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Høringssvar vedr. Temaplan: Arealer til alle boligtyper, 
Tillæg nr. 86 til Kommuneplan 2017 

Plan, Byggeri & Miljø, Aarhus Kommune 

 

På vegne af Mårslet Syd ApS (tidl. Brdr. Thybo Ejendomsudvikling) fremsendes herved et 
uddybende høringssvar som supplement til høringssvar fremsat ifm. høring omkring idéer 
og forslag til Temaplan: Arealer til alle boligtyper. 
 
Vi har med stor interesse fulgt debatten omkring udviklingsmuligheder i Mårslet, og finder 
nærværende oplæg for inddragelse af areal mod øst som et visionært, bæredygtigt, 
stedkendt og differentieret forslag til videre dialog med kommunen og byen.  
 
Der syner i debatten at være mest fokus på udvikling af byen mod nord. Hvorfor spredes 
udviklingen af byen ikke ud mellem flere områder, således udfordringer nedskaleres til 
glæde og gavn for både kommende og eksisterende beboere?  
 
Afvisningsgrundlaget af udbygningsmuligheden på dette sted genkendes ikke, idet alle 
punkter er belyst ved gode, bæredygtige og socialt samt by- og landskabeligt ansvarlige 
løsninger.  
Ligeledes findes temaplanernes intentioner at spille oplagt sammen med netop dette sted, 
i stor hamoni med fællesrådets og helhedsplanens ønsker for byudviklingen i Mårslet.  

 
Kilde: E+N Arkitektur A/S – bilag til høringssvar 
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De gode intentioner fra ’arealer til alle boligtyper’ og ’et grønne Aarhus med mere blåt’ er 
alle nærværende og vedkommende i dette projekt: der skabes boliger for en bred vifte af 
beboertyper, samt sikres flere meget-efterspurgte ejerboliger i Mårslet.  
 
Vi ønsker derfor ved nærværende, at tydeliggøre projektets gode intentioner, muligheder 
og løsninger, og fremsætter et stort ønske om dialog omkring fremtidige 
udviklingsmuligheder, idet høringssvarets bilag skal ses som et oplæg for det videre gode 
samarbejde med kommunen.  
 

 
Kilde: E+N Arkitektur A/S – bilag til høringssvar – projektområdet/udviklingsområdet 
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Et grønne Mårslet med mere blåt 

Lars Høegh, Nina Ulvitt og Henrik Petersen præsenterede ved et borgermøde kommunens 
planer for byudvikling for Mårslet d. 17.08.2021, med fokus på det grønne og det blå.  
 

 

 
Skærmdump fra borgermødet 17.08.2021

 
 

Som det ses af disse kort, indgår dette projektområde netop ikke i hverken de grønne 
strøg, eller de blå arealer. Hvorfor byudvikling som udviklingsareal eller perspektivareal 
syner helt i tråd med temaplanens ønsker og intentioner.  
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Klimatilpasning og vand-/regnvandshåndtering er naturlige elementer i 
udviklingsprojektet: allerede beskrevet i oplægget og med ambitioner om skabelsen af de 
bedste løsninger optimalt for stedet.  
 
Dertil kommer skovrejsningsarealet ligeledes allerede indarbejdet. Det vil skabe rekreative 
fordele for ganske mange parter.  
Den gode landskabskarakter forstærkes – det grønne og de landskabelige smukke træk 
bevares i stor og væsentlig udstrækning.  
 

 
Skærmdump fra borgermødet 17.08.2021 – de grønne og de blå arealer findes omkring projektområdet, 

men ikke i selve området.  

 

 
Samarbejdspartnere 

Bygherre søger for projektet en helhedsorienteret løsning, som i meget høj grad – udover 
at sikre gode, varierede boligtyper – også søger og meget detaljeret beskriver en 
løsningsmodel for bedre tilkobling til Wilhelmsborg. 
Let og ubesværet adgang til rekreative arealer er en af de helt store kvaliteter ved 
Mårslet, som nyder godt at et særdeles aktivt fritidsliv blandt aktive borgere.  
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Wilhelmsborg har i vedhæftede bilag for høringssvaret tilkendegivet ønsker samt 
begejstring for dette samarbejde. 
Der søges at skabe en bred vifte af forskellige boligtyper med en vægtning af ejerboliger, 
som er efterspurgt af beboere, og som Jacob Bundsgaard senest i en artikel i Stiften d.d. 
samt på den Boligpolitiske Konference 16.08.2021, godt bakket op af konferencens øvrige 
talere blev tydeliggjort, at Aarhus skal have mere af.  
 
Boligernes typer er/kan varieres mellem villaer, kompaktboliger/dobbelthuse, rækkehuse, 
lejligheder, og som princip-bebyggelsesplanen fra E-N Arkitektur viser, tilrettelægges 
boligerne med god adgang til grønne frirum og med fokus på bæredygtighed. 
Bebyggelsesplanen skal ses som et oplæg for den videre dialog omkring stedet.  
 
Bygherre er desuden i dialog med en boligforening omkring muligheder for at skabe 
almene boliger som en del af det samlede område, således en vægtning mellem 
ejer/lejeboliger samt ’boliger for alle’ prioriteres højt.  
 
Generelt er Bygherres projekter kendetegnet ved boliger og byggeri af meget høj kvalitet, 
hvor byggetekniske løsninger og innovativ, bæredygtig og smuk arkitektur prioriteres og 
værdsættes.  
På samme vis vil bæredygtige tiltag indarbejdes fra start til slut, ikke blot for selve 
byggeriet, men også for beboerne i form af intentioner om plads til el-biler, el-cykler, 
nærhed til letbanen mm..  
 

 

Logistik og infrastruktur 

Logistik til og fra området er søgt afviklet uden gener eller belastning for eksisterende 
boligområder, men omvendt med meget store og klare fordele for byen, adgang til 
rekreative arealer samt for Wilhelmsborg, som indirekte afledt heraf vil skabe færre biler 
gennem den belastede hovedgade.  
 
Mårslet Fællesråd har udarbejdet vedhæftede kort, som viser grønne forbindelser, ønsker 
om opgraderinger af stiforbindelser, sikring af grønne strøg mm.. 
Udvikling og udvidelse af byen mod øst findes helt i tråd med ønskerne: en væsentlig del 
af disse ønsker kan netop imødekommes ved nærværende.  
Udover byens borgere finder mange mountainbikere, cyklister, løbere, søndags-gåture 
m.fl. vej til Mårslet og skovene omkring Wilhelmsborg: lad os sammen skabe bedre vilkår 
i forbindelsen mellem Mårslet og netop Wilhelmsborg. Vi ser allerede nu, hvor meget 
forbedringen af å-forløbet i skovene skaber glæde for unge som gamle. Og hvorledes 
rensningsanlægget på fornem vis er integreret i de rekreative og grønne forbindelser: de 
gode løsninger kan skabes – netop intentionen for dette projekt.  
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Skulle projektudvikling foretages i etaper er Nymarks Vej ikke hårdt belastet ift. trafik, og 
tillige skaber både Bedervej og Nymarks Allé adgang til området. Begge er dele af 
hovedstrukturen for afvikling af trafik i Mårslet, skabt i god bredde, uden tilkørsel direkte 
til boliger og med fartdæmpning.  



 

Sag: 21170 
Bygherre:    Mårslet Syd ApS 
Emne: Høringssvar  
Dato: 31.08.2021 
 
 

 7 

Grundvandsdannelse, drikkevandsboringer 

Grundvandsdannelsen skal naturligvis sikres ved valg af løsninger herfor. Tillige ønskes 
LAR-løsninger samt skabelsen af synligt overfladevand som det f.eks. ses i Nye og i Odder 
ved Bendixminde og Snærildgård, hvor innovative og bæredygtige løsninger bl.a. til 
sikring for forurening er valgt til glæde og gavn for beboere og miljø.  
 
Drikkevandsboringer sikres ligeså ved respektafstande mm. Emnet er berørt ifm. den nye 
lokalplan ved Eskegårdslunden, indenfor hvilket område der også ses samme type 
drikkevandsboringer: kommunen ser gode muligheder for løsninger her, og ligeså må 
dette kunne gøres gældende andre steder.  
 
 
 
På baggrund af ovenstående uddybning af projektet, genkendes afvisningen af 
udbygningsmuligheden på dette sted ikke. Projektet og dermed udviklingsmulighederne 
indeholder konkrete løsninger for bæredygtige og socialt samt by- og landskabeligt 
ansvarlige muligheder.  
 
Vi ser frem til dialog med kommunen samt øvrige parter for stedet, således der på sigt 
kan skabes endnu et veltilpasset, rekreativt og differentieret boligtilbud i byen.  
 
 
På Mårslet Syd ApS´s vegne, 

Mange hilsener 
 
 
 
Rikke Bjerregaard 
partner - arkitekt maa, mdb, dgnb 
 
rikke@cj-arkitekter.dk 
 
CJ Arkitekter          
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