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 Aarhus C, den 20/12 2019 

 

Vedr.: Høringssvar – Temaplan for Arealer til alle boligtyper 

 

Vi har hos Tækker med interesse læst Aarhus Kommunes debatoplæg om temaplaner 

herunder planen om arealer til alle boligtyper. 

 

Hos Tækker har vi gennem det seneste år arbejdet med at samle lodsejerne på jorder der på 

nedenstående billede er markeret med lysegrønt, og som grænser op imod det arealer hvor 

Aarhus Kommune netop har foreslået en helhedsplan. Vi repræsenterer således den helt 

overvejende del af ejerne af landbrugsjord mellem Grenåvej, Skovlundvej og Skæring Hedevej. 

Der er et fælles ønske blandt disse lodsejere om at udarbejde en samlet helhedsplan for 

arealerne med henblik på byudvikling. I forlængelse heraf finder vi temaplanen for arealer til 

alle boligtyper særdeles interessant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Rød markering; AAK afgrænsning af helhedsplan 

Mørkegrønt; AAK ejede arealer 

 

 

Vi ønsker at udarbejde en vision og en helhedsplan for en helt ny bydel, der indskriver sig i 

området mellem villakvarteret ved Skæring Egager og sommerhus/parcelhusområde mod 

Skæring Hedevej afgrænset af Grenåvej i vest og Skovlundvej mod nord. Vi arbejder med en 

vision hvor parcelhuskvarteret videreudvikles, med alle de kvaliteter parcelhuskvartererne har, 

men med et mindre samlet arealaftryk og med større fokus på fælles- og delhaver. Parcelhus 

og rækkehuskvarteret skal kombineres med en tættere by struktur i forbindelse med større 
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færdselsårer. Vedlagte oversigtsplan viser diagrammatisk vores indledende tanker, hvor vi 

ønsker at basere det videre udviklingsarbejde omkring arealerne på: 

 

- En veltilrettelagt og gennemtænkt infrastruktur der vejbetjener arealet fra 

Grenåvej/Skovlundvej med forbindelse til Skæring Hedevej. Der kan endvidere, via 

udbygning af Skæring Busvej, skabes forbindelse til Strandvangsvej. En byudvikling af 

området kan således aflaste og forbedre den samlede eksisterende omkringliggende 

infrastruktur 

- En anvendelse og opkvalificering af eksisterende naturkvaliteter 

- En understøttelse af den kollektive trafik og grundet nærheden til Aarhus C gøre det nemt 

at vælge cykel frem for bil 

- Byparker, grønne kiler, stier og rekreative forbindelser, for nye og eksisterende beboere, 

der binder det nye boligområde sammen med de eksisterende boligområder og giver 

dermed nye og rekreative forbindelser til Aarhusbugten  

- En vandhåndteringsstrategi der håndterer overfladevandet på terræn således nuværende 

recipienter ikke belastes yderligere 

- En bæredygtig og ny strategi for materialevalg og ikke mindst materialefravalg  

- En bæredygtig og ny strategi for boligstørrelser og bolig typer 

- En bæredygtig og ny strategi for kollektiv affaldshåndtering 

- En bæredygtig og ny strategi for kollektiv forsyning 

 

Vi ønsker, at skabe et boligområde der henvender sig til et bredt udsnit af borgere. Familier i 

villaer, familier i rækkehuse og lejligheder. Unge, gamle, studerende og enlige - alle på tværs af 

indkomst og sociale baggrunde. En bydel for alle tæt på centrum.  

 

De involverede lodsejere ønsker herudover: 

- At indgå udbygningsaftaler for nødvendig udvidelse af eksisterende infrastruktur 

- At indgå udbygningsaftaler for områdets generelle infrastruktur 

- At stille nødvendige arealer til rådighed for byggeri til offentlige formål 

- At stille arealer til rådighed for almene boligselskaber 

 

Med udgangspunkt i ovenstående deltager vi gerne i en videre dialog om arealernes udvikling 

og vi vil naturligvis gerne præsentere og uddybe vores idéer på et møde med Aarhus 

Kommune. 

 

 

Med venlig hilsen 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S 

 

Peter Boe Hauggaard-Nielsen 

phn@taekker.dk 

 

Bilag: 

Oversigtsplan og Visionsdiagram Skæring Nord 


