidet dri�sorganisa�on

Ø

Etablering af parkeringsplads og ny adgangsvej

Etablering af s�er projekt 2.0

Vestbirk Musikfes�val

Pop-up café i Vandkra�værket

Naturskole - korte camps

Genopretning Gl. å-løb
Øen etableres

Familieruten indvies

Etablering af s�er projekt 1.0

Kick-oﬀ strømmen

Familierutens færdiggørelse vil være et syvmileskridt
i udvikling af strømmen som kan forløse sammenhængskra�en i det nære område og ikke mindst
koblingen �l Den Genfundne Bro

Bygge�lladelse

Myndighedsbehandling

Projektering

Projektudvikling

Ansøgninger �l fonde III

Dri�sorganisa�on strømmen

Grundkøb eller �lsvarende

Myndighedsbehandling

Ny adgangsvej og god parkeringsplads bliver et
vendepunkt for strømmen - både geograﬁsk og i
forhold �l projektets udviklingsmuligheder. Det er et
stor, men afgørende skridt for at realisere visionen.

?

projekt 2.0

?

fremtiden...
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projekt 1.0
Anlæg, aktiviteter og drift
Øen

Projektets første realiseringsfase skal sikre, at alle får mulighed for at komme ud i og opholde sig i landskabet. Tidligst muligt etableres Familieruten
– herunder skal også etableres en sti-bro over Gudenåen nord for Vandkraftværket.

Familieruten
Eksisterende toilethus

P

Transformerruten - cykelturen ud i forsyningsområdet- eksisterer i forvejen,
men skal afmærkes og formidles. Det må gerne være med en særlig lyssætning på transformertårnene, så strømmen får sat sine tydelige hjørneflag.

Den Genfundne Bro

Det er ønskeligt samtidigt at etablere Øen og anlægge den nye teltplads på
nordsiden af Vandkraftværket, så området også giver mulighed for overnatning. Eksisterende toilethus kan midlertidigt anvendes som servicebygning.

Frislusen og dæmningen

Parkeringspladsen ved Den Genfundne Bro er allerede etableret og kan
fungere som strømmens parkeringsplads i en tidlig fase.
Med dette udgangspunkt kan strømmen i første greb få et solidt fodfæste.
Derefter kan der successivt tilføjes andre elementer som eksempelvis cykeludleje, Grejbank, afprøvning af læringsforløb, som ikke kræver en særlig
bemanding - eksempelvis et ’Kultur o-løb’. Vi imødeser, at en mobil kaffevogn snart finder vej til Den Genfundne Bro - kundegrundlaget skulle være
på plads!

Transformertårne

Transformerruten

Samtidig udarbejdes en low-key open-source aktivitetskalender med Vandkraftværket som omdrejningspunkt. Aktivitetskalenderen er et kooperativt
forum, hvor de lokale aktører og andre kan byde ind med og koordinere
aktiviteter i området.

Anlæg vol 1.0

Familieruten
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strømmen

Anlæg - mulige �lvalg

Øen

Formidling

Lyssætning

Dri�

Cykeludleje

Ak�viteter - muligheder

Cykeludleje

Projektplanlægger

Kultur o-løb

Naturskole

Fast-track sejlads

projekt 2.0

�

Anlæg, aktiviteter og drift
Øen

Projektets videre realiseringsfase er der, hvor strømmen får tyngde både i
det store landskabelige greb og med Vandkraftværket som det fysiske omdrejningspunkt og fyrtårn.

Familieruten

Turistruten etableres, og Frislusen bliver en markør på ruten. Åletrappen
bearbejdes til leg med vand og strømme for børn og barnlige sjæle.
Turistruten

Vandkraftværket transformeres til et formidlingsværk til undervisning,
udstilling, café og konferencer. Byggeriet omfatter om- og tilbygning med
kanoelevator, opførelse af Vandsalen og tårnbygning med niveaufri adgangsvej samt handicaptoilet. Vandkraftværkets bygning kan istandsættes i
større eller mindre grad.

Den Genfundne Bro

Frislusen og dæmningen

El-bådsejlads på ’Danmarks eneste elv’ introduceres som pendant til elevator-rejsen. Øen udvikles med shelters, servicehus og Grejbank til det aktive
foreningsliv. På modsatte side af åen opføres eksklusive tree-top shelters
som en særlig overnatningsmulighed.

Transformertårne

Generelt kan projektets omfang gradueres og realiseres trin-for-trin i uafhængige del-elementer: etablering af å-badet, bearbejdning af Åletrappen
til vandlegeplads, formidling og interaktive udstillinger og så videre.
Transformerruten

Vandsalen udlejes særskilt til arrangementer og seminarer og inklusive
f.eks. ’pakke’ med shelters og forplejning til firma- og familieture. Der opkræves et fee for besøg i Vandkraftværkets udstilling samt for at benytte
kanoelevatoren og for at deltage i strømmens særlige aktivitetstilbud, som
kan være sejlads på Danmarks eneste elv eller oplevelserne med ’Gudenåen fra oven’. Cafédriften skal understøtte ovenstående udlejningsaktiviteter
men vil kunne skaleres efter behov.
Anlæg vol 2.0

Anlæg - mulige �lvalg

Dri�

Ak�viteter - muligheder

�
Parkering

Tree-top shelters

Vandkra�værkets
bygning

Gudenåen fra oven

Åletrappen

Å-bad

Turistruten

Cafe

Billetsalg

Læringsforløb
Frislusen m.v

Lejrskoleophold
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vejen hertil...
Epilog
Platformen for at skabe strømmen er bygget op over tid. Nærværende forprojekt er et delresultat af et stærkt samarbejde mellem en bred vifte af
forskellige aktører, som fra forskellige vinkler alle er optaget af naturen og
kulturmiljøet omkring Vestbirk Vandkraftværk og søerne.
Med Naturstyrelsen Søhøjlandet som initiativtager blev der i efteråret
2015, efter afholdelse af møderække, etableret et Partnerskab ’Natur- og
Oplevelsescenter Gudenåen’ med bred deltagelse fra både kommune, institutioner, foreninger og enkeltpersoner. Partnerskabet formulerede et
visionspapir af 19.11.2015, som siden har været direkte grundlag og pejlemærke for projektets udvikling.
Partnerskabet udpegede seks af sine medlemmer som repræsentanter i en
styregruppe, der fik til opgave at tage det første store skridt i retning af at
omsætte visionen til virkelighed. Naturstyrelsen Søhøjlandet varetog rollerne som formand og sekretær i gruppen.
I forsommeren 2016 havde styregruppen opnået tilsagn om støtte til udarbejdelse af et forprojekt og besluttede at nedsætte en tværfaglig projektgruppe med ansvaret for at facilitere projektets udviklingsproces. Gennem
en inddragende undersøgelsesfase blev partnerskabets visionspapir for
udvikling af et Natur- og Oplevelsescenter omsat til et prospekt, der kan
anvendes som grundlag for igangsættelse af konkrete aktiviteter og fundraising frem mod en realisering af visionen.
Projektgruppen er sammensat af:
▪ Knud Erik Hesselbjerg
▪ Per Kristensen		
▪ Karin Elbek		
▪ Ulrikke F. Christiansen
▪ Bendt Nielsen		
▪ Allan Leth Frandsen
▪ Peer Stokholm:		

Naturstyrelsen, formand for styregruppen
Naturstyrelsen, sekretær for styregruppen
RUM, arkitekt og procesleder
RUM, arkitekt
Bendt Nielsens Tegnestue, landskabsarkitekt
Museumsinspektør
DGI Sydøstjylland, direktør

Projektgruppen har desuden indhentet ad-hoc bistand og sparring fra eksterne specialister og personer med erfaring i anlæg og drift fra sammenlignelige natur- og oplevelsescentre.
Projektet er blevet til gennem et iterativt og dialogbaseret forløb med inspiration, kortlægning, registrering, idégenerering, trykprøvning, feedback,
kvalificering og formidling.
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strømmen

Partnerskabet
Styregruppe
Projektgruppe
Øvrige sparringspartnere

I processen er blandt andet afholdt en inspirationsdag med eksterne deltagere, fem projektgruppemøder, to styregruppe- og partnerskabsmøder
samt et stort antal uformelle arbejds- og dialogmøder med tilknyttede eksperter og på tværs i projektgruppen og mellem projektets interessenter.
Møder og workshops er primært afholdt i de autentiske rammer på Vestbirk Vandkraftværk.
Udviklingsforløbet blev kickstartet med en åben workshop med lokale interessenter, som bød ind med kreative forslag og aktivitetsønsker for et
kommende natur- og oplevelsescenter. Alle input blev sammenfattet som
supplerende arbejdsgrundlag for projektgruppen. Workshoppen efterlod
desuden et tydeligt indtryk af et stort engagement, mange lokale kompetencer og et godt grundlag for frivilligskab ind i projektets udvikling og drift.
Mange af de fremsatte initiativer har allerede fået liv i regi af den lokale organisation Vandkraftens Venner. De skønne omgivelser ved Vandkraftværket og den tidligere Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik har i perioden været
rammen om to udgaver af den halvprofessionelle og succesfulde Vestbirk
Musikfestival.

Tak for økonomisk støtte til forprojektet til:

Partnerskabet
Natur- og oplevelsescenter Gudenåen
DGI
Tidl. Vestbirk Garn- & Trikotagefabrik
Danmarks Sportsfiskerforbund
Horsens Museum
Gedved Egnsarkiv
Bæredygtighedsudvalget 8752
Brædstrup Turistforening
Vestbirk Musik- og Sportsefterskole
Vestbirk Kano- og Fritidslaug
Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen
Vandkraftens Venner
Horsens Kommune
▪ Teknik & Miljø
▪ Uddannelse og arbejdsmarked
▪ Kultur og Borgerservice
Visit Horsens / Kyst-Landet
Friluftrådet
Naturstyrelsen Søhøjlandet
Fyelmose Naturfiskepark
Foreningen til bevarelse af Vestbirksøerne
Danmarks Naturfredningsforening

PARTNERSKABET

NATUR- OG OPLEVELSESCENTER GUDENÅEN

