Århus d. 28. august 2013
Høringssvar til Forslag til lokalplan nr 932 'Ny vejstruktur - Gellerupparken og Toveshøj i
Brabrand'

Gammelgaardsskolen har en del af sit skoledistikt indenfor Helhedsplanens område nemlig
Gudrunsvej 25-44. Desuden benyttes Globus1 også af skolens 6. til 9. klasses elever. Af denne årsag
har ændringer af veje, stier med videre i Gellerupparken betydning for den trafikpolitik vi på
Gammelgaardsskolen har arbejdet for igennem mange år.
Vi vil gerne sikre en tryg skolevej for alle børn i distriktet.
Dette gøres først og fremmest to virkemidler:
1) ved at dæmpe unødig biltrafik i området, så det er mere trygt at sende sine børn af sted på egen
hånd.
2) Bedre forhold for de bløde trafikanter med cykelstier, broer eller tunneller.
Forslaget til lokalplan 932 har flere positive elementer, men modarbejder desværre også den
trafikpolitik som Gammelgaardsskolen har arbejdet for i mange år. En øget trafikmængde på den
nye sydlige forbindelsesvej syd for Globus1 vil unægteligt føre til mere biltrafik ind ad Dr. Holsts
Vej. Denne transittrafik er uønsket og bør modvirkes med trafikdæmpende foranstaltninger.
Det er også meget ærgeligt at se, at ønsket om en bro (eller tunnel) til cykler og gående over
Ringvejen ud for Globus1 ikke blot er fraværende i lokalplanforslaget, men den er heller ikke
understøttet med forberedende trace ind i området for cykler og gående. Ringvejen vil til stadighed
være en vej med over 30.000 bilister i døgnet, en hastighedsbegrænsning på 70 km/h og kort
krydsningstid til små stikveje som Dr. Holst Vej og den nye sydlige forbindelsesvej ind i
Gellerupplanen. Det vil aldrig blive en tryg skolevej over Ringvejen uden bro eller tunnel. Globus1
er desuden eneste idrætsfacilitet langs Ringvejen der ikke har et tilknyttet bro eller tunnelanlæg af
den simple grund, at Globus1 er eneste idrætsfacilitet langs Ringvejen der er bygget senere end
Ringvejen.
Vi vil gerne kunne tilbyde de af vores elever der bor på Gudrunsvej en lige så sikker skolevej som
alle de øvrige elever i distriktet, der ikke behøver at krydse Ringvejssystemet. I samme omgang vil
busordningen for disse elever med fordel kunne ophæves.
Vi vil gerne henstille til at, der laves trafikregulerende foranstaltninger, der sikrer mod øget biltrafik
ind ad Dr. Holsts Vej/Klokkervej samt at lokalplanen med stisystemer understøtter en kommende
bro/tunnel over/under Ringvejen ud for Globus1.
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