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Tak for åben høring om planstrategi 2019; vi vil meget gerne deltage i debatten om 
en klog udvikling af Aarhus.  
 
Fortætning er ikke klog vækst 
Vi er lodret uenige i, at “Den mere kompakte by er den kloge strategi” (side 6).  
En by er en større kompleksitet.  
At fortætte byen imødeser ikke kun krav om nye boliger. At fortætte byen endnu 
mere med højere etageboliger vil presse privat og kollektiv trafik, 
parkeringsmuligheder for biler og cykler og affald i byen til det yderste - på 
bekostning af alt det værdifulde blå og grønne arealer, lys, luft og åbne, fælles 
byrum.  
Det er ikke klogt at fokusere fortætning langs indfaldsveje, fordi boligerne kommer til 
at ligge langs de mest trafikerede veje med allermest trafikstøj.  
Hvordan vil Aarhus Kommune sikrer,at KLIMA, grønne kvaliteter og landskabets 
værdier faktisk bliver prioriteret, når “fortætning” er mantraet?  
Alt for ofte vejer økonomiske hensyn højere i Aarhus, og vi oplever at landskabelige 
værdier tilsidesættes eller forringes på trods af hensigtserklæringer, fredninger og 
vedtagne masterplaner. Se eksemplerne fra de brudte løfter vedr. Knud Fladelands 
masterplan for Aarhus Havn, Botanisk Have, som bliver minimeret bid for bid på 
trods af fredning, og trods hensigtserklæringer frygter et helt kvarter nær på, at de 
smukke høje træer  foran indgangene til botanisk have gives samme ligegyldige 
interesse som ophævelse af fredningen af fredskoven ved Amtssygehuset og senest 
er der kommet smarte byggeplanerne for den grønne kile ved Havreballe Skov, - 
selvom også dette sted burde være fredet, med mindre det er ønske at den tætte by 
virkelig er det vi skal opleve? 
Fortætning betyder også, at fine, gamle villaer med grønne og blå haver rives ned og 
erstattes af stenbelægninger og etagebyggerier, som ødelægger kulturhistoriske 
miljøer i byen og belaster klimaet.    
 
Den kloge vækst skal tage udgangspunkt i FN’s verdensmål 
Planlægningsstrategier, arealplanlægning og den rumlig-strukturelle 
helhedsplanlægning skal tage udgangspunkt i FN’s verdensmål om bæredygtighed, 
klima, det blå og det grønne, mennesker, fællesskaber og demokrati. 
  
Se ud i verden efter planlægning af den kloge vækst  
Boston er verdenberømt for et sammenhængende grønt og blåt landskab gennem 
byen, The Boston Neclace. Boston “Emerald Halskæde” består af en 1100-acre 
(4451700.0000 m2) kæde af parker forbundet med parker og vandveje i Boston og 
Brookline, Massachusetts. Det får sit navn fra den måde, den planlagte kæde ser ud til at 
hænge fra "halsen" på Boston halvøen. Planlægningen startede for 100 år siden, og den 
unikke og værdifulde kæde af forskelligartede parker er respekteret af byplanlægningen - 
uden ødelæggende fortætning.  
Mange har oplevet Berlin, Hamborg, Helsinfors og Wien med overvældende mange 
skønne gader fyldt med træer og grønne byrum mellem karrebygninger og villaer.  
I Milano Bosco har de bygget det grønne RET IND i højhuskonstruktioner. Store 



træerkan gro og bo på selvstændige etager, og bidrage med ilt og rensning af 
luftforurening, uden at små egne altaner ignoreres eller udgår. Her er de grønne 
elementer med, helt up front som vi gerne vil, - fordi store og stort tænkte løsninger 
som denne med mange grønne pletter og og plantelommer for hver etage, kan 
danne grønne fællesskaber på hver etage, hvilket giver frie nye grønne rum frit 
tilgængeligt, - fra stuen og op til 10-15 etage. 
 
Den kloge strategi er at satse på mere blå og grøn natur i byen og byrum med 
plads til varieret liv mellem husene for alle generationer.  
I udsatte boligområder satser Aarhus på helhedsorienterede løsninger og fysisk åbne 
og indbydende byrum, gode boliger og spændende arkitektur.  
Samme strategi med fællesskabstænkning bør være grundlag for udviklingen af 
resten af byen! Bevar og udvikl de åbne byrum sammen med borgerne, børnene og 
de unge, og giv plads til fælles aktiviteter, hvor vi kan møde og se hinanden.  
Fortætning betyder jo at man også vil af med de grønne “havebesatte” arealer og 
ophæve rammer for bebyggelsesprocent i områder med enfamilieshuse og haver.  
Gamle haver, som ligger placeret som forbundne grønne og blå oaser i byens mindre 
fortættede arealer, er værdifulde. Fordi de både bringer socialitet og møder, og de er 
vigtige livsvilkår til i børns tidlige år og ligeså for livstrættes seneste år. Der alligevel 
godt kan li både høns og jordbær og store træer. Her kan der skabes fællesskaber 
og møder for det grønne liv og klimaløsninger hvis kommunen indregnede alle de 
gode grønne muligheder.  
Kan man lempe reglerne for store træer i private haver? I Danmark foranlediger store 
træer i haver nabokonflikter og vanvittige krav om fældninger. Kunne man lempe 
reglerne og styrke information og formidle viden om havernes betydning for klima, 
biodiversitet og naturoplevelser.  
Få alle haveejere med på klimatænkning i deres egne haver i forhold til vand, der 
kan afledes snusfornuftigt og med omtanke for det grønnes nødvendige 
tilstedeværelse i klimatænkning, med bidrag til vores atmosfære der skal gå op imod 
ENHVER form for forurening.  
 
Det er vigtigt for livskvalitet og demokrati, at vi ikke lever adskilte i boliger uden 
fælles rum, hvor vi kan møde og se mennesker der er forskellige fra os selv. Og det 
er vigtigt for fremtiden, at børn & unge oplever natur i byen; blå og grønne arealer 
med kvalitet og biodiversitet.   
Lyt til borgerne: “Det er især Kulturliv, Natur og Grønne områder, og byens 
størrelse, der gør Aarhus attraktiv.”(side 25) 
 


