Kommuneplan ‘16
Tillæg nr. 16-22
for Langvad Bakker i Låsby

EMNE
Kommuneplantillægget udlægger nye rammeområder 51.B.17-51.B.19, 51.O.05, 51.O.06 samt
51.R.11 inden for strukturplanen for Langvad Bakker i Låsby.
Som følge heraf er der ændret og tilføjet i hovedstrukturen og redegørelsen for Låsby.
Desuden er der fastlægt en retninglinje for en rækkefølgeplan for Langvad Bakker, samt ændret
i afgrænsningen af udpegningen af bevaringsværdigt landskab omkring Langvad Bæk.
Som følge af ovenstående forslag til ændringer er der indarbejdet tilretninger af afgrænsninger for følgende rammeområder: 51.BE.02, 51.R.05, 51.R.10 samt 51.O.03. Der er ikke foreslået ændringer i bestemmelserne for disse rammer.
I forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplantillægget er der foretaget følgende ændringer:
• Som følge af at ejer af Klankballevej 7 ikke har konkrete planer om at flytte fra gården, og der
ikke foreligger et nærmere projekt for området, ændres rammeområderne 51.R.11, 51.O.06 og
del af 51.R.05 til perspektivformål. Strukturplanens intentioner om bevaring af gårdstruktur og
anvendelse til fx menighedshus, park o.l. ændres ikke.
• På baggrund af høringssvar tilføjes rammeområde 51.B.18 bestemmelse om, at den sydligste
række boliger mod Klanghøj kun må opføres i op til 7,5 meter.

STRUKTURPLAN FOR LANGVAD BAKKER

Kommuneplantillæg 16-22 ledsages af en strukturplan for Langvad Bakker, der indeholder
Byrådets visioner og intentioner med den langsigtede planlægning for Langvad Bakker.
Strukturplanen er ikke juridisk bindende, men er en vigtig rettesnor for den fremtidige lokalplanlægning.
Strukturplanen omfatter både arealet inden for kommuneplantillæggets afgrænsning, samt et
resterende perspektivareal, der først kommuneplanlægges senere.
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HOVEDSTRUKTUR OG REDEGØRELSE
Økonomiudvalget igangsatte d. 20. juni 2018 strukturplan og kommuneplantillæg for Langvad Bakker nord for Låsby. Den fremtidige planlægning for Låsby skal understøtte byens rolle som attraktiv bosætningsby, blandt andet ved at udlægge arealer til byvækst og sikre gode
byfunktioner fremadrettet.
Kommuneplantillægget sætter retningen for de næste mange års boligudbygning af kommunens femtestørste by, og vil med tiden få stor indflydelse på hele Låsby i kraft af øget tilflytning og deraf afledt øget behov for at investere i øget kapacitet i infrastrukturen og den kommunale service.
Låsby har de seneste år oplevet en stigende befolkningstilvækst, og med åbningen af motorvejen mellem Aarhus og Silkeborg/Herning forventes efterspørgslen på boliger i Låsby at stige yderligere. Udbuddet af byggegrunde har været meget begrænset i en årrække, hvor området omkring Jens Martin Knudsens Vej har stået for den primære bosætning. Analyser viser,
at der er et stort potentiale for bosætning i byen, og særligt en efterspørgsel efter mindre boliger – både ejer- og lejeboliger.
Der er udarbejdet en strukturplan for området ”Langvad Bakker” i Låsby, med ønsket om en
tilsvarende langsigtet og sammenhængende udbygning af området. Strukturplanen er vedlagt
som bilag.
Med plads til ca. 250 boliger inden for hele strukturplanområdet ved Langvad Bakker vil Låsby kunne vokse med knap 1/3 af byens nuværende størrelse på ca. 2.000 indbyggere. Det kræver tilpasninger på såvel skole- og daginstitutionsområdet som infrastrukturen. En tilstrækkelig kapacitet på veje og i institutioner er en forudsætning for en god og velfungerende by.
Derfor udlægger Kommuneplantillæg 16-22 ikke kun arealer til boligformål, men også arealer
til etablering af en ny daginstitution samt arealer til rekreative og offentlige formål, med den
hensigt at skabe en stærk sammenhæng mellem den eksisterende by og de kommende boliger
i Langvad Bakker.
Kommuneplantillæg 16-22 udlægger areal til ca. 1/3 af det samlede antal boliger inden for
strukturplanens område. En rækkefølgeplan for udviklingen af Langvad Bakker sikrer, at
udbygningstakten holdes på et hensigtsmæssigt niveau.
Stigningen i indbyggerantallet kan på sigt have indflydelse på Låsbys struktur som centerby,
herunder mønstre for dagligvarehandlen i byen. Kommuneplanen fastlægger derfor, at der i
den kommende planperiode skal være fokus på perspektiver ved placering af centerområde til
butikker ved Hammelvej.
Skanderborg Kommunes Udviklingsstrategi 2019 beskriver hvordan Byrådet ønsker at arbejde
med helhedsplanlægning for større byudviklingsområder. Det skyldes, at Skanderborg Kommune har gode erfaringer med at tænke langsigtet og strategisk i forbindelse med arealudlæg
til boligformål. Anebjerg-området mellem Skanderborg og Stilling, Skovby-Nygaard-området
mellem Galten og Skovby, og Kildebjerg-området i Ry er eksempler på denne type planlægning, hvor et stort areal til byudviklingsformål er blevet kommuneplanlagt på samme tid, med
henblik på at sikre en sammenhængende struktur for hele området, herunder vej- og stibetjening, håndtering af klimavand mv.
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OVERSIGT OVER ÆNDRINGER
Hovedstruktur og redegørelse
• Indledning: Ny tekst
• Byfortætning: Ingen ændringer
• Nye byområder i Låsby: Opdateret tekst
• Nye erhvervsarealer: Ingen ændringer
• Perspektivarealer: Opdateret tekst
• Arealregnskab for restrummelighed: Ny
tekst
• Redegørelse for produktionserhverv: Ny
tekst
• Redegørelse for bilag IV-arter og naturbeskyttelsesinteresser: Ny tekst
• Screening for miljøvurdering: Ny tekst
Retningslinjer
• Rækkefølgeplan for Langvad Bakker: Ny
tekst
• Bevaringsværdigt landskab: Ændring af
udpegning

Rammeændringer
Nye rammeområder til offentlige formål:
• 51.O.05 Område til daginstitution
Nye rammeområder til boligformål:
• 51.B.17 Område til fællesarealer i Langvad
Bakker
• 51.B.18 Område til boligformål i Langvad
Bakker
• 51.B.19 Område til boligformål i Langvad
Bakker
Ændrede afgrænsninger for eksisterende
rammer:
• 51.BE.02 Ved Nørregade og Hovedgaden,
nord
• 51.R.05 Sti fra Hovedgaden
• 51.R.10 Grønt område ved Låsby nordvest
• 51.O.03 Låsby Kirke
Bilag
• Strukturplan for Langvad Bakker
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Kortet viser rammeafgrænsninger for Kommuneplantillæg 16-22.

BYFORTÆTNING
Forandringerne i Låsbys centrale byområde gør byfortætning langs Hovedgaden og særligt tæt på
Søparken mere attraktivt.
Kommuneplanrevisionen giver mulighed for fortætning langs Gl. Silkeborgvej, hvor der på den
mest centrale strækning kan bebygges op til 2,5 etage.
Erhvervsarealet ved Egelykke samt tilstødende rekreativt areal syd for Århusvej omdannes til
boligformål med mulighed for fortætning. En del af området er omfattet af BNBO (Boringsnært
beskyttelsesområde). Den del af BNBO der ligger i det nuværende rekreative areal, skal friholdes
for boliger og befæstelse i øvrigt, men kan indgå til ikke grundvandstruende formål i den videre
planlægning.
De eksisterende maksimale butiksstørrelser og rammen for udbygning af butikker fastholdes. Se
detailhandelsredegørelsen nedenfor.
Byfortætningsmulighederne i Låsby vurderes at give mulighed for ca. 120 boligenheder.
Læs mere i Redegørelse for Byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande, 2017.
NYE BYOMRÅDER I LÅSBY
Låsbys overgang fra lokalcenter til centerby er sat i gang. Der er lavet en strukturplan for det nye
boligområde mod nord – Langvad Bakker. Strukturplanen angiver, hvordan området Langvad
Bakker forestilles udviklet i fremtiden, hvordan sammenhængen til den eksisterende by skal være,
og hvordan naturen kan styrke den nye bydel. Når hele strukturplanen er fuldt udnyttet, vil der
være plads til mindst 250 boliger.
Kommuneplanen fastlægger rammebestemmelser for de første 1/3 af Langvad Bakker svarende
til ca. 20 ha - heraf ca. 7 ha til bolig- og offentlige formål og ca. 13 ha til fælles friareal og rekreative formål. Området er delvist beliggende i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD),
og der er derfor udarbejdet supplerende grundvandsredegørelse, se bilag.
Området skal i første omgang vejbetjenes fra Klankballevej og på sigt suppleres med en ny vej vest
om Låsby, som også kan være adgangsvej til de perspektivarealer, der ligger vest for byen.
Der skal etableres en ny daginstitution i Langvad Bakker. Den er indtænkt i det nye område, og
opførsel af boliger i området skal ske sideløbende med opførsel af ny institution, for at sikre kapaciteten på dagtilbudsområdet fra start.
Ud over Langvad Bakker er der enkelte uudnyttede rammer og lokalplanlagte områder til boligformål, herunder et område vest for Nørregade, der er under lokalplanlægning.
Den samlede restrummelighed for nye boligudlæg skønnes at være på ca. 95 boligenheder i Låsby – heraf ca. 70 placeret i Langvad Bakker. Tillægges mulighederne for byfortætning skønnes
restrummeligheden at være på ca. 223 boligenheder.
Der er udarbejdet supplerende grundvandsredegørelse for kommuneplantillæg 16-22. For øvrige
rammeområder henvises til Redegørelse for Byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD
og indvindingsoplande, marts 2015 - revideret april 2018.
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NYE ERHVERVSAREALER
Kommuneplanen’16 udlagde ca. 5 ha nyt erhvervsareal til letterede produktionserhverv øst for de
eksisterende erhvervsarealer nord for Gl. Århusvej. De nye arealer vil få adgang via Scandiavej og
Gl. Århusvej til motorvejen. Arealerne ligger i OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser),
og områdernes udnyttelse skal derfor følge retningslinjerne for erhvervsudlæg i OSD.
Der udlægges ikke nye områder til erhvervsformål med denne kommuneplanrevision.
Læs mere i Redegørelse for Byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande, 2017.
PERSPEKTIVAREALER
Der er udarbejdet en strukturplan for det store perspektivareal omkring Klankballevej – Langvad Bakker. Perspketivarealet er blevet tilrettet, så det er sammenfaldende med strukturplanens
afgrænsning. Ca. 1/3 af perspektivområdet (som dækkes af strukturplan for Langvad Bakker) er
samtidig blevet kommuneplanlagt. Området der er sammenfaldende med den nuværende gård,
bevares i første omgang i perspektivområde. Intentionen med gården, der kan anvendes til offentlige formål og park, bevares i strukturplanen.
På sigt skal der etableres en ny vejadgang vest om byen, og det skal vurderes, om der er behov
for udvidelse af kapaciteten på Låsby Skole. Pt. viser prognoserne, at der kan blive behov for at
udvide Låsby Skole fra 2 til 2,5 spor for at have kapacitet til at kunne rumme en fuld udbygning
af Langvad Bakker.
Derudover er der udpeget perspektivarealer til boligformål vest for Låsby, som også kan betjenes
med en ny vej vest om byen.
Endelig er der udpeget to mindre perspektivarealer vest for Nørregade, som på sigt kan blive til
et sammenhængende boligområde mellem Langvad Bæk og Nørregade.
Kommuneplan’16 angiver i øvrigt perspektivarealer til erhvervsformål øst for det nye erhvervsudlæg. Grundvandet er her bedre beskyttet end på arealerne nord for de eksisterende erhvervsarealer, der tidligere har været vist til erhvervsformål. Arealerne inddrages ikke til erhvervsformål nu
på grund af arealernes nuværende jordbrugsmæssige værdi.
Perspektivarealer har ikke nogen juridisk gyldighed, men er et udtryk for Byrådets langsigtede
visioner for byudvikling.
AREALREGNSKAB FOR RESTRUMMELIGHED
Med kommuneplantillæg 16-22 udlægges areal til ca. 70 boliger. I den supplerende grundvandsredegørelse for Kommuneplantillæg 16-22 er der redegjort for arealregnskab for restrummelighed for Låsby. Her er der dog forudsat et væsentligt større areal kommuneplanlagt fra start, hvorfor antallet af forventede boliger ikke stemmer overens. Den samlede restrummelighed for Låsby inklusiv fortætningsmuligheder vil med Kommuneplantillæg 16-22 være på ca. 223 boliger.
Arealregnskabet viser, at såfremt der tages udgangspunkt i en forventet boligudbygning på 20
boliger pr. år, vil der i fremtiden være en restrummelighed til boligformål i Låsby svarende til
behovet de næste 11 år. Fraregnes mulighederne for fortætning, vil arealudlægget dække behovet
for boligudbygning de næste knap 4-5 år.
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Kommuneplantillægget indeholder en rækkefølgeplan, der skal sikre en hensigtsmæssig udbygningstakt i mindre, lokalplanlagte enklaver. På denne måde sikres det, at udviklingen sker inde
fra og ud, og i et tempo der betyder, at de eksisterende marker først inddrages i planlægningen,
når efterspørgslen er der.
REDEGØRELSE FOR PRODUKTIONSERHVERV
Jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 23 skal der redegøres for, at der ikke ligger produktionserhverv,
herunder landbrugsdrift, der vil blive berørt af den arealanvendelse, der påtænkes inden for planområdet.
Inden for kommuneplanområdet ligger i dag en aktiv gård med kvægdrift og markdrift. Det er
blandt andet markerne til denne gård, der skal byudvikles. Efterfølgende lokalpanlægning og realisering heraf vil kræve, at landbrugsaktiviteterne på gården afvikles.
Nord for kommuneplanområdet ligger to øvrige gårde (Klankballevej 12 og 14) i en afstand af ca.
150 meter fra fremtidig byzone. Begge gårde har mindre husdyrhold, og muligheden for at udvide husdyrholdet vil blive begrænset som følge af kortere afstand til byzonen. Idet der er mere end
50 meter til kommende boligområder vurderes påvirkningen af lugtgener at være ikke væsentlig.
Af større landbrug med husdyrhold findes Gjernvej 2 (550 meter mod øst) og Klankballevej 22
(600 meter mod vest). For begge landbrug gælder, at deres udvidelsesmuligheder ikke vil blive
ændret, og deres afstand til byzone ikke vil mindskes.
REDEGØRELSE FOR BILAG IV-ARTER OG NATURBESKYTTELSESINTERESSER
Der er i screeningen af de enkelte kommuneplanrammer foretaget en vurdering af, om ændringerne kan påvirke yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Samlet set vurderes kommuneplantillægget ikke at beskadige yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Der er i screeningen, af de
enkelte kommuneplanrammer foretaget en vurdering af, om ændringerne kan påvirke yngle- og
rasteområder for bilag IV-arter. Samlet set vurderes kommuneplantillægget ikke at beskadige
yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Kommuneplantillæg 16-22 foretaget en screening af de enkelte kommuneplanrammer, og samlet set vurderes kommuneplantillægget ikke at
være i strid med retningslinjerne for udpegninger af naturarealer med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentiel natur, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Det
vurderes ligeledes samlet, at kommuneplantillægget ikke vil være til hinder for, at funktionen af
disse udpegninger kan opretholdes.
SCREENING FOR MILJØVURDERING
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Kommuneplantillæg 16-22 for Langvad Bakker foretaget en screening for miljøvurdering. Miljøscreeningen har vist at forslaget til kommuneplantillæg 16-22 udlægger rammeområder med hensigtsmæssige placeringer, og har indarbejdet
tilstrækkelige bestemmelser til at sikre de potentielle miljøkonflikter, planlægningen kan medføre.
Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering.
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RETNINGSLINJER
RÆKKEFØLGEPLAN FOR LANGVAD BAKKER
Retningslinjer
1. Endnu ikke lokalplanlagte boligudlæg i Langvad Bakker skal lokalplanlægges i overensstemmelse med kommuneplanens rækkefølgeplan.
Redegørelse
Kommuneplanen indeholder en rækkefølgeplan for inddragelse af de nye byudlæg i Langvad Bakker til boligformål.
Rækkefølgen af prioriteringen af boligudlæg i Langvad Bakker fremgår af skema og udpegning på
kort.
Rækkefølgeplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens § 11e, stk. 1, som siger, at kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger, herunder om den forudsatte rækkefølge for planens gennemførelse. Rækkefølgeplanen skal sikre, at den øgede bosætning i Langvad Bakker sker i en hensigtsmæssig hastighed, og giver Byrådet mulighed for at prioritere investeringer i kapacitet i infrastruktur og kommunale servicetilbud (skole og daginstitutioner), så
Låsby fortsat vil være en god bosætningsby og udvikle sig som centerby.
I rækkefølgeplanen er rammeområder til boligformål i Langvad Bakker angivet med en prioritering i første kolonne. Rammeområder til andre formål er ikke omfattet af rækkefølgeplanen, ligesom rammeområde 51.B.17, der kun giver mulighed for fællesformål - og ikke boliger - heller ikke
er medtaget.
Prioriteringen betyder, at der må forventes afslag på igangsætning af lokalplanlægning for et
område med lavere prioritet, så længe højere prioriterede områder endnu ikke er realiseret. Er et
område med højere prioritet næsten færdigudbygget, det vil sige at min. ¾ af området er bebygget eller solgt, kan planlægningen for næste område igangsættes.
Rammeområdet til fællesformål for de øvrige boligområder er undtaget fra rækkefølgeplanen,
ligesom rammeområdet til omdannelse af den eksisterende gård og arealer til offentlige formål er
undtaget.
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Rækkefølgeplanens prioriteringer og forudsætninger

PRIORITET
1
2

OMRÅDE
Langvad Bakker B1 51.B.18
Langvad Bakker B2 51.B.19

FORUDSÆTNING
51.B.18 er udbygget med mindst 3/4

Se kort med udpegning af prioriterede områder herunder.

1

2
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BEVARINGSVÆRDIGT LANDSKAB
Retningslinjer
1. Områder af særlig landskabelig interesse
I områder af særlig landskabelig interesse skal hensynet til landskabets karakter og visuelle oplevelsesmuligheder tillægges særlig stor vægt. Landskabets karaktergivende træk må ikke ændres,
hvis det forringer de eksisterende forhold (se retningslinjer i afsnittet om landskabskarakter), eller
reducerer muligheden for at styrke landskabets karakter og visuelle oplevelsesmuligheder.
I områder af særlig landskabelig interesse kan der kun i ganske særlige tilfælde ske inddragelse af
areal til ikke-landbrugsmæssigt byggeri, byudvikling, større veje, større tekniske anlæg og klimatilpasningsløsninger. Hvor anlæg og byggeri af særlige årsager tillades, skal de placeres og udformes under særlig hensyn til landskabets karakter og visuelle oplevelsesmuligheder.
Ved gennemførelse af byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug
og skovbrug, skal bygninger og anlæg placeres og udformes med særlig hensyntagen til opretholdelse af landskabets karakter og visuelle oplevelsesmuligheder.
Redegørelse
Dalstrøget/dalarmen langs Langvad Bæk, der mødes med Lyngbygård Ådal mod nord, har sammen med Lyngbygård Ådal mod nord særlig landskabelig interesse. I forbindelse med planlægningen for Langvad Bakker er de landskabelige udpegninger langs dalstrøget/dalarmen og mod vest
ved en mindre erosionsdal blevet justeret, så de mere præcist afspejler de landskabelige interesser
på baggrund af terrænforholdene og den visuelle oplevelse af landskabet.
Justeringen langs den vestlige del af dalarmen omkring Langvad Bæk er sket med baggrund i terrænet sammenholdt med et ønske om at bevare en ugeneret oplevelse af landskabet set fra landskabsrummet i dalstrøget/dalarmen. I dalstrøget løber Sorringvej, der fungerer som en rekreativ
sti fra Låsby mod nord til Lyngbygård Ådal. I bunden af dalstøget er udpegningen tilpasset så den
følger kirkegårdsmuren og Nørregade frem til bebyggelsen øst for dalstrøget.
Mod øst er det ikke muligt at fastlægge en udpegning der sikrer en ugeneret oplevelse af landskabet. Her er udpegningen tilpasset så den i højere grad følger landskabets naturlige fald ned mod
dalarmen. Dog er udpegningen for det eksisterende rammeområde 51.B.13 uændret.
Ændringen i udpegningen kan ses herunder.
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Øverst ses den eksisterende udpegning af bevaringsværdigt landskab. Nederst ses ændret afgrænsningen for Langvad
Bæk samt ved slugten vest for strukturplanens område.
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RAMMEOMRÅDER
OMRÅDE 51.B.17

RAMMER - KOMMUNEPLAN’16

FREMTIDIGE RAMMER

Plan nr.

-

51.B.17

Plannavn

-

Langvad Bakker B0

Generelle anvendelse

-

Boligformål

Specifikke anvendelse

-

Fælles friarealer til boligformål og fællesformål

Konkrete anvendelse

-

-

Notat om generelle
anvendelse

-

-

Notat om områdeanvendelse

-

Veje og stier, anlæg til håndtering af overfladevand, tekniske anlæg og fællesfaciliteter,
herunder varmeforsyning, fælleshus og rekreative funktioner.

Notat om opholdsarealer

-

Grønne arealer skal gives et naturligt præg
med et minimum af plejebehov.

Notat om bebyggelsens
omfang og placering

-

Etageareal til fælleshusformål må maks. udgøre 500 m2. Etageareal til andre fællesbygninger må maks. udgøre 300 m2. Derudover
kan placeres tekniske anlæg til fælles forsyningsformål.
Bebyggelse skal placeres i nærhed til ankomsten fra Klankballevej, uden for kirkeindsigtslinjen og i overensstemmelse med Strukturplan for Langvad Bakker. Bebyggelse til fælles
forsyningsformål kan dog placeres andre steder, såfremt det er teknisk nødvendigt.
Højde maks. 6,5 meter og maks. 1 etage. Placering af bebyggelse skal tage hensyn til indsigten til Låsby Kirke.

Bebyggelse %, angivet for

-

-

Maks. etager

-

1

Maks. bygningshøjde

-

6,5

Minimum miljøklasse

-

-

Maksimum miljøklasse

-

-

Distrikt: Låsby
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OMRÅDE 51.B.17

RAMMER - KOMMUNEPLAN’16

FREMTIDIGE RAMMER

Notat om miljøforhold

-

Området skal indrettes, så risikoen for grundvandsforurening minimeres og grundvandsdannelsen sikres.
Der er mulighed for naturgenopretning inden
for rammen.
Den østlige del af området er omfattet af landskabelige interesser.

Notat om infrastruktur

-

Området vejbetjenes fra Klankballevej. Områdets stisystem skal sikre adgang til natur og
byfunktioner i og uden for området.
Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg
Kommunes gældende parkeringsnorm.

Notat

-

Området skal indrettes i overensstemmelse
med principperne i “Strukturplan for Langvad
Bakker”.

Notat om støj og anden plan- lægning

-

Fremtidig zone

-

Byzone

Nuværende zone

-

Landzone

Planstatus

-

Vedtaget

13



OMRÅDE 51.B.18

RAMMER - KOMMUNEPLAN’16

FREMTIDIGE RAMMER

Plan nr.

-

51.B.18

Plannavn

-

Langvad Bakker B1

Generelle anvendelse

-

Boligformål

Specifikke anvendelse

-

Åben-lav, tæt-lav og etageboligformål

Konkrete anvendelse

-

-

Notat om generelle
anvendelse

-

Åben-lav, tæt-lav og etageboligformål

Notat om områdeanvendelse

-

Inden for området kan der etableres institutioner til betjening af området samt anlæg til
fælles varmeforsyning.

Notat om opholds- og friar- ealer

Mindst 5 % af områdets areal skal anvendes til
nærrekreative formål.

Notat om bebyggelsens
omfang og placering

-

Bebyggelsesprocent for det samlede område
maks. 45, fordelt på åben-lav og tæt-lav maks.
40%, etagebebyggelse maks. 50 % og anden
bebyggelse maks 45 %. Etageantal maks. 2 etager. Bygningshøjde maks. 8,5 meter af hensyn
til Låsby Kirke. For sydligste række af boliger
dog højst 7,5 meter af hensyn til eksisterende
boliger i Klanghøj.
Højst 2/5 af det samlede antal boliger inden
for rammeområdet må være traditionelt åbenlavt byggeri.

Bebyggelse %, angivet for

-

45 for rammeområdet under et

Maks. etager

-

2

Maks. bygningshøjde

-

8,5 meter

Minimum miljøklasse

-

-

Maksimum miljøklasse

-

-

Notat om miljøforhold

-

Området skal indrettes, så risikoen for grundvandsforurening minimeres og grundvandsdannelsen sikres.

Notat om infrastruktur

-

Området vejbetjenes fra Klankballevej. Der
skal sikres adgang fra boligområdet og fra
de eksisterende områder i Låsby gennem boligområdet til naturen i og omkring Langvad
Bakker.
Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg
Kommunes gældende parkeringsnorm.

Notat

-

Rammeområdet er berørt af rækkefølgeplan,
se kommuneplanens hovedstruktur. Området
skal indrettes i overensstemmelse med “Strukturplan for Langvad Bakker”.

Notat om støj og anden
planlægning

-

-

Distrikt: Låsby

Fremtidig zone
Nuværende zone

 Planstatus

Byzone
-
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Landzone
Vedtaget

OMRÅDE 51.B.19

RAMMER - KOMMUNEPLAN’16

FREMTIDIGE RAMMER

Plan nr.

-

51.B.19

Plannavn

-

Langvad Bakker B2

Generelle anvendelse

-

Boligformål

Specifikke anvendelse

-

Åben-lav, tæt-lav og etageboligformål

Konkrete anvendelse

-

-

Notat om generelle
anvendelse

-

Åben-lav, tæt-lav og etageboligformål

Notat om områdeanvendelse

-

Inden for området kan der etableres institutioner til betjening af området samt anlæg til
fælles varmeforsyning.

Notat om opholds- og friar- ealer

Mindst 5 % af områdets areal skal anvendes til
nærrekreative formål.

Notat om bebyggelsens
omfang og placering

-

Bebyggelsesprocent for det samlede område
maks. 45, fordelt på åben-lav og tæt-lav maks.
40%, etagebebyggelse maks. 50 % og anden
bebyggelse maks 45 %. Etageantal maks. 1
etage for boliger i første række mod østlig afgrænsning og maks. 2 etager for resten af området. Bygningshøjde maks. 4 m for boliger i
første række mod øst og syd af hensyn til landskabsoplevelsen og maks. 6,5 m for resten af
området af hensyn til Låsby Kirke og oplevelsen af det landskabelige interesseområde.
Højst 2/5 af det samlede antal boliger inden
for rammeområdet må være traditionelt åbenlavt byggeri.
Området skal indrettes så der opnås en sigtelinje til Låsby Kirke i en nord-sydgående retning.

Bebyggelse %, angivet for

-

45 for rammeområdet under et

Maks. etager

-

2

Maks. bygningshøjde

-

6,5 meter

Minimum miljøklasse

-

-

Maksimum miljøklasse

-

-

Notat om miljøforhold

-

Området skal indrettes, så risikoen for grundvandsforurening minimeres og grundvandsdannelsen sikres.

Distrikt: Låsby

15



OMRÅDE 51.B.19

RAMMER - KOMMUNEPLAN’16

FREMTIDIGE RAMMER

Notat om infrastruktur

-

Området vejbetjenes fra Klankballevej. Der
skal sikres adgang fra boligområdet og fra
de eksisterende områder i Låsby gennem boligområdet til naturen i og omkring Langvad
Bakker.
Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg
Kommunes gældende parkeringsnorm.

Notat

-

Rammeområdet er berørt af rækkefølgeplan,
se kommuneplanens hovedstruktur. Området
skal indrettes i overensstemmelse med “Strukturplan for Langvad Bakker”.

Notat om støj og anden
planlægning

-

-

Fremtidig zone



Byzone

Nuværende zone

-

Landzone

Planstatus

-

Vedtaget
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OMRÅDE 51.O.05

RAMMER - KOMMUNEPLAN’16

FREMTIDIGE RAMMER

Plan nr.

-

51.O.05

Plannavn

-

Langvad Bakker O1

Generelle anvendelse

-

Område til offentlige formål

Specifikke anvendelse

-

Område til offentlige formål

Konkrete anvendelse

-

-

Notat om generelle
anvendelse

-

-

Notat om områdeanvendelse

-

Offentlige institutioner, herunder daginstitutioner.

Notat om opholdsarealer

-

Der skal sikres sammenhæng til den eksisterende daginstitution mod syd.

Notat om bebyggelsens
omfang og placering

-

Der skal tages hensyn til Låsby Kirke. Bebyggelsesprocent maks. 45.

Bebyggelse %, angivet for

-

Rammeområdet.

Maks. etager

-

2

Maks. bygningshøjde

-

8,5

Minimum miljøklasse

-

-

Maksimum miljøklasse

-

-

Notat om miljøforhold

-

Området skal indrettes, så risikoen for grundvandsforurening minimeres og grundvandsdannelsen sikres.

Notat om infrastruktur

-

Området vejbetjenes fra Klankballevej.
Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg
Kommunes gældende parkeringsnorm.

Notat

-

Området skal indrettes i overensstemmelse
med principperne i “Strukturplan for Langvad
Bakker”.

Distrikt: Låsby

Notat om støj og anden plan- lægning

-

Fremtidig zone

-

Byzone og landzone

Nuværende zone

-

Byzone og landzone

Planstatus

-

Vedtaget
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OMRÅDE 51.BE.02

RAMMER - KOMMUNEPLAN’16

FREMTIDIGE RAMMER

Plan nr.

51.BE.02

51.BE.02

Plannavn

Ved Nørregade og Hovedgaden, nord

Ved Nørregade og Hovedgaden, nord

Generelle anvendelse

Blandet bolig og erhverv

Blandet bolig og erhverv

Specifikke anvendelse

Boligbebyggelse, kro, restaurant og offentlige Boligbebyggelse, kro, restaurant og offentlige
formål.
formål.

Konkrete anvendelse

-

-

Notat om generelle
anvendelse

-

-

Notat om områdeanvendelse

Indenfor området kan der etableres institu- Indenfor området kan der etableres institutioner til betjening af området.
tioner til betjening af området.

Notat om opholdsarealer

-

Notat om bebyggelsens
omfang og placering

Bebyggelsesprocent: åben-lav maks. 30% og Bebyggelsesprocent: åben-lav maks. 30% og
anden bebyggelse maks. 60%.
anden bebyggelse maks. 60%.

Bebyggelse %, angivet for

60 %

60 %

Maks. etager

1,5

1,5

Maks. bygningshøjde

8,5

8,5

Minimum miljøklasse

-

-

Maksimum miljøklasse

-

-

Notat om miljøforhold

Virksomhederne skal overholde de gældende Virksomhederne skal overholde de gældende
støjniveauer i forhold til andre støjfølsomme støjniveauer i forhold til andre støjfølsomme
områder.
områder.

Notat om infrastruktur

Parkeringskravet fastsættes efter Skander- Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg Kommunes gældende parkeringsnorm.
borg Kommunes gældende parkeringsnorm.

Notat

Der må ikke etableres spillehaller/spilleklub- Der må ikke etableres spillehaller/spilleklubber med gevinstgivende spilleautomater.
ber med gevinstgivende spilleautomater.

Distrikt: Låsby



-

Notat om støj og anden plan- lægning

-

Fremtidig zone

Byzone

Byzone

Nuværende zone

Byzone

Byzone

Planstatus

Vedtaget

Vedtaget
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OMRÅDE 51.R.05

RAMMER - KOMMUNEPLAN’16

FREMTIDIGE RAMMER

Plan nr.

51.R.05

51.R.05

Plannavn

Sti fra Hovedgaden

Sti fra Hovedgaden

Generelle anvendelse

Rekreativt område

Rekreativt område

Specifikke anvendelse

Rekreativt område

Rekreativt område

Konkrete anvendelse

-

-

Notat om generelle
anvendelse

-

-

Notat om områdeanvendelse

Grønt område der skal friholdes for be- Grønt område der skal friholdes for bebyggelse.
byggelse.

Notat om opholdsarealer

Stier og stiforbindelser skal fastholdes og sty- Stier og stiforbindelser skal fastholdes og styrkes.
rkes.

Notat om bebyggelsens
omfang og placering

-

-

Bebyggelse %, angivet for

-

-

Maks. etager

-

-

Maks. bygningshøjde

-

-

Minimum miljøklasse

-

-

Maksimum miljøklasse

-

-

Notat om miljøforhold

-

-

Notat om infrastruktur

-

-

Notat

Områdets beplantningsstruktur skal vedlige- Områdets beplantningsstruktur skal vedligeholdes og bevares.
holdes og bevares.

Distrikt: Låsby

Notat om støj og anden plan- lægning

-

Fremtidig zone

Byzone og landzone

Byzone og landzone

Nuværende zone

Byzone og landzone

Byzone og landzone

Planstatus

Vedtaget

Vedtaget
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OMRÅDE 51.R.10

RAMMER - KOMMUNEPLAN’16

FREMTIDIGE RAMMER

Plan nr.

51.R.10

51.R.10

Plannavn

Grønt område Låsby nordvest

Grønt område Låsby nordvest

Generelle anvendelse

Rekreativt område

Rekreativt område

Specifikke anvendelse

Større rekreativt område

Større rekreativt område

Konkrete anvendelse

-

-

Notat om generelle
anvendelse

-

-

Notat om områdeanvendelse

Offentligt grønt område med mulighed for Offentligt grønt område med mulighed for
landbrugsdrift.
landbrugsdrift.

Notat om opholdsarealer

Gennem området skal der udlægges arealer til Gennem området skal der udlægges arealer til
offentlig ophold og færdsel.
offentlig ophold og færdsel.

Notat om bebyggelsens
omfang og placering

Området skal friholdes for bebyggelse, bortset Området skal friholdes for bebyggelse, bortset
fra mindre bygninger der understøtter områ- fra mindre bygninger der understøtter områdets anvendelse.
dets anvendelse.

Bebyggelse %, angivet for

-

-

Maks. etager

-

-

Maks. bygningshøjde

-

-

Minimum miljøklasse

-

-

Maksimum miljøklasse

-

-

Notat om miljøforhold

-

-

Notat om infrastruktur

-

-

Notat

Området skal have karakter af landskabelig Området skal have karakter af landskabelig
overgang mellem by og land.
overgang mellem by og land.

Distrikt: Låsby



Notat om støj og anden plan- lægning

-

Fremtidig zone

Landzone

Landzone

Nuværende zone

Landzone

Landzone

Planstatus

Vedtaget

Vedtaget
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OMRÅDE 51.O.03

RAMMER - KOMMUNEPLAN’16

FREMTIDIGE RAMMER

Plan nr.

51.O.03

51.O.03

Plannavn

Låsby Kirke

Låsby Kirke

Generelle anvendelse

Område til offentlige formål

Område til offentlige formål

Specifikke anvendelse

Religiøse institutioner og gravpladser

Religiøse institutioner og gravpladser

Konkrete anvendelse

-

-

Notat om generelle
anvendelse

-

-

Notat om områdeanvendelse

Kirke og kirkegård med tilhørende servicebyg- Kirke og kirkegård med tilhørende servicebygninger.
ninger.

Notat om opholdsarealer

-

-

Notat om bebyggelsens
omfang og placering

Kirketårn og lign. kan være højere end øvrig
bebyggelse i området. Området skal friholdes
for bebyggelse, bortset fra mindre bygninger
der understøtter områdets anvendelse.

Kirketårn og lign. kan være højere end øvrig
bebyggelse i området. Området skal friholdes
for bebyggelse, bortset fra mindre bygninger
der understøtter områdets anvendelse.

Bebyggelse %, angivet for

-

-

Maks. etager

-

-

Maks. bygningshøjde

-

-

Minimum miljøklasse

-

-

Maksimum miljøklasse

-

-

Notat om miljøforhold

-

-

Notat om infrastruktur

Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg Parkeringskravet fastsættes efter Skanderborg
Kommunes gældende parkeringsnorm.
Kommunes gældende parkeringsnorm.

Notat

Der skal udarbejdes en bevarende lokalplan.

Distrikt: Låsby

Der skal udarbejdes en bevarende lokalplan.

Notat om støj og anden plan- lægning

-

Fremtidig zone

Byzone

Byzone

Nuværende zone

Byzone

Byzone

Planstatus

Vedtaget

Vedtaget
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Vedtagelse
VEDTAGELSE

Således vedtaget fremlagt som forslag til kommuneplantillæg nr.
16-22 af Skanderborg Byråd den 2. maj 2019.

ENDELIG VEDTAGELSE

Foranstående kommuneplantillæg er vedtaget endeligt i Skanderborg
Byråd den XX. måned 20XX.
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Kommuneplan ‘16
Tillæg nr. 16-22

Låsby Vokser

Strukturplan for
Plan- og byudvikling, Maj 2019

Langvad Bakker

Indhold
3

Baggrund

5

LANDSBYEN LÅSBY

6

Vi bygger på historien

8

Fra landsby til centerby

11

Forudsætninger for byudvikling

12

LÅSBY VOKSER

14

Langvad Bakker - en ny bydel bliver til

15

Landskabet er udgangspunktet

18

Naturen inviteres ind

20

Låsby Kirke som ankerpunkt

21

Regnvand som ressource

22

Vejene sikrer god infrastruktur

23

Stier binder området sammen

24

Tætte boligområder og rammer for fællesskab

25

Flere boligformer

26

Gårdområdet bliver et bindeled

28

Illustrationsplan

30

Rækkefølgeplan sikrer naturlig udbygning

Nørregade set op ad bakken mod øst omtrent fra Sorringvejs udmunding til Nørregade.
Kilde: A. Kaae, 1949.

Baggrund
Byernes Vækst

I 2016 blev Låsby udpeget til centerby, og blev dermed én ud af Skanderborg Kommunes i alt fire centerbyer udover Skanderborg. I forlængelse af denne
udpegning, og som led i Skanderborg Byråds Udviklingsstrategi, blev der nedsat et ssærligt opgave
udvalg, som fik navnet Byernes Vækst. Udvalget indeholdt et underudvalg for hver af centerbyerne Galten-Skovby, Hørning, Ry og Låsby.
Det var et arbejdende udvalg bestående af både politikere, erhvervsfolk, foreninger og borgere, der sammen skulle se på, hvad det helt særlige var ved de
enkelte centerbyer. Opgaven var at komme med anbefalinger til den overordnede planlægning for byerne. Disse anbefalinger blev i 2018 omsat til kommuneplanrammer, så der kunne sættes skub i byernes
udvikling. Arbejdet mundede ud i et stort kommunplantillæg 16-05.
For Låsbys vedkommende var der som udgangspunkt
kun få muligheder for byvækst. Kommuneplanændringen i 2018 udlagde derfor nye boligrammer. Alle
disse boligudlæg er ved udgangen af 2018 i færd med
at blive lokalplanlagt. Derfor skal vi allerede nu se på,
hvor de næste boligområder skal være, og hvordan de
skal hænge sammen med den eksisterende by.

Lokal dialog

Der er i forbindelse med strukturplanen for Langvad Bakker
blevet afholdt forskellige borgermøder i Låsby. Øverst og i midten vises fotos fra et større borgermøde i Låsby hallen oktober
2018. Nederst vises fotos fra aktørmøde på Låsby Kro.

Som optakt til arbejdet med strukturplanen er der
blevet afholdt forskellige møder med borgere. Der
har været møder med naboer og interessenter. Derudover har der været afholdt et stort borgermøde
for hele byen, hvor der kom rigtig mange gode idéer
frem. Langt de fleste input har i større eller mindre
grad fået betydning for strukturplanen.

Strukturplan for Langvad Bakker

Dette dokument er en strukturplan for Låsbys næste
byudviklingsområde: Langvad Bakker - et boligområde med plads til ca. 250 boliger. Strukturplanen
beskriver intentionerne for det kommende boligområde samt de overordnede linjer for hvor veje, stier, boliger, rekreative områder mv. skal placeres - i
sammenhæng med det eksisterende Låsby.
Strukturplanen er bygget op af to dele:
Del 1 ser på, hvad Låsby er for en by. Hvordan den
har udviklet sig gennem tiderne, og hvordan Langvad Bakker og Låsby skal bindes sammen, så udviklingen i det nye boligområde ikke stikker af fra den
eksisterende by.
Del 2 ser nærmere på selve boligområdet. Her beskrives hvordan området skal indrettes, hvor der
skal være boligudlæg, hvor der skal være veje og rekreative arealer, og hvilke kvaliteter, der skal vægte
højt i udformningen.

Samspil med kommuneplanen

Sideløbende med strukturplanen er der udarbejdet
kommuneplantillæg for 1/3 af områdets boliger. De
sidste 2/3 vil først blive kommuneplanlagt senere.
Del 2 beskriver derfor også kort hvordan kommuneplantillægget fastlægger en rækkefølgeplan, som
sikrer forhold omkring udbygningstakt, infrastruktur samt skole- og institutionsforhold.

3

4

Landsbyen Låsby
Strukturplan for

Langvad Bakker
5

Vi bygger på historien
For at kunne planlægge for fremtiden, må
man ofte se tilbage, for at forstå en by og
dens oprindelse.

Låsbys opståen

Låsby startede som en klump gårde omkring kirken på "den hellige bakke", hvor
der tilbage i vikingetiden sandsynligvis
har ligget et tempel til dyrkning af nordiske guder.
Af gamle kort kan man se, at haven til
Nørregård (se modsatte side) med en vis
sandsynlighed er den gård, hvorfra byen
har udviklet sig.
Gårdene har oprindeligt ligget meget tættere end i dag med stor risiko for brandfare. I forbindelse med gårddelinger og
udflytninger har byen spredt sig, som det
ses på kortet øvert på næste side. Mange
af de oprindelige gårde ses stadig i Låsbys
bybillede i dag.

En klassisk vejlandsby

Låsby er en klassisk vejlandsby, hvor byens gårde og husmandssteder har placeret
sig omkring landsbyvejen. De fleste gårde
ligger faktisk på sydsiden af vejen i landskabets lavning. Flere af byens gamle gårde ses stadig i bybilledet i dag. Det er en
værdi for byen, at man kan aflæse historien i den nuværende by.

Udvikling i ryk

Da landevejen mellem Aarhus og Silkeborg blev anlagt i 1850'erne, lå den syd
for Låsby, et stykke uden for byen. Men da
den nye vej tiltrak mere færdsel, voksede
Låsby ud ad de gamle landsbyveje og ned
mod den nye vej af chaussésten. Vejen kan
aflæses tydeligt på kort med sin helt lige
vejlinje.
I 1960’erne og 70’erne voksede Låsby
markant, da parcelhuset gjorde sit indtog
her som i så mange andre byer. Parcelhuskvarterer og en ny skole opstod mellem
den gamle landsby og hovedvejen Silkeborg Aarhus.

Låsby 1842-1899

I starten af 2000 blev Klanghøj udviklet,
og nogle år senere fulgte området ved Jens
Martin Knudsens Vej, der nu er færdigudbygget.
Ligesom hovedvejen mellem Silkeborg
og Aarhus har haft indvirkning på Låsbys
udvikling, har Herning-mototorvejen, der
åbnede første etape i 2003 mellem Aarhus
og Låsby, fået betydning for Låsby. At der
nu er afkørsel til og fra motorvejen betyder, at Låsby har fået større mulighed for
at tiltrække både erhverv og flere borgere.

© Skanderborg Kommune, © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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Låsby Kirke
Nørregård

Udskiftningskort fra 1797, der viser gårdes og huses placering efter
udskiftningen.
Matrikel nr. 15 (den daværende Nørregård, som lå i haven til nuværende Nørregård) er den gård, som byen har vokset sig ud fra. Tidligere lå byens gårde som en tæt klump omkring kirken.

Nørregade

De tre gårde (8, 9 og 10) langs Nørregade har været én gård, som
tidligere var beliggende i bykernen. Ved udskiftningen er gården
samtidig med flytningen blevet opdelt i tre gårde, som ligger på række. De tre gårde er den dag i dag stadig beliggende ud til Nørregade.
Kilde: A. Kaae, 1949

Låsby 1965

Låsby 1980

Låsby 2018
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Fra landsby til centerby
”Låsby er middelalderbyen og det vilde
vesten i skøn forening.
En hybrid mellem en vindblæst, jysk vejkantsby og en klassisk, søvnig landsby”
Citat fra Byernes Vækst 2016

”Låsby - byen uden centrum”
Citat fra Byernes Vækst 2016

Låsby i fremtiden

I dag er Låsby en by med mange gode kvaliteter. Byen har en lang historie bag sig,
der stadig kan aflæses i bybilledet i dag,
men mest af alt er Låsby en by, der er god
at bo og leve i.
Låsby er overgået fra at være et lokalcenter med landsbystemning til at have en ny
rolle som centerby. Det betyder mere byudvikling og dermed flere indbyggere på
sigt.
I takt med at Låsby vokser, skal byens forskellige funktioner følge med udviklingen,
ligesom beboerne i byen skal vænne sig til
byens nye rolle i kommunen.
Låsby har i dag godt 2.000 indbyggere. Låsby Skole går fra 0.-9. klasse og er
2-sporet. Derudover er der en speciallinje
(0.-9. klasse) med et godt renommé, som
trækker mange børn til – også uden for
kommunen.
Hvis man skal pege på ét centrum i byen,
8

er det området ved Låsby-hallen. Selve
Låsby-hallen udgør byens nye samlingspunkt, og er for nyligt udvidet med multihal, cafeområde, springgrav mv. I tilknytning hertil ligger Låsby Søpark, der er et
klimasikringsanlæg udformet som en stor,
rekreativ park med opholds- og idrætsfaciliteter. Det er her, man mødes i hverdagen i Låsby. Ved siden af hallen ligger
Låsby Friluftsbad, som er åbent i sommerhalvåret.
Byens eneste dagligvarebutik ligger centralt i byen og tæt på skolen, men ikke så
tilgængelig fra det overordnede vejsystem.
Busruterne i området understøtter Låsbys
forbindelse til Galten-Skovby og Silkeborg, og skolebussen forbinder skoledistriktets med Låsby Skole.
Låsby Kro har siden 1734 været placeret
på Kirketorvet. I 2015 fik kroen ny ejer.
Kroen har mange musik-arrangementer,
der tiltrækker gæster fra et stort opland.

Låsby Friluftsbad

Låsby Skole

Låsby Søpark med hallen i baggrunden

Låsbys eneste dagligvareforretning

Låsby Forsamlingshus

Kroen og det grønne areal foran
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Forudsætninger for byudvikling
65 P-pladser

0 kvm

Når en by står over for store udviklingsplaner, er det vigtigt at se på, hvordan udviklingen må forventes
at til
påvirke
resten
Område
offentlige
af byen, og træffe
de
nødvendige
(ca 18.000 kvm)foranstaltninger, så den eksisterende by fortsat
trives.

- Børneinsitution
- Parkering i infrastrukDe nødvendige investeringer
tur og offentlige institutioner vil løbende
blive vurderet.

Kirketorvet binder sammen

Den nuværende plads foran kirken og kroen har i dag kun én anvendelse - parkering
til de funktioner, der findes i nærområdet.
Pladsen har ellers gode kvaliteter, som kan
bruges aktivt i at skabe et velfungerende
byrum - en god skala, hyggelige rammer
og gode muligheder for solskin.
I forbindelse med at vejen til Langvad
Bakker opgraderes, vil Kirketorvet blive
opdateret, så der fortsat er parkeringspladser, men også plads til ophold for kirkegæster og besøgende til kroen. På den
måde bliver pladsen og de omkringliggende funktioner et vigtigt bindeled mellem
den eksisterende by og den nye bydel.

Sammenhæng via vejnettet

Det nye boligområde skal vejbetjenes, via
en vejadgang fra Kirketorvet til det nye
boligområde. Denne vejadgang vil i begyndelsen blive den primære vejadgang til
området.
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Skur

Vejadgangene skal sikre at
Evt. menighedshus
fortsat oplever sammenhængskraft,
• det eksisterende vejnet belastes mindst
muligt, og
• børn kan komme sikkert i skole og til friLangvad Have
tidsaktiviteter.
Kirke Haven

• byen
formål

Vestlig vejadgang aflaster

Kapel

GJERNVEJ

IndkørselKirkegård
til kapel
Evt. belægningsskift

Af hensyn til at mindske belastningen af
Hovedgaden er det besluttet, at der efter
realisering af den første 1/3 skal tages
stilling til etablering af en ny vej fra rundkørslen ved Flensted og vest om Låsby, så
det samlede område vejbetjenes både fra
øst og vest.

Kirkegård
Holdeplads

Den øgede trafik til og fra det nye boligområde vil primært påvirke trafikken på
Hovedgaden, der samtidig er adgangsvej
til skolen for mange skolebørn.
I fremtiden skal Hovedgaden derfor indrettes anderledes, så den bliver tosporet,
samtidig med at hastigheden på vejen begrænses til 40 km/t. Det vil sikre en høj
kapacitet på Hovedgaden, uden at gå på
kompromis med sikker skolevej.

RAMPE

Menighedshus

FORAREAL

KIRKETORVET

Denne vej skal i fremtiden også vejbetjene
de boligområder, der på et tidspunkt forventes udbygget mod vest mellem Flensted og Låsby.

Trafiksikre løsninger

Kirke

Indkørsel til
kirketorvet

Forareal til kroen

Kroen

GL. SILKEBORGVEJ

RUNDKØRSEL

En mulig idé til hvordan Kirketorvet kan indrettes, når vejen gennem Kirketorvet til den
nye bydel skal forbedres. Det er hensigten, at det nuværende antal parkeringspladser skal
bevares og at der fortsat skal være sammenhæng til kirken og kroen.

Ny daginstitution
Gjernvej

LANGVAD
BAKKER
Vejadgang til 1/3
af området

Vejadgang til 2/3
af området

Ny daginstitution

Kirketorvet
Hammelvej

Børnehuset Viften

Låsby Hallen
Hovedgaden
Låsby Skole

Motorvej

Langvad Bakker skal i første omgang vejbetjenes fra Kirketorvet, og på længere sigt af en
ny vej vest for byen - det vil aflaste Hovedgaden når området står fuldt udbygget.
Der skal placeres en ny institution i Langvad Bakker, hvor der samtidig kan opnås synergi med den eksisterende daginstitution. Inden den sidste 1/3 af området udbygges, skal
der laves en fornyet vurdering af skolens kapacitet.

Der er i dag én integreret institution i Låsby - Børnehuset Viften. Her er plads til
16 vuggestuebørn og 120 børnehavebørn.
Kapaciteten er i dag udnyttet. Dertil kommer i alt 49 dagplejepladser, der i høj grad
dækker pasningsbehovet for de 0-3-årige.
Også her er kapaciteten udnyttet, og antallet af dagplejepladser forventes at falde.
Det er besluttet, at der skal opføres en
daginstitution for at udvide kapaciteten
i Låsby. Institutionen skal ligge i tilknytning til Langvad Bakker, og i nærhed til
Børnehuset Viften, så synergieffekter mellem de to institutioner kan udnyttes. Den
nye institution skal have vejadgang fra
området i Langvad Bakker.
Lokalplanlægning for daginstitution og
første boligområde i Langvad Bakker kan
ske parallelt. Rækkefølgeplanen i kommuneplantillægget sikrer, at opførslen af en
ny institution tidsmæssigt sker i sammenhæng med etablering af nye boliger.

Udvidelse af skole på sigt

fuld udbygning af Langvad Bakker. Skolens kapacitet vil løbende blive revurderet.
Udvidelse til 2,5 spor forventes at kunne
rummes inden for skolens eksisterende
areal, såfremt den eksisterende bygningsmasse opdateres og evt. udbygges. Der er
dog en allerede eksisterende udfordring
med parkering og areal til udeaktiviteter.
For at løse denne udfordring, kan det på
sigt blive nødvendigt at opkøbe areal til
skoleformål.

Låsby Hallen

Et stigende elevtal vil medføre, at trykket
på Låsby-hallerne øges – både i skoletiden
og til fritidsaktiviteter uden for skoletiden.
Umiddelbart vurderes hallen at have den
nødvendige kapacitet. Såfremt gymnastiksalen på skolen inddrages til andre formål
– f.eks. ved ombygning og udvidelse – vil
dette medføre yderligere behov for halkapacitet i Låsby-hallen. Hvis der er behov
for at udvide hal-kapaciteten, vil det være
en politisk beslutning, som kan ske samtidig med, at skolekapaciteten revurderes.

Låsby Skole er en to-sporet skole fra 0.-9.
klasse. Hertil kommer en specialafdeling
fra 0.-9. klasse.
Skolen har kapacitet til at rumme ca. 2/3
af den forventede udvikling i Langvad
Bakker, før der vil være behov for at udvide skolen. Det forventes, at skolen skal udvides til 2,5 spor, for at kunne rumme en
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Låsby Vokser
Strukturplan for

Langvad Bakker
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Langvad Bakker - En ny bydel bliver til
Langvad Bakker er beliggende nord-vest
for den eksisterende by. Navnet "Langvad
Bakke" er fremkommet ud fra en gammel
stedbetegnelse nord for området. Bækken
som løber langs med Sorringvej, øst for
området, hedder ligeledes Langvad Bæk.
Langvad Bakker knytter sig til det historiske centrum i Låsby - kirken og kroen - via
sin vejforbindelse.

Området

Området er på 39 ha og består i dag
primært af landbrugsjord. Mod syd afgrænses området af parcelhuskvarteret
Klanghøj samt kroen og kirken. Mod øst
grænser området ud til Sorringvej og
Langvad Bæk, der løber i dalen langs med
vejen. Mod nord og vest dyrkes jorden.
Fra området er der fantastiske lange kig
over skov, marker og enge.

Klankballevej

Områdets gennemgående vej Klankballevej er en grusvej, der forbinder Låsby med
Flensted. I tidligere tider har man kunnet
komme til Randers fra Klankballevej mod
nord. I dag vejbetjener Klanballevej seks
gårde og husmandsteder, en minkfarm
samt en juletræsplantage, som op mod
efteråret har en del tung transport af juletræer. Derudover er der mange mindre
skovlodder, som blandt andet bruges til
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jagt. De eksisterende aktiviteter skal kunne fortsætte.

Fra landbrugsjord til boligområde
Planlægningen for Langvad Bakker er
fremkommet ved at bygge området op
som lag. Figuren til højre læses nedefra og
op.
Landskabets form er grundlaget for al
planlægning og er brugt som en styrke for
de øvrige elementer. Naturen er et stærkt
hovedgreb, som har lagt nogle overordnede rammer for disponeringen af området.
Strømningsvejen og lave arealer har givet
en naturlig placering af klimavandet. Kirkens placering i forhold til terrænet dikterer nogle "lommer", der skal friholdes, for
at kunne bevareindsigten.
Når de strukturer er lagt fast, kan der arbejdes med placering af veje og stier. Til
sidst kan boligområderne placeres, så eksisterende og nye funktioner kan sameksistere.
På de næste sider beskrives arbejdet med
de enkelte lag nærmere.

Boligområder

Veje og stier

Kirkeindsigt

Klimavand

Natur

Landskab

Landskabet er udgangspunktet
Et landskab med oplevelser
Terrænet i området er stærkt kuperet med
niveauspring på mere end 20 meter.

Et kig til Sorringvej fra den østlige del af Langvad Bakker.

Området ligger højt i landskabet over
Lyngbygård Ådal mod nord og et mindre
dalstrøg/dalarm mod øst med Langvad
Bæk i bunden. Terrænet inden for området er meget varieret. I den sydlige del
af området omkring Klankballevej falder
terrænet jævnt mod nord mod en mindre
lavning, mens terrænet nord for lavningen
stiger svagt, inden det igen fader kraftigt
ned mod ådalen og dalarmen mod øst.
Lavningen i området falder mod nordvest
og ender i den nordvestlige ende af området i en slugt i dalsiden af Lyngbygård
Ådal.
Lyngbygård Ådal og dalen langs Langvad
Bæk er i Kommuneplan 16 udpeget som
landskab af særlig landskabelig interesse.

Vest for Langvad Bakker findes denne vej ned til skoven i slugten.

Dalstrøget omkring Låsby er kendetegnet ved de stejle, krøllede dalsider, hvor
vandet flere steder har eroderet slugter og
mindre dale i dalskråningerne. Landsbyerne langs Lyngbygård Ådal har ligget højt
i landskabet på overkanten af dalstrøget.
Låsby ligger lidt tilbagetrukket fra hovedstrøget af Lyngbygård Ådal over det mindre dalstrøg omkring Langvad Bæk, der
afslutter området Langvad Bakker mod
øst. Karakteristisk for Lyngbygård Ådal er

ligeledes de mange kig på tværs af ådalen,
som opleves tydeligt fra de højtliggende
partier af Langvad Bakker.

Landskabets betydning for
bydelen
Disse mange landskabelige kvaliteter er
med til at give bydelen et særkende, som
er helt unikt, når man passer på landskabet, og bruger det som et aktiv.

Det betyder landt andet, at området er
indrettet med øje for boligernes højde og
antal etager, som er meget varieret alt
efter hvilket område af Langvad Bakker,
man befinder sig i. Dette er af henyn til
landskabet, og de oplevelser man får, når
man bevæger sig rundt i området.
I boligområdet mod øst skal boligerne fx
holdes i en etage med fladt tag, for at bevare den oplevelse man får, når man går på
Sorringvej. Her har man i dag har et uforstyret kig op ad skråningerne til boligområdet. Det er særligt, at man kan bevare en
følelse af ugenerthed, selv om der ligger
boliger lige ved siden af.
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Der er en smuk udsigt ud over det kuperede landskab mod nord som med strukturplanen skal gøres mere tilgængelig for hele Låsby.
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10h
9g
8e

7d
11d

7dæ

Toppunkt
7000c

Slugt

2e

10z

6r

Slugt
13z

4u

5k

Lavning

14v

14a

Principper for landskab

Slugt

har til formål at sikre et område med høj landskabelig og rekreativ værdi.

9r

3a

15a

13f

•

8v

Områdets særlige terræn skal respekteres
ved at tilpasse boliger, haver og veje til
terrænnet.

16m

Slugt
3æ

4t

•

Områdets særlige terræn skal respekteres
ved at indrette fællesfriarealer og regnvandsbassiner så skånsomt som muligt.

Toppunkt

10æ

3s

3aa

10t
42
7000g

7a
40b

29a

Kirketor2d

•
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Strukturplanen skal sikre mulighed for
adgang til særlige udsigtspunkter for boligområdet såvel som resten af Låsby.

16a

13g

13s

Overdrevsarealet øst for bydelen har potentiale til at blive
et større, sammenhængende naturområde langs hele den
østlige afgrænsning ind til boligområdet.

2b

2c

13i

Kro

13k

7q

14h

6v
6t
6x

Diagrammet illustrerer områdets afgrænsning samt topografiske udformning.
4ao

4a

Boligernes møde med landskabet

Det overordnede princip for anlæg i form
af boliger, veje, stier mv. er, at det skal
udformes, så landskabets konturer underbygges. Områdets landskabelige kontraster skal forstærkes, så de visuelle oplevelser styrkes.
I boligområderne vil områdets overvejende skrånende terræn være en udfordring
for de kommende bygherrer. Omvendt
giver det også muligheder for at skabe
spændende boligområder og helt særlige
individuelle boliger, hvor terrænforskelle
eksempelvis udnyttes til ekstra høje rum
og forskudte etager, hævede balkoner,
tagterrasser og lignende.
Kombinationen af terræn, beplantning og
bebyggelse kan skabe et smukt og harmonisk område, og indretning under hensyn
til betydningen af vind, læ, sol og grønne
områder kan give boligerne særlig komfort. Det er essentielt, at de terrænmæssige forhold integreres som en del af de
enkelte bebyggelser i området. Nybyggeri, ikke mindst i form af enfamilieboliger,
skal tilpasses terrænformerne. Større terrænreguleringer bør generelt undgås og
ved sammenhængende bebyggelser skal
hensyn til terræn og landskab ske ud fra
en samlet plan.

Referencebilleder af boliger,
der på forskellig vis udnytter
terrænnet på en måde, hvor det
skaber kvalitet i boligen.
GRØFT

STI

1: Kædevilla i Hadsten tegnet af
Nodo Arkitekter.

Eksisterende gård mod nord.
2: PH's eget hus i Gentofte.
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3: Privat Villa i Galten tegnet af
Nodo Arkitekter.

4. Villa tegnet af Tegnestuen
Lorentzen.
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Principsnit som viser forskellige måder, hvorpå terrænspring kan optages i arkitekturen og skabe spændende boliger.
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Naturen inviteres ind
Sammenhæng og kvalitet

En af Langvad Bakkers største kvaliteter
er, at det ligger i naturskønne omgivelser.
I det nye område bliver den eksisterende
natur styrket og ny natur etableres. De
landskabelige elementer som overdrev,
slugter, dale og bakketoppe bruges til at
forstærke det nye byområdes kvalitet og
attraktionsværdi. Når området realiseres
bliver naturen plejet, så dyre- og plantelivet får et kvalitetsmæssigt løft i forhold til
de dyrkede marker, som området er i dag.
Inden for strukturplanens område er 11
hektar, svarende til 28 % af hele strukturplanens areal, udlagt til natur og grønne
områder i ét, samlet friareal. Det skal være
et areal, som kun kræver ekstensiv pleje, og det skal overvejende fremstå vildt.
Princippet er, at det grønne areal tættest
på byen gives et mere bymæssigt og plejet
præg og det grønne areal tættest på naturen får et vildt og naturmæssigt præg.
På den måde skabes der oplevelsesrige og
frodige boligområder med grobund for et
rigt friluftsliv og en øget naturforståelse.

Naturoplevelser for alle

En sammenhængende grøn struktur giver bedre friluftsmuligheder og adgang til
naturen og landskab for Låsbys borgere,
og skaber tillige optimale spredningskorridorer for landskabets flora og fauna.
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Der kan bygges særlige anlæg til ophold,
bænke, sidde-plateauer ved særlige udsigtspunkter samt mindre broer til forcering af vandløb mm.

Ny natur

Øst for strukturplanområdet findes et
mindre dalstrøg som sidegren til Lyngbygård Ådal. I bunden af dalstrøget løber Langvad Bæk og langs denne ligger
Sorringvej, der i dag fungerer som en sti.
Fra den nye bydel er der mod øst stejle skrænter ned bækken. I dag er arealet
ned mod dalstrøget og på dalsiden delvist
landbrugsjord, delvist bevokset med træer og delvist overdrev, der er en beskyttet
naturtype.
Der er et stort potentiale for at udvide dette naturområde, som samtidig vil kunne
fungere som græsningsareal for dyr, til
glæde for biodiversiteten og ikke mindst
den rekreative værdi for det nye boligområde og de eksisterende boliger i Låsby. Området vil på sigt kunne overdrages
til grundejerforeningen, som derefter vil
kunne forestå den nødvendige pleje af arealerne. Eksempelvis vil det være muligt at
etablere græsningslaug på arealerne.

I området ved Langvad Bakker skal naturen vægtes så højt at naturen ligefrem
trækkes ind i boligområdet.
Naturen skal koncentreres og samles i et større areal, så kvaliteten af naturarealet bliver bedst muligt. Det betyder også, boligområderne bliver mere fortættede, og at de enkelte boligområder ikke vil få store, interne grønne områder eller
store, grønne mellemrum og vejsidearealer.

Principper for naturen

har til formål at sikre et område med høj naturmæssig og rekreativ værdi:
•

Overgangen mellem by og land skal indeholde rekreative forbindelser til
gavn for boligområdet og det øvrige Låsby.

•

På matrikler, hvor naturen er direkte nabo, skal der sikres en skånsom overgang mellem boligområde og natur.

•

Naturpotentialer i nærområdet skal bringes i spil, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, fx ved udvidelse af overdrevsarealer.

•

Regnvandsbassiner skal udføres som "naturlige" søer med permanent
vandspejl, som tilfører en rekreativ og naturmæssig værdi til området.

•

Fællesarealer skal indrettes så plejebehovet minimeres og overgangen fra by
til land skal ske glidende.

Dalarm til
Lyngbygård
Ådal
Potentielt
naturområde
ca. 4 ha

Overdrevsareal
§3

Fremtidigt
boligområde

Stiforbindelse langs kommende
boliger binder den eksisterende
by sammen med landskabet

DDO®, ©COWI, © Danmarks Arealinformation

Overdrevsarealet er et beskyttet naturområde, som har potentiale til at vokse og blive til et stort, sammenhængende naturområde til glæde for både den nye bydel og den eksisterende by. Et overdrevsareal trives godt med græssende dyr der
holder vegetationen naturligt nede. Fra overdrevsarealet er der smukke kig ud over landskabet.
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Låsby Kirke som ankerpunkt
Visuel kontakt sikrer sammenhæng

Byens historiske centrum ligger omkring Låsby Kirke, der meget atypisk for en landsbykirke ligger lavt
i terrænet. Kirken fremstår som en hyggelig landsbykirke med kampestensfacader, hvidkalkede facader og rødt tegl på taget. I kirkens vestlige ende er
et beskedent kirketårn på taget af kirkebygningen.
Kirkegården omkranses næsten hele vejen rundt af
en hvidkalket mur med rød tegl.

Langvad Bakker ligger højt i landskabet i forhold til
kirken og fra flere steder i området er der kig til kirken og kirketårnet. Det ser man i dag, når man kører
på de eksisterende markveje mod Låsby, og denne
oplevelse skal sikres i fremtiden. Oplevelsen skal
være stærkest på de steder, hvor flest færdes, og jo
nærmere man befinder sig på kirken, jo tydeligere
skal oplevelsen være.

På den måde bliver Låsby Kirke et ankerpunkt, når
man bevæger sig rundt i området, og skaber en visuel kobling til den eksisterende by og ikke mindst den
historiske baggrund.
Diagrammet herunder viser, hvordan strukturplanens principper tænkes indarbejdet i boligområde.

Kirketårnet set fra Langvad
Bakker fra nord mod syd
10aa

Principper for Låsby Kirke

har til formål at sikre gode og velplacerede kig til og fra Låsby
Kirke:

12h

10h

9g
8e
7d

•

11d

Nye boligområder skal holde en respektafstand til Låsby
Kirke.

7dæ

7000c

10z
2e

•
•

•

Boligområder skal placeres og indrettes, så der fortsat er
visuel kontakt mellem landskab og Låsby Kirke.

6r

13z

4u

5k

14a

Den primære visuelle kontakt skal være sammenfaldende
med det store, fælles friareal, hvor flest muligt vil opleve
kirkens beliggenhed tæt ved boliogområdet.
Vigtigheden af den visuelle kontakt stiger med nærheden
til kirken.

14v

9r

3a

15a

13f
8v

16m

3æ

10æ

4t

3s

3aa

10t
42
7000g

7a
40b

29a
2d

16a

13g

13s

7q
2b

2c

14h

13i
6v
6t

13k
6x

4ao

4a

Indsigtslinjerne markerer det område, som strukturplanen
friholder for bebyggelse.
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Regnvand som ressource
Klimatilpasning giver værdi

I området er der særligt sårbart grundvand som vi
skal passe på. En udbygning af Langvad Bakker med
ca. 250 boliger vil medføre en øget mængde overfladevand fra veje, tage og øvrige belagte arealer.

det også i fremtiden kan styres uden om boligerne og
ned mod lavningen, hvor et større regnvandsbassin
etableres. Dette bassin vil kunne modtage vand fra
størstedelen af området. Til den lavere beliggende
østlige del af området skal der laves supplerende opstuvningsbassiner.

Det kuperede terræn i Langvad Bakker vil naturligt
lede overfladevand mod lavninger centralt i området. Boligområderne skal udvikles så overfladevan-

Regnvandsbassiner skal udformes som naturlige søer
med permanent vandspejl, som tilfører en rekreativ

værdi til området. Der kan indtænkes små broer og
opholdsplateauer ind i og omkring søen.
Udover den rekreative værdi det har at bruge regnvand aktivt i planlægningen, skaber søer og vådområder også gode muligheder for at udvikle biodiversiteten i området.

10aa

Principper for regnvandshåndtering

har til formål at sikre et område med høj miljømæssig bæredygtighed:

12h

10h

9g
8e
7d

11d

7dæ

•

De lavest liggende områder i strukturplanen skal friholdes for bebyggelse til regnvandsafledning.

•

Strukturplanen skal rumme tiltag der har til formål at
mindske risikoen for grundvandsforurening.

•

Ekstremregn skal tilbageholdes i området så omgivelserne ikke belastes.

7000c

10z
2e

6r

13z

4u

5k

14v
14a

9r

3a

15a

13f
8v

16m

3æ

10æ

4t

3s

3aa

10t
42
7000g

7a
40b

29a
2d

16a

13g

13s

7q
2b

2c

14h

13i
6v
6t

13k
6x

4ao

Klimakortet viser, hvor 100 års regn opstuves i det eksisterende, ubearbejdede terræn. Mod øst ses Langvad Bæk.

4a

Pilene viser regnvandets strønmimgsvejene på terrænnet, der
leder ned til en naturlig placering af et fælles regnvandsbassin
centralt i området, samt mindre bassiner mod øst. Bassiner
skal udformes så de tilføjer området en rekreativ værdi.
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Vejene sikrer god infrastruktur
God infrastruktur

Vejadgangen fra Kirketorvet sikrer god forbindelse med resten af byen, og nærheden
til kirken bliver identitetsskabende for det
nye boligområde. En nytænkning af Kirketorvet kan - sammen med den øgede trafik
her - i fremtiden gøre Kirketorvet til et nyt
samlingspunkt i Låsby. Dermed vil byens
historiske centrum få et arkitektonisk og
oplevelsesmæssigt løft.
Vest for området skal der på sigt anlægges
en ny vej, så Langvad Bakker vejbetjenes
fra både øst og vest.
Inde i området forgrener vejen sig i to fordelingsveje som illustreret i diagrammet og
herfra fordeler man sig på mindre boligveje. Den øst-vest gående stamvej skal forberedes til i fremtiden at kunne tilsluttes den
planlagte omfartsvej. Langs stamvejene
skal der etableres forbindelsesstier, som
sikker skolesti mm, ligesom der skal etableres sikre vejkryds for bløde trafikanter.

Principper for veje

har til formål at sikre en velfungerende infrastruktur:
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•

Området vejbetjenes fra Kirketorvet og på
sigt af en ny vej vest om Låsby. Begge disse adgange skal forbindes internt i strukturplanens område.

•

Området skal indrettes så eksisterende
anvendelse kan fortsætte, herunder adgang til eksisterende boliger og drift af
arealer nord og vest for området.

Stier binder området sammen
Gode stiforbindelser er vigtige for et velfungerende boligområde, fordi det binder området
sammen med den eksisterende by, og giver alternativer til at vælge bilen.
Det nye boligområde skal være attraktivt for
bløde trafikanter - særligt børn, der færdes på
egen hånd til skole eller fritidsaktiviteter. Derfor skal stier koble sig naturligt på de eksisterende stiforbindelser i byen, og placeres så de
opfordrer til bevægelse.
I kanten af alle boligområder, der ligger ud
mod naturen, skal der være natur-stier, som
sikrer at flere får adgang til naturen. Stierne vil
ligge med boligområderne på den ene side og
naturen på den anden side.
Gamle markveje skal bevares, de givr vejadgang til bagvedliggende jordlodder og de
rækker tilbage i tiden og viser historien frem. Illustration fra A. Kaae 1949.

Eksisterende sti ved Klanghøj, som Langvad Bakker skal koble sig på.

Principper for stier

har til formål at sikre et alternativ til bløde trafikanter:

Kig mod Langvad Bakker fra Klankballevej med kirken til højre, og haven til Nørregård
til venstre. Vejadgangen her skal opgraderes til at blive stamvej til området.

Klankballevej set fra øst mod vest. Vejen
bevares som gennemgående sti, mens biltrafikken på sigt flyttes til nye asfaltveje.

•

Sikre stikryds skal prioriteres i indretningen af
området.

•

Stier skal binde området sammen med den eksisterende by og på den måde være med til at
skabe tilhørsforhold til eksisterende Låsby.

•

Stiers udformning skal understøtte den funktion, som stien har.
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Tætte boligområder og rammer for fællesskab
Området skal være et boligområde til livet i alle aldre. Det betyder, at der skal være boliger som passer
til de fleste af livets faser. Når børnene flytter hjemmefra og haven eller huset bliver for stort, skal det
være muligt at flytte til en anden bolig, der passer
til den nye livsfase. Dermed kan de sociale netværk
nemmere bevares, og der vil ske en aldersmæssig løbende udskiftning af beboerne, så vi undgår de klassiske "sølvbryllupskvarterer".
Der stilles krav om forskellige boligtyper og et fokus
på mindre boligenheder, fordi nye undersøgelser viser en tendens til øget efterspørgsel på mindre boliger som fx små rækkehuse og lejligheder.

Dette giver en højere bebyggelsesprocent i de enkelte boligenklaver end i almindeligt parcelhusbyggeri.
Til gengæld er der store fælles friarealer i området,
som med deres centrale placering giver mulighed
for at mødes på tværs. Placeringen understøttes af
infrastrukturen i området, hvor adgangsvejene føres her forbi, og skaber visuel kontakt til, og dermed
øget bevidsthed om, fællesarealerne.
Fællesarealerne skal rumme mulighed for at opføre
fælleshus og andre fælles aktiviteter. Derudover skal
de enkelte boligenklaver indeholde et mindre areal
til at understøtte de små fællesskaber i det store område.

Det er tanken, at de grønne friarealer skal skabe et
nyt samlings- og mødested for beboerne i Langvad
Bakker og for alle borgere og aktive Låsby. De grønne friarealer skal udlægges og indrettes så flest mulige beboere, uanset alder og eventuelle handicaps,
inspireres til at anvende disse.

Principper for boligområder og fællesarealer

har til formål at skabe områder med høj social bæredygtighed
•

Boligområderne skal fortættes til fordel for et større
sammenhængende fællesareal.

•

Ud af den samlede mængde boliger inden for strukturplanområdet må højst 2/5 bestå af traditionelt åben-lavt
boligbyggeri.

•

Hver bolig-enklave skal indeholde mindst to forskellige
boligformer.

•

Boligenklaver skal opleves som separate enheder for at
give området variation og identitet.

•

I hver enklave skal etableres et mindre lokalt mødested,
der tilskynder til fællesskab fx en legeplads.

•

Fællesarealerne skal lægge op til ophold, leg og rekreation.

•

Fællesarealerne skal udlægges og indrettes så flest mulige beboere, uanset alder og eventuelle handicaps, insprireres til at anvende disse.

•

Fællesarealerne skal rumme mulighed for forskellige
deleordninger, herunder fælleshus, fællesskur til haveredskaber, trailer og lignende.

Areal som kommuneplanlægges senere

Areal som kommuneplanlægges senere

Areal som kommuneplanlægges senere

Boligområderne skal organiseres i mindre enheder, i princippet som vist på diagrammet herover. Endelige størrelser samt
antal af boligøer fastlægges i lokalplanlægningen.
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Eksempel på indretning af boligområde med forskellige boligtyper og et mindre fællesareal.

Flere boligtyper
Unik villa i forskudt plan

Projekt villa

Boligareal: 		
Grund: 			
Bebyggelsesprocent:
Højde, max:		

Boligareal: 		
Grund: 			
Bebyggelsesprocent:
Højde, max:		

200 kvm
800 kvm
25 %
6,5 m

Dobbelt carport på egen grund
Værelse

Værelse

Tre etagers rækkehus
125 kvm
400 kvm
31 %
6,5 m

Dobbelt carport på egen grund

Værelse

Bad

Bad

Bad
Værelse

Vær.

Entré

Værelse

Bryg.

Bad

Boligareal: 		
Grund: 			
Bebyggelsesprocent:
Højde, max:		

170 kvm
220 kvm
80%
10 m

Integreret enkelt carport og private
tagterrasser.
Holdeplads til bil nr. 2 på egen grund.

De fremtidige boligområder kan indeholde
forskellige boligformer, herunder:

Værelse
Bryg.

Bad

Værelse

Bad

•
•
•
•
•

Stue

Køkken/alrum

Køkken/alrum

For at sikre et bæredygtigt boligområde
som kan udvikles over tid, ønskes der en
variation i boligtyper. Det skal gøre Langvad Bakker attraktivt som bosætningsområde for mange, og sikre, at der opnås en
blandet beboersammensætning, hvilket er
socialt bæredygtigt.

Dep.

Stue

Køkken

Stue

Skrånende VIlla
1 : 100

Altan

Kontor Værelse

Stue

1.sal

2.sal

Rækkehuse 3 plan
1 : 100

Skrånende bolig
1 : 100

Parcelhuse,
Dobbelthuse,
Huse med vandret/lodret lejlighedsskel,
Rækkehuse,
Klyngehuse osv.

Boligerne ønskes opført i en nutidig arkitektur med gedigne materialer. Her skal
også være plads til fremtidig/eksperimenterende arkitektur.

To etagers rækkehus
Boligareal: 		
Grund: 			
kvm
Bebyggelsesprocent:
Højde, max:		

Minimal bolig
150 kvm
200
75 %
8,5 m

Køkken

Bad

Fælles parkering for et antal af boliger
Stue

Værelse

1.sal

Køkken

Bryggers

Bad

Hall

Bad

Etageboliger

Boligareal: 		
Grund: 			
kvm
Bebyggelsesprocent:
Højde, max:		

70 kvm
140
50 %
6,5 m

Privat terrasse ved huset
Fælles parkering
Fælles grønt friareal mellem husene
Stue

Vær.

Boligareal:
Grund: 			
Bebyggelsesprocent:
Højde, max:		

Varierende boligstørrelser
Fælles parkering
Privat uderum til alle boliger
Fælles uderum til ophold for alle
boliger.
Værelse

Stue

Værelse

Værelse

Værelse

Værelse

Bryggers

Værelse

Stuen

Hall

Værelse

Bad

Værelse

Køkken

De følgende lokalplaner, der bliver udarbejdet for området med afsæt i denne
strukturplan og kommuneplantillægget,
vil styre og fastlægge de mere detaljerede
forhold for bygningerne i der forskellige
områder.

Bad

Bad
Køkken

Stuen

1.sal

60-110 kvm
xxx kvm
90 %
12,5 m

Hensigten med området er, at området skal
fremstå i nutidig og moderne arkitektur,
der udspringer af den danske byggeskik og
tradition. Dette giver området en vis kvalitet, som vil bidrage til bydelens oplevelse.

Vær.

Værelse

Stue

Rækkehus 2 plan
1 : 100
Minimalboligen
1 : 100

Etagebyggeri
1 : 100
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Gårdområdet bliver et bindeled
Klankballevej 7

Gårdbebyggelsen med den smukke have,
ved ejendommen Klankballevej 7, Nørregård, er med til at fortælle historien om
Låsby og har også i fremtiden et særligt
potentiale.
Haven med de mange gamle træer bevares i videst muligt omfang, og kan på sigt
overgå til at være bypark. Placeringen
tæt ved kirken gør det oplagt at indtænke
muligheden for på sigt at konvertere eksisterende bygninger til nyt sognehus eller
lignende.
Den firelængede gård bør bevares som
struktur - her kan opføres ny sognegård,
fælleshus og andre offentlige formål i
samme struktur, som den oprindelige
gård har i dag.

Forbindelsessti
Oplevelsessti

Exner-fredning

Eksisterende sti
Sikkert stikryds

P-areal

Offentlige formål
eksempelvis sognegård,
fælleshus osv.

Park

Kirke

Ny Daginstitution

Exner fredning

Langs gårdens østlige side mod Klankballevej, på pladsen syd for kirken og ved menighedshuset er der udpeget Exner-fredninger, som er vist med blå skråvering på
diagrammet til højre.
Fredningsnævnet skal give tilladelse til
ændringer indenfor en Exner-fredning.
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Opgraderet
torv

Diagram over fremtidig anvendelse af gårdområdet med areal til daginstitution, offentlig park osv..

Fotos fra den parklignende have på Klankballevej 7 samt kig til Låsby Kirke, som ligger lige overfor haven.
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Illustrationsplan

Boligområder
Veje og stier
Kirkeindsigt
Klimavand
Natur
Landskab
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Eksempel på hvordan Langvad Bakker, som færdigt udbyggede boligområde, kan komme til at se ud.

Klankballevej 7
Klanghøj

Kirketorv
Kro

Kirke

Langvad Bakker

Udklip af 3D model over Låsby som kan findes på hjemmesiden: Låsby Vokser
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Rækkefølgeplan sikrer naturlig udbygning
Kontrolleret udbygning

Kommuneplantillæg 16-22 er første skridt
på vej til en realisering af strukturplanen
for Langvad Bakker. Kommuneplantillægget omfatter et areal på ca. 20 ha, svarende til den første 1/3 af områdets fremtidige boliger.
I kommuneplantillægget fastlægges de
helt overordnede beslutninger for det nye
boligområde, som fx hvor mange områder
til boliger der skal være, den maksimale
højde på byggeri, tæthed i bebyggelsen,
friarealer og adgang til naturområder mv.
Kommuneplantillægget indeholder også
en rækkefølgeplan. En rækkefølgeplan er
et værktøj i planloven, som giver Byrådet
mulighed for til en vis grad at beslutte,
hvilken hastighed, et område kan udbygges med.
Rækkefølgeplanen for Langvad Bakker
fastlægger, at de to nyudlagte boligområder skal udbygges i en bestemt rækkefølge, og at der skal gå en vis tid mellem
realisering af ét boligområde til det næste
i rækken.

Areal som kommuneplanlægges senere

Areal som kommuneplanlægges senere

Areal som kommuneplanlægges senere

2
1

En illustration af rækkefølgeplanen med de to prioterede rammeområder til boligformål. Andre rammeområder til andre formål er
ikke omfattet af rækkefølgeplanen, som fx areal til daginstitution, bypark og andre offentlige arealer.
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