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Forord

Det seneste års tid har lokale borgergrupper, folk fra kommunens forvaltning, 
lokalpolitikere og en række arkitekter arbejdet på at skabe en stærk udvik-
lingsplan for Løsning. I dette meningsfyldte fællesskab har engagement, 
drømme, idéer og vedholdende arbejde været de bærende elementer til 
frembringelse af udviklingsplanen, ”Løsning - En stationsby skifter spor”.

Resultatet er en udviklingsplan, der har fokus på primært 2 elementer og 
sammenhængen herimellem. Udviklingsplanens formål er at udstikke en 
retning, for de visioner der er for området. En udviklingsplan er organisk og 
vil forme sig efter den virkelighed den møder i fremtiden. Med udviklingspla-
nen er fundamentet stærkt og retningen klar.

Udgangspunktet for arbejdet var at udvikle den eksisterende del af Løsning 
by. Byen har tidligere haft et attraktivt og driftigt forretningsliv, som ikke 
eksisterer længere. Derfor har hovedgaden igennem Løsning ændret mar-
kant udseende gennem årene. Det er ingen hemmelighed, at der er en række 
bygninger både her og andre steder i byen, som visuelt skæmmer det ellers 
positive indtryk af en aktiv foreningsby. Fra Løsnings borgere og fra det rige 
foreningsliv i byen opstod der således et naturligt ønske om at genoplive 
byen, renovere og måske endda fjerne nogle af de mindre pæne bebyggel-
ser for at erstatte dem med nye attraktive boliger, rekreative områder og et 
multihus til glæde for byens borgere. 

I udviklingsplanen er der fokus på at trække de allerede attraktive grønne 
naturområder i byens udkant tættere ind mod byen og evt. ny bebyggelse. 
Specifikke områder målrettes til børn og unge med legepladser, bevægel-
sesområder og hyggelige opholdsrum i bybilledet. I udviklingsplanen er der 
desuden indtegnet et centralt beliggende multihus, som har særligt fokus 
på aktiviteter, kulturmøder, fællesskab og sammenhæng. Et multihus der 
skal knytte bånd mellem nyt og gammelt, mellem unge og ældre, mellem 
forskellige kulturer – placeret i hjertet af byen, tæt ved skolen og de allerede 
eksisterende idrætsfaciliteter.
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Det andet element i planen handler om at bryde Løsnings lidt fastlåste 
situation som en by placeret mellem motorvej og jernbane. I den nuværende 
form har det været vanskeligt at finde større arealer til udvikling af nye par-
celhusområder. Udviklingsplanen peger på en fremtidig udvikling af Løsning 
på den østlige side af jernbanen, startende med områder, som ligger tæt på 
bykernen, naturen, og med gode infrastrukturelle kvaliteter. De nye områder 
ligger nær skolen, foreningslivet, børnehave/vuggestue og handelsliv m.m., 
som områderne samtidig kommer til at understøtte.

De to elementer i udviklingsplanen – udvikling af den eksisterende by og 
udvikling af nyt boligområde øst for jernbanen - er gensidigt afhængige, og 
det vil være nødvendigt, at der skabes en stærk og relevant forbindelse på 
tværs af disse. Her er jernbanen en udfordring, som er medtaget i udviklings-
planen. Udover en særlig underføring tæt ved skolen for bløde trafikanter og 
ikke mindst børn og unge, har der været fokus på at skabe konkrete rammer 
for aktivitet tæt ved Løsnings nye centrale akse. Her tænkes på fodboldba-
ner, rekreative områder og adgang til yderligere naturstier øst for jernbanen 
samt evt. børnehave/vuggestue.

Udviklingsplanen indeholder således både en udvikling og opgradering af 
den indre del af Løsning by, men der åbnes i høj grad også op for udvikling af 
en helt ny bydel øst for jernbanen med store kvaliteter for byens nuværende 
og fremtidige borgere. Denne udvikling af byen vil på sigt skabe bedre forbin-
delser til Hedensted by mod syd og åbne op for et skønt naturområde, som i 
dag står relativt uberørt hen.

Ved realisering af de i planen skitserede tanker og idéer er det vores over-
bevisning, at Løsning vil vise sit sande potentiale og blive kendt som en 
yderst attraktiv by - et spændende aktivt lokalområde tæt ved arbejdspladser, 
motorvej og ikke mindst et naturskønt område.

Som de lokale siger: ”Løsning lykkes!”

Helle Blaabjerg Meisner
Multihusgruppen i Løsning

Henning Torvik Markvart 
Byforskønnelsesgruppen i Løsning

Peter Sebastian Petersen
Byrådet
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Om Løsning

Byen, foreningsliv og engagement
Løsning ligger midt i Hedensted Kommune mellem Tørring i vest og 
Juelsminde i øst. Fra Løsning er der lige langt til Vejle og Horsens.
Løsning er attraktiv for bosætning, dels i kraft af dens beliggenhed tæt på 
motorvejen med kort afstand til en række større østjyske byer, dels den korte 
afstand til natur og åbne vider. Den stigende bosætning fra 70’erne og frem 
til i dag har medført, at Løsning nærmest er vokset sammen med Hedensted, 
idet byudvikling primært er foregået langs banen mod syd. I dag er der behov 
for at byudvikle, idet der er efterspørgsel både efter lejeboliger og ejerboliger.

Løsning ligger mellem den Østjyske Motorvej og jernbanen. Industri- og 
erhverv er koncentreret langs motorvejen og mellem erhvervsområdet og 
selve byen med boliger, butikker og service, ligger et større areal (udlagt til 
erhverv) af mindre marker opdelt af flotte levende hegn. Løsning Station har 
ikke været i drift i mange år, men byens struktur vidner om en driftig stations-
by i fordums tid. 

I dag har den centrale del af den gamle stationsby en noget blandet fremto-
ning og flere bygninger står tomme. Byens hovedstrøg Vestergade fremstår i 
dag primært som en boliggade med få butikker og blandet erhverv. I forbin-
delse med renovering af kloakledninger får Vestergade et løft i nærmeste 

fremtid. Vestergade beplantes, og der etableres nye belægninger, belysning 
og byrumsinventar. Dette kan blive afsæt for at transformere Løsning bymid-
te til centrum for en boligby, hvor skolen, foreningsliv og fritidsaktiviteter er 
omdrejningspunkt for livet i byen. 

Løsning har et rigt foreningsliv med blandt andet en gymnastikforening, 
fodboldklub og skytteforening. Der findes en lang række borgergrupper, 
Multihusgruppen, Byforskønnelsesgruppen og Løsning Borgerforening, der 
er engageret i det lokale miljø på den ene eller den anden måde. Den gamle, 
romansk gotiske kirke, som ligger midt i byen, er omdrejningspunkt for en 
række aktiviteter.

Løsning Skole og hallen er centralt beliggende i byen. Løsning Skole undervi-
ser børn til og med 9. klassetrin og rummer en special afdeling for børn med 
særlige behov. Skolen har ca. 500 elever. Løsning har gode pasningsmulig-
heder for de mindre børn, der er to integrerede daginstitutioner samt lokale 
dagplejere. 

Det er muligt at blive i Løsning efter endt arbejdsliv idet, der findes både 
plejehjem, ældre boliger samt beskyttede boliger i byen.

Infrastruktur, barrierer og støj
Byen er noget støjbelastet af jernbanen, men i særdeleshed af den Østjyske 
Motorvej. De to færdselsårer virker endvidere som fysiske barrierer for den 
øst-vestlige færdsel i byen og byudvikling mod øst. I dag er der fire mulighe-
der for at passere banen. Syd for Løsning løber Gesagervej over banen, ved 
Remmerlundsvej findes en snæver tunnel og i nord løber vejen Broen over 
banen i et kringlet forløb. I forlængelse af Vestergade ved parkeringspladsen 
ved kroen findes en stejl stibro over banen. Der er cykelsti i begge retninger 
langs Gesagervej, mens de øvrige krydsninger ikke er egnet for cyklister. 
For nogle år siden blev der etableret en cykelforbindelse mellem Hedensted 
og Løsning. Stiforløbet er en kombination af cykelsti i eget tracé og marke-
ringer på mindre befærdede veje i byens vestlige kant. Stien passerer under 
Gersagervej og Hovedvej 170 via en tunnel.

Historisk kort 1842-1899 Historisk kort 1953-1976 Historisk kort 1980-2001



5
UDVIKLINGSPLAN LØSNING

Landskab og natur
Den østjyske israndslinje, der skabtes i sidste istids afsluttende fase, løber 
gennem Løsning. Jernbanens placering er mere eller mindre identisk med 
israndens grænse, hvilket ses tydeligt i landskabet. Det mere eller mindre fla-
de landskab, Løsning Hedeslette, ses vest for banen, mens det mere kupere-
de, karakteristiske dødislandskab ses øst for banen. Bosætning er startet på 
den flade hedeslette med mager jord, mens dyrkning er foregået på de mere 
fede jorde mod øst. Randmorænen og hedesletten har store forekomster af 
grus og sand, der tidligere og nu udvindes i området. 

Naturområdet Skærven var frem til 1960 en fabrik, der producerede skærver 
ved nedknusning af sten. Stedets kuperede landskab er et resultat af skærve 
produktionen, f.eks. er søerne stedet, hvor man tidligere vaskede sten- og 
grusmaterialer rent for sand og på voldene blev materialet kørt til stenknuser 
anlægget. Skærven blev ved ophør af produktionen tilplantet med en alsidig 
skovvegetation og udgør i dag et vægtigt, lokalt natur- og rekreationsområde 
med naturlegeplads. Området har til i dag været anvendt af mountainbikers, 
denne aktivitet flyttes fremadrettet til byudviklingsområdet Kildeparken i det 
vestlige Hedensted, hvilket vil fremme betingelserne for en alsidig natur.

Der er graves i dag råstoffer i et større område øst for banen, afgrænset 
af banen, Remmerslundvej og Gesagervej. Der vil være graveaktivitet i en 
årrække fremover, sandsynligvis i 10-20 år endnu. Retablering vil foregå 
løbende efter gældende lokalplan, der foreskriver, at området fremadrettet 
skal indrettes til rekreative formål og med fredelige områder, der kan tjene 
som habitater for dyre og planteliv. På sigt vil området udgøre endnu et lokalt 
naturområde til glæde for borgerne i Løsning.

Vest for banen er der i de senere år blevet rejst en del skov, som i dag har 
status som fredsskov. Sebberup Skov er etableret som en lysåben, blandet 
løvskov med lysninger og åbninger, der gør, at det karakteristiske dødisom-
råde kan aflæses. I takt med at landbrugsdrænene er blevet nedlagt, er der 
opstået en række småsøer i dødishullerne. Skovtypen er attraktiv i forhold 
til friluftsliv og rekreation, og i skoven findes både en primitiv overnatnings-
plads og en stor indhegnet hundeskov.

Et kig ned af Vestergade

Grusgravområde - fremtidigt natur og aktivitetsområde Adgang til Hundeskoven

Gravhøjene Remmerslundvej Oversigtskort Løsning

Skærven

Skolen

Råstofgrav

Gesagervej
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Faunapassage

Cykeltunnel

+
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Vision
Fundamentet for denne udviklingsplan er en vision om en grønt bånd,
et naturstrøg, der omslutter byen og forbinder Løsnings eksisterende bydele 
med fremtidige. 

Oven på dette fundament, er det ønsket, at give gode færdselsmuligheder på 
kryds og tværs i byen for alle slags trafikanter, med særlig vægt på de bløde. 

Løsning i dag Bevægelse på kryds og tværs Løsning i fremtiden

Sikker færdsel for de bløde trafikanterForbindelser skal give mulighed for alternative ruterNye boligområder koblet op på det grønne båndMåske en bro udformet som faunapassage en gang i fremtiden

Der skal skabes mulighed for lokale ture for byens borgere - gående som 
cyklister, så man kan gå eller cykle en runde eller bevæge sig fra A til B ad en 
alternativ grøn rute og lade bilen stå.

Naturstrøget skal gribe fat i eksisterende naturområder og kæde dem sam-
men, så værdien optimeres både rekreativt og naturmæssigt. 

Nye boligmiljøer skal knyttes til det grønne strøg og placeres i forskellige 
kontekst, så der i fremtiden kan tilbydes en bred palette af boligtyper for 
byens borgere og fremtidige tilflyttere.

Den gamle stationsby skal skifte spor og transformeres, så den kan være 
centrum for en boligby og tilgodese borgernes behov for samlingspunkter til 
alle former for aktivitet og samvær.
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Vision - et grønt bånd omslutter Løsning

Signaturforklaring

Eksist. krydsninger

Eksist. tunnel

Ny tunnel

Eventuel bro med faunapassage

Eksist. cykelsti

Ny landskabssti

Det grønne bånd

UDVIKLINGSPLAN LØSNING
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Indsatsområder

I en dialog mellem borgergrupper i Løsning, lokalpolitikere og Hedensted 
Kommune er man kommet frem til en række indsatsområder, som skal være 
med til at pege på, hvordan og hvorhenne Løsning skal udvikles i de kom-
mende år. 

Grundlæggende er der et ønske om og behov for, at byen og dens omgivelser 
styrkes, fremhæves og bindes sammen, så byen fremadrettet kan tilbyde 
attraktive og alsidige boliger dels til byens borgere men også til potentielle 
tilflyttere. En anden grundpille gennem processen har været at styrke ram-
merne for byens aktive sports- og foreningsliv samt det lokale engagement 
generelt. 

Med udgangspunkt i dette er følgende indsatsområder udvalgt. 

Nyt boligområde mellem Frederikslystvej og Teglværksvej
Dette boligområde imødeser et overordnet ønske om, at Løsning byudvikles mod øst. Boligområdet rummer attraktive grunde i naturskøn-
ne omgivelser og stadig i en overkommelig afstand til det overordnede vejnet.

Nyt boligområde ved Skolegade og ny placering af Løsning Stadion
Dette boligområde imødeser et overordnet ønske om at Løsning byudvikles mod øst. Med den nye placering af Løsning Stadion får det 
en central placering i fremtidens Løsning og samler de nye og de gamle bydele. Boligområdet knytter sig til gammel Løsning og det nye 
stadionområde.

Multihus og ny pladser i byen
Multihuset ønskes en central placering i byen. Her skal byens borgere kunne mødes både i formelle og mere uformelle sammenhænge. 
Funktionerne bygges ind i den eksisterende hal ved Løsning Skole og der åbnes op omkring bygningen.

Ny boligbebyggelse mellem Jernbanegade og Frederiksbergvej / Ny bebyggelse ved rundkørsel
Der er et generelt ønske om flere, mindre leje- og andelsboliger, der henvender sig til fx. enlige med børn eller ældre borgere, der ønsker 
mindre bolig i Løsning. Generelt er der ønske om, at disse boligtyper placeres forholdsvist centralt i byen. Endvidere ønskes boliger som 
ligger helt centralt, hvor indretningen tager højde for borgere, der måtte have særlige behov for tilgængelighed og for kort afstand til 
indkøb.

Nyt boligområde ved Tranebovej
Som en konsekvens af at Løsning Stadion får en mere central placering i det fremtidige Løsning, omdannes stadiongrunden til et nyt 
parcelhusområde mellem eksisterende parcelhusområder 



9

Nyt boligområde mellem 
Frederikslystvej og Teglværksvej

Nyt boligområde ved Skolegade og ny 
placering af Løsning Stadion

Multihus og nye 
pladser i byen

Ny boligbebyggelse 
mellem Jernbanegade 
og Frederiksbergvej

Nyt boligområde 
ved Tranebovej

Ny boligbebyggelse 
ved rundkørsel

Indsatsområder
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Området
Landskabet på dette sted, vest for banen, er meget smukt. At lade byen 
udvikle sig i denne retning, åbner mulighed for, at kunne tilbyde grunde, der 
har visuel kontakt til det omkringliggende landskab og direkte adgang til 
grønne områder og natur fra egen matrikel. Samtidig ligger området tæt 
på Løsning og de større veje til motorvejen. På sigt vil det være nødvendigt, 
som konsekvens af byudviklingen, at udbygge den eksisterende og meget 
snævre tunnel under banen ved Remmerslundvej. Dette kan eventuelt gøres i 
forbindelse med elektrificering af banestrækningen.

Kilen mellem Frederikslystvej og Teglværksvej begynder ved gammel 
Løsnings grænse og åbner sig ud i landskabet. Det er hovedsagelig land-
brugsland med mindre vandhuller og enkelte mindre bevoksninger. Mod syd 
grænser området op til mindre skovpartier, der danner en flot kulisse for 
området.

Nyt boligområde mellem Frederikslystvej og Teglværksvej

Adgang til boligområdet
Boligområdet består af to enklaver, en mindre mod vest, der vejbetjenes fra 
Frederikslystvej og en større, der vejbetjenes fra Teglværksvej. Den vestlige 
enklave kunne være en tæt-lav bebyggelse eller mindre udstykninger, der 
danner overgang mellem gammel Løsning og den østlige enklave, hvor der 
lægges op til større, individuelle huse på parceller, der er forholdsvis store. 

Trægrupper og udsigtTæt-lav bebyggelse og fællesområde

Tæt-lav bebyggelse Udsigt fra Teglværksvej mod nord

Tæt-lav bebyggelse Regnvandsbed

Åben-lav bebyggelse

Boligområdet – vand, natur og bevægelse
Grundene placeres højt i terræn omkring et fælles frodigt strøg, der bugter 
sig gennem hele boligområdet. Placeringen af grundene giver mulighed for 
optimal orientering i forhold til solen. Terrænet falder svagt mod syd med et 
plateau omkring det frodige strøg. Da jordbunden sandsynligvis er egnet til 
nedsivning, vil det derfor være oplagt at opsamle og aflede overfladevand 
lokalt. Vandet kan ledes via grøfter til naturlige lavninger i terrænet, og på 
den måde udbygge et element - grøften, der i forvejen findes i området. 
Forstærkning af vandelementet i området, vil tilføre det frodige, centrale 
strøg værdi og bidrage til, at den vilde flora og fauna området styrkes. 

Skovtemaet trækkes ind i boligområdet i form af større trægrupper, der møb-
lerer det grønne strøg. Skovgrupperne placeres, så de forstærker perspekti-
vet og derved styrker de lange kig ud i landskabet. 

Stierne i området styrker visionen om at kunne finde alternative ruter og styr-
ker bevægelse på kryds og tværs i området. Der lægges op til, at stierne dels 
giver mulighed for at bevæge sig rundt i området og opleve det grønne strøg, 
dels at stierne forsætter ud i landskabet og ind til gammel Løsning. Hele 
stisystemet er en del af forbindelsen rundt om Løsning i den grønne ring.
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MÅL 1:4000

Nyt boligområde mellem Frederikslystvej og Teglværksvej
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Teglværksvej

Stubberupvej

Stiforbindelse

Stiforbindelse

Fællesområde

Trægrupper
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ØSTERBRO

Project period 2015
Client COOP Invest
Address Østerbro, Odense
Total area 4.200 m2 
Services Architect
Architect Ramboll AS
Engineer COWI 
Contractor CC Contractor
Contact Søren Haunstrup, 

2S Consult

Odense

Ramboll - Integrated engineers, architects and other experts

The renewal of the area on Østerbro must benefit all. High and low, young as old. Østerbro is 
a place for everyone. Østerbro will be a sustainable urban area, also when it applies to the so-
cial aspect. The human aspect is at the centre and we develop the area to ensure that people 
wish to live, work and be in the area. This characterises the change which the buildings, the 
roads and the area’s open spaces have undergone. 
The local area development plan for Østerbro Odense has a vision for the area to develop 
an exciting and vibrant urban area - a diverse area which is similar to the inner city areas of 
Copenhagen or the popular Skibshuskvarter in Odense. An area with variation in expression 
and architecture which appeals to the young target group.  
The local area development plan specifies a variation in the buildings where the facades 
are unpaved and every part of the façade varies in height, width and number of stories and 
where clear shifts and variations occur. These variations and material change is created in the 
present project by introducing the balconies in another material than the underlying building. 
The balconies with their light cladding and warm wooden lining appear as a contrast to the 
underlying solid brick building.
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Nyt boligområde ved Skolegade og ny placering af Løsning Stadion

Området
Landskabet vest for banen, på dette sted, er kendetegnet af en mosaik af 
forskellige dyrkningsarealer, der afbrydes af mindre skov- og bevoksnings-
partier. I området findes særligt et levende hegn, der markerer sig flot i 
landskabet. Terrænet i den nordlige del af området er forholdsvist fladt, dog 
med lokale mindre bakker, mens den sydlige del har et mere bevægeligt 
terræn med mindre lavninger og svage højderygge. Området nærmest banen 
har et meget plant terræn.

Adgang til boligområdet 
Området består af fem delområder, Løsning Stadion og fire boligenklaver. 
Området knytter sig til gammel Løsnings sydlige rand og forsætter mod 
sydøst til Ny Sebberupvej. Langs banen ligger Løsning Stadion samt en 
boligenklave syd herfor. Begge dele vejbetjenes fra Skolegade. Adgangsvejen 
til stadion etableres, hvor der i dag findes en markvej, og således ankommer 
man til klubhuset centralt i stadionområdet. På den anden side af Skolegade 
ligger to boligenklaver, en større mod nord og en mindre mod syd. Hver 
boligenklave har en adgangsvej fra Skolegade. Områdets sidste boligenklave 
vejbetjenes fra Ny Sebberupvej via adgangsvej til en eksisterende ejendom. 
Der er adgang fra byen og skolen via ny tunnel under Jernbanegade og sti 
frem til stadion.

Der er tryg adgang fra byen og skolen via ny tunnel under Jernbanegade og 
sti frem til Vinkelvej og videre enten til stadion eller til boligområderne.

Løsning Stadion og boligområdet – vand, natur og bevægelse
Det ny Løsning Stadion placeres langs banen med de samme faciliteter som 
i dag med hensyn til klubhus. baner, omklædning, parkering og tribune. I 
området foreslås også etablering af et aktiv legeområde. Endvidere foreslås 
det, at der ved fremtidigt behov, kan placeres en daginstitution i stadionom-
rådet. 

Boligerne ligger højt i et fælles og sammenhængende grønt forløb, hvor 
beplantningselementer fra landskabet trækkes ind – det levende hegn 
bevares og forlænges, og de mindre skovpartier suppleres med større 
træbeplantninger, der foreslås våde partier i naturlige lavninger i terrænet. 
Boligstrukturen er tættest i øst mod byen med mindre boligtyper. Mod vest 
bliver strukturen mere åben og de enkelte grunde større.

I det grønne forløb løber et forgrenet stinet, der dels forbinder de enkelte 
enklaver, dels kobler sig op på den overordnede sti i den grønne ring om 
byen.

LandskabsstiTæt-lav bebyggelse

Tæt-lav bebyggelse Udsigt mod syd

Tæt-lav bebyggelse Tæt-lav bebyggelse og LAR-løsninger

Åben-lav bebyggelse
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Nyt boligområde ved Skolegade og ny placering af Løsning Stadion
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Multihus og nye pladser i byen

Multihus - Multihal 
Der har gennem en række år været ønske om et multihus, hvor foreninger og 
byens borgere kan mødes. Mange forslag har været på banen - om det skulle 
være helt nyt, ombygning af eksisterende bygninger eller måske en del af 
hallen. Byens gymnastikforening har i samme periode haft ønsker om bedre 
faciliter i hallen, - en springgrav og en større boldbane. Da hallens indret-
ning tillige er uhensigtmæssig er man landet på forslag, hvor hallen ud- og 
ombygges. Ombygningen optimerer forholdene og skaber et mødested for 
borgerne i Løsning. Udbygningen foreslås på hhv. øst- og vestfacaden, mens 
de centrale dele ombygges, så der både er omklædningsfaciliteter og mindre 
rum til møder og foreningsarrangementer

Synlighed
Skolen og hallen har en central placering i byen og er omdrejningspunkt 
for mange aktiviteter. Samtidig ligger bygningerne og de omkringliggende 
arealer og putter sig uden at være særlig synlige i bybilledet. Omkring skolen 
er der et frodigt udtryk med flere store træer. Den centrale placering og den 
vigtige rolle i byen underbygges ved at åbne op til de omkringliggende veje, 
Jernbanegade og Vestergade. 

Bypladsen i Vestergade åbner op mod hallen

Vekslen mellem grønne og grå flader på de nye pladser

Multihallen har adgang fra Vestergade og den nye byplads

Plads til leg for de mindste på den nye byplads i  Vestergade

Hallen udbygges på øst- og vestfacaden

Hallens nye indgangsparti mod Vestergade - transparent og åbent

I Jernbanegade åbnes ind mod skolen

På pladsen i Jernbanegade kan indrettes aktivitetsområde

Plads Vestergade
Ud til Vestergade skabes en urban plads med frodig karakter, hvor der er 
plads til leg og ophold. Pladsen er byens mødested og samtidig entre til 
multhus og hallen, der med en transparent hovedindgang indbyder til de 
mange aktiviter, der foregår her. 

Plads Jernbanegade
Mod Jernbanegade skabes en forbindelse, der knytter sig til en ny tunnel 
under banen. Således skabes en tydelig og sikker forbindelse mellem skolen 
og de nye bydele øst for banen. Forbindelsen sikrer også,, at det nye stadion 
område kan anvendes i skoleundervisningen.

Pladsen mod Jernbanegade er en ny adgang til skolen. Pladsen skal i udtryk 
være en forplads til skolens arealer, og samtidig  grundlag for en udvidelse af 
skolens udendørs faciliteter. Her kan der for eksempel indrettes hyggekroge 
for de større elever, mindre rampeanlæg for for aktiviter på hjul eller hvad, der 
måtte være behov for.

Bevægelser på kryds og tværs
I visionen om at udbygge bevægelsen på tværs i byen er den nye tunnel 
under banen af særdeles væsentlig betydning. Med dens placeringen syd for 
den gamle godsbanebygning ved den nuværende p-plads, vil der være plads 
til at etablere tunnelen samtidig med, at den har en central beliggenhed i for-
hold til skolen. Øst for banen rammer tunnelen en mindre plads, der forbin-
des frem til Vinkelvej med en ny cykel/gangsti. Herfra vil der være forbindelse 
til det nye stadionområde om de nye boligområder

Omkring multihallen, der ved ombygning bliver større i øst-vestlig retning 
er det vigtigt, at der stadig er plads til stier og forbindelser, så man kan 
bevæge sig på tværs fra Ny Skolegade til Jernbanegade og fra Vestergade til 
Juelsbogade via Skolens område.
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Bynære, mindre boliger
Der er i stigende grad efterspørgsel efter mindre boliger i Løsning. Dels er der 
mangel på ældrevenlige boliger med god tilgængelighed, som byens borgere 
kan flytte til, når deres nuværende bolig enten er for stor eller for uoverkom-
melig, dels er der generel efterspørgsel efter økonomisk overkommelige 
boliger til for eksempel enlige med børn. Der er derfor et ønske om at få 
lokaliseret, hvor i byen, sådanne bebyggelser kan opføres.

Ny boligbebyggelse
Mellem Frederiksbergvej og Jernbanegade, lige før de mødes syd ud af byen, 
findes et område, der i dag blandt andet huser en nedlagt vinduesfabrik 
og en tankstation samt div. oplag. Området er omgivet af beboelse, dels 
parcelhuse, men også etageboliger, der er under renovering, samt mindre 
rækkehusbebyggelser. Det er oplagt at transformere området, så det indgår 
harmonisk i det omkrigliggende boligkvarter. 

Med udgangspunkt i det omkringliggende kvarters udtryk, placeres bolig-
bebyggelsen omkring et åbent parkstrøg med stiforbindelse mellem 
Frederiksbergvej med Jernbanegade. Bebyggelsens friarealer åbner sig mod 
Frederiksbergvej og inviterer således naboen på den anden side af gaden ind.

Mulig placering af midre boligbebyggelse

Fælles møde- og opholdspladser findes i bebyggelsenMod Frederiksbergvej vil der kun adgang for gående

Bebyggelssplanen tager afsæt i  boligbebyggelse fra området

Frodighed ved adgang til boligerne i bebyggelsen I parkstrøget etableres mindre legearealer

Der er kun adgang til bebyggelsen med bil fra Jernbangade, den eksistende 
boligvej udbygges, så den både betjener nuværende boliger og den fremti-
dige boligbebyggelse. Stien udgør både adgang for beboere og som tvær-
gående smutvej for alle. Bebyggelsen består af mindre rækkehusboliger i to 
etager med lille privat haver. Bebyggelsen kunne være andels- eller lejebolige-
re.

Andre muligheder
Centerparken på Sneppevej med kort afstand til Brugsen er en bebyggelse, 
der er eftertagtet for ældre borgere, der gerne vil blive boende i Løsning. Det 
er væsentlige at bo centralt i en bolig med god tilgængelighed og med kort 
afstand til indkøbsmuligheder. En tilsvarende boligbebyggelse kunne opføres 
på hjørnet af Vestergade og Frederiksbergvej lige ved rundkørslen. 

Boligbebyggelse mellem Jernbanegade og Frederiksbergvej
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Nyt boligområde ved Tranebovej

Boligområdet
Området, hvor Løsning Stadion ligger i dag, forslås udstykket til parcelhus-
grunde. Der bygges videre på den udstykningsstruktur som kendes fra de 
omkringliggende villaområder, hvor mindre grunde ligger omkring blinde 
boligveje. Den eksisterende cykelrute, der forbinder Løsning med Hedensted, 
ligger centralt i det nye boligområde og udgør en grøn akse i det nye bolig-
kvarter. Boligområdet består af to enklaver på hver sin side af den grønne 
akse med hver sin adgangsvej fra Tranebovej. Tranebovej forlænges frem til 
boligområdets vestligste adgangsvej. 

Støj og støjvold
Fra boligområdet er der mod vest adgang til det grønne bånd, der skal 
omslutte hele Løsning. Området er mærket af støj fra motorvejen, og derfor 
ville det være oplagt at etablere en jordvold, som en integreret del af det 
grønne bånd på dette sted. Dette tema kunne med fordel indarbejdes på hele 
den vestlige strækning af det grønne bånd, så de eksisterende boligområder 
også ville blive mindre støjbelastede fremover.

Adgang og det grønne
Jordvolden udformes som et slynget forløb, hvorved der dannes små 
nicher, som kan indrettes til lege-, opholds- og aktivitetsområder. Det kunne 
være klatreleg, grillplads og fitness områder, der dels vil kunne henvende 
sig til dem, der bor i nærheden, men også til dem, der bevæger sig rundt 
om Løsning ad det sammenhængende stinet. Jordvolden tilplantes med 
spredte buske og mindre træer samt en række trægrupper af større træer. 
Tilplantning vil give et varieret udtryk henover året, men også medvirke til, at 
støjen vil opleves mindre belastende. 

I boligområdet kan man bevæge sig på tværs ad stier og via slip mellem de 
enkelte grunde. Det giver nem adgang til det grønne bånd, den eksisterende 
cykelsti og skovområdet mod øst. Skoven er i dag meget tæt og kunne med 
fordel tyndes, så udtrykket ville være mere åbent og dermed skabe visuel 
sammenhæng, med det åbne, grønne område med søen syd for Tranebovej. 
Med en tynding ville det være muligt, at gøre skovområdet aktivt og tilgænge-
ligt. Der kunne anlægges en lille uformel sti, hvorved der ville være mulighed 
for en lille aftentur eller lidt fri leg for områdets beboere. 

Måske står der en sjov skuptur i en niche-

En aftentur i den lokale skov

Der tyndes omkring den eksist. cykelsti og i skovområdet 

Et lille hyggeligt bålsted i en af nicherne langs jordvolden

Visuel kontakt til det grønne,åbne område syd for Tranborgvej

En cykeltur omkring Løsning i det grønne bånd

Boligområde ligger i to enklaver omkring den eksist. cykelsti

I niche langs den tilplantede kunne opstilles fitness 
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