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Høringssvar til Aarhus kommune angående udvidelsen af Viborgvej 

Viborgvej er tydeligvis en trafikeret vej, som bliver anvendt af mange bilister hver dag; det er klart 

for enhver som benytter vejen enten i bil, bus eller på cykel. Derigennem forstår vi formålet med 

udvidelsen af Viborgvej er at øge fremkommeligheden, men hvad vi ikke forstår, er det blinde fokus 

på dette ene formål. Konsekvenserne hvis hovedforslaget vælges fremstår ikke gennemtænkte om 

end overvejet. Når der blev fremlagt gode pointer og konstruktive spørgsmål fra de mange borgerne 

som deltog i borgermødet d. 23. oktober 2019, blev de ofte besvaret med ”dette indgår ikke i vores 

projekt”, og netop gentaget at formålet med projektet (udelukkende) er at øge fremkommeligheden 

på Viborgvej. Nogle enkelte af konsekvenserne hvis hovedforslaget vælges er: 

- Øget trafik på tværs af stierne til bløde trafikanter langs Jernaldervej, samt stien i det grønne 

område som den nye vej i hovedforslaget vil krydse. Især ved stien forbi daginstitutionen vil 

der desuden være dårligt udsyn for bilister på vej ind i området. 

Stien i det grønne område, som den nye udkørsel fra hovedforslaget vil krydse, er desuden 

en ubrudt sti, som leder uhindret til b.la. indkøb, institutioner og Ellekærskolen; dette vil 

blive ødelagt. 

- Øget støj og forurening ved daginstitutionen ved den foreslået udkørsel. Her ser det ud til fra 

VVM rapporten, at støjen er omkring grænseværdien. 

- Udkørsel til Jernaldervej, hvor beboerne i området som allerede har udkørsel den vej, siger 

det er svært at komme ud i myldretiden. Med en potentielt mere end fordobling af denne 

trafik vil det skabe stor kø for at komme ud og betydeligt længere rejsetid for alle beboer i 

området. 

- Øget responstid for redningskøretøjer til området på 2-3 minutter. Især i denne henseende 

er tiden altafgørende. 

Ligeledes er det tydeligt fra hovedforslaget og borgermødet, at bevarelsen af busstoppestedet ved 

Holmstruphøjvej heller ikke er en prioritet. Dette virker beskæmmende i en tid hvor den grønne 

omstilling får øget fokus, og en lukning af stoppestedet kun vil opfordre til en yderligere øgning af 

privatbilisme til/fra området. 

Undertegnet og familien bruger selv busstoppestederne flere gange om måneden, f.eks. til 

lægebesøg, kultur og indkøb i centrum. Vi kan derfor kun opfordre til at busstoppet opretholdes i 

begge sider af Viborgvej ved Eldalen. At stoppestederne anvendes i mindre omfang jf. Midttrafik 

virker ikke urimeligt da der kun er betydelig beboelse syd for Viborgvej. 

De eneste reelle løsninger fra VVM rapporten synes, at være en af alternativerne med udkørsel til 

Viborgvej fra Holmstruphøjvej; dette vil løse ovenstående problemstillinger med mindst mulig gene. 

Med en hensigtsmæssig programmering af lyskrydsene kan trafikken også generes mindst mulig på 

Viborgvej, således fremkommeligheden stadig tilgodeses. 

På nuværende tidspunkt er det f.eks. praktisk talt umuligt at dreje til venstre ud fra Holmstruphøjvej 

i myldretiden uden en venlig medtrafikant holder tilbage og skaber pladsen – dertil er lyskrydsene 

ved Holmstrupgårdvej og Runevej simpelthen indstillet sådan at hullet i trafikken krydser før 

Holmstruphøjvej. Derfor ses der et betydeligt potentiale for nedbringelse af rejsetiden for alle 

bilister på Viborgvej ved blot at implementere en intelligent programmering af lyssignalerne og 

derved opnå en grøn ”bølge”. Dette gør sig faktisk gældende for alle lyskryds, helt ude fra Tilst 

Vestervej. Undertegnede har boet i området i to år, og det er kun i få procent af tilfældene det kan 

lade sig gøre at køre fra Østjysk motorvej ind til Holmstruphøjvej uden, at skulle stoppe i mindst to 

lyskryds. 
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Da vi flyttede vores familie til Aarhus i slutningen af 2017, fandt vi et dejligt lukket område på 

Holmstruphøjvej hvor vores børn kan cykle og færdes på stierne uden gennemgående trafik. 

Gennemføres hovedforslaget vil det ændre dynamikken i vores område og langt fra være det trygge 

sted for de små trafikanter, som det er nu hvor det er muligt at nå institutioner, skoler og indkøb via 

ubrudte stier. 

Frustrationen over VVM rapportens hovedforslag er tydelig i området, samt til borgermødet d. 23. 

oktober 2019. Vi føler at hovedforslaget vil resultere i urimelig mange negative konsekvenser for 

hele området og dets beboer, kontra den beskedne nedbringelse i rejsetiden en lukning af udkørslen 

til Viborgvej vil give for trafikken på Viborgvej. Genen for trafikken på Viborgvej kan holdes på et 

absolut minimum med en klog opsætning af lyskrydsene langs Viborgvej, og trafikken ud fra 

Holmstruphøjvej skal selvfølgelig reguleres med dette for øje. Aarhus er og skal være for alle, både 

beboerne indenfor byskiltet og trafikanterne til og fra byen, men det skal også være rimeligt for alle. 

Vi håber inderligt der vil blive lyttet til de modtagne høringssvar fra borgerne og 

Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 

 

Aarhus, d. 27. november 2019 

 

Med venlig hilsen 

Peter Guldbrand Fritsen og familie 
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