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Nedenfor gives konkrete og motiverede forslag vedrørende etagebyggeri i området, til indarbejdelse i den 

kommende helhedsplan for Skanderborgvej .  

Etagebyggeri – evolution og ikke revolution – respekt for vores hjem 
Placering og omfang af etagebyggeri skal altid være afstemt med-, og i respekt for de eksisterende 

omgivelser som det placeres i (indbliksgener, skygge forhold inde og ude – året rundt, trafik, parkering, 

beboersammensætning, arkitektur, historie og identitet for området,…) . 

Der er enorm forskel på villakvarterer og beboelsesområder med etagebyggeri – det er et faktum.  

De borgere som i dag har bosat sig langs Skanderborgvej har gjort det ud fra og i tiltro til de eksisterende 

bebyggelser og eksisterende lokalplaner, som sætter rammer for hvad områderne fremadrettet kan 

anvendes til og ikke anvendes til. 

Dét skal man fra Aarhus Kommunes side anerkende og have stor og behørig respekt for, når man vil ændre 

på disse rammer, da man her ændrer fundamentalt på vilkårene for de eksisterende beboers privatsfære 

(livsglæden, den sikre hjemlige base, privatlivet i egen have, rammerne for familielivet og fritid på egen 

matrikel, godt og trygt naboskab), og ikke mindst privatøkonomien hvor boligøkonomien og huspriser er 

væsentlige for alle der ejer og ikke lejer i dag. 

For et område så stort og forskelligartet som denne helhedsplan dækker, giver det ikke mening af udstikke 

generelle rammer for ’randbebyggelse i 3-6 etager’ langs hele strækningen, og heller ikke generelt for det 

der i oplægget kaldes ’Viby C’. Det skal og må være en konkret vurdering ved hvert projekt, hvis der 

overvejes bebyggelser der overstiger det eksisterende byggeri i det pågældende nærområde (fx regnet  

som op til 4 matrikler fra projektet). Er der allerede etagebyggeri på fx 3 etager i nærområdet, vil en stille 

evolution med 3, 4 og måske 5 etager formentlig ofte ikke være en drastisk ændring af området, mens 6 og 

endnu flere etager nok oftest vil være en uønsket og problematisk revolution for området. Tilsvarende vil 

bebyggelser på 3 eller 4 etager udgøre uønskede revolutioner i nærområdet til et eksisterende villakvarter 

med 1-2 etagers familieboliger. 

Man må fra kommunens side tænke byudvikling som evolution, dvs. som en langsigtet (+25 år), moderat 

og stabil udvikling som er bæredygtig og langtidsholdbar, for både nuværende og kommende indbyggere – 

dette hensyn må veje klart tungere en investorers fokus på hurtig tilbagebetaling af investeringer, profit og 

hurtige penge…! 

Stil efter at byudvikle og fortætte langsigtet i formen af en stille evolution, og ikke en revolution. 

Forslaget her forhindrer ikke fremadrettet byudvikling med etagebyggerier – også hvor højden øges 

betydeligt – men det giver de eksisterende beboere i området en garanti for at det sker med afsæt i 

nærområdet og med afsæt i en investeringskalkule, eller et politisk pennestrøg gjort af personer uden 

tilknytning til det berørte nærområde.  

Forslag: Der skal altid af bygherre godtgøres om der er et særligt hensyn som vejer FOR 

en markant øget byggehøjde/omfang ift. det eksisterende nærområde – ellers kan 

sådanne ’revolutioner’ i bebyggelsens sammensætning (omfang/højde) ikke blive 

hverken overvejet, godkendt eller opført. Dermed vendes ’bevisbyrden’ så det bliver 

bygherres opgave at overbevise og godtgøre overfor beboerne i nærområdet (det er jo 

deres hjem vi taler om her!) hvorfor det er en god idé for nærområdet med 

revolutionerende ændringer i bebyggelsens sammensætning, og ikke bare noget man 

kan gøre for at profitmaksimere sit investeringsprojekt. 

 



Høringssvar  Viby J, den 20. juni 2019 

Et par konkrete skrækeksempler fra vores egen ’andedam’ 
Randersvej 

Et af skrækeksemplerne er fra vores 

egen by – et projekt på Randersvej. 

Bemærk her til venstre i skitsen af det 

færdige projekt, den ene 

tilbageværende klassiske 

murmestervilla til venstre for midten – 

man har her fuldstændig tilsidesat det 

eksisterende nærmiljø og bare 

hensynsløst trumfet etagebyggeri 

igennem på resten af området. 

Det er hverken respektfuldt, 

langtidsholdbart, sammenhængende, 

visionært, styrkende for livsglæden,… 

 

Man endte faktisk med at rive et helt 

villakvarter fra starten af 1900-tallet 

ned, på nær et enkelt hus…! 

Hvad penge kan få folk til… 

…OG, mon der boede nogen fra byrådet 

eller Planafdelingen i dette kvarter?  

Næppe…! 
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Bernstorffsvej, Viby 

Aktuelt er der ved 

Bernstorffsvej/Skanderborgvej fremsat 

forslag om fortætning, hvor der i dag 

forefindes fritliggende parcelhuse fra 

1920/30’erne. Man har fremsat forslag 

om opførelse af op til 6 etager på en 

grund der udgør en smal stribe jord på 

kun mellem 40 meter og ned til blot 20 

meters bredde mellem Skanderborgvej 

og de bagvedliggende villaer. 

Hvis dette projekt blev gennemført som skitseret, 

(og altså tilsidesatte eksisterende lokalplan, der 

tillader op til 8,5meters byggehøjde) ville det igen 

klart være helt uden respekt for nærområdet og de 

matrikler som mister privatlivet i egen have, og kun 

ser solen på vej til og fra arbejde, men aldrig i egen 

have eller hus (for slet ikke at nævne det 

økonomiske tab og stavnsbinding ☹). 

Dertil kommer uløste nye problemer med 

parkeringsforhold, trafik i villakvarteret og 

koblingen til Skanderborgvej mv. 
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Mulige løsninger… stil krav om kvalitet på flere parametre 
Skanderborgvej, Kongsvang og Viby er flere steder blevet forsømt og nedslidt, og man har gennem en 

længere årrække ikke sørget for at fastholde en sammenhængende stil og retning i de større anlægs- og 

boligbyggerier i området. Området her dermed mistet en del af sin oprindelige charme, stil og 

sammenhængskraft, som blandt andet tidligere har været båret at de huse, virksomheder og fabrikker (fx 

FDB) der oprindeligt har udgjort særligt Viby. 

For at sikre en genopretning, er der nødt til at være en bevidsthed om- og vilje fra Aarhus kommune som 

myndighed, om at ville genskabe den tabte sammenhæng, stil og atmosfære i området, og dernæst 

sammen med beboerne i området fastlægge hvilke parametre der her er vigtigst at måle succesen af 

genopretningen på. 

Helhedsplanen er et oplagt instrument til at skabe dette fundament for genopretningen og udviklingen 

over de næste 25-50 år. Når jeg drømmer 25-50 år frem, så bor jeg i Viby, i en attraktiv, stemningsfuld og 

stilfuld bydel – a la Frederiksberg kommune i hovedstaden. Tænk på hvad byggestil, sammenhæng, stil og 

historie gøre ved én når man kører igennem en bydel som Frederiksberg…  

Tænk derfor i- og stil krav om flere kvaliteter i nybygninger end blot kvadratmeter og 

bebyggelsesprocenter. Stil krav om at nybyggeri skal direkte underbygge, ikke kun ønsket om fortætning, 

men samtidigt også aktivt tage stilling til- og underbygge et attraktivt Viby, det gode samspil med det 

eksisterende og respekt for nuværende beboere i området, dets stil, charme og oprindelige identitet.  

I det sidste eksempel ovenfor fra Bernstorffsvej kunne et mere relevant forslag til bebyggelse være lave 

rækkehuse, hvor arkitektur, stil, og materialevalg matcher nærområdet, og underbygger at Viby er et 

attraktivt og stilfuldt sted at bo. Samtidig ville det give et smukt indtryk langs Skanderborgvej. 

                   

Hvis vi ikke tør stille konkrete krav og forventninger til fremtidige nybyggerier, kan vi ikke forvente at vi når 

derhen vi gerne vil - et mere sammenhængende og homogent Viby/Skanderborgvej, som et særligt 

attraktivt sted at bosætte sig i Aarhus. 

Forslag: Stil krav om at arkitektur, stil og materialevalg, matcher nærområdet, og 

dermed underbygger ønsket om et sammenhængende, mere homogent, attraktivt og 

stilfuldt Viby, med respekt for historien og den lokale atmosfære netop her.  

Stil derfor eksplicitte krav til bygherren om, i sin ansøgning, at godtgøre, hvorledes et 

konkret nybyggeri understøtter disse ’værdier’ og visionen for vores fælles og 

attraktive Viby. 


