
Borgerinddragelse  Forudgående offentlig høring 
40 høringssvar – hovedpunkterne.
Give tilbage til byen
Fokus flyttes fra den enkelte matrikel hele 
området, Høj kvalitet i de grønne områder

Respekt for Engsøen
Forskellig karakter ved Brabrand Sø og Årslev Engsø, Bevaring 
af biodiversitet, Natura 2000, afskærmende beplantning

Kollektiv trafik
Højklasset offentlig transport
Letbane føres nord om landsbyen 

Sammenhænge
Brabrand og Årslev – stier – cykelstier
offentlig service 

Fokus på bevaring af det grønne
Biodiversitet – naturgenopretning – grønt som kendetegn 
Skovrejsning med fokus på biodiversitet – bedre adgange til naturen
Ingen byudvikling mod Engsøen. Bevaring af Fællesgartneriet, Green-washing
Lyngbygård Å i fokus

Bebyggede strukturer 
Byggeri aftrappes højt mod Silkeborgvej lavt  og åbent mod søen, 
Lige vilkår for ejerne langs Skibbyvej, 
Seniorbofællesskaber, tiny houses og fælleshuse 
INGEN bebyggelse syd for Skibbyvej

Infrastruktur
Hastighed på Silkeborgvej – Interne forbindelser
Park and ride, Tung trafik uden om Årslev,
Ikke mere trafik på Skibbyvej
Fartdæmning fortove og cykelsti på Ørvadsvej
Ørvadsvej - ikke en smutvej
Silkeborgvej er overbelastet

Teknik
Højspændingsledninger kabelægges  
Vejstøj skal håndteres
Lysgener fra Logistikparken - plantebælte

Årslev Landsby
Bindes sammen på tværs af Silkeborgvej, Landsbyens karaktertræk styrkes, 
tung trafik begrænses, Afskærme landsbyen mod nord for lysforurening 

Fællesskaber
Liv i området hele dagen og året, 
Fælles-laug til fællesskaberne



Borgerinddragelse - Følgegruppe 
9 borgere – 4 møder 
Byliv
• Moderne landsbystemning

• Aktiv deltagelse og bidragerskab

• Fælled rammen om fællesskab

• Kulturel byggemodning

• Lokalt ejerskab

Byrum
• Byen er på naturens præmisser 

• De fysiske rammer skal muliggøre 
fællesskabet.

• Byrummene skal understøtter livet i 
naturen og mellem mennesker

• Vandets veje skal være synlige

Bygninger
• Klyngestruktur om en Fælled
• Natur omkring bygningerne
• Naturbaserede løsninger
• Klimavenlige løsninger
• Blandede boliger 
• Der skal være boligtilbud for alle



Forslag til ny afgrænsing
Nuværende afgræning
Vigtige landskabskig
nuværende grønne forbindelser der kan styrkes
Nye grønne forbindelser mod Engsøen

Workshop Gruppe 2:

Der bør være en møde for grundejerne syd for 
Skibyvej? Har de haft mulighed for at være med 
i projektet.

Hellere styrke de eksisterende stiforbindelser 
mod Engsøen end at lave nye stiforbindelser. De 
private veje skal respekteres.

Der er en udfordring med cykelstierne hvor 
Ørvadsvej krydser Byleddet. Der skal være en 
super cykelsti med god forbindelse.

Det er fedt med mere byliv, anderledes boformer, 
andelstanker og fællesskab.

Det er flot at vejenes placering er bestemt af 
landskabet.

Højden på bebyggelsen skal være lavere når 
man er tæt på søen. En bygningshøjde på 8 
meter er ikke lavt.

Workshop Gruppe 1

Der skal være flere sikre stiforbindelser både i 
området og ned mod søen. Det er vigtigt så de få 
stier der er ikke bliver overbelastede. 

De særlige kig mod Engsøen skal bevares.

Hvordan bliver bebyggelsen der skal ligge place-
ret nærmest Årslev Engsø?

Jo mere by des mindre natur. Der skal være 
fokus på at sikre dyrelivet, så byen ikke presser 
dyrene væk.

Skal højspændingsledningerne ligge på den østli-
ge eller vestlige side af E45.

Skibbyvej skal være mere trafiksikker.

Hvordan skal der laves støjafskærmning?

Workshop Gruppe 3 

Grundejerene har forventning om, at området  
mod Engsøen kan anvendes til byudvikling.Hvis 
Kommunen flytter byudviklingen til andre arealer 
er det urimeligt.

Aarhus Kommune har i 2003 tilbudt ejerne syd 
for Skibbyvej at købe arealerne til byudvikling.

Hvem skal betale for stier og udsigtskiler mod 
søen, der er til gavn for de nye borgere nord for 
Skibbyvej.

Vil kommune ekspropriere de resterende arealer 
mod søen, som skal være naturarealer.

Hvis arealerne til byudvikling skal være mindre, 
så bør der være mulighed for en tæt og lav 
bebyggelse med rækkehuse.

Workshop med interessenter d. 13. November 2020
Perspektiv arealer indenfor Årslev Helhedsplan
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