
 

Input i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag til temaplanlægning for arealer til alle 

boligtyper  

 

Anmodning om ændret anvendelse af Bredskifte Allé 2, 8210 Aarhus V til byudvikling til nye boliger. 

 

På vegne af grundejer, Delta Ejendomme I/S, fremsendes hermed ønske om at få ændret 

rammerne for anvendelsesmulighederne for den 22 ha. store landbrugsejendom beliggende 

Bredskifte Allé 2 i det vestlige Aarhus. Der er d. 3. maj 2019 indsendt et input for samme ejendom 

i forbindelse med Aarhus Kommunes temaplanlægning for erhvervsarealer. Eftersom 

ejendommen har en god beliggenhed både i forhold til infrastruktur og rekreative områder, vil det 

være en mulighed at området inddrages til byudvikling til enten erhvervs- eller boligformål. 

 

Ejendommen, der udgøres af matr.nr. 19a Tilst By, Tilst, er i kommuneplan 2017 for langt 

størstedelen af arealet udlagt til rekreativt område i landzone (ramme 250006LA). Rammen har til 

formål at sikre et grønt landskab, der skaber afstand mellem bysamfund. Inden for området må 

der etableres bassiner til håndtering af overfladevand i forbindelse med klimatilpasning eller 

regnvandshåndtering. Den nordlige del af ejendommen er udlagt til jordbrugsområde  

(ramme 250805JO) og er desuden udpeget som interesseområde for byudviklingen efter 2029 

(perspektivareal).  

 

I 2018 vedtog Aarhus Byråd lokalplan 1043 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved 

Havkærvej og Blomstervej i Tilst. Lokalplanen og den dertilhørende udbygningsaftale indeholder 

en særlig bestemmelse for ibrugtagning af en del af lokalplanområdet, der skal sikre, at der 

etableres en ny vejforbindelse mellem Blomstervej og Bredskiftevej. Det nye vejstykke mellem 

Bredskiftevej og Blomstervej er på nuværende tidspunkt ved at blive etableret. Vejen opdeler 

ejendommen Bredskifte Allé 2 i en østlig del og en vestlig del. 

 

Vejstykket er en del af en udpeget fremtidig vejforlægning af Herredsvej. Det nye vejstykke 

mellem Bredskiftevej og Blomstervej er således 1. etape på en vejforbindelse, der skal forbinde 

Viborgvej med Paludan-Müllers Vej ved Aarhus Universitetshospital (AUH) i Skejby. Vejen giver 

naturligt adgang til en række attraktive, ubebyggede arealer med god trafikal tilgængelighed fra 

både nord, vest og centrum.  

 

Bredskifte Allé 2 anvendes til landbrug og bidrager derfor ikke til at højne og styrke de rekreative 

muligheder i forhold til den kommuneplanramme, som er udlagt til rekreative formål. Da de 

omgivende arealer primært er erhverv, har en bred grøn kile heller ikke sin fulde berettigelse.   

 

Ejendommen kommer med anlæg af den nye vej til at være ideelt beliggende i forhold til at 

byudvikle til boligformål. De grønne arealer, fredskoven og de beskyttede søer syd for 

ejendommen og de omkringliggende stier vil skabe gode forbindelser mod omgivelserne og rig 

mulighed for fortsat at styrke de rekreative forbindelser.  
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Området ligger inden for Hasle Skole skoledistrikt og det er muligt at koble sig på det 

veludbyggede stinetværk i de grønne kiler mod Hasle Skole og ligeledes mod Marienlystparken. 

 

Området ligger i en afstand af ca. 500 meter fra centerområdet ved Runevej, hvor der er 

mulighed for dagligvarehandel, og ca. 400 m fra Viborgvej, hvor der er mulighed for at benytte 

offentlig transport i form af både by- og regionalbusser. 

 

Ejendommen, Bredskifte Allé 2, grænser mod syd op til fredskov og nogle beskyttede søer 

(regnvandsbassiner). Når perspektivarealet nord for ejendommen byudvikles til boligformål, vil 

det være oplagt at fortsætte denne byudvikling langs den grønne kile på Bredskifte Allé 2. Grønne 

opholdsarealer i det nye boligområde kan desuden placeres, så der skabes direkte forbindelser fra 

boligområdet mod den større grønne kile.  

 

På vegne af grundejer, Delta Ejendomme I/S, forelægges hermed ønske om at få ændret 

rammerne for anvendelsesmuligheden for ejendommen Bredskifte Allé 2 til byudvikling i form af 

boligområde. 

 

 

Oversigtskort med markering af ejendommen Bredskifte Allé 2 samt markering af den øst-vest 

gående grønne forbindelse. 

 

Rådgiver står til rådighed for eventuelle spørgsmål og ser frem til en positiv behandling af 

ovenstående forslag. 
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