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Boligtilvæksten er voldsom stigende 
 
• 412 nye boliger i 2016 - (236 i gnst. de sidste 6 år) 
• i Skanderborg er 50% af tilvæksten etageboliger 
• i øvrige centerbyer er ca.10% af tilvæksten etageboliger 



BYFORTÆTNING 
• Byfortætning i midtbyen  

- Byfortætning tilpasset langs facader, men gerne anderledes på ”bagsiderne” 
- Flere, mindre og billigere, men ikke dårlige boliger  
- Lys, luft og grønne nærområder  
- Stueetagen til butikker eller andet, der skaber kundeflow 
 

• Byfortætning i områder med bymæssig potentiale og stationsnære 
områder 

- Etageboligbebyggelse (punkthuse) fremfor tæt/lav + Arbejdspladsintensive 
virksomheder 

- Områderne skal fungere trafikalt (omstigninger til offentlig transport) 
- Omdannelse kompliceret, derfor planprincipper for en helhedsplanlægning 

 





• Byfortætning  i boligområder og lokalcentre 
- De enkelte bysamfund attraktivitet skal styrkes 

- Større variation i beboersammensætningen 

- Flere boligtilbud til yngre familier (landingszoner), enlige 
og ældre 

- Rammer for eksperimenterende boformer og 
bofællesskaber 

- Krav om tilpasset omgivelserne 

 

 • Byfortætning med rammer for 
rekreation og sundhedsfremme 

 - Nærrekreative rum nærmest boligen 
– især til småbørn 

- Forbindelse + støttepunkter frem til 
de større blå og grønne byrum  

- Adgang videre til parker, skove og 
søerne 

- Klimaprojekter kan ”bane vejen” 

- Offentlighedens adgang til søerne 
vigtig 



 
• Byen skal ikke fyldes med biler og trafik 

- P-norm 
- P-hus / kældre 
- Flersidig anvendelse af P-pladser 
- P-norm delebiler ? 

 
• Byen skal tilbyde gode forhold for gående, 

cyklende og brugere af kollektive trafik 
- Gode omstigningsmuligheder ved stationer og 

knudepunkter 
- Byen skal ikke plages af støj  
- Eksisterende lovlig erhverv skal kunne fortsætte uændret  

 

Byfortætning med gode forhold for lette 
trafikanter og uden støjgener 

 



Fortætning kræver plads 



Høje huse, Ballahøj, Kbh. 
Tæthed 108% 



Byhuse, Havnevigen, Islands Brygge 
Tæthed ca. 110 



Nye bolig- og erhvervsområder i Skanderborg 



Anebjerg 

Fredericia Kommune 23. september 2015 



• Udviklingsområder 
1. Søsiden 
2. Parkvejskarreen 
3. Områderne ved Sygehusvej 
4. Rådhusgrunden 
5. Søtoften 
6. Områderne ved Vroldvej 
7. Området sydøst for Skanderborg station  
8. Området nordvest for Skanderborg Station 
9. Områderne ved Campus Skanderborg 
10.Stilling Midtby 

 



• Planprincipper for udviklingsområder  
– Mål:  

- Opførelsen af etagebyggeri i de udvalgte 
udviklingsområder ske på et helhedsorienteret 
grundlag, hvor der tages hensyn til en lang række 
forhold: 

» visuelle forhold 
» vind, skygge og indbliksgener 
» trafikale og miljømæssige forhold 
» social- og kulturel bæredygtighed  
» mm.  

 
– Proces:  

- I en åben dialog og i en samskabende 
planlægningsform med borgere, udviklere og andre 
interessenter skal områdernes bymæssige potentialer 
og rekreative værdi identificeres og indarbejdes i 
helhedsplanlægningen for områdets udvikling. 

 
– Den helhedsorienteret plan for området er 

grundlag for: 
- Kommuneplantillæg og Lokalplan 

 
 
    



Stationsområdet og Krøyer Kielbergs Plads 



Søsiden 



Søsiden 



Rådhuskarréen 









Ovenvande 



Søbyen 



Søtorvet  



Søtorvet  



Ikke altid let………………. 



Etageboliger på Vesterskovvej 

Borgermøde 23. oktober 2017 
Sundhedshuset 



Lokalplanforslaget 
1. Nabo opkøbes  

plads til parkering 
2. Byggefelt: 3 blokke 

i 6-7 etager. 
3. Fælles grønt og 

rekreativt areal. 
4. Bygning bevares. 
5. Vejadgang til 

handicapparkering 
og delområde B. 

6. Forbindelser 
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Miljøvurdering - konklusion 
Alternativ A 
 (oprindeligt projekt) 

• Væsentlige skyggegener 
for visse naboer (primært 
mod nord) samt 
opholdsarealer. 

• Væsentlige indbliksgener 
for visse naboer (primært 
mod nord og vest). 

• Væsentlig visuel 
påvirkning for visse 
naboer (primært mod 
nord og vest). 

Alternativ B  
(lokalplanforslag) 

• Reducerede skyggegener 
for naboboliger mod nord 
og opholdsarealer. 

• Kraftigt reducerede 
indbliksgener for naboer 
mod nord. 

• Kraftigt reduceret visuel 
påvirkning for naboer 
mod nord. 
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