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Randersvej skal samle Christiansbjerg - Helhedsplan for Randersvej 

Høringssvar – hørings-id H429  

 

Indledning 
Med dette høringssvar ønskes at stille skarpt på en række punkter i ”Helhedsplan for Randersvej” 
(Helhedsplanen), der enten er underbelyst eller slet ikke berørt, men som vil have en stor betydning for 
området, beboerne og miljøet. 

Punkterne er trafik, konsekvenser af høj bebyggelse, miljøaftryk og behov for ”byport”/vartegn. De 
enkelte emner behandles særskilt nedenfor. 

Området, der er omfattet af Helhedsplanen, fremstår i dag på mange måder som et klassisk villakvarter 
som ses i mange byer. Husene er for de fleste gentegnet ved at have en mindre grundplan set i forhold til 
nye huse, ligesom de enkelte grunde også er relativt små. Det gør husene økonomisk opnåelige for mange 
købere og navnlig børnefamilier, der ikke har råd til at købe i mere attraktivt beliggende områder. Set i lidt 
større perspektiv indeholder området også andre boligtyper, såsom Reginehøj, der består af 5 7-etagers 
ejendomme, hver med ca. 400 lejligheder, eller andelsforeningen Marienlund, bestående af 54 
dobbelthuse. 

Udgangspunktet er således et fuldt etableret kvarter, der består af blandet bebyggelse, således som det 
også tilstræbes ved ny bebyggelse. 

 

Trafik 
Dette afsnit fokuserer på området, der afgrænses af Randersvej, Ringvejen og Bethesdavej, men det skal 
påpeges, at de dobbeltsporede veje Randersvej og Ringvejen, giver tilsvarende udfordringer i hele området 
for Helhedsplanen. 

Da Ringvejen og Randersvej er dobbeltsporet (og fsva. Randersvej også på grund af Letbanen), kan der ikke 
foretages venstresving og vejen kan således alene krydses, hvor der allerede er etableret overgang. 

Konkret betyder det at området har ganske få og små indfaldsveje, der allerede er meget belastet. Det 
udløser særlige bekymringer i forhold til højere og tættere bebyggelse langs Randersvejs østlige side og den 
heraf følgende trafikale belastning. Der henvises til figur 1, hvor området, der er udpeget til 5 – 6 etagers 
bebyggelse, er markeret med en blå firkant: 
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Figur 1 - oversigt over indfaldsveje 

Da der ikke kan foretages venstresving på Randersvej, betyder det at bilister, der ankommer fra syd, nord 
eller vest og som har et ærinde i det blå område vil som naturligt førstevalg benytte den lille sivevej ved 
Ringvejen og derefter Bakkevænget som indfaldsvej (markeret med grønne pile på figur 1). Alternativer kan 
være Havrebakken eller Bethesdavej via Risvang Alle, men disse er ikke særligt oplagte, da der er tale om 
betydelige omveje. 

Bakkevænget er i dag allerede ganske belastet, da denne på tilsvarende vis er indfaldsvej for Reginehøjs 
godt 2.000 lejligheder og områdets villaer. 

I denne forbindelse henvises der til Helhedsplanens Strategi 6 omkring trafik, hvor man alene har valgt at 
fremdrage Nordvestpassagen som en ”blød” rute, men undlader at behandle det forhold, at områdets 
hovedindfaldsvej for bilister, der ankommer fra enten syd, nord eller vest, er den lille vej Bakkevænget, der 
ofte er svært fremkommelig pga. parkerede biler, der ikke blot stammer fra vejens villaer, men også fra 
Reginehøj, idet der også her er mangel på parkeringspladser, hvilket også ses på Nordvestpassagen. 
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Figur 2 - Parkerede biler på Nordvestpassagen foran Reginehøjvej 

Trafikalt er det således vanskeligt at se hvorledes høj og tæt bebyggelse i den blå firkant skal fungere. Som 
minimum (og kun gældende for det område, der ligger nord for Nordvestpassagen og vest for 
Bakkevænget) må der stilles krav om et højresving ind i det blå område fra den lille sivevej på Ringvejen 
(markeret med en gul pil på figur 1, det medfører dog stor risiko for kødannelse (pga. fodgængere, 
parkerede biler mv.) ud i krydset Randersvej/Ringvejen, hvilket må anses for at være ganske farligt. 
Alternativt kan Bakkevænget afspærres mod Ringvejen og trafikken kan ledes via den brede allé Kornbakke 
Allé eller Bethesdavej. Begge alternativer vil dog ikke løse problemet med forøget gennemkørsel og generel 
øget trafik. 

Derfor bør fællesrådenes forslag til ikke at foretage høj og tæt bebyggelse i dette område følges, idet 
indfald til det blå område vil medføre stor gene for Bakkevænget og evt. Havrebakken, der vil blive brugt 
som gennemgangsveje – hvilket er modsat intentionerne i Helhedsplanen. 

Konsekvenser af høj bebyggelse 
Helhedsplanen lægger op til at området vest for Bakkevænget for ca. halvdelen af området kan bebygges 
med 5 – 6 etagers højt byggeri. 

 

Der henvises til Helhedsplanen side 31: 
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Konsekvenser af høj bebyggelse ses allerede af byggeriet af Nordbjerg vest for Randersvej og som ligger 
overfor Q8 og McDonald’s. 

  

Dette byggeri er 5 etager højt. 

Fra eftermiddag og frem kaster dette byggeri en skygge, der rækker hen over vejen, over Letbanen, over de 
modsatte kørebaner og fortov og ind på grundene overfor. 



5 
 

 

Figur 3 - Billede af skyggen fra Nordbjerg 

Billedet på figur 3 er taget først på aftenen, og viser skyggen fra Nordbjerg. På billedet ses, hvordan den 
første del af Q8 tanken er i solen, medens McDonalds er henlagt i skygge. 

På figur 4, er skyggeområdet på simpel vis forsøgt projekteret over på området omkring Bakkevænget: 

 

Figur 4 - Skyggeillustration 
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Af billedet ses, at skyggen vil bevæge sig over Bakkevænget og ind over grundene øst for Bakkevænget. 

Hertil kommer, at: 

- Ovenstående billede er taget i juni, hvor solen står højt på himmelen. I efterår, vinter og forår, vil 
solen stå lavere og kaste endnu længere skygger; 

- Byggeriet vest for Randersvej alene er 5 etager; og at 
- Området hælder mod øst, hvilket også medfører længere skygger. 

Således er der en reel risiko for, at skyggen fra en 6 etagers bygning i vinterperioden vil strække sig langt 
ind over området øst for Bakkevænget. 

Ifølge www.dingeo.dk vil skyggevirkningen fra høje ejendomme mod Randers indtræde ca. kl. 12:30, idet 
solen på dette tidspunkt vil være parallel med Randersvej. Efterfølgende vil solen gå mod vest og høje 
ejendomme langs Randersvej vil begynde at kaste skygge ind over de bagvedliggende ejendomme. 

 

Nordbjerg er i øvrigt kendetegnet ved at den høje del, der vender ud mod Randersvej er orienteret 
nord/øst og skygger således ikke for den bagvedliggende lavere del af byggeriet, der vender ud mod 
Kalmargade i sydlig retning. 

Dette vil ikke gøre sig gældende for et højt byggeri mod Randersvej vest for Bakkevænget, der som 
illustreret ovenfor derimod vil skygge for resten af området fra kl. 12:30. Hvis der sammenlignes til 
Helhedsplanens oplæg, eksempelvis side 73, så kan det konstateres, at der lægges op til høj bebyggelse 
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mod Randersvej og muligvis endnu højere bebyggelse mod Ringvejen (”Byport”), med lavere bebyggelse 
bagved. Heri synes der ikke at være taget højde for at disse boliger vil, for en væsentlig del af dagen, være 
henlagt i skygge. Såfremt Helhedsplanen, som udlagt på side 31 (illustreret ovenfor) følges, vil der også 
gives mulighed for høj bebyggelse syd for Nordvestpassagen, hvilket blot vil medføre længere perioder med 
skygge for boliger i det bagvedliggende område. 

Derfor bør fællesrådenes forslag til ikke at foretage høj og tæt bebyggelse i dette område følges, idet 
skyggevirkningen fra høj bebyggelse vil have store konsekvenser for nærområdet og i øvrigt medføre at det 
vil være vanskeligt at opføre lavere bagvedliggende bebyggelse (modsat byggeriet vest for Randersvej). 

Miljøaftryk 
Hvis man tager udgangspunkt i et luftfoto, ses at området fremstår som fuldt udbygget, præget af grønne 
haver/områder og forskelligt byggeri: 

 

Figur 5 - Luftfoto af område 

 

Der er således tale om et område, som ikke har et iboende behov for at blive lavet om, men som derimod 
fungere og tilbyder boliger i et prismæssigt niveau, hvor mange børnefamilier kan være med.  
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I Helhedsplanen, side 35, lægges der op til, at man ved opkøb af flere matrikler kan ombygge disse til 
rækkehuse: 

 

I så fald vil man skulle nedrive fuldt funktionsdygtige boliger og erstatte disse med nybyggeri. Dette vil 
selvsagt medføre en unødvendig og uansvarlig klimamæssig belastning til nybyggeri og til genetablering af 
haver/grønt område. Det er et oplagt ressourcemisbrug, der står i klar kontrast til ”programerklæringen” 
om ”Design, materialer og cirkulær økonomi” på side 78 i Helhedsplanen, hvor det anføres: 

”Vi er vant til at arbejde med at bevare arkitektoniske værdier i omdannelsen af bydele, og vi 
skal sikre, at nye bygninger har så lang en levetid som muligt, samt at behovet for vedligehold 
og renovering minimeres. Alle elementer af bygningerne skal kunne genanvendes, og 
materialer samt jord bør så vidt muligt ikke flyttes ud af området, men genbruges og 
omplaceres i bydelen. De store mængder CO2 fra produktion og transport af materialer i 
bygge- og anlægsfasen skal reduceres, og der skal aktivt arbejdes med at sikre, at bygge- og 
anlægsmaterialer i fremtiden kan produceres uden brug af fossile brændsler.” 

Arkitektoniske værdier, bygningernes levetid og minimalt CO2 aftryk sikres først og fremmest ved at 
undlade at nedrive eksisterende og velfungerende huse, der for langt de fleste er blevet investeret i 
løbende således, at disse er efterisolerede; vinduer er lavenergi mv. 

Det savner slet og ret mening, at åbne op for at omdanne hele områder til anden type bebyggelse, såsom 
der er åbnet for på side 35 i Helhedsplanen. 

Det er naturligvis et krav, at alle boligejere i et område ønsker at sælge, før at et område kan blive 
omdannet.  

Imidlertid medfører Helhedsplanen, og det at der opnås mulighed for lokalplaner med fortættet byggeri 
som rækkehuse i op til 3 – 4 etager, at der gives ejendomsudviklere en finansiel gulerod for at starte opkøb 
med et langsigtet mål. Dette har den yderst uheldige konsekvens, at et område omdannes fra beboet 
kvarter til område med tomme huse eller korttidsudlejning, hvilket kan stå på i årevis indtil et tilstrækkeligt 
antal boliger er opkøbt og et større byggeri kan påbegyndes og stå på i en længere periode. Et eksempel på 
dette sås i forbindelse med Nordbjerg, hvor hele området i årevis fremstod med åbenbart misligholdte 
boliger til stor gene for de beboere, der ikke ønskede at fraflytte deres bolig. 
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Herved opnås en sikker vej til, at boligejere, der egentlig ikke har planer om at sælge deres bolig, vil gøre 
dette i en form for ”tvangssalg”, idet man ikke ønsker at bo blandt misligholdte tomme 
huse/korttidsudlejning. Og de boligejere, der ikke har mulighed for eller kræfter til at sælge, kommer til at 
nyde den onde spiral fuldt ud. 

Derfor er Helhedsplanen, der åbner op for fortætning og sammenbygning af matrikler, en reel trussel for 
kvarteret og beboerne. 

I denne forbindelse kan oplyses at Shell tanken og ejendommen Randersvej 180, allerede er opkøbt med 
dette formål og beboerne langs Nordvestpassagen 85 – 95, hver især er forlagt købstilbud. Denne rejse er 
startet og vil selvsagt ende med at fungerende boliger vil blive revet ned og erstattet med nybyggeri – med 
ressourcespild til følge. 

Derfor er det – både for beboerne i området og miljøet – helt centralt, at Helhedsplanen ændres således at 
sammenbygning af matrikler ikke skal accepteres (måske med undtagelse for matrikler der grænser op til 
Randersvej) og man ved ombygning så vidt muligt tilpligtes at ”bygge videre” på den eksisterende bolig. 

 

Behov for ”byport”/vartegn 
I Helhedsplanen på side 70, lægges der op til en byport, i form af et højt byggeri: 

 

Figur 6 – Byportsillustration 

Det bemærkes indledningsvist, at der i afsnittet om ”byport” ikke er redegjort for trafikale overvejelser i 
forhold til den medfølgende biltrafik, jf. ovenstående afsnit om de trafikale udfordringer ved Ringvejens 
sivevej (der på tegningen ovenfor synes noget fortegnet) og Bakkevænget. Der er bl.a. ikke markeret 
indfaldsveje til parcellen. 

Ligeledes, er der heller ikke gjort overvejelse om konsekvenser af højt byggeri, indkig til andre grunde og 
skyggepåvirkning, jf. ovenstående afsnit om samme. 
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Mest bemærkelsesværdigt er dog, at området i mange år har haft et fint vartegn i form af Vandtårnet på 
Randersvej. Vandtårnet er i dag på meget ærgerlig vis blevet omkranset af et det gigantiske La Tour byggeri, 
der skal nå 28 etager og næsten 100 meter. På den måde er det lykkedes effektivt at fjerne det meste af 
udsynet til Vandtårnet. 

 

Figur 7 - Vandtårnet med La Tour byggeriet - der endnu mangler godt 10 etager 

Dette bliver ikke bedre med endnu et stort byggeri på den modsatte side af vejen, da dette blot vil medføre 
at Vandtårnet forsvinder yderligere. I stedet burde der fokusere på, hvad der kan gøres for at minimere 
skaderne af La Tour byggeriet, eller i det mindste burde beslutning om yderligere højhusbyggeri i 
Helhedsplanen udskydes indtil konsekvenserne for lokalområdet af det fuldt udbyggede La Tour byggeri er 
klarlagt.  

Derfor bør der ikke i udgangspunktet lægges op til en byport/højhusbyggeri på hjørnet af Randersvej og 
Ringvejen. 

 

Af Rasmus Vad Andersen, Bakkevænget 2, 8200 Aarhus N. 


