
Høringssvar – Helhedsplan Randersvej 

 

Indledende kommentarer 

Det er positivt, at der kommer en helhedsplan for Christiansbjerg, så der kan udstikkes en klar retning for 

byudviklingen i området. Udviklingen sker i øjeblikket på initiativ af byudviklere, der ikke har nogen 

tilknytning eller tager hensyn til området som helhed. Det er derfor vigtigt, at planlægningen sker centralt 

fra kommunens side, så udviklingen sker med lokalsamfundets sammenhæng for øje. Denne helhedsplan er 

dog primært centreret omkring Randersvej og dækker derfor ikke alle behovene for planlægning i 

Christiansbjerg. Generelt er planen forvirrende opbygget, da det bliver gjort klart i starten, at planområdet 

kun dækker inden for 600 m. af letbanestoppene (i.e. nærhedsprincippet). Men fx strategi 4 strækker sig 

noget ud over det område, og for flere af de andre strategier er det uklart, hvorvidt de også strækker sig ud 

over 600 m. Endvidere hvorfor har man valgt 600 m? Nogle gange bruger man kun 500 m, andre gange 

1000 m. 

Derudover er der blevet lovet en helhedsplan for hele området ikke bare omkring Randersvej, og det er 

ikke det, som er blevet leveret her. 

Specielt sker der en masse udvikling på Katrinebjerg, som vokser eksplosivt i øjeblikket. Allerede nu 

afstedkommer det en del ekstra parkering på villavejene tættest på, og det pres bliver alt andet lige kun 

større i takt med udviklingen der. Derfor mangler der en parkeringsstrategi for Christiansbjerg. Der mangler 

regler for beboerparkering, så de nye beboere på Katrinebjerg ikke trækker over på villavejene, hvor 

parkeringen i øjeblikket er gratis. 

 

Strategi 1 

Resuméet på s. 18 er rimeligt meningsløst og fyldt med buzz words som ”bedre rekreative værdier”, ”større 

muligheder” osv. – alt skal bare være bedre, uden at der bliver skelet til noget konkret, eller hvorvidt det er 

realistisk. For det er det ikke alle steder! Jeg kan kun opfordre til at man genskriver resuméet. 

Når man kigger på ”Aarhus kommunes ønsker”, så er det heldigvis noget mere konkret. Det er dog ikke alle 

ønsker, der er helt klare. Når der står: ”At sikre en helhed i udviklingen, hvor almene boliger i højere grad 

tænkes sammen med de omkringliggende områder”, hentydes der så til, hvordan nye byggerier skal 

udformes, eller at der i eksisterende områder skal skabes en bedre forbindelse mellem boligerne og 

områderne omkring – begge ting vil være gode idéer ift. til det sidste så kan der peges på området omkring 



Reginehøj, som kan gøres mere attraktivt for hele området omkring det – måske er der her plads til fx 

idrætsfaciliteter. 

Ift. idrætsfaciliter, så har græsbanen ved Katrinebjergskolen brug for en kærlig hånd. 

Ved Skovvangsskolen kan man overveje om man kan disponere området anderledes og måske gøre plads til 

en ekstra 7-mandsbane.  

Ellers er der ikke rigtigt plads i området til flere idrætsfaciliteter. Så skulle det være som Streetbaner evt. på 

tagene af eksisterende eller nye byggerier. 

Generelt må man kigge på at udvide kapaciteten af idrætsanlægget ved CIF (og tage det videre til 

helhedsplanlægningen omkring Oluf Palmes Allé). 

Det er vigtigt at der fortsat er fokus på både blandede boligtyper og -størrelser, samt min. 25 % almene 

boliger. Det er positivt, at det er en del af planen. 

Det er dog uklart, hvordan det står ift. planloven. For hvor meget kan kommunen rent faktisk styre ift. 

blandede boligtyper/-størrelser? Det er jo heller ikke muligt at pålægge udvikler at anlægge almene boliger, 

hvis omdannelsen sker i område, hvor der forvejen var private boliger. Derfor bør man i helhedsplanen ikke 

bare fremlægge sine intentioner men også gøre rede for, hvor det rent faktisk er muligt at føre dem ud i 

livet (og hvor det ikke er). 

Der er forlydender om, at der skal bygges et nyt dagtilbud ved Katrinebjergskolen. Hvordan hænger det 

sammen med: ” I forhold til dagtilbud vurderer Børn og Unge, at der indenfor de næste ti år ikke er behov 

for nye arealer til dagtilbud indenfor helhedsplanens område.” (s. 20)? 

Det er kun positivt at der er fokus på flere studieboliger omkring universitetet, men man bliver nødt til at 

sørge for at priserne er til at betale (husleje > 3000 kr/md pr. pers.). Der bliver opført rigtigt mange 

mellemstore såkaldte ”studieboliger”, der alt andet lige koster mere end, hvad der kan lade sig gøre på en 

SU. Man bliver nødt til at finde en måde at styre priserne på. 

Jeg foreslår, at man kigger på at få bygget flere kollegielejligheder (med støtte fra kommunen) – specielt så 

tæt på universitetet er det en oplagt placering til at have mange studerende.  

 

Strategi 2 

Generelt er dette et fornuftigt afsnit, for den østlige side af Randersvej trænger generelt til en ordentlig 

overhaling! 

Ved koblingen til de bagvedliggende områder er det vigtigt, at man får skabt en god sammenhæng til 

Reginehøj og de omkringliggende grønne rekreative områder – også arkitektonisk. 



Ved Kastanjegade er der også mulighed for gode gennemgående forbindelser, men bebyggelsen skal ske 

med respekt for det bagvedliggende villaområde, som er et af de ældste på Christiansbjerg! 

Vær OBS på evt. forurening ved tankstationerne! 

Da man vil give Randersvej en karakter af ”bygade”, så bør man sænke hastigheden til 50 km/t aht. 

bymiljøet omkring bycentrene. 

 

Strategi 3 

Jeg ser generelt positivt på Kulturmiljørådets vurdering af området. Såvel som kommunens kriterie om, at 

der max må være én etages forskel til eksisterende nabobebyggelse. Så længe dette også gælder for de 

eksisterende boliger i det bagvedliggende villa-/rækkehuskvarterer. 

Det er fornuftigt at koncentrere randbebyggelsen ud mod Randersvej. 

Ift. byudviklingen i de bagvedliggende boligområder, så er jeg betydeligt mere kritisk. Det bliver nævnt ” de 

lave rækkehusbebyggelser, beliggende omkring Christiansbjerg Kirke [Christianskirken] og boligkarréerne 

ved Stjernepladsen [udgør], særlige bymæssige egenskaber, der bidrager til områdernes unikke udtryk.” (s. 

30), hvilket er rigtigt nok, men den store diversitet i villakvarteret er mindst lige så definerende. Så en for 

stor omdannelse til nye rækkehuse vil ændre markant på områdernes ”unikke udtryk”. Det bør 

helhedsplanen også tage højde for! 

Kortet over udviklingspotentialer (s. 31) lægger principielt op til, at hele området kan omdannes til 

rækkehuse, hvilket vil være en markant forandring af området. Man bør sørge for, at dette ikke bliver 

tilfældet! 

Der bør også ske en indskrænkning af området for ”Middel” bebyggelse. Planen tager udgangspunkt i 

Randersvej, da det er her, der er tilstrækkelig service med offentlig transport. Derfor er det underligt, at 

man vil strække muligheden for at bygge i 3-4 etager hen langs Ringvejen helt til planens randområde. Det 

er for det første ikke i overensstemmelse med de formål, som planen er bygget på. For det andet, så er 

dækningen af offentlig transport ikke specielt god ud mod Ringvejen – specielt mod øst. Mod vest står den 

til at blive værre, hvis bus 6A bliver omlagt ud til AUH ifm. de fremtidige planer for BRT på strækningen. 

Hvis man insistere på højere bebyggelse ud mod Ringvejen, evt. for skærme villaerne bagved for støj, så bør 

man af respekt for villaområdet bagved og Christiansbjergs ”unikke udtryk” holde sig til kun at omdanne 

den første række af huse ud mod Ringvejen til max 3 etager og ikke hele firkanten af huse. 



Derudover giver det ikke mening at medtage husene mellem Ystadgade og Kalmargade til omdannelse til 3-

4 etagers huse, da det nye byggeri ud mod Randersvej allerede er skaleret ned ind mod villaerne. De nye 

boliger på Kalmargades østside er således kun 2 etager høje, og de bør ikke klemmes ind imellem de nye 6 

etagers højhuse ud mod Randersvej og en bebyggelse på 3-4 etager mod vest! 

Det er lidt ubetryggende at se, at man vil omdanne halvdelen af kvarteret ved Kastanjegade til 3 etager 

eller højere. Det er noget af det ældste byggeri i kvarteret og er en hyggelig lille lomme af villaer midt i 

kvarteret. Det vil fjerne meget af charmen, hvis man indskrænker området så meget. I stedet bør man 

kopier modellen fra det føromtalte byggeri ved Kalmargade, hvor der er 6 etager ud mod Randersvej og 2 

etagers rækkehus om imod det bagvedliggende kvarter.  

Der skal fastholdes den sammensætning af boligtyper, som I selv skriver, er ”særligt for 

helhedsplanområdet (s. 32). 

Der bør også sættes krav om, at man fortætter hele rækker af huse på en gang, så at der ikke boligejere, 

der bliver klemt inde mellem nye (højere) bebyggelser.  

Samtidigt er det vigtigt at informere boligejerne om det, så at udviklerne ikke kan bruge det som en trussel 

for at få folk til at sælge. 

 

Strategi 3 – fortsat: Principperne 

Det er generelt nogle fornuftige principper, der bliver fremlagt. Man bør dog tænke på, om det giver 

mening at planlægge opholdsarealer ud mod Randersvej. 

Man bør også overveje, hvorvidt ”universitetsprincippet” giver mening omkring det nye bycenter. Det er 

bestemt muligt, det vil kunne give et godt og markant udtryk omkring et nyt bycenter ved Stockholmsgade. 

Men er det måske for langt fra Universitetet til at der er ordentlig sammenhæng, og hvordan vil det passe 

sammen med bygningerne længere ned mod Stjernepladsen (og for den sags skyld det nye etagebyggeri 

ved Kalmargade)? 

Det er generelt vigtigt med ”dybde” i byggerierne, så etagebyggerierne ikke fremstår som store 

menneskefjendske, som det fx er sket ved Ceresbyens facade ud mod Silkeborgvej. Her bør man overveje, 

hvorvidt ”universitetsprincippet” lægger nok op til det og ligeledes, hvis man vælger et andet princip at 

bygge efter. 

Ved bebyggelserne i de bagvedliggende områder bør man sørge for at pluraliteten i villaernes 

arkitektoniske udtryk bliver spejlet af evt. ny bebyggelse, så området ikke bliver oversvømmet i ensartede 

rækkehuse. 



Jeg noterer igen, at man (i princip 8) omtaler almene boliger ifm. omdannelse fra villaer. Dette kunne ikke 

lade sig gøre ifm. den nye karré ved Rødkløvervej. Hvorfor regner man så med, at det kan lade sig gøre her? 

Derudover bør saddeltag være et udgangspunkt i alle byggerierne (med undtagelse af enkeltstående 

villaer). Det bør der kun dispenseres fra hvis det giver mening i konteksten evt. op mod blokkene ved 

Kalmargade. Generelt skal holde sig fra kasser, da de – udover at være utroligt grimme og kedelige – også 

fremstår helt fremmede fra området, hvilket vil være i modstrid med princip 9. 

 

Strategi 4 

Jeg foreslår at overføre både principper og design fra regnvandsprojektet ved Risvangs allé til de 

gennemgående veje i projektområdet fx Nordvestpassagen, Skovvangsvej, Lillehammervej-Reykjaviksgade, 

Brendstrupvej, Katrinebjergvej m.fl. 

Ift. facadebeplantning kan man passende bruge samme beplantning, som man går på universitetet, når 

man alligevel vil spejle denne i design. 

 

Strategi 5 

Ingen umiddelbare kommentarer. På kortet på s. 47 mangler der dog en forbindelse via Ny Tjørnegade fra 

det nye bycenter v. Stockholmsgade.  

 

Strategi 6 

Jeg har flere forslag til bløde ruter, som ikke er medtaget på kortet på s. 53: 

1. Den bedste rute fra Stockholmsgade til Skovvangsvej er via Kastaniegade-Birkegade-Ny Tjørnegade, 

men den er ikke specielt tydelig i dag. Den er gemt væk bag ved Netto og gennemkørslen er ret 

smal og kunne bruge en opgradering samt ekstra skiltning både ved Netto og ved Skovvangsvej. Så 

kan man også skabe et gennemgående forløb fra tunnelen v. Supercykelstien og Skøjtehallen ned til 

Riis skov med det nye bycenter i centrum. 

2. Den primære rute ind til Reginehøj bør foregå af Kastaniegade, så bløde trafikanter bliver ledt ud til 

bycentret, letbanestoppet og ikke mindst lyskrydset, der giver en sikker krydsning af Randersvej. 

Samtidigt bør man omlægge forløbet igennem Reginehøj, så det fortsætter direkte ud af 

Kastaniegade og igennem parken. Derudover bør et mere cykelvenligt underlag overvejes på 

stierne. 



3. Stockholmsgade har både hurtig trafik og en del gadeparkering, der gør den mindre egnet som rute 

for bløde trafikanter. Man bør overveje at omdanne den til cykelgade eller som minimum sænke 

hastigheden. 

4. Stitunnelen ved Skovvangsvej er velegnet til fodgængere, men mindre velegnet til cyklister og 

specielt dårligt gående. Man bør overveje ramper, hvis der kan findes plads, eller måske elevatorer 

til gangbesværede/kørestolsbrugere.  

Hvis der skal ske en ud-/ombygning af Fakta, så bør det ses i sammenhæng med tunnelen. I dag går 

man op til Faktas bagende, hvilket ikke er specielt attraktivt. Man bør overveje en indgang ud mod 

tunnelen. 

5. Omkring katrinebjergskolen er der oprettet parkering ud mod Islandsgade, som er den eneste vej i 

området, der ikke har fartdæmpning. Det bør den få ifm. ”fokus på en sikker skolevej”. 

6. Cykelstien langs Hasle Ringvej er den mest oplagte indgang til de bagvedliggende boligområder fra 

krydset ved vandtårnet, og den bliver derfor hyppigt brugt af cyklister i begge retninger, på trods af 

at den principielt er ensrettet. Man bør udvide cykelstien og gøre det dobbeltrettet ind til 

Visbygade, samt lave bedre ramper ned til Kalmargade. Det vil skabe bedre sammenhæng i 

kvarteret samt skabe mere tryghed i mødet med modkørende på stien. Det er nemlig den mest 

naturlige indgang til kvarteret fra nord (fx fra Aarhus Akademi mm.), så det er nødvendigt at 

tilpasse den til de reelle omstændigheder. 


