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Introduktion

Potentialet Årslev
Nye muligheder for Aarhus

Årslev Fælled
Udvikling med fællesskab i fokus.

Fremsynet udvikling
De 4 fokusområder i planstrategien

Aarhus udvikler sig og omdannes både i
city og langs byens møde med det omkringliggende landskab. De historiske
lokalsamfund som omkransede Aarhus er i
dag en del af den større struktur. Strukturen
har været en vigtig del af byvæksten, og
har dannet rammen for udviklingen af det
regionale infrastrukturelle netværk.

Årslev Fælled tager udgangspunkt i visionen om at skabe Supernatur. Supernatur er
udtrykket for den natur, hvor bosætning,
fællesskabsdannelse og natur(gen)opretning giver sammenhængende værdi.

Aarhus – vækstdriver for hele landet
I takt med det stigende fokus på den østjyske vækstregion, formaliseret i Business
Region Aarhus, er den sammenbindende
infrastruktur blevet et endnu vigtigere
parameter for bosætning og erhvervsudvikling. I den sammenhæng er Årslev ideelt
placeret i fremtidens storby i direkte forbindelse med det østjyske motorvejssystem og
centralt i Business Region Aarhus.

Årslev har sin egen historie og identitet at
bygge videre på. Her er potentiale for en
stærk lokal videreudvikling på et eksisterende fundament. En udvikling, der med
afsæt i en unik infrastrukturel placering, vil
styrke den regionale sammenhængskraft.
Planstrategi 2015 - ’Klog vækst frem mod
2050’ søger at skabe denne sammenhængskraft, og at sikre nye varierede muligheder
og klog anvendelse af de arealer, der er
medtaget i kommuneplanen som perspektivarealer. Målet er at styrke og give plads
til forskelligheden og udvikle identiteten i
lokalområderne.
Vi mener med nærværende vision for Årslev Fælled at kunne gøre netop dette.

QVNHWHUDWNYDOL¿FHUHGHWHNVLVWHUHQGH
landskab og lade det være grobund for
en bæredygtig bosætning. At skabe lokal
identitet og udnytte de store rekreative
potentialer området rummer samt at skabe
en fremadrettet udvikling, som sikrer varierede bosætningsmuligheder i den regionale
kontekst.

Gearet til storby
Udviklingen af Årslev Fælled er fremsynet,
klog vækst, som skaber nye differentierede
muligheder for Aarhus. Det er forudseende
forædling af arealressourcerne med henblik
på etapevis udnyttelse til nutidens og fremtidens behov.

Forudsætningerne er til stede og tager afsæt
i særligt 3 elementer:
Lokalsamfundet:
Der er i dag stærke fællesskaber, samarbejder og iværksætteri som udtrykker det
lokale engagement. Det er det eksisterende
fundament

Bykvalitet og liveability
Borgerne er medudviklere i deres egen by.
Derfor er visionen for Årslev Fælled forankret lokalt og tager sit afsæt i det fællesskab og det drive, der er i lokalsamfundet.
Klog vækst er også grøn vækst, og storbyen
Aarhus skal være fuld af grønne, rekreative
byrum. Visionen om Supernatur er visionen
om en grøn og rekreativ byudvikling til
gavn lokalt - for Årslev og Brabrand - såvel
som for hele storbyen Aarhus.

De landskabelige forudsætninger:
Den ’nye’ Årslev Engsø og en fremtidig
naturgenopretning og naturetablering i det
øvrige Årslev sikrer området en helt særlig
rekreativ bosætningsværdi.
De infrastrukturelle koblinger:
Områdets umiddelbare adgang til Østjyske
Motorvej og Herning Motorvejen, samt den
DNWXHOOHRJIUHPWLGLJHNROOHNWLYHWUD¿NEHtjening til city via bus og letbane betyder,
at en videreudvikling af Brabrand-Årslev
vil understøtte den allerede fungerende og
planlagte infrastruktur.

Aarhus for alle
Den gode by tilbyder differentierede
boformer og rekreative muligheder. Med
omstillingen fra stor by til storby følger ny
synergi og nye behov. Med udviklingen af
Årslev Fælled vil der skabes nye rammer
for mangfoldigheden i Aarhus.
Vores ønske er, at Aarhus Kommune vil
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inkludere potentialet i Årslev i den kommende kommuneplan og dermed understøtte, at der udvikles nye kvaliteter indenfor
byens eksisterende struktur. Vi vil sikre, at
det sker på en fremadrettet og gennemtænkt
måde, som giver klare rammer, der forener
og koordinerer de mange knopskydninger,
som udviklingen i Årslev hidtil har været
kendetegnet ved.
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Indledning

Årslev i Aarhus
Årslev er et lokalsamfund, der ligger op til
noget. Årslev ligger lige op til et af de største naturgenopretningsprojekter i Østjylland
i nyere tid - nemlig genåbningen af Åslev
Engsø. Den ligger lige op til det overordnede motorvejssystem i Business Region
Aarhus, og Årslev ligger op til de andre
gamle landsbyer (Brabrand og Gjellerup),
der nu sammen udgør de yderste led på
E\HQV¿QJHURPNULQJ6LONHERUJYHM
I det lidt større perspektiv ligger Brabrand-Årslev også op til den tætte midtby
som en integreret del af storbyen.
Midtbyens industriarealer på havn og baneterræn konverteres. Men ligesom midtbyen
ændrer skikkelse, så udvides og omlægges
også de infrastruktursystemer og bosætningsmønstre der understøtter den.
Med blikket rettet mod fortætningen af
midtbyen må man skele til det der sker rundt
om den.
Ved at udvise rettidig omhu, kan man med
dette projekt sikre langsigtede kvaliteter i
bynær og rekreativ natur, som understøttes
af og samskabes med et spirende lokalsamfund. Det vil tilvejebringe varierede bosætningsmuligheder i en regional kontekst.
Visionen om noget supernaturligt
Vi kalder visionen for Supernatur. Supernatur er bosætning, fællesskabsdannelse og
rekreativ værdiskabelse gennem naturgenopretning. Supernatur er 100% landskab og
100% by.
Vores overordnede vision er at booste
naturen og det rekreative landskab omkring
Aarhus ved at udvikle by.
9L¡QVNHUDWNYDOL¿FHUHGHWHNVLVWHUHQGH
landskab i Årslev og bruge det som generator for at etablere bæredygtig bosætning

omkring den eksisterende infrastruktur.
Med bæredygtig mener vi både socialt,
økonomisk og miljømæssigt. Vi vil gøre
kulturlandskabet og naturen rekreativ og
tilgængelig og muliggøre dette ved udvikling i tæt samarbejde mellem offentlige og
private aktører.
Årslev Fælled
Projektet Årslev Fælled er visionen om at
skabe supernatur omkring lokalsamfundet
Årslev. I Årslev er forudsætningerne for
etablering af supernatur og bosætning til
stede. Områdets udviklingspotentiale står,
som nævnt, på tre ben:
1. Lokalsamfundet
Vi ønsker at starte projektet i de fællesVNDEHURJGHWLY UNV WWHULGHU¿QGHVL
Brabrand-Årslev. Stedets liv og fremtidige
identitet er to sider af samme sag. Vi ønsker
at udvikle nye stedbundne fællesskaber og
gøre dem selvbærende.
2. De landskabelige forudsætninger
Vi ønsker at krydskoble myndighedernes
intentioner om naturgenopretning, skovrejsning, drikkevandsbeskyttelse og naturetablering i området med rekreativ værdiskabelse.
3. De infrastrukturelle koblinger
Vi ønsker at gentænke Silkeborgvej, der,
efter Herningmotorvejens fremkomst, har
ringe værdi som regional forbindelse. Vi
vil udnytte potentialet i Årslevs nærhed til
motorvejskrydset, og vi vil samtænke byudviklingen med udvikling af letbanen langs
6LONHERUJYHM¿QJHUHQ
Disse tre områder vil uddybende blive gennemgået i det følgende.
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Lokalsamfundet

Byvandring og
fællesspisning

Fælles
værkstedsfaciliteter

Fællesspisning

Børnearrangement
i Årslev 2015

Fællesgartneriet

Dreams by the lake 2015
Lokale koncerter

Kogræsserlaug

FÆLLESSKAB

FÆLLES FACILITETER

Lokalsamfundet Årslev har altid bygget på fællesskab, virkelyst, forandring, diversitet og nærdemokrati. Den gamle landsby er fortsat og skal
fremadrettet være omdrejningspunktet for fælleskab og lokal identitet.
Fællesskab og lokal identitet er et eksisterende fundament, som projektet bygger videre på.

De aktive fællesskaber er under fortsat udvikling og stedets landskab
og bygningsmasse bruges til allerede fælles formål. De fælles faciliteter
styrker det stedbundne fællesskab og er et vækstmedie for den fremtidige udvikling.
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Lokalsamfundet

Et aktivt fællesskab

Lokal opbakning

FÆLLESSKABETS FREMTID

OFFENTLIG BEVÅGENHED

Visionen for Årslev Fælled er søsat og den har umiddelbart mødt stor
lokal opbakning i hele Brabrand-Årslev. Lokal opbakning er første forudsætning for lokalt medejerskab. Medejerskab og medudvikling er
helt afgørende for realiseringen af visionen.

Offentligheden har også fået øjnene op for områdets særegne kvaliteWHU6WDGLJÀHUHDDUKXVLDQHUHEHV¡JHUcUVOHYIRUDWRSOHYHQDWXUHQRJ
deltage i de events, der arrangeres i området. Derfor har debatten om
områdets fremtid også nået de sociale, såvel som de skrevne medier.
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Landskabelige forudsætninger

LANDSKABET EFTER SIDSTE ISTID
- Landskabskort - Per Smed

SIDST I 1800-TALLET
- Høje Målebordsblade 1842-1899

FREM MOD ÅR 2000
7RSRJUD¿VN.RUW

IDAG

Området er et morænelandskab på nordsiden af tunneldalen omkring Aarhus Å.
Terrænet falder jævnt ned mod Årslev
Engsø, og mod Lyngbygaard Å som løber
ud i nordsiden af Engsøen.

Stjernelandsbystrukturen omkring Årslev
ses tydeligt. Engarealerne er drænede.
Området har været uforandret i et par hundrede år og gennemgår herfra kun mindre
forandringer frem til midten af det 20.
århundrede.

Højspændingsnettet er kommet til. Motorvejen er kommet. Til- og afkørsel sker
fra Silkeborgvej, Engsøen er endnu ikke
etableret. Det sker først i 2003.

I 2003 stoppes dræningen af Årslev Engsø
og derved genskabes et 100ha stort naturområde i Aarhus.
Der opstår derfor et helt nyt landskab, og
der frigives et kæmpe potentiale for byen.

LANDSKABET HISTORIE
Landskabets historie og udvikling af det byggede miljø er historien om
landsbyen i baglandet til åmundingen (Aros betyder åmunding). Landsbyen opstår, pga. det landskab isen har efterladt og formes af den infrastruktur, der udbygges sideløbende med den store by. Indenfor de
seneste år er både landskab og infrastruktur drastisk forandret.
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Landskabelige forudsætninger
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Aarhus, Årslev, Åby, Brabrand og Gellerup opstod som vandkantsbyer.

Vandkantsbyen
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Landskabelige forudsætninger
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ÅRSLEV ENGSØ

DEN BLÅ NATUR
Den blå natur ved Årslev er under stadig forandring. Engsøen blev gendannet i 2003, og der er i de senere år gjort et større arbejde med at genoprette naturen i
Lyngbygaard Ådal. Man har genslynget dele af åløbet og gjort områderne tilgængelige med stier og vandreruter i ådalen og omkring engsøen. Projekterne er gennemført med offentlig og privat indsats på baggrund af frivillige aftaler med de involverede lodsejere.
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Landskabelige forudsætninger

ÅRSLEV SKOV

SKOVREJSNINGSAREAL
LERBALLE SKOV

SKOVREJSNINGSAREAL
ÅRSLEV ENGSØ

DEN GRØNNE NATUR
Den grønne natur består af skove og skovrejsningsarealer på den ene side og engarealer, hvor skovrejsning er uønsket, på den anden. Et større areal omkring E45 er
udpeget til skovrejsningsareal. Området omkring Lyngbygaard Ådal og de lavtliggende områder omkring engsøen er udlagt som naturområder, hvor skovrejsning er
uønsket. Der er altså klare intentioner om karakteren af store sammenhængende naturområder ved Årslev.
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Infrastrukturelle koblinger

HØJSPÆNDINGSNETTET
Der er planlagt to alternative linjeføringer af højspændingsnettet til gennemførelse efter 2020. Første alternativer er kabellægning på østsiden af E45 og under
Silkeborgvej til kabelovergangsstationen i erhvervsarealet. Andet altenativ er en ny luftledning vest for E45.
'HQIUHPWLGLJHÀ\WQLQJDINDEHOI¡ULQJHQJLYHUQ\HPXOLJKHGHUIRUUHNUHDWLYRJERV WQLQJVP VVLJXGQ\WWHOVHDIDUHDOHW
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Infrastrukturelle koblinger

SILKEBORGVEJ
(IWHUHWDEOHULQJHQDIGHWQ\HK QJVHOYHG+HUQLQJ0RWRUYHMHQHUEHODVWQLQJHQDI6LONHERUJYHM QGUHWRJWUD¿NP QJGHQPLQGVNHWPDUNDQWcUVG¡JQVWUD¿NNHQSn
VWU NNHWYHVWIRUcUVOHYHUPHOOHPRJELOHUSUG¡JQ'HWVYDUHUWLOWUD¿NP QJGHQSn9HVWUH6WUDQGDOOpL5LVVNRYHOOHU5RVHQYDQJV$OOpL9LE\
6LONHERUJYHMHUVnOHGHVLUHODWLRQWLOcUVOHYLNNHO QJHUHHQNUDIWLJWUD¿NnUHGHUJHQQHPVN UHUE\HQPHQHQIRUELQGHQGHE\JDGH
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Infrastrukturelle koblinger

LETBANE, CYKLISME OG OFFENTLIG TRANSPORT
Årslev ligger 8,5 km til centrum, der afgår 5-6 busser i
timen, der er cykelsti via Silkeborgvej og direkte forbindelse via Brabrandstien ind til hjertet af midtbyen. Samtidigt
er der kun 500 meter til motorvejskrydset Aarhus Vest og
med letbanens etape 2 til Brabrand er Årslev et af de bedst
opkoblede områder i storbyen.
På sigt fortsætter letbanen simultant med byudviklingen
mod vest og påkobler Årslev, Harlev, Galten og Skovby.
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Mindset
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FORUDSÆTNINGER FOR UDVIKLING
Der er i dag stærke fællesskaber, samarbejder og iværksætteri som udtrykker det lokale engagement. Det er det eksisterende fundament, hvorpå projektet skal rejses.
Lokalsamfundet er vækstmediet for fremtidig byudvikling.
Den nye engsø og en fremtidig naturgenopretning sikrer området en helt særlig rekreativ bosætningsværdi. Ny byudvikling sikrer ønsket skovrejsning, naturpleje,
beskyttelse af drikkevandsinteresser og udvikler naturen yderligere.
2PUnGHWVSODFHULQJYHGPRWRUYHMVNU\GVHWRJGHQDNWXHOOHRJIUHPWLGLJHWUD¿NEHWMHQLQJWLOFLW\EHW\GHUDWHQYLGHUHXGYLNOLQJDI%UDEUDQGcUVOHYYLOXQGHUVW¡WWHGHQ
DOOHUHGHIXQJHUHQGHLQIUDVWUXNWXU(QGYLGHUHRPO JJHVK¡MVS QGLQJVWUDFpHWKYLONHWIULWO JJHUVWRUHDUHDOHUYHVWIRUcUVOHYWLOXGYLNOLQJDIQ\E\
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Mindset

ET NYT MINDSET
Landskabet og naturens stedbundne kvaliteter bliver forstærket.
En ny supernatur for lokalsamfundet og for hele Aarhus.
Årslev med nye funktioner og fællesskabsdannende elementer.
Fundamentet er det unikke landskab, fælleden og fællesskabet.
Infrastrukturen er basis for en ny mobilitet og fundament for ny by.
Bo tæt med intime, private udearealer og store fælles naturområder.
Bedre og større fællesarealer og mere bosætning ved Årslev Fælled.
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Mindset
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6 dogmer for Årslev Fælled

BO TÆT MED PLADS

NATURLIGT VAND

Vi bygger tæt for at få mere plads til fælleden. Ved at lade bebyggelsen
og den typiske parcels fodaftryk vige pladsen, kan vi skabe langt mere
interessante og veludstyrede, fælles, udearealer. Vi bor tæt for at få mere
plads til fællesskabet. Vi skaber anledninger til møder og fællesskab i
fælleden for at understøtte den sociale bæredygtighed i Årslev.

Vi håndterer regnvandet i området med så lidt indgriben som muligt.
Regnvand håndteres på terrænet i naturlige lavninger uden dræning og
anden funktion. Det giver rekreativ værdi og varieret natur i området.
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6 dogmer for Årslev Fælled

BO TÆT PÅ NATUREN

PRODUKTIV NATURPLEJE

Alle skal have adgang til det fri og have tæt relation til naturen. Vi vil
give alle mulighed for at komme direkte til det grønne fra egen bolig.
Denne kvalitet påpeges af mange som værende et vigtigt parameter i
forhold til boligvalg for børnefamilier såvel som ældre. Derfor skal bebyggelsen enten være lav i tæt relation til naturen eller også skal naturen trækkes op i bebyggelsen.

De åbne naturtyper (gen)etableres ved en ekstensiv og produktiv naturpleje. Det være sig afgræsning og høslet i engarealer og ekstensiv
skovning/sankning i lysåbne skovarealer. Den produktive naturpleje
understøtter også fællesskabsdannelse i form af kogræsserlaug, bi- og
hønsehold i kombination med plantagedrift osv. Det kan videreføres
og udvikles.
19

6 dogmer for Årslev Fælled

MULTIFUNKTIONEL SKOVREJSNING

ALLEMANDSRET I BYEN

Skoven er en rekreativ kvalitet og en biodiversitets-booster. Skoven fungerer som støjdæmper, visuel afskærmer og CO2-opsamler. De levende
hegn sikrer faunapassage og biodiversitet og inddeler området rumligt i
PLQGUHHQKHGHU6NRYRJKHJQIXQJHUHUVRPVHSDUDWRURJGH¿QHUHUHQklaver og fællesskaber. Vi vil skabe en nøje udvalgt sammensætning af
træer og beplatningsmønstre for at sikre den bedste virkning.

Alle skal have adgang og brugsret til supernatur. Vi vil give adgang til
naturen - både den kultiverede og den vilde. Naturen er fælleseje, og alle
har ret til at indtage den. Vi forestiller os at ejerkredse kan dyrke og drive
forskellige former for halvkultur og ekstensiv udnyttelse af arealerne.
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De første træk

MIDLERTIDIG BOSÆTNING
En måde at give alle adgang til fælleden
er via midlertidig bosætning. Vi ser gerne
shelters og teltpladser samt en ny boligform, som forener det bedste fra kolonihavehuset og fritidshuset. Et hus under 60m2
som kan supplere den faste bopæl i en lille
ejerlejlighed i den tætte storby.
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De første træk

AKTIVERING AF ENGSØEN
Det rekreative potentiale i Årslev Engsø
sættes i spil i langt højere grad, end det
sker nu. Ligesom Brabrandsøen i 1960’erne
dannede rammen om EM i kajak, kan en
rekreativ programmering af engsøen løfte
hele lokalområdet og være en positiv generator for en byudvikling.
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De første træk

GENTÆNK SILKEBORGVEJ
Efter Herning Motorvejens etablering har
6LONHERUJYHMQXHQWUD¿NLQWHQVLWHWVYDUHQde til en større villavej. På den måde kan
Silkeborgvej fungere som naturlig hovedadgangsvej for Årslev Fælled. Første træk
HUDWWUD¿NVDQHUHRJV QNHKDVWLJKHGVJU Qsen til 50 km/t. På den måde genetableres
sammenhængen i det eksisterende lokalsamfund nord og syd for vejen.

23

De første træk

SKOVREJSNING SOM BYGGEMODNING
For at skabe Årslev Fælleds kvaliteter på sigt,
må vi i gang nu.
Skovrejsning på allerede udpegede arealer
samt på arealer, der fremtidigt tænkes ind som
en del af boligbebyggelsen, bør opstartes nu.
Kvaliteterne tilvejebringes i takt med projektets etaper skrider frem. I et samarbejde
mellem Aarhus Kommune og lodsejere kan der
udarbejdes en langsigtet strategi for skovrejsningen i og omkring Årslev Fælled.
Fonde og stat kan tænkes som støtteydere til
skovrejsningsprojekter.
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Delprojekter

RANDBYEN LANGS SKIBBYVEJ
Skibbyvej har i dag en mere eller mindre spredt bebyggelse langs sydsiden. Ved at etablere bebyggelse på begge sider kan vi udvikle Skibbyvej
til at være en egentlig randby. Det vil også være med til at skabe by-forbindelse på tværs af Skibbyvej. Den nye bebyggelse kan bestå dels af in¿OOE\JJHULSnV\GVLGHQRJGHOVHQIXOGXGE\JQLQJSnQRUGVLGHQDIYHMHQ
Bebyggelsen tænkes som to-etages rækkehuse, der matcher husmandsstederne på sydsiden, med små private udearealer og store fællesarealer.
Man kunne etablere fælles dyrkningsarealer i form af småplantager, fælles nyttehaver, hestehold og meget mere.
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Delprojekter

DRIVHUSBEBYGGELSEN VED FÆLLEDEN
, RJ RPNULQJ cUVOHY ¿QGHV GHU ÀHUH EHQ\WWHGH RJ XEHQ\WWHGH JDUWQHrier med store væksthuse. Ved at bygge på eksisterende sokkel kunne
man skabe en ny form for patio-bebyggelse, hvor mange boligenheder
er samlet under et tag med glasoverdækkede fællesarealer mellem enhederne. Nye spændende, indre gader kan danne rammen om et fælles liv.
Udenfor drivhuset har de direkte adgang til fælleden.
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Delprojekter

BEBYGGELSEN I SKOVBRYNET
At af de foreslåede første træk er at rejse skov for at byggemodne. Så
snart træerne er store nok bygges boliger ind i, og på kanten af skovmassivet. På den måde vil man kunne etablere bebyggelse med helt enestående kvaliteter og særegenhed. Der etableres kædehuse på sokkelgrunde
i to-tre etager med indgang i terræn og intime terrasser oppe mellem
trækronerne.
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Delprojekter

UDSIGTSHUSE I SKOVEN
Midt i den nyrejste skov kan man siden etablere 3-5 vertikale havehuse. Med et minimalt fodaftryk i skoven kan man etablere boliger med
udsigt. Man kan se ud over motorvejens spaghetti, det åbne landskab,
tunneldalen og søerne. Man kan bo med egen, hængende have og
udsigt og samtidig midt i skoven. En bebyggelse af høj arkitektonisk
kvalitet kan samtidig fungere som et vartegn for Aarhus mod E45.
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Visionsplanen
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ÅRSLEV FÆLLED
Nye muligheder for Aarhus

