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Redegørelse 

Baggrund for lokalplan 
Ønsket om at udvikle et nyt boligområde i Løsning med en grøn vinkel, danner grundlaget for denne 
redegørelse. Området der ønskes en lokalplan for, strækker sig fra Teglværksvej mod Frederikslystvej. 
Tilkørslen vil være fra teglværksvej, efter byskiltet, men med gode oversigtsforhold. Vi ønsker at kalde 
området for Teglparken, som vil være startskuddet til den nordøstlige del af udviklingsplan, kommunen har 
fået udarbejdet i juni 20171. 

Området ønskes udføres som tæt-lav bebyggelse med grønne tage, buede vejeforløb, areal inddelinger 
omkring bygninger med regnvandsgrøfter, interne stisystemer langs vandløb og rekreative områder. Kort 
sagt et område med fokus på de gode LAR-løsninger og bliver en del at området karakter.   

For området er kommuneplan 5.B.56 gældende. Lokalplan udarbejdes derfor med reference til 
kommuneplanen, og med stor fokus på at skabe et klimavenligt boligområde med lave leveomkostninger 
og et lille aftryk på miljøet.   

Eksisterende forhold 
Området er i dag landbrugsjord, samt et mindre beplantet område, på i alt 2,85 ha. I den sydvestlige del af 
området er der en fredet sø, som bibeholdes som en smuk del af det nye boligområde. Arealet grænser op 
til lokalplan 181 & 1120.  

Teglværksvej er en mindre trafikeret bivej, som i dag ikke betjener andre en dem der bor i området. Vejen 
forbinder Hovedvejen og Stubberupvej. Vejen er snoet, men mod Løsning retter vejforløbet sig op.   

1 Se bilag 5 for Teglparkens sammenbygning med udviklingsplanens vision 
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Formålet med lokalplanen 
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre tæt-lav bebyggelse indenfor lokalplansområdet. 

Lokalplanen skal sikre, at den via stier & veje forbindes til de omliggende områder og derved Hedensted By. 

Regnvand og overfladevand håndteres i størst muligt omfang indenfor lokalplansområdet via LAR-løsninger, 
men grundet jordbundsforhold, vil der kunne etableres droslet udløb til sø eller bæk. 

Figur 1 Lokalplanområdets placering i Løsning, grønne stier indikerer eksisterende stier i området, lyseblå indikere stier der kan 
etableres for at forbinde Teglparken til det eksisterende stisystem. 

Teglparken 

Løsning by 
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Beskrivelse af lokalplanens indhold 
Anvendelse og bebyggelse 
Det er lokalplanens formål at sikre at området anvendes til boligformål med dertil hørende veje, stier, 
regnvandsbassiner og andre rekreative områder. 

Lokalplanen skal sikre, at det nye boligområde fremstår som en harmonisk helhed med referencer til den 
det nærtliggende landskab.2 

Lokalplan skal sikre at viderefører de visioner for Løsning, som bliver præsenteret i udviklingsplanen fra 
2017. 

Zonestatus 
Lokalplansområdet er i dag beliggende i landzonen og ved indgåelse af denne lokalplan overgå til byzone. 

Området 
Vil blive udlagt som et tæt-lavt bæredygtigt boligområde med tilhørende rekreative områder med fokus på 
fællesskab. Åbne arealer omkring husene skal forstærke dette fællesskab, og adskilles derfor kun af mindre 
LAR grøfter mellem alle huse.    

Veje 
Lokalplansområdet får vejadgang fra Teglværksvej, via en tilkørsel, der placeres med gode trafikale 
oversigtsforhold. Der tages hensyn til cykellister via stisystemerne, så disse ikke skal behøves at lave 
udkørsel til teglværksvej sammen sted som bilerne for området. I området benyttes denne ene tilkørsel, 
som en fordelsvej til området to ensrettede vejforløb. Vejen forsynes med grøft på en side og et areal til 
forgænger på det modsatte side af vejen.  

Stier 
Der udlægges et stiforløb med ”naturligt flow” der skal passe ind i den naturlige byggestil, stiforløbet vil 
også skulle løbe igennem de rekreative områder. Stierne kan udføres som permeable løsninger for at 
mindske befæstelsesgraden for området, disse kan også udlægges som naturlige stier uden fast belægning. 
Planlægninger af stier, skal tage hensyn til de omkringliggende områder, samt den kommende udvikling af 
nye områder nord for dette lokalplansområde.   

Området 
Området koncentrerer sig om et naturligt bevægende vejforløb, der kan smyge sig igennem 
rækkehusområdet. I området etableres der tæt-lav bebyggelse med tilhørende rekreativitet. 

2 Se bilag 2 for helheden med eksisterende udviklingsplan for området. 
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Klima 

Området er blevet undersøgt med henblik over hvor mulige områder med mulige oversvømmelser ville 
opstå hvis områderne vil blive vandmættet3. I disse berørte områder etableres der ikke bebyggelse, men 
bruges i stedet til LAR-bassiner, som kan bruges afhjælpning af regn- & overfladevand samt til rekreative 
områder.  

Regnvandshåndtering 
Området forsynes med grøfte løsninger langs veje og mellem bygninger for at sikre afledning af regnvand 
fra de grønne tage samt overfladevand fra stier.  

Disse grøfteløsninger afhjælper også kraftige klimapåvirkninger, da terrænet altid vil kunne lede til en grøft. 
I området etableres ligeledes LAR-bassiner som disse grøfter udledes til. Omkring disse LAR-bassiner 
etableres rekreative områder.  

Veje skal forsynes med nedsivning i eller under vejarealet, så vejarealerne ikke påvirker 
regnvandshåndteringen.   

3 Se bilag 3 for områdernes omfang 

Figur 2 Naturlige stier med vandløb (Inspirations billede) 
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Grundet områdets dårlige nedsivningsevne og terrænfald, vil der efter nedvisning i terræn og via diverse 
LAR-løsninger, også være mulighed for at bortlede overskydende vand fra området, via udløb til bæk eller 
vandløb, dog måtte dette ikke overskride en grænseværdi på 0,8 l/s pr ha grund. 

Rum for leg 
Der etableres mindst 2 områder med fokus på leg og andre rekreative aktiviteter, disse skal udformes med 
en ”vild grøn karakter”, som vil passe ind i områdets helhed og vil tiltale mangfoldigheden og diversiteten 
der vil kunne flytte ind i området. De rekreative områder skal være synlige og lettilgængelig, både for dem 
som bor i området såvel som dem der bor nært omkring området.   

Lokalplanens konsekvenser for nærområdet 
Trafik 
Ved etablering af boligområdet for denne lokalplan vil det medføre lettere øget trafik på Teglværksvej. 
Grundet forbindelsen til Hovedvejen og stubberupvej, vil trafikken naturligt kunne fordele sig begge veje til 
de omkringliggende områder.  

Støj 
På grund af den øgede trafik på Teglværksvej vil trafikstøjen øges marginalt for området og da dette nye 
lokalplansområde ikke støder op til større væsentlige bebyggelse/boliger. 

Visuel påvirkning 
Bebyggelsen vil optræde anderledes end den omkringliggende bebyggelse, hvilket ses som en positiv 
virkning for området, da man ønsker en mere harmonisk og naturlig sammenhæng til den omkringliggende 
natur. Bebyggelsen består stadig at kendte bygningsformer dog med brugen af nye materialer og løsninger. 

Overfladevand 
Tag- og overfladevand kan håndteres inden for området, som nedsivning gennem LAR-bassiner, ligeledes vil 
områder af stier og veje være udført som permeable belægninger, til at hjælpe nedsivningen af 
overfladevand, dog vil det også være en mulighed at bortlede vandet fra området, til eksisterende vandløb 
eller rørledninger, dog måtte dette ikke overskride en grænseværdi på 0,8l/s pr ha. grundareal.  

Figur 3 Natur legeplads (Inspirations billede) 
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Affald 
Lokalplansområdet er omfattet af kommunes affaldsplan og har dagrenovation. I området kan der 
etableres miljøstationer, der kan udføres som molokker (Delvist nedgravede affaldsbeholdere) eller lign. 

Disse kan udføres materialer der har reference til den primære bebyggelse. 

Hedensted kommunes regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald kan ses på Hedensted 
Kommunes hjemmeside. 

Figur 4 Delvist nedgravet affaldsstation (Inspirations billede) 
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Bilag 
Bilag 1 



Bilag 2 

Nyt boligområde mellem Frederlkslystvej og Teglværksvej 

Bilag 2 viser boligprojektet i sammenhæng med udviklingsplanen for Løsning. Projektområdet er markeret med en rød ring. 
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Bilag 3 

Figur 12 Områder hvor vand vil samle sig, hvis jorden er vandmættet, mørkere zoner indikere mere vand. 

Teglparken 
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Bilag 4 

Figur 13 Teglparkens sammenhæng med udviklingsplanens vision 
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Visualiseringer 
Dette afsnit er blot for at vise visualiseringer for hvordan området kunne udformes, som inspiration. 

Visualisering 1 

Visualisering 2 
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Visualisering 3 

Visualisering 4




