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Rammeområdet 210601BO i den kommende kommuneplanramme 
er placeret vest for Tranbjerg og nord for den nye Beder Bering vej. 
Vores interesse er særligt for den sydøstlige del af rammen, hvor vi 
ønsker at udvide rammen mod syd og mod øst. Derudover ønsker vi 
muligheden for kompaktgrunde i rammen. 

Ønskede ændringer

Udvidelse af rammeområdet
• Vi ønsker at udnytte det restareal som opstår mod syd mellem 

rammeområdet og Beder-Bering vejen, så den fremtidige bebyg-
gelse kommer til at følge landskabets kurver. 

• Dele af det sydlige areal vil gå til at etablere en støjvold, der 
skærmer bebyggelsen for støj fra vejen. Støjvolden etableres 
med jord fra området, så mindre skal køres væk.

• Ifølge regnvandsdisponeringsplanen fra Århus kommunen vil 
mange af de kommende regnvandsbassiner ligge inden for den 
sydøstlige del af rammen. Der er i forvejen flere søer i området, 
og det ønskes derfor udvidet så der er bedre plads til boliger.

• Området ønskes udvidet mod øst, da det med det kommende 
regnvandsbassin nord og den eksisterende sø syd for bliver et 
rigtig attraktivt boligområde. 

Kompaktgrunde
• Kompaktgrunde er mindre grunde med fritlæggende boliger i 

1plan. Grundtypen er ikke nævnt i temaplanen, men har vist sig 
at være attraktiv både i Århus kommune og i de omkringliggende 
og vil være med til at give variation i området.

I det følgende/vedhæftede materiale uddybes ønsker og tanker for 
området. 
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*Regnvandsdisponeringsplan udarbejdet af Aarhus 
Kommune samt Aarhus Vand.

Tranbjerg

800 m2500 m2350 m2

Fremtidige bro
over Bering Beder vej

Faunapassage

Område 1 - skitseret areal: 14.200 m2

13 parcelhusgrunde af 800 m2

Område 2 - skitseret areal: 39.700 m2

21 parcelhusgrunde af 800 m2

15 kompaktgrunde af 500 m2

16 dobbelthusgrunde af 350 m2

Område 3 - skitseret areal: 38.800 m2

29 parcelhusgrunde af 800 m2

4 kompaktgrunde af 500 m2

Område 4 - skitseret areal: 21.500 m2

9 parcelhusgrunde af 800 m2

7 kompaktgrunde af 500 m2

12 dobbelthusgrunde af 350 m2

Område 5 - skitseret areal: 18.150 m2

11 kompaktgrunde af 500 m2

20 rækkehuse

Skitserede grunde i alt:
72 parcelhusgrunde af 800 m2

37 kompaktgrunde af 500 m2

28 dobbelthusgrunde af 350 m2

20 rækkehuse
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Et eksempel på en strukturplan for området, 
hvor de kommende regnvandsbassiner, ønskede 
udvidelser og grundtyper er medtaget. 
Området bliver naturpræget med mange søer 
og grønne forbindelser. Med de mange bakker 
og terrænforskelle i området er det oplagt at 
boligområderne og vejen får et mere organiske 
udtryk, hvorved stedet får en helt særlig karak-
ter. 

Samlede areal: 210.000 m2

Skitseret boligareal: 132.400 m2

Skitserede grunde:
• 72 parcelhusgrunde af ca. 800 m2

• 37 kompaktgrunde af ca. 500 m2

• 28 dobbelthuse på grunde af ca. 350 m2

• 20 rækkehuse

STRUKTURPLAN
ET NATURPRÆGET BOLIGOMRÅDE
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De mange søer og regnvandsbassiner er med til at forme et 
grønt boligområde med arealer til glæde for hel byen

Integreret vandhåndtering i de grønne arealer er 
med til at skabe værdi og skiftende indtryk

Varieret natur 
med overgange fra 
plejet til mere vild natur

Varierede boligtyper i et område med 
meget terræn

REFERENCER
GRØNNE & BLÅ ELEMENTER
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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 fritliggen-
de enfamiliehuse på mindre grunde i 1 plan.  

Husets kvaliteter
Boligveje med kompakthus skaber et fuldendt kvarter hvor bebyg-
gelsen 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 bo-
ligen - 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

“Kompakthuse er attraktiv 
for bl.a. børnefamilier, som drømmer

om hus og have, men som ønsker 
mindre havearbejde”
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Udsnit af kompakthuse
på Ellens Høj

“Baastruplund et eksempel på 
lignende kvarter som i dag er 

fuld udbygget og meget 
velfungerende”

KOMPAKTHUSGRUNDE
REFERENCER

Luftfoto af Orholt Alle
øst for området

Luftfoto af Baastrup Lund
i Galten-Skovby

Kendt koncept
Konceptet med kompakthuse - fritliggende huse på min-
dre 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.

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. 

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. 

Illustrationsplan af 
Ved Højene i Ry
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