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Vedr.: Temaplan, Arealer til alle boligtyper – Høringssvar (Hørings id H320) 

 
 
Hermed fremsendes høringssvar for temaplan, arealer til alle boligtyper, hørings id 
H320 fra Solbjerg Fællesråd med udgangspunkt i høringsmaterialets side 58-59 
Solbjerg og side 88-89 rammeområde 330303BO og 330304BO  
 
Samtidig refereres til det høringsmateriale for området vi i Solbjerg Fællesråd har set 
fremsendt til hørings id H93 med svarfrist 15.8.2019 for Debathæfte – 5 temaplaner, 
herunder Arealer til alle boligtyper under overskriften ”Visioner for nyt Solbjerg 
Centrum” Vedlagt som bilag 01 
 
Lokalsamfund Solbjerg har over de seneste 15 år været igennem en rivende 
byudvikling, hvor den udvikler, Aarhus kommune, der med to udstykninger primært til 
fritliggende parcelhuse i 2006 og 2011 på samlet set ca. 65 ha har bidraget til denne. 
En evaluering af denne udvikling med udstykning af primært én familie huse som 
altoverskyggende boligtype har medført, at vi i dag år 2021 igen arbejder med,  

- Vandreklasser på Solbjergskolen og en forestående skoleudvidelse til fire 
spor formodentlig afsluttet sommeren 2024. År 2021 starter i 0. årgang 5 
spor. 
En udbygning, hvor Børn og Unges helhedsplan alene rækker ud til egen 
matrikel afgrænsning.  

- Integrerede institutionspladser er en mangelvare i lokalsamfundet og der 
henvises til yderområder af garantidistriktet. En udfordring for mange 
børnefamilier. 

- Et stort pres på det lokale frivillige foreningsliv, der skal løfte en endnu større 
efterspørgsel uden øgede eller tidssvarende faciliteter.  

- Et større pres på den lokale vej- og stinet, da få veje lokalt dækker store 
boligområder ud og ind af byen.  

 
Dermed kan vi som udgangspunkt ikke, ud fra Solbjerg Fællesråds synspunkt, 
snakke bæredygtig byudvikling og helhedsplaner trukket ud over matrikel 
afgrænsninger, når vi fra Aarhus kommunes side alene fremlægger rammeområder 
med boligformål. 
Der er nødt til i samme ombæring at følge rammeområder udlagt til institutioner, 
fritidstilbud osv. 
 
I forhold til boligtilbuddet i Solbjerg, så halter vi gevaldigt på at kunne sikre vores 
borgere fra ”vugge til grav” 
Der er og bliver en mangel på 1 plan ældreboliger eller senior bofællesskaber i 
området.  
Fastholdelse af unge førstegangskøbere indenfor kommunegrænsen sker ikke alene 
ved udstykning af én familiehuse med forventning til ny-byg. 
Lokalsamfundet Solbjerg med sine 150 år på bagen består af større boligområder fra 
60´erne, 70érne og 80érne. 
Ved at have et tilbud af seniorboliger lokalt gives der større mulighed for en dynamisk 
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udskiftning i vores eksisterende boligmasse og vi kan fastholde vore ældre borgere 
lokalt. En eksisterende boligmasse, der størrelsesmæssigt og prismæssigt kan 
appellere til unge førstegangskøbere indenfor kommunegrænsen – forudsat at vi har 
tilbud til de nuværende ældre husejere.  
 
I forhold til fremlagte afgrænsninger for rammeområderne syd for Østergårdsvej 
303BO og 304BO, så synes disse at komme til at fremstå som to isolerede områder 
uden sammenhæng til hinanden eller den resterende del af byen. Hvor det i nogen 
grad adskiller sig fra helhedstanken og sammenhængskraften til det resterende 
Solbjerg fremlagt Aarhus kommune og vedlagt som bilag 1. 
 
Område 303BO ender som et lukket boligområde med eneste mulig udkørsel til den 
allerede hårdt trafikerede Østergårdsvej, der siden tilkoblingen fra Møddebro Parkvej 
har mærket en markant trafikal belastning. Alternativ rute ud af området er direkte op 
af Kærgårdsvej, forbi byens daginstitutioner, fritidsfaciliteter og skole. En smal, stærkt 
trafikeret vej uden bredde til sikring af de bløde trafikanter.  
 
Område 304BO vil formentlig på samme vi ende som et lukket boligområde dog med 
forventet ind- og udkørsel til Drammelstrupvej. Dennes beskaffenhed er fint 
beskrevet i Aarhus kommunes eget høringsmateriale.  
I henhold til vedhæftede bilag 01, så har udviklere arbejdet med at sikre 
kirkeindsigtsområdet syd for Østergårdsvej med en bypark/naturkirkegård og dermed 
sikre de eksisterende boliger langs sydsiden af Østergårdsvej mod at få 8,5 meter 
bebyggelse op i skel og dermed bibeholde den ”luft” de i dag er bosat med.   
Dette ønskes ved et eventuelt nyt rammeområde indarbejdet.  
 
Da begge områder kommer til at hænge som selvstændige knopskud på en gren, så 
falder det ikke naturligt ind i den eksisterende boligmasse og sammenhæng til det 
resterende lokalsamfund. Langt fra endestationen for bybussen, langt til nærmeste 
indkøbsmulighed ved krydset Solbjerg Hovedgade og Østergårdsvej og langt til 
byens institutioner for byens ældre. Dermed samtidig ikke et naturligt område for 
ældreboliger med adgang til fællesskaber på gåben.  
 
Oplandsudvalget i Aarhus kommune fået udarbejdet en rapport ”Kommunikation i 
oplandet” af december 2020, vedlagt som bilag 02 
På side 35 i rapporten under overskriften, Årsager til bosætning, fremgår det at hele 
42% af de adspurgte angiver at årsagen til at netop de, har valgt at bosætte sig i 
deres lokalsamfund er ”For at bo i grønne omgivelser” 
 
Dette er lokalsamfundet Solbjerg, et blåt og grønt åndehul. Dermed så skal en 
eventuel byudvikling mod syd sikre, at vi får slået en ring om byen med 
tilgængelighed til naturen.  
Et sammenhængende stisystem og tilgængelighed fra dalterrænet langs Astrup 
Mose i syd, mod øst med udsigt ud over de åbne marker, videre mod nord til 
Solbjerg/Tiset Skov og videre mod vest til Solbjerg Sø og herfra tilbage til mosen.  
 
Vi skal med en eventuel byudvikling mod syd sikre en lokal sammenhængskraft til 
blandt andet oplandets landsbysamfund, Ballen, Løjenkær, Onsted, Hvilsted for 
hermed at sikre deres fortsatte bæredygtige udvikling som en naturlig del af 
lokalsamfund Solbjerg.  
 
Helhedsplan helt ud til lokalsamfundet afgrænsning for sikring, gennem velovervejet 
byudvikling at sikre stærke lokalsamfundet i oplandet for fastholdelse at borgere i 
Aarhus kommune. 
 
 
På vegne af Solbjerg Fællesråds forretningsudvalg 
v/ formand 
Brian Jonassen 
 


