HØRING OM ÆNDRING AF PLANGRUNDLAG
I FORBINDELSE MED DENNE HØRING
INVITERER AARHUS KOMMUNE TIL ÅBENT HUS I
GELLERUP KIRKE

CENTER FOR
BYUDVIKLING OG MOBILITET

TORSDAG DEN 28. JUNI 2018
I TIDSRUMMET 17.00 - 19.00
SÅ KIG FORBI!
DER VIL VÆRE MULIGHED FOR AT MØDE OG
STILLE SPØRGSMÅL TIL UDVIKLERNE BAG
PROJEKTET SAMT TIL REPRÆSENTANTER FRA
TEKNIK OG MILJØ I AARHUS KOMMUNE.

Udvidelse af City Vest samt
nyt boligområde på vestsiden af City Vest i Gellerup
BAGGRUND FOR HØRINGEN
Denne høring omhandler området ved butikscenteret
City Vest i Gellerup beliggende mellem Gudrunsvej mod
nord, Tinesvej mod øst, Silkeborgvej mod syd og eksisterende villaer mod vest. Høringen omfatter også et område nord for Gudrunsvej beliggende mellem daginstitutionen ’Væksthuset’ mod nord, Gellerup Kirke mod øst og
eksisterende villaer mod vest.
Høringen er et oplæg til debat om forslag til ændring
af kommuneplanens rammer for rammeområderne
240413CE, 240409OF og 240407OF, der er udlagt til hen-

holdsvis bydelscenter og offentlige formål. Høringen er
samtidig oplæg til debat om forslag til ændring af linjeføringen ved City Vest for letbanens evt. kommende etape
2.
På baggrund af en henvendelse fra ejeren af City Vest,
ønsker Aarhus Kommune at ændre afgrænsningerne for
kommuneplanrammerne, så en del af de tre nævnte rammeområder vil blive skilt ud som et nyt boligområde til
etageboliger i op til 5 etager samt rækkehuse.
Desuden ønskes anvendelsesbestemmelserne ændret
for rammeområde 240413CE (City Vest) med hensyn til
en højere bebyggelsesprocent og bygningshøjde. Konkret
ønsker ejeren, at der i centerområdet gives mulighed for
at udvide butikscentret med detailhandel, erhverv, biograf, restauration og lignende, samt opføre et højhus
med mulighed for bolig, erhverv, hotel og lignende.
EKSISTERENDE FORHOLD
Området omfatter et butikscenter med parkeringspladser
på tre af siderne, parkeringspladsen ved Gellerup Kirke
samt en del af den ejendom der hører under daginstitutionen ’Væksthuset’. Butikscenterets etageareal er i dag omkring 42.000 m2, og der er omkring 900 parkeringspladser.
Igennem området løber en offentlig sti, som bl.a. fungerer
som skolevej til Sødalskolen syd for Silkeborgvej.
Området, der ønskes udviklet til centerformål og boliger
har et samlet grundareal på omkring 6 ha.

Området set fra luften. Kommuneplanændringen omfatter kun
det fuldt optrukne areal. Hele arealet vil indgå i en kommende

lokalplan

FORSLAG TIL UDVIKLING AF OMRÅDET OMKRING
CITY VEST
Hovedidéen med at ændre plangrundlaget for området
omkring City Vest er at styrke butikscenteret med opdaterede og nye funktioner, og samtidig gøre facaderne på
butikscentret mere spændende at se på og mere udadvendte, så centret i højere grad kan bidrage til, at det er rart at
færdes i området. Ønsket er, i højere grad end tilfældet er i
dag, at integrere området omkring City Vest i det samlede
Gellerup, og samtidig agere som et bindeled som kobler
Gellerup med resten af Aarhus.
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Illustration af mulig bebyggelse. Hverken placering, højder eller facadeudtryk på bebyggelsen
eller placeringen af Letbanen øst om City Vest
er fastlagt på nuværende tidspunkt

FORSLAG TIL UDBYGNING AF CITY VEST
Der ønskes mulighed for, at City Vest fremover også kan
omfatte en biograf med 5 biografsale, nye store udvalgsvarebutikker og en generel opgradering af centeret udvendigt og indvendigt. Centerets butiksareal vil udvides
fra de eksisterende omkring 42.000 m2 til omkring 46.500
m2, og herudover kommer biografen med omkring 2.500
m2 med mulighed for dagligvarebutik i stueetagen under
biografen. Biograf og dagligvarebutik foreslås placeret på
hjørnet mod Tinesvej/Gudrunsvej.
Det er vigtigt, at centeret i højere grad end i dag bliver integreret i Gellerup området, og der indgår derfor i projektet
en generel opgradering af forbindelser og adgangsforhold
til centeret med bl.a. en ny bro/byrum over Gudrunsvej,
og en ny bedre indgang fra Silkeborgvej evt. i tilknytning
til et fremtidige letbanestop på Silkeborgvej.
Ønsket er, at der etableres en ny nedkørsel i Tinesvej til
centerets parkeringspladser. Vejadgang til Edithsvej bliver
ikke berørt.

BOLIGER PÅ PARKERINGSPLADSERNE VEST FOR CITY
VEST OG GELLERUP KIRKE
Der ønskes opført boliger på parkeringsarealerne vest for
City Vest og vest for Gellerup Kirke. Til erstatning for de
eksisterende p-pladser på terræn, etableres nye p-pladser
under terræn.
Boligerne ønskes fordelt i et højhus mod Silkeborgvej,
etageboliger i 5 etager nærmest City Vest og rækkehuse
(townhouses) i 2 og 3 etager nærmest villaområdet ved
Sigridsvej. I alt ønskes opført et etageareal på omkring
25.000 m2, hvilket svarer til mellem 250 og 350 boliger
afhængig af boligernes størrelser.
I boligområdet etableres opholdsarealer til fx legepladser,
aktiviteter og rekreative formål, samt en afskærmet boldbane nærmest Silkeborgvej.
Den eksisterende sti i den vestlige del af området, der
passerer i tunnel under Gudrunsvej nedlægges. Mellem
boligerne og City Vest anlægges i stedet en gennemgående
rekreativ cykel- og gangsti, som fremover også vil fungere

som skolevej til Sødalskolen syd for Silkeborgvej, i stedet
for den eksisterende sti.
Fremtiden for den nordligste del af området, som hører
under daginstitutionen ’Væksthuset’, er på nuværende
tidspunkt uafklaret. Arealet kan bibeholdes til offentlige
formål, eller kan evt. frasælges til f.eks. boligformål i form
af rækkehusbebyggelse.
HØJHUS VED SILKEBORGVEJ
Sydligst i området mod Silkeborgvej ønskes mulighed
for at opføre et højhus i op til 20 etager, med erhverv i
de nederste etager og boliger i de øvrige etager, eller evt.
indrettet til hotel. Der skal laves en højhuskonsekvensvurdering, for at afklare hvilken indvirkning et evt. højhus har
på omgivelserne.
LETBANENS ETAPE 2 OG ØNSKE OM ÆNDRET LINJEFØRING VED CITY VEST
I Kommuneplanen er det fremtidige tracé til den mulige
etape 2 af letbanen placeret vest om City Vest, langs boligerne ved Sigridsvej, som vist på illustrationen herunder. For
at kunne realisere det ansøgte projekt, ønskes linjeføringen
flyttet til østsiden af City Vest, langs Tinesvej. Umiddelbart
vurderes linjeføringen øst om City Vest at være attraktiv i
forhold til at kunne understøtte og bidrage til den igangværende omdannelse i Gellerup. På nuværende tidspunkt
er det dog ikke fuldt belyst, om en østlig linjeføring kan

realiseres rent teknisk på en hensigtsmæssig måde.
Sideløbende med den forudgående offentlige høring er
der derfor igangsat en sammenlignende analyse, som
skal belyse fordele og ulemper ved de to linjeføringer vest
og øst om City Vest. Der er på nuværende tidspunkt ikke
truffet beslutning om at realisere letbanens 2. etape. Der
er derfor i forbindelse med den aktuelle planlægning kun
tale om en arealreservation, som først kommer i brug i det
tilfælde at letbanens 2. etape bliver realiseret.
AREALERNE VED GELLERUP KIRKE, FREDSPLADSEN
OG DE KOMMUNALE BYGNINGER GUDRUNSVEJ 78-82
Den kommende lokalplanlægning vil blive byggeretsgivende for City Vest og de nye boliger. For arealerne ved
Gellerup Kirke, Fredspladsen og de kommunale bygninger
Gudrunsvej 78-82 vil situationen være anderledes, idet
den kommende lokalplan for disse områder ikke vil blive
byggeretsgivende, men derimod kun have karakter af
rammelokalplan.
Arealerne ved Gellerup Kirke, Fredspladsen og de kommunale bygninger Gudrunsvej 78-82 medtages i planlægningen alene med det formål at kunne reservere areal til
fremtidige veje, stier og letbane igennem området. Hvis der
på et senere tidspunkt ønskes nedrivning, nybyggeri eller
andre større ændringer på arealerne ved Gellerup Kirke,
Fredspladsen og de kommunale bygninger Gudrunsvej 7882, skal det ske i forbindelse med en ny lokalplanlægning.

Letbanens linjeføring vest om City Vest, som det oprindelige hovedforslaget ser ud.

Hvad er en Lokalplan ?

Hvad er Kommuneplanens rammer ?

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmel-

Kommuneplanen udstikker rammer for kommunens lokal-

ser for et bestemt område i kommunen.

planlægning og fungerer også som administrationsgrundlag

Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og ek-

for kommunens sagsbehandling. Kommunens rammer fast-

sisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

sætter de overordnede byggemuligheder, samt hvad bygninger
og arealer må bruges til.

Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside:
http://lokalplanerweb.aarhuskommune.dk/HvadErEnLokalplan.aspx

Se mere på den digitale kommuneplan:
www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Kommuneplanlaegning.aspx

KOMMUNEPLAN 2017
I Kommuneplan 2017 ligger området i rammeområderne
240413CE, 240409OF og 240407OF med følgende rammebestemmelser:
RAMMEOMRÅDE 240413CE
• Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål i form af
butikker, liberale erhverv, restauranter og lignende, som
naturligt kan indpasses i et bydelscenter.
• Kategori 22* - Bydelscenter
• Max. etageantal: 4
• Max. bebyggelsesprocent: 100 for området under ét

240423BO
240402BO
240421CE
240407OF
240422BO
240420CE
240408BO
240409OF

RAMMEOMRÅDE 240409OF
240415BO
• Områdets anvendelse er fastlagt til offentlige formål i form
af kirke og lignende.
240412BO
• Kategori 61* område til offentlige formål
• Max. etageantal: 4
• Max. bebyggelsesprocent: 100 for området under ét
RAMMEOMRÅDE 240407OF
• Områdets anvendelse er fastlagt til offentlige formål i form
af skole, daginstitutioner og lignende. Området kan dog
overgå, helt eller delvist, til andre offentlige formål, såfremt
forudsætningerne for den eksisterende anvendelse ændrer
sig, eller nye behov opstår.
• Kategori 61*
• Max. etageantal: 2
• Max. bygningshøjde: 8.5 meter
• Max. bebyggelsesprocent: 45 for området under ét
* Kategorien henviser til kommuneplanens generelle rammebestemmelser fordelt efter anvendelseskategori.
DEN FREMTIDIGE KOMMUNEPLAN?
• Hvis det ønskede byggeri skal kunne realiseres, skal
afgrænsningerne for kommuneplanrammerne ændres,
så en del af de tre nævnte rammeområder bliver skilt
ud som et nye boligområde til etageboliger i op til 5
etager samt rækkehuse.
• Desuden ønskes anvendelsesbestemmelserne ændret
for rammeområde 240413CE (City Vest) med hensyn
til en højere bebyggelsesprocent og bygningshøjde.
Konkret ønsker ejeren, at der i centerområdet gives
mulighed for at udvide butikscentret med detailhandel,
erhverv, biograf, restauration og lignende, samt opføre
et højhus i områdets sydvestlige hjørne med mulighed
for bolig, erhverv, hotel og lignende.
DEN VIDERE PROCES
De nye afgrænsninger og de konkrete rammebestemmelser

240413CE

240414BO
240606BO

240610BO

240609RE

Kommuneplan 2017 - det arael der ønskes overført til et nyt
rammområde til boligformål er vist med blåt. Centerområdet
der ønskes ændret er vist med orange.

for det nye boligområde og for rammeområde 240413CE
(City Vest) vil blive udarbejdet som et kommuneplantillæg,
når høringsperioden om indhentning af idéer og forslag er
afsluttet. Kommuneplantillægget vil følge den kommende
lokalplan.
Aarhus Kommune hører gerne dine synspunkter og idéer
vedrørende den foreslåede ændring af kommuneplanen.
Synspunkter og idéer, der fremsendes i den offentlige høringsperiode, vil indgå i det videre planlægningsarbejde.
Aarhus Kommune forventer efterfølgende at udarbejde et
forslag til lokalplan og et forslag til kommuneplantillæg.
De fremsendte idéer og synspunkter vil blive forelagt Aarhus Byråd i forbindelse med byrådets behandling af disse
planforslag.
Derefter vil I igen blive hørt, når lokalplanforslag og forslagtil
kommuneplantillæg sendes i offentlig høring.

VI HØRER GERNE DIN MENING
ORIENTERINGEN ER OFFENTLIGT FREMLAGT FRA
DEN 20. JUNI 2018 TIL DEN 8. AUGUST 2018

SYNSPUNKTER OG IDEER, DER INDSENDES UNDER DENNE
HØRING, VIL BLIVE FORELAGT AARHUS BYRÅD.

EVENTUELLE SPØRGSMÅL TIL FORSLAGET KAN RETTES TIL :

HØRINGSSVAR SENDES
SENEST DEN 8. AUGUST 2018 TIL:

ARKITEKT HANNE SKIPPER JØRVANG
TEKNIK OG MILJØ,
PLANAFDELINGEN
KALKVÆRKSVEJ 10, 8000 AARHUS C,
TLF.: 2920 8180

TEKNIK OG MILJØ,
PLANAFDELINGEN
KALKVÆRKSVEJ 10, 8000 AARHUS C
E-MAIL: BYUDVIKLINGOGMOBILITET@AARHUS.DK
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