
BORGERMØDE - LISBJERG
KORT STATUS PÅ BYGGEMODNING OG SALG SAMT FORSKØNNELSE AF 
RANDERSVEJ



PROGRAM

Kl. 17.00 Velkomst og præsentation af dagens oplægsholdere v/ projektleder,
Grethe Skriver, Aarhus Kommune

Kl. 17.10 Kort status på byggemodning og salg v/Grethe Skriver

Kl. 17.20 Byens udvikling – fra landsby til stationsby.
Et strategisk oplæg v/ stadsarkitekt Stephen Willacy

Kl. 17.40 Forskønnelse af Randersvej – et åbningstræk fra udviklingsplanen.
Oplæg om proces og nye muligheder langs Randersvej v/ afdelingschef
Lasse Vilstrup Palm, C.F. Møller Architects

Kl. 18.10 Vær med til at præge de kommende udearealer v/Grethe Skriver: 
- Grøn kile
- Info hus
- Hot spots i byen 

Kl. 18.20 Opsamling og næste træk v/Grethe Skriver



UDVIKLINGSPLANER



Grethe Skriver
Projektleder
Aarhus Kommune

OPLÆGSHOLDERE

OPLÆGSHOLDERE

PROJEKTGRUPPEN

Birte Nielsen
Mobilitet
Aarhus Kommune 

Stephen Willacy
Stadsarkitekt
Aarhus Kommune 

Lasse Vilstrup Palm
Afdelingsleder
C. F. Møller Architects

Jens Ole Madsen 
Byggemodning 
Aarhus Kommune 

Jette Tofte Nielsen 
Plan
Aarhus Kommune 

Susanne Dyrlund 
Nielsen
Vand og Natur 
Aarhus Kommune 

Marie Louise Bach 
Arealudvikling 
Aarhus Kommune

Stine Kamstrup 
Knudsen
Byliv og Bymiljø 
Aarhus Kommune



LISBJERG - BYUDVIKLINGSGRUPPEN

BYUDVIKLINGSGRUPPEN:

Rasmus Braad Christensen

Michael Rasmussen 

Mette Schou Nielsen

Mette Falch

Søren Skov Hansen 

Christopher Bering Baden

Birgit Søndergård

Johannes Wörts

Byudviklingsgruppen kan kontaktes via 
skovhansen@privatmail.dk

Følg med i gruppen: 
Lisbjerg By og Omegn på Facebook

Oplægsholder
Præsentationsnoter


mailto:skovhansen@privatmail.dk


• Bliv OPDATERET på, hvad der sker i Lisbjerg lige nu og, hvad der skal ske i den kommende tid

• Få INDSIGT i udviklingen af Lisbjerg fra landsby til stationsby

• Få KENDSKAB til processen og grundlaget for Forskønnelsen af Randersvej

• Få INSPIRATION til at deltage i de kommende workshops

Der er mulighed for at stille spørgsmål på chatten under mødet. Vi vil svare på så mange spørgsmål, som tiden tillader.  Alle spørgsmål og svar vil senere blive 
tilgængelige på vores hjemmeside Nybylisbjerg.dk

FORMÅL



BYGGEMODNING

Oplægsholder
Præsentationsnoter




PROJEKTERNE

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Resource husene: 230 boliger I forskellige størrelser. Genanvendelige materialer Circlehouse ca. 60 almene boliger. Circle House opfører sammen med Lejerbo som bygherre verdens første almene boligbyggeri efter cirkulære principper. Byggeriet kan skilles ad igen, og de brugte elementer kan genbruges næsten uden at tabe værdi. Ud over at fungere som boliger er Circle House et skalerbart demonstrationsprojekt, der skal give byggebranchen ny viden om at bygge cirkulært.De orange områder er under lokalplanlægning, forventet godkendelse medio 2021 og byggestart forhåbentlig hurtigt efter godkendelse af lp.Samlet ca. 230 boliger I 1-3 etager og varierende størrelser.De gule kommer I udbud I november, men håb om lokalplan opstart I foråret 2021Lokalplan I gang for Lisbjergbakken 2, også boliger. Planlægnigen følger også udviklingsplanes principper.Der er fornyet og større interesse for erhvervsområderne efter er meget stille periode.Brandstationen er under opførsel og skal indvies til næste år.



PLANLÆGNING

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der er udpeget et område, hvor der overvejes Blandet By, altså parcelhuse og rækkehuse .Der pågår en overordnet undersøgelse af, hvor det giver bedst mening at planlægge for parcelhuse.Området er i spil, både planlægningsmæssigt og politisk, så vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvad der kommer til at ske i Lisbjerg.Der er lavet arealreservation til fritids- og idrætsanlæg. Sport og Fritid, der hører under kulturforvaltningen, er ved at starte planlægningen op. Også her vil også i den forbindelse blive lavet borgerinddragelse.Bymidten: teknisk planlægning, før udbud og herefter helhedsplan for området, forhåbentlig med opstart sørst i det nye år. Der skal dannes en plads ved stoppestedet. Det bliver et meget vigtigt sted i byen, og arbejdet med helhedsplanen vil også få brug for borgernes input.Infohuset: som I nok har set, så har vi stillet en ikke så køn pavillon ned på bakken. Den bliver kønnere til næste år og AK vil komme til at bruge huset til deltids arbejdspladser, opysningshus og evt. Udstillinger og på sigt en Bymodel a la Aarhus Ø. Udearealerne vende vi tilbage til senere.Randersvej og Loopet. Begge åbningstræk fra udviklingsplanen. Randersvej vil I komme til at høre meget mere om senere, og arbejdet med forskønnelsesprojektet vil helt automatisk også komme til at inkludere loopet og hvad det indeholder af små pladser og stier.Grønne kiler og klimabassiner. Disse vil I også komme til at høre mere om lidt senere på dette møde.Dette var en hurtig gennemgang af vore nuværende og kommende aktiviteter. Som I kan se, så er der kommet rigtig godt gang i udviklingen, og det bliver ikke mindre de kommende år.Nu vil jeg give orde



LISBJERG

BYENS UDVIKLING –fra landsby til stationsby
v/ stadsarkitekt Stephen Willacy



FORSKØNNELSE AF RANDERSVEJ – et åbningstræk fra udviklingsplanen 
v/ afdelingschef Lasse Vilstrup Palm, C.F. Møller Architects

LISBJERG



UDEAREALER, BYLIV OG BYRUMSAKTIVITER

• GRØN KILE OG 
KLIMABASSINER

• AREALER VED INFOHUS

• SPOTS I BYEN

BIODIVERSITET

LEG OG LÆRING

UDEKØKKEN

BYHAVER

BÆR OG FRUGTER

TRÆER OG BUSKE

SHELTER

FÆLLESSKAB

BYLIV



PLANLÆGNING



• Skabe grønne rum omkring klimabassiner  
• Skabe rum til ophold, leg og bevægelse
• Fælleshaver med spiselige buske og træer
• Midlertidig bylivsaktiviteter og byrum
• Finde de små skjulte spot i byen og fremhæve dem

WORKSHOP

• Fortællingen - forskønnelsen forankres i historien
• Vejen og den grønne karakter
• Sammenhængen med Byloopet
• Mobilitet og sikkerhed
• Byrum og Bebyggelse

RANDERSVEJ:UDEAREALER, BYRUM OG BYLIVSAKTIVITETER:



WORKSHOP

DELTAG I WORKSHOPS
Giv din mening til kende og bidrag til udviklingen af Lisbjerg

GRØNNE UDERUM OG BYLIVSAKTIVITETER:
19. november kl. 17-19

FORSKØNNELSE AF RANDERSVEJ:
26. november kl. 17-19

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tag gerne jeres unge familiemedlemmer med



LISBJERG

KONTAKT OS:

Projektledelse:
Grethe Skriver: gsje@aarhus.dk
Tlf.: 2920 9452

Byggemodning:
Jens Ole Madsen jeom@aarhus.dk

FØLG MED:

www.Nybylisbjerg.dk

Facebook.com/nybylisbjerg

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Alle slides og spørgsmål og svar bliver lagt på hjemmesiden.Tidspunkt og tilmelding til workshops annonceres på facebook og på hjemmesidenTak for i dag og på gensyn.
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