
Ølsted - en udviklingsplan
Konceptskitse til udviklingsplan for arealerne omkring Ny Husumgård

Dispositionsplanskitse . juli 2019



Ølsted - en udviklingsplan
Konceptskitse til udviklingsplan for arealerne omkring Ny Husumgård

Kontakt:
’Ølsted Byudvikling Aps’
Telefon: +45 2785 3531
Mail: info@oelsted-byudvikling.dk

side 01



side 02
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Byudvikling Ølsted By

Beliggenhed

Byudviklingsplan for Ølsted by omfatter et areal på samlet ca. 
526.500 m2, beliggende syd for eksisterende Ølsted by. Arealet 
udgøres af matriklerne: 4a, 5a, 6e, 6f og 5i.
Området er beliggende nord for Århus og i kort afstand til Lis-
bjerg, Skejby, Kasted og Søften. Området er vedtaget/godkendt 
som et potentielt byzoneområde.

Af det ovennævnte areal udgør selve projektområdet et areal 
på 431.500 m2, idet 4,5 ha fremtidigt udgør Schaldemosegård 
(område 1), og 5 ha frastykkes og tillæges område 11.

Overordnet idé.

Området ønskes omlagt og godkendt som byzoneområde. 
Det er intentionen at udforme en ny åben/lav, grøn og varieret 
bebyggelsesplan der underordner sig det eksisterende by- og 
landskabelige område, og skaber forbindelse dels til den eksi-
sterende ældre Ølsted bydel mod nord, samt letbanens etable-
ring og ”trinbræt” mod syd.

Målsætning for bebyggelsesplanen.

Det er et overordnet mål for bebyggelsesplanen, at den skal 
indeholde et varieret udbud af boliger og erhverv, med vægt på 
store grønne områder i og omkring den nære bebyggelse, samt 
fælles faciliteter og store fællesområder for hele den samlede 
bebyggelse. Udbuddet af boliger vil, udover område udlagt til 
parcelhusbebyggelse (område 5), komme til at indeholde en 
bebyggelse med ældreboliger og tæt lav bebyggelse (område 
2, 3, 4), hvor intentionen er at skabe kvalitative/attraktive boliger 
indenfor en overkommelig økonomisk ramme. 

Vigtige temaer og strategier for projektet – både på bygnings- 
og bebyggelsesplanniveau – vil være inddragelse af bæredyg-

tighed, tilgængelighed og arbejdet med arkitektonisk kvalitet 
med udgangspunkt i det landskabelige potentiale. Det vil også 
være temaer som en forankring i den lokale historiske kontekst 
og identitet og de kvaliteter der kendetegner det eksisterende 
bysamfund.
   
Det er intentionen at koble det nye område tæt til den eksiste-
rende bydel, - eksempelvis med fællesbenyttelse af et planlagt 
fælleshus med tilhørende aktivitets-, lege- og opholdsarealer 
etableret i og omkring den centralt beliggende ’Ny Husumgård’. 
Det er endvidere også formålet at skabe en bedre adkomstvej 
til Aarhus Universitetshospitals bygningsanlæg på område 12, 
da den nuværende adgang gennem Ølsted by og videre ad en 
smal jordvej ikke er hensigtsmæssig for den aktuelle transport 
til område 12.

Bebyggelsens omfang.

Det er intentionen at planen for udviklingsområdet skal operere 
med følgende præmisser for bebyggelsesprocenter og bebyg-
gelseshøjder:

-  Familie- og parcelhuse (område 5): max. 30 %  - max. 2 eta-
   ger.
-  Tæt/lav-bebyggelse (område 2, 3, 4): max. 40 %  - max. 2
   etager.
-  Erhverv (område 7, 8, 9): max. 50 %  - max. 3 etager

Letbanen

I nærværende oplæg til en byudviklingsplan for Ølsted By er il-
lustreret 2 modeller for placering af den kommende letbane vist 
på hhv. illustrationsplan A og illustrationsplan B.

Illustrationsplan A: Den projekterede letbane er planlagt til 
at gå ind over den sydlige del af det aktuelle byudviklingsområ-
de. På illustrationsplan A foreslås et ”trinbræt” i tilknytning til et 
etableret torv (område 10). Letbanen skaber således en ny og 
hurtig forbindelse fra byudviklingsområdet, til Universitetsho-
spitalet samt til Aarhus bymidte med dens indkøbsmuligheder, 
kommercielle, erhvervsmæssige og kulturelle udbud. 

I forbindelse med dette fremtidige trinbræt og torv tænkes opført 
et varieret udbud af forretninger, erhverv og fritidsaktiviteter, 
samt etablering af et P-anlæg (område 7, 8, 9).

Illustrationsplan B: Projektgruppen foreslår en alternativ 
føring af den kommende letbane nord for Ny Husumgaard og 
således tættere på Ølsted By. Et ”trinbræt” foreslås her ligele-
des etableret i forbindelse med et centralt torv i tilknytning til Ny 
Husumgaard. Ved denne placering af letbanen skabes en tætte-
re relation til Ølsted By, og banen får endvidere en mere central 
betydning for både den eksisterende by og udviklingsområdet. 
Ved at foreslå letbanens gennemføring nord for område 12, kan 
således også etableres en nemmere og mindre kompliceret-
krydsning af motorvej E45.
.
Fælles grønt område.

Udover intentionen om at udforme bebyggelser med grønne 
nærområder, udlægges der et stort, fælles grønt skovområde 
(område 13), hvor det er muligt at etablere funktioner som ek-
sempelvis spejderhytte, skovbørnehave, dyrehold mv.
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Fokus og økonomi

Det er projektgruppens primære fokus at tilvejebringe boliger 
der på den ene side drager fordel af - og udnytter den unikke 
kontekst, projektområdet indgår i (landskabelige kvaliteter, 
nærhed til lokalsamfundet samt hurtig acces til Aarhus midtby), 
og på den anden side at opføre boliger indenfor en økonomisk 
ramme der svarer til betingelserne for almennyttigt boligbygge-
ri, dvs. en økonomi der matcher både unge, børnefamilier og 
ældre.

Ølsted Byudvikling forpligter sig således til at opføre 30.000 m2 
til blandet anvendelse, herunder: Familieboliger, seniorboliger, 
ungdomsboliger, handicapvenlige boliger og bofællesskaber. 
Ølsted Byudvikling forpligter sig til at opføre ”boliger for alle” til 
en økonomi, hvor ”alle” kan være med. Alle de planlagte bolig-
typer vil kunne lejes til 850 – 950 kr./m2, hvilket vil sige, at en 
3-værelses bolig på 85 m2 eksempelvis i alt vil koste kr. 6050 
– 6800 pr. måned, afhængig af, om der er krav til evt. specialin-
dretning i forbindelse med handicapboliger.

Ølsted Byudvikling forpligter sig endvidere til at hensætte area-
ler til 150 mindre parceller til opførelse af parcelhusbyggeri. En 
gennemsnitlig parcel prissættes til 1000 – 1150 kr./m2. Dvs. at 
en grund på 1000 m2 prissættes til kr. 1.000.000 – 1.150.000

Ølsted Byudvikling ønsker således at inddrage de tanker og 
visioner der er beskrevet i Kommune- og strategiplan, de for-
mulerede ’temaplaner’ og ’hovedbudskaber’, dvs. at arbejde 
med præmisserne for bæredygtig energi og byudvikling. Der vil 
således også være fokus på en landskabsbaseret planlægning, 
hvor bearbejdningen af det ’grønne’ og det ’blå’ element vil få 
en central betydning.

Vision og forpligtelse

Eames House
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Projektområde

Oversigtsfoto - projektområdet og nærmeste byer
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Oversigtsfoto - projektområdet og nærmeste byer

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © ERST

Målforhold 1:18141
Dato 10-02-2019

Signaturforklaring
Byzone - Kommuneplanlagt - Vedtaget
Byzone - Potentiel - Vedtaget
Sommerhusområde - Kommuneplanlagt
- Vedtaget
Sommerhusområde - Potentiel -
Vedtaget
Byzone - Tilbageførelse til landzone -
Vedtaget
Sommerhusområde - Tilbageførelse til
landzone - Vedtaget

Projektområdet og zoneoversigt

Ølsted

Projektområdet



Luftfoto med nuværende matrikler
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Projektudvikling: ’Ølsted Byudvikling Aps’                                        Tlf. 2785 3531
Jan Fugl . Arkitekt MAA . Bakkedraget 16 . 8270 Højbjerg .                     tlf. 5043 8242
Funck Arkitekter . MAA / PAR . Mejlgade 44 . 8000 Aarhus C .                tlf. 2014 1507
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Projektområdet og arealer på eksist. matrikler

206.174 m2

185.152 m2

45.774 m2

78.917 m2

10.477 m2

Matrikulære arealer:
4a:                              206.174 m2
5a:                              185.152 m2
6e:                                78.917 m2
6f:                                 45.774 m2
5i:                                 10.477 m2

i alt                            526.494 m2
areal der fragår            95.000 m2
Projektområde i alt  431.494 m2

Projektområdets afgrænsning mod syd

Projektområdets afgrænsning mod nord



Illustrationsplan A

Ny Høgemosevej

ØlstedvejE45

Letbanen

Ølsted

stiforbindelse
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Projektudvikling: ’Ølsted Byudvikling Aps’                                        Tlf. 2785 3531
Jan Fugl . Arkitekt MAA . Bakkedraget 16 . 8270 Højbjerg .                     tlf. 5043 8242
Funck Arkitekter . MAA / PAR . Mejlgade 44 . 8000 Aarhus C .                tlf. 2014 1507

Ny adkomstvej til
Aarhus Universitetshospital

Områderne – illustrationsplan A
1.             ”Schaldemosegård”
2.  3.        Seniorboliger - klynge -, række- og
                tætlav bebyggelse.
4.  5.        Enfamiliehuse - parceller
6.             Fælleshus incl. opholdsområde
7.  8.  9.   Erhverv incl. diverse butikker og
                P-anlæg.
10.           Trinbræt / ”stoppested” og torv for nær-
                banen samt lokale indkøbsmuligheder.
11.           Anden privat bygherre.
12.           Århus Universitetshospital.
13.           Grønt område – evt. med aktiviteter
                som spejderhytte eller skovbørnehave.



Ølsted

Illustrationsplan B

Ølstedvej

Ny Høgemosevej

stiforbindelse

E45

Letbanen
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Projektudvikling: ’Ølsted Byudvikling Aps’                                        Tlf. 2785 3531
Jan Fugl . Arkitekt MAA . Bakkedraget 16 . 8270 Højbjerg .                     tlf. 5043 8242
Funck Arkitekter . MAA / PAR . Mejlgade 44 . 8000 Aarhus C .                tlf. 2014 1507

Ølsted

Ny adkomstvej til
Aarhus Universitetshospital

Områderne – illustrationsplan B
1.             ”Schaldemosegård”
2.  3.        Seniorboliger - klynge -, række- og
                tætlav bebyggelse.
4.  5.        Enfamiliehuse - parceller.
6.             Fælleshus incl. opholdsområde.
7.  8.  9.   Erhverv incl. diverse butikker og
                P-anlæg.
10.           Trinbræt / ”stoppested” og torv for nær-
                banen.
11.           Anden privat bygherre.
12.           Århus Universitetshospital
13.           Grønt område – evt. med aktiviteter
                som spejderhytte eller skovbørnehave.
14.           Fordelingstorv samt lokale indkøbs-
                muligheder.
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Den planlagte letbaneføring
(jvf. Illustrationsplan A)



Den planlagte letbaneføring
(jvf. Illustrationsplan A)

Projektudvikling:
’Ølsted Byudvikling Aps’
Telefon: +45 2785 3531
Mail: info@oelsted-byudvikling.dk


