
Byggeriet ligner en mur rundt om et parcelhuskvarter - 
nabogenerne bliver for massive
I debatmaterialet fremgår det, at området søges fortættet i henhold til visionerne i Kommuneplan 
2017. Der fremhæves, at det er vigtigt, at der tages hensyn til nabobebyggelser og 
eksisterende bygninger internt i området, hvilket jeg som beboer i området sætter stor pris på.

Jeg mener dog ikke, at hensynet til naboerne er efterkommet i tilstrækkelig grad i det 
fremlagte materiale. I Kommuneplan 2017, fremgår det, at Byrådet i samarbejde med 
bygherrerne og aarhusianerne, vil sikre, at den vækst byen oplever, bruges til at give Aarhus bedre 
bykvalitet og liveability for alle. I processen der er ledt op til denne høring, har jeg som borger 
oplevet, at samarbejdet mest har bestået af kommunens samarbejde med bygherre med borgerne 
som tilskuere. Kommunen og bygherre har være meget imødekommende og lyttende og der er 
f.eks. også justeret et par få steder på projektet. Der er dog desværre justeret meget minimalt på 
højderne for projektet samlet, og såvidt jeg kan se ikke i byggeprocenten, som hele vejen igennem 
har været den primære anke fra naboernes side. Når vi har påpeget dette blev der peget på 
høringen som et sted hvor man kan få indflydelse.

Op til 117 i byggeprocent og op til fem etager er for højt, når området grænser op til et lavt 
villakvarter, hvor den maksimale byggeprocent er 20. Kontrasten er alt for uharmonisk og giver for 
store gener for villakvarteret. Jeg håber og tror stadig, at projektet kan blive en gevinst for 
området, hvis projektet justeres i højden, og der laves en mere samlet plan for trafik og 
infrastruktur. 

Det skal nævnes, at multihallen er efterskolens og ikke er åben for lokalsamfundet, som flere 
politikere fremførte under byrådsdebatten. Samtidig lukkes den offentligt tilgængelige Allé gennem 
området. Den mulige gevinst handler derfor om, at hvis området skal fortættes, så kan det godt 
lade sig gøre på en fin måde, hvis der laves mere markant tilpasning ift. højde og byggeprocent. 
Samtidig er det positivt, at der er lavet en plan for bevarelse af flere af de gamle træer på grunden. 

Det foreslås: 
1. At følge Enhedslistens anbefaling om, at det er rimeligt at projektet skal følge den nuværende 

lokalplan for området og Kommuneplan 2017. Villakvarteret, der er naboer til området, har en 
bebyggelsesprocent på 20, så der vil stadig være tale om en boligfortætning, der er dobbelt 
så stor som det øvrige boligområde, når området bliver omdannet fra skole til boliger. 

2. Hvis der ønskes en yderligere fortætning af området foreslås det, at byrådet vil tage hensyn til 
nabobebyggelsen og som minimum imødekomme mindretallets udtalelse om, at alle 
byggefelter indenfor byggefelt B reduceres med en etage, således at generne for de 
nuværende beboere reduceres. Samtidig skal det højeste sted på Agerbæksvej sænkes til tre 
etager. Det vil stadig være markant højere end det bagvedliggende område. 

3. At byggeriet kommer til at fremstå arkitektonisk mindre som en mur - eksempelvis med større 
variation. Der er dog også kvaliteter ved byggeriet, så alene at højden sænkes vil få det til at 
fremstå mindre som en mur. 

4. At legepladsen på institutionen ikke skal være oven på en parkeringskælder, men er på 
terrænniveau

5. At der laves en plan for de bløde trafikanter på Agerbæksvej - fx en cykelsti samt 
foranstaltninger på vejen, der sikrer at fartgrænsen på 30 km/t bliver overholdt. 

6. At der laves en samlet helhedsplan for området - hvor de forskellige planer sammentænkes i 
relation til særligt trafik, vindgener og skygger for området men også fritidsforhold, skole mv. 

Man kan godt sænke byggeprocenten og højden på byggeriet og samtidig opfylde målet 
omkring fortætning. Det vil blot ske med større hensyn til det omkringliggende område og 



skabe et mere varieret boligudbud for Agerbæksvej (som også er et mål i Kommuneplan 
2017). Et tilfældigt opslag i marts giver 300+ ledige lejligheder i Risskov mod 5 huse/rækkehuse. 
Der er potentielt  800 boligenheder undervejs (primært privat leje), hvis alle tre planer bliver til 
noget, på den samme korte vej uden at en eneste af boligenhederne er rækkehuse på to etager. 

Begrundelser for ovenstående forslag: 
For store nabogener - særligt indblik, skygge og vindgener
I materialet fremgår det, at der vil være skyggegener for det bagvedliggende villakvarter og for 
villaerne på Vestre Strandallé. Skyggediagrammerne vises dog kun til kl. 16 og 18, hvilket gør det 
ugennemskueligt præcis hvor store skyggegenerne er efter dette klokkeslet. Det er netop sen 
eftermiddag og aften, at man opholder sig i sin have. Der er tale om op til 5 etager på Agerbæksvej 
i et område med lave parceller bagved. Det er alt for højt! Hertil kommer terrænfald ned mod 
parcelhusområdet og en forhøjelse af det nuværende terræn på grunden mellem de to rækker af 
huse på 4 meter.

For beboere i villaer ved Mageltornvej, Mejlvej, Vestre Strandallé og Tretommervej vil der være for 
store indbliksgener fra vinduer, terrasser på tage samt den overdækkede legeplads ved 
daginstitutionen, der er direkte nabo til villaerne. Er der lavet en vurdering af indbliksgener? Er der 
lavet en vurdering af støjgener og sikkerhed ifm. at placere en legeplads mange meter over jorden 
på en parkeringskælder? 

Det fremgår af forvaltningens bemærkninger til de tidligere høringssvar, at udsigten fra en del 
naboejendomme ændres, men at nuværende beplantning også påvirker udsynet. Vil forvaltningen 
sidestille det at have træer som nabo med en massiv mur af boliger? Træerne tager helt givet 
allerede aftenlys, hvilket er fint at tage med i betragtningen, men træernes blade forsvinder om 
vinteren og giver plads for solen. Der er ikke indbliksgener fra træer og de fleste foretrækker udsyn 
til træer og himmel fremfor etageblokke. 

I materialet fremgår det, at en bebyggelse på 5 etager vil medføre uheldige skyggepåvirkninger i 
forhold til naboejendommene på Vestre Strandallé, hvorfor man ændrede det til at bygge tættere i 
stedet. Det giver god mening. Det er dog stadig planen at bygge op til 5 etager på Agerbæksvej, så 
naboområdet bagved (særligt Mageltornvej) og på den anden af Agerbæksvej får samme 
problemer. Til infomødet blev det sagt at de øverste lejligheder i den etages boligejendom vil have 
en stor herlighedsværdi. I den nuværende plan sker det på bekostning af herlighedsværdien for det 
bagvedliggende villaområde. Kunne man ikke have med i overvejelserne, at det skaber alt for store 
gener, at placere 5 etager så tæt på et villakvarter med lav bebyggelse og sænke dette 
etageantal? 

Det fremgår i baggrundsmaterialet til byrådet, at det ikke tilstrækkeligt, at lokalplanen medfører en 
ringere handelsværdi af ejendommen, og at kommunen ikke vurderer at der, i den konkrete sag, er 
forhold, der kan medføre, at for en eventuel værdiforringelse af omkringliggende ejendomme vil 
gøre kommunen erstatningsansvarlig. Det kan godt være, at kommunen ikke kan gøres ansvarlig 
for værdiforringelse, men det ændrer ikke ved at boligejere som regel investeret en stor del af 
deres indkomst i deres boliger - hvorfor et værdifald potentielt kan have meget store økonomiske 
konsekvenser for den enkelte boligejer, hvorfor det skal tages i betragtning. 

Jeg håber naturligvis ikke, at det er kommunens og politikernes grundholdning, at så længe man 
ikke er erstatningspligtig, behøver man ikke tage hensyn til naboers værdifald (både ift. livskvalitet 
og monetært).

Jeg vil samtidig gerne vide hvordan kommunen kan være sikker på, at der ikke er tale om meget 
væsentlige konsekvenser for de omkringliggende grundejere, når der ikke er lavet en samlet 
vurdering af nabogener, for de tre planer samlet? Jeg kan heller ikke se nogen vurdering af 



vindgener?  Er en sådan analyse ikke lavet? Jeg kan her henvise til, at et høringssvar til 
lokalplanen for Grenåvej/Agerbæksvej indeholdt en vurdering af vindturbulens, og den viste et 
yderst dystert billede - og det var kun det ene forslag. Hvad betyder en mur af høje bygninger på 
hver side af Agerbæksvej f.eks. for vindturbulensen i et højtbeliggende område? Når vi har spurgt 
har vi fået at vide, at man ikke regner med vindgener. Det er godt, men det er ikke tilstrækkeligt 
betryggende, når der ikke er lavet nogen analyse af det. Det bør ikke være borgere, der skal lave 
dette og ikke noget vi først skal vurdere, når boligerne er bygget. 

Byggeprocent og fortætning
Byggeprocenten på 54 % i delområde I og 117 % i delområde II og 102 % i delområde III er et alt 
for markant brud på det direkte naboområde ved Mageltornvej, hvor bebyggelsesprocenten er 
20%. 

Bløde trafikanter
Hvorfor er der ikke tænkt en cykelsti med ind i projektet på Agerbæksvej? Der er ikke parkering til 
alle, hvilket må betyde, at man prøver at få de nye beboere til at cykle. Jeg kan heller ikke se i 
planen om der er planlagt sikre overgange for gående på Agerbæksvej? Det er en skolevej. 

Trafik
Det fremgår at de eksisterende kødannelser til Vestre Strandallé især i morgenspidsbelastningen 
forventes at blive fjernet. En større trafikmængde afvikles så til Asylvej. Betyder dette ikke blot, at 
kødannelsen flyttes til Asylvej, der snart skal klare stort set alt afviklingen fra 1200 nye boliger i 
Bindesbøllsbyen samt det næsten tilsvarende fra Agerbæksvej? Det er godt at fartgrænsen 
sænkes til 30 km/timen, men jeg kan ikke se om der er lavet foranstaltninger for at sikre 
overholdelse af fartgrænsen?

Arkitektonisk udtryk 
Jeg vil gerne støtte op om tidligere indsigelser ift. det arkitektoniske udtryk, da i hvert fald en stor 
del af landbrugsskolens nuværende bygninger har et mere varieret udtryk end det der foreslåes 
(her taler jeg primært om bebyggelsen langs Agerbæksvej). Jeg har ikke nogen professionel 
baggrund til at vurdere det, men jeg kan dog se ud fra visualiseringerne, at det er et stort brud på 
det omkringliggende område. Jeg forestiller mig, at hvis det bliver reelle rækkehuse på to etager og 
den højeste bebyggelse mod Agerbæksvej bliver på 3 etager ud mod Agerbæksvej, at det kommer 
til at ligne mindre en mur og vil hænge bedre sammen med det eksisterende byggeri. Det skal 
siges, at bygningerne ud på Vestre Strandallé nu er mere varieret i sit udtryk nu, end da det først 
blev præsenteret, hvilket er positivt. Det er dog ærgerligt at efterskolens smukke bevaringsværdige 
bygninger gemmes væk. Hvis man sænkede det til 2 etager ud mod Vestre Strand Allé, ville de 
bevaringsværdige bygninger få mere plads i billedet. 

En samlet plan for skole, trafik, fritidsforhold mv. 
Det fremgår i baggrundsmaterialet, at hovedparten af mange af de tidligere høringssvar også  
omhandler forhold, der ikke er knyttet direkte til lokalplanområdet, men derimod til stort set hele 
Vejlby-Risskov området. Det er således afledte konsekvenser af lokalplanen og ikke forhold som 
selve lokalplanen kan regulere. Det skyldes, at lokalplanen ikke kan indeholde bestemmelser om 
forhold uden for lokalplanområdet, men at dette skal håndteres i en anden sammenhæng.

Jeg ønsker et svar på, hvor dette bliver løst? Kan vi ende i en situation som andre forstæder til 
Aarhus (som enda har oplevet mindre fortætning end Risskov), hvor vi kan forvente at 
pasningsgarantien indenfor distriktet ikke kan overholdes, og vi kan se frem til at vores børn ikke 
mere kan cykle i området pga. massiv trafik? Det fremgår af baggrundsmaterialet, at antallet af 
boliger i Risskov skoledistrikt er cirka 3660. Er dette før eller efter færdiggørelsen af 
Bindesbøllbyen på 1200 husstande? Tænker man at man blot kan føje omkring 800 boliger til (med 
de tre planer på Agerbæksvej) uden at der er en plan for hvor børnene skal gå i skole? Hvis man 
ønsker blot lidt udendørsareal til børnene er der ikke plads til at bygge mere på Risskov Skole. Det 
har man allerede gjort. 



Hvor er den samlede plan for trafikafviklingen i området - herunder både afvikling og sikkerhed for 
bløde trafikanter? Hvor er planen for fritidsaktiviteter? Ifm. Bindesbøllbyen fik vi en cykelsti på 
Asylvej, men den stopper på Harald Selmers Vej, som fører videre ind mod byen. Er det fordi man 
ikke kan lade bygherre betale for det? Hvor er kommunens samlede plan for trafik i området, der 
efter hvad jeg har hørt, blev lovet ifm. planlægningen af Bindebøllbyen? Har jeg overset denne?

Afsluttende bemærkninger
For det konkrete projekt har jeg foreslået en række justeringer - primært ift. højden, der betyder, at 
projektet isoleret set kan bidrage til mere bykvalitet for de nuværende og kommende beboere. Der 
er alt for store nabogener som projektet ser ud nu. Til infomødet blev området fremhævet som et 
unikt sted, da der var lys og luft. Ødelæg ikke dette med denne plan og de to andre, der også er 
undervejs. Bevar noget af det unikke ved området - netop lys og luft til gavn for nye og nuværende 
beboere. Det kan godt ske samtidig med fortætning og det kan blive et godt projekt for området. 

Jeg har stadig et håb for en samlet plan for området. Når vi spørger til skoler, trafik, fritidsaktiviteter 
osv. så bliver vi blot henvist til, at det står en anden afdeling for. Men hvem har overblikket over de 
samlede konsekvenser på langt sigt? Det kunne man sige, at Kommuneplan 2017 måske kunne 
være garant for. Men den har man her (igen) valgt at tilsidesætte og en helhedsplan er heller ikke 
undervejs.

Mvh. Stinne Frederiksen


