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TAK - MEN NEJ TAK!  
Skal en abrupt projektidé om overdækning og et nyt bykvarter over banegraven baseret på en, på forhånd, 

fastlagt bebyggelsesprocent - en intensiv arealanvendelse afgjort af økonomisk rentabilitet, skabe mulighed for en 

ny bebyggelse, der fatalt vil forandre omgivelserne og rammerne for livet i midtbyen i generationer med alvorlige 

konsekvenser, der vil indebære,  

▪ udryddelse af et stærkt og for Aarhus kendetegnende topografisk træk - ”den grønne kile” - der i forlængelse 

af ådalen skaber lys, luft og udsyn, samt fører vild og utæmmet natur direkte ind i byens hjerte 

▪ en voldsom og ødelæggende kontrast til den eksisterende bebyggelsesstruktur - herunder byhuskvarteret 

omkring Jægergårdsgade. En attraktiv værdiskabende bydel af arkitektonisk og byplanmæssig kvalitet, der 

fremhæves som ”historisk markant og bevaringsværdig for Aarhus” 1 

▪ øget energi- og ressourceforbrug, generering af mere trafik, affald, støj og forurening (herunder 

lysforurening) - et stort bidrag til CO2 udledning, kvælstofoxider og negative konsekvenser for sundheden 

▪ fare for at banegraven, som økosystem af betydelig biodiversitet, erstattes af et - i klimamæssig henseende - 

utilstrækkeligt alternativ. Nemlig overdækningens befæstede areal i to etager med udeområder, hvor 

regnvand er forhindret i at sive direkte ned i jorden. Dertil bykvarterets små friarealer uden væsentlige 

grønne lommer mellem de tætte bygninger. Alt i alt forekommer det, og de begrønnede facader af 

(sanse)mursten at være ”den grønne kile” underlegen i forhold til at imødegå klimaforandringer med ustabilt 

vejr - mere skybrud, flere oversvømmelser, hedebølger og tørke 

▪ tiltagende transportbehov med belastning på vejnettets kapacitet, der i området ikke finder umiddelbare 

udvidelsesmuligheder, gennem projektets favorisering af privatbilisme (indskudt parkeringsdæk til 5-700 

biler). Herunder mulig negativ effekt på antallet af personer, der vil vælge at benytte kollektiv transport 

 Eller skal en fremtidig forandret anvendelse af banegraven i sammenhæng med omlægning af banesporene og 

elektrificering af tognettet, besluttes gennem en langsigtet sammenhængende byudviklingspolitik baseret på 

social samvittighed, der ikke kun påvirkes af hensyn til rentabilitet og byggeriets afkast - og som, 

▪ i anerkendelse af, og respekt for, at byrum og byområders størrelse, beliggenhed og muligheder er 

forskellige, gør op med idéen om, at fortsat by-fortætning altid er godt 

▪ ser at gode løsninger med stor værdiskabelse ofte kan findes gennem at prioritere bevarelsen af kultur- og 

naturarv, hvor målsætningen effektivt og optimalt kan nås grundfæstet i et områdes særpræg - særlige 

kendetegn, træk og karakteristika 

_________________________________________________ 

Som man spørger, får man svar. Efter mangeårige erfaringer med Aarhus Kommunes særlige model for 

borgerinddragelse kan det ikke undre, at borgerne føler sig bedst hørt, hvis de involveres i fremadskuende 

samskabelse - fremfor, tilbageskuende, blot at blive hørt efter at planer allerede er bestilt og udviklet.  

Banegraven er vigtig for Aarhus. Den er et historisk vartegn, som gennem årtier har indtaget en central placering i 

vores tilværelsesforståelse som indbyggere i Aarhus. Den er et væsentligt landskabselement ind i byen, som skaber 

udsyn, lys og luft. Den udgør et betydeligt lyd- og varmedæmpende økosystem, som set sammenhængende med 

klimaforandringer og miljø, er af stor værdi for byen og borgerne, der bor her.  

 
1 Således fremhævet i Aarhus Kommunes publikationer: “Byatlas” og ”Registrant for Frederiksbjerg Øst” 



 

 

Projektforslaget om overdækning og et nyt bykvarter over banegraven vækker stærke følelser. Ikke alene fordi det - i 

lyset af ovenstående - er skadeligt og ødelæggende, men også fordi det er helt unødvendigt.  

Hvorfor ikke bare nøjes med at høste frugterne (nedbringelse af CO2-udledningen og partikelforureningen samt 

mindre støj) af, at Banedanmark i overensstemmelse med regeringens aftale om togfonden, skal elektrificere 

tognettet som led i den grønne omstilling i Danmark. Resultatet bliver et væsentligt løft i form af klima- og 

miljømæssige forbedringer for Frederiksbjerg og midtbyen, der samtidig spiller godt sammen med den politiske 

vision om fredeliggørelse af Frederiksbjerg. Togfonden afsætter til Aarhus banegård alene forlods 3,3 mia. kr. 

Og hvorfor løse den forventede befolkningstilvækst i Aarhus frem mod 2030 gennem yderligere fortætning af 

midtbyen - særligt i områder som banegraven med begrænset arealmæssig kapacitet. Som grønt træk med udsyn - 

lys og luft til byen rummer banegraven, med grundigt gennemarbejdet arkitektonisk omsorg, langt større potentiale 

for udviklingsmuligheder til glæde og gavn for Aarhus end projektforslagets - stedlige helt ude af proportioner - mini 

Manhattan med plads til små 800 velhaverboliger. En løsning af den forventede tilvækst skal også - og snarere ses i 

forlængelse af den langsigtede politiske vision (eksempelvis mobilitetsplanen) omkring letbanen, udbygning af 

forstæderne og byområder med tilhørsforhold til Aarhus, så bosættelsesmønstret spredes til nye (fortættede) 

bæredygtige stationsnære bydele. Det vil lette presset på midtbyen.  

Et ønske om en fremtidig anderledes anvendelse af banegraven på given foranledning (elektrificering af banen) 

stiller flere spørgsmål og søger flere svar end nærværende projektforslag, med dets kendte typologier, stiller i udsigt. 

Dygtige arkitekter og landskabsarkitekter i Danmark og hele verden kan - efter et grundigt udarbejdet opgaveforlæg 

- frembringe flere og langt mere interessante og unikke bud på løsninger, end det foreliggende projektmateriale 

magter på dets snævre grundlag. Et visionært opgaveforlæg for banegravens særpræg kunne bygge på idéen om det 

grønne landskabstræk med lys, luft og udsyn som ramme omkring et værdifuldt og fortællende møde mellem den 

menneskeskabte kultur og den levende natur, koblet til mobilitet, ophold, aktivitet, by-sammenhæng - og hvad vi 

ellers måtte ønske.  

Det ligner et overgreb, at vores folkevalgte repræsentanter i byrådet nu med så kort tidsfrist skal træffe 

principbeslutning om hvorvidt, der skal udarbejdes et lokalplansforslag og en ændret højhuspolitik, der muliggør 

bebyggelsen. 

Mere end 750 borgere i Aarhus, der siden sidste uge har besøgt www.takmennejtak.net er ikke i tvivl. De ønsker, at 

byrådet skal afvise forslaget og droppe projektet. 

Som borgere i Aarhus har vi glædet os over initiativet omkring elektrificering af tognettet. Et led i den grønne 

omstilling, udlagt i regeringens aftale om togfonden, der vil medføre betydelige miljø- og klimamæssige forbedringer 

for Aarhus midtby. Nu skal vi så pludselig i al hast forholde os til et hasarderet og tvivlsomt eksperiment med 

sammenklumpede bygningskroppe, der mest af alt, kan ses som stabler af penge. Et sidste øjebliks tilbud om en 

såkaldt bæredygtig mastodont-by med højhuse der stræber mod himlen, ændrer byens profil, og - om ikke slukker - 

så i hvert fald betragteligt skruer ned for lys, luft og udsyn. TAK - MEN NEJ TAK!! 

http://www.takmennejtak.net/

