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Kortfattet beskrivelse af projektet/

Projektområdet omfatter  matriklerne 43 i, 40 e, samt 45 k 
og udgør et samlet areal på 146.171 m2. Det er ønsket at 
udvikle ca. 88.850 m2 af  området til boliger med tilknyttede 
servicefunktioner. Den bærende ide er at anlægge sammen-
hængende grønne arealer og trække disse helt ind imellem 
kvartererne og bygningerne, så man over tid får en oplevelse 
af at bo i en skov, hvor grønne overdrev og stier binder pro-
jektet sammen med de tilstødende områder.
Mod syd afgrænser Nordlige Bjergevej området med en  
række landbrugsejendomme som i dag mere eller mindre er 
overgået til fritidslandbrug med hestefolde og hestehold. 
Mod vest er afgrænsningen en nyere parcelhusudstykning 
og mod øst  Nordlige Bjergevej som tilkobler sig til direkte til  
Ringvej Syd.
Grunden er meget kuperet og falder i gennemsnit ca. 10 me-
ter fra nord mod syd i et smukt jævnt faldende terræn, med  
bakker og et mindre vådområde. Gamle markhegn opdeler 
grunden i afsnit. 
Mod nordvest, mod Ringvejen er der et mindre beplantet 
vådområde, med skovbyggelinie servitut  som respekteres. 
Mod syd og vest er der udlagt fritidsområde med fredskov 
samt en mindre § 3 sø, og regnvandsbassin. Mod vest har 
området en tilkoblings mulighed til det eksisterende cykel 
og stisystem i området. 
Vision :
Skåde er et særdeles attraktivt bosætningsområde, belig-
gende tæt på Aarhus, og med gode muligheder for rekrea-
tive aktiviteter. 

Da byudviklingsområdet ligger i naturlig forlængelse af eksi-
sterende boligområder og har en meget central beliggenhed 
i forhold til offentlige servicefunktioner mv. vil byudviklingen 
ske naturligt indefra og ud.

Ideen er at udvikle området med tæt/ lav boligbebyggelser 
samt nye parceludstykninger. Målet  er at udvikle et nyt 
område,  som sætter nye standarder for bæredygtighed med 
respekt for naturen og områdets  skønhed. Dette skal ske 
i tæt dialog med Aarhus Kommune og øvrige involverede 
myndigheder med det formål at realisere  grundens herlig-
hedsværdi på naturens betingelser. 
Vi forestiller os at der skitseres forskellige bo-områder og 
bo-former hvor topografien udnyttes optimalt.

Langs det nordlige skel som følger Ringvej Syd tænkes den  
tæt-lave  boligbebyggelse placeret bag beskyttende grønne 
støjvolde. Den tæt lave bebyggelse udgør 1/3 af de samlede 
byggemuligheder.
Byggerier med vippede tage som udnyttes til solceller og 
hvor der er mulighed suppleres disse med grønne sedum-
måtter. Naturlige tage og facadematerialer som ældes med 
ynde skal være det bærende element.
Vejsystemet  tilkobler sig Nordlige Bjergevej mod øst og  det 
nye kryds som er ved at blive etableret mod vest.
På den resterende del af grunden langs Nordlige Bjergevej, 
og  mod Fredsskoven mod syd etableres en ny parcelhusud-
stykning tilpasset  topografien. 
Området mod syd bagved det eksisterende læhegn mod 
nord, er et smukt jævnt faldende terræn med  bakker ned 
mod fredskoven og det nyere parcelhusområde mod vest. 
Her etableres nye parcelhusgrunde som i udstrakt grad 
placeres og formgives omkring centrale ankomsttorve. Små 
lommer med  vand og grønne områder indpasses,  som en 
moderne tolkning af “ landsbyen”,  hvor  private haver “ strå-
ler” ud mod det omkringliggende landskab. 
Vi vil gerne forsøge at nedlægge den traditionelle villavej, og 
erstatte disse med ankomsttorve, hvor fællesskab har første 
prioritet. Inspirationen er hentet fra de gamle “ stjernelands-
byer” hvor huse og gårde er samlet i en lille koncentreret 
bykerne, hvorfra marker og overdrev “ stråler ud” og giver  
smukke afgrænsninger mod landskabet. For yderligere at 
styrke nærmiljøet, påtænkes  etableret  en dagligvarebutik 
mod Ringvejen.
Grønne tiltag bliver ledetråde i og imellem  udstykningerne. 
Disse områder  og stisystemerne  suppleres med åbne 
afvandingskanaler med “ nedsivnings-bassiner”, således 
at også  naturen og biodiversiteten bliver et element og får  
plads.  
Vedlagt er en række indsatte inspirationsbilleder som il-
lustrerer de visuelle tanker og fysiske tiltag vi mener vil 
passe ind i landskabets særlige karakter således  at Nordlige 
Bjergevej området  kan blive en attraktiv bydel i den sydlige 
ende af Aarhus.
Vi håber at det medsendte illustrationsmateriale vil kunne 
danne grundlag for en videre positiv dialog med Aarhus 
Kommune.
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