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Forslag til Lokalplan nr. 1119 Område syd for Mossøvej til blan-

dede byfunktioner 

 
Forslag til Lokalplan 1119 blev behandlet på byrådsmødet den 14. septem-

ber 2022, hvor Byrådet besluttede at sende forslaget i offentlig høring. I for-

bindelse med byrådsbehandlingen var der flere spørgsmål og emner, som 

ønskedes belyst yderligere i høringsfasen, og svarene ønskes lagt på hø-

ringsportalen sammen med det øvrige høringsmateriale. 

 

Andelen af almene boliger i projektet 

Hvorfor er der kun stillet krav om 15 % almene boliger i projektet, når Byrå-

det har vedtaget et administrationsgrundlag, hvor udgangspunktet er at an-

delen af almene boliger i nye boligområder altid skal være 25 %? 

 

Svar 

Forslag til Lokalplan 1119 har, af forskellige årsager, været undervejs i flere 

år, altså længe før det nye administrationsgrundlag for almene boliger blev 

vedtaget i august 2022.  

 

I 2018 skete der en afvejning i dette projekt af, hvilke krav om henholdsvis 

kommunal service og andel af almene boliger projektet kunne honorere – 

praktisk og økonomisk. Det blev vurderet, at der i projektet skulle afgives 

plads til en 6 gruppers daginstitution og at man derfor ville nedsætte kravet 

om andelen af almene boliger til 15 %, selvom loven gav mulighed for at for-

lange op til 25 %.  

 

I overensstemmelse med det nye administrationsgrundlag for almene boliger 

i 2022, har Teknik og Miljø foretaget en vurdering af, om kravet til almene 

boliger i igangværende plansager skal ændres. I forhold til dette aktuelle lo-

kalplanforslag er vurderingen, at kravet ikke anbefales ændret, set i lyset af 

historikken og af at bygherren også skal afgive areal til en daginstitution. 

 

Fordelingen af almene boliger i andre nærtliggende lokalplaner er således: 

 

De tre første af de nedenfor nævnte planer er vedtaget i byrådet, inden kom-

munen havde et vedtaget administrationsgrundlag for at stille krav om al-

mene boliger i nye lokalplaner, efter muligheden herfor kom ind i planloven. 

 

Der er ingen almene boliger i disse tre lokalplaner: 

 

1) LP716, (jan. 2005) Ungdomsboliger ved Nordlandsvej. Ca. 160 boliger. 

 

2) LP821, (aug. 2008) Lokalplan 821 - Område til boliger og erhverv ved He-

devej og Lystrupvej i Vejlby-Risskov, heraf ca. 60 boliger 
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3) LP911, (aug. 2015) Boliger, erhverv og lokalt butikscenter ved Arresøvej 

og Lystrupvej i Vejlby, heraf ca. 480 boliger 

 

I disse to lokalplaner er der stillet krav om almene boliger: 

 

4) LP1054 – (sept. 2017) Boliger og erhvervsområde ved Nordlandsvej i 

Vejlby, heraf ca.  850 boliger, 75.000 erhverv. Heraf 15 % almene boliger. 

Ellevang Skoledistrikt. 

 

5) LP 1083 (febr.2020), Risskov Engby; bolig- og erhvervsområde ved Arre-

søvej og Lystrupvej i Risskov. Heraf ca. 1600-1700 boliger. Andel almene 

boliger 20 %. Strandskolens distrikt. 

 

Gul afgrænsning på nedenstående kort: LP1119 (igangværende LP) – Om-

råde syd for Mossøvej med etageboliger, erhverv og offentlige formål heraf 

ca. 270 boliger, Andel almene boliger 15 %. Strandskolens distrikt. 

 

 
LP1119 planområde er vist med gult. Herudover vises andre nyere lokalplaner i nær-
området. 

 

Der er i alt 3.420-3.520 boliger i disse planer. Hvis man beregner 1,73 per-

son pr bolig, (hvilket er det aktuelle gennemsnit i antal personer pr husstan-

dene i Vejlby Risskov), vil der kunne bo lidt over 6.000 personer i det fuldt 

udbyggede omdannelsesområde. 

 

 



 

 

28. oktober 2022 

Side 3 af 10 
Trafikal helhedsplanlægning omkring Lystrupvej 

Der blev fremsat ønske om plan for, hvornår og hvordan Lystrupvej skal om-

dannes til en mere bymæssig gade.  

 

Herunder en redegørelse for hvilke anlæg/træer og andet, der allerede er 

pligt til at opføre som følge af denne og andre vedtagne lokalplaner. 

 

Som et relateret emne blev der efterspurgt, hvordan trafikstøjen i området er 

i dag. 

 

Svar 

Mobilitetsplanlægning i bydelen: 

En fredeliggørelse af Lystrupvej kræver, at der ses på hele vejsystemet i det 

omkringliggende byområde, for at sikre at trafikken kan afvikles hensigts-

mæssigt i forhold til tryghed og sikkerhed. Teknik og Miljø vil udarbejde en 

plan for, hvordan Lystrupvej kan fredeliggøres. Dette arbejde forventes at 

kunne afleveres medio 2024 med tilhørende grove anlægsoverslag.  

 

Der er blandt andet planer om at anlægge et trafikalt knudepunkt med god 

kollektiv transport omkring stationen på Torsøvej, hvilket skal understøttes af 

det omkringliggende vej- og stisystem.  

 

En fredeliggørelse af Lystrupvej vil bl.a. omfatte en ombygning af rundkørs-

len ved Viengevej/Lystrupvej til et signalanlæg. Alene denne ombygning er 

vurderet til en anlægspris på 40-45 mio. kr.  

 

Derudover vil udformningen af Lystrupvej skulle revurderes samtidig med, at 

der formodentlig skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger og til-

hørende hastighedsnedsættelser.  

 

Det vil være nødvendigt at se nærmere på krydsene Lystrupvej/Grenåvej og 

Viengevej/Grenåvej, som umiddelbart også vil kræve ombygninger. Endelig 

vil det være nødvendigt at se nærmere på alle tilslutningerne langs Lystrup-

vej og vurdere, hvorvidt der er behov for en ændring af eksisterende forhold.  

 

Der kan derudover være behov for at se nærmere på krydset Vienge-

vej/Ravnsøvej som konsekvens af de ændrede trafikstrømme. Området rum-

mer et stort potentiale for at tænke trafikken anderledes og i højere grad 

binde den op på den højklassede kollektive trafik og cykel.  

 

Der har gennem længere tid været et stort lokalt ønske om at fredeliggøre 

Lystrupvej, og Teknik og Miljø har allerede igangsat flere tiltag i forbindelse 

med de nye lokalplaner for området. Der er f.eks. lavet udbygningsaftale om 

at etablere endnu et signalanlæg på Lystrupvej i krydset Arresøvej/Lystrup-

vej, en krydsningshelle i forbindelse med lokalplan 1083 for Arresøvej og en 

krydsningshelle i forbindelse med den aktuelle lokalplan 1119. Der er 
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yderligere dialog om et privatfinansieret signalanlæg mellem Mosevej og Vi-

engevej. 

 

Trafikstøj 

Lokalplanområdet er støjbelastet med vejtrafikstøj fra Lystrupvej, og et støj-

notat viser, at de fremtidige facader mod Lystrupvej vil være støjbelastet 

med op til 68 dB.  

 

Området udlægges i lokalplanforslaget og kommuneplantillægget til boliger, 

erhverv og offentlige funktioner. Ved planlægning til blandede byfunktioner jf. 

planlovens §15, stk. 2, nr. 26 kan der i lokalplanen fastsættes bestemmelser 

om isolering mod støj af ny boligbebyggelse.  

 

Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til 

boligerne, har en støjbelastning, der er lavere end 58 dB. Udformningen af 

boligernes facader skal udføres, så der er et støjniveau på højest 46 dB in-

dendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer. Boligerne skal så vidt 

muligt orienteres, så opholds- og soverum vender ud mod boligens stille fa-

cade og birummene lægges mod de støjende veje. 

 

Der er bestemmelser (§ 11.1) i planen, der siger, at det skal sikres, at det 

konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører opholdsarealerne, 

ikke overstiger Lden 58 dB på døgnbasis. Ved at bygge en forholdsvis lukket 

bebyggelse mod vejene kan støjniveauet dæmpes på de udendørs opholds-

arealer og de facader, der vender herud til. 

 

Hvis hastigheden på Lystrupvej nedsættes fra 60 km/t til 50 km/t vil trafikstø-

jen også blive mindre. 

 

Bygningshøjder i de omkringliggende lokalplaner 

En mindre del af den eksisterende Lokalplan 911 ønskes medtaget i forsla-

get til Lokalplan 1119, da man ikke længere ønsker at opføre erhverv her, 

men hellere vil indgå i det nye projekt med boliger, som fremlagt i forslag til 

Lokalplan 1119. Der blev fremsat ønske om at få belyst, hvorvidt dette giver 

bygherren mulighed for at bygge højere end i den nugældende Lokalplan 

911. 

 

Der var også ønske om en vurdering af de mulige etagehøjder i planforsla-

get og nærområdet generelt. 

 

Der var desuden ønske om at få belyst, hvorvidt der kan skabes gode boli-

ger med en husdybde på op til 13,5 m. 

 

Svar 

Ændring af Lokalplan 911  
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En del af Lokalplan 911, som udgøres af den sydlige del af byggefelt A2 i 

Lokalplan 1119 ønskes medtaget i denne lokalplan, da bygherren ikke læn-

gere ønsker at opføre erhverv, men hellere vil indgå i dette byggeprojekt. 

(Se afgrænsning næste side). 

 

 
 

I Lokalplan 911 ligger det pågældende område i delområde III, hvor man må 

opføre erhverv i maksimalt tre etager, 12 meters højde og en bebyggelses-

procent på 80.  

 

I det fremlagte forslag til Lokalplan 1119 kan der indenfor dette område (byg-

gefelt A2) opføres maks. 4 etager (beregnet som 3 etager med udnyttet tag-

etage) og en maksimal højde på 18 meter (§ 8.19).  

 

Byggeriet mod Lystrupvej må dog ikke opføres med flade tage jf. bestem-

melserne i Lokalplan 1119, hvilket var muligt i flg. Lokalplan 911. Den lod-

rette facadehøjde til tagrenden vil derfor blive lavere end de maksimale 18 

meter, som skal måles fra bygningens højeste punkt. Ved bygningsdybder 

på ml. 12,5 +13,5 m og en taghældning på 45 grader, som fastsat i bestem-

melserne, vil den maksimale lodrette facadehøjde kunne blive ml. 12-14 me-

ters højde i Lokalplan 1119. 
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Byggefelt A2 ses på kortbilag nedenfor. 
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Som helhed kan bebyggelse med sadeltage maksimalt opføres i 6 etager 

(beregnet som 5 etager med udnyttet tagetage) mod Mossøvej, og i den øv-

rige bebyggelse maks. 5 etager (beregnet som 4 etager med udnyttet tag-

etage), med undtagelse af byggefeltet A2, hvor bebyggelsen kun må opføres 

i 4 etager (beregnet som 3 etager med udnyttet tagetage).  

 

I nærområdet er der enten opført eller mulighed for bebyggelse i ml. 1-6 eta-

ger, fordelt således: 

 

• I villaområdet, lokalplan 342, på den modsatte side af Lystrupvej er 

der bebyggelse i maks. 1 etage med udnyttet tagetage 

• I lokalplan 821, som ligger nordøst for planområdet, kan der opføres 

bebyggelse i 2-3 etager til boliger og erhverv. 

• I lokalplan 911, som ligger syd og vest for planområdet, kan der opfø 

res bebyggelse i 3-5 etager til boliger og erhverv. 

• I lokalplan 1083, som ligger syd og vest for planområdet, kan der op-

føres bebyggelse i 3-6 etager til boliger og erhverv. 

 

Højder og husdybde generelt 

I forslag 1119 er der arbejdet med at skabe en højdemæssig tilpasning, hvor 

man både forholder sig til parcelhusene på modsatte side af Lystrupvej og til 

højderne i de nyere byggerier i det omkringliggende omdannelsesområde.  

 

I lokalplan 911, hvis bebyggelse ligger syd og vest for planområdet, er be-

byggelsen opført i 3-5 etager med tre etager mod Lystrupvej. I lokalplan 

1083, som ligger syd for planområde 911, er der ligeledes tre etager mod 

Lystrupvej og i bebyggelsen som helhed er etagehøjderne 2-6 etager. De 

valgte etageantal er valgt ud fra en betragtning om, at bebyggelsen både 

skal tilpasse sig den ny bebyggelse i resten af omdannelsesområdet og tage 

hensyn til de eksisterende enfamiliehuse i 1-2 plan på modsatte side af Ly-

strupvej. 

 

Som resultat af høringssvarene i den forudgående offentlige høring i decem-

ber 2021, blev byggeriets foreslåede højder reduceret for derved at imøde-

komme indsigelser fra naboer i parcelhusene, ligesom det blev besluttet, at 

der ikke skulle være flade tage med tagterrasser mod Lystrupvej for at mind-

ske mulige indbliksgener. 

 

I planforslaget må 50 % af bebyggelsen indenfor byggefelt A-F have en byg-

ningsdybde på op til 12,5 meter. Resten må have en bygningsdybde på op til 

13,5 meter. Derudover må bebyggelsen have karnapper, kviste og altaner. 

 

Bygningsdybder på ml 12- 14 m er almindeligt i moderne byggeri. Der er 

regler i bygningsreglementet, der sikrer gode dagslysforhold i boligerne - ved 

fx at øge loftshøjde og/eller vinduesareal, hvis husdybden er stor.  
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Opholdsareal 

Er det normal praksis at legepladsen medregnes som en del af det fælles 

opholdsareal? 

 

Svar 

Der er andre eksempler på, at en andel af et gårdrum er dobbeltudnyttet, ek-

sempelvis til daginstitution, således at legepladsen er medregnet i opholds-

arealet for beboelsen.   

 

Som udgangspunkt skal legepladser ved daginstitutioner dog primært være 

et ekstra supplement til boligers opholdsarealer og der må kun medregnes 

dobbeltudnyttelse på en mindre del af det fælles opholdsareal til beboelse. 

Kun i særlige og velbegrundede tilfælde kan der arbejdes med dobbeltudnyt-

telse, hvis det ud fra en helhedsbetragtning giver mest mening. Det er vurde-

ret, at dette er en god løsning i denne plan.  

 

Daginstitutionernes legepladser kan reducere behovet for legeplads på re-

sten af opholdsarealet, som i stedet kan indrettes til andre former for ophold. 

Det tilstræbes, at der kun sker dobbeltudnyttelse for udendørs ophold til be-

boelse og daginstitutioner, når dobbeltudnyttelsen specifikt omfatter funktio-

nen som legeplads.  

 

Forsyning med offentlig service i bydelen 

Der blev fremsat ønske om at få en redegørelse for både, hvor mange men-

nesker der forventes at komme til at bo i det samlede nye byområde mellem 

Grenåvej/Letbanen og Lystrupvej, når det er omdannet og en opgørelse 

over hvilken offentlig service der kommer i samme område – både daginsti-

tutioner, skole, samt kultur og idræt. 

 

Kommer der en daginstitution i dette planområde, eller ikke? I givet fald, 

hvad er tidsplanen? 

 

Der blev også fremsat ønske om mere information om, hvordan Strandsko-

len skal kunne rumme en nødvendig udbygning til at imødekomme befolk-

ningstilvæksten her. Og om det fx vil medføre reduktion af skolens udearea-

ler. 
 
Svar 

Dagtilbudsområdet 

Der er i dag, hverken i lokalplanområdet eller i det nævnte byområde ml. 

Grenåvej/letbanen og Lystrupvej daginstitutioner. Lokalplan 1119 giver mu-

lighed for opførelse af en seks-gruppers daginstitution.  

 

Lokalplanområdet ligger i garantidistrikt Grenåvej Øst, hvor Børn og Unge, 

som følge af de mange byomdannelses- og fortætningsprojekter i særligt 
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Risskov-Strand, omdannelse af Skæring fra sommerhus til helårsbeboelse 

og en generationseffekt i større dele af parcelhus-områderne, forventer en 

øget vækst i børnetallet.  

 

Alene i Risskov-Strand anvisningsdistrikt forventes børnetallet i perioden 

2022-2027 at stige med 419 børn i dagtilbudsalderen (½-5 år) – og yderli-

gere med 215 børn i perioden 2027-2032. På baggrund af den seneste prog-

nose, vurderes det, at daginstitutionen ved Latyrusvej (Lokalplan 1119) op-

føres, så den er klar til ibrugtagning i 2027. 

 

Skoleområdet 

Området i Lokalplan 1119 er beliggende i Strand Skoledistrikt. Strandskolen 

forventer jf. prognose 2022 stigende elevtal fra 673 elever i 2021 til 1.146 

elever i 2032. Dette medfører at skolen har et øget behov for kapacitet til un-

dervisning, svarende til 11 flere undervisningslokaler. Heri kan tre af loka-

lerne etableres i den eksisterende kapacitet på skolen, mens de resterende 

otte skal ske ved nybyg. Behovet for flere undervisningslokaler forventes at 

opstå i perioden efter 2026. 

 

Det stigende elevtal, forventes som følge af blandet andet flere byudviklings- 

og omdannelsesprojekter i distriktet. De skoleelever som forventes at 

komme i forbindelse med opførelsen af boligerne i Lokalplan 1119, er såle-

des kun en mindre del af den samlede forventede stigning. 

 

Jævnfør kommuneplanrammen for området ved skolen, er det muligt at ud-

vide skolen på den eksisterende matrikel. Projektet omkring ud- og ombyg-

ningen af skolen er endnu ikke igangsat og det er derfor ikke muligt at for-

tælle hvordan den konkrete udbygning udmøntes. Det kan derfor ikke svares 

på om udbygningen vil reducere udearealet, eller om den bedste løsning ek-

sempelvis er at bygge i højden på en af de eksisterende bygninger. Det sti-

gende elevtal vil dog i sig selv være med til at reducere antal kvadratmeter 

udeareal pr. elev.  

 

Arealreservationer til daginstitutioner i Risskov-Strand anvisningsdistrikt  

Lokalplan Garantidistrikt, anvisnings-     

distrikt og skoledistrikt 

Status 

LP 1119 Garantidistrikt Grenåvej Øst 

Risskov-Strand anvisningsdistrikt 

Strand skoledistrikt  

Lokalplanen blev 1. behandlet i byrådet den 

14.09.22. 

 

Med den nuværende prognose, forventes 

det at der skal igangsættes et byggeri, som 

er klar til ibrugtagning i 2027. 

LP 1083 Garantidistrikt Grenåvej Øst 

Risskov-Strand anvisningsdistrikt 

Strand skoledistrikt 

Lokalplanen er vedtaget 05.02.20 
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Med den nuværende prognose, forventes 

det at der skal igangsættes et byggeri, som 

er klar til ibrugtagning i 2030. 

LP 1125 Garantidistrikt Grenåvej Øst 

Risskov-Strand anvisningsdistrikt 

Risskov skoledistrikt 

Lokalplanen er vedtaget 15.09.21 

 

Med den nuværende prognose, forventes 

det at der skal igangsættes et byggeri, som 

er klar til ibrugtagning i 2028. 

 

I de nærmeste planområder er der indarbejdet offentlig service som angivet 

nedenfor: 

• Lokalplan 716 Ungdomsboliger ved Nordlandsvej. Ingen offentlig 

service 

• Lokalplan 821 Område til boliger og erhverv ved Hedevej og Ly-

strupvej i Vejlby-Risskov. Ingen offentlig service 

• Lokalplan 911 Boliger, erhverv og lokalt butikscenter ved Arresøvej 

og Lystrupvej. Ingen offentlig service 

• Lokalplan 1054 Boliger og erhvervsområde ved Nordlandsvej i 

Vejlby. Ingen offentlig service, men privat fælles-, kultur- og aktivi-

tetshus. 

• Lokalplan 1083 Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, butikker samt 

offentlige formål i form af to daginstitutioner, herudover private bold-

baner, opholdsarealer og legepladser m.m. 


