Den 4. juli 2021
Favrskov Kommune
plan@favrskov.dk
Høringssvar til forslag til lokalplan nr. 390 - Boligområde vest for Elmelundsvej
i Hadbjerg
Hadbjerg Borgerforening har med stor interesse læst forslag til lokalplan nr. 390 og ser frem
til at byde tilflytterne velkommen.
Borgerforeningen vil med dette høringssvar dog gøre politikerne opmærksomme på de
følgevirkninger en så stor udstykning vil have for vores lille landsby.
Ifølge kommunens hjemmeside bor der 729 indbyggere i Hadbjerg (2017 tal). Med den nye
udstykning på op til 100 boliger, må man forvente en stigning på omkring 300 indbyggere.
Det vil sige en stigning på næsten halvdelen af det nuværende indbyggertal.
Ønsket med lokalplanen er “at skabe et velfungerende boligområde med gode rammer for
fællesskab i tilknytning til Hadbjerg.” For at kunne skabe disse gode rammer for tilflyttere er
kommunen nødt til at prioritere infrastrukturen i byen højt, ligesom der bør afsættes løbende
ressourcer i et passende omfang til byens velfungerende institutioner og skole.
Trafiksikkerhed
Byrådet behandlede anlægsbevilling til vej- og trafiksikkerhedsprojekter på byrådsmøde den
25. maj 2021.
Byrådet godkendte bevilling til etablering af fortov på Mejsevej som nr. 7 på
prioriteringslisten over trafiksikkerhedsprojekter. Fortovet vil efter vores opfattelse blive
meget lidt brugt, idet fodgængere og cyklende fra Selling/Sellingvej vil gå vest ad
Bavnehøjvej og benytte skolens indgang fra Bavnehøjvej. Derimod ligger mere nyttige
forslag som fx fortov på den resterende del af Elmelundsvej som nr. 21 og 22 ligesom
fartdæmpning ved bygrænsen ved Hadbjergvej ligger som nr. 35. Cykelbane fra Landevejen
til Hadbjerg er også helt nede som nr. 33 på prioriteringslisten over cykelstiprojekter,
Borgerforeningen skal bede om fremover at blive inddraget af prioriteringen af sådanne
projekter, da borgerforeningen kan bidrage med et stort lokalkendskab.
Ifølge kommunens screening af trafikken i skemaet ”Trafik – belastning og sikkerhed”
skriver Trafik og Veje i forslaget til lokalplan: ”Der forventes ca. 400 ind/udkørende biler pr.
dag fra boligområdet. Det vil betyde en forøgelse af trafikken på Elmelundsvej med ca. 40%.
Elmelundsvej er en smal kommunevej uden fortov, som forventes at kunne håndtere den
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øgede trafik”. Borgerforeningen stiller sig meget tvivlende overfor, om Elmelundsvej rent
faktisk er egnet til den øgede trafik, netop fordi at vejen er meget smal og uden fortov.

Borgerforeningen vil her gerne henlede opmærksomheden på, at både Elmelundsvej og
Bavnehøjvej er smalle veje, og kun med delvist fortov på en kort del af Bavnehøjvej. Den
øgede trafik må forventes primært at blive afviklet via Bavnehøjvej, hvor indkørsel til
vuggestue/børnehave samt skole befinder sig. Derudover er Bavnehøjvej også den direkte
vej til Aarhus med landevejen eller motorvejen. Borgerforeningen er vidende om, at der
allerede nu er udfordringer med flere årlige uheld ved helleanlæggene på Bavnehøjvej og er
bekymrede for, om der med den øgede trafik vil ske endnu flere uheld, hvis kommunen ikke
gentænker helleanlæggene.
Der køres desuden meget stærkt på alle byens hovedveje, og mange af byens borgere
føler sig usikre ved at gå i den smalle rabat.
Borgerforeningen vil gerne plædere for, at kommunen tager disse forhold i betragtning og
indtænker den samlede infrastruktur i Hadbjerg i den videre planlægning.
Ressourcer til institutioner og skole
I de potentielt 100 nye boliger kan man forvente en overrepræsentation af husstande med
3-4 personer, hvoraf 1-2 har behov for institutionsplads/ skoleplads/ SFO-plads. Dette
indebærer, at ca. 100 børn på sigt vil blive opskrevet til plads i børnehuset eller skolen.
Vi vil opfordre kommunen til at sikre sig en løbende
ressourceallokering, således at institutioner og skole kan
fastholde de værdier, den nærhed og de kvaliteter, som de
i forvejen værner om, og dermed kan give vores børn
nogle gode rammer at udvikle sig i.
Borgerforeningen deltager gerne i en

konstruktiv drøftelse af ovenstående. Med

venlig hilsen
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