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UDVIKLING AF
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DEBATINDLÆG TIL TILLÆG NR. 86 TIL KOMMUNEPLAN 2017, AREALER TIL 
ALLE BOLIGTYPER



2

LYKKEBO PANORAMA APS // ARKITEMA

INDLEDNING 
Dette idéoplæg omfatter en vision for landsbyen 
Vorre, en mindre udbygning af Skødstrup og for 
området imellem Vorre og Skødstrup. Samtidig 
er det et indlæg i debatten om Aarhus Kom-
munes temaplan ’Arealer til alle boligtyper’, der 
er i offentlig høring indtil den 31. august 2021. 
Vi vil hermed anmode om, at området medtages 
i temaplanen. 
 
Visionen for Vorre og omgivelser er at skabe de 
bedste rammer for mødet mellem generationer, 

fællesskaber, sundhed og bæredygtighed. Med 
coronapandemien er boligsalget accelereret, 
og drømmen om at bo i det grønne med lys og 
luft er vokset. Der er ny fokus på sundhed og 
på boliger med hjemmearbejdsplads. Målgrup-
pen er alle aldre med særlig vægt på familien og 
seniorerne.  
 
I Vorre omhandler idéoplægget ejendommen 
med den firlængede gård Højgaard, der ligger i 
hjørnet af vejene Kirkemosevej og Vorrevej. De 
øvrige arealer hører til denne gård (matrikel 8a, 
Vorre By, Skødstrup) og har et samlet areal på 
omkring 21 ha. 

Det private haveareal omkring Højgaard ligger 
inden for Aarhus Kommunes udpegede lands- 
byafgrænsning, men i idéoplægget har vi med-
taget et større areal for at give en reel mulighed 
for en udbygning af Vorre og for at kunne til-
byde et haveanlæg til landsbyens beboere. 

Vi har medtaget et område mod syd og øst til 
de to byskilte, og denne forøgelse af Højgaards- 
arealet betyder også, at der vil blive mulighed 
for at etablere en daginstitution i området.
 
Vores forslag til udbygning af Skødstrup ligger 
inden for kommunens udpegning af perspek-
tivarealer og kan i henhold til Kommuneplan 
2017 først udvikles efter 2029. Vi håber, at are-
alet kan medtages i den kommende kommune-
plan, hvilket betyder, at det vil kunne udvikles 
allerede i 2024, som beskrevet i temaplanen for 
’Arealer til alle boligtyper’. 
 
De boliger, vi foreslår i idéoplægget, er lav bolig-
bebyggelse, som der skal udlægges flere arealer 
til i henhold til temaplanen. Det burde således 
kunne indgå i temaplanen og begge områder 
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PROJEKTOMRÅDE 1:
“HØJGAARDSKVARTERET - PÅ TVÆRS AF GENERATIONER”
GRUNDSTRØRRELSE CA 11.560 M² 
FÆLLES OPHOLD: 50 %
VORRES HAVE

ANVENDELSE: 
RÆKKEHUSE, BUTIK, FÆLLESHUS, 
DAGINSTITUTION
+ FÆLLESAREAL

PROJEKTOMRÅDE 2:
“BLOMSTERLUNDEN”
GRUNDSTRØRRELSE CA 52.140 M²
FÆLLES OPHOLD: 5 % (CA 2.607 M²)

ANVENDELSE: 
PARCELHUSGRUNDE OG 
KOMPAKTGRUNDE
+ FÆLLESAREAL MED 
FX URTEHAVER OG BLOMSTERBEDE 
DRIVHUS

NY CYKELSTI

HØJGÅRD

ADGANG

AFGRÆNSNING
PERSPEKTIVOMRÅDE

LANDSBYAFGRÆNSNING

ADGANG

FX INSTITUTION, 
SPORTSPLADS, 
SUNDHEDSHUS
SVØMMEHAL 

UDENDØRS 
AKTIVITETER

BOLDBANE

BOLDBANE

SKOV

UDENDØRS 
AKTIVITETER

VORREVEJ

KIRKEMOSEVEJ

SKOLE

SKØDSTRUP

VORRE

NY REKREATIV STI/
LØBERUTE

NY CYKELSTI

SKEL

Oversigtsskitse over begge områder og de 
grønne fællesrum. Områderne markedet med 
røde hjerter på tegningen, viser særlige møde- 
steder, der med forskellige rekreative funktioner 
understøtter fællesskabet.



4

LYKKEBO PANORAMA APS // ARKITEMA

ligger ud til det åbne land med mulighed for lys 
og luft og ingen støj. Bebyggelsen foreslås som 
rækkehuse i en eller to etager i Vorre og parcel-
huse i Skødstrup. 
 

RAMMER FOR FÆLLESSKAB En årsag til at 
mange flytter fra større byer til mindre samfund, 
er for at leve i nære og mere forpligtende fæl-
lesskaber. Det handler om at kende sine naboer 
gennem mange år, og lade børnene vokse op i 
et trygt miljø med et gennemgående persongal-

leri, samt bidrage lokalt og opleve at bidraget 
gør en forskel. For at sikre byliv, forankring og 
færdige aktiviteter, arbejder vi med fælles-
skabsstyrkende elementer i forskellige områder: 

Vorre, mellemrummet og det nye kvarter i Skød-
strup. 
 
Visionen for Vorre og omgivelser er at skabe de 
bedste rammer for mødet mellem generationer, 
fællesskaber, sundhed og bæredygtighed. 
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En årsag til at mange flytter fra større byer til 
mindre samfund, er for at leve i nære og mere 
forpligtende fællesskaber. Det handler om at 
kende sine naboer gennem mange år, og lade 
børnene vokse op i et trygt miljø med et gen-
nemgående persongalleri, samt bidrage lokalt 
og opleve at bidraget gør en forskel. For at sikre 
byliv, forankring og færdige aktiviteter, arbejder 
vi med fællesskabstyrkende elementer i forskel-
lige områder: Højgaard, mellemrummet og det 
nye kvarter i Skødstrup (Blomsterlunden). 
 
Visionen for Højgaard og omgivelser er at ska-
be de bedste rammer for mødet mellem gene-     
rationer, fællesskaber, sundhed og bæredyg-
tighed. 

Højgaard er hjertet i projektet og omdrejning-
spunktet for byens fællesskab. Hovedhuset vil 
fortsat anvendes til bolig, men de omkring-
liggende 3 længer kan omdannes (alterna-
tivt genopbygges på eksisterende sokkel) og 
anvendes til offentlig tilgængelige funktioner 
som daginstitution, købmandsbutik, café, byt-
tecentral, fælleshus og lignende samt enkelte 
nye boliger. I gårdrummet vil der være mulighed 
for at nyde en kop kaffe med naboerne eller 
besøgende, og der er her det lokale kræmmer-

HØJGAARD I VORRE
marked kan foregå. Daginstitutionen skal kunne 
rumme børn fra både Skødtrup og Vorre, og ses 
som en ny mulighed for at etablere en landsby-
børnehave. 

På den anden side af hovedhusets have ind-
rettes Vorres Have som rekreativ have med 
beplantning, anlæg til regnvandshåndtering og 
bænke til glæde for alle beboerne i Vorre. Det 
er også her, at sommerfesten kan holdes ved 
et langbord gennem hele haven. Haven kan 
også anvendes som byens have med mulighed 

Eksempel på boligklynge: Målgrupper for den 
nye bebyggelse er børnefamilier, unge familier, 
enlige og ældre.
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REFERENCER

VORRE
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16
RÆKKEHUSE

Vorres Have

HØJGAARD

for at dyrke fælles køkkenhave med urter og 
grøntsager, der tilberedes til sommerfesten. 

De nye bebyggelser vil bidrage med øget tilflyt- 
ning til byen. De nye beboere vil være med til 
at styrke fælleskabet ved at bidrage med øget 
aktivitet og liv i landbyen. Fællesaktiviteterne og 

gårdrummet i Højgaard og Vorres Have vil give 
Vorre en større mulighed for at dyrke fællesska-
bet end tilfældet er i dag. 

Vi foreslår, at der gives mulighed for en ny be-
byggelse med rækkehuse, der mimer landsby-
bebyggelsen i Vorre – enten som rækkehuse 
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FX INSTITUTION, 
SPORTSPLADS, 
SUNDHEDSHUS
SVØMMEHAL 

KIRKEMOSEVEJ

18
RÆKKEHUSE

NY CYKELSTI

HØJGAARD

LANDSBYAFGRÆNSNING
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VORRE

UDENDØRS 
AKTIVITETER
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LØBERUTE

Vorres Have

omkring et indre gårdrum, eller som rækkehuse, 
der peger ud i landskabet og giver en karakte- 
ristisk gavlbebyggelse ud mod det åbne land.  

Den nye bebyggelse skal sammen med resten 
af Vorre være en “på-tværs-af-generationer” 
bebyggelse, hvor man bevidst går efter familier, 

som ser en mulighed i at bo sammen (men hver 
for sig). 
 
En alternativ bebyggelse vil i højere grad lægge 
op til en bebyggelse, der tilgodeser udsigten 
over Aarhus Havn og bugt fra alle boliger og alle 
private haver.  
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REFERENCER
MELLEMRUMMET
Nøgleordene og visionen for arealet mellem 
Vorre og Skødstrup er primært, at det skal 
være et område til aktivitet og offentlige funk-
tioner, der er en mangelvare i Skødstrup. Her 
vil der være mulighed for at løse mange af de 
udfordringer, som Skødstrup har som følge af 
den betydelige vækst i de senere år. Det gælder 
udvidelse af skolen, børnehaver og andre in-
stitutioner, måske en sportsplads, areal til en 
svømmehal, sundhedshus etc. 
 
Området kan også anvendes til større lege-
områder, årstidshaver og bålpladser mm. og 
måske et shelter i kanten mellem Vorres Have 
og mellemrummet. Shelteret er tænkt benyttet 
af beboerne – og måske særligt de store børn - i 
Vorre og Skødstrup. 
 
For de skoleelever, der har gået på Skødstrup 
Skole, har ruten Vorre rundt gennem mange 
år været forbundet med løbeture i gymnastik-

timerne, og vi foreslår nu at etablere en grussti 
som løberute fra skolen langs Kirkemosevej til 
Vorre, hvorefter den bliver en del af en ny cykel-
sti langs Vorrevej og til sidst forbinder tilbage til 
skolen på vestsiden af Skødstrup. 
 
På de dele af arealet, der ligger nærmest Vorre 
og Skødstrup etableres to udendørs fitness om-
råder af høj kvalitet. Dette skal understøtte det 
at leve i en sund by og muligheden for en sel-
vorganiseret be-vægelse og aktivitet. 
 
I direkte tilknytning til Skødstrupområdet vil der 
blive mulighed for urtehaver til den enkeltes 
dyrkning af egne grøntsager inklusiv et større 
fælles drivhus. 

Den foreslåede cykelsti skal primært sikre 
forbindelse for de bløde trafikanter fra Vorre til 
indkøbsmuligheder og letbanestationen i Skød-
strup. Vorre borgerne efterspørger denne sikre 
cykelsti. 
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SKØDSTRUP
Kvarteret Blomsterlunden skal primært være en 
udbygning af Skødstrup med parcelhuse, hvor 
en del af grundene vil være mindre kompakt-
parceller med grundstørrelser på ned til 450 m². 
Det er således et område, der appellerer til alle 
aldre; den nystartede familie, storfamilien og 
seniorerne. Uden for boligområdet vil der være 
direkte adgang til det åbne land og løbestien.

Vi foreslår at bebyggelsen får vejadgang fra 
Vorrevej, og at bebyggelsen via stinet får direkte 
adgang til skolen og skolens udearealer. Der 
er også mulighed for stiadgang fra det eksiste- 
rende boligområde gennem Blomsterlunden til 
både skolen, de nære grønne områder og løbe-
stien mod det åbne land. Der vil i krydset mel-
lem stien fra Blomsterlunden og løbestien eta-
bleres et udsigtspunkt højt i landskabet.

Som vist på skitsen er bebyggelsen indrettet til 
omkring 50 parceller med størrelser fra 450 til 
750 m², og de er placeret i mindre grupper på 
mellem 10 og 16 boliger. Omkring 20 % af par-
cellerne er mindre end 500 m² og 20 % er større 
end 700 m². 

Der er således mulighed for fællesskaber i min-
dre områder såvel som i de større grønne om-
råder internt i bebyggelsen og mod det åbne 
land. De små fællesområder ligger i forbindelse 
med boligvejene og vil blive indrettet med op-
holdsmuligheder og mindre aktiviterer som leg, 
basketkurv ol. Der vil også være vendepladser i 
forbindelse med disse små fællesområder.

REFERENCER
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SKØDSTRUP


