
Til Århus Kommune 

 

 

 

Indsigelse imod byggeri i mere end 2 etager med tilhørende trafik på stykket fra Sønderport og ud til 

Ormslevvej - Helhedsplanen om Skanderborgvej (herunder Viby og Kongsvang) 

 

Jeg havde fornøjelsen af deltage på ovennævnte møde d. 11. juni og vil i denne forbindelse også give mine 

indtryk fra mødet. 

Snak om klima-udfordringer (regnvand/skybrud) fyldte for meget – uagtet byggeri eller ej langs 

Skanderborgvej, så skal der jo tages hånd om denne presserende udfordring. Og det er jo blandet andet dét 

kommunens embedsmænd (m/k) er betalt for at løse på fællesskabets vegne! 

Det oplyses at stort set hele syd-områdets regnvand vil løbe ned over/gennem Viby Torv (det er der vel ikke 

meget nyt i?) Har lidt svært ved at se hvorfor det skal fylde SÅ meget på mødet, med ovennævnte 

kommentar om embedsmændenes job in mente! 

 

Trafik tog naturligvis en del tid. Måske for meget set i forhold til 3 x 15 min’s rundtur i work-shops (i øvrigt 

ros til den form for dialog) Var det kommunens hensigt at bruge så betydelig en del af borgermødets tid 

til dette emne?  

Men jeg er helt enig i at det trafikale fokus er et af de vigtigste i helhedsplan-området – og i særdeleshed 

fra banelegemet og ind til Sønderport. Dette område er ganske enkelt en trafikal hvepse-rede! 

 

Vi savner fortsat at få løst de trafikale udfordringer i krydset ved Skanderborgvej/Marselis Blvd. Det er et 

heftigt og særdeles farligt kryds, hvor specielt den tunge trafik konstant forbryder sig mod de fælles 

trafikregler som fx rødt lys eller højre sving. Hvorfor sætter man i øvrigt ikke fartmålere og ’stærekasser’ op 

i krydset? 

Hvordan kan/vil man forestille sig en øget trafik gennem dette kryds, når færgetrafikken skal til sydhavnen? 

Hvordan forestiller man sig området vil kunne kapere yderligere trafik i det utopiske scenarie, at der bygges 

nye boliger i højden på vestsiden overfor Sønderport? 

Så set ud fra et rent trafikalt synspunkt, er byggeri af nye boliger i mere end 2 etager i området fra 

Sønderport til Ormslevvej et ’no go’ 

 

Ønske om at udvide tilgængelighed/synlighed for de 2 nærbane-stationer i området, hvilket umiddelbart 

synes OK. Sæt bare et par skilte op. Dog vil det nok blive besværligt at opgradere trinbrædtet i Kongsvang 

grundet den tætte bebyggelse op ad trinbrædtet. Der er fx ingen p-muligheder til dem som måtte ønske at 

komme pendlende for at benytte banen dagligt. Dvs. at denne ’station’ nok aldrig vil kunne tiltrække sig et 

større publikum fra oplandet. Det taler for at rette det togtrafikale fokus længere ud af byen/banelegemet. 

 

Det jongleres med tanken om at indsnævre Skanderborgvej (spec. den østlige del), for derigennem at 

besværliggøre biltrafik som så presses over i off. Transportformer) 

I vil gerne plante flere træer langs Skanderborgvej – gerne i midterrabatten 

Umiddelbart spændende men løs først tunnel-problemet og lad os derefter drøfte om det kan/vil være en 

god idé. 

Og glem i den forbindelse alt om at lade bygge-mulighederne flytte ’ud på vejen’ for at skabe plads til større 

projekter!  

 



Evt. nyt byggeri i området må og skal indpasses efter de bestående bygninger og den bestående lokale 

arkitektur samt ikke mindst de tilknyttede boligområders kulturelle og historiske kendetegn. Det kan ikke 

nytte noget at ’banke’ nye betonklodser op ved siden af gedigne, sirlige og velplacerede æstetiske murstens 

murmestervillaer! Herudover skal man tage områdets lokale beboere med på råd forud for beslutning (reel 

indflydelse, tak!) Husk at den dårligste start på et ’ægteskab’, vil være en ’voldtægt’! Nyt og gammel 

byggeri skal kunne forenes i en fremadrettet fornuftig synergi. Det gøres kun i fælles forståelse (= 

medbestemmelse) 

Og her må de kommunale embedsmænd agere som fællesskabets ambassadører og tænke på, at evt. 

hurtige økonomiske gevinster til bygge-villige entreprenører kun har karakter af engangsindtægter. Som 

skal holdes op mod de livslange månedlige skatteindtægter som områdets beboere løbende præsterer til 

fællesskabet.  

 

Tager man turen fra midtbyen (fra Århus C) over Harald Jensens Plads og ud af Skanderborgvej, så kører 

man i en u charmerende murstens korridor på begge side af vejen. Nærmest nede i en mørk dal. Og når 

man så passerer/krydser Marselis Blvd, så åbner en dejlig imødekommende bydel med en skøn frodig, grøn 

modvægt til murstens korridoren (som man netop er sluppet ud af). Netop her starter afgrænsningen for 

vores helheds-område og netop det skifte må vi ikke ændre på! Det er netop Aarhus’ DNA. En luftig, åben 

by. Det vil være en æstetisk forbrydelse at videreføre murstens-korridoren. Det vil være ødelæggende for 

de ellers udmærkede grønne tanker for Skanderborgvej 

 

Hvad ser vi gerne? 

Helheds-området er langtstrakt, hvilket giver rigtig gode muligheder fra Viby Torv og ud mod vest. Faktisk 

er der en pragtfuld udsigt på bakke-kammen op forbi Jyllands Posten. Dette vil kunne danne rammen om 

nogle spændende boliger. Det vil styrke og opgradere et mindre spændende område mellem Viby Torv og 

Øllegårdsvej, hvor der er indkøbs muligheder, skole og nærbane indenfor en meget lille radius. Se det vil 

være byplanlægning med fortætnings potentiale! 

Og der er rigeligt med plads fra Ringvej Syd og ud mod vest. 

Stadsarkitekten leger, som jeg opfattede det, selv med tanken om at lade Viby fortætte (markant) på den 

nordlige side af Skanderborgvej i krydset ved Viby Torv 

 

Ønskes området på den inderste del af Skanderborgvej bebygget, så må det ikke blive i mere end 2 etager, 

primært af hensyn til den bestående arkitektur. Det skal vel ikke være bygherrer (gold-diggers) som skal 

diktere hvad der skal bygges i vores område, vel? Det må være noget der skal være enighed om jf 

demokratiets spilleregler. Og dernæst er der ikke plads til ret mange nye boliger/arbejdspladser henset til 

den i forvejen dårlige trafikale situation i området. Det er med andre ord ikke hensigtsmæssigt at fortætte 

den inderste del af Skanderborgvej.  

Og skulle det komme så vidt at der planlægges byggeri i mere end 2 etager, så vil bygherres argumenter 

naturligvis blive at der skal bygges højere af hensyn til rentabiliteten (for dem). Og netop det argument 

taler jo også for at der ikke skal fortættes yderligere på denne strækning. Det er for dyrt set i forhold til at 

fortætte på andre og mere oplagte steder. 

Lad være med at presse et nyt, komprimeret byggeri ind i et bestående velafbalanceret boligområde! 

Lad være med at forøge det, i forvejen alt for høje, trafikale pres på det omtalte kryds og den inderste del 

af Skanderborgvej. 

Lad være med at ødelægge det grønne indtryk på Skanderborgvej som i dag er på den sydlige del ind mod 

Kongsvang 

 



Jeg gør herved indsigelse imod: 

 Der – generelt - arbejdes videre med helhedsplanen før der foreligger en løsning på tunnelen til 

Sydhavnen 

 Mere trafik på Skanderborgvej som følge af nyt byggeri langs Skanderborgvej, herunder mere mere/ny 

udkørende trafik fra sidevejene til Skanderborgvej 

 At videreføre murstens-korridoren (fra Harald Jensens Plads til Sønderport) på den anden side af 

Marselis Blvd. 

 Lysindfald ved/genskin fra byggeri i mere end 2 etager 

 Nyt byggeri som med meget stor sandsynlighed ikke vil passe arkitektonisk, æstetisk ind i kvarteret. 

Historisk boligkvarter skæmmes/ødelægges ved at der bygges omkring det 

 Grønt rekreativt område med fx pentanque-baner ødelægges til stor skade for lokalmiljøet, herunder 

en kulturel perle ved den malede gavl. 

 Anvendelse af den grønne kile på den sydlige del (ind mod Kongsvang) fra krydset Marselisborg Blvd og 

hen til Dansgade/Skjoldsgade 

 Et i forvejen hårdt belastet og farligt vejkryds (Marselis Blvd og Skanderborgvej) belastet yderligere 

 At min ejendomsskat – sandsynligvis – vil stige markant som følge af en forøget bebyggelses procent i 

området. Det er ikke på nogen måde acceptabelt! 

 

Men inviter os nu ind til en konstruktiv, reel dialog omkring netop vores nærområde. 

 

 

Med venlig hilsen 

En beboer i Kongsvang 

 

Jørgen Berggreen 

Skjoldsgade 8 

8260 Viby J 


