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Vedr. rammeområde 210313BO
ved Ingerslevvej, Tranbjerg i forbindelse med temaplanen ”Arealer til
alle boligtyper”
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• Generationsboliger
• Bofællesskaber
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• Kompaktgrunde
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HØRINGSSVAR

UDVIDELSE, KOMPAKTGRUNDE OG BOFÆLLESSKAB
Rammeområdet 210313BO i den kommende kommuneplanramme er placeret i den sydvestlige del af Tranbjerg, i forlængelse af et nyere boligområde. Vi ønsker at udvide rammen
mod sydøst og muligheden for kompaktgrunde i rammen.
Derudover ønsker vi i det nordøstlige hjørne at kunne bygge i
3 plan, så der kan skabes et bofællesskab i området.

Ønskede ændringer

Bofællesskab - boliger i 3. plan
• Vi ønsker muligheden for at bygge i 3 plan i det nordøstlige hjørne af området, hvor gården ligger. Her er det
tanken at der skal etableres senior/generationsbofællesskab/flerfamiliehuse eller tilsvarende.
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Kompaktgrunde
• Kompaktgrunde er mindre grunde med fritlæggende
boliger i 1plan. Grundtypen er ikke nævnt i temaplanen,
men har vist sigt at være attraktiv i både Århus kommune
og i de omkringliggende og vil være med til at give variation i området.
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Udvidelse af rammeområdet
• Vi ønsker at udnytte restarealet mod syd og sydøst, som
bliver utilgængeligt pga. den nye Beder-Bering vej og den
dertilhørende støjvold.
• Udvidelsen mod sydvest muliggør at rykke et kommende
regnvandsbassin længere mod syd og derved bedre kunne
udnytte arealet. Landskabet skråner fra nord mod sydvest, så det er en oplagt placering.
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I det følgende/vedhæftede materiale uddybes ønsker og
tanker for området.
Indsendt på vegne af:
Peter Jensen (grundejer)
Ole Ethelberg

Aarhus Kommune
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Ingerslev Tranbjerg

STRUKTURPLAN
Ingerslevvej - disponering C
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nærliggende skov.
Samlede areal: 48.240 m2
Skitserede grunde:
• 12 parcelhusgrunde af ca. 800 m2
• 18 kompaktgrunde af ca. 500 m2 N
• 8 dobbelthuse på grunde af ca 350 m2
• Senior/generationsbofællesskab/flerfamiliehuse i 3 etager i et område på ca. 10.255 m2
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*Regnvandsdisponeringsplan udarbejdet af Aarhus
Kommune samt Aarhus Vand.
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Ingerslevvej - disponering C

Samlet grundareal: 48.237 m2

Skoven
Bassin*

BOFÆLLESSKAB

Skitseret grunde:
12 parcelhusgrunde af 800-950 m2

Bassin*

18 kompaktgrunde af 500-550 m2

SENIOR/GENERATIONSBOFÆLLESSKAB
/FLERFAMILIEHUSE

8 dobbelthuse på grunde af 300-370 m2

Senior/generationsbofællesskab/flerfamiliehuse
i 3 etager i et område på 10.255 m2
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Ingerslevvej

I det nordøstlige hjørne af området er det tanken der skal bygges et
bofællesskab hvor boligerne ligger tæt forbundet og fællesskabet
er nær ved. For at bygge et varieret, men sammenhængende område, ønskes muligheden for at bygge i 3 plan.
N

Ingerslevvej
Der overvejes både traditionelle bofællesskaber for flere
generationer eller seniorer og flerfamilieshuse, hvor familier kan bo sammen
på tværs af generationer: Eksempelvis hvor bedsteforældrene
har deres værelser i stueetagen og børn ogFaunapassage
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40
60
80
100 m
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Generationsbofællesskab:
Seniorerne bor i stueetagen,
mens børnefamilier bor over.
www.nodo.dk

Nær kontakt mellem det fælles og det
private er med til at skabe nærvær
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Skov
gå

Tranbjerg

Ingerslevvej - vand og natur

PASSAGER OG STIER
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I det grønne areal nord for området ligger Pisselager Skov og stedet de lokale har døbt “Åndehullet”
Vest for området er en faunapassage som krydser Beder-Bering vejen og lader dyrene passere
op til Pisselager skoven og de derved liggende
søer.
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Signaturforklaring
Terræn: 68-70 meter

Faunapassage
Jordvold

Terræn: 66-68 meter
Terræn: 64-66 meter
Terræn: 62-64 meter
Terræn: Under 62 meter
Eksisterende og kommende søer*
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Passager for dyr
Stier og forbindelser for mennesker
Rammeområde
Plangrænse
*Regnvandsdisponeringsplan udarbejdet af Aarhus
Kommune samt Aarhus Vand.
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KOMPAKTHUSE
Grundtyper i temaplanen
Der er i temaplanen beskrevet to typer grunde med fritlæggende
boliger, henholdsvis parcelhuse i 1 plan fra 700 m2 grunde og villaer i
2 plan på 400 m2 grunde.
Vi ønsker i området mulighed for en tredje type, kompakthusgrunde,
som vi har stor succes med andre steder. Kompakthuse er fritliggende enfamiliehuse på mindre grunde i 1 plan.
Husets kvaliteter
Boligveje med kompakthus skaber et fuldendt kvarter hvor bebyggelsen i materialer og arkitektur er tænkt som en helhed.
Og ved kun at bygge kompakthusene i 1 plan, bliver der skabt en fin
tæthed på boligvejen, med et mere urbant præg end en boligvej med
almindelige parceller - så man kommer hinanden ved.
Derfor ligger kompakthusenes private uderum også tættere på boligen - ofte som en form for afskærmet gårdhave - så man også kan
vælge privatlivet til.
Kompakthuse
● Grundstørrelser: 400-550 m²
● Fritliggende boliger i 1 plan ml. 120-170 m²
● Boligvej med mere urbant præg og nærhed ml. boligerne
● Private uderum i nær tilknytningen til boligens rum
● Mindre have = mindre tid på havearbejde
● Økonomisk attraktiv i forhold til parcelhus
● Helstøbt udtryk i materialer og arkitektur

“Kompakthuse er attraktiv
for bl.a. børnefamilier, som drømmer
om hus og have, men som ønsker
mindre havearbejde”
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KOMPAKTHUSGRUNDE

Udsnit af kompakthuse
på Ellens Høj

REFERENCER

Kendt koncept
Konceptet med kompakthuse - fritliggende huse på mindre grunde - er bl.a. kendt fra naboområdet Orholt Alle, ved
Højene i Ry, Baastrup Lund og Ellens Høj i Galten-Skovby
og Skovsangervej i Stilling.

Luftfoto af Baastrup Lund
i Galten-Skovby

Orholt Alle, Baastruplund, Ellens Høj og Skovsangervej er i
dag fuld udbygget og meget velfungerende kvarterer.
Ved Højene er under udførelse og vil stå færdig i løbet af
2021. Efterspørgslen på grundene med tilhørende boliger
har været stor.

Luftfoto af Orholt Alle
lige nord for området

Flere områder med kompakthuse er på vej
Sigkær Vænge i Stilling, Frøkæret i Mårslet, Kirstinelund i
Harlev Syd, Horsegaard i Galten og Elmelunden i Hadbjerg.

“Baastruplund et eksempel på
lignende kvarter som i dag er
fuld udbygget og meget
velfungerende”

Illustrationsplan af
Ved Højene i Ry
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