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Emne Aktivitet Tovholder 

Festivalplads på Eskelund 

Byrådet har vedtaget, at en festivalplads skal etableres på Eskelund. Der 
er ikke anvist troværdige parkeringsløsninger i forbindelse på 

arrangementer for op til 40.000 på området. Støj fra festivaler vil ramme 

et meget stort antal borgere i Viby, Kongsvang, Aabyhøj og Stavtrup. 

Bestyrelsen har oprettet et dokument på hjemmesiden, der 

beskriver vore bekymringer. Bestyrelsen har i flere omgange 
været i kontakt med både politikere og embedsmænd for at gøre 

vores synspunkter gældende. Der er indsendt breve til 

forvaltningen om problematikken. Senest har Viby 

Grundejerforening deltaget i et fokusgruppemøde 7. maj 2019, 
hvor vi sammen med mange andre foreninger gav udtryk for vores 

bekymringer 

 

Lars/Camilla 

/Jette 

Holme Ringvej 

 
Holme Ringvej har store trafikale problemer med øget trafikmængde, 

hurtig og hasarderet kørsel, Holme Ringvej er en del af skolevejen til 

Viby skole. 

 

Der har været flere møderne med teknik og miljø afd. forbedringer 

af Holme Ringvej. De tiltag der lavet i forhold til skoleveje 
analysen 2017 er kun lavet på det nedre stykke er ikke 

tilstrækkelig. Der arbejdes nu med en helhedsplan over hele 

Holme Ringvej. 

Jette/Alfred 

Ramper Ravnsbjergvej/Ormslevvej  
 

Trafikken omkring Viby Torv ønskes ledt udenom torvet ved at sætte til- 

og frakørselsramper i retningen mod Aarhus på motorvejen.  

 

Bestyrelsen har gentagne gange været i kontakt med både 
rådmand, andre politikere og embedsmænd med henblik på at få 

sagen fremmet. 

 

Lars/Peter 

Boligbyggeri på Bjørnholms Allé  

Et planlagt byggeri vil her skabe en lang række problemer for de 

omgivende parcelhuskvarterer i form af stærk øget trafik, byggehøjde, 

skyggeproblemer, indblik mm. Endvidere er en forurening på området 

ikke ordentligt undersøgt. 

Bestyrelsen arbejder her sammen med Viby Fællesråd, idet 
byggeriet også rammer andre grundejerforeninger samt en 

boligforening. Der er indsendt høringssvar på lokalplansforslag 

1070, afholdt borgermøde og indsendt en klage til 

planklagenævnet i forbindelse med forureningssagen  

 

Lars/Jette 

  



Skanderborg vej 215-223 

En enkelt bygherre har opkøbt 8 parceller med henblik på at bygge 

etagebyggeri, til stor gene for parcelhusejeren på Bernstorffsvej. 

 

Bestyrelsen arbejder på at få indflydelse på hvilken type bolig der 

eventuelt ville kunne komme, i form høringssvar og dialog med 

kommunerne bygnings afd. I form af følgegrupper og 

projektgruppen. 

Jette/Alfred 

Ormslevvej 
 

Ormslevvej har store trafikale problemer med øget trafikmængde og 

hurtig kørsel. Ormslevvej er en del af skolevejen til Vestergaardsskolen. 

 

Bestyrelsen arbejder på at reducere hastighed og trafikmængde, 
samt at sikre skolevej og reducere trafikstøj. 

 

Morten/Camilla 

Fodgængersikkerhed ved det nye kryds Viby Ringvej og Aarhus 
Syd Motorvejen 

 

Fodgængersikkerheden er mangelfuld som følge af manglende fortov og 

fodgængerfelt, samt problematisk lysregulering.   

Bestyrelsen udarbejder brev som oplæg til drøftelse med Aarhus 
Kommune, Center for Byens Anvendelse, (Trafik & Veje). 

 

Camilla/John  

Ormslevvej fra Viby Ringvej til Skanderborgvej ved INGO tanken 

 

Der er på Ormslevvej etableret bump for at reducere hastigheden på 

strækningen. Bumpene er udført, så de tvinger cyklisterne ud på 
kørebanen, hvilket skaber utryghed. 

Bestyrelsen opfordrer kommunen til at etablere cykelstriber i siden 

af bumpene, så cyklisterne holdes i siderne af kørebanerne 

Morten 

Skanderborgvej Fodgængerovergange 

 
Sikker passage af Skanderborgvej er flere steder udfordret, dels pga. 

den relative høje tilladte hastighed og dels pga. manglende 

fodgængerovergange (herunder passagen fra ’Bakkekvarteret’ ved enden 

af Monradsvej over til Viby Idrætsanlæg) 

Indgå dialog med Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse 

(Trafik & Veje) omkring hastighedsnedsættelse og evt. etablering 
af fodgængerovergang. 

Alfred 

 


