Århus

HØRINGSSVAR – AREALER TIL ALLE BOLIGTYPER
Nyt boligområde ved Tranbjerg

Tranbjerg

Høringssvar – Arealer til alle boligtyper
På vegne af bygherre fremsendes hermed høringssvar og udkast til projekt for matriklerne 2n, 12f, og 12i, som er en del af arealerne der indgår i temaplanen, Arealer til alle
boligtyper.
Et nyt boligområde vest for Tranbjerg kommer til at understøtte kommunens planer og igangværende projekter.
Området ligger attraktivt ift. den nye Bering–Beder vej og vil skabe gode bosætningsmuligheder for familier som ønsker at bo tæt på Århus med let adgang til motorvej og offentlig
transport.
Med et bredt udvalg af åbent-lave parcelhusgrunde, tæt-lav (med og uden have), dobbelthuse på kompaktgrunde samt alment bolig byggeri vil området komme til at kunne tilbyde
boliger til næsten alle. Der ønskes derfor også tilføjes i rammeområdet at der kan udføres boliger med kompaktgrunde, da disse er efterspurgte i markedet.
Det nye boligområde vil styrke det eksisterende områdes tilhørsforhold til Tranbjerg og understøtte eksisterende rækkehusbyggeri vest for Jegstrupvej, som i dag har antydningen af,
at ligge alene ude på en bar mark. Det vil skabe et mere dynamisk kvarter som kommer til at rumme en mangfoldig sammensætningen af borgere og bringe mere liv til den nye bydel
i Tranbjerg.
Området ligger med udsigt over mark og eksisterende skov og der er gode muligheder for at etablere stiforbindelser til infrastruktur som skole og indkøb i Tranbjerg. Der er også god
adgang til både busforbindelser og Letbanen via stisystemerne og Jegstrupvej.
Udvikling af det nye område kan komme til at understøtte den eksisterende natur og bidrage med ny biodiversitet. Nye regnvandssøer og en bred grøn kile ned igennem området,
kan blive omdrejningspunktet i den nye bebyggelse. (se skitse 2)
Infrastrukturen vil blive tilpasset de øgede regnvandsmængder og håndtering af regnvand på terræn, vil kunne give området en ny karakter med vild biodiversitet i slyngede grøfter
op igennem bebyggelsen.

Diversitet - Et blandet boligområde
Planområdet ligger i naturlig forlængelse af den byudvikling som har fundet sted i
Tranbjerg de seneste mange år.
Området syd og vest for Tranbjerg omfatter i dag både alm. parcelhuse på både
traditionelle og små grunde, andelsboliger i form af rækkehuse og almene
lejeboliger.
Det er bygherres ønske at planområdet ligeledes udvikles med en bred vifte af
forskellige boligtyper og at dette afklares i dialog med Aarhus Kommune. Det er
bygherres forventning, at bebyggelsen fordeles jævnt i området, så bebyggelsen
opleves som varierende, der skal være med til at skabe nærhed imellem de
forskellige boligtyper.
Vejadgang til det nye boligområde.
For at sikre at Jegstrup ikke bliver adskilt af en meget trafikeret vej kan der med
fordel etableres adgang til området via flere forskellige eksisterende veje. Når
området serviceres fra flere sider vil det sikre en fordeling af den trafikale belastning.
Området kan evt. opdeles i 2 delområder, der betjenes fra henholdsvis Jegstrupvej
og Ingerslevvej. (Som foreslået på skitse 2)
Plads til naturen
I forbindelse med udviklingen af området vil det være naturligt at etableret en grøn
kile ned i gennem området. Denne vil kunne fungere som korridor imellem
eksisterende skov mod nord og mod syd og binde de grønne områder sammen til
glæde for mennesker og dyr. Den grønne kile vil sammen med de nye
regnvandsbassiner dele området og skabe et rekreativt opholdsrum midt i den nye
bebyggelse.

Udarbejdelse af lokalplaner / helhedsplan for området.
Bygherre har fået udarbejdet et foreløbigt skitseprojekt
(Skitse 1) for matrikel 2n, 12f og 12i. I forslaget er der
skitseret et udkast til fordelingen af boligtyper, infrastruktur
og håndtering af regnvand som er i overensstemmelse med
den regnvandshåndteringsplan Aarhus Kommune har fået
udarbejdet. Dette kan tjene som grundlag for den videre
dialog med kommunen hvor bygherren også gerne
tilvejebringer de fornødne plandokumenter.

Sammen med bygherre ser vi frem til den videre proces, hvor
vi sammen kan skabe et
nyt og attraktivt boligområde i Tranbjerg.
Med venlig hilsen
Michael Lysbjerg Brund
Mail: mib@k-lar.dk
Mobil: 27153770
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