
HØRINGSSVAR 

Aarhus skal ikke afgive et af sine vigtige frirum - ådalens forlængelse via banegraven - til endnu 

en i “her og nu - tidsåndens” ultra-kompakt byfortætning, som vil rejse sig massivt over hele 
kvarteret omkring Banegården.


Lad os i stedet tænke en anden vision for banegraven, som er forankret i landskabet, bane-
sporene, lys, luft via ådalen og grønne jordnære kvaliteter.


Jeg kan tilslutte mig Annette Brunsvig Sørensens høringssvar HS0376722, hvor hun på saglig og 
faglig redegør for, at det konkrete bebyggelsesforslag ikke er et svar på oplæggets mange fine 
indledende analyser, tanker og værdisætninger af området, de enkelte kvarterer, byrum og 
bygningstypologier. 

Oplægget sætter alle de “rigtige” ord på det gode lokalt forankrede byliv fra “Livet mellem 
husene”, men forslaget efterviser ikke, at disse værdier er tilstede i den skitserede bebyggelse.


Dette kan og bør - som et minimum ved borgerhøringer - vises ved sammenlignelige eksempler; 
hvor findes der bebyggelser med en tilsvarende bebyggelsestæthed og bygningshøjder, og hvor 
findes der gaderum, byrum og gårdrum af lignende størrelser, som er omkranset af de skitserede 
bygningshøjder - enten i Århus, København, Berlin, New York eller ..


Det gode og fællesskabsskabende liv mellem husene handler om kvaliteten af de offentlige 
byrum, som tager sit udgangspunkt i klima; lys, luft, vind og skygge forhold. Vigtigheden af de 
offenlige byrum italesættes gentagne gange - Bygaden, Solnedgangspladsen, Banehaven og 
Banepladsen. 

Alle disse byrum ser små og trange ud med de skitserede byggehøjder i forhold de angivne 
funktioner og aktiviteter. Og hvordan er klimaet i disse byrum; lys/skygge og luft/vind ??


Det er lidt svært ikke at blive træt af de mange “rigtige" ord. Banegravsoverdækningen italesættes 
som en transformation fra “brownfield” til vild natur og som et bæredygtigt grønt bykvarter uden 
biler.  

Ja - bilerne skal holde under dæk. En så massiv byfortætning vil betyde flere biler i området, men 
denne del er der ikke taget konkret stilling til i projektet endnu; udover ord som ny og smart 
mobilitet. Hvor stort er parkeringsdækket og kan det dække parkeringsbehovet for 110.000 m2 
bebyggelse ?? Hvor findes gode sammenlignelige eksempler ??

Og hvor findes i forslaget vild natur ?? Al beplantning skal etableres i større og mindre 
plantekummer af beton eller stål - uden direkte kontakt til jorden. Det kan blive grønt, men er det 
vild natur og bæredygtigt ??


Forretningsmodellen, som ligger til grund for bebyggelsesforslaget, betinger etablering af 

110.000 m2 bebyggelse for at kunne realisere overdækningen af banegraven som en god og 
rentabel forretning. 

Oplæggets bebyggelsesforslag er derfor det muliges kunst indenfor disse rammer og viser et 
scenarie for et ultrakompakt og højt bykvarter i indre Aarhus, som på ingen måde bygger videre 
på de omkringliggende kvarterers skala og bylivskvaliteter.


Jeg ønsker en anden vision for banegraven.


Borger i Aarhus og en næsten nabo som krydser området dagligt.

Hanne Knudsen



