
Høringssvar vedr. Lokalplan nr. 1143 - Etageboliger ved Rødkløvervej, Christiansbjerg 

 

Som beboere på Christianbjerg har vi med bekymring de seneste år kunnet følge, hvordan 

etagebyggeri erstatter lavere byggeri i kvarteret, i første omgang i industrikvarter syd for 

Katrinebjergvej, men nu også i villakvartererne, senest ved Randersvej/Stockholmsgade.  

 

En tilladelse til Rødkløvervej-projektet kan danne præcedens for yderligere projekter af denne type. 

Villakvartererne inden for firkanten mellem Katrinbjergvej, Langelandsgade, Randersvej og Hasle 

Ringvej er et meget blandet kvarter med huse i alle størrelser og kvaliteter, og der er i modsætning 

til andre af de bynære forstadskvarterer rigtig mange beskedne huse. Kvarteret er ikke beskyttet af 

nogen lokalplan, så derfor har entreprenører gode muligheder for at overtale villaejere til at sælge 

de ejendomme, der ligger i udkanten af villavejsnettet, enten tæt på de store veje eller tæt på 

zonerne med etagebyggeri – dvs. villaer, der ikke i sig selv har den store salgsværdi. På den måde 

kan kvarteret lige så stille blive ædt op udefra og ind, hvis man ikke fra politisk side passer på og 

sørger for, at Christiansbjerg fortsat kan beholde sin villakarakter. 

 

Rødkløvervej-projektet er en boligblok, uanset om man forskønnende kalder det et ”blandet 

byområde” i materialet, og uanset om man laver den ikke-nærmere definerede café eller butik, som 

der blev lagt meget vægt på fra projektsiden ved borgermødet den 16. marts. En enkelt café ændrer 

ikke på, at det er og bliver etagebyggeri.  

 

Udover karakterændringen er der store gener forbundet med etagebyggeri, og det vil der også være i 

dette projekt. For det første den øgede trafik, og for det andet de mange parkerede biler. Vi har set 

det i kvarteret omkring ”Nabolaget”, hvor de omkringliggende villaveje er oversvømmet med 

parkerede biler døgnet rundt, og hvordan det bliver, når byggeriets anden etape er færdig, tør man 

slet ikke tænke på. Man ser det også andre steder i byen, bl.a. ved Åbrinken, hvor beboerne fra 

blokkene i det nyopførte Brokvarter bruger denne del af Brabrandstien som parkeringsplads. 

 

Kommunen foreskriver, at der skal være p-kælder under nybyggede boligblokke, men som vi kunne 

forstå på borgermødet den 16. marts, ville der kun blive stillet 70 p-pladser til rådighed til 233 

lejemål. Det er under en tredjedel af lejemålene og må anses for at være helt urealistisk. Mange 

familier har bil i dagens Danmark, nogle endda to. På borgermødet blev det fra Kommunens side 



sagt, at vi som borgere i fællesskab skal medvirke til at begrænse biltrafik og dermed også 

parkering, og det er glimrende intentioner, men det nytter ikke at tillægge borgerne ansvar, og så 

selv ikke tage ansvar ved decideret at underdimensionere/undervurdere parkeringsbehovet. 

Udviklingen går generelt i retning af stigende privatbilisme, og den udvikling bremses desværre 

ikke af, at man laver for få p-pladser. 

 

Hvad angår trafik, er placeringen af en boligkarré ved Rødkløvervej desuden meget uigennemtænkt 

i forhold til, at den komme til at ligge på en skolevej. Også her var der en kommentar fra en af 

kommunens medarbejdere om, at borgerne selv var herre over trafikmængden, idet man f.eks. 

kunne lade være med at køre sine børn til skole, men argumenter som disse er ren og skær 

ansvarsforflygtigelse og hører ikke hjemme i en seriøs diskussion om et byggeprojekt, der vil skabe 

store forandringer i et område.  

 

Endelig er der det visuelle: Med hensyn til etagehøjden i det planlagte byggeri blev det på 

borgermødet fremhævet, at det føjede sig ind i det eksisterende etagebyggeri, men som det også 

blev nævnt på borgermødet, er der i nybyggeriet flere etager end i de nuværende karréer. Den 

visualisering, der er lavet som Figur 10, hvor man ser nybyggeriet i nordgående retning ved 

Jordbrovej, er noget misvisende, idet de nuværende, lavere bygninger blot er antydet som hvide, 

ikke-udfyldte blokke, hvorved det sløres noget, at disse eksisterende blokke for det første er lavere 

(4 etager), og for det andet for den hvide blok til højres vedkommende er bygget af andre farver 

mursten. Der bør udarbejdes en mere præcis visualisering af projektet, så beslutningstagerne har et 

korrekt grundlag at tage stilling ud fra, herunder påstanden om, at der bliver tale om ”god tilpasning 

til de omkringliggende bebyggelser” på lokalplanforslagets side 6. 

 

Med venlig hilsen, 

 

Leif V.S. Balthzersen og Vibeke Rosendal 

 

 


