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 Aarhus C., den 29. januar 2018 
 
Hovedvejen - Elmetoften, Hasselager 
Svar på 360° - dialogværktøj til bæredygtig planlægning  
 
Projektet omfatter nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af en ny dagligvarebu-
tik, nye lokaler til eksisterende erhverv og yderligere erhvervslokaler eller boliger.  
 
Projektet omfatter følgende matrikler: 
2df, 2di - Hasselager By, Kolt 
3aa - Kattrup By, Kolt 
 
Nedenstående svar skal sammenholdes med: 
 

• Tegninger: 
A-00-101-Situationsplan_2017.12.06 
A-00-901 Perspektiv fra Ø_2017.12.06 
A-11-001 Facade N og Ø_2017.12.06 
A-11-002 Facade S og V_2017.12.06 
 

• Gældende plangrundlag: 
Kommuneplan 2017, rammenummer: 220416CE (Bydelscenter). 
Projektet ligger i en af kommuneplanens udpegede fortætningspunkter. 

 
 
Spørgsmål Svar - 360° - dialogværktøj til bæredygtig planlægning 

1. Projektet bidrager med  
• Øget indbyggertal/bosætning, hvis man vælger at etablere boliger på 1. sal. 
• Nye arbejdspladser i dagligvarebutikken, og på 1. sal hvis man vælger at  

etablere erhverv. Eksisterende erhverv tænkes bevaret i stueetagen mod 
Hovedvejen. 

• Vækst i erhverv/boliger omkring byens trafikale hovedåre. 
• En væsentlig opgradering af ejendommens bæredygtighed miljømæssigt og 

socialt. 
• En fundamental forbedring af bykvaliteten, som vil kunne være med til at ven-

de det bygningsmæssige forfald, man møder langs Hovedvejen. 
 

2. Projektet bidrager til Aarhus’ attraktion ved en forskønnelse af Hovedvejen, en af ind-
faldsvejene til Aarhus. 

3. Projektet bidrag positivt til nærområdet ved: 
• At erstatte de eksisterende bygninger, som er udslidte og af dårlig kvalitet med 

et nyt, større og kvalitetsmæssigt langt bedre byggeri. 
• Etablering af et torv/en plads med grønne elementer mellem det påtænkte 

byggeri og de nye boliger på Elmetoften 1.  
• At etablere et naturligt omdrejningspunkt og mødested omkring dagligvarebu-

tikken og de øvrige butikker/liberal erhverv. 
• At skabe en større stolthed omkring Hasselager og strækningen langs Hoved-

vejen. 
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4. Der er ikke særlige kulturspor i området. 
 

5. De udvendige arealer opgraderes generelt. Projektet indeholder et torv/en plads med 
mulighed for offentligt opholdsareal. Derudover vil der i tilknytning til stueetagen og 1. 
sal være rigtig gode opholdsarealer orienteret mod syd, i læ for vind og trafikstøj. 

6. Der er vigtigt for bygherre at undgå krævende vedligeholdelse og pleje af ejendom-
men, men der vil evt. kunne etableres simple elementer som et åbent ”vandløb” (tag-
vand) og ”trædesten” til aktivering af torvet/pladsen. 
 

7. Se pkt. 6 

8. Bygningen er, som eksisterende bygning, trukket tilbage fra Hovedvejen i flugt med de 
nye boliger på Elmetoften 1.  
 
Derudover er der åbnet for et kig ned over den sydlige del af Hasselager. Dette skaber 
en naturlig pause i forløbet langs Hovedvejen og understreger byggeriet som et lokalt 
omdrejningspunkt. 
 
Bygningen holdes i 2 etager ud mod Hovedvejen og indordner sig dermed i skalaen i 
området. 
 

9. Projektet ligger i en af kommuneplanens udpegede fortætningspunkter. Et centerområ-
de/bydelscenter omkring Hovedvejen og kun 100 m fra den planlagte letbane. 
 
Projektet bidrager til en mindre fortætning af området.  
 
Det bør overvejes, om omfanget/bebyggelsesprocenten skal øges for at opnå en større 
fortætning og mangfoldighed.  
 
Projektet fremmer bylivet ved udvalget af butik, restaurant, frisør og øvrigt liberalt er-
hverv eller nye boliger og synligheden af livet omkring disse. 
 
Med placeringen ud til Hovedvejen og tæt på letbanen ligger projektet godt trafikalt. 
 

10. Projektet vil, hvis der etableres boliger på 1. sal, tilføje en ny boligtype til området - 
mindre lejligheder, som supplement til de omkringliggende parcel- og rækkehuse. 

11. Projektet kobler sig på det eksisterende vejnet og den fremtidige letbane. 
Der er ikke indarbejdet tiltag for at imødekomme en stigende andel af el-biler.    
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12. Bygningen opføres i sunde og robuste materialer og med øje for fleksibilitet og bære-
dygtighed ud fra den tanke at det er til alles fordel herunder bygherre. 
 
Løsninger ift. energiforsyning, affalds- og regnvandshåndtering vurderes i den efterføl-
gende projektering. 
 

13. Der vil med dette projekt være mulighed for at øge det lokale udbud af erhvervslokaler. 
Dette kan være ved etablering af projektet eller ved senere konvertering. 

14. Udearealerne vil kunne anvendes til midlertidig aktiviteter, såfremt dette kan tolereres 
ift. dagligvarebutikkens drift og de øvrige bruger. 
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360 grader - Dialogværktøj til bæredygtig udvikling 
Plans besvarelse (jgm): 
 
1.  Hvordan understøtter planen/projektet byrådets vision om klog 
vækst i Aarhus? 
Svar 1: I høj grad 

 
• Projektet opfylder kommuneplanens målsætninger og intentioner om 

byudvikling i vækstakser og vækstpunkter, som udpeget langs by-
ens indfaldsveje og strategiske vejkryds, her Hovedvejen imellem 
Aarhus og Skanderborg. 

• Der planlægges for et nyt bydelscenter med detailhandelsbutik, an-
dre butikker, kontorer og boliger, i alt ca. 2000 m2 etageareal og 
dermed for nye arbejdspladser 

• Forbedring af den bygningsmæssige og arkitektoniske kvalitet på 
stedet og en væsentlig opgradering af bykvaliteten. 

 
 
2.  Hvordan bidrager planen/projektet til større forbundethed med om-
verdenen? 
Svar 2: I høj grad/nogen grad 

 

• Større imødekommenhed og tilgængelig til Hovedvejen og omgivel-
ser. Sti fra området til naboområdet i syd. 

 
 
3.  Hvilke positive bidrag giver planen/projektet til nærområdet eller 
Aarhus som helhed – og hvordan? 
Svar 3: I høj grad 

 

• Erstatter eksisterende nedslidte bygninger og bidrager med ny, mo-
derne arkitektur, grønne arealer, begrønninger og træer. 

• Markerer sig mod Hovedvejen med en trærække og ét større træ på 
et grønt areal/torv. 

• Kan blive et naturligt mødested for lokale beboere med lokale butik-
ker mv. 

 
 
4.  Hvordan bruges særlige kulturspor i området aktivt til at højne kvali-
teten i planen/projektet? 
Svar 4: No reply 

 

• Der findes ingen særlige kulturspor i området 
 

TEKNIK OG MILJØ 
Plan, Byggeri og Miljø 
Aarhus Kommune 

Fysisk Plan Syd 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
 
Telefon: 89 40 44 00 
Direkte telefon: 41 86 08 50 
 
E-mail: 
pbm@mtm.aarhus.dk 
Direkte e-mail: 
jogm@aarhus.dk 
 
Sagsbehandler: 
Jørgen Gehl Madsen 
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5.  Hvordan bidrager planen/projektet med opholdsarealer af høj kvali-
tet? 
Svar 5: I nogen grad 

 
• De udvendige arealer opgraderes generelt. Projektet indeholder et 

torv/en plads med mulighed for offentligt opholdsareal. Derudover vil 
der i tilknytning til stueetagen og 1. sal være rigtig gode opholdsare-
aler orienteret mod syd, i læ for vind og trafikstøj 
 
 

6.  Hvordan er projektet/planen med til at sikre en grønnere by? 
Svar 6: I nogen grad 

 

• Alene ved flere grønne spots, flere, mindre opholdsarealer, flere 
træer, både på p-pladsen og foran bygningen, langs med Hovedve-
jen 

• Desuden grønne tagterrasser, heraf nogle halv-offentlige (på stue-
etagen med niveaufri adgang fra Hovedvejen) 

 
 
7.  Hvordan er adgangen til at dyrke fritidsinteresser, fysisk udfoldelse 
og leg sikret i planen/projektet? 
Svar 7: I nogen grad/ringe grad 

 
• Som bydelscenter med fortrinsvis erhverv, er der ikke direkte fokus 

på aktiviteter til fysisk udfoldelse mv. 
• Ved grønne tagterrasser med adgang fra boligerne sikres frirum til 

leg og aktiviteter 
• Der er ikke for nuværende planer om indretning af yderligere fitness-

faciliteter el. 
 
 
8.  Hvordan er planen/projektet med til at sikre sammenhænge i forhold 
til nærområdet? 
Svar 8: I høj grad 

 
• Bygningsmæssigt holder den samme skala som tilstødende områder 

– højst to etager mod Hovedvejen. 
• Planen samler trådene fra flere verdenshjørner på hjørnet af Hoved-

vejen/Elmetoften og formidler sammenhæng ved grønne markerin-
ger, træer og beplantninger 

• Der er tale om en arkitektonisk opgradering af området, som alene 
af den grund har en samlende effekt for nærområdet 
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9.  Hvordan er planen/projektet med til at sikre fortætning med kvalitet? 
Svar 9: I høj grad 

 
• Projektet ligger i et af kommuneplanens udpegede fortætningsområ-

der. 
• Planområdets indretning og ny bebyggelse sikrer en kvalitativ fortæt-

ning.  
• Nærheden til gode transportmuligheder (Hovedvejen, letbanen) sik-

rer en optimal udnyttelse af fortætningsgraden 
 
 
10. Hvordan sikrer planen/projektet blandede naboskaber med et varie-
ret udbud af boligtyper og ejerformer? 
Svar 10: I nogen grad 

 
• Projektet vil efter planen komme til at indeholde et antal mindre lej-

ligheder på 1. salen som supplement til de omkringliggende parcel-
huse og rækkehuse 

 
 
11. Hvordan understøtter planen/projektet bæredygtig transport og 
øget mobilitet? 
Svar 11: I høj grad 

 
• Projektet kobler sig på det eksisterende vejnet og den fremtidige let-

bane. Der er ikke for nuværende indarbejdet tiltag for at imøde-
komme en stigende andel af el-biler. 

• Parkeringspladsen bliver tilgængelig for offentlig parkering. Desuden 
indrettes enkelte p-pladser foran bygningen mod Hovedvejen 

 
 
12. Hvordan er ressourceeffektivitet, energiforbrug og robusthed ift. 
klima indtænkt i planen/projektet? 
Svar 12: I nogen grad 

 
• Bygningen opføres i enkle og robuste materialer.  
• Energiforsyning og affaldshåndtering vurderes i den efterfølgende 

projektering.  
• Regnvandshåndteringen er behandlet i en regnvandshåndterings-

plan, der opererer med strømningsveje og arealer til opsamling af 
regnvand indenfor området. 
 
 

13. Hvordan bidrager projektet til en blandet by, uden at fortrænge ek-
sisterende erhverv? 
Svar 13: I høj grad 
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• Eksisterende erhverv kan genetablere sig i den ny bebyggelse. Des-
uden åbnes der mulighed for en blanding af forskellige anvendelser 
– detailhandelsbutik, andre butikker og erhverv, herunder kontorer 
samt boliger, og bidrager hermed til den blandede by. 

 
 
14. Hvordan er samskabelse og medborgerskab, mulighed for midlerti-
dige aktiviteter og iværksætteri indtænkt i planen/ projektet? 
Svar 14: I nogen grad/ringe grad 

 

• Udearealer kan anvendes til midlertidige aktiviteter og efter nærmere 
aftale eventuelt være udgangspunkt for aktiviteter for beboere i nær-
området 

 
Opsummering af besvarelser: 
 
360 grader besvarelsen viser, at projektet bidrager til en væsentlig opgrade-
ring af det byggede miljø i området og dermed til øget bykvalitet for beboere 
og brugere i overensstemmelse med Aarhus kommunes fortætningsstrategi. 
 
Udbuddet af grønne opholdsarealer er begrænsede, men projektet indehol-
der en række opgraderinger af grønne arealer til gavn for beboere og bru-
gere, eksempelvis grønne spots med træer og hegn mod naboer, der be-
grønnes. 
 
Projektet bidrager med et kvalitetsløft og udadvendte funktioner som daglig-
varebutik og andre butikker/erhverv til en bedre sammenhængskraft i byde-
len. Dertil skal lægges nærheden til hovedvej og offentlig transport, herunder 
en kommende letbane. 
 
 
  
 


