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Oversigt over lokalplanens nuværende formuleringer, samt forslag til nye formuleringer

Oprindelig tekst fra lokalplanforslag 1181

Ny formulering

Redegørelse
Mindre redaktionel tilretning af redegørelsesteksten vedr.
skovbyggelinjer.
§3.1 –
Formål

Der er ikke sket ændringer i denne bestemmelse.
Det er lokalplanen formål:

Det er lokalplanen formål:

Der må ikke dispenseres fra lokalplanens formål.

Der må ikke dispenseres fra lokalplanens formål.

§1.
at give mulighed for udvidelse af områdets uddannelses- og
idrætsinstitutioner,

§1.
at give mulighed for udvidelse af områdets uddannelses- og
idrætsinstitutioner,

§1.2
at eksisterende bebyggelse fastholdes i sit formsprog og
materialevalg, og at ny bebyggelse fremstår, så det underbygger en
helhed i forhold til den eksisterende bygningsmasse,

§1.2
at eksisterende bebyggelse fastholdes i sit formsprog og
materialevalg, og at ny bebyggelse fremstår, så det underbygger en
helhed i forhold til den eksisterende bygningsmasse,

§1.3
at sikre kulturmiljøet omkring Højvangens Torv,

§1.3
at sikre kulturmiljøet omkring Højvangens Torv,

§1.4
at sikre tilstrækkelige og velfungerende parkerings- og vejarealer
for både bløde og hårde trafikanter,

§1.4
at sikre tilstrækkelige og velfungerende parkerings- og vejarealer for
både bløde og hårde trafikanter,

§1.5
at sikre en fastholdelse af områdets grønne karakter,

§1.5
at sikre en fastholdelse af områdets grønne karakter,

§1.6
og at lokalplanområdet indrettes sådan, at grundvandet ikke
forurenes.

§1.6
og at lokalplanområdet indrettes sådan, at grundvandet ikke
forurenes.

Tilhørende note til 1.4: Dette er dels for at sikre området
velfungerende og tilstrækkelige parkerings- og vejarealer også til
fremtidige udvidelser, hindre spredt parkering og bevare og styrke

Tilhørende note til 1.4: Dette er dels for at sikre området
velfungerende og tilstrækkelige parkerings- og vejarealer også til
fremtidige udvidelser, hindre spredt parkering og bevare og styrke
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områdets grønne præg i overensstemmelse med principperne i
helhedsplan for Campus Skanderborg.

områdets grønne præg i overensstemmelse med principperne i
helhedsplan for Campus Skanderborg.

Inden for delområde III skal ny bebyggelse i sit formsprog, skala,
proportioner, materialer og farver, underbygger en helhed i
delområdets samlede bygningsmasse.

Inden for delområde III skal ny bebyggelse i sit formsprog, skala,
proportioner, materialer og farver, underbygger en helhed i
delområdets samlede bygningsmasse og kulturmiljø.

§6.1 –
Materialer og
farver
(vedr. delområde
III)

•
•

•

•
•

•

Eksisterende nordvendt facade mod Skolestien: Skal
fastholde sin nuværende facade. Facadeændringer kan dog
ske, hvis facade tilbageføres til dens oprindelige udtryk.
Eksisterende vestvendt facade mod det nye torv: Skal
fastholde sin nuværende facade, dog skal den del af
facaden der fritlægges fra jordvold fremstå i rå beton.
Facadeændringer kan dog ske, hvis facade tilbageføres til
dens oprindelige udtryk.
Ny nordvendt facade mod det nye torv: Skal fra terræn
fremstå med en tung base i rødbrune teglsten med
mulighed for mindre partier af beton ved døre- og
vinduesåbninger (se principskitse i note). Døre- og
vinduesåbninger skal proportioneres, så de understøtter
den arkitektoniske forståelse af en tung base. Over den
tunge base kan der anvendes glas eller andre materialer
som kan indpasses i den eksisterende bygnings arkitektur.
På øvrige facader for den nye tilbygning må der anvendes
glas eller andre materialer som kan indpasses i den
eksisterende bygnings arkitektur.
På den laveste liggende facade på den eksisterende
bygning mod Højvangen: Må der etableres mindre vindues
åbninger ud fra samme princip som ved øvrige vinduer i
den oprindelige svømmehal.
På tage må der etableres ventilationsanlæg der integreres i
bygningens arkitektur og materialer jf. § 6.4.

Tilhørende note: Delområde III: For svømmehallen er det særligt
udtrykket og oplevelsen af facaden mod torvet og Skolestien, der er
vigtig i forhold til kulturmiljøet.

•
•
•
•
•

Primære facademateriale skal udføres i teglsten i røde
nuancer eller glas.
Bebyggelsen skal fremstå med en tung base.
Sekundære og mindre partier af facader kan fremstå i
afvigende facadematerialer som eksempelvis træ, metal eller
rå beton.
Sekundære bygninger (som cykelskure og lignende) kan
fremstå i eksempelvis metal, glas, rå beton eller træ.
Nye facader må begrønnes.

Ændringer på eksisterende bebyggelse kan kun ske efter Skanderborg
Kommunes tilladelse.
Tilhørende note: Det er kendetegnende for området, at bebyggelsen
er opført i rødbrune teglsten med meget få og mindre
vinduesåbninger mod torvet og stierne, som derved et udtryk at
bebyggelserne er opført med en tung base.
De nye facader må begrønnes under hensyntagen til kulturmiljøet og
for at imødekomme visionen om et grønt campusmiljø fra
Handlekataloget for campusområdet.
Bestemmelsen om at eksisterende bebyggelse kun må ændres efter
Skanderborg Kommunes tilladelse, har til formål at sikre, at mindre
ændringer, der ikke forudsætter byggetilladelse, sker under
hensyntagen til kulturmiljøet.
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Den eksisterende nordvendt facade mod Skolestien skal bevare sit
nuværende facadeudtryk. Da der gennem tiden er sket ændringer
på den eksisterende bygning åbner bestemmelsen mulighed for at
tilbageføre bygningen til dens oprindelige udtryk.
Den del af den eksisterende vestvendte facade mod det nye torv der
fritlægges fra jordvold skal fremstå i rå beton, da det vurderes
vanskeligt at fremskaffe en ny mursten, der i farve passer til de
oprindelige sten på bygningen. Ved at opføre den fritlagte del i
beton, bruges et andet af de bygningsmaterialer, der er kendetegnet
for kulturmiljøet. Som eksempel er det karakteristisk for
bygningerne i området at vinduerne ikke går fra gulv til loft.
Den nye nordvendte facade mod det nye torv skal opføres med en
tung base, tilsvarende den eksisterende svømmehal. Den tunge base
er i højden minimum svarende til den højde der fritlægges fra
jordvold. Denne tunge base skal bestå af rødbrune teglsten som det
primære bygningselement. Dette sikre en sammenhæng til den
eksisterende vestvendte facade.
§ 6.2 –
Tagudformning
Bygninger må kun udføres med flade tage, max 1:50, eller tag med
ensidig hældning på 12-20 grader, eventuelt en kombination heraf.
Tage med ensidig hældning skal dækkes med tagpap. Mindre dele
af taget kan udføres med en anden udformning eller i andet
materiale, såfremt det er indpasset i områdets arkitektoniske
helhed.

Bygninger må kun udføres med flade tage, max 1:50, eller tag med
ensidig hældning på 12-20 grader, eventuelt en kombination heraf.
Tage med ensidig hældning skal dækkes med tagpap. Mindre dele af
taget kan udføres med en anden udformning eller i andet materiale,
såfremt det er indpasset i områdets arkitektoniske helhed.
Tagets materiale må ikke have et glanstal, der overstiger 10.

Bygninger, der opføres som tilbygninger til svømmehallen, skal
videreføre den oprindelige svømmehals karakteristiske tagfacon.
Taget på den oprindelige svømmehal skal fortsat være beklædt med
stort tagpap.

Inden for delområde I, III og IV må nye tagflader udføres som såkaldt
grønne tage og beplantes med Sedum eller anden vandabsorberende
vegetation, under forudsætning af, at de placeres på flade tage i
niveau med tagfladen.

Tagets materiale må ikke have et glanstal, der overstiger 10.
Tilhørende note: Delområde III: Svømmehallen er en karakteristisk
bygning i kulturmiljøet og tilfører med sin tagform særligt til
miljøet. Bestemmelsen sikrer, at den oprindelige bygning bevares i
sit oprindelige udtryk, herunder at der ikke ændres på tagformen
eller beklædningen med sort tagpap, som er karakteristisk for

Tilhørende note: Glanstallet beskriver, hvor glansfuld en overflade
er. Generelt bruges betegnelsen ”glans” til at udtrykke en overflades
evne til at reflektere direkte lys. Et glanstal på 10 beskrives som
værende en mat eller helmat overflade.
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miljøet. Ved at videreføre den karakteristiske tagform til
nybyggeriet i tilknytning til svømmehallen, sikres det, at en
tilbygning vil være med til at underbygge de kulturhistoriske
værdier i området.

Grønne tage er tage, der beplantes med vandabsorberende
beplantning. Grønne beplantede tage absorberer 50-80 % af nedbør,
der falder på taget. Begrønningen skal ske under hensyntagen til
kulturmiljøet og at imødekomme visionen om et grønt campusmiljø
fra Handlekataloget for campusområdet.

Glanstallet beskriver, hvor glansfuld en overflade er. Generelt
bruges betegnelsen ”glans” til at udtrykke en overflades evne til at
reflektere direkte lys. Et glanstal på 10 beskrives som værende en
mat eller halvmat overflade.
§ 6.3 –
Solceller
Der kan opsættes solceller som en del af tagfladen på flade tage
inden for delområde I og IV.

Der kan opsættes solceller som en del af tagfladen inden for
delområde I, III og IV.

Solceller skal placeres parallelt med tagfladen, og siderne af
anlægget skal inddækkes med beklædning i en mørk farve.
Solceller skal være udformet med anti-refleksbehandlet glas.

Solceller skal placeres parallelt med tagfladen og skal være udformet
med anti-refleksbehandlet glas.

Tilhørende note: Solcellernes overflade må ikke overstige en
lysreflektionsværdi på 7 procent.
Lysreflektion udtrykkes som en procentdel og angiver, hvor meget
af det lys, som falder på en overflade, der reflekteres tilbage. Det
udtrykkes ofte som lysrefleksionsværdien.

Tilhørende note: Solcellernes overflade må ikke overstige en
lysreflektionsværdi på 7 procent.
Lysreflektion udtrykkes som en procentdel og angiver, hvor meget af
det lys, som falder på en overflade, der reflekteres tilbage. Det
udtrykkes ofte som lysrefleksionsværdien.

§6.4 –
Tekniske
installationer
(vedr. delområde
III)
Inden for delområde III må der i mindre omfang opføres
ventilationssystemer, tilhørende rørføring eller anden tekniske
installationer på bebyggelsens tagflader under forudsætning af, at
disse fremstår som en integreret del af bygningens øvrige
arkitektur, herunder:
•

Inddækkes så de fremtræder som en integreret del af
bygningens facade, tagflade og arkitektur.

Inden for delområde III må der i nødvendigt omfang opføres nye
ventilationssystemer, tilhørende rørføring eller andre tekniske
installationer på bebyggelsens tagflader under forudsætning af, at
disse:
•
•

Afskærmes.
Ikke overskrider den maksimale kote for bebyggelse i område
III.
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•

Ikke overskrider den maksimale kote for bebyggelse i
område III.

Der må etableres flugtveje og elevatortårn i forbindelse med
aktivitetsområde på tagefalden, jf. § 7.6 som en integreret del af
bebyggelsen. Evt. synlige dele på tagfladen skal opføres i mørke
materialer og må ikke fremstå reflekterende, dvs. med maks.
glanstal 10.
Tekniske installationer på jorden
Større tekniske installationer på jorden mod Skolestien og det nye
torveareal skal afskærmes af mure i rå beton.
Tilhørende note: Delområde III: Kulturmiljøets flade tage i
kombination med partier med ensidig hældning er et karakteristisk
element i kulturmiljøet, som lokalplanen sikre bliver videreført i
tilbygninger inden for miljøet. Ventilationsanlæg og rørføringer på
tagene vil dog have en negativ betydning for det for dette bærende
træk. Bestemmelsen tilsigter, at der kun etableres installation på
tagfladerne, hvor ventilationen af tekniske årsager ikke kan
integreres i bygningen. Ved ”integreret” forstås, at eventuelle
installationer på taget opleves som en samlet tagflade, hvor
installationer ikke fremstår som fremmedelementer. Dette kan
eksempelvis ske ved at forlænge facaden med samme materiale, og
på indersiden skabe mulighed for at forhøje tagfladen, så der
skabes et mellemrum, hvor installationerne kan føres skjult.
Bestemmelsen sikrer, at afskærmningen af større tekniske
installationer på terræn skal ske med rå beton for at sikre en
skånsom tilpasning til kulturmiljøet. Oprindeligt har der på pladsen
mod Skolestien været et ventilationsafkast i beton.
Glanstallet beskriver, hvor glansfuld en overflade er. Generelt
bruges betegnelsen ”glans” til at udtrykke en overflades evne til at
reflektere direkte lys. Et glanstal på 10 beskrives som værende en
mat eller halvmat overflade.
§7.1 –
Fælles friarealer

Omkring eksisterende tekniske installationer må der opføres
afskærmende foranstaltning. Disse foranstaltninger kan begrønnes.
Uanset ovenstående kan der altid etableres mindre tekniske anlæg,
eksempelvis afkasthætter og lignende under forudsætning af, at disse:
•
•

Trækkes mindst 1 meter tilbage i forhold til bygningens facade.
Fremstår mørke og ikke reflekterende, dvs. med maks. glanstal
10.

Der må etableres elevatortårn i forbindelse med aktivitetsområde på
tagfladen, jf. § 7.6 som en integreret del af bebyggelsen. Evt. synlige
dele på tagfladen skal opføres i mørke materialer og må ikke fremstå
reflekterende, dvs. med maks. glanstal 10.
Tilhørende note: Muligheden for begrønning af de afskærmende
foranstaltninger indføres for at imødekomme visionen om et grønt
campus fra Handlekataloget for campusområdet.”
Glanstallet beskriver, hvor glansfuld en overflade er. Generelt bruges
betegnelsen ”glans” til at udtrykke en overflades evne til at reflektere
direkte lys. Et glanstal på 10 beskrives som værende en mat eller
helmat overflade.
Tilhørende principskitse udgår.
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Dertil skal lokalplanområdets grønne karakter, herunder en grøn
landskabelig afslutning mod Højvangen, forhøjningen mellem
Skolestien og parkeringsarealet samt træer og buske ved stier og
parkeringsanlæg, jf. § 8.5 fastholdes.

Dertil skal lokalplanområdets grønne karakter, herunder en grøn
landskabelig afslutning (træer) mod Højvangen, forhøjningen mellem
Skolestien og parkeringsarealet samt træer og buske ved stier og
parkeringsanlæg, jf. § 8.5, fastholdes og/eller genplantes.

Fællesanlæg ved delområde III:

Fællesanlæg ved delområde III:

Der udlægges areal til nyt toveområde med mulighed for ophold og
aktivitet (motion og legeredskaber), som vist i princippet på Bilag
2.

Der udlægges areal til nyt toveområde med mulighed for ophold og
aktivitet (motion og legeredskaber), som vist i princippet på Bilag 2.

§7.5 –
Svømmehallens
forplads

Hovedstiforbindelsen Skolestien og sti herfra mod
Højvangscenteret opretholdes langs torveområdet.
Indretningen af torveområdet skal ske, så der skabes velfungerende
og sikker forbindelser for gående mellem svømmehallen og
parkeringsarealerne mod nord og de cyklende på stierne.
Der må ikke opføres cykelskure eller anden form for overdækning
af cykelparkering.
Trapperne mod delområde II skal indrettes, så trafiksikkerheden for
krydsende forgængere og cyklende på Skolestien forbedres.
Trappen må bl.a. ikke indbyde til ophold.
Der må ikke etableres faste skaterinstallationer.
Områdets belægninger og inventar skal udføres i materialer, som i
sit formsprog, skala, proportioner, materialer og farver underbygger
en helhed i delområdets eksisterende sti- og friarealer,
bygningsmasse og kulturmiljø:
•

Det primære belægningsmateriale skal bestå af rå beton
eller fliser, dog kan der anvendes asfalt på Skolestien. Til
mindre flader må der bruges pigsten.

Hovedstiforbindelsen Skolestien og sti herfra mod Højvangscenteret
opretholdes langs torveområdet.
Indretningen af torveområdet skal ske, så der skabes velfungerende
og sikker forbindelser for gående mellem svømmehallen og
parkeringsarealerne mod nord og de cyklende på stierne.
Trapperne mod delområde II skal indrettes, så trafiksikkerheden for
krydsende forgængere og cyklende på Skolestien forbedres. Trappen
må bl.a. ikke indbyde til ophold.
Der må ikke etableres faste skaterinstallationer.
Områdets belægninger og inventar skal udføres i materialer, som i sit
formsprog, skala, proportioner, materialer og farver underbygger en
helhed i delområdets eksisterende sti- og friarealer, bygningsmasse og
kulturmiljø.
Tilhørende note: Med "vist i princippet" menes, at
forpladsen/torveområdet kan flyttes nogle meter i forbindelse med
den endelige fastlæggelse af forpladsen/torveområdet.
Bestemmelse om, at der ikke må etableres faste skateinstallationer på
svømmehallens forplads er begrundet i, at skating vil kunne skabe
konflikter i forhold til trafiksikkerheden for de gående og cyklende i
området samt medføre støj i forhold til omgivelserne.
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•
•

Eksisterende elementer (herunder betonelementer) skal i
størst muligt omfang bevares eller genanvendes (f.eks.
mure og trapper).
Nye udendørs elementer (trapper, støttemure og lignende)
skal udføres i rå beton med mindre elementer i stål (f.eks.
gelænder).

Tilhørende note: Med "vist i princippet" menes, at
forpladsen/torveområdet kan flyttes nogle meter i forbindelse med
den endelige fastlæggelse af forpladsen/torveområdet.
Det er kendetegnende for kulturmiljøet, at der ikke er opført
småbygninger som eksempelvis cykelskure mod torvet og stierne.
Bestemmelsen sikrer derfor, at dette træk videreføres for ikke at
sløre kulturmiljøet.
Trapper og fritstående mure i rå beton er et gennemgående element
i kulturmiljøet. Det er derfor vigtigt for kulturmiljøet, at de
eksisterende elementer bevares og evt. genbruges, samt at nye
elementer udformes i samme materiale og formsprog.
Et af kendetegnene ved kulturmiljøet er belægningen med partier af
pigsten. Belægningen på fladerne er forskellig i miljøet - Omkring
svømmehallen består belægningen af betonfliser. Bestemmelsen
sikrer, at dette træk videreføres på det nye torveareal, og
torvearealet sikres derved integreret i kulturmiljøet.
Bestemmelse om, at der ikke må etableres faste skateinstallationer
på svømmehallens forplads er begrundet i, at skating vil kunne
skabe konflikter i forhold til trafiksikkerheden for de gående og
cyklende i området samt medføre støj i forhold til omgivelserne.
§7.6 –
Svømmehallens
tagflader
Tagflader mod Højvangen (øst) må ikke benyttes til ophold,
herunder tagflader på den eksisterende svømmehal.

Tagflader mod Højvangen (øst) må ikke benyttes til ophold, herunder
tagflader på den eksisterende svømmehal.
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Tagflader vendt mod vest kan benyttes til ophold under
forudsætning af:
•
•
•
•

At der opføres værn efter bygningsreglementets
bestemmelser herom.
At værn tilpasses arkitekturen.
At værn trækkes mindst 1 meter tilbage fra facaden,
medmindre værn opføres i samme materiale som facade
og fremstår som en integreret del af facadens arkitektur.
At aktiviteten placeres på flade mindst 1 meter under
bebyggelsens højeste tagflade.”

Tagflader vendt mod vest kan benyttes til ophold under forudsætning
af:
•
•
•
•

At der opføres værn efter bygningsreglementets
bestemmelser herom.
At værn tilpasses arkitekturen.
At værn trækkes mindst 1 meter tilbage fra facaden,
medmindre værn opføres i samme materiale som facade og
fremstår som en integreret del af facadens arkitektur.
At aktiviteten placeres på flade mindst 1 meter under
bebyggelsens højeste tagflade.

Tilhørende note: For at imødekomme helhedsplanen for
Campusområdet, hvoraf det fremgår, at der skal skabes muligheder
for nye mødesteder i området, åbner bestemmelsen mulighed for at
skabe et aktivitetsområde/mødested på taget af en ny tilbygning til
svømmehallen. Af hensyn til kulturmiljøet sikrer bestemmelsen, at
der ikke kan ske ophold og aktiviteter på den oprindelige
svømmehals tagflader eller på de østvendte tagflader, der er
synlige fra Højvangen.

Tilhørende note: For at imødekomme helhedsplanen for
Campusområdet, hvoraf det fremgår, at der skal skabes muligheder
for nye mødesteder i området, åbner bestemmelsen mulighed for at
skabe et aktivitetsområde/mødested på taget af en ny tilbygning til
svømmehallen.

Efter fuldført byggemodning må der ske terrænreguleringer
svarende til +/- 0,5 meter.

Terrænregulering på de enkelte parceller på mere end +/- 0,5 m i
forhold til det eksisterende terræn eller nærmere skel end l m må kun
foretages med kommunens tilladelse.

§7.7 –
Terrænreguleringer

Der må ikke terrænreguleres i en afstand af 1 meter fra skel mod
lokalplangrænsen.
Eksisterende jordvolde mod Højvangen kan fjernes eller reduceres i
forbindelse med bygningsmæssige udvidelser.
Herudover må der ske nødvendig terrænregulering ifm. anlæg af
stier, parkering, regnvandstilbageholdelse, afskærmning og
indretning af udeopholdsarealer.

Eksisterende jordvolde mod Højvangen kan fjernes eller reduceres i
forbindelse med bygningsmæssige udvidelser.
Herudover må der ske nødvendig terrænregulering ifm. anlæg af stier,
parkering, regnvandstilbageholdelse, afskærmning og indretning af
udeopholdsarealer.
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§8.5 –
Begrønning af
parkeringsarealer
Principperne for beplantning ved de eksisterende parkeringsarealer i
delområde II skal videreføres til parkeringsarealet ved Thomas
Helsteds Vej i delområde IV og evt. nyt parkeringsareal inden for
delområde I.
Tilhørende note: P-arealet er inddelt i sektioner adskilt af lave
ligusterhække, som er en typisk hækplante fra
1970’erne. Pladsen og sektionerne er omkranset af træer af acerslægten. Træerne og hækkene giver det store p-areal (delområde II)
et grønt udtryk, der understreger kulturmiljøets grønne struktur.

Principperne for beplantning ved de eksisterende parkeringsarealer i
delområde II skal videreføres til evt. nyt parkeringsareal inden for
delområde I
Tilhørende note: P-arealet er inddelt i sektioner adskilt af lave
ligusterhække, som er en typisk hækplante fra
1970’erne. Pladsen og sektionerne er omkranset af træer af acerslægten. Træerne og hækkene giver det store p-areal (delområde II) et
grønt udtryk, der understreger områdets grønne struktur.

§12.3 –
Betingelser for
ibrugtagning
Ny bebyggelse må ikke ibrugtages før der er etableret fælles
friarealer jf. § 7.1

Ny bebyggelse må ikke ibrugtages, før der er etableret fælles friarealer
jf. § 7.1. Dette gælder dog ikke installationer til ophold på
svømmehallens nye tagflader, jf. § 7.6

§ 15 –
Retsvikninger
§15 Retsvirkninger tilføjes almindelig gældende retsvirkninger.
Bilag
Tilføjelse af nyt Bilag - Foto fra kulturmiljøet omkring Højvangens
torv.

