
  
 

 TEKNIK OG MILJØPlan
 Byggeri og Miljø
 Karen Blixens Boulevard 7
 8220 Brabrand
  
   

Århus, den 8. august 2022 

Vedr.: Høringssvar for Debatoplæg om H.C. Tvenges Vej, Aarhus C

Vi sender hermed høringssvar for ovenstående på vegne af G/F Trianglen, 
Aarhus. 

At der kan blive mulighed for at bygge blandet bolig og erhverv.
 Det er vi som udgangspunkt positive overfor, men bekymrede for 

parkeringsforhold, trafik og at vores lejer føler medarbejderne kan se i deres 
lejligheder.

 Parkeringskrav erhverv jf. nuværende lokalplan (Kontor og liberale erhverv - 1 
plads pr. 100 m2)

 Hvordan skal trafikken foregå ind til erhvervslejemålene og er det holdbart med så 
mange m2?

 Nuværende lokalplan:
· Der skal, ud over de parkeringspladser som delområdets bebyggelse 

kræver, etableres yderligere ca. 110 parkeringspladser til 
boligbebyggelsen og ca. 10 stk. til erhvervsbebyggelsen i den 
trekantede karré (delområde I).

· Parkering skal etableres i en parkeringskælder eller –konstruktion, der 
er bygget ind i skrænten mod Ringgaden

At der kan blive mulighed for at opføre caféer, service og erhverv i stueetagen
 Det er vi som udgangspunkt positive overfor, da vi også gerne vil have et 

spændende miljø. Afhænger af omfang og åbningstider.

At der kan blive mulighed for både almene boliger, familie boliger og kollegium.
 Jf. nuværende lokalplan:

· 20 % af lokalplanområdets etageareal til boligbebyggelse bliver 
etableret som almene boliger.

At der kan blive mulighed for at bygge fra 4 til 7 etager og op til 10 etager på hjørnet 
af Søren Frichs Vej og Vestre Ringgade.
 Vi mener på ingen måde at 10 etager bør accepteres, da den nuværende lokalplan 

siger maks. 7 etager. Vi er bekymrede for problemer med manglende dagslys samt 
at lejerne føler naboerne kan se ind i deres lejligheder.



  
At der skal kunne bygges på en måde, så bygningerne trapper ned mod den 
omkringliggende bebyggelse langs Søren Frichs Vej, Otto Brandenburg Gade og Dirch 
Passers Gade.
 Det vil kun øge risikoen for at beboerne på Otto Brandenburg Gade føler de nye 

byggeri kan se ind i deres lejligheder.

At der kan blive mulighed for at have en bebyggelsesprocent på op til 270 % for det 
samlede område, der omfatter både det konkrete areal og den eksisterende 
bebyggelse Trianglen
 Vi mener, at det bliver alt for tæt – bør ikke udvide byggeprocenten i et område, 

som i forvejen er meget tæt bebygget.
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