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Kære Mikkel
Jeg har set på din henvendelse på vegne af Grundejerforeningen Holmstrup
Bakker, og haft relevante personer internt til at hjælpe med at afklare nogle
af dine spørgsmål, og de ting du ønsker oplyst.

TEKNIK OG MILJØ
Ekspropriationsforretning og omfang af ekspropriation
Der skal gennemføres åstedsforretninger flere steder langs Viborgvej på
strækningen, der skal udvides til 4 spor. Nogle er blevet gennemført allerede, og det forventes at åstedsforretningen for området omfattet af Grundejerforeningen Holmstrup Bakker bliver indenfor 1-2 måneder.
Aarhus Kommune er i gang med at udarbejde et detailprojekt for udvidelsen
og når dette er færdigt, ved vi hvilke arealer der er behov for at ekspropriere.
Der er p.t. ingen forventning om at der bliver behov for midlertidig arbejdsarealer til oplag af materialer og lignende ved Holmstruphøjvej. Hvis det mod
forventning skulle ændre sig, vil det ligeledes fremgå af indkaldelsen til
åstedsforretning.
Etablering af projektet
Projektet for udvidelsen af Viborgvej og dermed den trafikale løsning ved
Holmstruphøjvej blev vedtaget i Aarhus Byråd den 16. december 2020. Der
er endnu ikke udarbejdet en egentlig tidsplan for projektet, hvilket afventer
detailprojekteringen. Men som det fremgår af den vedtagne byrådsindstilling
punkt 6. Organisering, gennemføres der detailprojektering og efterfølgende
entrepriseudbud her i foråret/sommeren 2021, så anlægsarbejdet kan påbegyndes umiddelbart herefter begyndende med ledningsarbejder og opkøb af
arealer. Udvidelsen forventes gennemført i perioden 2021-2023. Projekteringen er i gang, og indtil der indkaldes til en åstedsforretning, foreligger der
ikke en mere nøjagtig tidsplan, end den der er angivet i indstillingen.
Indstillingen kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside. Her ligger ligeledes bilagene til indstillingen, herunder tegningsmateriale. Selve indstillingen er vedhæftet, men link til byrådsbehandlingen er nedenfor:
Pkt. 20 – Anlægsbevilling til udvidelse af Viborgvej
Pkt. 21 – VVM for udvidelsen af Viborgvej – valg af løsninger
Aarhus Byråd - Teams-møde
Opsættende virkning
Vi er bekendt med, at Miljø- og Fødevareklagenævnet er anmodet om at tillægge klagen opsættende virkning. Såfremt Miljø- og Fødevareklagenævnet
tillægger klagen opsættende virkning, tager Aarhus Kommune naturligvis det
til efterretning og indretter sig herefter. I mellemtiden fortsættes projekteringsarbejdet og gennemførelse af åstedsforretning som planlagt. Vi
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forventer dog, at Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse om opsættende virkning inden selve anlægsarbejdet påbegyndes.

Vi har noteret, at du repræsenterer Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.
Vi vil derfor sende såvel dig som din klient en invitation til åstedsforretningen
og dermed de efterspurgte oplysninger, som ovenfor beskrevet.
Hvis der er spørgsmål eller andet er du naturligvis velkommen til at kontakte
mig.

Med venlig hilsen

Thomas Ager
Civilingeniør
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