
 1 

Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforums svar til høring om temaplan for Arealer til alle boligtyper 
 
Man kan mene meget om den igangværende befolkningsmæssige udvikling i og omkring landets 
største byer, dvs. den voldsomme bølge af urbanisering, vi er og har været vidner til de seneste 
årtier. Aarhus’ borgmester mener, at det er sund og solidarisk politik at bygge løs, da det holder 
priserne på boliger nede; andre vil måske påpege, at det er en køn hjælp, hvis vi dermed alle 
kommer til at leve i en uudholdelig og umenneskeligt tætbygget betonby, og nogle siger faktisk, at 
der slet ikke er brug for så mange boliger, som der bygges, da der ikke flytter nær så mange til 
Aarhus, som der bygges boliger til, og at der således primært tages hensyn til kapitalinteresser, der 
kan se en fordelagtig, langsigtet investering i boligmassen i en by som Aarhus, særligt når 
alternativet er negative renter. 
 
Hvis vi zoomer ind på vores hjørne af kommunen, Hjortshøj, så er der naturligvis ikke meget betonby 
her, men stadig nogle udfordringer for områdets sammenhængskraft, infrastruktur og liveability, 
som det hed med et kantet udtryk i KP17, hvilke vi vil benytte lejligheden til at påpege, og hvilke en 
eventuel bebyggelse af de udlagte områder i temaplansforslaget for Arealer til alle boligtyper vil 
gøre langt alvorligere. Vi er dog ikke grundlæggende imod, at der flytter flere til Hjortshøj, blot 
byudviklingen tager hensyn til nedenstående punkter. 
 
Overordnet set består vores ønsker og eventuelle opbakning til en udbygning af Hjortshøj af tre 
hovedpunkter: 
 

• Der skal bevares og/eller tilvejebringes steder, hvor alle byens borgere kan mødes. 
• Der skal være plads til børnene på skolen, så byens sammenhold bibeholdes via mødet for 

hele byen på den samme skole. 
• Byudviklingen skal kunne håndteres trafikalt. 

 
Hvad det andet punkt angår, så skulle der ifølge prognoserne være plads på Virupskolen til en vis 
udbygning af byen, så det er sandsynligvis ikke et problem. Mødestederne og trafikken kommer 
derimod under pres med temaplansforslagets forslag til udstykninger, og trafikken nævnes da også 
eksplicit som en uløst udfordring i forslaget. Den nuværende infrastruktur i Hjortshøj, hvor byens 
hovedfærdselsåre, Virupvej, og flere andre veje, fx Gammel Kirkevej, på lange stræk er det tydeligste 
landsbypræg, der endnu findes i byen, rummer en hel række trafikale begrænsninger, der slet ikke 
kan bære en så stor forøgelse af trafikmængden internt i og gennem Hjortshøj, som planen lægger 
op til. Der er eksempelvis næsten intet fortov på Virupvej fra Svinget til Stationen, og hverken 
fortove eller vejbanen kan her udvides uden at ekspropriere af de tilliggende haver. Omkring 
Gammel Kirkevej, hvor de største områder i planen er udpeget til fremtidig udstykning, er det slet 
ikke muligt at forestille sig, at der med det eksisterende vejnet skal trafikbetjenes op mod 70 boliger 
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ekstra – ud over de 56 eller flere boliger på den udsatte udstykning af den såkaldte hjørnegrund, 
som også ligger på Gammel Kirkevej.  
 
Og hvordan udvide vejnettet? Planforslaget nævner som omtalt eksplicit, at området er vanskeligt 
tilgængeligt trafikalt, at vejen er smal og uden faciliteter for bløde trafikanter, og at Gammel Kirkevej 
skal udbygges, hvis området skal realiseres. Men selv hvis disse mobilitetshensyn bringes i orden, så 
skal bilisterne stadig væk fra Gammel Kirkevej enten via fortsættelsen af Gammel Kirkevej til 
Smedebakken eller ad den ligeledes smalle Hjortshøj Møllevej. Hvis man genåbner vejen over banen 
mellem Gammel Kirkevej og Kankbøllevej, hvad det langt fra lyder til, at man påtænker at gøre fra 
kommunens side, så vil en så relativt stor udbygning af Hjortshøj belaste andre veje i byen. Det 
gælder også, hvis en stor del af det udpegede område nordøst for Gammel Kirkevej skal have 
udkørsel til Skødstrupvej, da trafikbelastningen så blot vil flyttes til andre veje, fx Smedebakken eller 
Kankbøllevej, ad hvilke det må formodes, at det påtænkte områdes beboere vil køre deres børn til 
Virupskolen, da der fra det udpegede område ikke findes en oplagt stiforbindelse til skolen, som 
mindre børn uproblematisk kan benytte. Dette trafikmønster ses allerede fra Hjortshøjvangen, som 
har udkørsel til netop Skødstrupvej. 
 
Grundlæggende har Hjortshøj Landsbyforum allerede udtalt sig om det foreliggende forslag: I vores 
lokalsamfundsbeskrivelse fra 2017 (se https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-
indflydelse/faellesraadene/#11 eller http://hjortshoj.dk/lokalsamfundsbeskrivelse/) påpeger vi, at 
både de landbrugsarealer, som Andelssamfundet forpagter og driver, og byparken, særligt den 
gamle Østergårdshave, er af rigtig stor værdi for livet i byen, og vi anbefaler her dels, at man i første 
række udbygger de planlagte arealer i Lisbjerg og Nye, dels at man udstykker på arealet øst for 
Mejlbyvej ned mod motorvejen, hvis der skal bygges i Hjortshøj. Som man kunne frygte, så har 
folkene bag dette forslag tydeligvis enten ikke læst vores lokalsamfundsbeskrivelse eller konsekvent 
valgt at tilsidesætte tankerne i den. Fællesrådet har stadig samme opfattelse af Hjortshøjs 
fremtidige udvikling. 
 
Hvad angår de centralt placerede rekreative arealer, så er det en prisbillig investering i at skabe 
levende bymiljøer, både nu og fremtidigt, i stedet for at risikere at omdanne Hjortshøj til en død 
soveby. Vi er helt med på, at der i denne proces er mange interesser i spil, og at der skal indgås 
kompromisser – det har vi løbende nævnt for byens borgere ifm. den langvarige proces med 
helhedsplanen for Hjortshøj, som nu mere eller mindre er blevet kørt over af dette forslag. Men der 
er nogle kompromisser, som vi ikke kan gå med til at indgå. Det er i vores øjne ekstremt vigtigt at 
bevare grønne åndehuller i vores byer, og her udgør den gamle have ved den nu nedrevne Hjortshøj 
Østergård og markerne neden for Andelssamfundet de steder, der gør en by som Hjortshøj til et 
naturmæssigt og socialt levende sted at bo. Det er en oplagt og billig måde at fremtidssikre det gode 
liv i en by som vores, så vi opfordrer til at tænke længere end til den kortsigtede konkurrence med 
omegnskommunerne om skatteprovenuet for beboerne i nogle parcelhuse.  
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Opsummerende er fællesrådets Hjortshøj Landsbyforums anbefalinger til temaplanforslaget 
dermed: 
 

• At man skrinlægger planerne for bebyggelse af området ved Gammel Kirkevej og i det hele 
taget på landbrugsarealet ved Andelssamfundet (ramme 380140BO, 380141BO samt 
380142BO). 

• At man i stedet udstykker det kommuneplanlagte område syd for banen/øst for Mejlbyvej 
(rammeområde 380138BO). 

• At man får skrevet den længe ventede helhedsplan for Hjortshøj færdig, så bebyggelsen af 
den ligeledes kommuneplanlagte såkaldte hjørnegrund på Gammel Kirkevej og andre 
udsatte projekter kan sættes i værk. 

• At man, med udgangspunkt i vores lokalsamfundsbeskrivelse, ændrer status for den såkaldte 
Østergårdsgrund (rammeområde 380125BO) til rekreativ brug samt at landbrugsarealerne 
ved Andelssamfundet bevares som landbrug/rekreativt område. 

 
Hjortshøj, 30. august 2021 

 


