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1. Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er:








Ad 1.1: Der kan ikke dispenseres fra
lokalplanens formål.

At give mulighed for opførelse af et nyt funktionelt
skolebyggeri med en høj arkitektonisk kvalitet.
At ny bebyggelse mod de overordnede veje i volumen og
formsprog tilpasses omkringliggende bebyggelse og veje.
At der sikres offentlig fodgængerforbindelse fra Bredhøjvej til
stisystemerne nord for lokalplanområdet.
At parkering, veje og fodgængerforbindelser udformes og
placeres, så der sikres en god trafikafvikling og
trafiksikkerhed.
At der sikres vejadgang fra Bredhøjvej til et kommende
boligområde nord for lokalplanområdet.
At der sikres bæredygtige tiltag inden for lokalplanområdet.

.
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2. Områdets afgrænsning og zonestatus
2.1
Lokalplanens grænse er vist på kortbilag 1, og omfatter følgende
matrikelnr.: Matr.nr. 1336r, 1336bk, 1336x, 1336by, 1336s, 1336bs
og del af matr. 1336i alle Silkeborg Markjorder, del af litra nr.7000fa
samt parceller, der efter den 26. november 2014 udstykkes fra de
nævnte ejendomme i lokalplanområdet.

2.2
Lokalplanen ligger i byzone.

2.3
Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II, III, IV og V som vist
på kortbilag 2.
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3. Områdets anvendelse
3.1
Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som
uddannelsesinstitutioner med tilknytning til erhverv, erhverv samt
vej, parkeringsanlæg og områder udlagt til andre lign. almennyttige
formål

Ad 3.1: En butik defineres som et fast
fysisk sted, hvorfra der sker direkte
salg/udlejning/udlevering af varer til
private.

Inden for delområde II kan der etableres boliger i tilknytning til
uddannelsesinstitutionen.

Ved lokalplanens vedtagelse er der
registreret en butik på 1.688 m2 til
særligt pladskrævende varegrupper i
lokalplanområdet.

Inden for delområde III og IV kan der etableres butikker til særligt
pladskrævende varegrupper.
Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for delområde III og
IV må ikke overstige 6.900 m2 .
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 4000 m2 .
Bruttoetagearealet for den enkelte butik skal være mindst 500 m2 .

Beregning af bruttoetagearealet til
butiksformål sker efter
bygningsreglementets bestemmelser
om beregning af bebyggelsens
etageareal, idet dog den del af
kælderen, hvor det omgivende terræn
ligger mindre end 1,25 m under loftet i
kælderen, skal medregnes. Ved
beregning af bruttoetagearealet kan
fradrages arealer til personalekantine,
personaletoiletter,
personalefitnessfaciliteter og
personalepauserum, dog maksimalt i
alt 200 m2.
Erhverv, der kan etableres i
lokalplanområdet er: Lettere industri
og produktionsvirksomhed,
entreprenør- og oplagsvirksomhed,
værksteder, transportvirksomhed,
engroshandel, lager- og
kontorvirksomhed og lignende
virksomheder, som i nogen grad kan
give gener.

3.2
Indenfor byggefelterne kan der opføres mindre bygninger og
anlæg nødvendige for privat, fælles og offentlig
forsyningsvirksomhed, f.eks. transformerstationer, masteanlæg,
regnvandsbassiner, fælles affaldsplads og andre tekniske anlæg.
Bygningerne skal placeres og udformes, så de er tilpasset den
omgivende bebyggelse.
Indenfor delområde II skal der etableres affaldsplads til
affaldssortering inden for arealet, der er udlagt til vejareal.
Affaldspladsen skal afskærmes mod omgivelserne.
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4. Udstykning
4.1
Indenfor det enkelte delområde kan udstykning tillades, i
overensstemmelse med ejendomsstrukturen eller byggefelternes
afgrænsning.
Ved udstykning skal etagearealerne fordeles på byggefelterne,
ligesom p-arealerne og friarealerne skal fordeles, og der skal
tinglyses på hver ejendom, hvor stort et etageareal og hvor mange
p-pladser, der hører til de pågældende ejendomme samt adgang til
fælles forsyningsledninger.

LOKALPLAN 12-011

Ad 4.1: Ejendomsstrukturen er den
struktur, som dannes naturligt i kraft
af bygningerne i området og deres
jordtilliggende, på tidspunktet for
lokalplanens udarbejdelse.
Fordeling af p-pladser skal godkendes
af Silkeborg Kommune.
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5. Veje, stier og parkering
5.1
Der udlægges areal til nye veje, fodgængerforbindelser,
parkeringspladser og manøvrearealer i princippet som vist på
kortbilag 2.
Veje, fodgængerforbindelser, parkeringspladser og manøvrearealer
udlægges og anlægges efter vejlovgivningens regler.

5.2
Ved vejtilslutninger skal der etableres hjørneafskæringer, jf. § 39 i
lov om offentlige veje ( jf. lovbek. nr. 1048 af 3. november 2011).
Der skal også sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende
vejregler.

Ad 5.2: Vedrørende udformningen af
vendepladser henvises til
Vejdirektoratets publikation: "Byernes
trafikarealer, hæfte 9. Anlæg for
parkering og standsning m.v."

Der skal være vendemulighed for lastvogne for enden af blinde veje.
Link til Lov om offentlige veje
Link til Lov om private fællesveje

5.3
Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Bredhøjvej og
Kejlstrupvej. Vejadgangene skal placeres som vist på kortbilag 2.
Ved fuld udbygning af byggefelt B, skal den vestlige vejadgang til
delområde II etableres mod vest, så der fortsat er mulighed for
ærindetrafik, trafik for renovation o.lign. rundt om bebyggelsen inden
for delområdet.
Vejadgang fra Bredhøjvej til ejendommene indenfor
lokalplanområdet skal placeres i princippet som vist på kortbilag 2.

5.4
Delområde V
Vejen A-B, Bredhøjvej, skal udlægges med en bredde i princippet
som vist på kortbilag 2.

Ad 5.4 og 5.5: Der er udarbejdet to
skitseforslag for udvidelse af
Bredhøjvej og krydset
Bredhøjvej/Kejlstrupvej:
Forslag 1: Krydset udformet med
selvstændig højresvingsbane. Se
tegningen her.
Forslag 2: Krydset udformet med
kombineret ligeud og
højresvingsbane. Se tegningen her.

5.5
Delområde V
Krydset mellem vej A-B, Bredhøjvej, og Kejstrupvej skal have et
udlæg i princippet som vist på kortbilag 2.

Ad 5.5: Krydset skal forberedes til et
4. ben ind i området øst for
Kejlstrupvej.

Krydset skal kunne udvides med en ekstra svingbane med et udlæg i
princippet som vist med vejbyggelinje på kortbilag 2.

5.6
Vejen inden for delområde I skal udlægges i en bredde på min. 8 m. i Ad 5.6: Vejen skal betjene et planlagt
princippet som vist på kortbilag 2.
boligområde nord for
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lokalplanområdet.

5.7
Fodgængerforbindelser skal etableres med en placering i princippet
som vist på kortbilag 2.
Fodgængerforbindelser hen over parkeringsarealer og veje skal
markeres tydeligt, f.eks. ved ændret belægning, niveauspring eller
bemaling.
Regnvand fra opholdsarealer, fodgængerforbindelser, parkerings- og
manøvrearealer skal i videst muligt omfang håndteres inden for egen
grund.

Ad 5.7: Bestemmelsen skal sikre, at
arealerne fremstår ordentlige og
trafiksikre.
Der stilles krav til håndtering af
regnvand på egen grund for at sikre,
at store regnmængder ikke medfører
oversvømmelser andre steder i
regnvandssystemet. Se endvidere §
8.1.

Dette kan ske ved anvendelse af belægninger, som regnvand kan
nedsives igennem, ved anlæg af regnbede, faskiner eller
underjordiske bassiner. Se også § 8.1.

5.8
Master til belysning af varegårde, værkstedsgårde, opholdsarealer,
fodgængerforbindelser og parkeringsarealer skal placeres, så der
ikke opstår mørke områder.

Ad 5.8: Bestemmelsen skal sikre, at
områderne fremstår trygge. Læs mere
om belysning af vej- og byrum her.

5.9
Ved opførelse af 22.700 m2 indenfor delområde II skal der etableres
min. 525 p-pladser inden for delområde I og IV.
Hvis der etableres færre boliger og dermed et mindre etageareal,
skal antallet af parkeringspladser udregnes efter 1 p-plads / bolig og
1 p-plads/ 50 m2 etageareal i øvrigt.
Parkering skal etableres inden for de mørkegrå felter, i princippet
som vist på kortbilag 2.

Ad 5.9: De eksisterende bygninger
inden for byggefelt A, G, J og K
anvendes ved lokalplanens
udarbejdelse af skolens brugere. Der
er derfor ikke stillet krav til parkering
til eksisterende bebyggelse. Ved
ændret anvendelse eller nybyggeri
inden for lokalplanområdet stilles der
krav til etablering af p-pladser i
henhold til den gældende
parkeringsnorm jf. § 5.10.

Antallet af handicappladser bestemmes i henhold til
bygningsreglementets bestemmelser med tilhørende anvisninger.

5.10
Ved opførelse af et etageareal på mere end 22.700 m2 og mere end
136 boliger inden for delområde II, samt ved opførelse af byggeri
eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse inden for
delområde I og IV jf. § 6.3, skal der anlægges parkeringspladser
svarende til 1 p-plads/50 m2 etageareal og 1 p-plads/bolig.
Antallet af handicappladser bestemmes i henhold til
bygningsreglementets bestemmelser med tilhørende anvisninger.
Parkering skal etableres i kælder eller p-hus, med en placering inden
for byggefelt L, i princippet som vist på kortbilag 2.

5.11
Ved opførelse af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af
eksisterende bebyggelse inden for delområde III skal der anlægges 1
p-plads/50 m2 etageareal.
Antallet af handicappladser bestemmes i henhold til
bygningsreglementets bestemmelser med tilhørende anvisninger.

5.12
Ved opførelse af nybyggeri indenfor delområde II skal der anlægges
min. 250 cykel p-pladser på terræn eller i kælder.
Cykel p-pladserne skal placeres i tilknytning til bebyggelse og
fodgængerforbindelser inden for delområde II i princippet som vist på
kortbilag 2.
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Hvis mængden af cykler overstiger antallet af cykel p-pladser, skal
der kunne etableres flere p-pladser ved optimering af
parkeringssystemet f.eks. ved ophæng o.lign. Alternativt kan cykel ppladser etableres i tilknytning til overdækkede arealer til depot o.lign.
inden for delområde II.
Ved opførelse af et etageareal på mere end 22.700 m2 inden for
delområde II og ved opførelse af byggeri eller ændret anvendelse af
eksisterende bebyggelse inden for delområde I og IV jf. § 6.3, skal
der anlægges cykelparkeringspladser svarende til 1 p-plads/50 m2
etageareal og 1 p-plads/bolig.

5.13
Inden for lokalplanområdet er det fra kl. 20.00-06.00 ikke tilladt, at
parkere eller henstille:




Ad 5.13: Bestemmelsen kan dog
fraviges for køretøjer med tilknytning
til områdets anvendelse.

biler med tilladt totalvægt over 3.500 kg.
biler med tilladelse til mere end ti passagerer samt
større anhængere såsom sættevogne, campingvogne, både og
lignende.
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6. Bebyggelsens omfang og placering
6.1
Ny bebyggelse skal placeres inden for de fastlagte byggefelter, som
er vist på kortbilag 2.

Ad 6.1: Bestemmelsen skal bl.a. sikre,
at træerne langs Kejlstrupvej bevares.

Ud mod Kejlstrupvej er byggefelterne placeret 10 m. fra vejskel og
mod Nordre Ringvej 17,5 m. fra vejmidte.
Udenfor byggefelterne, dog ikke ud mod overordnede veje, kan der
opføres mindre skure til forsyningstekniske formål, redskabsrum
o.lign. Til hvert af byggefelt A, G, H, J og K må bygningerne udgøre
maks. 20 m2.
Til delområde II må skure, overdækninger, carporte og mindre
bygninger opføres med en placering jf. § 6.3.

6.2
Hvis en grund bebygges/befæstes ud over 60 % skal regnvandet
enten håndteres internt på matriklen eller forsinkes inden udledning
til regnvandssystemet.
Dette kan ske ved anvendelse af belægninger, som regnvand kan
nedsives igennem, ved anlæg af regnbede, faskiner eller
underjordiske bassiner. Alternativt kan bebyggelse etableres med
grønne tage.

Ad 6.2: Kravet vedrørende
regnvandsafledning stammer fra
Spildevandsplan 2011 – 2021.
Baggrunden for kravet er, at de fleste
regnvandssystemer er dimensioneret
efter en samlet befæstelse/bebyggelse
på 60 %. Befæster man yderligere, er
der risiko for oversvømmelser andre
steder på systemet.

6.3
Det maksimale etageantal, bygningshøjde og etageareal må ikke
overstige følgende:

Delområde I
Byggefelt A
Etager: Maks. 2 etager. Højde: Maks. 10 m. Etageareal: Maks. 5.000
m2.

Delområde II
Samlet etageareal for Byggefelt B, C, D, E og F: 36.800 m2 (ekskl.
kælder). Der kan opføres maks. 275 boliger indenfor delområdet.
Inden for delområde II kan der etableres skure, overdækninger,
carporte og mindre bygninger med en højde på maks. 4,5 m. og med
et samlet areal på maks. 1.100 m2. Disse skal opføres med en
placering inden for byggefelterne som vist på kortbilag 2. Se
endvidere § 6.1.
Byggefelt B
Etager: Maks. 2 etager. Højde: Maks. 10 m.
Inden for delområde II kan der opføres en skorsten på maks. 50 m.
med en placering i princippet som vist på kortbilag 2.
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Ad 6.3: I forbindelse med autolakering
inden for delområde II og IV, skal det
ved OML- beregning godtgøres, at de
vejledende grænseværdier for luft kan
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Hvis byggemuligheden indenfor B udnyttes indtil byggefeltets
afgrænsning mod vest, kan skorstenen opføres med en alternativ
placering som vist på kortbilag 2.
Byggefelt C

overholdes ved boliger i og udenfor
området. (Når virksomheder skal
dokumentere, at de overholder
grænseværdierne benyttes OMLmodellen, der er en atmosfærisk
spredningsmodel, der kan anvendes til
beregning af skorstenshøjder).

Etager: Maks. 7 etager. Højde: Maks. 25 m.
Byggefelt D
Etager: Maks. 1 etage. Højde: Maks. 5 m.
Bebyggelsen skal nedtrappes mod Bredhøjvej, så der skabes
mulighed for adgang fra Bredhøjvej til byggefeltets tagflade.
Byggefelt E

Ved lokalplanens udarbejdelse skønnes
det, at højden på en skorsten inden for
delområde II skal være maks. 50 m.
for at kunne overholde kravene i
forhold til et kommende boligbyggeri i
10 etager nord for lokalområdet. Inden
for byggefelt J i delområde IV pågår
der skolepraktik, herunder
autolakering. Det skønnes, at en
skorsten inden for byggefeltet skal
være maks. 20 m.

Etager: Maks. 4 etager. Højde: Maks. 20 m.
Byggefelt F
Etager: Maks. 4 etager. Højde: Maks. 20 m.

Delområde III
Byggefelt G
Etager: Maks. 2 etager. Højde: Maks. 10 m. Etageareal: Maks. 1.600
m2. Heraf maks. butiksareal på 500 m2.
Byggefelt H
Etager: Maks. 2 etager. Højde: Maks. 10 m. Etageareal: Maks. 1.800
m2. Heraf maks. butiksareal på 1.700 m2.

Delområde IV
Byggefelt L
Parkeringsanlæg. Ved parkeringshus: Højde: Maks. 16,5 m.
Byggefelt J
Etager: Maks. 2 etager. Højde: maks. 10 m. Enkelte bygningsdele
kan opføres i 3 etager med en højde på maks. 12 m.
Etageareal: Maks. 6.000 m2. Heraf maks. butiksareal på 4.000 m2.
Inden for byggefeltet kan der opføres en skorsten på maks. 20 m.
med en placering i princippet som vist på kortbilag 2.
Byggefelt K
Etager: Maks. 2 etager. Højde 10 m. Etageareal: Maks. 800 m2.
Heraf maks. butiksareal på 700 m2.

6.4
Ny bebyggelse inden for hvert delområde skal opføres efter en
samlet plan.
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Ad 6.4: I en samlet plan skal der
redegøres for:
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Inden for delområde IV skal ny bebyggelse til parkeringsanlæg
indenfor byggefelt L placeres og tilpasses i forhold til anden
bebyggelse inden for delområdet, så der sikres gode vejadgange og
fodgængerforbindelser samt udsigts- og lysindfald til øvrig
bebyggelse inden for delområdet.
Parkeringsanlægget skal indrettes og opføres i materialer så det
fremstår rummeligt og lyst.









placering af bebyggelse, vej og
parkering,
placering af
tilbygningsmuligheder, set i
sammenhæng med en
udnyttelse af det maksimale
etageareal,
placering af småbygninger,
terrænreguleringer,
bygningsprofiler, facader og
materialevalg
udstykningsmuligheder jf. §
4.1.

6.5
Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, el, vand og
kloakering efter de enkelte forsyningsvirksomheders til enhver tid
gældende regler.

Ad 6.5: Såfremt bebyggelsen opføres
som lavenergibyggeri fritages denne
fra tilslutningspligten til den kollektive
varmeforsyning jf. Planlovens § 19,
stk. 4. Lavenergibyggeri betyder, at
byggeriet opfylder
klassifikationskravene til
lavenergibyggeri i
Bygningsreglementet, der er gældende
på byggetidspunktet.

6.6
Boligbebyggelse og anden støjfølsom bebyggelse skal støjmæssigt
sikres, så det indendørs støjniveau i opholdsrum opfylder kravene
fastsat i Bygningsreglementet.
Udformningen af boligers og undervisningslokalers facader skal
således ske, så det maksimale støjniveau indendørs ikke overstiger
Lden 46 dB(A), når vinduerne er åbne. Der henvises desuden til

Ad 6.6: Støjsikring kan f.eks. ske med
særlig afskærmning uden for vinduet
eller særligt isolerende konstruktioner.
Boliger kan f.eks. orienteres så der så
vidt muligt er opholds- eller soverum
mod boligens stille facade og birum
mod gaden.

Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4, 2007 " Støj fra veje".
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7. Bebyggelsens ydre fremtræden
7.1
På tagflader må der ikke anvendes blanke, reflekterende
tagmaterialer. Dog må der opsættes solfangere, solcelleanlæg og
tagvinduer, jf § 7.8.

Ad 7.1 og 7.2: Materialer betegnes
som blanke og reflekterende, når de
har en glans, som svarer til en malet
overflade med et glanstal over 20.

7.2
Primære materialer på udvendige bygningssider skal enten være
beton, metal (stål, zink, aluminium, kobber o.lign.), tegl, fibercement,
eternit, glas og polycarbonat.
Til skure og afskærmninger kan der anvendes træ.
Materialerne må ikke fremstå reflekterende, så de blænder
omgivelserne.
Materialerne skal fremstå i farver dannet af sort, hvid, jordfarver
eller i materialets naturlige farve.
Enkelte dele af facader eller konstruktioner kan opføres i andre
farver.

7.3
Facader mod vej skal have en høj grad af variation f.eks. gennem
materialevalg, glaspartier, farveskift o.lign.
Facader mod syd skal i videst muligt omfang opføres med store
glaspartier.

Ad 7.3: Hensigten med bestemmelsen
er at give mulighed for opførelse af
bebyggelse, hvor det er
hensigtsmæssigt at udnytte passiv
solvarme.

Varegårde, oplag o.lign. må ikke etableres mod Kejlstrupvej og
Nordre Ringvej.
Parkeringshus inden for byggefelt L skal have afskærmede facader.
Facaderne skal fremstå lette og delvist transparente ved anvendelse
af f.eks. lette eller perforerede materialer. Facaderne kan også
begrønnes.

7.4
Tagfladen på byggefelt D og E skal udformes som opholdsareal med
begrønning og belægning, jf. § 8.2.

Ad 7.4: Ved begrønning af tagene,
kan tagfladerne, udover at tjene til
rekreativt formål, medvirke til
opsamling af regnvand.

7.5
Skiltning og reklamering må finde sted på en bygnings facader, hvis
de udføres som et arkitektonisk element og holdes indenfor
bygningens afgrænsninger.
Der kan opsættes skiltepyloner ved indkørslerne ud mod Bredhøjvej.
Der kan opføres én pylon pr. delområde. Ved flere virksomheder
inden for et delområde, skal reklamering for den enkelte virksomhed
opsættes på samme pylon.
Mod Nordre Ringvej og Kejlstrupvej skal pyloner opsættes i en
afstand fra kørebanen i henhold til vejreglernes bestemmelser for
placering af faste genstande langs vej. Der kan opsættes en pylon pr.
firma.
Pyloner må etableres med en maks. højde på 8 m. Pyloner må ikke
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placeres i oversigtsarealer ved overkørsler.
Skiltning, pylon og anden reklamering skal udføres i
overensstemmelse med Silkeborg Kommunes skilteplan og
godkendes af Silkeborg Kommune.
Der kan opstilles flag i lokalplanområdet, hvis disse opstilles i grupper
af tre.

7.6
Parabolantenner må ikke placeres på bygninger, så de er synlig fra
vej.

7.7
Der kan opsættes mobilantenner i forbindelse med afkast (skorsten)
inden for delområde II.
Hvis der ikke kan opsættes antenner i forbindelse med ovennævnte
afkast, kan der alternativt etableres en mast til mobilantenner med
en placering i princippet som vist på kortbilag 2.
Teknik til antennerne skal placeres indenfor bygningens hovedform
eller nedgraves.

7.8
Solenergianlæg på byggeri inden for området skal ved nyt byggeri
indtænkes i byggeriets arkitektur fra starten. Ved opsætning af
solenergianlæg på eksisterende byggeri skal anlæggene så vidt
muligt følge facade eller tagfladens hældning. Såfremt taghældningen
ikke er tilstrækkelig, og det er nødvendigt at opsætte anlæggene på
et stativ, skal siderne lukkes, så stativet ikke er synligt.
Rammerne /siderne omkring anlægget skal have samme farve som
selve panelerne.

7.9
Ventilationsanlæg, andre tekniske anlæg og afkast skal integreres i
bygningskroppen eller udformes som elementer, der er tilpasset
bygningens hovedform og arkitektur. Der må ikke være synlige
rørføringer på tage. Aggregater, der opstilles på tage, skal inddækkes
på alle sider i et ugennemsigtigt materiale.
Dog kan der opføres afkast (skorsten) inden for delområde II og IV.
Skorstenene skal opføres i materialer, der ikke blænder
omgivelserne og fremstå i farver dannet af sort og hvid.
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8. Ubebyggede arealer og beplantning
8.1
Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende
gives et ordentligt udseende.
I erhvervs- og centerområder må matriklen maksimalt befæstes 60
%. Ved befæstelse der overstiger 60 % skal regnvand enten
håndteres internt på matriklen eller forsinkes inden udledning til
regnvandssystemet.

Ad 8.1: Kravet stammer fra
Spildevandsplan 2011 – 2021.
Baggrunden for kravet er, at de fleste
regnvandssystemer er dimensioneret
efter en samlet befæstelse på 60 %.
Befæster man yderligere, er der risiko
for oversvømmelser andre steder på
systemet.

Dette kan ske ved anvendelse af belægninger, som regnvand kan
nedsives igennem, ved anlæg af regnbede, faskiner eller
underjordiske bassiner. Alternativt kan bebyggelse etableres med
grønne tage.

8.2
Inden for delområde II skal der etableres opholdsarealer på taget af
bebyggelsen indenfor byggefelt D og E i princippet som vist på
illustrationsplanen, kortbilag 3.
Der skal etableres adgang fra Bredhøjvej til tagfladen på byggefelt D.
Fra byggefelt D skal der etableres adgang til tagfladen på byggefelt E
fra nord.

Ad 8.2 og 8.3: Opholdsarealerne skal
være velbeliggende med gode
solforhold, og må ikke være
væsentligt belastede af trafikstøj jf. §
8.4.
Opholdsarealerne skal indrettes med
gode opholdsmuligheder siddepladser
og grønne planter.

Der skal ved ramper eller niveauplanlægning etableres
handicaptilgængelighed på friarealerne.
Der skal sikres offentlig adgang, via fodgængerforbindelse, igennem
delområde II i princippet som vist på kortbilag 2.

8.3
Der skal indrettes areal til udendørs ophold for ansatte i butik og
erhverv.
Arealets størrelse vurderes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen
til anvendelsen.
Ophold til boliger inden for delområde II skal primært etableres på
tagfladen af byggefelt D og E.

8.4
Ved placering og udformning af udendørs opholdsarealer skal det
sikres, at det beregnede ækvivalente støjniveau påført fra trafik
overholder de generelle rammebestemmelser i Kommuneplan 20132025.
Ved lokalplanens udarbejdelse må støjniveauet således ikke
overstige Lden 58 dB(A) - både ved facaderne og på de udendørs
opholdsarealer, medmindre særlige forhold taler for en lempelse.

8.5
Eksisterende træer mod Kejlstrupvej, som vist på kortbilag 1 og 2,
Ad 8.5: Byggefelterne G. H, L og J
skal i videst muligt omfang bevares og må ikke fjernes uden tilladelse langs Kejlstrupvej er placeret i en
fra Silkeborg Kommune.
afstand på min. 10 m. fra vejskel for
bl.a. at sikre træerne langs vejen.
Beskæring eller udtynding må kun ske efter aftale med Silkeborg
Kommune.
Hvis et træ går ud, skal der plantes et nyt, som med tiden får samme

LOKALPLAN 12-011

14

karakter. Plantestørrelsen skal være med en stammeomkreds på
min. 14-16 cm.

8.6
Ved træbeplantning på parkeringsarealer og belagte opholdsarealer
skal der anvendes hårdføre træsorter som platan eller lind.

Ad 8.6: Platan og lind er gode
bytræer, som kan tåle beskæring, og
dermed er velegnede til
parkeringsarealer.

8.7
Der skal til hver ejendom udlægges areal til indretning af plads til
opsamling af affald herunder genanvendeligt affald. Placering,
indretning og adgang til pladsen skal ske i henhold til gældende
regulativer.

Ad 8.7: Der kan alternativt indrettes
en fælles plads for flere ejendomme.
Placering og indretning af en sådan
fælles plads skal aftales med
Silkeborg Forsyning A/S.

8.8
Der skal opsættes afskærmende hegn omkring varelevering, oplag,
affaldsfaciliteter og tekniske anlæg.

Ad 8.8: Hensigten med bestemmelsen
er at sikre, at området fremtræder
ordentligt.

Hegn skal opføres i beton, mur samt stålmaterialer og træ i farver
dannet af sort, hvid, jordfarver eller materialets naturlige farve.
Hegnets udformning og materiale skal tilpasses den tilhørende
bebyggelse.
Se endvidere § 7.3.

8.9
Der kan ikke foretages terrænregulering nærmere skel end 0,5 m.
Undtaget dog langs naboskel mod nord inden for delområde II.
Ved opsætning af spunsvæg/støttemur skal skråningshøjden være i
forholdet 1 på 1,5. Ved stejlere skråningshøjde skal der opsættes
værn.
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9. Betingelser for at tage ny bebyggelse
i brug
9.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:







Bebyggelsen er tilsluttet fælles forsynings- og ledningsanlæg jf.
§ 6.5,
Veje, stier samt fælles adgangs- og parkeringsarealer inden for
lokalplanområdet er etableret jf. § 5.3- § 5.12.
Udendørs opholdsarealer er anlagt og beplantet jf. § 8.1 - 8.3,
eller der foreligger en godkendt plan for hvert af de
pågældende områder med tidsfrister for etablering.
Det ved beregninger er godtgjort, at de gældende støjkrav kan
overholdes jf. § 6.6 og § 8.4.
At det ved OML beregning godtgøres, at de vejledende
grænseværdier for luft kan overholdes ved boliger i og udenfor
området jf § 6.3 og lokalplanens redegørelse for miljøforhold.

Såfremt en bebyggelse ikke opføres under ét, skal der til hver
udbygningsetape være anlagt en tilsvarende del af fællesarealerne.
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10. Ophævelse af eksisterende planer
10.1
Følgende servitutter inden for området er i strid med lokalplanens
bestemmelser, og aflyses i henhold til Planlovens § 15, stk. 2, nr. 16
ved lokalplanens vedtagelse:
På matr. nr. 1336x, Silkeborg Markjorder, er der tinglyst en servitut
om anvendelse af ejendommen til industrielt brug. Silkeborg Byråd er
påtaleberettiget. Servitutten er i strid med lokalplanen og aflyses.
På matr. nr. 1336by og 1336s, Silkeborg Markjorder er der tinglyst en
servitut 21.03.1962, om at ejendommen kun må anvendes til
produktforretning og industri. Silkeborg Byråd er påtaleberettiget.
Servitutten er i strid med lokalplanen og aflyses.

10.2
Byplanvedtægt nr. 49 ophæves på de arealer, som er omfattet af
nærværende lokalplan 12-011. Ophævelsen sker ved den endelige
vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf.
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11. Lokalplanens retsvirkninger
11.1
Ifølge planlovens § 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag,
det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Herefter
må ejendomme i lokalplanområdet kun bebygges, udstykkes og i
øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte
som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg
m.v., der er indeholdt i planen.
Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller
private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være
af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen, jfr.
planlovens § 47.
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser,
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en
eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse
underrettes om den påtænkte dispensation, og der skal gives mindst
14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger
herom. Først herefter kan byrådet ifølge § 19 i planloven give
dispensation.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved
at tilvejebringe en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre
tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af
planen, jf. planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af
væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor.
Anvendelsen af lokalplanområdet er fastlagt til offentlige formål. Det
betyder, at ejere efter § 48 i planloven under visse omstændigheder
kan kræve ejendommene overtaget af kommunen mod erstatning.
Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis det
pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i
overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de
omkringliggende ejendomme.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
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Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 71.200 m2, som ligger i et erhvervsområde nord for Nordre Ringvej i den
sydøstlige del af Balle. Lokalplanområdet afgrænses af Bredhøjvej og erhvervs- og bilforretningen Bilernes Hus
mod syd, uddannelsesinstitutionen Erhvervsakademiet mod vest, Teknisk Skoles nuværende bygninger mod
nord og Kejlstrupvej mod øst. Lokalplanområdet strækker sig ned til krydset Kejlstrupvej/Nordre Ringvej mod
sydøst. Områdets afgrænsning og beliggenhed er vist på nedenstående oversigtskort.
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Lokalplanens formål og baggrund
Teknisk Skole Silkeborg er fordelt på flere lokaliteter, og ønsker at blive samlet i én bygning. Lokalplanen er
udarbejdet på grundlag af vinderprojektet fra en arkitektkonkurrence, der blev afholdt i foråret 2014, og giver
mulighed for opførelse af den nye bebyggelse med tilhørende parkerings- og opholdsarealer.
Lokalplanens formål er at give mulighed for at opføre byggeri til en ny skole og sikre, at skolen kan udvides i
fremtiden. Skolebyggeriet skal være både funktionelt og have en høj arkitektonisk kvalitet, og åbne sig mod
syd med adgang for offentligheden fra Bredhøjvej igennem anlæggets udearealer.
Parkering både til biler og cykler, samt veje og forgængerforbindelser, skal udformes og placeres, så der sikres
en god trafikafvikling og trafiksikkerhed både i det daglige og i spidsbelastningstimerne. Fra Bredhøjvej skal
der etableres vej til et planlagt boligområde mod nord.
Derudover sikrer lokalplanen, at der indtænkes bæredygtige løsninger i bygninger og øvrige anlæg.
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Eksisterende forhold

Lokalplanen omfatter et område, der anvendes både til erhverv, autohandel og uddannelsesinstitutioner.
Området ligger i byzone.

Bebyggelse
Området er præget af blandet bebyggelse. Nord for Bredhøjvej: Brand- og Rednings lave byggeri med
slangetårn, Teknisk Skoles byggerier i 1 og 2 etager. Ud mod Kejlstrupvej og Nordre Ringvej: En hal i gule
mursten samt en udstillingsbygning med glasfacader. På hjørnet af Bredhøjvej og Kejlstrupvej ligger en 2
etages bygning, der rummer en autoforhandler med udstilling mod vejene.

Hjørnet Nordre Ringvej/Kejlstrupvej. Den gule hal og udstillingsbygningen.
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Brand og Redning.

Autoforhandleren på hjørnet Kejlstrupvej/Bredhøjvej.

Vej, parkering og beplantning
Området vejbetjenes fra Kejlstrupvej og Bredhøjvej. I forbindelse med åbning af Silkeborg Motorvejen
forventes der at komme mere trafik på Kejlstrupvej, da vejen har forbindelse til motorvejens tilkørselsanlæg.
P.g.a. områdets anvendelse til erhverv og Teknisk Skole, er der parkering på store dele af friarealerne.
Områdets terræn stiger jævnt fra Nordre Ringvej og op til Teknisk Skoles eksisterende bygningskompleks mod
nord. Bag ved ligger de stejle skovklædte skrænter, hvoraf en mindre del strækker sig ned og har kontakt til
lokalplanområdets nordlige skel.
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I skoven løber den overordnede sti Højmarksstien med forbindelse ad vejen igennem den nuværende Teknisk
Skoles område til lokalplanområdets nordlige skel.
Langs Kejlstrupvej står en række markante træer, der giver indfaldsvejen et grønt præg. Brand- og Rednings
ejendom er omkranset af træer, også ud mod Bredhøjvej, hvilket udgør det eneste grønne langs vejen.
Langs Bredhøjvej er der en vejbyggelinje på 4 m. fra vejskel og langs Nordre Ringvej er der en vejbyggelinje
på 17,5 m. fra vejmidte.

Forbindelse til det grønne mod nordvest fra den eksisterende Teknisk Skole nord for lokalplanområdet.

Den markante trærække langs Kejlstrupvej.
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Miljøforhold
Da området anvendes af både bilerhverv, Brand - og Redning samt Teknisk Skole er der en del trafik- og
værkstedsaktiviteter.
I området er der registreret jordforurening på henholdsvis ejendommen Bredhøjvej 2 og Bredhøjvej 14-16. Da
der ikke planlægges for boliger på disse ejendomme, skal der ikke indhentes tilladelse efter
Jordforureningsloven.

Fremtidsplaner for omkringliggende områder
Nord for lokalplanområdet er der planlagt et nyt boligområde med ca. 150 boliger i punkthuse i 10 etager.
Vejadgang til dette område skal ske fra Bredhøjvej og er derfor indarbejdet i denne lokalplan.
Øst for Kejlstrupvej er der i kommuneplanen udlagt et stort område til erhverv og særligt pladskrævende
varegrupper som en del af erhvervskorridoren. Når området udvikles, skal der etableres en vej fra Kejlstrupvej
med forbindelse til lokalplanområdet umiddelbart overfor Bredhøjvejs udmunding i Kejlstrupvej, så der dannes
et firebenet kryds.
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Fremtidige forhold
Anvendelse
Lokalplanområdet udlægges i sin helhed til offentlige formål som uddannelsesinstitutioner med tilknytning til
erhverv, boliger i tilknytning til uddannelsesinstitutioner samt erhverv.
Ejendommene ud mod Kejlstupvej og Nordre Ringvej kan tillige anvendes til butikker til særligt pladskrævende
varegrupper.
Til områdets butikker, institutions- og erhvervsbyggeri skal der etableres tilhørende parkerings - og friarealer.
Ved fuld udnyttelse af lokalplanens byggemuligheder, eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse
inden for området, skal der etableres parkering enten som kælder eller parkeringshus.

Bebyggelse
Beskrivelse af skolebyggeriet
Lokalplanen udlægger byggefelter til et nyt byggeri på 22.700 m2 til en ny Teknisk Skole nord for Bredhøjvej,
der hvor den nuværende Brand- og Redningsstation ligger. Udnyttelse af byggefelterne forudsætter, at
eksisterende bebyggelse nedrives. Bygningen skal kunne rumme ca. 1.500 elever. Bebyggelsen består af flg.
hovedfunktioner: Administration, Fællestorv, HTX, Hotel og Restaurant, Auto, Håndværk og design samt et
elevhus med i alt 136 boliger. Bygningen kan centralt opføres i op til 7 etager, og i henholdsvis 2 og 4 etager ud
imod omgivelserne.
Overordnet organiseres bebyggelsen som en hestesko omkring centrale fællesarealer. Alle værksteder ligger i
stueplan. Autoværksteder ligger i bygningens vestside, og Håndværk og Design, Hotel og Restaurant og HTX i
østsiden. Øvrig undervisning ligger på 1. sal imellem værkstederne og fællesarealerne. Elevboligerne ligger på
de øverste etager.
Bebyggelsens udendørs fællesarealer etableres i en central udendørs gård i 1. sals niveau. Der sikres direkte
adgang for offentligheden igennem gården fra Bredhøjvej.
Hovedindgangen fra Bredhøjvej til bebyggelsen er placeret i en bygning der skærer sig ind i gårdrummet.
Bygningen har en grøn rekreativ tagflade, der skråner, så der på den måde er adgang til taget fra den nordlige
del af gårdrummet.
I forbindelse med autolakeringsværkstederne skal de vejledende grænseværdier for luft overholdes ved boliger
i og udenfor lokalplanområdet. Dette kan medføre, at der skal opføres en maks. 50 m. høj skorsten ved
bygningens sydvestlige facade.
Se snit gennem bebyggelsen her.
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Illustrationsplan af det kommende byggeri for Teknisk Skole

Visualisering af indgang til skolen
Udvidelsesmuligheder
Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af skolen med yderligere 2 etager til elevboliger, yderligere 1 etage til
HTX samt udvidelse af værkstederne på terræn mod vest.
I øvrigt udlægger lokalplanen byggefelter i lokalplanområdet, hvor der gives mulighed for udvidelse af
eksisterende bebyggelse eller nybyggeri. Ny bebyggelse skal i højde og omfang tilpasses den omkringliggende
bebyggelse og vejforløb. Der fastsættes et maks. etageantal på 3 etager. Dog vil et muligt parkeringshus, på
grunden ud mod hjørnet af Bredhøjvej/Kejlstrupvej, kunne opføres i op til 4 etager.

Trafik
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Parkering
Da alle ejendomme inden for lokalplanområdet anvendes af Teknisk Skole, undtaget ejendommen Bredhøjvej
2, er det fastsatte krav til parkering og cykelparkering beregnet ud fra brugertal og ikke etageareal.
Ved opførelse af 22. 700 m2, herunder 136 kollegieboliger, til skolebyggeri skal der etableres min. 525 ppladser i lokalplanområdet, fordelt med ca. 150 p-pladser på grunden Bredhøjvej 14-16, (lokalplanens
delområde I), og ca. 375 p-pladser på grunden Bredhøjvej 1-3 og Kejlstrupvej 73, (lokalplanområdet
delområde IV).
Ved fuld udnyttelse af lokalplanens byggemuligheder, eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse
inden for lokalplanområdet, skal der etableres parkering svarende til 1 p-plads/50 m2 etageareal. Parkering
skal etableres i enten kælder eller parkeringshus.
Ligeledes skal der etableres min. 250 cykelparkeringspladser på terræn eller i kælder.
P-pladserne skal placeres i tilknytning til bebyggelse og fodgængerforbindelser.
Ved fuld udnyttelse af lokalplanens byggemuligheder, eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse
inden for lokalplanområdet, skal der anlægges cykelparkeringspladser svarende til 1 p-plads/50 m2 etageareal
og 1 p-plads/bolig.
Vejadgang
Der skal etableres vejadgang til et kommende boligområde nord for lokalplanområdet fra Bredhøjvej og
henover ejendommen Bredhøjvej 14-16.
Fodgængerforbindelser
På Bredhøjvej, imellem det sydlige p-areal og skolebygningen, skal der etableres en trafiksikker
fodgængerforbindelse.
Der sikres forbindelse for fodgængere til det eksisterende stisystem nord for lokalplanområdet. Hermed skabes
adgang til busstoppesteder mod nordøst ved Kejlstrupvej og adgang til skovområdet mod nordvest.

Beplantning
Lokalplanen sikrer, at de eksisterende karakteristiske træer langs Kejlstrupvej bevares. Fællesarealer til ny
skolebebyggelse sikres et grønt præg bl.a. ved etablering af grøn tagflade til rekreativt brug.

Miljø
Lokalplanens bestemmelser for miljø skal sikre, at krav til støj og luft fra områdets aktiviteter, samt støj fra
trafik, overholdes både indenfor lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne.

Klima
Lokalplanen giver mulighed for at bygge tæt i et eksisterende erhvervsområde, hvilket sparer areal og der
inddrages dermed ikke ny jord til byudvikling.
Der sikres let og sikker adgang til etableret infrastruktur - både vej, sti og kollektiv trafik.
Der fastsættes bestemmelser om håndtering af regnvand på egen grund bl.a. ved nedsivning og etablering af
grønne tage.
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan indarbejdes solceller i byggeriet - enten på tage eller i facader, og
der fastsættes bestemmelser om, at facader mod syd kan opføres med store glaspartier for på den måde at
udnytte passiv solvarme.
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Miljøvurdering
Lokalplanen er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er sket efter § 3,
stk. 1 og nr.1 Anlægsarbejder i byzone og § 3, stk. 2.
På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes idet det vurderes, at der ved
projekttilpasning ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af planen. Planens bestemmelser sikrer
korrekt afkast fra værksteder, samt mulighed for vejanlæg, der sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling og
trafiksikkerhed.
Se miljøscreeningsskemaet her
Påvirkning af Natura 2000 områder og bilag IV-arter
Nærmeste Natura 2000 område er habitatområdet Gudenå og Gjern Bakker. Habitatområdet ligger ca. 3 km
mod sydøst. På grund af afstanden vil der ikke være muligheder for påvirkninger af habitatområdet.
Kommunen må ikke vedtage planer, der kan skade yngle- og rasteområde for dyrearter eller ødelægge
plantearter på EU’s habitatdirektivs IV (Bek. 408 af 01/05-2007).
Alle planer og projekter skal derfor vurderes i forhold til, om de kan skade Natura 2000 områder eller strengt
beskyttede arter på bilag IV.
Silkeborg Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området. På grund af arealets hidtidige anvendelse er
det kommunens vurdering, at området ikke er et velegnet levested for bilag IV arter. Silkeborg Kommune
vurderer ligeledes, at planen ikke vil påvirke Natura 2000 områder.
For alle arealudlæg gælder det, at naturtilstanden af områderne med tiden kan ændre sig. Levesteder for
arterne kan derfor opstå eller forsvinde, hvis arealerne ligger hen uden at blive udnyttet. Vurderingen bygger
derfor på arealernes nuværende tilstand og den eksisterende viden, som kommunen er i besiddelse af.
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Lokalplanens forhold til anden planlægning
Silkeborg Kommuneplan 2013-2025


Kommuneplanens rammer

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområder 12-E-01 og 12-O-02
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet den giver mulighed for offentlige
formål inden for begge rammeområder, samt øgede byggemuligheder og øget bygningshøjde. Ligeledes åbnes
der op for muligheden for at etablere butikker til særligt pladskrævende varegrupper mod Kejlstrupvej og
Ringvejen, som ikke kun er autorelaterede.
Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg 17, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse
mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen.
Kommuneplantillæg 17 offentliggøres samtidig med lokalplanen. Se tillægget her


Kommuneplanens temaer

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens mål om at fremme muligheden for udvidelse
af eksisterende uddannelsesinstitutioner med henblik på at styrke kommunens regionale rolle.

Eksisterende Byplanvedtægt nr. 49
Området er omfattet af Byplanvedtægt nr. 49, der fastsætter anvendelsen til erhvervsformål. I forbindelse med
byrådets endelige vedtagelse af lokalplan 12-011 ophæves byplanvedtægten for de ejendomme, som er
omfattet lokalplanen.

Servitutter
Rådighedsservitutter.
(Rådighedsservitutter kan ikke aflyses ved lokalplanens vedtagelse, men ved lokalplanens realisering bør det
vurderes, om de fortsat er relevante eller hensigtsmæssige).


På matr. nr. 1336bk og 1336x, Silkeborg Markjorder, er der tinglyst en servitut 23.02.1962, som
omhandler regnvandsledning langs nordsiden af Bredhøjvej. Silkeborg Byråd er påtaleberettiget.
Ved realisering af lokalplanen skal servitutten respekteres, men evt. ændring af vejadgange kan
indebære, at brønde skal omlægges.



På matr. nr. 1336bs, Silkeborg Markjorder, er der tinglyst en servitut 17.11.1955, som omfatter
oversigtslinjer ved Bredhøjsvejs tilslutning til Kejlstrupvej. Servitutten er i konflikt med lokalplanens
bestemmelser for byggeri indenfor byggefelt L. Silkeborg Byråd er påtaleberettiget.
Servitutten vil miste sin relevans, da der planlægges for et signalreguleret kryds, og bør revideres ved
realisering af lokalplanen.



På matr. nr. 1336bs, Silkeborg Markjorder, er der tinglyst en servitut 15.12.1955, der omfatter
oversigtslinjer på hjørnet af Kejlstrupvej og Nordre Ringvej. Arealet skal friholdes for bebyggelse,
beplantning, hegn m.v. højere end 1 m. Silkeborg Byråd er påtaleberettiget. Servitutten har mistet sin
relevans, da krydset Kejlstrupvej/Nordre Ringvej er signalreguleret, og servitutten bør revideres ved
realisering af lokalplanen.



På matr. nr. 1336bs, Silkeborg Markjorder, er der tinglyst en servitut 10.12.2001, som omfatter
færdselsret for matr. 1336i tværs over matr. nr. 1336bs. Ejerne af 1336i og 1336bs er påtaleberettiget.
Færdselsarealet fremgår af kortbilag 1. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen.



På matr. nr. 1336bs, Silkeborg Markjorder, er der tinglyst to servitutter henholdsvis 08.02.2006 og
07.08.2006 vedr. regnvandsledning og spildevandsledning. Ejerne af 1336i, 1336bs og ledningsejer er
påtaleberettiget. Ledningerne fremgår af kortbilag 1. Servitutterne er ikke i strid med lokalplanen.

LOKALPLAN 12-011

30



På matr. nr. 1336bs, Silkeborg Markjorder, er der tinglyst en servitut 18.03.2002, som omhandler
Vejdirektoratets ret til at nedlægge den sydligste af ejendommens udkørsler til Kejlstrupvej, hvis
anvendelsen af ejendommen ændrer karakter.
Vejdirektoratet er påtaleberettiget. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen.



På matr. nr. 1336by og 1336s er der tinglyst 3 servitutter, henholdsvis 02.05.2005 og 19.05.2005, som
omhandler brugsret, brandmur samt regn- og spildevandsledninger. Ejerne af matr. nr. 1336by og 1336s
er påtaleberettiget. Såfremt lokalplanens byggemuligheder udnyttes fuldt ud, er det i strid med
servitutterne, som enten bør respekteres, aflyses eller erstattes med nye servitutter.



På matr. nr. 1336r, Silkeborg Markjorder er der tinglyst en servitut 18.03.1971 om matr. 1336h's
brugsret til en del af ejendommen frem til 31.12.1990. Ejer af 1336h er påtaleberettiget.
De to ejendomme er nu sammenlagt. Servitutten er forældet og bør søges aflyst ved realisering af
lokalplanen.

Tilstandsservitutter
(Aflyses ved lokalplanens vedtagelse i henhold til Planlovens §15, stk.2 nr.16)


På matr. nr. 1336x, Silkeborg Markjorder, er der tinglyst en servitut om anvendelse af ejendommen til
industrielt brug. Silkeborg Byråd er påtaleberettiget. Servitutten er i strid med lokalplanen og aflyses.



På matr. nr. 1336by og 1336s, Silkeborg Markjorder er der tinglyst en servitut 21.03.1962 om om at
ejendommen kun må anvendes til produktforretning og industri. Silkeborg Byråd er påtaleberettiget.
Servitutten er i strid med lokalplanen og aflyses.

Anden sektorplanlægning


Detailhandel
Lokalplanen giver mulighed for et samlet bruttoetageareal til butikker til forhandling af særligt
pladskrævende varegrupper på maks. 6.900 m2, hvoraf den eksisterende autoforhandler i området har
et areal på 1.688 m2.
Området indgår i de kommuneplanrammer ved Nordre Ringvej, hvor der kan opføres butikker, der
forhandler særligt pladskrævende varegrupper. For Nordre Ringvej er den samlede ramme for det
maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butikker, der
forhandler særligt pladskrævende varegrupper, på 20.000 m2. Butikker til særligt pladskrævende
varegrupper kan opføres med et maksimalt bruttoareal på 10.000 m2.
I kommuneplanen redegøres bl.a. for, at der til butikker, som forhandler særligt pladskrævende
varegrupper skal sikres en meget robust trafikal adgang for biler og kollektiv trafik. Det vurderes, at
lokalplanens bestemmelser for vej og parkering, samt de omgivende overordnede veje, er egnet til
håndteringen af den forventede trafikmængde fra lokalplanområdet. Hertil er der en god kollektiv
trafikbetjening med flere busruter. Læs mere i afsnittet om vej- og trafikplanlægning.



Vej- og trafikplanlægning
Kejlstrupvej er en af byens overordnede indfaldsveje, og vil blive en endnu mere vigtig og trafikeret vej,
da den dels skal aflaste Borgergade/Viborgvej og får tilslutning til motorvejen mod nord. Bredhøjvej
munder ud i Kejlstrupvej. På den anden side af Kejlstrupvej er der planlagt for en byomdannelse, som
en del af erhvervskorridoren, til erhverv og for butikker til særligt pladskrævende varegrupper. I
kommuneplanes trafikafsnit er der skitseret en ny vej igennem dette område som munder ud i
Kejlstrupvej i et kryds ud for Bredhøjvej.
Lokalplanen giver mulighed for ud- og indkørsel fra Kejlstrupvej til parkeringspladsen i den sydlige del af
området. Der stilles krav til, at adgangen udformes til højreind og højreud kørsel.
Lokalplanen omfatter den del af Bredhøjvej, der betjener ejendommene, som ligger inden for planens
afgrænsning. Derudover sikrer lokalplanen, at der etableres en ny vej fra Bredhøjvej til et kommende
boligområde nord for lokalplanen. Der forventes derfor en ændring af trafikmønster og antallet af bløde
trafikanter forventes at stige.
Der er udarbejdet et skitseprojekt, hvori der redegøres for, hvordan Bredhøjvej kan udvides samt
Bredhøjvejs tilslutning til Kejlstrupvej i fremtidigt firebenet kryds. Der er to forslag:
»

Tilslutning til Kejlstrupvej med selvstændig højresvingsbane. Se skitsen her.

»

Tilslutning til Kejlstrupvej med kombineret ligeud - og højresvingsbane. Se skitsen her.

Vejudlæg og arealreservation til vejanlæggene er indarbejdet i lokalplanen. Ved vejudvidelsen aflyses
den eksisterende vejbyggelinje på 4 m. langs Bredhøjvej.
Silkeborg Kommune vil kræve, at bygherre afholder udgifter til vejtekniske ændringer på Bredhøjvej i
forbindelse med tilladelse til ændret anvendelse eller placering af vejadgang.
Kollektiv trafik
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Området betjenes af 2 bybusruter med stoppested på Bredhøjvej og Kejlstrupvej, samt en regional bus
med stoppested på Kejlstrupvej.
Stiplaner
Nord for området ligger Højmarksstien. Der er forbindelse til denne sti via et kommende boligområde
nord for lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger i øvrigt i bymæssig sammenhæng og vil blive betjent
via fortove og cykelstier.


Varmeplan
Området ligger i det eksisterende fjernvarmeområde i Silkeborg by. Området skal forsynes med
fjernvarme. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning. Der gives derudover mulighed
for etablering af solcelleanlæg.



Spildevandsplan
Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan som separatkloakeret. Det betyder, at
Silkeborg Forsyning som udgangspunkt håndterer både regnvand og spildevand. Der må afledes
regnvand til Silkeborg Forsynings ledninger fra en befæstelse der svarer til 60 % af den samlede
matrikel. Befæstes der ud over 60 % skal regnvand håndteres på egen grund eller forsinkes inden
udledning til regnvandssystemet.
Baggrunden for kravet er, at de fleste regnvandssystemer er dimensioneret efter en samlet befæstelse
på 60 %. Befæster man yderligere, er der risiko for oversvømmelser andre steder på systemet.
Der etableres et forholdsvist stort antal parkereringspladser i lokalplanområdet, hvilket bevirker at der
vil afstrømme meget regnvand fra hele området. P-pladserne kan etableres med en belægning, der
muliggør nedsivning for at reducere belastningen med regnvand. Der kan derudover indarbejdes en
form for lokal håndtering af regnvand fra f.eks. bygninger. Der gøres opmærksom på, at regnvand fra
parkeringspladser ikke må nedsive direkte i jorden uden at have passeret en form for rensning (iltet
rodzone som f.eks. græs eller filterjord)



Vandforsyningsplan
Lokalplanområdet ligger inden for området, der vandforsynes fra Silkeborg Vand.



Affaldsplan
Lokalplanområdet er omfattet af Silkeborg Kommunes affaldsplan. Alt affald skal bortskaffes i henhold til
gældende regulativer.
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Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning
Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning
Miljøbeskyttelsesloven og Autoværkstedsbekendtgørelsen
Luftforurening
Der vil være luftforurening, der kan give anledning til lugtgener fra køkkenet på hotel og restaurationsskolen og
fra kantinen. Eventuelle gener kan undgås ved etablering af en tilstrækkelig afkasthøjde samt evt. rensning af
luften.
I bebyggelsens sydvestlige del, skal der i autoværkstedet bl.a. foregå autolakering. I skolepraktikcentret på
Kejlstrupvej skal der ligeledes foregå autolakering. Udsugningsluft fra disse aktiviteter indeholder
opløsningsmidler og kan give anledning til lugtgener i omgivelserne. Det forudsættes, at udsugningen vil blive
indrettet, så koncentrationen af opløsningsmidlerne i omgivelserne overholder relevante grænseværdier (Bværdier*) både inden for og uden for matrikelskel.
*(B-værdier er en grænseværdi for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i virksomhedens
omgivelser).
Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 7 skal afstanden fra autolakeringsaktiviteter/anlæg til et
forureningsområdes ydre skel være mindst 100 m. Til et forureningsfølsomt område hører områder udlagt til
boliger og institutioner. Da der etableres boliger på den nye skolebebyggelse på Bredhøjvej, vil der være
mindre end 100 m fra autolakeringens afkast til boligerne og til skolens undervisningslokaler. Det forudsættes,
at anlægget vil blive indrettet, så koncentrationen af opløsningsmidlerne i omgivelserne overholder relevante
grænseværdier (B-værdier).
Silkeborg Kommune vurderer, at det ikke er intentionen med autoværkstedsbekendtgørelsen, at der ikke må
forekomme autolakeringsaktiviteter på en skole, der uddanner autolakerere. Det forudsættes, at der ved OMLberegning** godtgøres, at aktiviteterne overholder relevante grænseværdier for koncentrationen af
opløsningsmidler i omgivelserne, og at dette svarer til de krav, der stilles til andre typer lakeringsaktiviteter
end autolakering. Silkeborg Kommune vurderer på den baggrund, at luftforureningen fra autolakeringen er
mindre væsentlig.
**(Når virksomheder skal dokumentere deres B-værdier benyttes OML-modellen, der er en atmosfærisk
spredningsmodel, der kan anvendes til beregning af skorstenshøjder. Ved beregningen sammenholdes OMLberegningsresultater med B-værdierne).
Yderligere luftforurening fra værkstedet er svejserøg, udstødningsgas, slibestøv, rensemiddeldampe.
Luftforurening herfra reguleres af autoværkstedsbekendtgørelsen.
Fra håndværk og design linjen (tømrer og murerfag) vil der udledes træstøv til luften. B-værdier og
emissionsgrænseværdier forudsættes overholdt og påvirkningen vurderes derfor at være mindre væsentlig.
Afledning af spildevand
Fra autoværkstedet vil der kunne forekomme afledning af olieholdigt spildevand. Dette vil blive reguleret i en
tilslutningstilladelse.
Fra hotel og restaurationsskolen samt kantinen vil der blive afledt fedtholdigt spildevand. Dette vil blive
reguleret i en tilslutningstilladelse.
Det forudsættes, at kemikalier fra laboratorier bortskaffes som farligt affald.
Støj
Værksteder
Autoværkstedet vil give anledning til støj fra slibning, plade- og karosseriarbejde samt fra brug af håndværktøj.
Støjgener forventes i tidsrummet kl. 8-16 svarende til almindelig undervisningstid. Støjgener forventes således
at forekomme i det mindst støjfølsomme tidsrum på dagen.
Begrænsning af støjgener fra autoværkstedsaktiviteter reguleres af autoværkstedsbekendtgørelsens § 9. Fx
skal støjende aktivitet indenfor en afstand af 20 m fra forureningsfølsomt område foregå for lukkede porte,
døre og vinduer. Støj fra autoværkstedsaktiviteterne forventes ikke at give anledning til væsentlige gener.
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Støj fra spånsug fra design og håndværk kan, hvis det placeres i skel mod boliger nord for lokalplansområdet,
give anledning til støjgener. Placeringen af spånsuget og støj herfra vil blive reguleret i forbindelse med
byggetilladelsen.
Trafik
I forbindelse med teknisk skole etableres ca. 525 p-pladser fordelt med ca. 150 p-pladser vest for skolen, og
ca. 375 p-pladser syd for skolen. Der er planlagt etageboliger nord for lokalplanområdet. Disse boliger vil
kunne blive påvirket af støj fra den nærmeste del af parkeringspladsen. Parkeringstrafikken forventes at
forekomme på hverdage og mellem 7-18 og forekommer således i det mindst støjfølsomme tidsrum. Da de
samtidig forekommer i begrænsede tidsrum (mellem 7-8 og 14-16), forventes de ikke at give anledning til
overskridelse af de vejledende støjgrænser ved etageboliger.
En overslagsberegning af støjen viser, at der ca. 10 m fra Bredhøjvej ved undervisningslokalerne samt ca. 30
meter fra Bredhøjvej ved de nærmeste elevboliger kan være væsentlige støjgener.
Der bør foretages en mere præcis beregning af støjen. Beregningen bør tage højde for den fremtidig
trafikbelastning. Alternativt skal der redegøres for, hvorledes Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 dB ved
undervisningsbygninger og boliger kan overholdes vha. støjdæmpende tiltag.
Jordforurening (Jordforureningsloven)
En mindre del af Bredhøjvej 2 er V2-kortlagt og mod vest er et område V1-kortlagt. Disse kortlægninger ligger
ikke på områder, hvor der skal være boliger. Det betyder, at der ikke skal indhentes § 8-tilladelse efter
Jordforureningsloven. I forhold til boliger skal det dokumenteres, at de øverste 50 cm jord er rene eller
befæstede.
Områdeklassificering
Området er pt. omfattet af Jordforureningsloven § 50a om områdeklassificering. Flytning af jord skal følge
Jordforureningslovens § 50.
Arkæologiske og naturhistoriske bevaringsværdier (Museumsloven)
Findes der i forbindelse med jordarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det
berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Silkeborg Museum.
Veje og stier (Lov om offentlige veje samt lov om private fællesveje)
Anlæggelse af veje, stier og parkeringsarealer skal ske efter vejlovgivningens regler herom.
Før veje, stier og parkeringsarealer anlægges skal Silkeborg Kommune godkende projektet. I visse tilfælde
skal godkendelsen offentligt annonceres med en indsigelsesfrist på 6 uger. Det fremsendte projekt skal omfatte
plan, længdeprofil samt tværsnit, der viser opbygning af vejen/stien. Der skal oplyses om afvandings- og
belysningsforhold samt udførelse af vejens tilslutning til overordnet vej.
Forlægning/nedlægning af eksisterende private vejadgange, der ikke er forenelige med realiseringen af
lokalplanen, forudsættes gennemført i henhold til vejlovgivningens regler herom.
Forsyning
Udgiften ved evt. flytning eller omlægning af ledinger til forsyning, el-anlæg eller fiberbredbåndsrør i
forbindelse med lokalplanens realisering, skal bekostes af den, der udstykker ejendommene.
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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan fastlægger retningslinjerne for, hvordan et areal må anvendes. For eksempel:


Hvordan man må placere og udforme bygninger, veje og stier.



Hvor der skal være friarealer og hvordan de skal indrettes.



Hvilke huse og bymiljøer, der er bevaringsværdige mv.

Retningslinjerne i en lokalplan skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyn til
omgivelserne og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen.
Silkeborg Kommune udarbejder altid en lokalplan forud for større bygge- og anlægsarbejder, væsentlige
nedrivninger eller væsentlige ændringer i anvendelsen af en ejendom - eller hvis byrådet i øvrigt skønner, at
det er nødvendigt.
Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven. Planloven regulerer anvendelsen af areal i Danmark på et
overordnet niveau. Den sikrer samtidigt, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer
bruges og indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal
offentliggøres.

Offentlig høring
Inden Silkeborg Byråd kan vedtage en lokalplan, skal forslaget offentliggøres i otte uger. Borgerne kan sætte
sig ind i forslaget og har mulighed for at kommentere det og komme med forslag til ændringer. Når Byrådet har
vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt.
Bestemmelserne får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i området.

Når lokalplanen er vedtaget
Når en lokalplan er vedtaget må der ikke etableres byggeri eller anlæg, der er i strid med
planen. Anvendelsen af bebyggelse og anlæg, der er lovligt etableret før lokalplanens vedtagelse, kan dog
fortsætte uændret. En lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som planen
indeholder. Men
hvis du vil ændre noget på din ejendom, skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. For
eksempel, hvis du ønsker at bygge om på din ejendom eller ønsker at bruge din ejendom til andre formål.
Byrådet kan give dispensation til mindre betydende ændringer, mens mere væsentlige ændringer kun kan
gennemføres med en ny lokalplan.

Læsevejledning
Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit:


Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og
lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende.



Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. Denne del er
bindende for byrådet, samt for grundejere i - og brugere af området.
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Kejlstr
upvej

Bredhøjvej

Signaturforklaring
Lokalplangrænse
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