Skanderborg, 9. september 2019
Til Miljø- og Planudvalget
Følgende henvendelse bedes medtaget i sagsbehandlingen af lokalplansarbejdet forud for byggeri af ny stor
etageejendom på hjørnet af Kr. Kielbergs Vej og Banegårdsvej på møde i Miljø- og Planudvalget primo oktober 2019 og
herefter Økonomiudvalget.
Vi (nærmest liggende naboer) er på et dialogmøde med forvaltningen, bygherre og arkitekter den 3. september 2019
blevet præsenteret for de foreliggende planer for nyt stort etagebyggeri på vores to naboejendomme.
På mødet understregede vi som naboer, at vi alle hilser et nyt byggeri velkomment, da de eksisterende ejendomme på
de to berørte matrikler i dag står i dårlig og skæmmende forfatning – og at vi derfor ønsker at spille konstruktivt ind i
projektet, så det lander et tåleligt sted. Vi fik også lejlighed til at adressere de bekymringer vi har ved fremlagte
projektforslag. Bekymringerne blev på nogle få områder mindre i drøftelsen med bygherre, men langt de fleste
bekymringer er desværre kun blevet forstærket. Eftersom det er jer politikere, der i sidste ende skal træffe afgørelse om,
hvorvidt fremlagte projekt kan realiseres, henvender vi os til jer med appel om, at I medtager nedenstående naboproblemstillinger i jeres beslutningsarbejde.
Terrænregulering ud mod Banegårdsgade
Eksisterende ejendomme på hhv. Kr. Kielbergs Vej 2 og 4 ligger i dag på kote 39,50. Fremlagte projekt ønsker at
terrænregulere så byggeriet hæves til 42,80 – dvs. mere end tre meter – således at byggeriet kan trækkes op af
skrænten helt ud til hhv. Kr. Kielbergs Vej og Banegårdsgade. De omkringliggende naboejendomme ligger hhv. i kote 37,
36 og 35 (og nedefter) – altså mere end 6 meter under niveau for det nye byggeri! Det betyder eksempelvis helt konkret
at stueetagen i projektet placeres over niveau af taget på naboejendommen Nørre Alle 28. Set fra et ønske om at
byfortætte mellem stationen og bymidten giver det god mening at trække byggeriet ud til vejen – men denne
terrænregulering skal indgå i overvejelserne omkring, hvor mange etager ejendommen kan blive – eftersom byggeriet
starter væsentligt over niveau for området, der i øvrigt skråner nedad.
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Byggeriets højde – og antal af etager – i forhold til omkringliggende boliger
Tagryggen på det foreslåede byggeri ligger i kote 58,24 – dvs. 22-23 højdemeter over grundplan på de nærmest
liggende ejendomme. Eller 20 meter over hustaget på Nørre Alle 28, som ligger i 38,69. Det siger sig selv, at det er
MEGET voldsomt, at få en så stor en ejendom i baghaven – både med henblik på de visuelle- og skyggegener. For ikke
at tale om de indkigsgener, der kommer ved at 35 lejligheder får
58,240
frit udsyn til en lang række haver og terrasser på Kr. Kielbergs
58,124
Vej og Nørre Alle. Det er meget svært for os som naboer at
forstå, hvordan det overhovedet er under overvejelse at etablere
et 4-etagers byggeri på en grund, hvor det er nødvendigt at
terrænregulere 3 meter op – og hvor det omkringliggende kvarter
i forvejen ligger lavt i forhold til eksisterende ejendom.
Vi har fået den forklaring, at udvalget/byrådet har bedt
forvaltningen om at præsentere et oplæg til lokalplan med en treetagers ejendom på hjørnegrunden – ud fra et
byfortætningsperspektiv. Men vi naboer vælger at tro, at I
politikere i denne opfordring ikke har tænkt på, at den store
terrænforskydning i området betyder, at 3 etager (som i
processen er blevet til 4 etager) ud mod vejkrydset i realiteten er

38,69
Byggeriet er reelt set noget
større end det syner fra vejsiden

5 etager set fra kvarterets perspektiv. Af samme årsag har vi også bedt forvaltningen om sørge for at byggeriet bliver
visualiseret fra naboejendommenes perspektiv. Så I får et mere retvisende billede at tage beslutning ud fra.
Vi ved, at I ved, det er voldsomt for naboer i et villakvarter, at få en tre-etagers ejendom som nabo – for ikke at tale om 5
etager. Derfor beder vi naboer udvalget indtrængende om, at byggeriet reduceres med en etage – så der reelt set max
er tale om 3 etager. Det er klart, at bygherre ønsker at etablere så mange etager, som muligt – det er jeres ansvar at
begrænse det, så byggeriet ikke overstiger den naboretslige tålegrænse. Og dette oplæg er langt over.
Byggeriets højde – i forhold til byens andre vartegn
Det foreslåede byggeris massive karakter, størrelse og placering gør, at det bliver det første man ser ved indgangen til
byen – samt at det tager fokus fra de nuværende vartegn for området. Projektet går således mod intentionen beskrevet i
Kommuneplan 16 for områderne sydøst for stationen: ”Ved en omdannelse af området syd for stationen skal det sikres,
at Kielberghus (det tidligere frølager) fortsat vil fremstå som områdets varetegn. Derfor skal en ny højere bebyggelse
underordne sig denne karakteristiske og historiske bygning. En fortætning af området skal desuden iagttage de
væsentlige indsigter mod Skanderup Kirke.”
Byggeriet vil ligeledes påvirke udsynet mod byen fra Skanderborg Bakker – ligeledes en beskrevet målsætning i
Kommuneplan 16: ”Ved en byfortætning øst for stationen skal det sikres, at bebyggelsen visuelt ikke forstyrrer indsigten
til Skanderborg Bakker set fra midtbyen og Oddervej.”
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Terrænregulering af parkerings- og opholdsareal
Parkerings- og opholdsarealet omkring det foreslåede byggeri ønskes reguleret til kote 39,275, så der er et plant areal.
Det ønskes at etablere en sti langs skel til Nørre Alle 30 hen til en trappe som leder op til Banegårdsvej. Dog ligger
skellet til Nørre Alle 30 i kote 38,5 faldende til 35,5. Det betyder helt konkret at der kommer til at løbe en semi-offentlig sti
mere end 2 meter over niveau langs haven til Nørre Alle 30. Derudover etableres der to altaner på facaden mod syd,
som også vender ind mod Nørre Alle 30 ganske tæt på skel. Det betyder at de ikke blot får en to meter hævet sti langs
skel, de får også to altaner i hhv. 6 og 10 meters højde ganske tæt på skel. Igen langt, langt over den naboretslige
tålegrænse.
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Bebyggelsesprocent og antal af boliger
Fremlagte projekt rummer en bebyggelsesprocent på 151. Hvis vi medtager ”kælderetagen”, som reelt set ligger i
grundplan, lander vi på en bebyggelsesprocent på 196. Rystende langt over den nuværende grænse på 60.
Udvikler ønsker at etablere 35 boliger, hvilket betyder ca. 70 nye beboere og et væsentligt større ressourcetræk på
matriklerne ift. larm og trafik. Der vil være et meget lille grønt hjørne tilbage mens resten af de to matrikler vil være anlagt
enten med bygninger, parkeringsareal eller flisebelagte opholdsarealer. Omlægning af to ejendomme med store haver til
foreslåede projekt vil derfor ændre lydbilledet markant og lydene på den anden side af hækken vil ændre sig til smækken
fra bildøre, motorstøj på parkeringspladser og rampe, boldspil på fliser og generelt støj, der medfølger 70 mennesker. Vil
vi gerne bede udvalget overveje, om indeværende skalering er rimeligt i et kvarter, der netop er præget af enkeltparceller
med grønne haver og fuglekvidder. Som naboer mener vi, der er alt for mange boenheder og alt for lidt natur bevaret.
Parkering
Der er beregnet 1 parkeringsplads pr bolig, men det er yderst tvivlsomt, om det er dækkende for de kommende beboeres
behov. Som bekendt har vi i forvejen en del udfordringer med pendlerparkering i kvarteret og dette byggeri sætter
området under yderligere pres – både hvad angår trafiksikkerhed for skolebørn og slitage på privat fællesvej (hvem skal
betale for det?). Hvis man tager en etage af byggeriet vil parkeringsarealet formodentlig være mere realistisk.
Sikker skolevej
Der arbejdes hårdt på at etablere en sikker skolevej for særligt børn fra Skanderborg Bakker – en skolevej som leder
forbi dette byggeri. Når man etablerer en ejendom med så mange boliger med tilhørende parkeringsareal vil der
naturligvis komme øget trafik på et i forvejen sårbart knudepunkt mellem stationstunnellen og Banegårdsvej. Vi vil gerne
bede udvalget overveje, hvordan kommunens arbejde med at etablere sikker skolevej (gåbusser, fodgængerfelter frem
for tunnel) spiller sammen med dette projekt? Vi kan ikke se andet, end at det er en forringelse af trafiksikkerheden og at
en godkendelse af indeværende projekt vil være på bekostning af skolebørns sikkerhed.
Sikring af undergrunden
Hele kvarteret står på gammel mosegrund og der er langt ned til fast grund. Det skaber naturligvis en række bekymringer
for det forestående arbejde med fundering og om det kommer til at betyde sætningsskader i omkringliggende
ejendomme. Vi forventer at kommunen pålægger bygherre at fundere på mest skånsomme vis og at det arbejde bliver
tilset. Samtidig er det en grundlæggende bekymring, om der er tilstrækkelig fokus på vandafledning under og efter
byggeriet – også i tilfælde af skybrud. De to matrikler ligger højest i kvarteret og hvis ikke der tages særlige
forholdsregler, vil vandet ledes ud i kvarteret med stor ødelæggelse til følge.
Overvejelser om ”kollektivet vs individets interesser”
Undervejs i dette projekt har vi flere gange hørt, at godkendelse af et sådant projekt er en afvejning af og hensyn til
individets og kollektivets interesser. Underforstået at hjørnebyggeriet repræsenterer kollektivet, fordi det understøtter den
kommunale hensigt at skabe en øget byfortætning.
Dog er det fra vores perspektiv svært at se, hvordan byggeriet er i kollektivets interesse, når det kun er bygherre, der
vinder ved det. Det er svært at se, hvordan et omkringliggende kvarter, besøgende i byen og forbipasserende skolebørn
i denne udlægning ikke er en del af kollektivet. Særligt når byfortætning også kan opnås med et lavere etageantal. Ved
at sænke etageantallet imødekommer I ikke blot naboernes bekymringer ift skygge-, indkigs- og lydgener, men I
reducerer også trafik- og parkeringsproblematikken. Og mon ikke også det kunne blive rentabelt for udvikler alligevel?
(Hvis det er et perspektiv, der har udvalgets interesse …?)
Som indledt hilser vi nyt byggeri velkomment og er indstillede på, at vi må tåle nogle gener fra et nyt byggeri. Men
fremlagte projekt er så meget ude af proportioner med det omkringliggende område og er langt fra, hvad man med
rimelighed kan forventes tåleligt af naboer i et gammelt etableret kvarter.
Vi håber at I også vil betragte sagen fra vores perspektiv.
Med venlig hilsen
Naboerne
Jakob & Mie Kjær Bjerre, Nørre Alle 24
Rudi & Lilian Hansen, Nørre Alle 25
Tina Kaae, Nørre Alle 26
Karen & Henrik Lebeck, Nørre Alle 28
Søren Hebsgaard og Lisbeth Mogensen, Nørre Alle 30
Henrik Petersen, Nørre Alle 31
Janni Overgaard Planche og Cedryck Planche, Kr. Kielbergs Vej 6

