
d. 29-08-2021 

Høringssvar  

 

Høringssvaret omhandler antallet af boliger samt risiko for øget tung trafik i lokalområdet.  

1)  

Antallet af boliger i lokalområdet 

Der er i Temaplan "Arealer til alle boligtyper" (tillæg nr. 86 til Kommuneplan 2017) for Aarhus kommune 
beskrevet planer om at opføre 420 parcelhuse i Skæring, hvorfor tilsvarende grunde tænkes udstykket i 
området. Dette er langt det største antal grunde i den fremlagte temaplan for Aarhus. I andre dele af det 
nordlige Aarhus er der planer om at bygge henholdsvis 70 i Hjortshøj til 90 i Mejlby og 350 i Hårup. 

420 nye boliger i Skæring er et massivt antal nye boliger i et område som inden for de seneste 5 år har 
fået et nyt kvarter omkring Vorrevangs Allé med ca. 200 huse. Foruden denne helt nye bebyggelse i 
Skæring er sommerhusområdet ændret til byzone, hvilket betyder, at området kan bebos hele året og 
fungere som helårsbebyggelse for bl.a. børnefamilier. Dette har betydet et regulært byggeboom i 
området, hvor helårsboliger erstatter mange sommerhuse i området og der allerede er en tilstrømning 
af børnefamilier til området.   

Foruden ovennævnte er der bygget helt nye boliger på Skæring Enge, og der er ligeledes igangværende 
planer om at udstykke grunden på Skæring Skolevej, hvor Plantorama tidligere lå. Her skal ligeledes 
bygges helårsboliger med det formål at tiltrække bl.a. børnefamilier til området.  

Der er derfor på nuværende tidspunkt allerede udbygning af Skæring som boligområde med 
medfølgende stigning på skole og daginstitutionsområdet samt øget trafik i lokalområdet.  

Bosiddende i Skæring opleves denne udvidelse af området i hverdagen i form af tilstrømning til skolen, 
hvor flere årgange nu er fyldt helt op, samt et øget pres på vores villaveje og skolevej. 
Daginstitutionerne har tilstrømning og der opleves et øget pres og tilgang til de lokale fritidsaktiviteter i 
området.   

Der er indtil videre en vis balance i området trods den igangværende udbygning og tilstrømning til 
lokalområdet. Og selvom det går stærkt på boligområdet i Skæring så opleves det som om at 
lokalmiljøet kan følge med og rumme tilflytningen og udbygningen af området. Jeg kan være bekymret 
for, at de nye planer omkring bebyggelse i Skæring er alt for massive og vil have en negativ indvirkning 
på ikke blot lokalområdet, men også biodiversitet, miljø og sikkerhed idet udstykningen bliver for 
massiv. Jeg mener ikke, at der i den nye temaplan er tænkt balance og bæredygtighed for området ind. 
Bæredygtighed i form af infrastruktur, skole og dagstilbudsområdet, men også trafikalt og 
sikkerhedsmæssigt samt socialt og på lokalmiljøet.  



Det kan derfor undre, at der med den forholdsvis massive udbygning og byfornyelse i Skæring de 
seneste 5 år er tænkt, at Skæring skal have dobbelt så mange nye boliger i denne del af Aarhus som er 
tænkt ind i temaplanen. Jeg ønsker en tydelig og velfunderet uddybning og begrundelse for, at man i 
byrådet tænker, at man set med historikken for området mener, at denne massive udbygning skal finde 
sted netop i Skæring.  

2) 

Placering i lokalområdet - særligt med henblik på tung trafik i området. 
 
Jeg må i denne del af mit høringssvar lægge mig tæt op af andre høringssvar i forhold til placering af det 
nye område i Skæring.  

Med en så massiv tilbygning af området kan det kun tænkes, at det for andre erhvervspartnere kunne 
være øget interesse for området i Skæring. Et eksempel kunne være udbygning af dagligvarebutikker i 
området. Dette er ikke tænkt ind i temaplanen, men erfaringer fra andre områder - som eksempel kan 
nævnes Søren Frichs vej om området ved Veri centeret - viser, at udbygning af boliger i et område 
medfører flere erhvervslejemål og dagligvarebutikker. Dette kunne tænkes, at blive placeret centralt i 
forhold til Skæring Egager med den store betydning, at indfaldsvejen vil blive Skæring Hedevej. Det er på 
ingen måde en optimal indfaldsvej for et nybygget boligområde og det kan bekymre væsentligt, hvis det 
også betyder øget tung trafik på vejen. Dette vil ikke alene betyde en mere farlig skolevej for områdets 
børn med dertilhørende behov for sikker overgang, som det på ingen måde ses muligt på den 
nuværende smalle vej med huse helt ud til vejen. Foruden dette vil den øgede og tunge trafik i området 
have stor betydning for støjgener i lokalområdet.   

Jeg er derfor interesseret i at høre, om der her tænkt ind, at begrænse mulige støjgener fra den tunge 
trafik til de naboer som bor lige op til Skæring Hedevej og tænker man i temaplanen, at det er muligt at 
opstille lydisolerende hegn eller lignende på de kvadratmeter som er tilstede ved vejen Skæring 
Hedevej?  

Tænker man endvidere, at der skal være begrænsning på tidspunkter for kørsel med tung trafik, da man 
kommer til at køre i et meget tæt bebygget område? Er der regler for, hvilke tidspunkter på døgnet der 
må køres med lastbiler på vejene og er dette tænkt ind i forhold til mulig placering af dagligvarebutik? 

Jeg håber kraftigt, at Aarhus Kommune vil tage disse aspekter med i den videre proces, samt i højere 
grad inddrage områdets beboere i udvikling af Aarhus. 

Venlig hilsen 
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