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Høringssvar for 
Debatoplæg - Helhedsplan for Skanderborgvej 
 
Dette høringssvar fokuserer primært på forslaget om fortætning langs Skanderborgvej ved hjælp af 
randbebyggelse i 3-6 etager.  
 
Ifølge Kommuneplan 2017 er der et politisk ønske om fortætning langs bl.a. Randersvej, Viborgvej og 
Skanderborgvej, men der skrives meget lidt om hvordan - blot at det skal ske i respekt for de forskellige 
områders karakter og at der skal skabes byrum og liveability. Når der i ”Debatoplæg - Helhedsplan for 
Skanderborgvej” skrives (og skitseres) randbebyggelse i 3-6 etager langs Skanderborgvej skelnes der ikke 
mellem eksisterende etageboligområder, villakvarterer eller erhvervsområder. Dette kan give anledning til 
stor undren, når det specifikt nævnes i Kommuneplan 2017, at højt byggeri skal vurderes i henhold til 
”Højhuspolitik for Aarhus Kommune”, der tydeligt angiver hvilke områder hvorpå der vil kunne bygges 
fremtidige høje huse (se herunder). 
 

 
 
Som det tydeligt fremgår af kortet, er høje huse uønskede på det meste af strækningen på Skanderborgvej 
mellem Marselis Boulevard til Ring Syd, med undtagelse af Viby Torv.  
 
Dermed ikke sagt, at fortætning langs Skanderborgvej skal udelukkes – men det skal ske med respekt for 
nabokvarterene, som det for øvrigt også er beskrevet i Byggereglementet § 188, stk 6: 
 
Ved bebyggelse i randen af tæt bebyggede byområder, der støder op til et ikke lokalbelagt areal, til et 
parcel-, sommerhus- eller kolonihaveområde, eller et område med tæt/lav bebyggelse, skal bebyggelsens 
samlede omfang fastlægges under hensyn til karakteren af de tilstødende arealer og omfanget af eventuel 
bebyggelse. 
 
  

mailto:lars.arknaes@gmail.com


Samtidigt nævnes det ydermere i ovennævnte ”Højhuspolitik for Aarhus Kommune” at: 
 
I de udbyggede og detailplanlagte boligområder til lav boligbebyggelse vurderes der som udgangspunkt 
ikke at være grundlag for at overveje bebyggelse, der i væsentlig grad overstiger kommuneplanens 
generelle norm på maksimalt 2 etager. Så selvom der landskabeligt set måske ville kunne argumenteres for 
placering af høje huse mange steder, hvor der i dag findes lave boligområder, er det af hensyn til 
områdernes anvendelse og karakter besluttet at udelukke høje huse i sådanne områder. 
 
Bevarelse af kulturhistoriske kvarterer 
 
Langs Skanderborgvej ligger flere områder med gamle huse, der er en vigtig del af Aarhus historie – og som 
hver har sit særpræg. Et eksempel kunne være kvarteret omkring Bernstorffsvej, der forslås ”tildækket” af 
3-6 etagers randbebyggelse. Dette vil ganske enkelt være en katastrofe, der vil ødelægge kvarteret 
særkende og fratage det lille samfund dets unikke identitet med byggeri fra 1920’erne og 1930’erne, der i 
sin tid blev opført til ansatte på FDB’s margarinefabrik i Viby (der hvor der nu er udviklingspark). Den 
overvejende del af husene er kategoriseret som værende bevaringsværdige i klasserne middel (lyserød) 
eller høj (rød). Se kort herunder. 
 

 
Nordlige del af Bernstorffsvej. 
 
 
Ideoplæg til randbebyggelse foran eksisterende kvarterer med lav bebyggelse 
 
En mulighed for at imødekomme det politiske ønske om fortætning langs de store indfaldsvej bør altså ske 
med størst muligt hensyn til randområdernes nabokvarterer. Et eksempel på dette, ved villakvarterer, 
kunne være at undlade at fortætte ved hjælp af høje bygninger, men mere kigge på muligheden for at 
bygge lavere og tættere. Nogle eksempler på rækkehuse er vist herunder. Disse vil kunne virke som en flot 
facade mod Skanderborgvej og være en naturlig overgang til et bagvedliggende ældre villakvarter uden at 
byggeriet vil give anledning til ”smagsforvirring”. 
 

    
Dyrehavevej, 8000 Aarhus C og Saralyst Alle, 8270 Højbjerg (fotos er fra Google maps) 
 

  



Et tredje eksempel på smuk randbebyggelse er illustreret på nedenstående billede, der samtidig viser 
hvorledes rækkehusene er placeret med hensyn til det bagved liggende byggeri. 
 

 
Ellemarksvej, 8000 Aarhus C (foto er fra Google maps) 
 
Jeg håber det fremgår af ovenstående, at jeg på ingen måde er modstander af en positiv udvikling i Aarhus, 
hvilket også vil indebære flere borgere i byen og jeg ser umiddelbart heller ingen konflikt mellem rammerne 
i den gældende kommune plan og fortætning langs Skanderborgvej. Der vil kunne bo betydeligt flere 
mennesker i mange af randområderne end der gør i dag, hvis der f.eks. bygges to etagers rækkehuse inden 
for kommuneplanens rammer. 
 
Omvendt er jeg en indædt modstander af at såkaldte developers tilsyneladende har frit slag til at jagte 
indtjening på bekostning af eksisterende borgere i Aarhus. Jeg håber derfor meget på at Aarhus Kommune 
har mod og mandshjerte til at skelne mellem rigtigt og forkert - og at Kommunen vil respektere de 
bestemmelser Kommunen selv har nedfældet på papir. 
 
Med venlig hilsen, 
Lars Arknaes 
Bernstorffsvej 13 
8260 Viby J 
 
 
 


