NYE MULIGHEDER FOR PLANLÆGNINGEN
Aarhus Kommune indkalder idéer og forslag til helhedsplan / kommuneplantillæg for byudvikling ved Tilst - Brendstrup
Baggrund for høringen

Byrådet besluttede den 9. oktober 2019
at igangsætte byudvikling omkring Marienlystvej og at sælge en række kommunalt ejede arealer.

Som led i planlægningen gennemføres
der en forundersøgelse og en forudgående høring af et potentielt nyt byudviklingsområde på ca. 160 ha, som ligger
i og i tilknytning til den grønne landskabskile mellem Tilst og Paludan-Müllers Vej, nord og syd for Marienlystvej.
Området er vist nedenfor.

Det blev desuden besluttet, at et eventuelt nettoprovenu fra salg af arealerne
skal reserveres til en nye vejforbindelse
mellem Viborgvej og Paludan-Müllers
Vej og eventuelt Søftenvej. Planlægning og miljøvurdering for de nye veje
kommer efterfølgende i høring og denne
høring omhandler alene byudviklingen.

Forundersøgelsen og den forudgående
høring skal afdække om og i hvilket omfang byudvikling kan forenes med de øvrige interesser der er i området. Herefter
skal der fastlægges en mere præcis afgrænsning af byudviklingsområdet som
skal danne grundlag for udarbejdelsen
af et forslag til helhedsplan / kommuneplantillæg. Formålet med helhedsplanen
er at sikre sammenhæng i den kommende udvikling af området, hvor der skal
være plads til forskellige slags boliger
som f.eks. etageboliger, rækkehuse og
parcelhuse. Derudover skal der være
plads til offentlige funktioner som f.eks.
daginstitutioner og arealer til sportsog rekreative aktiviteter m.m. samt til
erhverv og grønne områder. Den videre
proces er beskrevet nærmere på side 3.

En kommende vejforbindelse mellem
Viborgvej og Paludan-Müllers Vej blev
allerede fastlagt i Kommuneplan 2009
og der blev samtidig gennemført en forudgående offentlig høring om placering
af et nyt byområde, ved Brendstrup eller
Tilst. Byrådet besluttede imidlertid efter
høringen, at stille byudviklingen i bero,
indtil der var finansiering af den nye
vejforbindelse og en samlet planlægning
for Brendstrupkilen.
Det er den planlægning, som nu genoptages.
Den hvide stiplede
linje viser det
potentielle byudviklingsområde.
Det gule område
er perspektivareal.
den sorte stiplede
linje er vejforbindelse fastlagt i
kommuneplanen.
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Eksisterende forhold
Området er omfattet af kommune–
planens rammeområder
250005LA, 250006LA, 250007LB,
250803BO,250804RE, 250805JO.
Ud af de 160 ha er:
• Ca. 50 ha syd for Marienlystvej,
der i kommuneplanen er udlagt til
perspektivareal og interesseområde
for byudvikling efter 2029.
• Ca. 17 ha er udlagt til rekreative
formål (idrætsanlæg).
• Ca. 12 ha er omfattet af lokalplan nr.
667 til eksperimenterende boligbebyggelse til udsatte befolkningsgrupper, hvoraf ca. 3 ha er bebygget
og rummer Storbylandsbyen.
• Den resterende del af området
er i kommuneplanen udlagt som
bynært landskab, hvoraf en del syd
for Marienlystvej er fredskov og
hovedparten af arealerne nord for
vejen er udpeget til skovrejsning.
Aarhus Kommune ejer ca. 47 ha herunder den ubebyggede del af lokalplan
nr. 667, området til rekreative formål,
fredsskovarealet samt en mindre del i
området udlagt til bynært landskab.
Der er igennem området reserveret et
areal i kommuneplanen til en fremtidig
Kortet viser
kommuneplanens
rammeområder
og anvendelsen
af de områder der
grænser op til det
potentielle udviklingsområde.

vejforbindelse mellem Viborgvej og
Paludan-Müllers Vej.
Området grænser mod sydvest op til boligområderne i den nordlige del af Tilst
og erhvervsområdet ved Blomstervej.
Mod nord afgrænses området af den
grønne kile og mod øst af landsbyen
Brendstrup og haveforeningen Marienlyst.
Arealerne nord for Marienlystvej er
i kommuneplanen udlagt til bynært
landskab som en del af Brendstrupkilen
og er desuden udpeget som fremtidigt
skovrejsningsområde.
I kommuneplanen er der desuden i afsnittet om lokalsamfundet Tilst beskrevet, at den eksisterende bydels afgrænsning mod det åbne land er bestemt af
hensynet til landsbyens beliggenhed
i landskabet, hertil en række af de
sammenhængende elementer i kommunens grønne hovedstruktur, Geding Sø,
Geding Mose, Kasted Mose og landskabskilen mellem Tilst og Hasle, med
Eldalen mod øst.
Perspektivarealet syd for Marienlystvej
er i kommuneplanen udpeget som et
område hvor højhuse som udgangspunkt ikke afvises.
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Det nye byområde
Aarhus Kommune ønsker med byudviklingen at sikre et øget udbud af byggegrunde og udviklingsområder, for at
kunne tilgodese efterspørgslen.
Formålet med helhedsplanen/kommuneplantilægget er at give mulighed for
udvikling af en grøn bydel, hvor der er
plads til blandede boformer og typologier. Det er forventningen, at området fortrinsvis vil rumme boliger i en blanding
af åben-lav og tæt-lav samt en mindre
andel erhverv. Enkelte områder kan
eventuelt fortættes yderligere. Helhedsplanen skal desuden sikre arealer til offentlige funktioner og rekreative grønne
områder, herunder arealer til sports- og
rekreative aktiviteter.
En meget foreløbige vurdering er, at
området vil kunne rumme et samlet
bebygget volumen på mellem 500.000
- 600.000 etagemeter med plads til ca.
10.000 - 15.000 beboere.
Planlægningen vil tage afsæt i områdets
eksisterende kvaliteter og rekreative
værdier og sikre helhedsbetragtninger
i forhold til landskab, natur, fredskov,
miljø, infrastruktur, grundvandssikring,
klimatilpasning og tilgrænsende byområder, herunder landsbyen Brendstrup,
storbylandsbyen Marienlystvangen og
nærliggende produktionsvirksomheder.

Den videre proces

Kommuneplantillægget skal sætte rammerne for den overordnede bystruktur
og tætheder i området.
Der udarbejdes desuden en udviklingsplan, som mere detaljeret beskriver de
kvaliteter, bebyggelsestyper, boformer,
byrum, byliv mv. der ønskes i det nye
byområde og hvordan den etapevis
udbygning skal ske.
Det er en forudsætning i planlægningen,
at vejbetjeningen af det nye byområde
sker fra den planlagte vejforbindelse der
kobler området til Viborgvej og Paludan-Müllers Vej. Sideløbende arbejdes
der som nævnt på muligheder for at
forlænge vejen til Søftenvej. I miljøvurderingen af planen for byudviklingsområdet vil de miljømæssige konsekvenser
ved en eventuel forlængelse af vejen til
Søftenvej blive beskrevet og vurderet.
Forslaget til helhedsplan /kommuneplantillæg og udviklingsplan forelægges
byrådet og forslaget vil herefter blive
fremlagt i offentlig høring. Det forventes, at planerne kan fremsendes til
byrådet ultimo 2020.
Efter den offentlige høring udarbejder
Teknik og Miljø en indstilling der forelægges byrådet. Når byrådet har vedtaget planen endeligt, kan der udarbejdes
lokalplaner for de dele der er fastlagt
rammer for i kommuneplantillægget.

Når høringen er slut og resultatet
af forundersøgelsen og høringen er
sammenfattet, udarbejdes et forslag til
helhedsplan / kommuneplantillæg med
tilhørende redegørelse for inddragelse af
nye arealer til byvækst.

Kommuneplanens rammer

Kommuneplanen udstikker rammer for kommunens lokalplanlægning og fungerer
også som administrationsgrundlag for kommunens sagsbehandling. Kommunens
rammer fastsætter de overordnede byggemuligheder, samt hvad bygninger og arealer må bruges til.
Se mere på den digitale kommuneplan: www.aarhus.dk/kommuneplan

Lokalplanens bestemmelser

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.
Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside: www.aarhus.dk/lokalplaner
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Vi hører gerne din
mening
Orienteringen er
offentligt fremlagt fra
den 19. juni til
den 10. juli 2020
Eventuelle spørgsmål kan
rettes til:
Byplanlægger
Birte Gersbøll
Teknik og Miljø
Plan
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Tlf.: 4185 9830
Synspunkter og ideer, der
indsendes under denne
høring, vil blive forelagt
Aarhus Byråd.
Høringssvar sendes via
Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder
her: deltag.aarhus.dk
Senest den 10. juli 2020
Du kan også sende dine
bemærkninger til:
Teknik og Miljø
Plan
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Deltag i høringen
I en proces som denne, har du mulighed for at indsende et høringsbidrag. Alle
høringsbidragvil blive behandlet og fremlagt for byrådet i beslutningsprocessen
sammen med forvaltningens kommentarer. Høringsperioden varer 3 uger, og
der er frist for at sende høringssvar den 10. juli. Send dit svar via Aarhus Kommunes høringsportal på www.deltag.aarhus.dk.
På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Har du kommentarer til afgrænsningen af byudviklingsområdet?
Hvordan skal den nye bydel spille sammen med Tilst?
Skal den nye bydel hænge sammen med landsbyen Brendstrup eller skal der
holdes afstand
Hvad skal bevares og hvad skal udvikles i Brendstrup?
Har du idéer til bebyggelse i den nye bydel og dennes udformning?
Er der boligtyper der særligt er behov for i området?
Hvor højt og hvor tæt må der bygges?
Er der særlige områder, forbindelser m.v. der er vigtige at bevare?
Hvordan skaber vi byrum, grønne åndehuller og rekreative forbindelser på
kryds og tværs i området?
Hvordan sikrer vi et aktivt og mangfoldigt byliv?
Hvordan skaber vi bedst samspil mellem by og natur?
Hvilke bæredygtige indsatser i forhold til natur, sundhed, klima og mobilitet
skal indtænkes i den nye bydel?
Er der særlige opmærksomhedspunkter i forhold til vejbetjeningen af den nye
bydel?

Deltag i borgermøde
Aarhus Kommune inviterer til digitalt borgermøde. På mødet vil der være mulighed
for at høre oplæg om visionerne for området og stille spørgsmål til den videre proces. Link til mødet og nærmere information vil blive lagt på høringsportalen
www.deltag.aarhus.dk. i løbet af uge 26.
Alle er velkomne til mødet, som afholdes:
Torsdag den 2. juli 2020 kl. 17-19

H

Hvad er en Helhedsplan

En helhedsplan er en plan for et byområde, der fastlægger den overordnede
sammenhæng. I helhedsplanerne fastlægges visioner for det byliv der ønskes
i området, for hvordan gode byrum dannes og for placering og udformning af
områdets boliger.

4 |

Debatfolder - helhedsplan / kommuneplantillæg for byudvikling ved Tilst - Brendstrup

