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Området omkring Egå Møllevej har været og er fortsat igennem en rivende udvikling med en masse ny bebyggelse og byudvikling. Egå Møllevej har
potentialet til at blive en af de helt centrale ”nerver” i Skræring by da området
hægter sig på byens eksisterende epicenter, nær skole og lokale aktiviteter. At
placere en ny bydel netop her, har den fordel, at det vil kunne hjælpe en generelt tættere forbindelse mellem den vestlige og øslige del af byen. Med den
nye letbane og centrale indfaldsveje til Århus, kan området til og med danne et
helt nyt bindeled både til Lystrup, Virup, Hjortshøj, motorvejen, letbanen, Egå
og Egå gymnasium samt til nærtliggende naturområder med skov og vand, Der
lever op Aarhus Kommunes vision om “en grønnere by med mere blåt” samt
”Sammenhæng mellem naturområderne”

Aarhus Kommune

HOVEDPUNKTER
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Visionen
/ side 4- Det er visionen med dette projekt at følge et helhedsorinteret bæredygtighedsprincip hvor både mil-
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jømæssige, sociale og økonomisk elementer er i fokus. Bl.a. gennem Aarhus Kommunes 360 graders værktøj har vi en ambition
om at skabe en grøn landsby med klog vækst der forbedrer skærings generelle byplanlægning og infrastruktur.

Infrastruktur / side 5, 6 og bilag 2

- I vores overordnede grønne intention, samt vision om at omdanne et område langs Egå Møllevej til “Arealer til alle boligtyper” ønsker vi at bidrage økonomisk til en optimering af byens eksisterende infrastruktur. Dette vil vi bl.a. gøre
ved at optimere Egå Møllevej, samt etablere en tunnel under Grenåvej, for at forberede mobiliteten for beboerne i
Skæring - så vi minimere byens overordnede transportbehov. Det skal med andre ord blive lettere og tryggere at være
blød trafikant, Samtidig med optimale forhold for de øvrige trafikanter

Egå Møllevej

Tunnel under Grenåvej

Grønt Danmarkskort / side 7

- Det ca. 42Ha aktuelle område, skal bestå af boligbebyggelse - Boligbebyggelsen skal være en blanding af fritliggende ejere boliger, dobbelthuse og anden tæt lav boligbebyggelse. Fritliggende boliger skal udstykkes med grundstørrelser på min. 400 m²
Derudover vil området kunne indeholde forskellige former for fælles faciliteter, vuggestue/ børnehave, mikro plejehjem etc.
De to eksisterende gårde vil blive renoveret og brugt til værksteder/ workshops, gårdbutik, fælleskontor, musik
øvelokaler etc.

Fritidsfaciliteter og Outdoor / side 10

-Outdoor hybriden
Med fokus på etablering af naturområder, som en integreret del af det samlede område, er det nærliggende også at inddrage
sporten i samme ombæring, således naturen bliver medspiller og ikke en modspiller. Dette kunne være i forbindelse med etablering af 3 km løbesti rundt i området, Discgolfhuller, mountainbikeruter, motionsstier eller noget helt andet.
En hybrid mellem Natur og Sport.
Med en forbindelse under Grenåvej til Skæring Strand, tilføres ønsket om en forbindelse fra grønt til blåt

Fællesskaber

- Med plads til både det individuelle og fælles, og som kan opleves både varieret og med høj arkitektonisk kvalitet og sammenhæng.
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Området består i dag af landbrugsjord, hvor der jævnligt bliver sprøjtet, kørt med landbrugsmaskiner etc. hvilket gør at
det p.t. ikke er muligt at leve op til regeringens ønske om et et grønt danmarkskort på denne lokation.
Ved at konvertere dette område fra landbrugsjord til boligområde, vil man kunne etablere et rekreativt grønt område
på begge sider af åen, der vil kunne leve op til et grønt Danmarkskort Retningslinjer, og dermed skabe en “Natur Destination”
I stedet for at se et grønt danmarkskort område som en stopklods for et boligområde, skal man tværtimod se det som
en en mulighed for at bidrage til Folketingets Vision om at skabe et grønnere Danmark, Som ikke blot er en skravering
på et kort.
Naturkilden vil være en økologiske forbindelse, bidrag til biodiversiteten, unikt kendetegn for området, mulighed for at
observere den vilde danske natur helt tæt på, skabe et flot kig i retningen Aarhus midtby etc.
I stedet for at se dette som en mulighed for at fravælge området i forhold til en traditionel byplanlægning - skal man se
det som en gevinst.

VISION OG IDÉGRUNDLAG
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Det er visionen med dette projekt at følge et helhedsorinteret bæredygtighedsprincip hvor både miljømæssige, sociale og økonomisk elementer er i fokus.
Bl.a. gennem Aarhus Kommunes 360 graders værktøj har vi en ambition om
at skabe en grøn landsby med klog vækst der forbedrer skærings generelle
byplanlægning og infrastruktur.

aktivt fritidsliv samt bidrage til et stærkt og velfungerende lokalsamfund med
et givende fællesskab. Vi mener at en placering af en boligbebyggelse af denne
karakter netop her, både er til gavn for kommunens overordnede udviklingsplan, vil styrke den lokale byidentitet og give beboerne en god og givende
hverdag.

Vores ønske er at inddrage landbrugsjord til et nyt boligområde. Projektet vil
placere sig i Skærings sydvestlige ende mod Lystrup, hvor vi fortsat ønsker at
bevare og integrere os langs et grønt bælte af landbrugsjord. Det påtænkte
grundstykke udgør 40 hektar fordelt på 4 grundejere.

Området skal i sin helhed værne om og forfinet navigere i spændingsfeltet
mellem beboernes privatliv og deres mulighed for socialisering og sammenhold. Derfor er der i den skitserede planlægning lagt stor vægt på en spændende og naturpræget infrastruktur med hyggelige stisystemer løber gennem
områdets kuperede terræn mellem boliger, diverse fælleshuse og områder
med aktiviteter. Disse områder har til formål at bidrage til et godt og sundt
hverdagsliv, med rig mulighed for at være tæt på naturen.

Med et skrånende terræn og udsigt over Skæring by, hængter byggegrunden
sig fast helt inde ved Skærings bymidte, og vil blive et stor del af byens
identitet. Det er derfor også intentionen at denne nye bydel skal indeholde
funktioner, der tilfører kvaliteter til byens eksisterende tilbud.
Vores overordnede intention er at skabe en bebyggelsen der formår at
forbedre byens eksisterende infrastruktur, skabe inspirerende rammer for et

Da bebyggelserne vil integrerer sig i det naturlige skrånende terræn vil vi gennem forskydninger og rumlig variation sikrer boligernes interessante udkigsforhold og optimale sol- og vindforhold. Vi ønsker en alsidig befolkningsgruppe
bestående af både unge, børnefamilier og ældre. Området vil hovedsageligt
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bestå af ejerboliger i varierende størrelser til forskellige behov.
Arkitekturen skal spille sammen med naturen, der ønskes derfor også et
materialevalg som naturligt integrerer sig med områdets mange grønne arealer, hvorfor vi fortrinsvis ønsker at benytte os af certificeret træbeklædning.
Området skal byde på et alternativ til de boformer som byen på nuværende
tidspunkt tilbyder og det er i netop den bestræbelse at vi ønsker at lade en
DNGB-certificering ligge til grund for en bebygget bæredygtighed der følger
vores generelle sociale, økonomiske og miljømæssige grønne ambition.
Da vi er bevidste om at et projekt af denne størrelse vil kunne få en stor og
afgørende rolle for Skæring by’s sociale og praktiske infrastruktur, har vi et
stort ønske om at benytte os af brugerinddragelse ved bla. at indgå i tæt dialog
med lokale foreninger om, hvordan vi på bedst mulig måde kan bidrage til at
Skæring bliver et endnu bedre sted at bo og have sin daglige gang.

INFRASTRUKTUR DIAGRAM
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“Arealer til alle boligtyper” ønsker vi at bidrage økonomisk til en optimering af byens eksisterende
infrastruktur. Dette vil vi bl.a. gøre ved at optimere Egå Møllevej (Foto 01), samt etablere en tunnel under Grenåvej, for at forberede mobiliteten for beboerne i Skæring - så vi minimere byens overordnede
transportbehov. Det skal med andre ord blive lettere og tryggere at være blød trafikant, Samtidig med
optimale forhold for de øvrige trafikanter

En tunnel (Foto 03) der under Grenåvej vil forbinde byens vestlige og østlige side. I dag må
bløde trafikanter krydse den meget trafikerede Grenåvej, hvorfor en tunnel vil kunne skabe
sikkerhed for især børn og unge på deres vej mellem skole, fritidsarktiviteter og lejeaftaler.
Tunnelen skal have en fysisk åbenhed med en tydelig visuel forbindelse Også i denne forbindelse er det vores hensigt at bidrage økonomisk. Det er vigtigt at pointere, at det ikke kun er til
gavn for den østlige side af Grenåvej, men også for borgere på den vestlige side af Grenåvej

Egå Møllevej er i dag tungt belastet, da den fungerer som primær “smut” vej til og fra Østjyllandsmotorvejen, samt hængsel for bløde trafikanter til Lystrup (letbane) over cykelbroen (foto 02) der krydser
Østjyllandsmotorvejen. Egå Møllevejs beskaffenhed lever ikke op til vejens belastning. Vi ønsker at
afsætte areal langs Egå Møllevej til udvidelse af en mere farbar vej med tilhørende naturfremmende og
rekreative cykel- og stisystemer, som kan gøre ruten tryggere for byens bløde trafikanter.

Foto 03

EGÅI vores
MØLLEVEJ
overordnede grønne intention, samt vision om at omdanne et område langs Egå Møllevej til

Foto 01

Ønsker at bidrage økonomisk til en tunnel under Grenåvej

Ønsker vi at bidrage økonomisk til en optimering af Egå Møllevej

Foto 02

ET TRYGT BINDELED I DEN NÆRE INFRATSTRUKTUR
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Området
Nyetableret vej

Djurslandmotorvejen

Eks. Infrastruktur

Hjortshøjvej

Grenåvej
Egå Møllevej

Egå Møllevej
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Hjortshøjvej

I vores overordnede grønne intention, samt vision om at omdanne et område langs
Egå Møllevej til “Arealer til alle boligtyper” ønsker vi at bidrage økonomisk til en
optimering af byens eksisterende infrastruktur. Dette vil vi bl.a. gøre ved at optimere Egå Møllevej, samt etablere en tunnel under Grenåvej, for at forberede mobiliteten for beboerne i Skæring - så vi minimere byens overordnede transportbehov.
Det skal med andre ord blive lettere og tryggere at være blød trafikant, Samtidig
med optimale forhold for de øvrige trafikanter
Egå Møllevej er i dag tungt belastet, da den fungerer som primær “smut” vej til og
fra Østjyllandsmotorvejen, samt hængsel for bløde trafikanter til Lystrup (letbane)
over cykelbroen der krydser Østjyllandsmotorvejen. Egå Møllevejs beskaffenhed
lever ikke op til vejens belastning. Vi ønsker at afsætte areal langs Egå Møllevej til

udvidelse af en mere farbar vej med tilhørende naturfremmende og rekreative
cykel- og stisystemer, som kan gøre ruten tryggere for byens bløde trafikanter.
En tunnel (se bilag 2) der under Grenåvej vil forbinde byens vestlige og østlige side.
I dag må bløde trafikanter krydse den meget trafikerede Grenåvej, hvorfor en tunnel
vil kunne skabe sikkerhed for især børn og unge på deres vej mellem skole, fritidsarktiviteter og lejeaftaler. Tunnelen skal have en fysisk åbenhed med en tydelig visuel forbindelse Også i denne forbindelse er det vores hensigt at bidrage økonomisk.
Det er vigtigt at pointere, at det ikke kun er til gavn for den østlige side af Grenåvej,
men også for borgere på den vestlige side af Grenåvej

Inspiration til tunnel under Grenåvej

Aarhus Kommune

DGNB OG GRØNT DANMARKS KORT DIAGRAM
EGÅ MØLLEVEJ
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EKSISTERENDE BYGNINGER DIAGRAM
EGÅ MØLLEVEJ
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BOLIGTYPOLOGI DIAGRAM
EGÅ MØLLEVEJ
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FRITIDSFACILITETER DIAGRAM
EGÅ MØLLEVEJ
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ET LANDSBYSAMFUND I BIODIVERSITET
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Området
Rekreative aktiviteter
Grønne områder
Sø- og åområder
Det Grønne Danmarkskort

I intentionen om en bedre infrastruktur samt et bidrag til det eksisterende
lokalsamfund skal naturen have en væsentlig rolle i dette projekt. Overordnet
set er det vores målsætning værne om og fremme områdets natur-karakteristika så som det skrånede terræn med udsigt over byen og den biodiversitet som
allerede findes området og derigennem skabe en hyggelig og naturpræget infrastruktur. Igennem hele området bevares og fremmes den eksisterende natur.

Målsætningen for området er en større beplantningsandel, mere skov, flere
træer, grønne tage og en genrel øget biodiversitet. Naturen vil få rollen som
rekreativt samlingspunkt og bindelid beboerne imellem, men vil også fungere
som rekreative forbindelser mellem området og resten af Skæring og derved
styrke den lokale byidentitet. Dette skal bl.a. opnåes ved hjælp af tiltag som at
etablere mødesteder, byrum, parker, nyttehaver, legepladser, butikker, idrætsog kulturtilbud, samt mere etablerede dagtilbud. Naturen vil med andre ord
skabe inspirerende rammer for et aktivt liv og bidrage til et stærkt lokalt engagement samt et givende fælleskab på kryds og tværs.

Vha. den ønskede tunnel under Grenåvej er det hensigten at lade det nyetablerede områdes vilde natur hængsle sig på de mere etablerede grønne arealer
omkring
Skole ogogherved
skabe en gennemgående grønt bånd på tværs
© Styrelsen
forSkæring
Dataforsyning
Effektivisering
af byen.
På grunden er i dag to mindre søer og en hengemt faunapassage som er markeret på Det Grønne Danmarkskort.

Vi ønsker planlægningsvist at skærpe vandområdernes kvaliteter, sætte fokus
på dem og lade beboere komme tættere på. Vandområderne skal være punkter
for nærværende rekreation bl.a. med forskellige aktivitetstilbud og en natursti
der slænger sig langs faunapassagens forløb.
Da områdets intentionelle helhedsplan er at skabe
en miljømæssig,
social og
Aarhus
Kommune
økonomisk bæredygtig boligbebyggelse vil vi også have et stor fokus på give beboerne mulighed og de rette redskaber til at kunne leve en klimavenlig hverdMålforhold
1:8000
ag. Dette vil vi bla gøre vha. solceller, affaldshåndtering, ladestandere til el-biler
Dato
24-08-2021
og regnvandshåndtering.

BILAG 2 - infrastruktur
stiforbindelse til studstrup
stiforbindelse til hjortshøj
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NY stiforbindelse til lystrup
mod E45
UDVIKLINGSOMRÅDE
skæring
skole

ny vejadgang
signaturforklaring
Eksisterende dobbeltrettede cykelstier/fællesstier

åben og lys tunnel

Eksisterende enkeltrettede cykelstier
nye dobbeltrettede cykelstier/fællesstier

serpentinersving

nye og eksisterende tilslutninger for biltrafikken
ny tunnel under grenåvej

mod århus

nye vejadgange til udviklingsområde for biltrafikken

