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Materiale til : Temaplan århus kommune / 
solbjerg forslag

Jeg foreslår hermed et nyt boligområde i forbindelse med 
eksisterende boligområde ved solbjerg øst 
( se kort herunder, markeret med blå )

Lad fornuften råde , afgræns solbjerg med nyt boligområde mod øst ( i det 
efterfølgende nævnt som   “ ny boligområde øst “ ) hvor det er mest 
naturlig og  hvor fordelene er størst og ulemperne mindst

Fordele.   
  1. Tæt på eksisterende vej og sti system. 
  2  tæt på offentlige institioner ,indkøb , idræt mm

Er ikke beskyttet grundvands område
vil ikke ødelægge værdifuld naturområde  ( mose )

Der er i  “ Forslag til temaplan arealer til alle boligtyper “ vedrørende 
SOLBJERG omtalt et område syd for østergårdsvej  ( i det efterfølgende 
omtalt som “ østergårdsvej syd “ )

For at kunne vurderer fordele og ulemper ved de to områder har jeg 
herunder opstillet dem ved siden af hinanden , opdelt i hovedgrupperne , 
solbjerg , mobilitetshensyn , skovrejsning , blå-grønne interesser , 
grundvand , regnvand og vandløb og kulturmiljø  på samme måde som i 
temaplan.

FORSLAG TIL TEMAPLAN: Alternativ boligområde
Arealer til alle boligtyper
Tillæg nr. 86 til kommuneplan 
2017

Østergårdsvej syd Ny solbjerg øst
SOLBJERG 
Solbjerg kan ikke yderligere 
afgrænses mod øst med are- aler i 
tilknytning til den igangværende 
byvækst på grund af en 
eksisterende vandboring og 
usikkerheden om pla- ceringen af 
linjeføringen af banen mellem 
Hovedgård og Hasselager. Der er 
ikke plads på Solbjergskolen til 
yderli- gere elever, og 
udbygningen må koordineres med 
plan- lagt skolebyggeri i syd. 
Et husdyrbrug nord for området 
medfører evt. lugtgener for en lille 
den af det nye boligareal. Dette 
areal kan i gi- vet fald ikke 
udnyttes til boligformål med 
mindre, bedrif- ten ophører eller 
reduceres. 
Arealerne syd for Astrup ses som 
den eneste mulighed for at tilføre 
Solbjerg nye boligarealer. 
Arealerne udgør 21 ha og vil kunne 
rumme 210 fritliggende boliger. 
Hele are- alet er privatejet og er 
ønsket inddraget i byudviklingen. 
Mobilitetshensyn: 
Området vil formentlig skulle 
adgangsbetjenes fra en el- ler flere 
tilslutninger til Østergårdsvej og 
muligvis til Dram- melstrupvej. Det 
er grundlæggende problematisk, at 
al biltrafik til og fra området skal 
ledes gennem Solbjerg via 
Østergårdsvej og Solbjerg 
Hovedgade. 
Østergårdsvej er indrettet som 
hastighedsdæmpet 2-1 vej og er 
egentlig ikke indrettet til at afvikle 
mere biltra- fik. Drammelstrupvej 
er smal og uden faciliteter for 
bløde trafikanter. Drammelstrupvej 
vil formentlig skulle udbyg- 
ges. Området kan kobles på det 
eksisterende stinet. 
Skovrejsning 
Dele af arealet vest 
skovrejsningsområde. Men da 
area- lerne ikke er sårbare 
grundvandsområder, anses de for 
mere relevante til byudviklingen, 
set i sammenhæng med andre 
interesser. 
Blå-grønne interesser: 
Der er mindre 
oversvømmelsesproblematikker, 
som vil blive styrende for områdets 
disponering. Arealet syd for 
skovplantningen bør ikke være 
sammenhængende bolig- område. 
Grundvand 
Arealet er beliggende i OSD. 
Regnvand og vandløb 
Området afvander til Løjenkær 
bæk. Der er lavet restrik- tioner til 
bræmmer langs vandløbet som 
friholdes for at fremtidssikre 
boligområder klima- og 
miljømæssigt. Der er på baggrund 
af Regnvandsdispositionsplan 
(RVDP). Input til overordnet 
temaplan for arealer til alle boligty- 
per 2020 afsat arealer på godt 
15.000 m2 i rammerne til 
regnvandshåndtering.  
Kulturmiljø 
En mindre del af arealet indgår i 
kirkeindsigtsområdet for Astrup 
Kirke. Der indføjes bestemmelser 
til beskyttelse af kirkeindsigten i 
rammerne.

SOLBJERG                                                                                                                                                                                     
solbjerg kan udvides mod øst ,                                                                     
1.   arealet til ny solbjerg øst er 
udenfor vandboring ,                                
2.   der er er ca 480 m til en evt 
østlig jernbanelinie ca samme 
afstand som til eksisterende 
boligområde ( østergårdsvej syd  
areal har kun få meter til  en evt 
kommende østlig jernbanelinie  se 
kort  markeret med 
gul )                                                                
.                                                                                                   
Et husdyrbrug nord for området er 
i dag et landbrug uden  husdyr og 
uden 
lugtgener                                                           
.                                                                                                      
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Arealerne syd for Astrup er ikke 
eneste mulighed for at tilfører 
solbjerg nye boligarealer,    Ny 
solbjerg øst udgør et areal på ca 10 
ha og vil kunne rumme ca 100 
fritliggende boliger , hele arealet er 
privatejet og ønsket inddraget i 
byudvikling.                                                                                
.                                                                                                                                                                                                                                                    
Mobilitetshensyn:                                                                         
.                                                                                                        
Området kan adgangsbetjenes 
gennem møddebro Parkvej i nord 
hvortil der kun er ca 80 meter og 
mustrupvej i syd.                                    
Området kan kobles på det 
eksisterende 
stinet.                                                   
.                                                                                                                                              
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Skovrejsning                                                                                    
.                                                                                                                                  
Der er IKKE skovrejsningsområde 
på arealet.   da arealet ikke er 
sårbar grundvandsområde, anses 
det for mere relevante til 
byudviklingen,                                                               
.                                                                                                                                                                                                                           
Blå-grønne 
interesser:                                                                      
.                                                                                                        
Der er ingen oversvømmelses 
problemer, alt vand fra området 
ledes til vandløb som i dag og 
derfra til kommunal renseanlæg. 
Der er ikke et sårbart naturområde 
i nærheden ( mose )                                                                                                                                                                                            
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Arealet er IKKE beliggende i 
sårbart område                                .                                                                                                             
Regnvand og 
vandløb                                                                      
.                                                                                                           
Området afvander til møddebro 
bæk ligesom det eksisterende 
store område omkring møddebro 
parkvej.                        .                                                                                                               
.                                                                                                        
.                                                                                                                                                                                                               
.Kulturmiljø                                                                                                                
.                                                                                                                        
.Arealet ligger udenfor 
kirkebeskyttelses området
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Blå : Ny solbjerg øst

Gul : Evt kommende jernbane østlig linjeføring

Sort :  Vejforbindelse imellem møddebro parkvej i nord og 
mustrupvej i syd

Rød : østligste del af østergårdsvej syd  ( bemærk kort 
afstand til jernbane og mose )
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