
1 
 

Høringssvar vedr. Helhedsplanen for Randersvej. 

 

Som beboer i et af de, efterhånden sjældne områder af ældre villaer i Aarhus udkant, er det med 

stor bekymring at blive bekendt med de scenarier, som helhedsplanen for Randersvej kan være 

skyld i! 

Området, der berøres i planen, er karakteriseret ved at have en bred diversitet blandt 

boligtyperne og derved også indbyggerne. Her er både almennyttige boliger, rækkehuse, 

andelsboliger, villaer og studie- samt ejerlejligheder. Her bor både børnefamilier, studerende og 

pensionister. Som tidligere medlem/medstifter af Christiansbjergs Fællesråd ved jeg, at dette 

netop har været et af de primære prioritetsområder, der gennem årerne er blevet arbejdet hårdt 

for i forbindelse med udviklingen af Christiansbjerg. 

Jeg er bestemt ikke imod udvikling, og jeg støtter fuldt ud fornyelsen af det gamle industriområde 

på Katrinebjerg. Ligeledes kan jeg sagtens se meningen med at udnytte potentialet langs 

Randersvej med boliger og mulighed for forretningsliv. 

Men min grænse for rimelighed er nået med helhedsplanen, der i min optik primært tilgodeser 

private aktører på bekostning af beboerne og deres ønsker for området. Udviklingen på 

Christiansbjerg bør tage udgangspunkt i stedets karakter og videreudvikle området på dets 

præmisser. Det bør slet ikke godkendes, at der kan opføres etagebyggeri på 3-4 etager i 

villakvartererne eller deciderede højhuse på 5 etager og opad i området, da det vil ødelægge 

områdets udseende og kvaliteter.  

Jeg er oprigtig bekymret for at helhedsplanen vil medføre, at diversiteten i området mindskes. At 

de tilbageværende villaer vil blive endnu dyrere, og at de nybyggede boliger vil være mindre 

delelejligheder, der primært henvender sig til en pulje af unge og studerende (som oftest ikke er 

permanente beboere) frem for boliger til børnefamilierne eller ældre beboere, der gerne vil have 

mulighed for en have og samtidig at kunne være tæt på byliv, skov og strand. 

 

Herudover er det villakvarter som jeg er bosat i en del af et unikt kulturhistorisk boligmiljø, som 

der bør værnes om. Jeg bor i en tidsbestemt arkitektonisk villa fra 1934, og villaerne omkring er 

ligeledes fra en tid, der bærer præg af en helt specifik historisk periode af boligudviklingen som 

den udspillede sig i Aarhus efter de værste kriseår i 1932/33. Ligeledes rundt i de omkringliggende 

områder ses boliger som vidner om forskellige perioder i Aarhus boligudvikling. Det giver en by 

karakter at ikke alle huse ser ens ud eller er fra samme periode. Samstemmende har der dog altid, 

indtil nu, været fokus på masser af lys, grønt og luftighed omkring disse. Det skal bevares! 

Al forskning viser at sunde, klimavenlige byområder er befordrende for befolkningens fysiske og 

psykiske helbred. 
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Planen tilgodeser ikke byrådets politiske ambition om et grønnere Aarhus. Der lægges i planen op 

til små områder med ensidig vegetation med træer og græs. I villakvartererne findes i dag en bred 

vegetation med kompostbunker, krat og træer, hvilket udvikler en langt større biodiversitet. Det 

har altid været Christiansbjergs (bl.a. fællesrådet) målsætning at understøtte områdets 

biodiversitet yderligere ved at arbejde med at muliggøre beplantning af flere frugttræer, 

bærbuske, krat og blomster for insekter og andet kravl på de fælles arealer i området, som giver 

mulighed for dette.  

Det er kritisabelt at planen ikke forholder sig til dette, og ikke mindst at man i planen ikke har 

tænkt over det klimaaftryk man sætter. Man åbner for at nedrive gode eksisterende bygninger for 

at opføre nye. Det er en kæmpe risiko med helhedsplanen i sigte at vi boligejere ikke kan se 

meningen med at investere i - og vedligeholde vores boliger og opdatere vore boliger til grønnere 

udgaver, hvis vi alligevel ikke er hørt. Vi kan ende med et betydningsfuldt og mangfoldigt område 

helt udryddes, og de persongrupper, som kommunen ønsker at fastholde, flytter til 

nabokommuner for at få de kvaliteter for beboelse, som de ønsker. Det harmonerer slet ikke med 

det ansvar, vi bør tage i en verden der lider af overforbrug. 

Helhedsplanen for Randersvej er i mine øje slet ikke i tråd med kommunens mål omkring ”En 

bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer og ”En by med fællesskab og medborgerskab” – det 

vil fordre at man rent faktisk SÅ på området, og hvad vi der bor her ønsker! 

 

Venlig Hilsen 

Anne Sofie Juhl, Stavangergade 4, 8200 Aarhus N 

 

 

 

 

 

 

 

 


