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Infrastrukturen i Viby – trafik og miljø 
Jeg har nu boet i Viby i 15 år, og er både glad og fornøjet med at bo her – dejlige naboer, god skole, 

fornuftige transportmuligheder og tæt på Aarhus centrum.  

Der er altid noget som man kan forbedre, hvis man får muligheden for det, og jeg vil her give mine bud på 

områder der med fordel kan arbejdes med over de kommende 5-10-20 år, da jeg er bevidst om at det ikke 

alt sammen er noget man lige ordner, men kræver en lang og vedholdende proces med et klart mål for 

enden. 

Pendler og tung trafik - E45, Viby Torv og Skanderborgvej/Marselisborg Boulevard 
Smertensbarnet i trafikken i Viby er krydset ved Viby Torv – det ved alle, som har været igennem her bare 

en enkelt gang. 

Jeg tror ikke lokale tiltag omkring selve krydset kan ændre på de kaotiske forhold som hærger her i mange 

af døgnets timer og særligt når vi alle har brug for at skulle passere krydset (naturligvis i myldretiden). At 

have så befærdede veje som Skanderborgvej og Ringvejen er mødes i et 90 grader kryds, og dertil Holme 

Ringvej i umiddelbart forbindelse hermed indenfor 200 meter, vil aldrig kunne afvikle den aktuelle 

trafikmængde glidende i alle retninger, og slet ikke i myldretiden. 

Jeg tænker her at man er nødt til at finde måder at fjerne trafikken fra Skanderborgvej og Ringvejen, så 

trafikpresset i krydset mindske markant. 

Mulige løsninger og tiltag… 
Forslagene som beskrives nedenfor, er markeret med pink på kortet nederst. 

Forlæng Ringvej Syd helt ud til E45. Dermed forbindes det sydlige Viby, Stavtrup, Hasselager, Højbjerg mv. 

direkte til E45, således der herved skabes en mere direkte adgang fra disse bydele til/fra det vestlige og 

nordlige Aarhus, uden om Viby krydset. 

Forbind E45/Åhavevej med Værkmestergade ved Ringgadebroen. Dermed udnyttes arealerne langs 

jernbane til at aflaste Skanderborgvej. Trafikanter der skal fra det sydlige Aarhus eller kommer mod Aarhus 

ad E45 ledes nu ikke mod Skanderborgvej, men kan fortsætte ad E45/Åhavevej/Værkmestergade mod 

centrum. Dermed mindskes også trykket på krydset ved Skanderborgvej/Søndre Ringgade (Harald Jensens 

Plads), som også er meget hårdt presset med bilkøer tilbage fra Marselis Boulevard i lange perioder i 

myldretiden.  

Busbane og Car-pooling fra Genvejen til Sønder Alle (Rådhuset). Undersøg effekten af at reserver en 

vejbane i hver retning til busser OG biler med mere end én passager, for dermed at prioritere den kollektive 

trafik, samt opfordre til car-pooling, så antallet af biler på Skanderborgvej minimeres. Dette skal muligvis 

kombineres med etablering af flere busafgange på strækningen og parkeringsmuligheder fx ved 

Genvejen/Skanderborgvej.  

Letbanen er ikke et alternativ i dag. Jeg ser (desværre!) ikke letbane kunne udgøre et reelt alternativ her, da 

dens placering og adgangsforhold og antal/placering af stoppesteder pt. ikke appellerer til at man anvender 

denne på strækningen til at aflaste Skanderborgvej. En ny letbane strækning på selve Skanderborgvej, vil 

være en klar bedre betjening, men er ikke ønskelige med de mange master som kræves hertil – det vil 

skæmme hele området (se blot på Randersvej). 
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Gå- og cykel tunneller under Skanderborgvej ml. Ringvej Syd og Marselis Boulevard. For at binde nord- og 

syd siden af Viby langs Skanderborgvej mere samme som én sammenhængende bydel, bør man etablere et 

antal (3-5-7 stk.) tunneller under vejen, som skaberen nem og sikker passager af vejen, uden at det 

skæmmer med fx stålbroer o.lign. uskønne konstruktioner over vejbanen. 

 

Miljø 
Det er meget velkomment med mere synligt og brugbart grønt miljø langs Skanderborgvej, og i områderne 

lige bagved. 

Bevar den grønne midterrabat med alle træer på Skanderborgvejen. Etabler der også gerne på Ringvejen og 

Ringvej syd. 

Etabler mindre og større parkområder (åndehuller og samlingssteder), hvor man kan gå en tur som par, 

med sin hund eller sine børn, ligger og nyde solen i fred og ro. Der kunne være en petanque banen, en 

legeplads, en skaterbane hvor de unge kan hænge ud og brænde noget energi af, en sø, store træer, 

blomster og måske en lille cafe så man kan få en is eller en kold øl. 

Måske man kan tænke det sammen med sti systemer så der er forbindelse til Brabrandstien, Viby Stadion, 

den kommende Folkepark ved Eskelund, og endda helt til Friheden, Ceres Park og Mindeparken? 

Det kan være svært at skabe på én gang, men må godt lave nogle visioner der kan realiseres over tid og i 

flere faser (5-10-15 år)… 


