
 
En sammenhængende og fællesskabende by 
 
Sammenhængen mellem Åbyhøj og Gellerup er et vigtigt led i den positive udvikling af 
nogle af de sårbare områder i Aarhus. Ved at etablere en sikker skolevej mellem Åbyhøj 
og Gellerup kobler vi områderne bedre, så den nye skole i Gellerup også bliver et godt og 
sikkert valg for familier i Åbyhøj, Åby og Hasle. En sikker skolevej vil skabe en tryg 
forbindelse mellem to store boligområder, som potentielt kan øge det aktive tilvalg af den 
nye skole og de mange fantastiske tilbud i området og dermed den blandede by, vi 
ønsker. Skolevejen skal ses som et led i helhedsplanen for Gellerup, som også omfatter 
arbejdet med den nye skole, som skal kunne tiltrække børn fra hele bydelen. 
 
Skolevejen bør være indbydende og tryg, og vi er af denne årsag ikke nødvendigvis 
tilhængere af en tunnel under Ringvejen, men en mere fritliggende løsning, som omfatter 
fx bro med stisystem og masser af beplantning.   
 
Også i Brabrand og Årslev mangler er der behov for en god forbindelse, der skaber 
sammenhæng mellem områder, der for øjeblikket afskæres fra hinanden af jernbanen. I 
forbindelse med elektrificeringen af jernbanen er det oplagt at etablere en forbindelse 
mellem Årslev og True skov, som det også er skitseret i cykelhandlingsplanen. En tunnel 
eller en broforbindelse over jernbanen nær Tulip-grunden vil fungere som en attraktiv 
kanal for gående og cyklister imellem det som mange kender som det gamle og det nye 
Brabrand. 
 
Derfor foreslår Radikale Venstre: 

1. Der etableres en sikker skolevej mellem Åbyhøj og Gellerup. En sådan kan fx 
udformes som en grøn bro over Ringvejen. 

2. Det undersøges hvilket behov og potentiale der er for en bro eller tunnelforbindelse 
mellem Årslev og True skov ved Helenelyst, samt hvilket finansieringsbehov og 
muligheder for medfinansiering, der knytter sig til de mulige løsninger.  

 
 
 
 

 
 

 
 


