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Kommuneplanafdelingen    Højbjerg 15. 05.2018 
 
 
 
 
Vedr. : Boligprojekt for matrikelnr. 8 g og 1 a, Fastrup by, Vitved 
 
 
I forbindelse med Aarhus Kommunes revision af seneste Planstrategi genfremsendes hermed 
ønske om inddragelse af ovenstående arealer i kommende områder for byudvikling. 
 
Der er indgået optionsaftale med ejeren, Rasmus Thomasen, Fastrupvej 111, 8355 Solbjerg om 
erhvervelse af arealerne: 

- 8 g Fastrup by, Vitved: 30.235 kvm, heraf vejareal 1226 kvm 
- 1 a Fastrup by, Vitved: 33.666 kvm, heraf areal 0 kvm 

 
Forslag 
 
I situationsplanen, som er sendt fotografisk, angives en bebyggelse af 

- 8 g med 16 dobbelthuse i tæt, lav bebyggelse 
- 1 a med 32 parcelhuse svarende til bebyggelsen i Højlundsparken 

 
Igennem 70’erne blev der gennemført en udstykning af parcelhusgrunde i Solbjergs vestlige del på 
et areal syd for Fastrupvej, Højlundsparken. 
Denne udstykning har aldrig fået en naturlig afslutning, og vores projekt færdiggør denne 
bebyggelse med respekt for, at der ikke sker en sammenbygning med landsbyen Fastrup, idet 
Fastrup er adskilt med en ”grøn kile”. 
 
Området syd for Fastrupvej -  8 g – er i modsætning til parcelhusområdet udformet med et 
gadeforløb, der indikerer et landbymiljø, hvor de enkelte huse er drejet for hinanden, så der til 
stadighed opstår forskellige vinkler. Denne bebyggelse er udformet, således at det giver en 
naturlig afslutning af Solbjergs vestlige del. 
 
Infrastruktur 
 
I forbindelse med bebyggelsens udformning er infrastrukturen med fordelingsveje, boligveje og 
stier fortsat, således området med parcelhuse vil fremstå som en udbygning og afslutning af det 
eksisterende parcelhuskvarter. 
 
Indkørslen til dobbelthusene – kaldet ”landsbyen” – sker via Lykkegårdsvej. 
 
Vejforbindelsen til Aarhus og de mange arbejdspladser i industriområderne Viby og Holme sker via 
Gammel Horsens landevej, hvor trafikbelastningen i spidsbelastningstiderne er af mindre omfang. 
Køretiden til arbejdspladserne er ca. 10 minutter. 
 



Cykel- og gangstiforbindelsen mellem landsbyen Fastrup og Fastrupvej vil blive bevaret, og i 
forbindelse med byggemodningen vil den blive belyst. 
 
Skole og daginstitutioner 
 
Ifølge vore oplysninger er der ingen kapacitetsproblemer på skolen, mens der for nuværende 
pågår udvidelser af daginstitutionspladser. 
 
Miljø 
 
Begge bebyggelser vil være placeret i et attraktivt landligt miljø med udsigt til Solbjerg sø og åbne 
marker. Friarealer vil sike og skabe rammerne for et godt miljø. 
 
Konklusion 
 
Vores forslag indebærer 

- at der sikres boligmuligheder for folk, der arbejder i Sydbyen med hurtig transport til 
arbejdsstedet 

- at der lukkes et ”hul” i bebyggelsen, Højlundsparken, som får en naturlig afslutning 
- at landsbyen Fastrup sikres landsbymiljøet ved etablering af en ”grøn kile” 
- at der skabes et landligt miljø med tæt, lav-bebyggelsen, som overgang mellem by og land 
- at området underbygger udvidelsen af de nye institutioner 
- at der skabes et kreativt boligområde med udsigt og miljø til fornuftige priser i kommunens 

randområde og som alternativ til de forventelige eksproportioner i forbindelse med den 
elektrificcerede togforbindelse 

 
 
Vi ser frem til, at vores forslag til færdiggørelse af Solbjergs vestlige del vil indgå i kommunens 
revision af kommuneplanen i foråret 2019, og vi deltager gerne i et uddybende møde om sagen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jørgen Østergaard    Bjørn Eppler 
Hørretløkken 196    Provsteparkvej 22 
8320 Mårslet     8270 Højbjerg 
Mail: jorgen.ostergaard@mail.dk     
Mobiltlf.: 40192220   
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