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Høringssvar til Temaplan Arealer for alle boligtyper
Anmodning om planlægning for et attraktivt, naturnært boligområde i Tranbjerg
SPIR ApS og JAS 2020 ApS indsendte den 5. marts 2021 en anmodning om ændring af plangrundlaget for
ejendommen matr.nr. 4f Ingerslev By, Tiset m.fl. beliggende Ingerslevvej 24, 8361 Hasselager (Tranbjerg) med henblik på
at udlægge området til boliger i Temaplanen - Arealer for alle boligtyper.
Det er dog alene den sydlige del af området – den del af ejendommen, som udgør matr.nr. 14e Ingerslev By, Tiset – der er
indarbejdet i det forslag til temaplan, som er i høring. Med nærværende høringssvar anmodes om, at også den nordlige
del af området som vist på planen herunder indarbejdes i temaplanen. Herved sikres mulighed for at udarbejde en samlet
plan for området, ligesom den endelige disponering af området med kommende bebyggelse, fri- og opholdsarealer kan
sikres i en fremtidig lokalplan.
Området ligger direkte op til eksisterende og kommende arealer til boligbebyggelse mod nord og øst, hvorved ny
bebyggelse mv. inden for hele ejendommen vil kunne udlægges i naturlig forlængelse heraf. Desuden vil Pisselagerskov
afrunde og afskærme området mod sydvest.
Bygherre er indstillet på at lade udarbejde et skitseprojekt, der kan tjene som grundlag for den videre dialog med Aarhus
Kommune samt at tilvejebringe de fornødne plandokumenter.
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Området
Ejendommen består af matr.nr. 4f, 5e, 6c, 8bd, 10f, 13b, 14e, 14g, 18h, 26cb, 49d samt 57c alle Ingerslev By, Tiset og
udgør et samlet areal på 2,4 ha.
Planområdet ligger i den vestlige del af Tranbjerg, der lige som de øvrige byer omkring Aarhus er i vækst. Området
afgrænses mod øst og nordøst af Tranbjerg by og mod nordvest og syd af det åbne land. Mod sydvest grænser området
op til den privatejede Pisselagerskov. Der er fra området allerede gode stiforbindelser til Skovgårdsvænget samt Orholt
Allé, hvor fra stien fortsætter mod nord og binder området sammen med det øvrige Tranbjerg, herunder skole,
idrætsfaciliteter, institutioner, butikker m.m. Ved Orholt Allé i planområdets nærhed er desuden en dagligvarebutik, lige
som busruten 4A kører ad Skovgårdsvænget og Orholt Allé, hvilket sikrer god kollektiv trafikforbindelse til resten af
Aarhus.
Fokus på diversitet og blandet boligområde
Planområdet ligger i naturlig forlængelse af det blandede boligområde, der de seneste 15 år er skudt op syd og vest for
Skovgårdsvænget og Orholt Allé – et boligområde, der fortsat udvides med bl.a. lokalplan nr. 1154, der er under
udarbejdelse. Boligområdet omfatter områder med privatejede parcelhuse på såvel traditionelle som små grunde samt
almene lejeboliger og andelsboliger i form af rækkehuse.
Det er bygherres ønske, at planområdet udvikles med tæt-lav boligbebyggelse i op til to etager. Bygherre ønsker at indgå i
dialog med Aarhus Kommune om udformning af boligområdet. Det er bygherres forventning, at bebyggelsen fordeles
jævnt på såvel den nordlige som den sydlige del af området. Bebyggelsen vil eksempelvis kunne etableres i
gårdstrukturer, der markerer Tranbjergs nye bygrænse mod det åbne land, samt i boliglænger, der giver mulighed for at
flette boligområdet sammen med Pisselagerskov samt skabe nye rekreative og biologiske forbindelser i området.

Eksempler på tæt-lav boligbebyggelse i gårdstruktur.

Eksempler på rækkehuse, der binder boligerne sammen med den omkringliggende beplantning.

Side 2 af 3

Eksempler på områder med blandede former for tæt-lav boligbebyggelse.

Eksisterende forhold og forslag til fremtidig planlægning
Planområdet ligger i landzone og består overvejende af dyrkningsarealer samt en eksisterende bolig med tilknyttede
sekundære bebyggelser. Der er ikke registret beskyttede naturtyper i henhold til naturbeskyttelsesloven § 3 – udover et
mindre areal på matr.nr. 14g smst., som er registreret som beskyttet sø.
Den nordlige del af ejendommen er omfattet af skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens § 17. Skovbyggelinjen er
fastsat i en afstand på 300 m fra skovbrynet til Tranbjerg Skov, som ligger nord for ejendommen. Mod vest grænser
ejendommen op til et fredskovsområde, som udgøres af Pisselagerskov.
Ejendommen er i sin helhed beliggende i et område omfattet af særlige drikkevandsinteresser, men uden for følsomme
indvindingsområder.
Planområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 330001LA, som udlægger området til bynært landskab.
Området grænser op til kommuneplanramme 210311BO, som er fastlagt til rækkehuse, etagehuse og lignende med en
bebyggelsesprocent på 40.
Bygherre ønsker, at der igangsættes en planlægning, som giver mulighed for at hele området kan udvikles med tæt-lav
boligbebyggelse i op til to etager og med tilhørende fri- og opholdsarealer. Se vedlagte Fuldmagt.
Bygherre er indstillet på at lade udarbejde et skitseprojekt, der kan tjene som grundlag for den videre dialog med Aarhus
Kommune, samt at tilvejebringe de fornødne plandokumenter.

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående høringssvar, skal I være velkommen til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
LE34
Kasper Kornerup Thygesen
Byplanlægger

Bilag:
Fuldmagt
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