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VISION
EN NY BYDEL I DET GRØNNE
Med Marienlyst Bakker vil vi skabe et nyt byområde, 
der fletter byens mangfoldige liv og tæthed sammen 
med rige grønne omgivelser og naturnære kvaliteter. 
Bæredygtighedsstrategien for bydelen skal virkeliggøre 
mange af de visioner, som er formuleret i Aarhus 
Kommunes Forslag til Planstrategi 2019 og FNs 17 
verdensmål.

Ønsket med forslaget er, at området inddrages som 
rammeområde i Kommuneplan 2021 med henblik på 
udvikling til et byområde, som skitseret i dette oplæg.

Attraktive og levende byområder bygger på stærke lokale 
fællesskaber og en social mangfoldighed, mens kvalitet i 
udformning og udførelse på alle niveauer påvirker brugen 
og oplevelsen af dem. Marienlyst Bakker skal udvikles med 
mangfoldighed og kvalitet som drivkraft i form af:

•	 Et bredt udvalg af forskellige boligformer.
•	 Varierede offentlige by- og naturrum.
•	 Bæredygtige kvaliteter i boligen, bebyggelsen og 

dens omgivelser.

Disse visioner skal slå konkret igennem i: 

•	 Samspillet mellem den ny bydel, de eksisterende 
bebyggelser i området, naturområderne og den 
omgivende by.

•	 Disponeringen af bydelens bebyggelse med det 
mangfoldige byliv som omdrejningspunkt.

•	 Sikringen af de grønne og blå elementer i arealernes 
disponering, bebyggelsens udformning og ressource-
forbrug.

Marienlyst Bakker skal af borgere og beboere opleves 
som en bydel præget af hensynet til den fælles natur, 
overskuelighed i disponeringen, kvalitet i udførelsen og 
tryghed i hverdagen.



MARIENLYST BAKKER 3

MARIENLYST BAKKER
LOKALE KVALITETER
Projektgrunden på 490.000 m2 ligger mellem Tilst 
og Skejby og har en lang række attraktive kvaliteter. 
Marienlyst Bakker skal udnytte disse kvaliteter til gavn for 
både beboere, samspillet med lokalområdet og en samlet 
bæredygtig byudvikling af Aarhus mod mere kompakte 
byområder.

Området er placeret i nærhed af og med gode forbindelser 
til byens mange tilbud:

•	 Nærhed til byens store arbejdspladser omkring 
ringgaderne, midtbyen og Skejbyområdet.

•	 Nærhed til skole og indkøbsmuligheder i Tilst.
•	 Gode trafikale forbindelser og tilknytning til offentlig 

transport – bl.a. via en fremtidige vejforbindelse 
mellem Viborgvej og Paludan-Müllers Vej. 

•	 En attraktiv forbindelse til midtbyen gennem 
supercykelstien. 

Grunden har nogle store tilstødende og iboende 
landskabelige kvaliteter som grundlag for et attraktivt og 
naturnært byliv:

•	 Den grønne kile mod syd.
•	 Brendstrup Skov mod øst.
•	 De planlagte skovrejsningsområder mod nord og syd.
•	 Skrånende terræn for optimale sol- og udsynsforhold.
•	 Lavninger på grunden til kombineret regnvands-

håndtering og rekreative blå landskabselementer.

Den samlede planlægning og de fælles kvalitetskrav for 
arealets udvikling gør det muligt at forme en bydel med en 
bæredygtig identitet, der udgør et attraktivt alternativt til 
enkeltstående udstykninger af mindre arealer.



AREALER TIL ALLE 
BOLIGTYPER

EN GRØNNERE BY 
MED MERE BLÅT

LANDSKABET

SAMMENHÆNG 
MELLEM NATUROMRÅDER
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Planlægningen af Marienlyst Bakker skal bygge på en 
bæredygtighedsstrategi, der berører alle aspekter for 
udviklingen af et nyt byområde. En sådan strategi skal 
spændes ud mellem Aarhus Kommunes overordnede 
principper og værktøjer for bæredygtig udvikling på den 
ene side og projektområdets specifikke forudsætninger og 
muligheder på den anden side.

Vi har taget afsæt i Aarhus Kommunes arbejde med FNs 
17 verdensmål samt Forslag til Planstrategi 2019 med 
de omtalte temaplaner. Med det udgangspunkt har vi 
udarbejdet tre centrale principper for udviklingen af 
Marienlyst Bakker:

•	 DEN NATURLIGE FORBINDELSE
•	 DEN SUNDE TRANSPORT
•	 DEN MANGFOLDIGE BY

Disse styrende, men ikke ekskluderende, principper udgør 
i vores øjne de mest relevante og givende aspekter for at 
sikre attraktive bo- og livskvaliteter i dette nye byområde 
på en måde, der understøtter den bæredygtige udvikling af 
Aarhus.

De tre principper berører alle aspekter af livet i den nye 
bydel og skal konkretiseres i alle skalaer. 

DEN SUNDE TRANSPORT
Beliggenhed og nærhed til arbejdspladser udnyttes til at 
fremme cykel- og fodgængertrafik.
Integration af offentlig transport i gåafstand for beboere.
Cykel- og fodgængertrafik som foretrukken transportform 
indenfor bydelen. 
Vejnettets struktur skaber naturligt hierarki mellem de 
forskellige trafikformer i bydelen.

DEN NATURLIGE FORBINDELSE
Beplantning der understøtter biodiversitet og mikroklima.
Blød trafik føres gennem grønne områder.
LAR-strategi kombinerer regnvandshåndtering med 
rekreative elementer og synliggør vandets bevægelser.
Grønne og blå elementer udnytter sundhedsfremmende 
kvaliteter.

DEN MANGFOLDIGE BY
Målrettet planlægning mod en kompakt by, med en 
mangfoldighed af boligtyper og byrum. 
Fortætning begrænser by-spredning og lange afstande. 
Øget social kontakt gennem tæthed og mangfoldighed.
Levende bymiljø og fællesskaber gennem social diversitet.
Mangfoldighed af boligtyper sikrer fleksibilitet ift. 
markedsbehov.
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BÆREDYGTIG BYUDVIKLING
DEN NATURLIGE FORBINDELSE
Gennem den planlagte skovrejsning vil projektområdet 
blive omgivet af skov til flere sider. Marienlyst Bakker 
bliver således til en særdeles attraktiv bydel med store 
rekreative områder, der grænser lige op til boligerne.

Planlægningen af området udnytter disse kvaliteter 
således, at bydelen og naturområderne flettes sammen og 
skaber en stærk, naturlig kobling mellem by og natur i form 
af en række grønne forbindelser. Disse grønne forbindelser 
forener en række bæredygtige aspekter:

•	 De fremmer biodiversiteten og bidrager til sundt 
mikroklima, f.eks. gennem en målrettet beplantnings-
strategi.

•	 Mængden af jordarbejde i anlægsfasen minimeres 
ved at udnytte de naturligt eksisterende lavninger til 
regnvandshåndtering- og opsamling (LAR).

•	 Disse blå elementer bruges som perler på snor gennem 
de grønne forbindelser i byen, hvor de indgår som 
synlige elementer i det offentlige rum og bidrager til 
biodiversitet og rekreative kvaliteter.

•	 Talrige studier viser, at nem og kort afstand til natur 
eller bare udsigt til grønne omgivelser i kombination 
med et balanceret aktivitetsniveau kan nedsætte og 
forebygge stress.
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BÆREDYGTIG BYUDVIKLING
DEN SUNDE TRANSPORT
Trafikplanlægningen i den ny bydel lægger sig i forlængelse 
af ambitionen om at lade det mangfoldige byliv være 
udgangspunktet for en bæredygtig byudvikling:

•	 De grønne forbindelser fungerer som netværk for 
bløde trafikanter og understøtter fodgænger- og 
cykeltrafik som de foretrukne transportformer i den 
ny bydel. 

•	 Den planlagte forbindelse mellem Viborgvej og 
Paludan-Müllers Vej har potentialet til at blive en 
hovedgade, som er identitetsskabende for bydelen. 
Ved at introducere et kurvet forløb på den planlagte 
rute kan vi nedsætte den naturlige hastighed på 
vejen, og skabe et naturligt samlingspunkt for et 
mangfoldigt byliv.

•	 Let og tung trafik adskilles og mødes kun ved 
langsomtkørende shared space-forløb.

•	 Infrastrukturen kobler sig på byens offentlige 
transport og den nye supercykelsti.

•	 500 m som den maksimale afstand alle, inkl. børn og 
ældre, forventes at kunne gå. Med den i diagrammet 
illustrerede 500 m radius har projektområdet 
forudsætningerne for at blive et selvstændigt 
byområde med egen identitet og et naturligt, let 
tilgængeligt centrum.
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BÆREDYGTIG BYUDVIKLING
DEN MANGFOLDIGE BY

KÆLKEBAKKEN

BYGADEN

SKOVEN
ENGEN

BYTORVET

SPORT & LEG

Et mangfoldigt byliv kræver fysiske rammer med et bredt 
udvalg af kvaliteter, både i bebyggelser, byrum og grønne 
områder:

•	 Den tættere by dyrkes. Der arbejdes med en 
koncentration af bygningsmassen omkring midten og 
den trafikale hovedåre.

•	 Bebyggelseshøjde og -tæthed nedtrappes og åbnes 
gradvist mod kantzonerne, hvorved by og landskab 
flettes ind i hinanden. Det skaber varierende by- og 
landskabsrum samt et bredt udvalg af forskellige 
boligtyper. Variationen vil samtidig give mulighed for 
forskellige anvendelser og boformer og understøtter 
det mangfoldige byliv. 

•	 Byens sammenhæng med de grønne forbindelser 
styrkes og aktiveres gennem forskellige funktioner, 
der udnytter grundens landskabelige kvaliteter og 
knytter sig til den tilstødende bebyggelses karakter.

•	 En varieret bebyggelse kombineret med åbne 
landskabsrum åbner får lange kig og udsigter både 
fra boligerne og i gadeplan.
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BYDELEN
I DET GRØNNE

N

De eksisterende kvaliteter på grunden og terrænets 
karakter udnyttes til at skabe en varierende bydel med 
en organisering af bebyggelse og offentlige rum samt 
kvaliteter, der let kan aflæses og tilfører tydelig identitet. 

Samtidig er beliggenheden - omgivet af grønne forbindelser, 
skov og det åbne land med planlagt fremtidig skovrejsning - 
en opfordring til at lade bydelen spejle disse kvaliteter.

Bydelen rummer følgende karakteristiske 
hovedelementer:

•	 Skoven – naturen som ramme
•	 Naturbåndet – en grøn og blå forbindelse
•	 Bygaden – et mangfoldigt bymiljø
•	 Bytorvet – det nære bymiljø
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SKOVEN
NATUREN SOM RAMME
Med eksisterende skov mod øst og fremtidig skovrejsning 
mod både nord og syd vil hele bydelen drage nytte af et liv 
tæt ved naturen.

Der er direkte kontakt til skov og enge med luft omkring 
hvilket sikre rige muligheder for udeliv og motion.

Supercykelstiens ankomst fra sydøst gennem skoven 
til byen sætte stemningen for en bydel der særligt er 
forbundet med naturen.
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NATURBÅNDET
EN GRØN OG BLÅ FORBINDELSE
Det grønne og blå bånd er en gennemgående forbindelse, 
som med sin strategiske placering omfavner og samler 
bydelens boliger, der trapper ned i højde og giver gode 
muligheder for lange kig og udsigt til natur.

Her møder man naboerne, børnene leger og mulighederne 
for motion og bevægelse er mange.
Båndet er med til at skabe et sikkert netværk for den bløde 
trafik og direkte forbindelse til byens liv.

Beplantningsstrategien skal fremme biodiversiteten og 
indgå i klimatilpasningen, f.eks. efter princippet Vild Med 
Vilje hvor græsområder vokser vildt og kun bliver slået en 
til to gange om året.
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BYGADEN
ET MANGFOLDIGT BYMILJØ
Ved at intensivere bebyggelserne omkring fordelingsvejene 
opnås gader med gode muligheder for liberale erhverv og 
en naturlig aktivering af stueplan.

Den tætte bebyggelse skaber bymæssig skala og  skal 
være med til at give bydelen et liv i byrummet, forbinde et 
varieret bybillede med mange tilbud og give plads til flere 
typer bebyggelser samt mange boligformer.
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BYTORVET
DET NÆRE BYMILJØ
I rummet mellem de centrale bebyggelser gøres der plads 
til torvet som et naturligt mødested for bydelen.

Her er rum til ophold, fritids- og kulturelle aktiviteter. 
Det skaber en levende overgangszone mellem bygninger 
og byrum. Rummene dimensioneres så de sikrer en intim 
skala i bymæssig forstand.
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REALISERING MED OMTANKE
VORES FÆLLES ANSVAR
Marienlyst Bakker vil blive en ny attraktiv bydel tæt på 
byens mange arbejdspladser,  servicetilbud og ikke mindst 
natur.

Som nævnt lægger vi vægt på, at Marienlyst Bakker 
af borgere og beboere skal opleves som en bydel 
præget af hensynet til den fælles natur, overskuelighed 
i disponeringen, kvalitet i udførelsen og tryghed i 
hverdagen. Det vil være en bydel, hvor de nuværende 
beboere i lokalområdet vil være tilskyndet til at flytte hen, 
hvis de vil skifte bolig, men samtidig ønsker blive boende i 
lokalområdet.

Vi er bevidste om vores ansvar for at udvikle en bydel, 
der skaber gode rammer med plads til alle. Det skal den 
foreslåede plan med dens visioner for udviklingen af 
bydelen være garant for. 

Det er netop sigtet med at fremlægge en samlet vision for 
området, at vi vil sikre en fælles platform for områdets 
udvikling. Området ligger i dag som perspektivområde i 
kommuneplanen. 

Ønsket med forslaget er, at området inddrages som 
rammeområde i Kommuneplan 2021 med henblik på 
udvikling til et byområde, som skitseret i dette oplæg.

For at sikre visionen med de kvaliteter, som den 
bygger på, er det vores tanke, at der som grundlag 
for en lokalplanlægning af hele eller dele af området 
skal udarbejdes en helhedsplan, som fastlægger de 
overordnede kvalitetskrav til bydelens udvikling. Denne 
forudsætning kan indbygges i en rammebestemmelse ved 
områdets inddragelse i Kommuneplan 2021.


