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Høringssvar, Arealer til alle boligtyper
‘Bevar Tranbjergs Åndehuller’ repræsenterer en stor gruppe beboere i det sydlige Tranbjerg – både gennem
grundejerforening, parcelforening og ved en underskriftsindsamling, hvor 324 beboere/brugere (pr. 30.
august 2021) har skrevet under. (https://www.skrivunder.net/bevar_tranbjergs_andehuller__omrade_210312bo)
Først og fremmest er vi glade for, at Aarhus Kommune har valgt at lave en plan for, hvordan vi kan få flere
byggegrunde og boliger i kommunen. Vi er på ingen måde kede af, at vi skal have flere beboere til
Tranbjerg. Vi ønsker dog, at disse boliger placeres, hvor det giver mest mening og med respekt for naturen.
Vi vil med dette høringssvar foreslå, at der ikke placeres boliger på matrikel nr. 14b, 14f og 14g, også kaldet
“Det grønne åndehul”. Dette grønne åndehul er en del af området, der i temaplanen kaldes 210312BO, og
ligger lige mellem Orholt Parken og Pisselager Skov.

På kortet ses matriklerne, vi ønsker bevaret som grøn natur. Matrikelnr. 14b, 14f og 14g. Det er det
nordøstlige stykke af 210312BO.
På kortet har vi indtegnet §3-søen, som man ikke kan se på kortet i Temaplanen.
Vores ønske er en god dialog omkring bevaring af naturområder, samt en respektfuld genplacering af
grunde/boliger i forhold til Temaplanen.
Den 13. august 2021 havde vi besøg af rådmand Bünyamin Simsek og næstformand i Teknisk Udvalg Steen
Bording Andersen i åndehullet. Her havde vi et godt og konstruktivt møde, hvor de gav udtryk for, at de
godt kan se, hvorfor vi gerne vil bevare området som rekreativt område til gavn for mange.
Rekreativt naturområde
Området bruges til naturoplevelser af mange familier i det sydlige Tranbjerg – til picnics, nærstudering af
søens fisk og haletudser, hundeluftning osv. Der går en sti gennem området, og det er desuden muligt at
følge en sti rundt om søen, langs med den bæk, der går langs matrikelskellet på den vestlige og nordlige
side. Der er gode forbindelser til Pisselager Skov, som grænser op til, og der er mod nord grøn forbindelse
helt op til Tranbjerg Skov – forbindelsen er en del af en grøn kile anlagt af Aarhus Kommune.

Biologisk undersøgelse af området
‘Bevar Tranbjergs Åndehuller’ har gennem firmaet BioData og dennes biolog Simon B. Leonhard fået
udarbejdet en uvildig rapport omkring naturindholdet på matrikel 14b, 14f og 14g. Af rapporten fremgår
det af konklusionen at;
”Realiseringen af Aarhus Kommunes temaplan for områder til etablering af boliger vil betyde en væsentlig
forringelse af den biologiske mangfoldighed i dele af området betegnet som Tranbjergs Åndehuller (Bevar
Tranbjergs Åndehuller, 2021).
Gennemførelsen af planen vil potentielt kunne medføre en forringelse af spredningskorridorer og
ledelinjerne, og dermed levestederne for de strengt beskyttede arter stor vandsalamander, løvfrø og
vandflagermus, hvilket vil være i modstrid med bestemmelserne i habitatdirektivet. Endelig vil temaplanens
gennemførelsen være i modstrid med intentionerne i Aarhus Kommunes Kommuneplan 2017 vedrørende
udviklingen af de bynære landskaber. “

“Borgerforeningen forslag til ændringer i temaplanen vil derimod være medvirkende til at opretholde den
biologiske mangfoldighed og funktionalitet i området, som en grøn kile i landskabet, der vil kunne tilgodese
padder, mindre pattedyr såvel som større hjortevildt.”

I bilag findes den fulde biologiske rapport fra BioData.

Lille udsnit af arter, hvor området udgør yngle- og levehabitat:

Videooptagelse samt lyddiagram af jagende vandflagermus:
https://www.facebook.com/BevarTranbjergsAandehuller/videos/823393274985831

Del af en grøn kile
Området er en del af en grøn kile, der går hele vejen rundt om Tranbjerg. Bygges der på matrikel nr. 14b,
14f og 14g, så vil den grønne kile blive skåret af, og passagen rundt om Tranbjerg vil blive brudt.

(Grøn kile lokalplan 740)

Forslag til bevaring af natur
Herunder har vi set på to konkrete alternative forslag til, hvordan vi kan tænke naturen ind i projektet.
Forslag 1A) Et større rekreativt område
De boliger, der eventuelt skulle indgå på matriklerne 14b, 14f og 14g, kan flyttes, så der bygges lidt mere
andre steder – f.eks. på de flade marker lige i nærheden, der i forvejen indgår i temaplanen, og måske på
flere marker, hvor grundejere har givet udtryk for, at de også gerne ser, der tænkes nyt byggeri (fx område
tilhørende Ingerslevvej 1, 8361 Hasselager).
Matriklerne 14b, 14 og 14g udgør tilsammen ca. 6.679 kvadratmeter. Hertil skal fraregnes et søareal på
1.292 kvadratmeter, 787 kvadratmeter til skybrudsareal samt 2000 kvadratmeter til $3-beskyttelseszone.
Med ovenstående fratrukket er der 2.600 kvadratmeter tilbage. Og med en bebyggelsesprocent på
maksimal 40% vil det maksimalt kunne udgøre 1.040 kvadratmeter ca.
Med andre ord skal der altså kun findes plads til ca. 1.040 kvadratmeter i de andre områder. I områderne
Ingerslevvej 1 og 3 er der udvidet, så disse kan rumme 1.500 kvadratmeter ekstra ca.
Formålet er ikke blot at bibeholde den vilde eng og søområdet på 14b, 14f og 14g, men at skabe et større
sammenhængende, rekreativt område til glæde for natur, mennesker og dyr. I forbindelse med den
kommende Bering-Beder-vej er der lagt op til, at der skal være en faunapassage – og via en vifte

(se de tre røde pile på figur F nedenfor) kan der skabes sammenhæng mellem områdets skove, så dyr kan
vandre frit. På den måde kan vi sikre, at den grønne kile får næring i stedet for at afskære den ved 14b, 14f
og 14g.

Figur F: Røde pile viser vifte for faunapassage, der forbinder områdets skove

Forslag 1B) Udvidelse af grøn kile fra lokalplan 740
I området ligger der to søer, og den øvre del af Ballebæk løber fra nord-syd og videre vest-øst. For at sikre
natur- og dyrelivet i området, bør der etableres et grønt bælte, som forbinder søer, skov og å i et
sammenhængende grønt område.
Område 210312BO og 210313BO bør etableres, så det grønne område ikke bebygges og dermed kan indgå
som naturområde for alle de nye og eksisterende boliger i hele området.
Det bør også overvejes, om den supplerende lokalplan for område 210311BO kan indeholde et større grønt
areal, end der hidtil er lagt op til i lokalplan 740, hvor der er angivet en grøn kile langs åen. Den
supplerende lokalplan for område 210311BO (matrikel 57f) er endnu ikke udarbejdet, hvorfor det må være
muligt i udarbejdelsen af den at sikre et større grønt fællesareal ved at udvide den grønne kile i lokalplanen
– til glæde for hele lokalplanområdet samt de nye boligområder.

Den grønne kile
BioData-rapporten lægger også vægt på, at netop denne grønne kile bør udvides for at muliggøre frie
passager for dyrelivet mellem Tingskoven, Pisselagerskov og Tranbjerg Skov.

Øvre del af Ballebæk markeret med blåt

Afrunding
Som nævnt i indledningen ser vi gerne, at der kommer nye beboere til Tranbjerg. Derfor har vi også givet
vores forslag til omplacering af boliger. Samme antal og samme nærområde. Vi vil bare gerne, at det sker i
respekt for naturen, grønne kiler og på steder, hvor der ikke går natur og dyrearter tabt.
Vi håber, at vi med dette høringssvar har vist jer, at det fortsat er muligt at bygge mange nye boliger i
Tranbjerg, uden at matrikelnr. 14b, 14f og 14g og den grønne kile kommer i spil. Et område, som rigtig
mange borgere i Tranbjerg ikke kun bruger som grønt åndehul i en hverdag tæt på en storby, men som også
er habitat for sjælden fauna, truede dyrearter og generelt huser et unikt dyreliv.

SE BILAG MED BIOLOGISK UNDERSØGELSESRAPPORT FRA BIODATA

