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1 Baggrund 

Aarhus Kommune har sendt temaplanen "Arealer til alle boligtyper" i høring. Et 

af de nye boligarealer ligger ved Skæring. Ejendomsudviklingsselskabet Skæring 

Nord ApS har anmodet COWI om input til et høringssvar vedrørende de trafikale 

forhold ved en udvidelse af projektområdet. 

2 Input til høringssvar 

Det er i temaplanen foreslået at vejbetjene projektområdet nord for Skæring fra 

syd via det lokale vejnet gennem den centrale del af Skæring. På de vestligste 

dele af Skæring Hedevej og Skæring Havvej kører der i dag ca. 5.000 og 7.000 

biler i døgnet, og der kan i myldretidsperioderne opleves tæt trafik og til tider en 

reduceret fremkommelighed. Det foreslås derfor, at projektområdet i stedet får 

en primær adgangsbetjening fra Nord via det eksisterende signalregulerede 

kryds ved Skovlundvej. 

På Grenåvej kører der ca. 12.000 biler i døgnet, mens der på Skovlundvej kører 

ca. 3.000 biler. Grenåvej er i dag en 4-sporet vej, og det vurderes, at et signal-

reguleret kryds kan betjene den ekstra trafik, der vil komme som følge af byud-

viklingen. Dog skal det i den videre planlægning afklares, om der vil være behov 

for at udbygge krydset med supplerende svingspor og tilretning af signalstyring 

for at sikre en acceptabel trafikafvikling. 

Samtidig foreslås der fra krydset på Grenåvej etableret en gennemgående over-

ordnet vej, som dels skal betjene projektområdets delområder og dels sikre en 

forbindelse til det eksisterende vejnet mod syd, hvor vejen foreslås ført på tværs 

af Skæring Hedevej og videre ad Skæring Busvej til Strandvangsvej. Den over-

ordnede vej gennem projektområdet fremgår af nedenstående skitse. 
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Denne overordnede vej skal dels sikre trafikal sammenhæng mellem Skæring og 

det nye boligområde og dels give mulighed for at aflaste vejnettet i den vestlige 

del af Skæring, idet trafik mod Djurslandmotorvejen i stedet kan køre via den 

nye vej og dermed ikke vil belaste de to kryds Grenåvej / Skæring Havvej og 

Skæring Havvej / Skæring Hedevej. 

Det er vores vurdering, at en udvidelse af projektområdet mod nord giver mulig-

hed for en mere fleksibel trafikbetjening, som i højere grad kan indpasses og til-

godese områdets eksisterende vejstruktur. 

 


