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FORORD

“Aarhus udvikler sig endnu hurtigere end vi forventede for bare få år siden…” ifølge forslag 
til Planstrategi 2019. Det understreger behovet for nye, attraktive by- og boligområder. 

For at komme godt i mål med byudvikling er en robust og langsigtet håndtering af 

blev indleveret i forbindelse med Kommuneplan 2017. 

byen mod øst. Det anbefales, at der i Kommuneplan 2021 foretages en reservation af den 

Vi står naturligvis til rådighed for spørgsmål og kommentarer. 
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udvikling, så den i videst 
muligt omfang kan trække 

og sikre forbindelse til 
overordnede færdselsårer 

omkring Aarhus. 

MÅRSLET



og krydser Giber å. 

Landsbyens dominerende bebyggelse lå 
omkring år 1800 syd for Giber å centreret om 

Nord for Giber-åen lå kun kirken, tre gårde og 
den gamle skole.

-
tige vækstperiode efter anlæg af Hads-Ning 
Herreders Jernbane (Odderbanen) mellem 
Aarhus og Odder i 1884.

Fra 1960 og frem til i dag har et omfattende 
boligbyggeri fundet sted i byen, og bydel nord 
for åen er i dag den største.
Den gamle landsbystruktur og landsbyens 

-
ling. Naturen og de lette transportmuligheder 
til Aarhus C har selvfølgelig også spillet en væ-
sentlig rolle. Fremadrettet vil den nye letbane 

MÅRSLET - I DAG
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var før den store parcelhusudvidelse. Den 
gamle landsbykerne er derfor et knudepunkt 
for byens borgere samt for gennemkørende 

-
gen- og eftermiddagstimerne. 

Derved kan man fastholde bymidtens lands-

igennem den.

Mårslet i dag Vision

DET INFRASTRUKTURELLE SYSTEM
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VILHELMSBORG-PROBLEMATIKKEN

Fredede allétræer 
ved Vilhelmborg

Tilkørsel tung 
Indkørsel 
Vilhelmborg

sker langs de karakterfulde alléer. 

På dage med større arrangementer på Vilhelmsborg kan 
der med udgangspunkt i de eksisterende forhold forventes 

Hestesportscenter er allerede i dag problematisk - ikke mindst 

afgrænset af fredede allétræer. Noget som specielt skaber 
problemer for de større hestetransporter.

i lokalplan 499 for Vilhelmsborg blive forstærket. Så længe 

1:25.000

Udviklingsområde
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NYE OG KOMMENDE TILTAG
- LETBANEN OG BEDER-BERINGVEJEN

baneterrænet. 

på næste side), vil man lede en betydelig del af den kritiske 

Samtidig mindskes belastningen af Vilhelmsborg-alléerne 

Mølleparken st.

Mårslet st.

Vilhelmsborg st.

Udviklingsområde

Afkørsel
Tandervej

Planlagt tilslutning
til ”Ny by ved Malling”

Afkørsel

Bering-Bedervej

Beder st.

Letbanen
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FORSLAG TIL FREMTIDIG TRAFIKHÅNDTERING
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Vilhelmsborg st.

Afkørsel

Udviklings-
område

Ny vej

Mulig P

Mulig P

Projekt-
område
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-

kortet.

Landsbyer i landsbyen - vision 

at skabe nye boligstrukturer med fokus på fællesskab, 
identitet, tilhørsforhold og landsbytanker.

-
kus som handler om hvordan vi kombinerer de individuelle 
private behov med fællesskab anno 2020.

På den baggrund anbefales, at der foretages en reserva-

Samtidig bør der foretages et rammeudlæg til afrunding af 
-

del af området som perspektivområde mhp en nærmere 
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Beder-Beringvej

Forslag til ny vej

Projektområde

Udviklingsområde

Forslag til afkørsel

Forventet tilslutning
i plan for Bering-Bedervej
til ”Ny by ved Malling”
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