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Nærværende indlæg er delt op i 4 dele. Første del omhandler det plan- 

mæssige grundlag for et Fabulas projekt i Skødstrup og er udarbejdet i 

samarbejde med Mette Grønborg, Plusform Arkitekter. Del 2, 3 og 4 er 

udarbejdet af Fabulas. Del 1 præsenterer et indlæg til planstrategien for 

Skødstrup. Del 2 giver et omrids af områdets historiske udvikling, med en 

markering af det foreslåede byudviklingsareal (matrikelerne 11G og 11AB). 

Del 3 & 4 vedrører Fabulas’ visioner om byudvikling der forhåbentlig bed-

re matcher fremtidens klimamålsætninger og borgersammensætning. 

Endvidere uddyber del 4 hvorledes Fabulas’ ønsker at udvikle gentænkte 

og moderne bofællesskaber på matrikelerne 11G og 11AB, der imødekom-

mer boligbehovet i den hastigt voksende gruppe af seniorer og familier, 

der efterspørger nye boformer.



Forslag til afrunding af byen

Forslag til naturbevaring

Fabulas ønsker at byde ind med et projekt, 

der giver mulighed for at ændre Skødstrups 

afrunding mod øst og danne en ny kant ud 

mod det åbne land og Djurslandmotorvejen. 

1.1 Indlæg til 
Planstrategidebatten 2019
SKØDSTRUP ØST

Skødstrup er en by i vækst, der er omkranset 

af dyrkede arealer. Projektet kan ses som et 

bud på en måde at lade by møde landbrugs-

jord, en form for opløsning af byens kant, 

hvor en let bebygget afrunding af byen kan 

medvirke til at en del af de nære omkring-

liggende arealer kan indgå som opholdsare-

aler.

1-planshuse 
15 - 25% bebyggelsesprocent

DEL 1 - AREALER TIL ALLE BOLIGTYPER

AARHUS 

SKØDSTRUP
LØGTEN

LYSTRUP

11G & 
11AB

Arealafgrænsningen (11G & 11AB) Djurslandmotorvej E45, 20 min til Aarhus

Letbanen, 27 min til Aarhus H
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Hovedidéen i Fabulas' projekt, er at fokusere 

på naturen imellem og omkring boligerne, 

hvilket fordrer en lav bebyggelsesprocent på 

mellem 15 og 25%, der normalt ikke anven-

des i byudviklingsprojekter. For at opfylde 

dette, tænkes området bebygget eksten-

sivt med både små boliger på små grunde 

og tæt-lave boliger i klynger, da begge bo-

ligtyper har behov for store fælles natur- og 

opholdsområder til at supplere det begræn-

sede privatejede opholdsareal der udlægges 

tæt på boligen.

1.1.1 Byens vækst er fortrinsvis sket omkring 

den nord-sydgående vejakse på Grenåvej, 

hvilket har afstedkommet en langstrakt by-

dannelse. Hvis man planmæssigt set øjner 

en fordel i at lade byen udvikle sig omkring 

letbanestoppene, kunne dette stykke land-

brugsjord være et fordelagtigt sted at un-

dersøge mulighederne for byudvikling. Og 

da området ligger ca. 900 – 1000 meter fra 

letbanestoppet i Skødstrup, kunne her være 

et grundlag for at udvikle boliger for befolk-

ningsgrupper der ønsker at leve bilfrit.

Løgten og Skødstrups skolekapacitet er til 

dialog i disse år. Der er i byens hidtidige ud-

vikling fortrinsvis blevet opført familieboli-

ger. Området der foreslås inddraget som by-

udviklingsområde ønskes derfor udlagt og 

bebygget med mulighed for at lave et blan-

det byområde med fx generationsbofælles-

skaber, små grunde med mindre boliger og 

tæt-lav bebyggelse opført i klynger, hvilket 

kunne være medvirkende til at en stor del 

af beboerne vil bestå af ældre der fraflytter 

større enfamiliehuse. Med et generations-

fællesskab opnås desuden at der bliver mu-

lighed for at unge og ældre kan leve i det 

samme område. 

Letbanens radius

Fabulas byggestruktur
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Ved at skabe et let bebygget boligområde 

med store grønne, beplantede mellemrum 

og en grøn buffer mod øst, som bl.a. også 

skal indeholde en støjvold ud mod Djurs-

landmotorvejen, kan her skabes et område 

der bliver tilgængeligt til gåture, som løbe-

rute, til idræt og bevægelse samt anderledes 

naturoplevelser for beboere i Skødstrup. Are-

alet udtages af dyrkning og kan fremover fx 

fremstå med beplantning i form af frugttræ-

er, skovbeplantning samt områder udlagt til 

beboerhaver og lignende.

Det område der ønskes en dialog om, har i 

dag en anvendelse som landbrugsområ-

de i dyrkning. Området er lettere kuperet 

og skrånende ned mod motorvejsområdet. 

Der er derfor mulighed for at udvikle områ-

det med én- og toetages bebyggelse, uden 

at det vil tage de fine udsigter og kig der er 

fra det eksisterende Skødstrup mod Mols og 

Aarhusbugten. 

1.2 OPLEVELSESMULIGHEDER 
OG AKTIVITETER

Området tænkes også som et grønt nærmiljø der 

ikke blot henvender sig til beboerne i området,

men også til de omkringliggende naboområder. 

Det er vigtigt at den grønne byzone bliver en del

af den eksisterende by og at man som borger i na-

bolaget kan få glæde af de muligheder som det 

nye byområde kan tilbyde.
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1.4 STØJVOLD

Rekreative områder i det åbne land, 
sommerhusområder, campingpladser o.l

Hoteller, kontorer mv.

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og 
undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. 
Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker

OMRÅDETYPE GRÆNSEVÆRDI, Lden ≤

53 dB

58 dB

63 dB

Sammenlignes resultaterne for de eksiste-

rende støjforhold og det fremtidige forslag, 

ses det at støjniveauet på, nord, nordvest og 

vest for, projektområdet vil opleve en signifi-

kant reduktion af vejtrafikstøjniveauet. Dette 

gavner ikke blot projektområdet, men også  

de eksisterende boliger umiddelbart mod 

vest og nordvest, samt det nye boligområde 

nord for projektområdet. 

Støjvolden bliver en del af naturpassagen 

som krydser området og giver byen en åben 

mulighed for aktiviteter med stier og skov-

områder. Støjvolden er også med til at forme 

afrunding til byen.

Matrikel 11G - Bufferzone fra by til natur

Matrikel 11AB  - Bufferzone fra by til natur

Naturbevaring og mulig fremtidig 
afrunding af byen

Sti til letbanen (1 km)

Vejadgang

Mulig alternativ vejadgang

Letbane, 25 min til Aarhus H

Støjvold

1.3 OMRÅDEFORKLARING
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Støjniveau uden støjvold Støjniveau med støjvold

33   <

33 =<

53   <

53=<

43   <

43 =<

63   <

63= <

38  <

38=<

58   <

58= <

48  <

48=<

68   <

68=<

Støjmåling - rapport leveret af Niras 14/05-2019
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Aarhus Kommune

Målforhold 1:16559
Dato 15-05-2019

Aarhus Kommune

Målforhold 1:16559
Dato 15-05-2019

1995 2009

AREAL: CA. 2,072 KM2

https://webkort.aarhuskommune.dk/spatialmap?

AREAL: CA. 2,453 KM2

+ 381.000 M2

DEL 2 - SKØDSTRUP

På følgende kortserie ses arealudviklingen i Skødstrup 

Sogn fra 1995 til 2018. Hvide markeringer viser hvor nye 

byggearealer blev, eller kunne/vil blive, del af byudvik-

lingen. Den blå markering, indikerer det rekreative 

område, matrikelarealerne 11G og 11AB, hvorpå Fabulas 

søger at etablere og udlægge til nyt bebyggelsesareal. 

Nybyggerier i arealområdet siden 1995, er udviklings-

mæssigt fortrinsvist fokuseret på en linærudvikling 

der følger hovedvejen og togbanen igennem Løgten, 

Matriklerne 11AB og 11G, giver den sydlige del af byen 

en afrunding, og naturlig tilkobling til bygrænsen, og 

mere volumen.

11G & 
11AB

11G & 
11AB
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Aarhus Kommune

Målforhold 1:16559
Dato 15-05-2019

Aarhus Kommune

Målforhold 1:16559
Dato 15-05-2019

2018 NU

Boligområde (Vedtaget lokalplan)

Centerområde (Vedtaget lokalplan)

Eksisterende og planlagt by

Rekreativt område (Vedtaget lokalplan)

Blandet bolig og erhverv (Vedtaget lokalplan)

Offentligformål (Vedtaget lokalplan)

Erhvervsområde (Vedtaget lokalplan)

Perspektivareal

Mulig fremtidig afrunding af byen

+ 917.000 M2
AREAL: CA. 3,370 KM2

+11G & 11AB = 108.970 M2

      AREAL: CA. 3,831 KM2 

11G & 
11AB

11G & 
11AB
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- med henblik på at udvikle den mest attraktive og 

oplagte boform for vores primære målgrupper (Se-

niorer og familier). I et Fabulas generationsbofæl-

lesskab er samvær og livskvalitet højt prioriteret, og 

en tæt kontakt imellem yngre og ældre beboere 

fostres for at lempe ensomhed og fremme indbyr-

des forståelse samt tolerance. Derfor bor beboerne 

i egen bolig med private områder, men vil kunne 

råde over en række nøje tilpassede fællesfaciliteter, 

som er særligt udvalgt til beboerne og deres behov. 

Beboere kan eksempelvis bruge det fælles værksted 

til at lave reparationer eller låne værktøj, hvile sig i fæl-

lesstuen med loungemøbler, nyde en kop kaffe eller 

kakao fra tilhørende kaffemaskine og læse dagens 

avis, eller nyde aftenen sammen under fællesspisning 

i orangeriet eller spisesalen, samt mærke naturen og 

landskabet via kultivering af urtehaver og plantager i 

de omkringliggende omgivelser. En af kernefordele-

ne ved at bo i et Fabulas bofællesskab er, at beboerne 

kan nøjes med en mindre bolig og samtidig benytte 

sig af faciliteter, der understøtter deres livsstil uden at 

de druknes af fællesskabets ansvar.

I Aarhus kommune og resten af Danmarks 
planstrategier, håber Fabulas der gives mere 
plads til udvikling af nye alternative former for 
rammebelagte områder, som ikke er fikserede 
af tæt/lav eller åbent/lav dogmatik – men som 
imødekommer, og rummer plads til, flere af de 
generelle boformsbehov fremtidens borgere 
må have. I nærværende præsentation bliver 
Fabulas’ idé om et nyt rammeområde kaldt for 
”Grøn Byzone” – dette begreb dækker over vo-
res tanker omkring en række nøgle elementer 
som kan læses i stikordsform herunder:

DEN GRØNNE BYZONE

VI GENTÆNKER BOFÆLLESSKABET  

DEL 3 - FABULAS VISION; NYE BOFORMER

FÆLLESSKABERFÆLLESSKABER

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

NATURLIG OVERGANG FRA BY TIL LAND

SENIORBOFÆLLESSKABER

OPGØR MED ENSOMHEDEN

FORHØJET LIVSKVALITET

FORBEDRET INDEKLIMA

AKTIVITETER OG OPLEVELSER

15-25% BYGGEPROCENT

TRÆBYGGERI

KLYNGESTRUKTUR

BIOLOGISK MANGFOLDIGHED

DET ORGANISKE IND I HVERDAGEN

GENERATIONSBOFÆLLESSKAB

NÆRHED OG SAMVÆR

DET GENTÆNKTE GENERATIONSBOFÆLLESSKAB

INTEGRATION AF NATUREN I KULTUREN
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Vi stiller krav til de lodsejere som 

vi samarbejder med, for at sikre 

at det er Fabulas projekter der 

etableres på de arealer som 

Fabulas påtænker at byudvikle.

FABULAS PROCES OG KRAV TIL LODSEJERNE.

LANDZONE GODKENDELSE
TIL BYZONE

FABULAS 
GENERATIONS-

BOFÆLLESSKAB

TÆT/LAV VED 
NATUREN

ETAGEBYGGERI
I CENTRUM

UDVIKLING AF
LANDZONER NÆR BYER

Fabulas har fokus på 

det hastigt voksende, 

og oversete kundeseg-

ment, som ønsker at 

etablere sig i fællesska-

ber, hvor bebyggelsen 

er mere åben, men som 

ikke er traditionelle 

parcelgrunde eller tæt 

rækkehusbebyggelse.

Fabulas imødekom-

mer det voksende 

ønske om at bosæt-

te sig i lejligheder 

placeret i direkte 

forbindelse med 

centrum og handel. 

Vi arbejder mod op-

timering af bebyg-

gelsesprocenten i 

vores byprojekter.

Udvikling og omdannelse 

af landzone- til byzonejord, i 

områder nær større danske 

byer. Dette gøres  via opkøb 

og indgåelse at optionsafta-

ler, hvilket er nødvendigt for 

at frigøre arealer der tillader 

etablering af mere åben tæt/ 

lav bebyggelse – grøn byzone 

– en bebyggelsesform, hvor 

ubuddet i dag er begræn-

set af planstrukturmæssige 

årsager.

INDKØB TRINBRÆT MOTORVEJ SKOLE VAND
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3.1 EKSEMPLER PÅ FABULAS FLEKSIBLE BOLIGTYPER

Størrelsen på boligerne spænder størrelsesmæs-

sigt fra Small til Large. Fleksibiliteten i boligernes 

størrelse gør det muligt, for Fabulas at planlægge 

BYGGEKLODSER 

A

D

G

B

E

H

C

F

I

strukturen for et potentielt areal, så pladsen og an-

tallet af moduler kan efterkomme de behov vi ser, 

og hører, fra seniorer og børnefamilier.

Vi bygger klimavenligt, i træ, og med vedligeholdel- 

sesfri facader, via en proces der udnytter mulighe-

derne ved en mere automatiseret produktionspro-

ces med mindre fokus på arkitektens eftermæle og 

mere vægt lagt på kundernes behov.

Vi arbejder sammen med alle vores partnere, he-

nimod at opnå en langt højere grad af industriali-

sering og systematisering i tilblivelsesprocessen. 

Således vi på sigt både kan opnå en højere kvalitet 

og større ensartethed til konkurrencedygtige priser 

for vore kunder.

S M L
63 KVM

+5 M2 FÆLLES
88 KVM

+7 M2 FÆLLES

102 KVM
+8 M2 FÆLLES

SMALL

7320

68 KVM + 68 KVM 95 KVM + 95 KVM 110 KVM + 110 KVM

8900 10800

S + S M + M L + L

SMALL LARGE LARGEMEDIUM MEDIUM
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For os, går kvalitet og materialer hånd i hånd. Vi

bygger alle vores boliger fortrinsvist i træ, som sikrer 

det gode indeklima, og en CO2-venlig byggestil, 

mens vi beklæder det ydre i vedligeholdelsesfri 

materialer, der sikrer en lang levetidsalder.

Fabulas ønsker at være  blandt first-movers indenfor 

træbyggeri i Danmark, hvor vi vil gentænke brugen 

og sammensætningen af allerede gennemprøvede 

træbygningsteknikker, kendt fra udlandet og 

tilpasset danske forhold. Træ har en bedre varme-

isolationsevne end beton og stål, hvilket betyder der 

er mindre brug for traditionelle isoleringsmaterialer. 

Denne mulighed resulterer i flere indvendige 

kvadratmeter og en slankere konstruktion.

- Træbyggeri er billigere end sit rygte, og kan 

bygges til samme pris som traditionelle bygninger, 

viser erfaringer

3.2 VI BYGGER I TRÆ

DEN STORE FORSKEL
Et eksempel på beton-råhuse og træ-råhuse    

Råstofudvinding | Transport til produktionssted | Fremstilling af materialer  

Alle materialer: 2.826 TON CO2 1.775 TON CO2

1.051 TON CO2 -1.366 TON CO2

37% 409 TON CO2

85%

Alle materialer ekskl. råhus: 

Heraf betonelementer-råhus: Råhus, træelementer:

Co2 andel på råhuse: Alle materialer:

CO2 NEDBRINGELSE:

”TRÆ ER NATURENS BEDSTE 
RESSOURCE NÅR DET KOMMER 

TIL LAGRING AF CO2”

Træbyggeri reducerer byggeriets klimapåvirkning 

markant, både under og efterfølgende opførslen 

af byggeriet. 

Træ giver bedre muligheder for at genbruge 

elementer, som resulterer i en markant bedre 

cirkulær økonomisk forudsætning i boligmassen, 

fremadrettet.

Træ er hurtigere og lettere at arbejde med end 

beton.

Træmaterialer kan opnå samme bæreevne som 

beton og stål.

2.477 M3 BETONELEMENTER 
5.698 TON 1.040 TON

2.477 M3 TRÆELEMENTER 

*4.658 ton mindre vægt på fundamentet
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MED FOKUS PÅ BYKVALITET OG LIVEABILITY

AREALET MATRIKEL 11G OG 11AB
Som antydet i Del 1 og 2 – ønskes arealet på matri-

kel 11G og 11AB medtaget i den kommende kom-

muneplansrevision. Fabulas ønsker indenfor en 

kortere årrække at kunne opføre fremtidssikrede 

generationsbofællesskaber målrettet seniorer og 

børnefamilier i Aarhus Kommune. Skulle anmod-

ningen godtages, vil arealerne blive en del af en 

fremtidig byudvikling, for Skødstrup, hvor fokus 

lægges på denne nye boform. Fabulas stiler efter 

opførelse af bebyggelsesområder der indeholder 

en balanceret overgang mellem eksisterende na-

tur og by, således en overordnet positiv udvikling 

af såvel kultur- som naturmiljøer på matriklen, 

kan foregå uhindret. Udvikling af matriklen vil 

tillade integration af nye blå elementer i en grøn 

opbygning af nærområdet, til gavn for mange ty-

per biodiversitet. Fabulas har endvidere fokus på 

omstillingen fra fossil energi-infrastruktur til grøn 

energi i vores virkefelt. I det nye grønne energipa-

radigme kan vi indtænke både elbiler, og elcykler, 

samt gentænke dele af forsyningsstrukturen,  på 

matriklen, således der kan arbejdes med alterna-

tive fælles energiløsninger; såsom større batteri-, 

vind- og solløsninger. Fabulas har bevidst orien-

teret nærværende projekt så det kan indpasses i 

Aarhus kommunes planstrategi 2017, hvad angår: 

”Bykvalitet og livability for alle”. Ligeledes deler 

Fabulas i sine kerneværdier grundlæggende inte-

resseomåde med Lokal Agenda 21 (jf. planloven § 

33a) og FN’s 17 verdensmål frem mod 2030, her-

under bl.a. ’bæredygtige byer og lokalsamfund’ 

med henblik på at skabe nye områder der kan 

imødekomme den stigende mængde af forskel-

lige familiestrukturer og deres behov for at leve 

i bo-omgivelser der indeholder livskvalitetsgiven-

de; plads, natur og fællesskab.

MÅLSÆTNINGER FOR GRØNNE BYZONER

Primært 
1 planshuse desig-
net til seniorer & 

familier (bebyggel-
sesprocent på 15 

- 25%).

Arealer med plads 
til natur og menne-

sker.

Naturlige overgan-
ge fra traditionel 
by til land. (Byzo-

ner som beskytter 
landskabet)

Klimaoptimeret 
træbyggeri, med 

optimeret indekli-
ma. 

DEL 4 - FABULAS’ IDÈSKITSE FOR 
BYUDVIKLING PÅ MATRIKEL 11G og 11AB
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1: https://www.skoven-i-skolen.dk/content/biologisk-mangfoldighed
2: https://realdania.dk/tema/seniorbofaellesskaber

FORDELENE FOR SENIORENE
104.000 ældre føler sig ensomme, fortæller Re- 

aldania  i deres rapportering om seniorbofælles- 

skaber1. Ensomhed rammer i større grad denne 

livsperiode, og seniorbofællesskaber har vist sig 

at være en attraktiv løsning på problemet. 80.000 

danskere har overvejet at flytte i et seniorbofæl- 

leskab, men boligudviklingen har ikke fulgt, til- 

strækkeligt, med. Gennem forbedrede boformer 

og forstærkede sociale fællesskaber, oplever se- 

niorer at kunne fremme deres almene livskvalitet, 

markant. Fabulas søger netop at underbygge be-

boeres livskvalitet, ved hjælp af en gentænkning 

af bofællesskabsformen. Hvis hensigt er skabelse 

af et fællesskab hvor der opfordres til daglige og 

spontane fællesaktiviteter og sparring med hin-

anden på tværs af generationerne, med andre 

ord; et generationsfællesskab.

1: https://www.skoven-i-skolen.dk/content/biologisk-mangfoldighed
2: https://realdania.dk/tema/seniorbofaellesskaber

Designed by katemangostar

Designed by katemangostar

4.1 ETABLERING AF 
SENIORBOFÆLLESSKABER 

4.2 BOSÆTTELSE I 
STORBYENS OPLAND OG 
TÆT VED NATUR

4.2.1 NÆRHED TIL STORBYEN
Med en placering tæt på Aarhus, i en periode med 

stor fortætning af områder i kommunen, vil den 

ønskede arealudvikling medvirke til at indfri den 

store efterspørgsel fra familier og seniorer, på bo-

ligtilbud der opfylder deres ønsker om at bosæt-

te sig i bofællesskaber i naturskønne omgivelser i 

oplandsbyer nær metropolen.

4.2.2 FÆLLESSKAB SKABER DET GODE LIV.
Den daglige interaktion mellem seniorer, familier 

og børn er centrale elementer, når sociale proble-

mer; eksempelvis ensomhed, skal modvirkes. Når 

hverdagen byder på frivillige sociale muligheder 

skabes kan et nyt fokus på samvær og samlivet 

imellem generationer skabes, der kan hjælpe be-

boerne til at leve mere harmoniske og balancere-

de liv.

4.2.3 KLYNGESTRUKTUR.
Klyngestrukturen er en byggestruktur, Fabulas vil 

anvende på matrikel 11G og 11AB, mhp. at bidra-

ge med et mere organisk og naturligt tilsnit for 

beboelse på området. Organiske strukturer og 

mere åbne synsfelter og mellemrum, skaber nye 

byarealer med bedre plads, og hjerterum. Målet 

er et stærkt fundament for samvær, udfoldelser 

og åbenhed, både i de private områder tæt ved 

de enkelte huse og i fællesarealerne imellem byg-

ningerne.
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BIOLOGISK MANGFOLDIGHED OG 
FÆLLESAKTIVITETER I NATUREN
En vigtig del af arealudviklingen i Skødstrup er at 

bringe naturen ind i byrummet så de naturlige 

kvaliteter både kan nydes og bevares. En natur-

lig overgang til byggegrundene bringer aktivi-

teter og fællesskab ud i naturen, hvilket mange 

ser som livskvalitetsforbedring. På området kan 

aktivitetsskabende funktioner, som; pasning og 

plantning af urtehaver, plantager, og afgrødeom-

råder, etableres. Ligeledes har det vilde dyreliv 

stor betydning for biologisk mangfoldighed, en 

arealudvikling på matrikel 11G og 11AB vil selvsagt 

foregå under hensyntagen til denne. Biologisk 

mangfoldighed1 og kan være med til at skærpe  

den aktive lyst til bevarelse af nærområdets øv-

rige økosystemer. Fællesskabet og nærheden til 

naturlige områder, kan ydermere understøtte og 

fremme borgernes overordnede forståelse for 

vigtigheden af biologisk mangfoldighed, når man 

fremadrettet diskuterer FN’s verdensmål og det 

fremtidige miljø.

4.3 NATURINTEGRATION 

4.2.4 FRA TRADITIONEL BY TIL NATUR.
Den mere åbne klyngestruktur understøtter, end-

videre, en flydende overgang fra traditionel bydel 

til naturen, hvor der kan skabes mere plads til vild 

beplantning, opnås større grad af spiselige planter 

og buske, og bygges hyggelige stianlæg gennem 

bebyggelsen. En mere åben struktur, og større 

grad af natur mellem de enkelte bygninger, for-

ventes også at henvende sig til en stor gruppe af 

tilflyttere som ønsker, at naturen og landskabet 

integreres i hverdagens bevægelser.

VI SØGER AT IMØDEKOMME DE 
BEHOV FRA SENIORER & FAMILI- 
ER DER SØGER 1-PLANS BOLIGER 
OG BOFÆLLESSKABER I NATUR-

SKØNNE OMRÅDER.
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4.4 EN GRØNNERE BY MED 
MERE BLÅT

Fabulas arbejder målrettet efter skabe forudsæt-

ningerne for at kunne leve i grønnere byer. Vi øn-

sker at understøtte en udvikling hvor vi både kan 

bevare vores skove, strande og de grønne ånde-

huller, men også samtidigt skabe nye grønne, re-

kreative områder, der fremmer en sund livsstil og 

mødet mellem mennesker. Områder der besidder 

en større grad af natur og beplantning kan være 

med til at give mere værdi til borgerne.

Fabulas har ligeledes fokus på at bringe vandets 

blå aspekt ind i udviklingsplanlægningen. Der 

arbejdes med etablering af regnvandssøer, som 

kan være med til at modvirke klimaforandrings 

udfordringer med flere regnvejrsdage og kraftige 

skybrud. Bæredygtige LAR-løsninger vil grund-

læggende være del af de områder som Fabulas 

udvikler. Den naturlige integrering af blå løsnin-

ger er også med til at skabe rekreative naturom-

råder for beboere og på samme tid vil bidrage til 

sikring af den biologiske mangfoldighed der giver 

plads til at fugle og andre dyr kan leve side om 

side med mennesker.

Illustrationseksempel på et Fabulas bofællesskab.

4.5 DIVERSITETEN.
Med plejehjem, vuggestue, børnehave, familiehuse 

og virksomheder beliggende i nær periferi, vil ma-

trikel 11G og 11AB blive indlejret i en eksisterende 

diversitet af borgere, offentlige tilbud og erhverv. 

Befolkningsdiversiteten i et område besidder ofte 

ubemærkede sociale potentialer for at fostre mere 

fællesskab og sammenhængskraft, på tværs af na-

bolaget og Skødstrup, funderet i netop det forhold 

at området som helhed udgør en bredt repræsente-

ret forsamling af borgere med forskellige behov og 

værdier. En gentænkt arealudvikling med dette for-

hold in mente håber på kvalitativt at kunne styrke og 

udbygge dette ofte ’stumme’ nabolagsfællesskab. 

4.6 SERVICETILBUD.
Beboertilflytning vil, som et resultat af arealudviklin-

gen, kunne tiltrække forskellige typer familiestruk-

turer med f.eks. yngre børn, hvilket i givet fald ville 

hæve elevtallet på den nærtliggende skole, samt til-

føje et nyt segment af den aktive ældre befolkning, 

samt spædbørn – der alle, i et eller andet omfang 

kan være modtagere af kommunens servicetilbud. 

4.7 INFRASTRUKTUR.
Arealet ligger i forhold til den nye Letbanestrækning 

inden for en afstand på ca. 200-400 meter der for-

binder Aarhus med Grenå. 
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FÆLLES INTERESSEGRUNDLAG

Aarhus kommune ønsker at kunne tilbyde arealer til alle boligtyper – fra etageboliger, til 
rækkehuse og enfamiliehuse – Fabulas håber med vores vision for nye typehuse og bofor- 
mer at kunne bidrage til indfrielse af dette ønske.

Byudvikling, med boligtyper, der følger og afprøver temaer fra planstrategien 2019, samt 
enkelte udvalgte af FN’s 17 verdensmål.

Tiltrækning af flere tilflyttere til oplandet omkring Aarhus.

Bedre sociale boligtilbud til alle generationer, inklusiv den ældre del af lokalbefolkningen.

Møde det utilstrækkeligt dækkede behov for seniorbofællesskaber  og Generationsbofæl-
lesskaber 

Bekæmpelse af ensomhed og social isolation iblandt seniorer og småfamiler.

Skabe attraktive ,bæredygtige, boligbyggerier af høj kvalitet i træ. 

EKSEMPEL PÅ FABULAS FÆLLESHUS - INDEFRA
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