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INDLEDNING
Dette idéoplæg omfatter et forslag til udvikling af
Hjortshøjvej 119. Samtidig er det et indlæg i debatten om Aarhus Kommunes temaplan ’Arealer til alle
boligtyper’, der er i offentlig høring indtil den 31.
august 2021. Vi vil hermed anmode om, at området
medtages i temaplanen.
De boliger, vi foreslår i idéoplægget, er lav boligbebyggelse, hvilket der skal udlægges flere arealer til
i henhold til temaplanen. Det burde således kunne
indgå i temaplanen. Området ligger ud til det åbne
land med mulighed for lys og luft, og bebyggelsen
foreslås som parcelhuse.
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OMRÅDET
Området ligger mellem Djurslandsmotorvejen og
Skæring by på sydsiden af Hjortshøjvej. I området
ligger der en eksisterende bolig med parcelhuskarakter. Den resterende del af området udgøres af
landbrugsjord samt et mindre område med skovbevoksning.
Området hører til Virupskolens skoledistrikt lige som
det øvrige Skæring vest for Grenåvej. Langs Hjortshøj
er derfor cykelsti, der forbinder Skæring med Virupskolen, der kun ligger 1 km fra området.
Med den foreslåede udvikling af området skabes
en ny og sikker forbindelse mellem byudviklingsområderne omkring Egå Møllevej og Hjortshøjvej,
lige som der fra området vil være god og sikker
forbindelse til Virupskolen.
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OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER
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03
SKOVBY MED VILLAER
Der foreslås opført et nyt boligområde, her kaldet
Skæring Skovby, der vil danne en naturlig afrunding
af Skæring by mod nordvest.
Det nye boligområde foreslås udlagt som åben-lavt
boligområde med 23 villaer på 700 m² grunde udover
det eksisterende hus, der bevares. Såfremt det er et
ønske fra Aarhus Kommune kan grundene udstykkes
i mindre størrelser, så der kan etableres flere grunde.
Der foreslås vejadgang fra Hjortshøjvej, umiddelbart
vest for den nuværende overkørsel til ejendommen
Hjortshøvej 119.
Ved udstykning til parcelhuse udlægges grundene
i grupper af 4 til 8 med hver sin fælles plads. Pladsen kan anvendes til vendeplads, gæsteparkering og
indrettes til fælles opholdsareal med plantebede og
lignende.
Området mod Hjortshøjvej kan ikke anvendes til
boliger eller støjfrie opholdsarealer. Det foreslås
derfor, at den eksisterende skovbeplantning udvides,
så det nye boligområde vil opleves som en skov fra
Hjortshøjvej. Skoven vil også kunne bruges af bebyggelsens børn til at bygge huler mm.
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TRAFIKSTØJ
Der har tidligere været indsendt anmodning om
at inddrage området i kommuneplanen, men byggemulighederne er nu indskrænket efter, at ejeren
har fået udarbejdet en støjrapport.
Der er udarbejdet et notat om trafikstøj fra motorvejen og Hjortshøjvej. Notatet viser, at en del af
området er belastet med trafikstøj, der overstiger
de vejledende støjgrænser. Med en støjvold med en
højde på 2 m mod grusvejen mod nordvest og en
støjskærm med en højde på 2 m mod Hjortshøjvej
reduceres dette område. Støjkortet på modstående
side viser området med støjafskærmning.
Der etableres vejadgang til området indenfor 40
km/t zonen, så der er kun brug for støjskærmen på
strækningen fra den nye vejadgang og mod nordvest.
Støjskærmen vil blive beplantet og placeres i kanten
af - eller inde i - den eksisterende skovbeplantning
mod Hjortshøjvej. Støjvolden tilplantes med buske og
træer.
Bebyggelsen og de private haver er placeret, hvor
støjbelastningen er under 58 dB. Det vil sige at alle
boligfacader har et trafikstøjniveau, der overholder
Miljøstyrelsens grænseværdi på maksimalt 58 dB
Lden, og det udendørs opholdsareal udlægges med
et trafikstøjniveau, der ikke overstiger 58 dB Lden.
Notatet om trafikstøj er vedhæftet i sin helhed.
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EKSEMPLER PÅ
BOLIGBEBYGGELSE
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