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AFVIST

Andre høringsforslag

Introduktion
Der er stor interesse for at bosætte sig i Mårslet. 

Et attraktivt bysamfund med velfungerende offentlig service herunder sportsfaciliter og 
kapacitet på den lokale skole til flere skolebørn. Ligeledes har Mårslet med letbane og 
den kommende Bering Beder Vej gode forbindelser til Aarhus og det overordnede vejnet.

Det var således heller ikke en overraskelse at der i høringen forud for forslaget til boligte-
maplan indkom flere forslag til nye boligområder i Mårslet. Mange har hørt det politiske 
ønske om flere parcelhusgrunde.
Herudover er der et underskud af almene bolig i det voksende bysamfund.

Pånær ét område blev alle forslag fra forhøringen afvist.

I det følgende vil vi argumentere for, hvorfor vi fortsat mener, at området ved Mår-
slet øst har relevans som rammeområde til boligformål – alternativt som perspektiv-
område – i Kommuneplan 2021.

Udviklingsområde

Vilhelmsborg 

Letbane

MÅRSLET 

Bedervej

Bering-Beder landevej

Letbane

Mårslet Station

Kommunens forslag

Andre høringsforslag

Andre høringsforslag

Mårslet Nord

Mårslet Øst

AFVIST AFVIST
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I boligtemaplanen er et område i Mårslet nord udpeget som fremtidigt boligområde. 
Der er mange forhold, der taler for en boligudvikling i dette område – men der er også 
en væsentlig udfordring: 
En udvikling af området forudsætter væsentlige investeringer i ny infrastruktur.

Vores forslag om Mårslet øst blev afvist på baggrund af følgende vurdering:

Næsten hele arealet er udpeget som område, der er særlig sårbart overfor forurening 
og hvor der sker stor grundvandsdannelse, samt ligger inden for 300 m zoner om-
kring almene drikkevandsboringer. Den nordlige del af arealet er desuden udpeget 
som boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), der er udpeget for at beskytte områ-
der tæt på drikkevandsboringer mod forurening. Hele arealet er omfattet af udpeg-
ning af områder med god landskabskarakter. En mindre del af arealet (nordvestligt 
hjørne) er omfattet af åbeskyttelseslinje, hvor der som udgangspunkt er forbud mod 
at opføre bebyggelse. Samme areal er udpeget som økologisk forbindelse, der er et 
sammenhængende netværk af naturarealer, potentielt naturområde og er omfattet 
af det nationale naturnetværk ”Grønt Danmarkskort”. Størstedelen af arealet er 
endvidere udpeget til område med ønsket skovrejsning.

I det følgende vil vi gennemgå de forskellige emner og redegøre for, hvorfor det efter 
vores vurdering er forhold der kan indarbejdes i en fremtidig planlægning og ikke bør 
udelukke boligudvikling.

Vedr. ”God landskabskarakter”:
I ovenstående vurdering af Mårslet øst fremgår udpegningen af området med god land-
skabskarakter, som et forhold der taler for at afvise området som boligområde.

I Teknik og Miljø notat om kriterier for udpegning/fravalg af områder, fremgår det, at 
området udpeget som ”bevaringsværdige landskab” er fravalgt i boligtemaplanen.

En udpegning med ”god landskabskarakter” er således ikke angivet som et kriterie for 
at fravalg af områder. Som det fremgår af nedenstående kort, er det udpegede område i 
Mårslet nord også udpeget med ”god landskabskarakter”.

MÅRSLET ØST
GRUNDVAND OG SKOVREJSNING
Å-BESKYTTELSE, GRØNT DANMARKSKORT,
ØKOLOGISK FORBINDELSE
GOD INFRASTRUKTUR

MÅRSLET NORD
OVERSVØMMELSE SKYBRUD
MANGLER INDFRASTRUKTUR
-

Resultat af høringen forud for boligtemaplanen

KORT / BORGER-GIS LKORTUDDRAG - AARHUS KOMMUNE
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Mårslet Øst : Eksisterende forhold og kontekst
Når man læser vurderingen af Mårslet øst på foregående side, kan man få det indtryk, at 
der er tale om et naturområde med en helt særlig fin og sårbar karakter. Virkeligheden 
er en lidt anden.

Området, der udgør ca. 15 ha, har en blandet karakter med fritliggende landejendom-
me, opdyrket landbrugsjord og et større gartneri med over 5.000 m2 drivhusbebyggelse.

Mod vest og mod syd afgrænses området af eksisterende boligområder, og området lig-
ger således i naturlig forlængelse af det eksisterende Mårslet.

Mod nord afgrænses området af Bedervej, hvorfra der forbindelse til det centrale Mår-
slet og til Oddervej.

Se flere fotos af konteksten længere fremme. 1

KORT / BORGER-GIS / RAMMEOMRÅDER

Nymarksvej - vestlig afgrænsning

Drivhus - erhvervsområde

Drivhus - erhvervsområde

Beboelse ved Bedervej

Markerne mod syd LUFTFOTO - Krak
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Udfordring : Grundvand og skovrejsning

Skovrejsning 

Skovrejsning i 
BNBO område 

KORT / BORGER-GIS

Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) 
og indsatsområde (IO) (NIRAS notat).Se bilag: Grundvandsvurdering udarbejdet af Niras 

Som det fremgår af nedenstående kort, er der i området et boringsnært beskyttelses-
område omkring en drikkevandsboring for Bederværket samt en 300m zone omkring 
denne. Ligeledes er størstedelen af området udpeget som sårbart grundvandsområde i 
kommuneplan 2017.

Dele af området er desuden udpeget til skovrejsning. Skovrejsningsområder er i vid 
udstrækning fastlagt ud fra et hensyn om beskyttelse af grundvandet

I henhold til notatet fra Niras vil en udvikling af området til boligområde ikke være 
grundvandstruende. I lyset af områdets nuværende anvendelse til landbrug og erhverv 
i from af drivhusgartneri kan en omdannelse til boligområde sågar være mindre grund-
vandstruende en nuværende anvendelse.

Såfremt det ikke bliver muligt at udvikle området til boligområde, må det forventes at 
dem eksisterende lovlige anvendelse vil fortsætte som hidtil. Idet de økonomiske incita-
menter til skovrejsning er meget beskedne er det umiddelbart usandsynligt at skovrejs-
ningen realiseres - og man i øvrigt opnår en bedre beskyttelse af grundvandet end ved 
den nuværende situation.

I øvrigt har Aarhus Kommune i boligtemaplanen udlagt egne arealer i Malling til bolig-
område til trods for en udpegning som sårbart grundvandsområde.

Ved en udvikling til boligområde i Mårslet øst vil vi:

• Tinglyse forbud mod brug af pesticider på de enkelte ejendomme.
• Etablere et boligområde blandet med skov i BNBO-området og som afgræsning 

mod øst.
• Efterkomme krav om lav befæstelsesgrad af hensyn til grundvandsdannelsen i           

lighed med det af kommunen eget udpegede område i Malling.

LUFTFOTO - Krak
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Udfordring : Å-beskyttelse, økologiske 
forbindelse og ”Grønt Danmarkskort”

8

Den nordvestlige del af område – ca.  12.000 m2 – er pålagt en åbeskyttelseslinje om-
kring Giver Å, som er beliggende nord for Bedervej.

Åbeskyttelseslinjen ligger med fast afstand på 150 m fra langs åen og har til formål at 
beskytte levesteder for dyre- og planteliv langs åen. Inden for åbeskyttelseslinjen må 
der som udgangspunkt ikke opføres bebyggelse eller anlæg. En kommune kan ansøge 
Miljøstyrelsen om reduktion af åbeskyttelseslinjen. Dette sker typisk i forbindelse med 
udarbejdelse af en lokalplan, hvor man nærmere analyserer forholdene i området og 
fastligger bestemmelser for anvendelse og bebyggelse.

I den givne situation er området omfattet af åbeskyttelseslinjen dyrket landbrugsjord. 
Der er er i området således ikke særlig beplantning eller dyreliv relateret til åen, hvor-
for en reduktion af åbeskyttelselinjen til nordsiden af Bedervejen, forekommer som en 
mere naturlig og retvisende afgrænsning af åmiljøet.

Inden for området omfattet af åbeskyttelselinjen finde desuden et smalt område langs 
Sydsiden af bedervej, der er udpeget som økologisk forbindelse og grønt Danmarkskort.
Området har en bredde på ca 5-10 m på sydsiden af vejen, og idet der hverken er våd 
grøft eller levende hegn langs sydsiden af vejen, forekommer området som en ”skri-
vebordsafgørelse” med lille sammenhæng til de faktiske forhold i området. Det fore-
kommer mere plausibelt, at området/udpegningen følger nordsiden af Bedervej og ikke 
inddrager/krydser vejen.

Ved en udvikling til boligområde i Mårslet øst vil vi:

• Undersøge mulighed for reduktion af åbeskyttelseslinjen i forbindelse med lo-
kalplanlægning

• Undersøge/kvalificere afgrænsning af økologisk forbindelse/Grønt Danmarks-
kort - alternativt friholde området.

Giber Å 

Giber Å 

Bedervej mod øst

Bedervej / Nymarksvej

Fra Bedervej mod Giber Å (indenfor beskyttelseslinjen.) LUFTFOTO - Krak

KORT / BORGER-GIS
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TEMAPLAN: 
Et grønnere Aarhus med mere blåt
Et forslag til temaplan er på vej til byrådsbehandling i september 2021, hvorefter det 
sendes i offentlig høring. Formålet med temaplanen er at øge bykvaliteten ved at gøre 
byen mere grøn samt at sikre en robust og bæredygtig by, der samtænker plads til vandet 
i de grønne områder og i byrummene. 

Med temaplanen udpeges fysiske strukturer for grønne områder og forbindelser, der 
sættes mål for andele og kvaliteten af grønt i forbindelse med fremtidig planlægning 
og byggeri og der stilles krav om nye grønne områder i forbindelse med byudvikling 
af større arealer. Samtidig skabes plads til vandet ved at sikre, at ny byudvikling, lokal-
planlægning og nyt byggeri i højere grad sker under hensyntagen til strømningsveje og 
oversvømmelse fra regn og vandløb.

Derudover tænkes det grønne og det blå sammen, så håndteringen af de stigende vand-
mængder samtidig bidrager til fastholdelse og udvikling af grønne og rekreative områ-
der.

Det ønskede byudviklingsområde ved Mårslet øst er friholdt i forhold til temaplanens 
udpegninger af:

• blå-grønne forbindelser, 
• byparker og grønne områder
• friluftsområder
• potentielle friluftsområder.

En udvikling af området til boligområde konflikter således ikke i uoverensstemmelse 
med temaplanen.

KORT / BORGER-GIS
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Faunapassage 

Stioverføring Nymarksvej
Vejoverføring Mustrupvej

Faunapassage Tandervej

Faunapassage 
vandløb Testrup

Faunapassage Giber Å

Faunapassage Ballebæk
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Faunapassage

BERING - BEDER VEJEN

NY VEJ/ VEJTILSLUTNING/FORLÆGNING AF VEJ

RUNDKØRSEL

FAUNAPASSAGE

PASSAGE  UNDER BERING - BEDER VEJEN

PASSAGE OVER BERING - BEDER VEJEN

EKSISTERENDE STI

PLANLAGT STI

Infrastruktur

Nymarksvej
> under 1min. 

Letbanestop
> under 2min. 

Bedervej
> under 1min. 

Nymarks Allé
> under 2min. 

Bering-Beder landevej
> under 2min. via Tandervej og Nymarks Allé

Mod Mårslet C
> under 5min.

Mårslet øst er - i modsætning til området Mårslet nord udpeget i boligtemaplanen – 
infrastrukturelt velbeliggende.

Mod nord afgrænses området af Bedervej, hvorfra der er forbindelse til det centrale 
Mårslet og til ca. 4 minutters kørsel i bil til Oddervej og derfra videre til øvrige Aarhus 
og det overordnede vejnet.

Mod vest og mod syd afgrænses området af Nymarksvej, hvorfra der er en østgående 
vejforbindelse ind i området. 

Fra Nymarksvej er der via stisystemer gennem boligområder og grønne områder til 
Mårslet Skole området er der stiforbindelse gennem det rekreativt grønne område og 
videre til Mårslet skole ca. 1,6 km fra området.

Ligeledes ligger letbane med standsningssted Vilhelmsborg ca. 10 minutter til fods fra 
området. Den korte aftand til letbanestop vil gøre det attraktivt at bruge offentlig trans-
port og lade bilen stå.

Når Bering Beder vejen etableres bliver der let adgang hertil via Nymarks Allé og Tan-
dervej og videre adgang herfra til motorvejsnettet.

KORT / Aarhus Kommune
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Hvilken type boligområde?

ÅBEN-LAV ÉNFAMILIEHUSE

• kompakt parcel
• privathed
• åbent i ”mellemrum-

mene”
• hyggelige gaderum
• grønne fællesarealer

TÆT-LAV RÆKKEHUSE

• max 2 etager
• klynger med fælles-

skab
• grønne fællesarealer
• alle aldre

LAV ETAGEBOLIG

• max 3 etager
• fællesskabende gård- 

rum
• grønne fællesarealer
• kan optage forskyd-

ninger i  terræn på en 
hensigts-

Mulige typologier og elementer

Mårslet øst kan udvikles til et boligområde, hvor hensyn til grundvand og ønske om 
skovrejsning kan medvirke til at området en helt særlig karakter.

Vi har hørt det politiske ønske om flere parcelhusgrunde – men hører også at der er 
underskud af almene boliger i Mårslet.

Spørgsmålet om der i området skal være parcelhuse, rækkehuse, lave etageboliger – eller 
en kombination af alle typer - ønsker vi nærmere at afklare i dialog med Aarhus Kom-
mune.

Såfremt området udpeges som boligområde ønsker vi at udvikle et boligområde, der 
tilgodeser både kommunens behov og lever op til målsætning om beskyttelse af grund-
vandet.

SKOVREJSNING

• hensyn til BNBO
• grøn kvalitet for om-

rådet
• bæredygtighed
• biodiversitet
• leg og rekreation

Åben-lav - naboerne mod vest 9 Tæt-lav - naboerne mod syd 10

9

10
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Hvorfor boligområde i Mårslet Øst?

• God beliggenhed i tilknytning til eksisterende by
• 
• Udvikling til boligområde er ikke grundvandstru-

ende og kan medvirke til at beskytte grundvandet
• 
• Ønske om skovrejsning kan indarbejdes i området
• 
• Velbeliggende i forhold til infrastruktur -   

både vejnet og letbane
• 
• Mulighed for et særligt boligområde, der skaber en 

naturlig afrunding af Mårslet mod øst

Referenceprojekter >> 
De viste referenceprojekter tager udgangspunkt i idéen om et boligområde i en 
skovpræget kontekst med fokus på det grønne, bæredygtige element.
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