
Høringssvar til Aarhus Kommunes debatoplæg om byudvikling i Center Øst, Egå Havvej 2C - 2X 

 

Gammel Egå Fællesråd har følgende kommenterer til ovenstående debatoplæg: 

Center Øst i Egå er i dag nedslidt og trænger til en renovering. Dette er der bred enighed om i 

området. Men typen af renovering/ombygning er helt afgørende for, om projektet kommer til at 

bidrage positivt til området. 

 

Seks etager er alt for højt 

Egå er i dag et parcelhuskvarter med lys, luft og højt til himlen. Dette vil de foreslåede seks etager 

ændre drastisk på og vores holdning er derfor at et byggeri i seks etager rent landskabsæstetisk 

ikke passer ind i området. Derudover vil et byggeri i seks etagers højde være til stor gene for de 

mange naboer i Skolevejs-kvarteret både i form af indkig og skygge, hvilket vil forringe boligernes 

kvalitet væsentligt. Gammel Egå Fællesråd støtter op omkring byggeri i to etager. 

Det er en væsentlig faktor, at der i forbindelse med et nyt projekt på grunden samtidig udarbejdes 

et landskabsprojekt, som indeholder et indbydende miljø med beplantning, samlings- og 

mødesteder, således området bliver attraktivt at bevæge sig rundt i – også for øvrige beboere i 

området.  

 

Infrastruktur og trafik skal i forvejen opgraderes 

Egå er i dag voldsomt belastet af trafik – ikke mindst Gammel Egå, da bilister, der skal ud på 

motorvejen fra hele Egå/Risskov, typisk kører igennem Gammel Egå landsby ad Mejlbyvej. 

Mejlbyvej er meget smal og er derfor allerede nu underdimensioneret til dette formål. Der er 

derfor voldsomt brug for at få ledt motorvejstrafikken udenom landsbyen via en ny omfartsvej. 

Desuden er skolevejen til Sølystskolen ualmindelig farlig for skolebørnene i hele området grundet 

den tunge trafik dels fra motorvejen, men også fra Grenaavej. Det er et fåtal af skolens elever, som 

cykler til skole - fordi det er for usikkert.  

Et nyt byggeri ved Center Øst vil øge trafikbelastningen yderligere.  

Vi foreslår derfor en udbygningsaftale, hvor udvikleren ved Center Øst skal etablere nogle trafikale 

forbedringer i form af sikker skolevej, cykelstier m.v. Gammel Egå Fællesråd bidrager gerne med 

input til dette. 

Arealer til alle boligtyper  

Ved et nybyggeri på Center Østs område kan vi foreslå, at man indtænker boliger til forskellige 

formål, herunder seniorboliger, singleboliger og lignende. Aarhus Kommune har for nyligt 

efterspurgt områder til netop dette i kommunes egen store temaplan. 


