
Indsigelse mod projektet med 420+ parceller i Skæring
Vedr. offentlig høring af Temaplan: “Arealer til alle boligtyper” (Tillæg nr. 86 til kommuneplan 2017); nye boligarealer i Skæring; Konkret: udlægning af 420 parceller i Skæring. 

Der er fremlagt forslag om udlægning af 420 parceller i Skæring på arealerne 280526BO samt 280527BO. Jeg kommer derfor med følgende indsigelser:


Naturrigt område 
Projektet omfatter et område, der er rig på natur/dyreliv og som tilmed er et habitatområde med vandløb, fredskov og eng. Det er et smukt område, der dagligt bliver anvendt af både børn og voksne. Bl.a. børn fra 
de nærliggende institutioner nyder godt af at se dyr (store som små) og vilde blomster. Vi voksne nyder også den rige natur, både når vi går tur i området eller f.eks. når vi motionerer. Der er noget særligt over at have 
en smuk natur i nærområdet, i stedet for, at det er noget, man skal køre efter. Det er et særligt naturskønt område, der er bevaringsværdigt. Hvem er naturens “advokat”?


Mange flere boliger på vej 
I temaplanforslaget er der konkret tale om 420 nye parceller i Skæring. Det fremlagte forslag forholder sig kun til de 420 parceller, men området rummer jo yderligere udbygningsplaner:

• Aarhus Planteskole rummer jo planer om 684 byhuse/400 parceller

• Udvidelsen af Skærgårdsparken, Skæring Fælled, (lokalplan 1121), er arealmæssigt næsten ligeså stort, som det eksisterende område i Skærgårdsparken, der rummer 64 boliger. Dermed må det forventes, at 

Skærring Fælled tilfører området med ca. ligeså mange boliger, dvs. yderligere ca. 64 boliger.

• Jørn Tækker fra Tækker Group, der skal udvikle området med de 420 parceller, har i maj 2021 udtalt til 8541.dk “Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde søgt om et betydeligt større areal…” “…men vi 

anser Skæring for at være et godt sted og kan sagtens forestille os, at området, ud over de nuværende planer, bliver betydeligt udbygget over de næste 10-20 år.”. Hans forventninger underbygges af, at han via 
firmaet “Ejendomsudviklingsselskabet Skæring NORD ApS” har opkøbt jord rundt om det område man ønsker at udlægge med de 420 parceller. De 420 parceller er altså blot 1. etape for Tækker Group, idet man 
har søgt kommunen om yderligere udbygning. Denne ansøgning er dog er kommet for sent til den aktuelle høring. Se side 4 for yderligere detaljer vedr. Tækker Groups planer.


• I området ved Vorrevangs Allé er der planer om ca. 28 rækkehuse.


Der er således ikke kun tale om 420 parceller, men mindst 1.000 boliger og sandsynligvis mange flere. Dermed hviler høringen af den aktuelle plan på et helt forkert grundlag!


Infrastruktur ikke på plads 
420+ parceller vil belaste vejnettet uhensigtsmæssigt i og omkring Skæring. Skæring Egager, Skæring Hedevej, Skæring Havvej samt Egå Møllevej i særdeleshed vil blive overbelastet af al den ekstra trafik. Den 
aktuelle plan tager ikke højde for dette. Se den gule og den røde rute på side 2.


Endnu mere trafikstøj 

Som nævnt vil flere veje i området, herunder Egå Møllevej, blive stærkt belastet (se rød rute på side 2). Egå Møllevej er en smal vej, der fører forbi boligområdet for Vorrevangs Allé som direkte nabo. Der kører dagligt 
temmelig mange køretøjer (inkl. tunge kørertøjer). Etableringen af 182 boliger på Skippertoften og Tømmerhaven (Skæring Bæk etape I og II), har i den grad medført en væsenlig stigning i antallet af køretøjer på Egå 
Møllevej, især fordi denne i øjeblikket anvendes som forbindelsesvej til Djurslandsmotorvejen. Det har givet en masse ekstra trafikstøj.


Egå Møllevej er ikke bygget til at håndtere den ekstra trafik, der kommer/er kommet fra Skippertoften, Tømmerhaven, de 420+ parceller i Skæring, nye boliger i Skærgårdsparken/Skæring Fælled (tidl. Plantorama) 
samt kommunens kommende udvikling af arealerne ved Skæring Planteskole (684 byhuse/400 parcelhuse). Det er derfor langt fra hensigtsmæssigt, at få endnu mere trafik på Egå Møllevej. Derfor skal udlægningen 
af de 420+ parceller droppes! 


Farligt vejkryds bliver endnu farligere 
Hvis den foreslåede tilslutning af området med de 420+ parceller ledes ad Skæring Hedevej, vil der komme ekstra pres på især Skæring Hedevejs forbindelse fra Føtex ved Skæring Parkvej mod Skæring Havvej 
samt videre ad Skæring Havvej mod krydset ved Grenåvej (se det markerede vejkryds på side 3). Grenåvejkrydset er i forvejen et farligt kryds for de skolesøgende børn, der bor på den vestlige side af Grenåvej, og 
som har deres daglige skolegang på Skæring Skole eller børn der går i daginstitutioner beliggende øst for Grenåvej. Desuden er der mange beboere (børn som voksne) i Skæring vest for Grenåvej samt Hjortshøj, der 
søger til fritidsaktiviteter øst for Grenåvej ved Delfingården (spejder) samt Skæring Skole (håndbold, fodbold, gymnastik, badminton, tennis, løbeklub, etc.) og den skønne natur og stranden. Der sker ulykker og 
mange nærved ulykker i dette kryds, der allerede nu er stærkt belastet, især i myldretiderne. 420+ nye parceller vil skabe en væsenlig øget belastning af krydset ved Grenåvej/Skæring Havvej/Hjortshøjvej. Det ønsker 
vi ikke. Hensynet til vore børn vejer tungest. Derfor ønsker vi ikke, at de 420+ parceller etableres. 


Bliver der lyttet til indsigelserne? 
Jørn Tækker har til 8541.dk i maj 2021 udtalt: “Det er naturligvis tilfredsstillende, at det ser ud til at vores projekt i Skæring Nord ser ud til at blive en realitet”. Dette har han udtalt, før høringen er slut! Har kommunen 
på forhånd lovet Tækker Group at projektet bliver til noget? Kan man stole på, at høringssvarene bliver taget alvorligt?


Nødvendige tiltag hvis planen, trods indsigelser, alligevel vedtages 
Med den åbenlyse risiko der ligger i, at planen bliver vedtaget, på trods af indsigelserne, er jeg derfor også nødt til at stille med følgende tiltag, der er nødvendige, hvis planen føres ud i livet:

• En tunnel (alternativt en gangbro) ved Grenåvej er bidende nødvendig for især vores børns sikkerhed! Den er allerede nu en nødvendighed! Hvis ikke Aarhus Kommune har midlerne, må Tækker Group betale. Det 

er jo dem, der får den helt store økonomiske fordel af at “udvikle” området. Noget for noget! Se side 3 for placering af tunnel.

• Egå Møllevej skal lukkes for trafik midt på, så al trafik til Djurslandsmotorvejen i stedet ledes ad Grenåvej, der har 2 spor i begge retninger og derfor er bygget til al den ekstra trafik. Egå Møllevej foreslås lukket 

vest for Egå Møllevej 67 med en cykelbom, således at Egå Møllevej bliver til en ny cykelvej i Aarhus Kommune, sammen med den eksisterende cykelforbindelse over Djurslandsmotorvejen til Lystrup (se side 3).


De næste sider indeholder flere detaljer til ovenstående.


Link til omtalte artikel i 8541.dk: https://8541.dk/nyhedsvisning/68-byggeri-og-bolig/1044-skaering-rammer-skodstrup?fbclid=IwAR36CiwEejPpYHA02eJwhU89yb13yhdyZaEEZWWpcxCBobbL-HnEUjzjZhg
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Tilkørsel til  
Djurslandsmotorvejen

Skæring Bæk I+II 
182 boliger

Udvidelse af Skærgårdsparken 
(Lokalplan 1121) ca. 64 boliger

420 parceller

Egå Møllevej

Vorrevangs Allé
Ca. 28 boliger på vej

Kilde: krak.dk
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Aarhus Planteskole 
684 byhuse/400 parcelhuse

Øget antal boliger i Skæring giver øget trafik 
mod Djurslandsmotorvejen via Egå Møllevej

Den i planen foreslåede vejforbindelse  
til Grenåvej for de 420 parceller

http://krak.dk


Egå Møllevej som sikker cykelvej 
mellem Skæring og Lystrup

Placér en cykelbom vest for Egå Møllevej 67

Mod Lyst
rup

Tunnel er nødvendig. 
Placering kunne være 
tæt ved Skæring 
Forsamlingshus

Kilde: krak.dk

Øget antal boliger i Skæring giver øget trafik 
mod Djurslandsmotorvejen via Egå Møllevej

Egå Møllevej er ikke bygget til en stor mængde trafik… …det er Grenåvej derimod, med 2 spor i hver retning

Løsning: gør Egå Møllevej til en sikker cykelvej samt etabler en tunnel under eller gangbro over Grenåvej. Ved lukning af Egå Møllevej, 
ledes trafikken mod motorvejen direkte via Grenåvej til tilkørslen til Djurslandsmotorvejen (se foregående side).
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Farligt vejkryds, der 
bliver endnu farligere,  
hvis de 420+ parceller 
etableres.

http://krak.dk


Kilde: Tækker Group

Temaplanen hviler på et forkert grundlag!  
Tækker Group har overfor lodsejere i det lysegrønne område, fremvist nedenstående kort. Det lysegrønne område er Tækker Groups planer for Skærings fremtid 

- dermed forsvinder en stor del af den skønne natur fra området. 

De gule streger, som jeg har tegnet på, viser det område, som denne høring omhandler.


Jørn Tækker udtaler i maj 2021 til 8541.dk: “Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde søgt om et betydeligt større areal”.

Jeg finder det derfor mærkværdigt, at høringen omhandler et mindre område, end der er planer om. Hvad kan det skyldes? 
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