
Høringssvar vedr. Helhedsplan for byudvikling langs 
Skanderborgvej, Viby j.

Mit høringssvar tager afsæt i det lokalplans arbejde der pågår på strækningen 
Skanderborgvej 215-223 samt Bernstorffsvej 2, 2a, 2b og 2c.

Helt konkret har en investor opkøbt/købsoptioner på 8 enfamilie villaer i 
området. Disse ønskes nedrevet og erstattet af en rand/kant/etagebebyggelse.
I første omgang er der fremstillet visualiseringer der viser 5-6 etager med 
flade tage...

For et velfungerende og attraktivt villa område som Bakkekvarteret, vil en 
eksempelvis fordobling i antal af boliger opleves som en stor fortætning. 
(ønsket fra investor er langt højere!)
Kvarteret er i dag et åbent lavt område med solitære huse i 1 ½ plan, typisk bi
rødetegl, saddel eller valmede tage, med grønne haver samt med lys og luft 
omkring. En karakter der giver mindelser om det klassiske landsby miljø. Bolig 
kvaliteter mange mennesker ønsker og drømmer om at have. 

Giver man mulighed for fortætning med 2-3 etager langs 
Skanderborgvej/Bernstorffsvejs baghaver vil det være en voldsom kvarters 
forringelse. Området vil uigenkaldeligt skifte karakter for slet ikke at tale om at
man forringer livskvaliteten via indbliksgener for de beboere der bliver naboer 
til dette.

Jeg er ikke imod en respektfuld forandring af strækningen langs 
Skanderborgvej. Men er meget imod hvis det bliver på bekostning af vores og 
vores naboers livskvalitet og frihed. Jeg ønsker fortsat at kunne anvende vores
have og hjem uden at være udstillede for foden af en høj etagebygning med 
altaner og storevinduer.

Det vil være en god og brugbar løsning at opføre kæde eller rækkehuse med 
saddeltage i 1 1/2 etage (målt fra kote Skanderborgvej) med klare referancer 
til villakvarteret.
Vælger man etagehøjder, typologi og materialer der forholder sig til den 
eksisterende kontekst kan det måske ligefrem blive en berigelse for området. 
Med 1 1/2 etage bliver det muligt at give hver bolig et grønt-/haveområde på 
terrain samt plads til egen bil på “egen grund”. Dermed belaster projektets 
biler ikke lokalområdet negativt. Men vil på sigt opfattes som en integreret del 
af Viby. 

De hidtidige snakke har budt på byggeri med lukkede facader mod 
Skanderborgvej. (Dette er et krav for overhovedet at kunne lade mennesker 
bo så tæt på støj og forurening fra en meget trafikeret vej) Dette vil dog 
betyde at man lader boligerne have deres ”liv” og dermed støj ud mod de idag 
fredelige og private baghaver på Bernstorffsvej. 



Afhængig af byggeriets højde vil microklimaet på byggeriets ”bagside” samt i 
villahaverne ændres, da der udover skygge vil skabes turbulens (kendt fra fx 
Århus Ø) samt kulde. 
Jeg vil opfordre til at man lytter til arkitekt Jan Gehl og Gehlpeoples 
omfattende viden om dette.

Brug tid på at se denne video, det er alvorlig, vigtig og meget nyttig viden, der
bør anvendes også i vores område og by:
 https://www.youtube.com/watch?
v=7DKRcc1_cSY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0vX-
BKOsCVfUNUDqZDAIrkTwSZ2NVQ_iI9JGlO2EY02XVpRcIqGDjPpPo&utm_source
=Arkitektforeningens+Nyhedsbrev&utm_campaign=e7a8e7f3b4-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_12_10_23&utm_medium=email&utm_term=0_00
0fd06c62-e7a8e7f3b4-27156261

Som jeg ser det, er der for os i Viby kun negative følger af et byggeri i mere 
end 1 1/2 etage. Men modsat er der meget at vinde for opkøber og investor i 
at bygge højst muligt.
Så bekymringen kommer i sidste ende til at gå på om kommunen vægter 
hensynet til deres borgeres trivsel eller investors ønske om øget kapital, 
højest. Jeg håber selvsagt på det første.

Der er i Viby Grundejerforenings høringssvar givet adskillige muligheder for 
byfortætningsområder, hvor det ikke giver så ødelæggene gener for omkring 
liggende naboer som for Bernstorffsvej.

Vedhæftet er inspirations materiale fra velfungerende kæde-/rækkehus 
bebyggelser.
Disse vil, med en vis tilpasning selvfølgelig, sagtens kunne transformeres til 
gode kvalitets boliger der vil kunne bidrage positivt til området både mod 
Skanderborgvej og Bernstorffsvej. 
Jeg er udemærket klar over at de viste eksempler er ældre byggerier og ikke 
taget ud af “Arkitekten” anno 2019. Men det er eksempler der vil harmonere 
med det kulturmiljø de skal integreres i, samtidig med at de giver positiv 
bokvalitet.
Der er også vedhæftet et dokument der viser Skanderborgvej 159. Den er 
blevet fremhævet som en mulig inspirationskilde. Det viser fotos at bygningen 
i forhold til naboer...derfra virker den høje facade ikke som et ønske scenarie.

Med et stort ønske om at blive respekteret som borger og nabo fremsender jeg
hermed mit høringssvar.

Med venlig hilsen

Henriette Plougmand
Bernstorffsvej 4
8260 Viby
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