
Aarhus Kommune – Plan og Miljø

FACEBOOK LIVE 

Borgermøde d. 21. april kl. 17.00-18.00



DET SKAL DER SKE I DAG

Velkommen til borgermøde
v. Planchef Eva Møller Sørensen (2 min)

Introduktion af deltagerne
v. Planchef Eva Møller Sørensen (2 min)

Helhedsplaner i Aarhus Kommune
v. Stadsarkitekt Stephen Willacy (5 min)

Oplæg om helhedsplanen
v. byplanlægger Randi Sandholm (5 min)

Visioner for Årslev Fælled.
v. Arkitekt Søren Leth og udvikler Kim Bisgaard (5 min)

Visioner for Brabrand- Årslev
v. Fællesrådsformand Holger Strøm (2 min)

Udendørs debat og live chat
v. Borgerinddrager og moderator Anders Boisen

Afslutning og afrunding 
v. Stadsarkitekt Stephen Willacy (5 min)

Eva Møller Sørensen
Plan chef i Aarhus Kommune

Stephen Willacy
Stadsarkitekt i Aarhus Kommune

Søren Leth
Arkitekt og partner i 
SLETH a/s

Kim Bisgaard
Udvikler og talsmand for 
projekt Årslev Fælled

Bent Fredshavn
Trafikplanlægger - Mobilitet 
Aarhus Kommune 

Randi Sandholm
Byplanlægger - Plan 
Aarhus Kommune

Holger Lyngklip Strøm
Formand for Brabrand- Årslev 
Fællesråd

Anders Boisen 
Borgerinddrager- Moderator 
Aarhus Kommune



HER ER VI NU I PROCESSEN

Digitalt borgermøde
Næste borgermødeMøder med 

Følgegrupper



INDGIV DIT HØRINGSSVAR

Aarhus Kommune vil gerne høre mere om din 
vision for Årslev og du er velkommen til at stille 
spørgsmål til planlægningen.

Her skal du sende dit høringssvar
Hvis du vil give din mening til kende, så skal du 
indsende et høringssvar.

Høringssvar, synspunkter og ideer skal indsendes 
senest den 5. maj via Århus Kommunes 
høringsportal www.deltag.aarhus.dk

http://www.deltag.aarhus.dk/


DELTAG I EN FØLGEGRUPPE 

Er du interesseret i at være med til at påvirke 
planlægningen for Årslev, så kan du tilmelde dig en 
følgegruppe.

Der afholdes i løbet af maj og juni måned 3-4 
workshops, om sammenhængen mellem den nye 
bydel og landsbyen Årslev.

Overskrifterne for møderne er Byliv, Byrum og 
Boliger, med fokus på dannelsen af en fælles vision, 
ud fra tankerne om sociale fællesskaber, 
medborgskab og bæredygtig planlægning. 

Hvis du har lyst til at deltage i en følgegruppe, så kan 
du tilmelde dig på høringsportalen. 

Gruppen skal bestå af 7-8  personer, og den 
sammensættes så området repræsenteres bredt.  

TILMELD DIG PÅ www.deltag.aarhus.dk

http://www.deltag.aarhus.dk/
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Kommuneplan 2017 - Hovedstruktur
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FOTO: Aarhus Stiftstidende 18.11.2018 af Axel Schütt 

HELHEDSPLAN FOR ÅRSLEV NY HELHEDSPLAN

Med Aarhus Kommuneplan 2017 blev 
det besluttet, at der skal laves en 
helhedsplan for Årslev fordi:

Der er brug for et helhedsperspektiv på 
planlægningen, så vi sikrer god 
sammenhæng mellem landsbyen og 
byudviklingsområdet.

Der skal fastlægges klare visioner for 
planlægningen som skal sætte retning 
på de lokalplaner og kommuneplantillæg 
der følger efter.

Visionerne skal udarbejdes i 
overensstemmelse med 
kommuneplanens retningslinjer, hvor der 
bl.a. er fokus på den miljømæssige, 
sociale og økonomiske bæredygtighed. 



HELHEDSPLAN FOR ÅRSLEV

OMFANG

Byudviklingsområde - 88 ha.

Helhedsplanen - 117 ha.

Der er vurderet plads til:
• 4000 borgere
• 1000 arbejdspladser
• 12-1500 boliger

Fokus på at området disponeres med hensyn 
til de udfordringer og potentialer
der viser sig på ”områdets spilleplade” og som 
skal være med til at definere projektet.

Det kan fx være
• Områder med naturbeskyttelse
• Fredskov og skovrejsning 
• Regnvand som et aktiv
• Naturgenopretning af landbrugsarealer
• Støj / støjafskærmning 
• Vejbetjening af området.



HELHEDSPLAN FOR ÅRSLEV – NYE KOMMUNEPLANRAMMER 
”Forudgående offentlig høring, med indkaldelse af idéer og forslag".

”Forudgående offentlig høring med indkaldelse af idéer og forslag".
Flest ændringer forventes indenfor 
perspektivarealet

Indenfor Årslev Landsby vil der også ske 
ændringer, med fokus på at forbinde eksistrende
områder med nye.

Med helhedsplanen som grundlag kan området  
ændres til en ny bydel med nye funktioner, der 
gør bydelen velfungerende. Det er fx
• Boligområder
• Haveområder
• Fælled og naturområder
• Butiksområder
• Erhvervsområder
• Daginstitutioner
• Sportsfaciliteter
• Rekreative områder

Med helhedsplanen skal kommuneplanens 
rammer ændres med kommuneplantillæg. 
Herefter følger nye lokalplaner for nye projekter. 

Når der bliver lavet ny planlægning for området, 
så bliver borgerne hørt igen.



VI VIL GERNE HØRE DIN MENING!

Den forudgående offentlige høring med indkaldelse af 
ideer og forslag er nu offentligt fremlagt

Du skal sende dit høringssvar senest den 5. maj 2020

Høringssvar sendes via Århus Kommunes høringsportal, 
som du finder her: www.deltag.aarhus.dk

SEND DIT HØRINGSSVAR TIL AARHUS KOMMUNE

http://www.deltag.aarhus.dk/


HER ER VI NU I PROCESSEN

Forår 2020 Forudgående offentlig høring

Sommer    2020 Vidensindsamling

Efterår 2020 Helhedsplanen skrives

Vinter 2020 Offentlig høring 
Forslag til helhedsplan for Årslev 

Februar 2021 Endelig vedtagelse 
Helhedsplan for Årslev

Herefter er det muligt at ansøge om, udarbejdelse af 
lokalplaner og kommuneplantillæg, som er i 
overensstemmelse med Helhedsplanen for Årslev.

FORELØBIG TIDSPLAN









Eksempler bæredygtig arkitektur 



Aktivt Medborgskab









SPØRGSMÅL FRA DEBATFOLDEREN

BÆREDYGTIGHED, BOLIGER OG NYE 
BEBOERE

Hvordan ser du at der kan skabes 
rammer for bæredygtige boformer og 
livsstil i Årslev?

Hvordan kan området indrettes til at 
understøtte fællesskaber og 
ressourcedeling?

Hvordan skal det nye byområde 
bebygges - og hvem bliver de nye 
beboere?

Hvilke typer af boliger skal der være i det 
nye byområde? (fx rækkehuse, 
parcelhuse, etageboliger).



SPØRGSMÅL FRA DEBATFOLDEREN

BYLIV, REKREATIVE OMRÅDER
OG FORBINDELSER

Hvilke muligheder for byliv skal de 
rekreative områder og forbindelser 
rumme? (fx legepladser, have områder, 
sportsaktiviteter)

Er der vigtige forbindelser i landsbyen der 
er vigtige at bevare, - og er der behov for 
at skabe nye forbindelser?

Har du en mening om, hvordan det nye 
boligområde skal vejbetjenes? 
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