NOTAT

HØRINGSSVAR TIL FORSLAG TIL TEMAPLAN – AREALER TIL ALLE BOLIGTYPER

Nyt boligområde ved Mosevej
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Introduktion
Aarhus Kommune har d. 10. juni 2021 sendt forslag til Temaplan – Arealer til alle
boligtyper (Tillæg nr. 86 til Kommuneplan 2017) i offentlig høring.
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Med forslaget til temaplanen udlægges nye arealer til boliger i 13 forskellige lokalsamfund. Det fremgår, at formålet med temaplanen dels er at medvirke til at imødekomme efterspørgslen på særligt fritliggende boliger i de mindre bysamfund,
dels at bidrage til velfungerende lokalsamfund og dels at sikre, at en større del af
byudviklingen netop sker i disse mindre bysamfund. Kort sagt, udbuddet af attraktive grunde til fritliggende boliger matcher ikke efterspørgslen, og derfor flytter
mange – særligt børnefamilier – væk af Aarhus Kommune.
Nærværende notat beskriver og begrunder ønsker fra bygherrer til omdannelse af
et areal ved Mosevej/Viengevej i Risskov. I samme forbindelse er der udarbejdet
en præsentationsmappe med et idéoplæg, som beskriver og begrunder ønsker til
omdannelsen af det ønskede projektområde. Præsentationsmappen fremgår af Bilag 1.
Projektområdet er dog ikke en del af de i forvejen udpegede 13 forskellige lokalsamfund, men behovet for en omdannelse af netop dette område er meget stor,
og derfor foreslås området inddraget i temaplanen.
I forslaget til temaplanen fremgår på s. 14, at der i Vejlby-Risskov kun er 0,3 ha.
ubebygget areal (lokalplanlagt) til boligformål, hvilket er meget lidt i forhold til det
forventede arealbehov i Aarhus Kommune.
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Baggrund og vision for området
Udviklerne 1927 Estate og MT Højgaard Projektudvikling A/S ønsker at omdanne
et område ved Mosevej/Viengevej i Risskov. Projektområdet er beliggende i kanten af Risskov – imellem by og land. Området ønskes omdannet til et levende byområde med attraktive boliger, som skaber både visuelle og fysiske sammenhænge på tværs af de tilstødende bolig- og erhvervskvarterer samt de rekreative
områder, som kendetegner Risskov.
Området, der ønskes omdannet, omfatter ejendommene Viengevej 11 samt Mosevej 29-33 (matr. nr. 2ay, 6lq, 7e og 7ks, alle Vejlby, Ellevang). Området omfatter et
samlet areal på ca. 2,4 ha. (se oversigtskort på næste side)
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Matrikelkort, som viser afgrænsningen af det projektområde, som udviklerne ønsker at omdanne.

Store dele af projektområdet henligger i dag som et særdeles uskønt areal. Inden
for området ligger bl.a. en ejendom, der i mange år husede en minkfarm, som nu
er afviklet. De eksisterende bygninger i forbindelse med minkfarmen henligger
derfor ubenyttede og forladte. Bygningerne er svært genanvendelige til andre formål end minkfarm. Endvidere rummer området bebyggelse til industrierhverv og
enkelte boliger.
En nedlagt minkfarm og industrierhverv harmonerer ikke med de omkringliggende
områder i denne del af Risskov med boliger- og kontorerhverv mod syd samt de
rekreative landskaber og naturområder mod nord. Denne del af Risskov fortjener
en højere arkitektonisk og funktionel kvalitet.
Udviklerne er derfor ikke tvivl om, at projektområdet bør undergå en omdannelse
og forskønnelse, således at der kan sikres en god og harmonisk overgang mellem
byen syd for området og det åbne land mod nord.
Udviklerne ønsker at omdanne området til et nyt bykvarter, Mosevejs-kvarteret.
Det er et klart mål, at omdannelsen skal tilføre kvaliteter til nærområdet i langt højere grad, end det gør i dag. Derfor er der, som tidligere nævnt, udarbejdet en
præsentationsmappe med et idéoplæg, som nærmere beskriver og begrunder ønskerne for omdannelsen – se Bilag 1. Præsentationsmappen indeholder bl.a. et
hovedgreb, en projektbeskrivelse, en bebyggelsesplan med tilhørende arealopgørelse samt en beskrivelse af planens elementer. Selve bebyggelsesplanen og idéerne bag er ligeledes beskrevet nærmere nedenfor – se afsnit 4.

2.1

Projektområdet og de nærmeste omgivelser i dag
I den nordligste del af selve projektområdet ligger i dag en nu nedlukket minkfarm
og i den sydlige del af området ligger G.S.V. Materieludlejning samt to eksisterende boliger; én i hhv. den østlige og sydvestlige ende.
Umiddelbart syd for projektområdet og Viengevej ligger kontorbebyggelse, og der
er planer om udvikling af boliger i tilknytning hertil. Syd for dette ligger et større boligområde med blandet boligbebyggelse.
Nord for projektområdet ligger et større, rekreativt landskab og Ny Egå. Udover
landskabelige kvaliteter rummer det også Egå Renseanlæg, som er beliggende

31/08/2021

SIDE 2/8

NOTAT

ca. 200 meter mod nord, og Risskov Genbrugsstation, som er beliggende ca. 440
meter nord for projektområdet. På den modsatte side af Lystrupvej - umiddelbart
vest for projektområdet, ligger naturområdet med Egå Engsø.
Mellem projektområdet og det rekreative landskab samt Egå Engsø løber på jorden en varmetransmissionsledning fra Studstrupværket. Transmissionsledningen
er omgivet af trærækker.
Øst for projektområdet er et beplantet areal, og bagved dette ligger erhverv.

Luftfoto over projektområdet og de nærmeste omgivelser.
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Vision for det fremtidige boligområde
På Bilag 1 er en præsentationsmappe med et idéoplæg, som beskriver og begrunder ønskerne for omdannelse af projektområdet. Der er lagt vægt på, at bebyggelsens skala og volumen skal relatere sig til det konkrete sted og dets omgivelser.
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Bebyggelsesplanen rummer forslag til tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse i op
til 2 etager og op til 8,5 meters bygningshøjde. Bebyggelsesprocenten for området
ønskes fastsat til 40. De skitserede boliger varierer i størrelse med et gennemsnit
på ca. 100 m² bruttoetageareal.

Bebyggelsesplan, som viser den ønskede omdannelse af området. Se Bilag 1 for målfast plan.

Planen er disponeret med en adgangsvej mod syd, som rummer alle områdets
parkeringspladser. En del af parkeringspladserne foreslås etableret som carporte,
som indbygges i en støjvold mod de omgivende veje. Resten af området er derfor
bilfrit, hvilket vurderes at være en stor kvalitet for områdets beboere, fordi både
børn og voksne således trygt kan færdes rundt i området til fods. Fra stamvejen er
der adgang til boligerne via bilfrie boligstræder.
Boligerne er placeret i en vifteform med nord-sydgående rækker, som sikrer, at
der opnås gode sollysforhold i for- og baghave – afhængig af tidspunktet på dagen. For at sikre at området ikke fremtræder kedeligt og monotont ønskes en variation i bebyggelsernes arkitektoniske fremtræden, herunder eksempelvis en variation i tagformer og/eller bygningsdetaljering.
Bebyggelsesstrukturen åbner sig op mod det rekreative område mod nord, så naturen så at sige ’trækkes ind i området’. Fordi boligstræderne er bilfrie, vil de udgøre vigtige fællesarealer og uformelle mødesteder og nabofællesskaber for beboerne i de enkelte boligstræder.
Fra stamvejen er der adgang til boligerne via bilfrie boligstræder. Fordi boligstræderne er bilfrie, vil de udgøre vigtige fællesarealer og uformelle mødesteder og nabofællesskaber for beboerne i de enkelte boligstræder.
Imellem de to boligklynger er et større, grønt område, som vil udgøre hele områdets fælles mødested. Inden for det fælles grønne område skal der formentlig
etableres anlæg til håndtering af regnvand, eksempelvis i form af et åbent regnvandsbassin, som kan bidrage positivt til områdets naturkvalitet og biodiversitet.
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Boligstræderne og det fælles grønne område bindes sammen af et gennemgående, øst-vestgående ’aktivitetsstrøg’, som kan programmeres, som beboerne ønsker det.
Samlet set er der således rige muligheder for, at såvel små og store som uformelle og formelle fællesskaber kan udfolde sig i planens mange forskelligartede
områder.
Der er lagt vægt på, at området generelt bliver så grønt som muligt. Derfor er vejarealet minimeret og bilerne forbeholdes i den sydlige del af området, som alligevel
er støjbelastet med støj fra Viengevej. Det fælles grønne område er ligeledes en
vigtig del af det grønne præg. Endelig ønskes kanten mod Viengevej og Lystrupvej beplantet med buske og træer, så der set fra vejene opnås en grøn kant omkring det nye bykvarter.
De nye bebyggelser henvender sig til en bred målgruppe i alle aldre, men der forventes en overvægt af børnefamilier og seniorer. De fremtidige ejerformer forventes at blive en blanding af eje- og lejeboliger. Dette vil give god blanding i beboersammensætningen, så der opnås et mere mangfoldigt og levende område. Planen
er dermed i tråd med visionen om mangfoldighed i boligtyper og størrelser, som er
beskrevet i forslaget til temaplan.
I disponeringen af området er der lagt vægt på at sikre rammerne for gode boliger
– og ikke mindst gode og velbeliggende udendørs opholdsarealer. Der er vejstøj
fra Viengevej og Lystrupvej, men tiltag til afskærmning af boliger og udendørs opholdsarealer mod støj skal afklares nærmere i den næste fase.
Forhold omkring regnvandshåndtering skal ligeledes afklares nærmere i den næste fase, hvor der bl.a. skal udarbejdes en regnvandshåndteringsplan, så omfang
og placering af regnvandsbassiner og andre anlæg til håndtering af regnvand kan
blive præciseret. Det ønskes, at naturen skal trækkes ind i området og skabe grobund for lokal biodiversitet. Dette skal konkretiseres i næste fase, hvor det også
forventes, at regnvandshåndteringen vil blive et aktiv for naturen og biodiversiteten.
Den skitserede plan rummer det nødvendige antal parkeringspladser i forhold til
Aarhus Kommunes parkeringsnorm.
Det er ønsket at sikre et boligområde med fokus på bæredygtige tiltag og fællesskabende funktioner, som også kan være til gavn for et større område i bydelen.
Vi har haft fokus at sikre de alsidige kontaktmuligheder, og særligt de små, daglige
kontakter, så som at nikke, hilse og gå forbi. Dette, fordi vi tror på, at det kan medvirke til fællesskab på en måde, hvor alle kan være med.
Ligeledes har vi haft fokus på at skabe en plan, som modvirker den såkaldte
’sidde-syge’, som Jan Gehl ofte taler om. Alt for mange af os er alt for inaktive, og
det har en lang række negative konsekvenser. Ved at skabe et boligområde, som
forsøger at modvirke ’sidde-syge’ ved at prioritere uderum, udeophold og gode forbindelser til de omkringliggende stier og grønne områder, fx Egå Engsø, kan vi invitere til en mere aktiv livsstil.
Gennem bebyggelse og udearealer af høj arkitektonisk og landskabelig kvalitet
samt gode forbindelser til, fra og igennem området kan der skabes en skønnere
overgang fra projektområdet til de omkringliggende områder. Den foreslåede bebyggelse vil udgøre en fin overgang og en god visuel og skalamæssig overgang
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fra det nuværende og kommende bolig- og erhvervsområde syd for Viengevej og
videre til det rekreative landskab nord for projektområdet.
Den nye rækkehusbebyggelse har potentiale til at blive et område med plads, fredelige omgivelser og nærhed til natur og åbent land, som er nogle af de kvaliteter,
der ifølge forslaget til temaplanen efterspørges. Omdannelsen af området vil samtidig kunne konvertere en afsluttet minkepoke og industrierhverv til et attraktivt boligområde med fokus på høj arkitektonisk og landskabelig kvalitet, grønne og bæredygtige tiltag samt et stærkt socialt fællesskab med fællesskabende funktioner.
Et område, der giver meget mere tilbage til Risskov, end det tager.
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Historik
Udviklerne 1927 Estate og MT Højgaard Projektudvikling A/S har gennem en længere periode arbejdet på en omdannelse af projektområdet til boligformål.
I forbindelse med høring af Forslag til Temaplan for erhvervsarealer (Tillæg nr. 66
til Kommuneplan 2017) indsendte Anders Horsbøl på vegne af 1927 Estate et høringssvar. Aarhus Kommune har i svarnotatet til behandling af høringssvaret foreslået, at området inddrages i det byomdannelsesområde, som ligger syd for Viengevej. Mere konkret fremgår i svarnotatet følgende (uddrag):
”Arealet indgår i Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune som et bynært landskab mellem Viengevej og transmissionsledningen fra Studstrupværket. Det er afgjort et område, der kunne trænge til en forskønnelse og i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 blev det vedtaget at vurdere forslaget nærmere i
forlængelse af temaplanen for erhvervsområder og i forbindelse med planlægning
for byomdannelsesområdet syd for Viengevej.
Mulighederne for indplacering af boliger i byomdannelsesområdet mod Viengevej
og Lystrupvej har hidtil været begrænset i forhold til de mulige aktiviteter i erhvervsområdet vest for Lystrupvej. Med temaplanen foreslås udskilt et rammeområde omkring Boxit, der kun muliggør virksomheder i klasserne 3-4, hvorved aktivitetsniveauet for Boxit kan opretholdes, men der kan åbnes for en samlet planlægning af byomdannelsesområdet og området med minkfarmen til miljøfølsom anvendelse, herunder boliger. En anvendelse af byomdannelsesområdet til en større
andel af boliger vil fortsat bero på at minkfarmen nedlægges…”
Endvidere fremgår i svarnotatet, at:
”… Det er fortsat Viengevej der danner den overordnede afgrænsning af byområdet mod ådalen, hvorfor bygningshøjden på ydersiden af Viengevej skal holdes
under 8,5 m. Arealet kan anvendes til boliger, forudsat det er foreneligt med støjende aktiviteter i området mod nord.”
Udviklernes ønske om at omdanne projektområdet til et boligområde, der kan bidrage med mere til Risskov end en lukket minkfarm og industrierhverv, ligger således helt i tråd med Aarhus Kommunes egne ønsker for projektområdet.
Aarhus Kommune havde endvidere indkaldt en række grundejere af ejendomme
inden for projektområdet samt de nærmeste omgivelser syd for Viengevej til et
samlet møde om udviklingen af et større område, herunder mulighederne for planlægning heraf. Der blev derefter indledt en konkret dialog med Aarhus Kommunes
planafdeling herom. Dialogen førte til en opdeling af det større område til tre mindre områder, hvoraf projektområdet er det ene af disse tre områder.
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I forlængelse heraf har udviklerne ladet udarbejde forskellige studier af mulige projekter inden for projektområdet. Tidligere forslag er indsendt til Aarhus Kommune
ultimo 2020. Efter en ellers yderst positiv og konstruktiv dialog med Aarhus Kommune, fik udviklerne i maj 2021 besked om, at sagen blev lukket i Plan - Team ID.
Begrundelsen lød på, at der ikke kunne tages stilling til en lokalplanproces for projektområdet før Forslag til Temaplan for en grønnere by med mere blåt var endeligt vedtaget.
Temaplanen for en grønnere by med mere blåt viser, at der er potentielle oversvømmelsesrisici inden for projektområdet. Det er udviklerne fuldt ud bekendte
med, og det er et forhold, der skal arbejdes videre med i en efterfølgende vandhåndteringsplan. Endvidere skal resultaterne fra vandhåndteringsplanen indarbejdes i den endelige bebyggelsesplan, således at det sikres, at der i den endelige
plan er taget tilstrækkelig højde for stigende nedbørsmængder, forhøjet grundvand m.v. Udviklerne er overbeviste om, at projektområdet fortsat er oplagt til boligformål og at det er muligt at finde gode løsninger på håndtering af vand i kombination med anvendelsen til boligformål.
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Tekniske og planmæssige forhold
Udviklerne er bevidste om, at projektområdet rummer komplekse udfordringer,
som skal løses i takt med at planlægningen og konkretiseringen af bebyggelsesplanen.

5.1

Klima
Området er beliggende i et område med potentielle oversvømmelsesrisici. En effektiv og anvendt metode for klimasikring af boligområder er blandt andet at kotesikre området, hvorpå terrænet hæves, så der ikke løber vand ind til boligerne.
Dette vil være udgangspunktet for boligområdet. Hertil skal de rekreative arealer
endvidere sikres, således disse kan håndtere større vandmængder. Derfor skal
der laves en plan for, hvordan dette håndteres i en fremadrettet omdannelse til boligområde. Det skal der arbejdes videre med i den næste fase.

5.2

Støj
En del af projektområdet er præget af trafikstøj fra Viengevej og Lystrupvej. Udviklerne har haft en støjrådgiver (NIRAS) til at vurdere omfanget af dette og hvordan
støjen kan håndteres, hvis projektområdet omdannes til boligformål – herunder i
forhold til de udendørs opholdsarealer. NIRAS har vurderet, at trafikstøj dels kan
håndteres gennem placering af bebyggelse og dels gennem støjafskærmning.
Sidstnævnte ønskes etableret på en måde, hvor støjskærmen fremstår som et integreret element i projektområdet og ikke blot en teknisk foranstaltning. På bebyggelsesplanen (Bilag 1) er det bl.a. foreslået, at der opføres en kombineret støjskærm/parkeringsplads mod Viengevej.
Omkring projektområdet findes forskellige erhvervsvirksomheder, som genererer
virksomhedsstøj. Dog er støj fra tungere naboerhverv blevet begrænset med vedtagelsen af Temaplan for Erhvervsarealer, og det vurderes at tilbageværende støj
kan håndteres, fordi det ligger inden for miljøklasse 3-4.

5.3

Sø- og åbeskyttelseslinjer
Den vestligste del af projektområdet ligger inden for søbeskyttelseslinjen fra Egå
Engsø. Der findes allerede bebyggelse i den del af projektområdet, og der ligger
ligeledes bebyggelse inden for søbeskyttelseslinjen i naboområderne i form af
bl.a. Boxit. Da der ønskes opført tæt-lav boligbebyggelse inden for den del af projektområdet, som i forvejen rummer bebyggelse, vurderes søbeskyttelseslinjen
ikke være til hinder for den ønskede omdannelse.
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Størstedelen af projektområdet er ligeledes omfattet af en åbeskyttelseslinje fra
Ny Egå. Dele af projektområdet syd for Viengevej ligger ligeledes inden for åbeskyttelseslinjen. Da der allerede findes erhvervstung bebyggelse inden for åbeskyttelseslinjen både i og uden for projektområdet, forventes en omdannelse til boliger ikke at være en udfordring i forhold til denne.
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Nye kommuneplanrammer
Med indsendelsen af dette høringssvar til Forslag til Temaplan - Arealer til alle boligtyper, er det ønsket, at projektområdet skal indgå i kommuneplanen som et byudviklingsområde til boligformål. Udviklerne ønsker, som Aarhus Kommune selv
har udtrykt et ønske om, at konvertere projektområdets anvendelse til boligformål
for at skabe bro mellem de eksisterende og fremtidige bolig- og erhvervsområder
mod syd og de rekreative områder mod nord.
Udviklerne er endvidere bevidste om, at en omdannelse af projektområdet ligeledes kræver en ændring af kommuneplanrammen for projektområdet.

6.1

Eksisterende kommuneplanramme
Området ligger inden for rammeområde 150005LA og er udlagt som rekreativt område. I rammebestemmelserne fremgår, at områdets anvendelse er fastlagt som
bynært landskab, herunder rekreative formål og jordbrugsformål. Der gælder ingen bebyggelsesregulerende bestemmelser. Rammeområdet ligger i landzone og
skal forblive i landzone.

6.2

Ønsker til fremtidig kommuneplanramme
Da projektområdet pt. er udlagt som et rekreativt område i form af bynært landskab med jordbrugs- og rekreative formål, ønskes anvendelsen i en fremtidig kommuneplanramme ændret til boligformål. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for at muliggøre den ønskede omdannelse.
Endvidere ønskes det, at projektområdet gennem fremtidig lokalplanlægning skal
overføres til byzone.
Yderligere ændringer angående bebyggelsesregulerende rammebestemmelser
m.v. skal fastlægges på baggrund af en konkret bebyggelsesplan og i samspil
med en lokalplan herfor.

Bilag
Bilag 1 – Præsentationsmappe: Mosevej-kvarteret – Forslag til nyt boligområde i
Risskov (dateret august 2021).
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Mosevej-kvarteret
Forslag til nyt boligområde i Risskov |

AUGUST 2021
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Intro

Projektområdet
Lystrup

Projektområdet er beliggende i kanten af Risskov, kun ca. 8,5 km fra Aarhus
centrum. Store dele af området henligger i dag som et særdeles uskønt
areal, idet der inden for området ligger en ejendom, der i mange år husede
en minkfarm, som nu er afviklet. De eksisterende bygninger i forbindelse
med minkfarmen henligger derfor ubenyttede og forladte. Bygningerne
er svært genanvendelige til andre formål end minkfarm. Endvidere ligger
bebyggelse til industrierhverv og enkelte boliger.

Mollerup Golf Klub

Området har et stort potentiale for at skabe et nyt attraktivt boligområde
- hvor byen møder landskabet - med nærhed til naturskønne omgivelser,
som skov, eng, Egå Engsø og Ny Egå.

Mejlbyvej

Egå

Egå Engsø

Lystrupvej

Infrastrukturelt ligger området godt placeret med en tæt forbindelse til
Djurslandmotorvejen og Grenåvej, samt letbanestop imellem Grenå og
Aarhus kun ca. 1 km væk.

orvejen
Djurslandmot

Ny Egå
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Forslaget til det nye boligområde ved Mosevej-kvarteret tager udgangspunkt i disse kvaliteter ved at skabe et nyt og trygt boligområde med fokus
på fællesskaber i både boligstræder og de grønne fællesarealer.

Egå havn

Torsøvej St.

En varieret tæt-lav boligmasse udgør kernen i forslaget, som danner rammen for en mangfoldighed i boligtyper og beboere.

j
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Vejlby

Vestre Strandallé

Aarhus bugt

Risskov

Områdets placering i den nordlige del af Risskov.
Projektområdet er vist med gult.
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Eksisterende forhold
Fotos fra området i dag

Fotos fra området i dag
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Vision

Boligstræde

Grønne områder

Boligstræde

FÆLLESSKABER I BOLIGSTRÆDER OG GRØNNE OMRÅDER
Visionen er at skabe et nyt og attraktivt boligområde, som skaber både visuelle og fysiske sammenhænge på tværs af
de tilstødende bolig- og erhvervskvarterer samt de rekreative områder, som kendetegner Risskov.
Visionen er ligeledes at skabe et område, hvor der er plads til fælles oplevelser - både i de grønne områder imellem
bebyggelserne, samt i aktiviteter og mødesteder, der giver liv og styrker til nabofællesskaber i boligstræderne.
Bebyggelsesplanen skaber grundlaget for et nyt boligområde, der bringer områdets særegne naturkarakterer ind i
hverdagslivet - og giver mulighed for, at fællesskaber kan vokse og dyrkes i ét med naturen.
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Hovedgreb

DET REKREATIVE LANDSKAB

BY

UDNYT STØJZONE MOD VEJE TIL EN GRØN KANT
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BYEN MØDER DET REKREATIVE LANDSKAB

TO BOLIGKLYNGER MED HVERT SIT ’GRØNNE HJERTE’

AKTIVITETSSTRØG, SOM BINDELED
PÅ TVÆRS AF OMRÅDET

Bebyggelsesplan
1:1.000
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Blå og grøn struktur
Planens elementer

Imellem de to boligklynger er et større, grønt område, der
forbinder både by og land. Området vil blive et vigtigt mødested og samlingspunkt for områdets nye beboere. Området
foreslås indrettet med eksempelvis et ’madpakkehus’ eller
lignende, som kan tilbyde et overdækket fælleshus til områdets beboere.

Inden for området foreslås etableret anlæg til håndtering af
regnvand, eksempelvis i form af et åbent regnvandsbassin, som
kan bidrage positivt til områdets naturkvalitet og biodiversitet.

Referencebilleder, som viser eksempler på områdets grønne og blå karakterer - i form af natur- og
fællesskabsværdi. Dette kommer til udtryk i opholdsarealer, rekreativ regnvandshåndtering og faciliteter til motion og leg.
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Rekreativ vandhåndtering
Planens elementer

En effektiv og anvendt metode for klimasikring af boligområder er blandt andet at kotesikre området, hvorpå terrænet
hæves således der ikke løber vand indtil boligerne, dette vil
være udgangspunktet for boligområdet. Hertil skal de rekreative arealer endvidere sikres, således disse kan håndtere større
vandmængder og blive et aktivt element for planen

Regnvandsbassin
Åbne grøfter
Åbne vandrender
Kotesikrede boligklynger

Referencebilleder, som viser forslag til vandhåndtering og hvordan det kan bruges som et aktivt element i planen.
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Adgangsvej og boligstræder
Planens elementer

Det nye boligområde vejbetjenes fra Viengevej via Mosevej.
Planen er disponeret med en adgangsvej mod syd, som rummer alle områdets parkeringspladser. En del af parkeringspladserne foreslås etableret som carporte, som indbygges i
en støjvold mod de omgivende veje.

Fra stamvejen er der adgang til boligerne via bilfrie boligstræder. Fordi boligstræderne er bilfrie, med undtagelse af ærindekørsel i et mindre omfang, vil de udgøre vigtige fællesarealer og
uformelle mødesteder og nabofællesskaber for beboerne i de
enkelte boligstræder.

Resten af området er derfor bilfrit, hvilket vurderes at være en
stor kvalitet for områdets beboere, fordi både børn og voksne
således trygt kan færdes rundt i området til fods.

Boligstrædernes orientering dannes af den vifteformende
bebyggelsesstruktur. Stræderne foreslås udformet med brede,
grønne kantzoner, som kan indrettes forskelligt de forskellige
stræder imellem - afhængig af, hvad der ønskes.

Boligstræder
Adgangsvej
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Referencebilleder, som viser eksempler på adgangsvejens og boligstrædernes karakterer med parkering afviklet langs adgangsvejen og de bilfrie boligstræder, hvor fællesskabet og livet mellem husene
kan dyrkes.

‘Aktivitetsstrøg’ og stier
Planens elementer

Planen disponeres med to primære stiforbindelser i planen;
’Aktivitetsstrøget’ og den grønne sti, som forbinder projektområdet med det rekreative landskab nord for området. Det er i
disse akser, at kvarterets beboere møder hinanden på tværs
af boligstræderne.
’Aktivitetsstrøget’ er den aktive øst-vestgående forbindelse,
som løber igennem boligbebyggelsen, og som - med små
nicher og spring i bebyggelsen - skaber et varieret rumforløb
med korte kig. På særlige steder bliver ’Aktivitetsstrøget’ til

Sti til det rekreative landskab mod nord
’Aktivitetsstrøget’ - tværgående forbindelse

små, intime pladser, der motiverer til leg, ophold og møder på
tværs af boligstræderne.
Stien til det rekreative landskab nord for projektområdet, ligger som en grøn kile ned mellem de to boligklynger og skaber
den nord-sydgående forbindelse fra byen og ud i landskabet.
Det er her - i mødet med naturen - at områdets store fællesskab dyrkes. Det større grønne område bliver kvarteret fælles
udendørs opholdsareal.

Referencebilleder, som viser forslag til grønne stiforløb, aktivitets- og legelommer, beplantning og belægning, som eksempler på, hvordan ’aktivitetsstrøget’ og stien til det rekreative landskab kan udformes.
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Bebyggelse
Planens elementer

Bebyggelsesplanen rummer forslag til tæt-lav bebyggelse i
form af rækkehuse i op til 2 etager og op til 8,5 meters bygningshøjde. Bebyggelsesprocenten for området er ca. 35. De
skitserede boliger varierer i størrelse med et gennemsnit på
ca. 105 m² bruttoetageareal. I alt er der i planen skitseret ca.
8.300 m² boligbebyggelse.
For at sikre at området ikke fremtræder kedeligt og monotont
ønskes en variation i bebyggelsernes arkitektoniske fremtræ-

den, herunder eksempelvis en variation i tagformer og/eller
bygningsdetaljering
Udover at bidrage til et mere arkitektonisk forskelligartet kvarter, vil variationen også være med til at tiltrække en bredere
målgruppe og beboersammensætning, hvilket kan være med
til at sikre en større robusthed i markedet.

Referencebilleder, som viser eksempler på forskellige tæt-lav bebyggelser i 2 etager. Bebyggelserne
ses med forskellige størrelser, tagformer, materialer og farver, hvilket samlet set vil give en arkitektonisk mangfoldighed og variation.
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