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BANEKVARTERET INDSIGELSER I FORBINDELSE MED HELHEDSPLANEN 
 
 På vegne af Fællesrådet Mølleparken/ Vesterbrokvarteret 
 
  
I materialet om banekvarteret hedder det: “Banekvarteret er en unik, bæredygtig og grøn 
bydel dybt forankret i Aarhus’ sjæl. Egenart og historie, og som med internationale 
inspirationer og ambitioner skaber et bymiljø af højeste kvalitet og format - til glæde for 
byens borgere og til inspiration for kommende byudvikling i hele verden… samt at 
området skal være “bilfrit” og et af verdens mest bæredygtigt by områder”. Flotte, men 
også klicheartige ord….  
Planen er at bygge 110.000 etagemeter på områdets små 34.000 m2, og kan 
sammenlignes med Marstrandsgade i Mølleengen. Det er et af byens tætteste bebyggede 
bykvarter, her er dog kun bygget 42.000 etage meter. Dette har man kunne læse i et notat 
om projektet, der nu desværre ikke længere er tilgængeligt på nettet.  
Hvis vi tager udgangspunkt i, at Bruun Bro og Frederiks Bro begge er ca. 100 meter 
lange, ja så må området være ca. 340 meter langt..det er altså ikke noget voldsomt stort 
område. Til sammenligning er det det samme som 3 gange Mølleparken, der er ca. 100 x 
100 meter.  
Denne indsigelse er derfor skrevet ud fra en dyb bekymring for den udvikling, vi har 
oplevet gang på gang, når der skal bygges (nyt) i Midtbyen, på Aarhus Ø eller i 
Ceresbyen, hvor der bygges for meget, for højt og for tæt, uden lys og luft.. I 1960’erne, 
70’erne jo helt op i 80’erne, lavede man gårdrydninger, for at skabe, netop lys og luft, 
ved at fjerne baghuse i byens karreer… Baghuse, der vel og mærke typisk ikke var mere 
end max 3 etager høje. Nu bygger vi noget, der minder om 2. og 3. baggård med huse på 
7 til 10 etager..  
Hvordan kan man i ramme alvorlig fortælle borgerne, at det bliver lyst og dejligt at 
opholde sig mellem husene der? 
Selve projektets grønne juvel eller “oase”, som der står i beskrivelsen “Banehaven”, 
bliver på størrelse med Klostertorv altså 30 x 40 meter. Omgivet af 8 til 10 etagers huse, 
så har vi svært ved at se, hvordan solen skal kunne ramme Banehaven som den sol,  der 
ses på projekts illustrationer.  
Projektet er allerede ved sin præsentation voldsomt. Der er som sagt ca. 100 meter på 
tværs af Banegraven, og på den distance vil man så bygge “respektfyldt” overfor de lave 
huse på begge sider af banegraven. Dels de 2 til 3 etagers huse i gaderne fra 
Jægergårdsgade ned til Hallsti og de lidt højere huse på  Kriegersvej.  
På Hallsti gøres det ved at lave et byggeri, der trapper op i  løbet af typisk 2 (meget) 
smalle huse på  4 til 6 etagers højde. Så er man oppe i det nye kvarters typiske 
bygningshøjde på min. 7 til 8 etager.  
Det er for øvrigt lidt svært at gennemskue, hvad der skal ske med Hallssti, - vi ved godt, 
det kun er et oplæg. Men på nogle skitser løber den stadig, som den gør i dag, og på 
andre er den forsvundet, eller den er blevet ændret til en smal passage gennem de nye 
gårdrum, der måske er tænkt for at lave afsluttede karreer. Hvilket må betyde, at man 
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skaber karrer der går fra de 3 til 4 etagers høje bygninger i Jægergårdsgade over de små 
gaders 2 til 3 etagers huse for så at afslutte dem med nye bygninger i 5 til 8 etages højde. 
Disse høje huse får endda en husdybde, der må blive op til dobbelt så dyb som de små 
huses. Det giver i vores optik ikke nogle særligt harmoniske gårdrum. Det ser vi ikke 
som voldsomt respektfuldt over for Frederiksbjergs unikke miljø. På Kriegersvej gøres 
det lidt på samme måde, som man lige har gjort i kvarteret ved Saltholmgade og 
Møllebakken, nemlig med nogle meget voldsomme tagetager, der indeholder 2 eller 
flere etager. Det er i vor optik ikke nogen harmonisk løsning. 
Midt i den nye bebyggelse kommer så hovedstrøget, “bygaden”, der snor sig gennem 
bebyggelsen, som en grøn forbindelse mellem broerne ….… Bygaden får måske samme 
bredde som Bruuns Gade eller gader i Mølleengen. Forskellen er bare, at husene langs 
den nye gade er mellem 8 og 10 etager høje. Selvfølgeligt, fristes man til at skrive, lige 
garneret med lidt højhuse. Et ved Frederiks Bro, og et andet ved Bruuns Bro, som med 
dette forslag så ikke længere kan kaldes en bro. Dette højhus drømmer om skal være 
endnu en parafrase over Rådhustårnet, i op til 20 etager.  
Så på 340 meter skal der placeres 2 markant høje huse, foruden de øvrige huse, der afg 
illustrationerne typisk er mellem 7 og 10 etager, og derfor stort set ALLE vil fremstå 
høje i forhold til de kvarterer, den nye bydel skal binde sammen.. Projektet er blevet 
beskrevet som “en lynlås der binder byen sammen” Man må sige det er nogle meget 
grove tænder der er i den lynlås. Et 8 til 10 etager høje huse er minimum  20/25 meter 
høje, hvilket ca. er dobbelt så højt som husene i de gader, vi kender.  
Giver alt det meget plads til “Livet mellem husene” som vi bliver præsenteret for i 
oplægget ? Det vil vi tillade os at tvivle meget på, men igen vi vil meget gerne deltage i 
den dialog, som vi er blevet inviteret til ,og lad os så skære alt skønmalingen af og 
forholde os til de facts som der ligge i projektet. Selve oplægget synes vi er meget 
voldsomt og vi kan slet ikke få det til at stemme overens med de skønmalerier, der er 
som illustrationer i oplægget. Illustrationer, hvor man ser gader og pladser, der nærmest 
er badet i sol, og hvor et minimum 8 etagers hus kun kaster en meget minimal skygge. 
En skygge, der ikke engang vil være realistisk lille selv på Sankt Hans aftensdag kl 13… 
SORRY, men lad nu være med at bilde borgerne ind, at disse illustrationer er 
virkeligheden, når projektet står færdigt…  
Illustrationer med træer, der går op i 5 til 6 etages højde, selvom der i materialet står, at 
træerne på overdækningen vil kunne blive 8 til10 meter, beklager, men det er altså kun 
op i 3. måske 4. sals højde.  
Som en ekstra finesse ser det ud som om, hele området bliver hævet måske op til en halv 
etage i forhold til nogle af de omkringliggende områder, hvilket jo kun gør det endnu 
højere i forhold til det omkringliggende. Vi sidder tilbage med en begrundet eller måske 
ubegrundet frygt om, at der bare bliver bygget mere mørkt og livløst midtby a´ la 
Ceresbyens indre… Uden lys og luft visner ikke bare træer og planterne, men også 
mennesker…  
Nu vel, en “bilfri” bydel, men bygget oven på et P anlæg med plads til min. 500 
biler,  der vil belaste de omkringliggende gader for at komme derind, foruden den 
“nødvendige” trafik der vil blive for at servicere et kvarter med boliger, caféer, kontorer 
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og butikker… Butikker og caféer som vi må håbe ikke bare kannibaliser især 
Jægergårdsgade unikke miljø.  
Hvad er banegraven idag… ? Et ar i byen, en grøn lunge eller en helt 3. 
udviklingsmulighed ? Man kunne også se banegraven som en unik mulighed for at 
trække den grønne kile helt ind i byen, og tænke miljø frem for bygninger. Om få år vil 
hele togværkstedsområdet blive overflødigt, når DSB rykker uden for byen. Så vil det 
kun være selve togdriften og letbanen, der vil skulle være plads til i banegraven. Så 
kunne man gentænke hele den overordnede struktur og fortætte der, i stedet for inde midt 
i et i forvejen udfordret område. 
Hvad er Banegraven,  Byens broer over banegraven har altid været lig med lys, luft og 
udsigt fra midtbyen, også selvom den de sidste små 20 år har været skændet af den 
uskønne 2 etagers cykelparkering som “midlertidig” blev lavet på Bruuns Bro. 
 
	


