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Nærværende planområde støder op til Studstrup by 
og har sin udstrækning langs det lokale idrætsanlæg 
mod vest og parcelhuskvarteret mod nord.

Med udgangspunkt i Aarhus Kommunes forslag til 
Kommuneplan 2021 om et nyt boligområde langs 
Skovlundvej ved Skæring, ses også nærværende 
projekt relevant og attraktivt som en naturlig del af 
udviklingen ved nabobyen Studstrup. 

Endvidere er området omkring idrætsbanerne plan-
lagt som byzone og en færdigskrivning af byen med 
udviklingen af det pågælende planområde synes 
oplagt.



Nærværende materiale er et høringssvar til Kom-
muneplan 2021 i Aarhus Kommune. 
Materialet  vedrører etableringen af et nyt boli-
gområde, der i kraft af sin beliggenhed, vil skabe 
en naturlig afrunding af Studstrup. 

Planområdet i materialet omfatter matr. nr. 3e 
Studstrup by, Skødstrup som ejeren ønsker udlagt 
til boligområde med opførelse af 19 parcelhuse.

Matrikel 3e er i dag karakteriseret som markom-
råde, der ligger mellem skovområdet mod øst 
og idrætsanlægget mod vest. Mod nord grænser 
markarealet op mod parcelhuskvarteret omkring 
Præstekravevej. 
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1. Foto fra Studstrupvej. 
Planområdet er i dag krakteriseret som markområde belig-
gende i umiddelbar tilknytning til Studstrup by. 

3. Foto fra eksisterende parcelhusområde
Planområdet grænser op til det eksisterende parcelhusom-
råde ved Præstekravevej.

2. Foto fra Studstrupvej
Planområdet grænser op til et tætbevokset naturområde 
mod øst.

4. Foto fra Ny Studstrupvej
Planområdet afgrænses mod syd af Ny Studstrupvej.
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5. Foto fra Kalø Vig 
Området har let adgang til natur og vand.

7. Foto fra Præstekravevej
Planområdet grænser op til det eksisterende parcelhusom-
råde ved Præstekravevej.

6. Foto fra Studstrupvej
Umiddelbart vest for planområdet findes idrætsanlæg og 
cykelstiforbindelse til den lokal skole i Skødstrup.

8. Foto fra Studstrupvej 
I nærområdet er der nem adgang til daginstitutioner og 
idrætsfaciliteter.



RAMMEOMRÅDE
Området ligger mellem følgende rammeområder i
Kommuneplan 2017:
390310RE - Idrætsanlæg
390305BO - Lav bolig
390303TA - Teknisk anlæg

RAMMEOMRÅDE
Boligområde
Blandet bolig og erhverv
Tekniske anlæg
Offentlige formål
Rekreative formål
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ZONESTATUS
Byzone
Planlagt byzone
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LANDSKAB
Planområdet er i Kommuneplan 2017 beliggende i et 
“område med god landskabskarakter”. 
Landområder syd og vest for arealet er defineret som 
“områder med særlig god landskabskarakter” (Derved 
også som bevaringsværdige.)
Det foreslåede planområde indplacerer sig mellem 
idrætsanlæg og naturområde. En etablering af nyt 
parcelhusområde på arealet vil således ikke ændre på 
oplevelsen af de bevaringsværdige landskaber der om-
kranser Studstup by.

ZONESTATUS 
Planområdet er i dag kategoriseret som landszone, 
men grænser mod nord og øst op til Studstrups byz-
one.
Det udlagte idrætsområde mod vest er registreret 
som planlagtbyzone. I det lys vil en overførsel af 
det foreslåede planområde til byzone, blot være en 
naturlig færdigskrivning af byzonen for Studstrup by.
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NATURBESKYTTELSE
Beskyttede overdrev
Beskyttede sø
Beskyttede sten- og jorddiger
Beskyttede vandløb
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GRUNDVAND
Rammeområdet ligger inden for et område med
drikkevandsinteresser. Udbygning af boligområdet vil
ikke medføre øget risiko for grundvandet.

DIGER OG NATURBESKYTTELSE
I den østlige del af planområdet er areal udpeget til
§ 3-overdrev samt en mindre sø ligeledes omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Området må ikke be
bygges.
Inden for planområdet er desuden beskyttede sten
og jorddiger. Der er taget hensyn til disse i boligom
rådets udlæg.

SKOVBYGGELINJE
Den vestlige del af planområdet er omfattet af
skovbyggelinjen for Hjørret. Idrætsanlægget ligger
mellem skoven og planområdet, og udbygningen af
boligområdet vil derfor ikke forstyrre hverken det frie
udsyn til skoven eller skovbrynet som særligt levested
for dyr og planter.

KYSTNÆRHED
Det foreslåede rammeområde ligger inden for kyst
nærhedszonen,
men bag den eksisterende by, Studstrupværket
og en skov. Planområdets udbygning
vurderes således ikke at påvirke oplevelsen af kyst
landskabet.
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Planområdet er beliggende i umiddelbar forbindelse til Studstrup by. 
Arealet indplacerer sig mellem idrætsanlæg mod vest, eksisterende 
parcelhuskvarter mod nord og naturområde med skov og sø mod 
øst. En omdannelse af markarealet vil skabe en naturlig afrunding 
af Studstrup by, og forventeligt blive et attraktivt boligområde med let 
adgang til daginstitutioner, idrætsfaciliteter, skov og bugt. 
Det nye område tænkes som en begrønnet forlængelse af skoven 
mod øst. Der etableres et central grønt strøg med legepladser, reg-
nbsassiner og vandrender til håndtering af regnvand.
Det foreslås at skabe en forbindelse, der kobler sig på cykelstien nord 
for idrætsanlægget - med mulighed for at evt at videreføre denne til 
den østlige del af Studstrup. 

01. GRØNNE OMRÅDER

03. HÅNDTERING AF REGNVAND - LAR

02. FORBINDELSER

04. OPHOLD / LEG
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04 FORSLAG TIL ÅBEN-LAV BEBYGGELSE
Planområdet er placeret i umiddelbar nærhed til det eksisterende par-
celhuskvarter mod nord. Trafikalt tænkes området at have egne indkør-
selsituationer fra Studstrupvej og Ny Studstrupvej. Indkørslen fra Stud-
strupvej giver endvidere mulighed for at koble sig på den eksisterende 
cykelsti nord for idrætsanlægget, hvorved planområdet sikres en nem og 
sikker forbindelse til den lokale skole.
I forslaget er der udlagt i alt 19 parcelhuse, primært fordelt omkring 
en central grøn kile indeholdende en variation af opholdsmuligheder, 
naturlegepladser, regnbassiner og miljøstationer. 
Generelt gives planområdet en grøn karakter med træer og buske mel-
lem boligerne. En situation der spiller videre på det bevoksede areal øst 
for området og åbner mulighed for god kontakt med naturens element-
er.



OVERBLIK
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NYT PARCELHUSOMRÅDE

ENFAMILIEHUSE:               19 STK. A 160 M²
GRUNDSTØRRELSER:                     700 M²

GRUNDAREAL MATR.NR. 3e                 32.114 M²
(ekskl. eksisterende vejareal 34.442 M² - 2.328 M²): 
SAMLET BOLIGAREAL:                     3.040 M²
BEBYGGELSESPCT:                  9.5 %



PARCELHUSBEBYGGELSE
06 REFERENCER



LANDSKAB / REGNBEDE / LEG
06 REFERENCER


