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SKOVLUNDEN / Et grønt fællesskab

VISION 

Skovlunden - En ny grøn bydel viser en ny bebyggelsesplan på Fløjstrupvej 81, som 
sammentænkes med den planlagte Blå Skov mellem Malling og Beder.  Visionsoplægget og 
projektet indeholder ligeledes et tilbud om etablering af Den Blå Skov, sikring og beskyttelse 
af grundvandet, forbud mod brug af pesticider på grunden ved Skovlunden. 

De bærende elementer i visionen er:

Projektet Skovlunden tilbyder en samlet plan for den Blå Skov og Skovlunden hvor de grønne 
om råder og infrastruktur væves sammen til en helhed, og underbygger de sunde transport 
former, som cykling, gang og løb. 

Der udføres rejsning af skovarealer på grunden og i Den Blå Skov.

Der skabes en ny ambitiøs og bæredygtig bydel med afsæt i FN’s verdensmål.

Der skabes mangfoldighed via diversitet i boligtyper og plads til flere generationer

Fællesskaber for beboerne og lokalområdet skal afspejles i den større skala og helt ned i 
boligerne – både ude og inde. 

De følgende sider i vores visionsoplæg uddyber vores ideer til hvordan det fremtidige nye 
område favner stedet, naturen, boligtyper, mennesker og arkitektur – ud fra bæredygtige 
tilgange og principper. Forslaget går med forrest i den grønne omstilling og cirkulære 
løsninger. 

We walk the talk!
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MISSION 

Missionen skal eksekveres gennem helhedsplanens bæredygtige 
visioner for at nå i mål med visionen:

Via nye stiforbindelser sikrer vi nem adgang til letbanestop i hhv. 
Malling og Beder. 

Placering af out-door funktioner til alle aldre. Både idræt og rekreative 
oplevelser. Vi hylder det sunde liv!

Grundvandet sikres (Se bilag/Notat Envidan). Vandrensning og 
vandhåndtering i Skovlunden er et NEED to have.

Mini- parceller vil give økonomisk overkommelige muligheder for tilflyt-
tere og fremtidige beboere. Vi introducerer en ny bo-mulighed i åben-
lav kategorien.

Vi skaber plads til flere generationer i bydelen – vi skaber et boligom-
råde der lever hele dagen og ikke kun om aftenen, hvor folk kommer 
hjem fra arbejde. Her er plads til hjemmearbejdspladser.

Fælleshuset indrettes i den eksisterende gård med boliger og service-
funktioner. Her er plads til alle beboere og Gården bliver en driver og et 
aktivt omdrejningspunkt i bydelen. 

Arkitektur og bæredygtighed går hånd i hånd i Skovlunden. Vi tror på 
sunde og miljørigtige byggerier.

Der tilbydes et fremtidssikret bæredygtigt energikoncept, med fokus på 
vedvarende energi.

Visionens bæredygtige helhedsløsninger kendetegner hele Skovlun-
den. Missionen er at sikre de to områder, Den Blå Skov og Skovlunden 
løftes op på et ambitiøst fremtidssikret niveau - arkitektonisk, miljø- og 
fællesskabsmæssigt. 

Vores målsætning er at implementere FN’s Verdensmål nr. 3,6,11,12 og 
15. 
FN-målene er særdeles vigtige for at kunne sætte retninger for bæredy-
gtig samfunds- og byudvikling, både i Aarhus Kommune – og i Malling.

Skovlunden vil sammen med Den Blå Skov  være med til at skabe et 
fremtidigt grønt boligområde i Malling – mellem by og land

Beder
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STEDETS POTENTIALER 

Styrkelse af grønne forbindelser 
mellem Malling og Beder

Styrkelse af gå, løbe -og cykelruter

Placering og infrastruktur 
Gode forbindelser og offentlig transport

Nærhed til skole, institutioner, idræt, letbane 
og indkøbsmuligheder
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SITUATIONSPLAN / DEN BLÅ SKOV / 1:2000

Biodiversitet og ‘vild’ natur
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“Borgerne i Malling og Beder syd for 
Aarhus kan glæde sig til en ny skov. 
Tilmed bliver CO2-belastningen i kom-
munen reduceret, når det nye skovprojekt 
ser dagens lys.”

www.denblaaskov.dk

Forslag til fælles 
aktiviteter og funktioner 
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SITUATUONSPLAN / SAMLET FOR DEN BLÅ SKOV OG SKOVLUNDEN / 1:2000
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Naturlegepladser 

Rekreative fælles opholdsarealer

Fælles dyrkningsarealer og drivhuse

Affaldshåndtering og byttecentral 

Ladestationer 
MALLING

Ny cykelrute

Ny cykelrute

Eksisterende 
trædesti

Forbedring af
Eksisterende 
trædesti

Ny etableret 
stisystem

Nyt fælleshus 
på eks. gård m. 
gæstebeboelse, 
værksteder, mo-
tion, leg, læring, 
mm.

Nyt stisystem
gå/løbe

Nyt stisystem
gå/løbe

Fløjstrupvej

Forslag til fælles 
aktiviteter og funktioner 



SKOVLUNDEN / Et grønt fællesskab

FLØJSTRUPVEJ 81/ De 3 boformer

Vi bygger videre på de gode eksempler og 
erfaringer i området
Skovlunden bygger videre på de kendte og velfunger-
ende eksisterende bofællesskaber i nærområdet i 
Beder og Malling. De 3 bofællesskaber Sol og Vind fra 
1981, Vildrosen fra 1981 og Midgården fra 1983, i ud-
kanten af Beder, er vores forbillede for hvordan bofæl-
lesskaber bliver en succes. Disse er blevet til gennem 
beboerdrevne initiativer, hvor vi i dag med Skovhusene 
tilbyder en anden styret proces, for visioner, byggeriet 
og tilblivelsen. Grundtankerne anerkender vi – og vi 
bygger videre på ideerne – tilpasset livet og behovet 
anno 2021 og frem.

Visionerne for disse 3 nævnte bofællesskaber, som 
var båret af forholdsvis få i 1970erne og 1980erne, har 
vist sig at være levedygtige og nu alment accepterede. 
Ressourcebevidst og økologisk livsførelse, tryghed for 
børn og voksne i det sociale fællesskab, fordelene ved 
fælles indkøb og mange hænder til at løse opgaverne 
er attraktivt for mange.

Bofællesskaber anno 2021
Skovlunden består af primært to forskellige boligtyp-
er, Klynge- og rækkehus bebyggelserne og Mini-par-
cellerne. De to boligformer til sammen udgør en 
mangfoldig og forskelligartet bydel i skoven, med god 
mulighed for at sætte det gode naboskab i centrum. 
Der er muligheder for bofællesskaber for de enkelte 
klynger, hvor der vil være daglige ”gevinster” i at bo 
sammen. Dele-økonomi og fællesaktiviteter er i højsæ-
det – dette bør være tilvalg og ikke krav i de fremtidige 
bofællesskaber. Vi har erfaringer med at feks. dele-bil 
koncepter, fælles energiproduktion og indkøbscentral 
er emner der fungerer for både de unge og ældre i de 
moderne bofællesskaber. 

Forskellige boformer appellerer til forskellige mål-
grupper. Her er plads til dem der ønsker at bo i større 
boliger, men også dem der ønsker færre kvadratmetre. 
Visionen for Skovlunden er at de store fælles udeom-
råder skal være et bærende element i planen, og at der 
gives plads til de grønne fællesarealer og klimasikring 
i denne nye bydel.

Klynge- og rækkehusene foreslås i 1 og 2 etager, med 
parkering ved og mellem husene. Disse boligtyper 
tænkes med mindre private opholds- og terrassear-
ealer, og med større fælles uderum, dyrkningshaver og 
opholdsmuligheder.

Mini-parcellerne er en fritliggende boligtype i 1- 2 
etager, på egen matrikel. Vi introducerer denne type 
med en grundstørrelse på ca. 400 m², for at sikre flest 
mulige købere ift. boligpriser. Denne boligtype tilbydes 
til fremtidige beboere, der ønsker at bo i naturen uden 
at eje en stor grund med behov for pleje. Denne type 
peger i kraft af kvadratmeterne mod 1. gangs køberne, 
singler og seniorer.

Grundens areal: ca. 61.000 m
Oplæg til bebyggelsesprocent: 27-30%. 
Etager: En variation af 1 og 2 etager

Klynge- og rækkehusbebyggelse 

Mini-parceller
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Gården 
Den eksisterende gård på Fløjstrupvej 81 indeholder 
i dag mange store kvaliteter, arkitektonisk såvel som 
funktionelt. Gården har en indendørs svømmepøl, 
vinkælder, en tilknyttet grillhytte og en række større 
rum med potentiale til mange forskellige brug.

Der er flere muligheder for hvordan hele Gården kan 
drives som det fælles omdrejningspunkt for bebyg-
gelsen. Driften kan være på basis af frivillig arbejdsk-
raft, eller i en mere styret og bemandet form.

I visionen for dette oplæg er gården tænkt ind som 
fælleshus. Fælleshuset skal være en drivende kraft for 
at skabe et velfungerende boligområde, hvor fælless-
kabet er i centrum. Der er mange gode muligheder i 
den eksisterende gård, i de større rum er der mulighed 
for ex. fællesspisning, yoga, foreningsliv og endda bør-
nepasning. Der kan til fælleshuset være tilknyttet vi-
sevært og relevante sundheds- og omsorgspersoner. 

Dele af fælleshuset kan fungere som udlejningsboli-
ger og gæsteboliger. Her skabes en helt ny boform i 
tæt forbindelse med huset og de rekreative områder 
omkring det. 

FÆLLESHUSET - GÅRDEN
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“...et liv i 
pagt med 
naturen...”
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Bæredygtige tiltag og energi 
Skovlunden vil repræsentere bæredygtige helhed-
sløsninger, også ift. energimæssige løsninger.
Visionen er at implementere løsninger der understøt-
ter den grønne omstilling ift. forsyning i bydelen. Det 
er en målsætning at arbejde med minimering af Co2 
forbruget i bydelen og i byggeriet. Vi kan som udgang-
spunkt foreslå følgende tiltag.

Solceller og solvarme 
Energiproduktion som f.eks. solcelle- og solvarme- 
der er en udnyttelse af solens naturlige og vedvarende 
energi, hvorved man producerer en miljøvenlig ener-
giforsyning, som kan erstatte fossile brændsler og 
mindske udledningen af Co2 og andre skadelige stof-
fer i atmosfæren.

Jordvarme og varmepumper 
Vi foreslår muligheder for implementering af jord-
varme, der er en kilde til vedvarende energi, der kan 
bruges til opvarmning af boliger og varmt brugsvand. 
Alternativt foreslås varmepumper der udnytter ener-
gien fra omgivelserne i husets opvarmningssystem. 
Det vil sige, at pumpen tager varme fra f.eks. ude-luft 
eller jord og overfører den til radiatorer, gulvvarme 
eller blæser den direkte ind i huset som varm luft.

Renset regnvand 
Aarhus Vand går forrest i vandbranchen, ved at le-
vere renset regnvand til beboerne i Nye, en bæredyg-
tig forstad til Aarhus. Som det første sted i Danmark, 
kan de i Nye spare op til 40% af drikkevandet, ved at 
bruge renset regnvand til tøjvask og toiletskyl. Det 
rensede regnvand, som kaldes sekundavand, sparer 
dermed på grundvandressourcen og bidrager til en 
rekreativ og bæredygtig by. Visionen er at introducere 
et lignende renseværk i den nye bydel.
I Skovlunden foreslår vi grønne tage i de grønne om-
givelser.  De grønne tage kan optage op mod 50-80 % 
af den regn, der falder på taget, og dermed mindske 
afledningen af regnvand til kloaksystemet.

Ladestationer, fælles affaldssortering 
og byttecentraler 
Det skal være nemt at tage bevidste grønne valg i 
Skovlunden. Affald er en ressource, derfor foreslås 
det at skabe fælles affaldsstationer og byttecentraler 
så direkte genbrug gøres synligt og let tilgængeligt for 
områdets beboere. Ladestationer til el-biler bliver en 
naturlig del af den grønne bydel.

“...en grøn 
fortælling...”

FLØJSTRUPVEJ 81/ Bæredygtige tiltag og energi 
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Fællesskaber 
I Skovlunden skal der være plads til alle. Både senior-
er, enlige, par og børnefamilier. Et sted med fokus på 
samvær og fællesskab - og samtidig med plads til at 
man kan være sig selv. Vi foreslår individuelle bolig-
er der varierer i størrelse, og er udformet enten som 
mini-parceller eller som klynge- og rækkehuse. Hele 
området bindes sammen af landskabet og fælless-
kabet centreres omkring den eksisterende gård - det 
nye fælleshus. De mindre fællesskaber i klynge- og 
rækkehusbebyggelserne giver mulighed for de mere 
intime nabofællesskaber og til sidst er der alle de 
fællesskaber der, igennem foreningsliv og fælles inter-
esser, opstår på tværs af bebyggelsen. 

Gården
Gården er Skovlundens store fælleshus. Fælleshuset 
skal styrke det gode naboskab og hjælpe til at skabe 
en tilknytning og sammenhængskraft i hele kvarteret. 
Gården skal både kunne danne rammerne for større 
og mindre begivenheder, om det er fællesspisning en 
gang om måneden, yogaklubben der mødes en gang 
om ugen eller en større fest, som konfirmation eller 
bryllup skal Gården være fleksibel nok til at imøde-
komme de forskellige brug.

Dyrkningsarealer
Fælles dyrkningsarealer giver mulighed for fælles pro-
jekter naboer imellem. Der skabes længerevarende 
relationer og i sommerhalvåret kan afgrøder danne 
bund for forskellige arrangementer som fælless-
pisning eller små markeder. Drivhuse og decentrale 
mødesteder skaber rum for fællesskab både om som-
meren og om vinteren. mødestederne kan placeres i 
og udenfor klyngerne og omkring bebyggelserne. 

Løbe- og cykelruter
Løbe- og cykelruter igennem skoven og bebyggelsen 
giver tilbage til lokalsamfundet og skaber en god 
forbindelse mellem Malling og Beder. En løbe- og 
cykelrute giver gode muligheder for lokale cykel-, løbe- 
og gå-fællesskaber og der kan skabes vandposter og 
mindre opholdssteder langs ruten. 

Fællesskab og individualitet
I Skovlunden står fællesskabet i centrum, men de to 
meget forskelligartede typologier klynge- og rækkehu-
sbebyggelsen mini-parcellerne giver også mulighed 
for at vælge individualiteten til. I Skovlunden skal der 
være plads til alle - også dem der vægter fællesskabet 
højt, men en gang imellem har brug for at trække sig 
tilbage til sit eget. 

“...diversitet og 
aktive fælles-
skaber...”

FLØJSTRUPVEJ 81/ Fællesskaber
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FLØJSTRUPVEJ 81/ Sund arkitektur - bæredygtig arkitektur

Sund arkitektur - bæredygtig arkitektur 
Husene i Skovlunden tænkes bæredygtigt designet ud 
fra både materiale- og udførelsesmæssige princip-
per. Visionen for projektet tager en holistisk tilgang 
til bæredygtighed og energieffektivitet, hvor sun-
de bæredygtige materialer skal danne grundlag for 
arkitekturen såvel som hele bydelen. 

Der er gode muligheder for at bygge af gode materi-
aler i Skovlunden. Der kan eksempelvis bruges CLT, 
trækonstruktioner og arbejdes med træ på facader. 
Der skal generelt tages kloge beslutninger og naturlige 
materialer, som efter endt livscyklus enten kan genan-
vendes eller vende tilbage til naturen, skal prioriteres. 

Cirkulære løsninger i byggeriet er en af målsætnin-
gerne og en naturlig del af at lave bæredygtig arkitek-
tur. 

Mangfoldig arkitektur 
En af de ting der kan være med til at skabe et velfun-
gerende kvarter er en mangfoldighed i beboerne 
i området. Derfor giver det ofte mening at have en 
forskelligartet boligmasse, hvor der er plads til både 
familier, enlige, ældre og unge. I Skovlunden findes 
både klynge- og rækkehusbebyggelser, mini-parceller 
og mulighed for at bo i dele af fælleshuset. De forskel-
lige boligtyper skaber gode rammer for det stærke na-
boskab. Der er gode muligheder for beboerne at sam-
le sig om forskellige aktiviteter som, spisning, spil og 
dyrkning i højbede og drivhuse. 

Gade- og landsbymotiv
I det klassiske gade- og landsbymotiv er fritstående 
huse placeret på hver sin side af en vej. Oprindeligt 
har vejområdet været et sted for leg og ophold. Ved 
at sænke mængden af bilister og holde farten nede 
vha. ex, bliver vejen mindre dominerende og kan igen 
blive et sted hvor både bløde og hårde trafikanter kan 
mødes på tværs. 

”...et mangfoldigt 
og forskelligartet 

kvarter...” 
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BILAG / Notat 

Vedr.: Skovlunden Fløjstrupvej 81 

Spændende udstykning af Fløjstrupvej 81 gennemføres i respekt for naturen og beskyttelse 
af grundvandet. 

Området og bebyggelsen 
I den nordøstlige udkant af Malling by ønskes der opført 
en gruppe af nye boliger kaldet ”Skovlunden”. Her kom-
bineres muligheden for at bo i et nært nabofællesskab 
samtidig med at bebyggelsen opføres i pagt med naturen 
og i respekt for klima og miljø til gavn for fremtidens be-
boere. 

Den blå pil markerer den eksisterende bebyggelse i Mal-
ling. 

På figuren overfor er områdets planlagte fremtidige ud-
seende set fra luften vist omkranset med rødt. Fordelin-
gen mellem skov/natur og bebyggelse kan fornemmes og 
den store andel af skov og natur har givet inspiration til 
navnet - Skovlunden. Læg især mærke til arealet tættest 
på vandboringen. Dette område vil blive udlagt til skov 
og natur. Det er en ændring af arealanvendelsen, som vil 
sikre grundvandet for forbrugerne i Malling fremover. I 
dag er arealet dyrket landbrugsjord.  

På de tilstødende marker omkring Fløjstrupvej 81, sam-
arbejder Aarhus Kommune med private aktører om et 
skovrejsningsprojekt ”Den Blå Skov”, hvor der ønskes til-
plantet en ny skov. Skovbebyggelsen ved Fløjstrupvej 81 
og ”Den Blå Skov” vil i fællesskab skabe en effektiv sik-
ring af grundvandet ved Malling Vandværks vandboring. 

Info om ”Den Blå Skov” kan findes her: https://den-
blaaskov.dk/ 

 

 

Grundvandsboring - og fjernelse af omkostninger til kompensation 
Det lokale vandværk, Malling Vandværk, har en 
indvindingsboring, som ligger i udkanten af Skovlunden. 
På billedet til højre vises vandværkets boring med det 
blå punkt. Rundt om den eksisterende boring findes et 
10-meters frednings-bælte og en 25 meters 
beskyttelseszone, vist ved de to gule cirkler. Alle 
aktiviteter, der kan forurene grundvandet skal undgås 
inden for 10- og 25-meterzonen. 

Det blåt-skraverede område er af staten udlagt som 
BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder). I 2019 er det 
blevet bestemt, at der skal gennemføres 
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grundvandsbeskyttende tiltag inden for BNBO, som 
Malling Vandværk skal finansiere. Denne 
grundvandsbeskyttelse er ikke uden omkostning, og 
vandværket skal betale kompensation til ejerne af 
arealerne for tinglysning af pesticidfri drift samt ofte 
også kompensation for mindskning af brugen af 
gødskningsmidler (nitrat).  

På kortet til højre ses sprøjtespor lige præcist udenfor 
25 meter zonen og ind gennem BNBO området, hvilket 
ikke er tilstrækkeligt til at beskytte grundvandet. Ved at 
opføre skovlunden sammen med den ”Den blå skov”, vil 
vandboringen blive beskyttet effektivt mod 
sprøjtemidler, og sikre at det endnu større grundvands-
indvindingsopland bliver beskyttet. 

 

           Vandboring Malling vandværk 

           10 m fredningszone 

           25 m beskyttelseszone 

           BNBO 

Sikring af grundvandet og et naturrigt område 
Ved udførelse af den foreslåede skovlunden, bliver der 
tinglyst forbud mod brug af pesticider på hele arealet, 
ligesom overfladevand fra veje m.m., bliver opsamlet og 
bortledt, så grundvandet sikres bedst muligt omkring den 
eksisterende vandboring. 

De blå pile på kortet anviser, hvor Aarhus Kommune 
ønsker at plante ”Den Blå Skov”. 

Ved inddragelse af arealet på Fløjstrupvej 81 til 
fremtidig skovlunden og med en tilplantning af ”Den Blå 
Skov”, bliver grundvandsbeskyttelsen gennemført 
hurtigt, effektivt og udgiftsfrit for forbrugerne og 
borgerne i området. 

Som en ikke ubetydelig sideeffekt sikrer det samlede nye 
skovareal de bedst tænkelige vilkår for træer,planter dyr 
og fugle. Biodiversiteten i området øges betragteligt med 
vild natur samtidig med, at det sikrer den nuværende 
grundvandsboring. 
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Ved at optage arealet på Fløjstrupvej 81 til skov- og boligbebyggelse, sikres grundvandet ved Malling Vand-
værks vandboring hurtigt og effektivt. 

Gennemførelse af Skovlunden fjerner udgiften for Malling Vandværk til udbetaling af kompensation af lods-
ejerne og Aarhus kommune sparer udgifter til sagsbehandlingen. 

Borgerne i Malling sikres en fortsat forsyning af rent drikkevand uden at blive pålagt ekstra udgifter. 

Skovlunden skaber en smuk, fremtidig forbindelse mellem Malling by og de naturskønne områder øst for Mal-
ling herunder ”Den Blå Skov”.  

I samarbejde med Aarhus kommune sigtes der mod at skabe en harmonisk overgang fra by til skov, med mu-
lighed for et rigt fritidsliv for borgerne i Malling og Beder samt besøgende i området. Områdets udvikling 
omfatter f.eks. bynære legearealer, skovlysninger m.m. til gavn for beboere, dagplejere, børnehaver og fa-
milier på tur, der ønsker at opholde sig udendørs i smukke omgivelser. 

 

 

Med venlig hilsen 

EnviDan A/S 

 

 

Tina Halkjær Andersen                    
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