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På vegne af ejere af MP Bruunsgade 22-24, der er beliggende ud til Bruunsbro og banegraven 
har vi følgende kommentarer til overdækning og nyt bykvarter over banegraven: 
 

- Overordnet er vi positive over for projektet, og vi bakker op om projekt, idet det 

forskønner, det efter vores mening lidet kønne banegravsareal. 
- Det vil tilføre bymidten ny dynamik, og binde Frederiksbjerg, banegårdsarealer og 

Banegårdsgade naturligt sammen. 
- Det vil tilføre et stort antal p-pladser og cykelparkering til midtbyen, skjult under 

terræn. Der er hårdt brug for ekstra p-pladser i midtbyen, og det er fornuftigt at give 
dem tilkørsel væk fra centrum.  

 
Vi opfordrer kraftigt til: 

- At der ved Bruunsgade Broen tænkes et par torvearealer ind, således at Bruunsgade 
broen ikke bliver en smal kørselsbane, klemt mellem arkaden og de nye bygninger i 
banekvarteret. 

- At Hallstien ændres til kun at omfatte gående trafikanter, da cykler vil medføre, at den 

ønskede gående trafik fra Jægergårdsgade, samt sidegader ind i det nye kvarter, vil 
være i fare for at blive kørt ned af hurtigt kørende cykler, når de krydser Hall sti. 

- At skabe en beskyttet bane til hurtigt kørende cykler under terræn i 
parkeringskælderen. Denne cykelsti vil så ovenikøbet få niveauadgang, ind i de store 
cykelparkeringsarealer. Denne delvis beskyttede cykelhovedvej (mod regn, sne og sjap) 
gennem kælderen, kan blive en stor gevinst for de cyklende bla. til og fra letbanen. 

 

 
Så konkluderet ser vi meget positivt på, at det gabende øde, lidet kønne baneområde bliver et 
forskønnet kvarter, der rigtigt udformet af dygtige arkitekter, i så fald er en klar styrkelse af 
hele midtbyen, der vil blive bundet mere naturligt samme og dens detailhandel mv. og med 
parkeringsforhold godt skjult. 
 


