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BOLIGER PÅ HOVMARKEN
BAGGRUND

Matriklerne 18a og 18t, Lystrup By, Elsted, er i Kommuneplan 2017 udlagt til erhvervsformål i form af tung industri i 
virksomhedsklasse 2-3. Temaplan for erhvervsarealer, tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017, foreslår at fastholde denne 
anvendelse. 

Ejerne af grunden, Schouw & Co., ønsker at omdanne området til boligformål, med henblik på at etablere tæt-lavt 
byggeri. C.F. Møller har derfor udarbejdet dette høringssvar til temaplanen, der redegør for stedets potentialer som 
boligområde.

Høringssvaret indeholder:

1)  EKSISTERENDE FORHOLD

2) POTENTIALER

3) PLANEKSEMPLER FRA C.F. MØLLER ARCHITECTS.



EKSISTERENDE FORHOLD 
Luftfotos og billeder fra området, der viser omgivelser og sammenhænge.
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LUFTFOTO

18t

18a

OMRÅDET SET FRA SYD-ØST
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GRUND

GRUNDEN SET FRA ØST

GRUNDEN SET FRA NORD, MED BOLIGBEBYGGELSEN MAJSMARKEN I FORGRUNDEN

KIG FRA MAJSMARKEN MOD HOVMARKEN
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BOLIGOMRÅDE

ERHVERV

LETBANESTOP

RYOMGÅRD

ÅRHUS
BOLIG+ ERHVERV

SKOV

LETBANE

FORDELINGSVEJ

STI/ CYKELSTI

REGNVANSDBASSIN

18t

18a

KONTEKST
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HOVMARKEN
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POTENTIALER
På de følgende sider redegøres for potentialerne ved anvendelse af 
området til boligformål fremfor erhvervsformål i virksomhedsklasse 1-4.
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AFRUNDING AF EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDE 

LETBANE

SØ OG REGNVANDSBASSIN

ERHVERV

LANDSKAB

BOLIG

Nord for Hovmarken ligger et stort område med 
boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse 
mens der syd for Hovmarken ligger et åbent-lavt 
boligområde langs letbanens strækning.

Omdannelse af matrikel 18t og 18a til boligformål 
fremfor erhvervsformål, vil medvirke til en naturlig 
afrunding af byen mod det bynære landskab, og 
sammenbinde  de eksisterende boligområder nord og 
og syd for industrivirksomhederne på Hovmarken.

18t 18a
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NÆRHED TIL LETBANE

LETBANE

VEJ OG STI

SØ OG REGNVANDSBASSIN

LANDSKAB

Området er beliggende lige nord for letbanestoppet 
”Hovmarken”. Den stationsnære beliggenhed gør 
stedet attraktivt for boliger, og giver en effektiv 
kollektiv trafikbetjening af området.

Matrikel 18t og 18a kan som boligområde blive 
koblingen mellem letbanestop og boligerne nord 
for Hovmarken, og med stisystemer skabe nye 
forbindelser og genveje i området.
Stiforbindelser gennem matrikel 18t og 18a vil give 
øget aktivitet og liv i området, og hermed mulighed 
for fællesfaciliteter som legeplads, kvartersplads mv. 
til gavn for hele nærområdet.

18t 18a
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OVERGANG MELLEM BY OG LANDSKAB

LETBANE

LANDSKAB

Øst for Hovmarken er byen afgrænset at en grøn 
landskabskile der adskiller Lystrup og Hjortshøj.

Et nyt boligområde på grænsen af byen og det åbne 
land giver mulighed for at skabe en grøn overgang, 
der trækker landskabet ind i byen, og giver kvalitet til 
nye boliger og udearealer omkring dem.

Området anvendes i dag til ekstensivt udnyttet 
landbrugsformål med begrænset naturværdi. 
Ved anvendelse til boligformål, vil der kunne skabes 
et varieret landskab med øget biodiversitet og 
naturværdi, i form af f.eks. LAR-anlæg og stedstypisk 
beplantning der sikrer gode betingelser for dyr og 
insekter.

18t 18a
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VIRKSOMHEDSSTØJ PÅ EKSISTERENDE BOLIGER

SØ OG REGNVANDSBASSIN

LANDSKAB

ERHVERV

LETBANE

STØJ

Området er i Kommuneplan 2017 udlagt som 
erhvervsområde til tung industri i virksomhedsklasse 
2-3 

Såfremt kommuneplanrammen udnyttes, kan 
nye industrivirksomheder på matrikel 18t og 18a 
medføre stor støjpåvirkning på eksisterende boliger 
umiddelbart nord for området, ligesom mængden af 
tung trafik i området må forventes at stige.

18t 18a
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VIRKSOMHEDSSTØJ PÅ NYE BOLIGER

SØ OG REGNVANDSBASSIN

NATUR OG LANDSKAB

GRØN AFSKÆRMNING

LETBANE

STØJ

Såfremt der etableres boliger på matrikel 18t og 
18a, vil disse være påvirket af støj fra eksisterende 
virksomhed på nabogrunden.

Virksomhedsstøjen kan dog afværges ved 
afskærmning, f.eks. integreret i et grønt plantebælte, 
der også skaber visuel afstand til virksomheden, 
og indgår som en del af den eksisterende grønne 
indramning af området.

BOLIG

18t 18a
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LANDSKAB OG TERRÆN

+ 32.5

Området har et stort overordnet terrænfald fra nord mod 
syd. Ny bebyggelse skal derfor placeres nænsomt, for at 
undgå store terrænreguleringer. 

Anvendes området til boligformål, vil mindre enheder 
kunne tilpasses terrænet og indgå i området på 
landskabets præmisser. Det naturlige terræn vil skabe 
kvalitet for boligerne og for friarealerne omkring dem.

Anvendes området til erhvervsformål, vil det være en 
udfordring at undgå store terrænreguleringer, da en 
sådan bebyggelse ofte har et stort fodaftryk, store 
driftsarealer og store, samlede parkeringsarealer.
Det vil derfor være overvejende sandsynligt, at en del af 
områdets særlige landskabsidentitet vil forsvinde, ved 
anlæg af større bebyggelse til erhvervsformål.

PRINCIPSNIT AF SCENARIE MED BOLIGER

PRINCIPSNIT AF SCENARIE MED ERHVERV

NATURLIGT TERRÆNFALD PÅ 5-7,5 M FRA NORD MOD SYD

27.5 27.5

32.5

30.0

25.0

TERRÆNET GIVER OPTIMALE SOL- OG UDSIGTSFORHOLD



PLANEKSEMPLER 
På de følgende sider angives eksempler på bebyggelsesplaner udarbejdet af C. F. Møller.

Projekterne har fokus på at skabe en naturlig integration mellem bebyggelse og landskab, som 
et overordnet greb der giver kvalitet for de enkelte boliger såvel som udearealerne omkring 
bebyggelserne.
Herudover søger projekterne at skabe udgangspunkt for fællesskaber og nærmiljø, i form af 
bebyggelsernes disponering og mulighed for faciliteter.

C.F. Møller ser mange lignende potentialer for nærværende område ved Hovmarken, der har 
store landskabelige kvaliteter og en nærhed og naturlig sammenhæng med eksisterende 
boligområder.
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EKSEMPEL PÅ BEBYGGELSESPLAN FOR ET BLANDET ÅBEN-LAVT OG TÆT-LAVT BYGGERI
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EKSEMPEL PÅ BEBYGGELSESPLAN FOR ET BLANDET ÅBEN-LAVT OG TÆT-LAVT BYGGERI


