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Gener ved randbebyggelse og forslag til at minimere disse 

 

I debat oplægget er der vist en skitse af Viby torv og en byudviklingszone langs Viby Ringvej 

(motorvej tilkørsel til Viby Torv) og Skanderborgvej (Øster Allé til Monradsvej), som vist på 

figur 1 på følgende side. 

 

De nævnte strækninger er meget forskellige af karakter. Dette er forsøgt illustreret på figur 2, med 

erhvervs områder markeret med orange, offentlig ejede rekreative områder med gult, bolig 

etagebyggeri med blåt, og villa områder med grønt. Disse store forskelle fremgår også meget 

tydeligt i kommuneplan rammerne vist på Figur 3. På trods af de store forskelligheder er 

byudviklingszonen beskrevet som een sammenhængende ”Byudviklings zone 3-6 etager” for alle 

områder. 

 

Når man kigger på figur 2 er niveauet af ”grønt” også meget forskelligt. F.eks. giver områderne 

med lavt byggeri masser af grønt til bybilledet i Viby langs Skanderborgvej, som buske, træer, 

hække og græs. En ”tunnel” af høje bygninger fra Østre Allé til Monradsvej vil gemme alt det 

grønne væk til fordel for facaderne på etagebyggeri, der ydermere vil skjule kultur historien i 

området.  

 

Samtidigt vil et byggeri, højere end kvarteret der ligger bagved, give indbliks gener. Derfor bør 

omfang og ikke mindst højde differentieres langs Skanderborgvej og som det da også beskrives i 

”Anvisning om Bygningsreglement 2018”: 

 

I områder med karrébebyggelse i flere etager, kan indbliksgener i et vist omfang næppe undgås. 

Derimod er der mindre tolerance over for indbliksgener i for eksempel områder med fritliggende 

enfamiliehuse, hvor der typisk lægges vægt på privathed inden for den enkelte ejendom. 

Af hensyn til ovenstående, foreslås det derfor at en evt. randbebyggelse foran villakvartererne 

begrænses til en højde sammenlignelig med villaerne bagved. 

 

Med venlig hilsen, 

 

Kurt Sveinsson Jørgensen 

Bernstorffsvej 11 

8260 Viby J 

 

  



 
Figur 1.  Debat oplæg 

 

 
Figur 2.  Karakter af område 

Orange = erhverv, Gul = rekreative områder, Blå = etage boliger, Grøn = villaer 

 

  
Figur 3.  Kommuneplan 2017 


