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Dette idéoplæg er udarbejdet med henblik på at formidle, hvorledes et areal 
på ca. 10 ha landbrugsareal, beliggende naturskønt vest for Aarhus, kan ud-
vikles og udbygges til et nyt byområde ”Naturby Kolt” gennem en bæredygtig 
tilgang. Arealet er i dag beliggende i landzone nord for Fuglekærvej, i umiddel-
bar tilknytning til Kolt by. 

Ejeren af arealet/grunden har tidligere i 2015 anmodet Aarhus Kommune om 
at få lov til at udvikle området til en bæredygtig ny bydel ”Arealudvikling i Kolt 
– fremtidige muligheder”. Vi henviser til idéoplægget, som også den gang tog 
udgangspunkt i en bæredygtig tilgang og søgte at tilvejebringe efterspurgte 
boformer og initiativer i området. 

Med afsæt heri videreudvikler vi nu idéerne for området med ambitionen om 
at sikre en grøn og bæredygtig byudvikling i området, som matcher både de 
behov, vi ser i Kolt by i dag, indfrier behovet for forskellige fremtidige bofor-
mer og matcher visionerne fra fl ere af de temaplaner, som Aarhus Kommune 
netop har i høring ”Debatoplæg om temaplaner, maj 2019” i forbindelse med 
revideringen af kommuneplanen 2018-21.

Materialet er udarbejdet af
Niche Arkitekter og D | K2 bygherrerådgivning 

IDÉOPLÆG 

Udsigten fra grunden højeste vestlige bakke mod øst, Aarhus og de store kraner på havnen.Grunden set fra sø mod øst op af bakken mod vest.  
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VISION FOR BÆREDYGTIG AREALUDVIKLING - NY NATURBY I KOLT

VISION

Området ønskes udviklet med afsæt i ”det store i det små”, stedets iboende 
kvaliteter og bæredygtige potentialer, herunder:

 Naturen – Drage omsorg og respekt for naturen, dens biodiversitet og 
sammenhængene i området.

 Landskabet – udnytte og skabe nye udsigtslinjer i området, bevare og 
forstærke landskabsformerne gennem en grøn og blå byggemodning.

 Byen - Mødet mellem natur og by skaber attraktive byrum og op-
holdsarealer – det gælder om at udbygge de lokale tilbud og behov i 
Kolt med fremtidens boligformer og blandende naboskaber.

 Naturbyen – Kvarterdannelse skaber grøn identitet, sociale kvaliteter 
og fl eksibilitet i den grønne bydannelse og understøtter den eksiste-
rende infrastruktur og bæredygtige energitiltag.

Vi har muligheden for at udvikle området på en bæredygtig måde – og der-
med forløse både de sociale, økonomiske og miljømæssige udviklingspoten-
tialer - dvs. at indgå i et samarbejde mellem ejeren, Aarhus Kommune som 
myndighed, Kolt-Hasselagers Fællesråd, dagtilbud og skoleområdet, Bavne-
højskolen, Koltgården  og øvrige lokale kræfter i området, som ønsker at på-
virke en bæredygtig udvikling i området.

BÆREDYGTIGHED 

Enhver organisme forbruger og udveksler energi i forhold til en større sam-
menhæng - det gælder for såvel dyr, mennesker, boliger og bydele. Måler vi 
energien i CO2 er det vores ambition at holde fodaftrykket så lavt om muligt. 
Det bestræber vi os på at gøre ved at tænke i sammenhænge frem for adskil-
lelse og skabe et bæredygtigt kvarter, der tager afsæt i den stedlige kontekst i 
Kolt og områdets muligheder, f.eks:

 Bevare og forstærke de naturlige grønne og blå landskabsspor, så der 
sikres naturlige dyre- og faunapassager i et større sammenhængende 
område vest for Århus og integrere områdets blå potentialer ifm. sky-
brudssikring gennem en blå byggemodning.

 Skabe rekreative arealer, som er integreret i naturen og som beskytter 
dyre-, fugle-, padde- og insektliv gennem grøn byggemodning, der 
samtidig understøtter udsigtslinjerne og landskabsformerne.

 Skabe plads til forskellige attraktive boformer, boligtyper og fællesska-
ber med henblik på at skabe individuelle, kollektive og urbane bebyg-
gelser for forskellige familietyper (37 familietyper) – både leje- og ejer-
bofællesskaber, generationshuse, seniorbofællesskaber, selvforsynende 
familieboliger beliggende omkring fælles faciliteter.

 Bo i eller i tilknytning til fællesskaber som udnytter ressourceforbruget 
bedst muligt. Udnytte de mest bæredygtige energiformer samt sup-
plere med passive energitiltag, benytte så mange lokale og genanven-
delige materialer i byggeriet som muligt, samt genanvende aff ald i så 
høj grad som muligt på egen grund og bortskaff e resten lokalt i det 
kommunale system.

 Skabe trygge, fællesskabsskabende, inspirerende og oplevelsesrige 
omgivelser.

Et kig ind i fredskoven, som kan give kommende beboerne en rekreativ lomme 

Sø og grønne arealer i den østlige del af grunden 
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Indkøb

Koltgården, ældrecenter 

NATURBY KOLT 

Børneinstitutioner 

Bavnehøjskolen og sportshal 1 km

Tidligere Kolt skole, fl yttet til Bavnehøjskolen

Forbindelse til motorvej og Aarhus 

Kolt Kirke 

NÆROMRÅDET 

GRUND 
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LOKALOMRÅDET 

BOLIGTYPER 

Boligområderne i Kolt er domineret af åben-lav boligbebyggelse - parcelhuse 
og rækkehuse opdelt i mindre overskuelige enheder. I tidligere ”Dispositi-
onsplan for byvækstområde i Hasselager-Kolt” tilstræbes et alsidigt udbud 
af boligtyper med en varieret udformning – og gerne med en større andel af 
tæt-lav og etageboligbyggeri i forhold til åben-lav boligbebyggelse. ”Der skal 
skabes spændende og attraktive boligområder med vægt på nærhed til kvar-
teret og grønne områder … (sic.) gennemføres i harmonisk sammenhæng med 
den eksisterende by og dens omgivelser” 

KOLT-HASSELAGER 

I Kolt bor der omkring 7.441 indbyggere og antallet i området forventes at stige.

”Aarhus er større end nogensinde: Nu er vi 335.684 indbyggere - I de kom-
mende ti år forventes folketallet i Aarhus Kommune fortsat at stige 4.-5.000  
personer per år, så der med stor sandsynlighed vil være 372.000 aarhusianere, 
når kalenderen viser 2026” (Aarhus Update, feb. 2017)

Grunden er omgivet de by på 3 sider. Tæt på ligger Koltgården med plejeboliger 
og lokalcenter. Den tidligere Kolt skole er nedlagt og eleverne fl yttet til en ny 
Bavnehøj skole. Tilbage ligger boldbanerne, som hører under Kolt Idrætsfor-
ening. Arealerne kunne med fordel gentænkes i sammenhæng med arealudvik-
lingsområdet og til gavn for udlægningen af de fremtidige rekreative arealer i 
området.

PLANLÆGNING I OMRÅDET KOLT-HASSELAGER

Redegørelsen til Kommuneplan 2017 understøtter en udvikling ”der gør det 
mere attraktivt for seniorer at fl ytte til mindre, mere overkommelige boliger, så 
de ikke er bundet til de større boliger, som mange af børnefamilierne efterspør-
ger.” 

Desuden foreslås det i redegørelsen, at ”større villaer vil egne sig til udstykning 
i ejerlejligheder med lodrette eller vandrette lejlighedsskel og der vil kunne ska-
bes alsidighed i områderne, hvis nogle af parcelhusene overgår fra at være bolig 
for én familie til to eller fl ere.” 

Og ”Der skal skabes gode muligheder for at lave og afprøve nye attraktive bo-
former tilpasset hverdagslivets skiftende behov. Det kan være bofællesskaber, 
opgangsfællesskaber, boliger til fl ere generationer og andet.”

GRUND 

Fra Fuglekærvej er et fi nt kig ind over den skrående grund mod nordvest Sø til regnvandsopsamling giver et rekreativt område med mulighed for dyreliv 
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LANDSKAB 

Området i Kolt er beliggende ca. 10 km fra Aarhus centrum, hvor byen møder 
landet. Et par kilometer nord for området skærer Østjyske motorvej sig ind 
mod Århus, hvor tilkørsler giver let adgang til det nationale motorvejsnet. 

Grunden er beliggende i landzone i direkte tilknytning til Kolt by, hvor arealet 
mod syd afgrænses af Fuglekærvej og boligbebyggelse samt boldbaner på den 
anden side af vejen.

Arealet består af to delområder:  (Kolt By, Kolt 11C) på 100.042 m2 og (Kunne-
rup By, Ormslev 2Z) på 40.562 m2 (hvoraf ca. 6615 m2 er i proces med at blive 
udmatrikuleret). Tilsammen udgør arealet ca. 133.989 m2 som i dag henligger 
overvejende som græsarealer med et mindre stykke fredskov (kategori 3 na-
tur), et stykke mose og en lille sø. Der er tillige etableret et regnvandsbassin ud 
mod Fuglekærvej, hvis vandspejl varerier i højde henover året – den off entlige 
gående trafi k er dirigeret ind over arealet for at give plads og opnå større tra-
fi ksikkerhed. 

Landskabet falder mod nord og nordøst og giver fi ne udsigtslinjer ind over 
Århus by Brabrand og havn med kranerne i baggrunden – både de fi ne land-
skabskaraktertræk og udsigtslinjer bør bevares og understøttes af en grøn 
byggemodning og udstykningsplan, som forholder sig til eventuelle eksiste-
rende skovbyggelinjer. 

ANALYSE  - GRØN STRUKTUR 

Ankomst til Naturby Kolt via Fuglekærvej beliggende syd for grunden 
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ANALYSE - BLÅ STRUKTUR 

OMRÅDETS VANDFORHOLD

Områdets østlige del er præget af blå vandspejl - både naturlige og udgravede 
regnvandssøer. Åbnes området og beskyttes og integreres de blå potentialer, 
den særlige fauna, fugle og dyreliv kan det tilføre den nye bydel og beboere 
væsenlige attraktioner og oplevelser.

Grunden ligger på et vandindvindingsområde, hvor det primære grundvands-
magasin har en naturlig beskyttelse af mere end 30 meter ler. For at afl aste det 
lokale kloaknet, understøtte Aarhus Kommunes klimatilpasningsplan og sikre 
den miljømæssige bæredygtighed i området bør arealudviklingen tage højde 
for en klimavenlig håndtering af regnvand med LAR tiltag (lokal afl edning af 
regnvand), hvor overfl adevand indgår i det naturlige vandkredsløb og inte-
greres i strømningsvejene for den blå og grønne landskabsplan for området 
og derved samtidig bidrage til oplevelse og inspirerende læring for områdets 
beboere. Derfor foreslås, at der etableres naturstationer bl.a. i nærhed til søen 
og det våde område i øst.

På arealets nordlige del er der planlagt, men endnu ikke etableret en spilde-
vandsbrønd, som kan integreres i den blå plan.

Eksisterende vandopsamling til sø i grundens østlige ende.
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TRANSPORT 

Området har i dag let adgang til mange former for transport – både off entlig 
og privat, buslinjer og cykelstier.  Og med en stationsnærhed på under 700 m. 
til en kommende letbanestation vil transport direkte til Aarhus Midtby lægge 
op til at benytte den off entlige transport i endnu højere grad end det er tilfæl-
det i dag.

ANALYSE - INFRASTRUKTUR 

MOOMOOOOOOMOOOOMOOOMOOOOOOOMOOOOOOOOMOTOTTTTTTTTTTT RVRVRVRVRVRVVRVRVRVRVRVRVRVRVVRVVRVVRVRVVVVRVVRVVVVVVVVVVVEJEJEEJEJEJEJEJJEJEJEJEJEJEJJEJEJEEJJJJEJEJEJEJ 

ADADADADADADADADADADADADADADADADADDADAADADAAADADADGAAAAAAAGAAGAGAAAAAAGAAGAAGAAGGGGG NGGNGNGGNGNGNGNGNGNGNGNGGNGGNGNGNGGGNNNN TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTILIIIIIIIIII  
MOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOOMOMOMOMMOMOMOMOMOMOOMOMOMOMMMMOMMOTOTOTTTOOORVRVRVVRVRRVRVVVRVRVRVRVVVRRVRVRVVVRVVVVVVVEJEJJEJEJEJEJJJEJEJJJEJEJEJEJEEEJEEEEEEEE  

FUGLEKÆRVEJ 

BUBUBBUBUBUBUBUUBUBUBUBUBUBBUBUBUUBUBUUBBUUBBBUUB STSTSTSTSTSTSSSSSSSTSSSSSSSSTSSTSSSSS RAFIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

NYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNNYNYYNYNYNYNYYNYNYNYNYNYYNYNYYNYNYYNYNNYYNYNYNYNYNYNYNNYY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADGDDGDGDGDGDGDGDGDGDDGDGDDDGDGDGDGDGDGDGDGDGDGGGDGGDDDDDGDDDGDGDGDDD ANANANANANAANANANANANANANAANANANNAAANNANANNANNNNANAANANANANNG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG TTTTTTITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT L 
NANNANANANANNANANANANANNANANANANANANANANNANAANANNANANANNNAANANNNATUTUTUTUTUTTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUUTUTUTUTUUTUTTTUTUUUUTUT RBRBRBRBRBRBRBRBRRBRBRBRRBRBBRBRRBRBRBRBRBRBBRBRBRRBRBRRBBRBBY YYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY KOKOKOKOKOKOOKOKOKOKOKOKOKOOKOOOKOKOKKKKOKOKOKKKOOOOOOOKOOKOKKKKOLTLTLTLTTTLTLTLTLTLTLTLTLTTLTLTLTLTTLLLTLTLTLTLTLTLTLLTTTLTLTTTTTTLTTT 

Kommende kobling mellem Naturby Kolt og Kolt Hasselager etableres let ved at fl ytte 
kampestenene og forlænge den eksisterende vej. 

Udsnit af kort over planlagt letbane til bl.a. Aarhus med stop på Kolt Kirkevej 

Å

Ingerslevs Plads

Marselis Boulevard

Viby Torv

Viby Stadion

Vangsbovej

Hasselager

Kunnerupvej

Pilegårdsvej

Kolt Kirkevej

Harald Jensens Plads

Kongsvang

Tranbjerg

Nørrevænget

Mølleparken

Vilhelmsborg

Mårslet

Viby J
Rosenhøj

Øllegårdsvej

Gunnar Clausens Vej
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PLANKRAV 

AREALER TIL ALLE BOLIGTYPER

OMSTILLING TIL GRØN ENERGI

LANDSKABET

EN GRØNNERE BY MED MERE BLÅT

SAMMENHÆNG MELLEM NATUROMRÅDER

Debatoplæg om temaplaner

Maj 2019

AARHUS KOMMUNES DEBATOPLÆG OM TEMAPLANER 

Aarhus Kommune har netop (maj 2019) udsendt 5 temaplaner i forbindelse 
med Forslag til Planstrategi 2019 og dermed revidering af Kommuneplanen. 

De 5 temaer er:

1. Arealer til alle boligtyper

2. Omstilling til grøn energi

3. Landskabet

4. En grønnere by med mere blåt

5. Sammenhæng mellem naturområder

Aarhus Kommune inviterer til forslag og idéer til det videre arbejde.

Under temaet ”Arealer til alle boligtyper” lægger Aarhus Kommune vægt på; at 
gentænke de eksisterende ubebyggede arealer og dermed tilvejebringe mulig-
heden for at skabe en god fordeling af enfamiliehuse (åben lav boligbebyggel-
se) i Aarhus området. 

KOMMUNEPLAN 2017 

I kommuneplan 2017 er areal (220109RE) reserveret til rekreative formål og i 
sin tid tænkt til udvidelse af boldbanerne syd for Fuglekærvej:

’Områdets anvendelse er fastlagt til rekreative formål i form af idrætsanlæg’ 
Konkrete bestemmelser for rammeomådet: 

’Området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for  
at drive området som off entligt rekreativt område’ 

Vi foreslår at dette område integreres i den nye Naturby Kolt og anvendes i 
forbindelse med grønt rekreativt areal, adkomstvej til området og fælles facili-
ter f.eks. forsamlingshus for områdets beboere og borgere. Se side 11. 

BEBYGGELSESPROCENT 

Der arbejdes med en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 25 – 30 %, som til-
lader en fl eksibel bearbejdning af området, hvor der på udvalgte storparceller 
kan tillades en hensigtsmæssig, tættere og mere urban bebyggelse.

Grundareal er ca. 133.989 m². Dette vil ved en bebyggelsesprocent 30% give 
byggeret 40.196 m². Ved bebyggelsesprocent 25% er byggeret 33.497 m². 

Vi foreslår en lavere bebyggelsesprocent på det samlede areal og varieret i 
forhold til de enkelte foreslåede storparceller, som vises side 11.

Planlagt idrætsområde omdannes til området med fælles faciliteter, forsamlingshus mv. 
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BOLIGTYPER I NATURBY KOLT 

FRA ISOLEREDE MATRIKLER TIL FÆLLES UDERUM

Med dette opdaterede idéoplæg for en bæredygtig arealudvikling i Kolt intro-
ducerer vi vores bud på, hvordan vi med udgangspunkt stedets iboende kvali-
teter kan skabe grundlaget for en ny bydel, hvor en åben lav boligbebyggelse 
kan kombineres af forskellige boligformer, som sikrer forskellige aldersgrupper 
og familiemønstre på tværs og dermed målrettes generationernes og familier-
nes forskelligartede behov, samtidig med at lokale hensyn og behov tilgode-
ses.  – og derved prioritere landskabet, som ”det store i det små”.

NY NATURBY KOLT - FORSLAG 

Den bæredygtige udviklingsstrategi og helhedsplanlægning foreslås tænkt som:

 Opdeling og integrering af arealet i naturområder, rekreative- og be-
byggede arealer

 Skabe sammenhæng med eksisterende kommunale tilbud, lokale    (fri-
tids)aktiviteter, eksisterende infrastrukturer og naturarealer 

 Etablering af fællesfaciliteter for Koltområdet evt. som kvarters- eller 
fælleshus

 Underopdeling af de bebyggede arealer i fl eksible storparceller

o Åben lav boligbebyggelse i form af generationsklynger 

o Enfamiliehuse beliggende i selvforsynende fællesskaber og en-
heder

o Bofællesskaber for seniorer 

o ”Urbane” rækkehuse tilegnet de 37 forskellige familietyper

 Etablere mulighed for bæredygtige tiltag og deleøkonomi

 Etapedeling med grøn og blå byggemodning

Idéoplægget fremtidssikres således borgernes fremtidige bo- og levemønstre 
med forskellige boligtyper, der kan matche nogle af de 37 måder at være familie 
på i Danmark (Danmarks Statistik) nu og i fremtiden.

Desuden menes mere end 80.000 seniorer i Danmark at ønske at bytte deres 
store boliger ud med en mindre bolig i et fællesskab med andre, som deler vær-
dier og ønsker om et godt seniorliv.

MANGFOLDIGE BOLIGTYPER 

Vi ønsker at udbygge boligdiversiteten i området med nye boligformer, herun-
der også seniorbofællesskaber, som derved kan frigive eksisterende familieboli-
ger i området og sikre ældre mere hensigtsmæssige boliger i deres lokalområde. 

Vi ønsker at udvikle arealet til en ny bæredygtig naturby, hvor både sociale, mil-
jømæssige og økonomiske hensyn er integreret i en ny fremtidssikret bydel for 
Kolt området.

’TRÆ PÅ 1000 MÅDER’ 

I det videre arbejde med udvikling af helhedsplanen ønsker vi at arbejde med 
træ på mange tænkelige måder; i landskabsbearbejdningen, i konstruktioner, 
som facadebeklædning og øvrige materialer i bygningerne. 

Villa med træspån på facader               
(Tegnestuen B19)

Træ som konstruktioner og facade-        
materialer 
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FORSLAG TIL AREALUDLÆG - NATURBY KOLT 

Reference på boligklynger til storparcel/
etape 1-3 med bl.a. bofællesskaber    
(Kant arkitekter)

Reference på gårdhavehuse til storparcel/
etape 4-5 (Jørn Utzon)

Naturlegepladser for områdets 
børn og dagtilbud

Udendørs natur-træningsbaner 
for den lokale idrætsforening og 
beboere i området

Sø

Sø

Fælled
Fælled med sti 

Ankomst
Eksisterende 
fredskov 

Naturstationer – samarbejde med skolen 
(forskellige biotoper ved sø og skov) og                  
naturpavillion i samarbejde med Koltgården 
(ældrecenter)

Fællesstationer 

Haver 
Haver 

Haver 

Mødested

Bålplads

Pavillon

Kvartershus 

Butik  

Storparcel 4                               
’Ved skovbrynet’                                      

Storparcel 5                           
’Havefællesskabet’                                    

Storparcel 2 
’Bakkedraget’

Storparcel 3 
’Bakkedraget’

Storparcel 1

Kommunalt reserveret 
areal iht kommuneplan 
2017

Bebyggelsesprocent 
ca. 20-25 %

Bebyggelsesprocent 
ca. 20-25 %

Bebyggelsesprocent 
ca. 15-20 %

Bebyggelsesprocent 
ca. 25-30 %

Bebyggelsesprocenter foreslås udlagt i forhold til 
landskabet og med mulighed for fortætning på sigt 

Bebyggelsesprocent 
ca. 25-30 %
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NATUR OG FÆLLESSKABER I NATURBY KOLT 

Fællesskab omkring dyrkning og spisning Legepladser udført i træ som indpasser sig i det landskabelige område Fredskoven på grunden åbnes via stier for rekreativt ophold 

Naturstationer etableres med aktiviteter for alle aldersgrupper Enkel bygninger opføres til praktiske formål Muligheder for motion i nærområdet skabes og indpasses i naturen 
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PROCESPLAN & PERSPEKTIV 

NATURBY KOLT, SOM NYT BYUDVIKLINGSOMRÅDE 

Arealet anmodes medtaget i kommuneplanlægningen til byudviklingsformål, 
og såfremt Aarhus Kommune ser positivt på at indgå i realiseringen af områ-
dets planforhold og processer, kan vi forestille os, at det næste skridt i proces-
sen vil være at udarbejde en Helhedsplan, som går forud for en egentlig lokal-
planproces for området. 

HELHEDSPLAN FOR NATURBY KOLT

Helhedsplanen tænkes udarbejdet gennem en dialog med lokale borgere, or-
ganisationer, forskellige kommunale tilbud og Kolt Hasselagers fællesråd

Helhedsplanen tænkes udmøntet overordnet gennem bæredygtig udvikling og 
DGNB screening, herunder en grøn og en blå byggemodning, hvor landskabet 
for det nye område disponeres og opdeles i storparceller, som udvikles med 
forskellige boligtyper og samles i et lokalt samlingssted med dyrkningsfælles-
skab og naturby-butik.

Intentionen er at de fl eksible storparceller udlægges efter landskabsmæssige 
hensyn (udsigtslinjer, blå vandsstrømningslinjer, byggelinjer og hensyn til tæt-
hed og bebyggelsesprocent og herefter enkeltvis kan udbydes løbende efter 
områdets behov og efterspørgsel.

Opdeling af planen i etaper, gennem grøn og blå byggemodning, hvor land-
skabet forberedes til den fremtidige bebyggelse og derigennem åbnes op som 
rekreativt område for lokale beboere og borgere i Kolt.

Opdelingen foreslås i 5-7 fl eksible storparceller tilegnet bebyggelse af for-
skellige boligformer, som matcher landskabet og samles omkring det fælles 
samlingssted, dyrkningsfællesskab og naturby-fælleshuset evt. etableret delvist 
som natur- eller gårdbutikkken. Følgende lag tænkes indlejret over hinanden, 
forberedt og udbudt i forskellige etaper:

1. Landskabet udlægges efter en grøn og blå byggemodning som ”mid-
lertidigt” rekreativt areal i Kolt.

2. Vejadgang etableres og traditionel byggemodning gennemføres.

3. Fælles samlingssted med dyrkningsfællesskab og naturby-butik etable-
res som katalysator

4. Storparcellerne udbydes enkeltvis som investorprojekter og almennyt-
tigt byggeri efter helhedsplanens vision og lokalplanens bestemmelser

5. Mulighed for fortætning af området efter helhedsplanens vision og 
fremtidige kommuneplan-strategier og behov.

En DGNB screening kan sikre en god proces til bæredygtige valg Fra Kolt Hasselager Fællesråds vision for området

ØKONOMI
(22,5 %)

MILJØ
(22,5 %)

TEKNIK
(22,5 %)

PROCES
(10 %)

SOCIAL
(22,5 %)

Efter denne plan kan man tidligt påbegynde en borgerproces, hvor Fællesrådet 
Kolt – Hasselager og beboerne i området inviteres med til at udvikle områdets 
fælles rekreative arealer, samlingssted og aktiviteter, og dermed er med til at 
forberede områdets bæredygtige udvikling, som understøtter visionen og de 8 
principper i Kolt-Hasselager Fællesråds udviklingsplan.
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PROCESPLAN & PERSPEKTIV 

VÆSENTLIGE INTERESSENTER 

De væsentlige interessenter i området skal inddrages til udvikling 
af  de forskellige potentialer og afklaring af behov ved en fremtidig 
arealudvikling 

Dialog med Fællesrådet                  
Kolt Hasselager

De rekreative områder kan åbne sig 
for besøg fra skoler og institutioner i 
nærområdet med leg og læring om-
kring natur og bæredygtighed.

Der påtænkes kontakt til lokalbefolkningen i samskabende 
processer, hvor borgerinddragelse kan blive omdrejnings-
punkter for nye initiativer .

Dialog med ældreomsorg                
Aarhus Kommune og fælles-
området 

Dialog med fl ere større interessegrupper indenforfor seniorer og    
boformer på tværs af generationer. F.eks. Center for sund aldring, 
Danske Seniorer og Ældreforum 

AREAL-
UDVIKLING 

VIDENSBASERET 
INNOVATION 

LOKALBEFOLKNINGEN 

FÆLLES-
RÅDET  

LOKALCENTER 
KOLTGÅRDEN  

SKOLE OG 
INSTITUTIONER   


