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Plan + tekst

Visionen er at byudvikle området så det skaber 
merværdi for det omkringliggende bysamfund, 
og at dette sker gennem en dyrkelse af stedets 
eksisterende kvaliteter.

Ny skov og boliger i det grønne etableres på 
en måde, der giver værdi for både det nye 
byområde og for hele Mårslet. 

Nye sammenhænge
Udvikling af området øst for Eskegården i Mårslet vil skabe mulighed for 
nye boligbebyggelser baseret på kvalitet i arkitektur og udearealer, skabe 
tættere forbindelse mellem by og natur samt muliggøre nye forbindelser 
der binder byen sammen.

Området er unikt beliggende i Mårslet, hvor en grøn landskabskile møder 
landsbyen, og hvor både byens faciliteter og store, åbne landskabstræk 
er nærmeste nabo. At samle boliger og bylivsfunktioner i forlængelse 
af bykernen giver mulighed for synergieffekter til byens erhvervsliv, og 
medvirke til at fremtidssikre byens skole og fritidsfaciliteter.
Nærhed til letbanestop og bymidte gør området oplagt til afrunding af 
Mårslet, fremfor en yderligere randbebyggelse i byens kant.

Der er i Mårslet rig mulighed for at skabe et sammenhængende bymiljø 
med forbindelser mellem station, boliger, butikker, skoler, børnehave, 
skov og natur. Med kort afstand til letbanestop og god forbindelse til 
den kommende Beder-Bering vej, vil boligerne være attraktive for de der 
ønsker at bo midt i en landsby, med direkte adgang til naturen og med 
gode forbindelser til Aarhus, Odder og motorvejen. Udvikling af området 
kan bidrage til øget bosætning i byen, ligesom boligernes kvalitet og 
samspil med den omgivende natur kan medvirke til at tiltrække nytilflyttere 
til kommunen.

Nye bykvarteret vil give mulighed for at etablere nye stiforbindelser, der 
kan skabe genveje til letbane og bymidte, og binde området sammen 
med den eksisterende by på nye måder. Der er allerede idag opstået 
improviserede stiforbindelser gennem området, og disse kan udvikles 
og styrkes i en ny udvikling. Nye forbindelser giver mulighed for nye 
bevægelsesmønstre og aktiv brug af landskabet, og kan således styrke 
sammenhængskraften i hele lokalsamfundet.

Bæredygtighed og fælleskaber
En udvikling af området vil have fokus på adgang til natur og landskab, 
sikker færdsel for børn og voksne og udvikling af bæredygtige 
familieboliger. Også social bæredygtighed i form af fællesskaber i 
bebyggelserne, omkring opholdsarealer, mødesteder, nyttehaver og 
legeplads, samt fællesskaber på tværs af byen omkring nye rekreative 
mødesteder i landskabet vil være i fokus. 

Det er intentionen at udvikle et område med blandede ejerformer, 
boligstørrelser og boligtyper – herunder almene boliger - der henvender 
sig til flere målgrupper som familier, seniorer, enlige mv, og sikrer en 
blanding i beboere og naboskaber.  

VISION



Naturen som udgangspunkt
Landskabet omkring Mårslet er markant og indgår i en vigtig landskabelig, 
rekreativ og økologisk sammenhæng. Danmarks Naturfredningsforening 
beskriver, hvordan ”Giberåens udspring i Tranbjerg Sø, gennem Mårslet 
og tæt forbi Vilhelmsborg, Skalsbjerg, Fulden, Skovmøllen og videre 
til Moesgård Strand udgør et sammenhængende smukt naturområde”. 
Visionen for udvikling af området tager udgangspunkt i en fortsættelse af 
denne landskabelige og kulturhistoriske sammenhæng. 

Landskabelige elementer som Giber Å, terrænformationer og store træer 
der markerer grundens afgrænsning, udgør stedets primære identitet og 
kvalitet. En del af området er udpeget til skovrejsning, hvilket sammen med 
de øvrige elementer skal indarbejdes som et naturligt udgangspunkt for 
bebyggelsesplanerne. 

Åbrinken der i dag er omgivet af opdyrket areal, kan med en bevidst 
håndtering af landskabet blive styrket som biotop, og medvirke til at 
naturen bliver en aktiv ressource for byen. 

Udvikling med omtanke
Udvikling af området kan inddeles i flere trin med området omkring 
Eskegården som indledende katalysator. Herefter vil område 2 være et 
naturligt næste trin, som en fortsættelse af åben-lav bebyggelsen ved 
Langballevænget, hvorfra der allerede er forberedt for adgang til et nyt 
område mod syd. Den grønne kile trækkes ind mellem nyt boligområde og 
eksisterende boliger på Langballevænget, for at skabe respektafstand og 
sikre udsigt til landskabet. 
Område 3 kan på sigt knytte skov, landskab og by sammen i en samlet 
helhed f.eks. med udgangspunkt i almene boliger, daginstitutioner el. 
lign. Udviklingen af alle tre områder skal tage udgangspunkt i bevarelse 
af en sammenhængende grøn kile, der trækker naturen helt ind i Mårslet 
bymidte.
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Eskegården
Område udlagt til boligformål i Kommuneplan 2017
Lokalplan under udarbejdelse



1.  Mårslet Skov og Giber Å
Mårslet har mulighed for at få bynær skov med enestående rekreative og 
naturmæssige kvaliteter. Skoven vil følge Giber Å og med stier og beplantning 
skabe en sammenhængende forbindelse fra Bomgårdshaven over Vilhelmsborg 
til Moesgaard.

2.  Forstærket bykerne i Mårslet
Det er en stor fordel for byens liv og sammenhæng at samle funktioner og boliger 
tæt på bykernen og stationen fremfor at lave flere randbebyggelser i byens kant. 
Området ligger i en afstand af 100-700 meter fra den gamle landsbykerne. 

3.  Blandet boligområde, en fremtidssikring
Området har potentiale til at blive et visionært og helstøbt bud på Fremtidens 
boligområde. Her kan boliger udvikles efter bæredygtige principper og i nærhed 
til station, skole, butikker og natur. Området kan rumme både familie- og 
seniorboliger, og der tilstræbes blandede ejerformer.  
 
4.  Styrket sammenhængskraft 
Et nyt bykvarter vil give mulighed for at etablere nye stiforbindelser, der 
kan skabe genveje til letbane og bymidte, og binde området sammen med 
den eksisterende by på nye måder. Nye forbindelser giver mulighed for 
nye bevægelsesmønstre og aktiv brug af landskabet, og kan således styrke 
sammenhængskraften i hele lokalsamfundet.
 
5.  Helhed i Mårslet - og i den sydlige del af kommunen
Visionen for området kan danne afsæt for en helhedstænkning omkring udvikling 
og afgrænsning af Mårslet - også set i relation til de andre små selvstændige 
bysamfund syd for Aarhus.

HVORFOR?


