
 

Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd 
 

 
Høringssvar om Banegravsprojektet    

Hvad er det for en midtby vi ønsker? 
 
Overordnede betragtninger 
Aarhus Kommunes motto er at skabe ‘byliv før byrum før bygninger’. Det giver mening, fordi 
den gode by skabes ud fra værdier om og forskning i livet mellem husene. Men i det her 
projekt får vi det klare indtryk, at udviklingsprocessen er vendt om: At konsortiet skulle finde 
ud af, hvor meget bygningsmasse, der skal skabes for at gøre det rentabelt (de 110.000 m2) 
og derefter udlede, hvor meget plads der er til byrum og sluttelig hvordan bylivet i disse 
byrum optimeres bedst muligt. Dogmet ‘byliv før byrum før bygninger’ følges altså slet ikke. 
 
Et så stort og for hele Aarhus så betydende projekt, som at skabe en ny bydel et så centralt 
sted på en overdækning af banegraven, burde i stedet være igangsat med et opdrag, der 
tager udgangspunkt i hvilken by og hvilket byliv, vi ønsker os værdimæssigt - og herunder 
eksplicit forklare, hvordan den gældende kommuneplan retfærdiggør og legitimerer 
projektet. Endelig savner vi information fra mere tilbundsgående analyser af de 
omkringliggende kvarterer og et mere markant afsæt i kommunens ambitiøse klimapolitik.  
 
I indledningen til projektmaterialet for Banegravskvarteret, fremgår det at de eneste rammer 
for projektet er et parkeringsniveau og en bebyggelse på anslået 110.000 m2. Det synes 
hermed som om processen er vendt på hovedet og man er begyndt med resultatet. 
 

- Som eksempel kan nævnes at der ifølge konsortiet bag forventes omkring 750 
boliger med en gennemsnitsstørrelse på 100 m2, herunder mange familieboliger, 
hvorved der må påregnes omkring 500 børn i alderen 0-16 år. Hvilket vil betyde at 
der bør planlægges en ny skole, da Frederiksbjerg Skole allerede er overfyldt 

 
- Et andet eksempel er parkeringsniveauet, hvor der skal være plads til mindst 

500-700 biler, hvilket ikke nødvendigvis stemmer overens med flere af de 
overordnede mål om at skabe ‘en af verdens mest bæredygtige bydele’. 

 
Grundlæggende er der behov for mere demokratisk dialog og flere udfoldede svar på, hvilke 
problemer og udfordringer i vores by, som denne markante fortætning af midtbyen og det 
store boligbyggeri her egentlig er svar på. Som vi kommer ind på til sidst i høringssvaret, vil 
en arkitektkonkurrence måske kunne bidrage til at gå til en undersøgelse af problemer og 
realiseringen af potentialer på en mere værdibaseret, kreativ og mangfoldig måde. 
 
I det følgende vil vi konkret dykke ned i forhøringens fremlagte materiale og selve 
skitseforslaget - og kommentere på det med afsæt i forskellige temaer. Vi vil her komme 
med spørgsmål, kritik og forslag under hvert tema.  
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Om høringsprocessen 
I fællesrådet undrer vi os over, at en så stor og vigtig høring for hele midtbyen alene er i 
høring i de minimumsvedtagne fire uger. Også selv om vi godt vidste, at den ville komme, 
idet det først er muligt for de fleste at forholde sig til projektet, når der foreligger et realistisk 
skitseforslag. Vi undrer os også over, at ikke flere beboere, der bor i nærheden af 
Banegravsområdet har modtaget et personligt e-boks-brev om høringen. 
 
Planetære udfordringer, klima og bæredygtighed 
Vi står over for nogle af de største udfordringer på planeten nogensinde - og vi skal finde 
radikalt andre måder at tænke, bygge og leve på! Projektet har som ambition at skabe “en af 
verdens mest bæredygtige bydele” og det lyder jo lovende. Hvis visionerne fastholdes som 
beskrevet, vil der via fotosyntesen i planterne i den relativt ambitiøse begrønningsstrategi 
kunne opnås et betydeligt CO2-optag og frigivelse af ilt. Men det kræver at ambitionerne 
fastholdes og at der findes praktiske løsninger, der kan levere varen! Materialet viser iøvrigt 
kun løvfældende træer. Efter løvfald optager træerne ikke CO2, men det gør nåletræer. Der 
burde være plads til et større antal nåletræer.  
 
Hvordan vil konsortiet holde fast i disse ambitiøse klimamæssige værdier og mål? 
 
Hvordan sikres, at de nævnte klimamæssige ambitioner om at bygge bæredygtige bygninger 
ud fra DGNB-standarden, konstruktion i massivtræ, naturlig ventilation oa. ikke udvandes og 
skrider i den videre udviklingsproces, som det så ofte sker, når pengene bliver knappe eller 
tidsplanerne skrider? 
 
Grønne områder, bynatur og biodiversitet  
Som følge af klodens og de menneskelige udfordringer er det nødvendigt at gå fra at have et 
verdensbillede, hvor mennesket spiller den største rolle på planeten til et verdensbillede, 
hvor naturen og alle de arter, vi deler jorden med, også er lige så vigtige!  
 
Hvis der overhovedet skal bygges bygninger og leve mennesker i det her område, bør der 
også ske en fortætning med andre dyre- og plantearter, og derudover laves et ambitiøst 
arbejde med at sikre en høj biodiversitet. Vi skal skabe ‘Arternes Aarhus’. 
 
Selvom der nævnes en række forskellige træsorter er det ikke argumenteret for, hvordan der 
er reelle ambitioner om at skabe en bydel med en stor biodiversitet. Vi er optaget af, hvordan 
vi sikrer en sammenhængende, biodivers og overbevisende bynatur i midtbyen på dette 
område, uanset om der bygges eller ej. Og ikke skubber naturen ud og væk fra centrum. 
Den grønne og af mennesker uforstyrrede kile, der i dag bl.a. eksisterer på skråningen langs 
Hallssti, er i dag til stor glæde for både beboere på Frederiksbjerg men også de mange 
mennesker, der bruger Hallssti som gående eller på cykel. Særligt efter Hallssti udvidelse 
som cykelmotorvej og ved anlæggelse af belysning er denne transportkorridor blevet 
populær og her bevæger man sig langs den grønne kile, hvor man oplever det grønne og 
det store fugleliv i træerne. 
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Skaber byggeriet overhovedet en større biodiversitetszone end i dag? Der tales om at 
“genoprette naturen”. Hvad betyder det? Der tales om at “omdanne brown field” 
(betegnelsen for arealet på baneterrænet i dag) til “vild bynatur”. Men er det ikke netop at gå 
fra vild til tæmmet natur, når man sætter naturen i relativt små betonkummer og i snævre 
rammer for beplantning?  
 
Skitseprojektet præsenterer en ‘begrønningsstrategi’ på side 52 med tilhørende måltal for 
‘grønne byrum’, ‘grønne tage’ og ‘grønne facader’. Hvordan sikres at de relativt ambitiøse 
måltal omkring mængden af begrønning i realiteten bliver gennemført? Hvor mange år skal 
byggeriet i bedste fald stå, inden gulve, vægge og tag bliver grønne?  
 
Alt grønt etableres i betonkummer, hvilket skaber en meget styret begrønning, og et område, 
der fremstår meget tæmmet mht. placering og vækst. Hvordan sikres, at alt det grønne får 
gode vækstbetingelser i betonkummer, plads til knolde og rødder og i øvrigt ikke bare bliver 
nedtrådt, fordi menneskers naturlige gålinjer overtrumfer de planlagte og designede? Bliver 
der i realiteten tale om ‘green washing’? 
 
Det er oplagt at bevare den store vilde grønne kile, der findes langs Hallssti, fordi den skaber 
stor værdi for mennesker og andre dyre- og plantearter, hvis konsortiet og Kommunen skal 
tage egne ord og værdier om vild bynatur og biodiversitet seriøst. Skitseprojektet indeholder 
en idé om at bevare udvalgte træer fra kilen, men det er ikke mange, og den grønne kile 
fjernes som biotop. Vi noterer os, at der også er en grøn kile nord for baneterrænet, som vi 
dog har mindre kendskab til. 
  
Mobilitet og parkering 
I forhold til mobiliteten inden for helhedsplanen for Banegårdskvarteret inkl. projektområdet 
tages der i planlægningen afsæt i eksisterende byrådsvedtagne planer, bl.a. Mobilitetsplan 
for Midtbyen, Cykelhandlingsplan 2017, Parkeringspolitikken og den kommende 
Fodgængerstrategi. Mobilitetsplanen skal fremme forholdene for fodgængere, cyklister og 
kollektiv trafik inden for Ringgaden og fredeliggøre midtbyen i det hele taget. Fællesrådet 
bakker op om Mobilitetsplanen - og anerkender hermed samtidig behovet for en vis mængde 
biler i midtbyen, ligesom Mobilitetsplanen heller ikke vil “smide alle biler ud af byen”. 
 
I dag er der etableret en supercykelsti på Hallssti, som er blevet en væsentlig cykeltrafikåre 
på tværs af midtbyen. Idéen om at omdanne Hallssti til en “sivegade” i skitseprojektet er 
sandsynligvis en konsekvens af de fire nye krydsninger for fodgængere, som skabes over 
Hallssti. Resultat heraf vil dog blive, at Hallssti ikke længere bliver en effektiv 
transportkorridor for de mange cyklister i dag. Infrastrukturen for cyklister synes ikke at være 
taget særligt i betragtning på Frederiks Bro og Bruuns Bro, som er to af de væsentligste 
hovedfærdselsårer for cyklister i retningen nord/syd i kanten af projektområdet. Det er vigtigt 
at sørge for bedre forhold på de to strækninger, idet et fortætningsprojekt vil lægge 
yderligere pres på behovet for gode og brede cykelstier på disse strækninger. 
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I dag er der allerede udfordringer for fodgængere med at finde plads på fortovene i 
Jægergårdsgade, der er relativt smalle. Hvis et Banekvarter etableres vil der blive yderligere 
tryk på handelsgadernes fortove, hvorfor det vil være relevant at etablere “superfortove” og 
fjerne p-pladser, f.eks. i Jægergaardsgade og Bruuns Gade, der kunne blive mere attraktiv 
handels- og opholdsgader, hvis fortovene gøres bredere. 
 
Der projekteres med et kælderdæk, der pt. forventes at rumme 500-700 p-pladser til biler, 
cykelparkering og taxaer. At kalde den nye bydel for “bilfri” er derfor en sandhed med 
modifikationer med forslaget om et p-dæk, selvom tænkningen er, at der kun skal være 
gående og cyklister i gaderne. For bilerne skal jo til og fra p-dækket. Hvad er den egentlige 
begrundelse for p-dækket?  
 
Hvordan hænger byggeriets forretningsmodel sammen med et p-dæk?  
Hvordan hænger et mindre eller større p-dæk sammen med Kommunes Mobilitetsplan?  
 
Trafikanalysen i VVM-ansøgningen rejser tvivl om en række fremtidige trafik- og 
mobilitetsforhold i relation til projektet, hvilket følgende uddrag og citater bl.a. viser: 
 

● ca 5.000 bilture pr. døgn forholder sig ikke til antallet af parkeringspladser 
● Forlængelsen af Værkmestergade er ikke nødvendig 
● Nøjagtige vurderinger af kapacitet af fremkommelighed kræver nøjere 

kapacitetsberegninger … og mikrosimuleringer. 
● Førerløse biler vil være mindre afhængige af parkering. 
● Delebiler er i kraftig vækst i de større byer …alternativ til privatbilisme. 
● En vurdering af fremtidens parkeringsbehov …med store usikkerheder. Ingen kan 

vide hvad fremtiden bringer. 
 
Man burde overveje muligheden for at undvære p-dækket til personlige biler i et bykvarter 
med en så central beliggenhed ved byens knudepunkt for kollektiv transport. Hvis det meget 
fordyrende parkeringsniveau kan undværes vil bebyggelsesgraden dermed kunne 
nedsættes betragteligt, særligt med afsæt i et alternativt koncept for løsning af beboernes 
mobilitetsbehov via alternative mobilitetsmuligheder. En sådan beslutning vil måske i højere 
grad bakke op om Kommunens egen klimastrategi, i hvert fald ud fra en antagelse om, at en 
væsentlig del af disse biler fortsat forventes at være CO2-belastende fossildrevne biler.  
 
Boliger og blandet by 
Hvis der skal bygges er det helt afgørende, at boligmassen bliver blandet mht. størrelse og 
typer, så bydelen understøtter Kommunens vision om at skabe “blandet by”, og at der 
hermed bygges boligtyper jævnt fordelt på alle generationer. 
 
Vil Aarhus Kommune benytte sig af retten til at sælge 25% af de samlede byggerets m2 til 
almennyttige boligselskaber? 
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Er der overhovedet en efterspørgsel efter boliger i det centrale Aarhus? 
 
Hvad styrer den boligmæssige fortætningsstrategi, udover de definerede ‘fortætningsakser’ i 
Kommuneplanen, som ikke kan forklare netop denne fortætning af midtbyen? 
 
Hvad styrer den kommunale strategi for boligmæssig fortætning inden for Ringgaden, og 
hvornår har den nået sit maksimum? 
 
Erhverv og kulturliv - fleksible udlejningsmodeller 
Aarhus by har i dag en stor udfordring, da der er tomme butikslokaler som aldrig før, hvilket 
skyldes forskellige forhold, bl.a. corona, høje huslejepriser og øget nethandel. Af disse 
årsager er vi optaget af, hvordan man skaber så fleksible og omstillingsparate byggerier for 
at imødekomme forskellige behov, muligheder og forretningsmodeller.  
 
Hvordan kan vi skabe vilkår for et mangfoldigt kultur- og erhvervsliv i området, som sikrer 
billige kvadratmeter og små lokaler, der er til at komme i nærheden af for penge. Også så 
bydelen ikke alene befolkes af butikskæder, der ikke bidrager til den mangfoldige og kreative 
by! I nogle større byer i andre lande har man erfaringer med at bygge fleksible 
forretningslokaler, der hurtigt kan opdeles til flere lejere og således nemt sikrer en dynamik 
og kreativitet i en bydel. Sådanne forretningsmodeller bør udforskes og sandsynliggøres. 
  
Fysisk fortætning og byggehøjder 
Områdets areal er ca 33.800 m2 svarende til den tætbebyggede bydel ved Marstrandsgade. 
Til sammenligning er arealet ved Marstrandsgade (Mølleengen) bebygget med 42.000 m2 i 
5 etager inklusiv tagetage. Så hvis der bebygges med de 110.000 m2 oven på Banegraven, 
bliver bygningerne i gennemsnit mere end dobbelt så høje som den allerede tætte og relativt 
mørke bebyggelse ved Marstrandsgade med samme grundplan. Alternativt kan man 
forestille sig, at der bygges i fem etager ligesom de høje dele af den omkringliggende midtby 
og derudover to højhuse med et grundplan på 700 m2 i 55 etager (Kommunens egne 
eksempler hentet på deres portal over lokalplaner). 
 
Kommunen har informeret os om disse bebyggelsesprocenter til os i Fællesrådet: Nord for 
Banegraven, karreen øst for Orla Lehmanns Allé ved Banegårdspladsen: 410% og karreen 
vest for mod Frederiks Alle 180%, karrérne længere mod vest på den anden side af 
Frederiks Allé 140%. Syd for banegraven dvs. hele området nord for Jægergårdsgade 
mellem Bruuns Gade og Frederiks Allé = ca. 140%, men der er meget forskellige 
bebyggelsesprocenter her, mest i de to ender mod Bruuns gade og Frederiks Allé. 
 
Som de nye bygninger fremstår nu oplever og møder man en ret dominerende mur mod 
Frederiksbjerg, også selvom skitseprojektet trapper sine bygningshøjder ned ud mod 
Frederiksbjergs byhuse mod syd. 
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Vores forslag er at eventuelle nye bygninger i gennemsnit ikke skal være højere end de 
eksisterende bygningsmasser i eksisterende kvarterer mod syd og nord (Frederiksbjerg og 
Kriegersvej-området), hvis der skal bygges. Begrundelsen er ikke at stille eksisterende 
beboere ringere og samtidig undgå en negativ æstetisk og oplevelsesmæssig indvirkning på 
oplevelsen af disse kvarterer. 
 
Udsigt, sigtelinjer og højhuse 
Udsigt er noget, vi værdsætter ved området. Og selvom man eventuelt overdækker og 
bygge på området, så vurderer vi ikke, at skitseforslaget skaber særligt gode kig og 
sigtelinjer. F.eks. hvis man står i den midterste gade i banekvarteret og kigger mod 
Ringgadebroen. Der er høje bygninger i vejen for udsigten. Begrundelsen er sandsynligvis at 
skærme for vestenvinden (og skabe en lille solnedgangsplads foran). Og med de meget høje 
byggerier bliver det helt klart også en kold vindtunnel om vinteren. Men det må kunne løses 
bedre, hvor man får bedre kig og udsigt ud mod vest og læ indarbejdet andre steder. 
 
Projektet lægger også op til at bygge højhuse. Et højhus defineres som en bygning, der er 
højere end seks etager. Kommunens højhuspolitik omfatter ikke banegravsområdet, så her 
skal der tages ekstraordinært politisk stilling. Højhuse udfordrer bl.a. Rådhusets status som 
ikonisk bygning i nærheden. Der er behov for visualiseringer der viser, hvordan eventuelle 
højhuse påvirker sigtelinjer i byprofilen og særlige ikoniske og historiske bygninger.  
 
Sunde byrum og godt byliv? Er der tale om ‘Gehl-washing’? 
Fællesrådet bakker op om de ‘Principper for mobilitet’ for banegårdsområdet, der er besluttet 
af byrådet d. 24.6.2020, bl.a. at fodgængere, cyklister og kollektiv trafik prioriteres i kvarteret 
defineret i helhedsplanen for Aarhus H, herunder bl.a.Banegårdspladsen, Banegraven og 
dele af Frederiksbjerg. Følgende nævnes mht. bylivsværdier i samme notat: 
 
“Det er vigtigt at der sikres høj bymæssig kvalitet i området, samspillet og relationen mellem 
de primære byrum og de særlige trafikkorridorer sættes derfor i fokus.” 
 
Selv hvis hovedgaden ned gennem den nye bydel har samme bredde som Hans Broges 
Gade og projektets ‘banehave’ har samme størrelse som Klostertorv, er bygningerne 
omkring dem i banegravsbydelen langt højere og spørgsmålet er så, hvorvidt det 
overhovedet skaber gode byrum og bykvalitet for mennesker? Hvordan vil gårdrummene 
med 10 etager omkring sig f.eks. blive at opholde sig i?  
 
På skyggediagrammer kan man generelt se, at både ‘banehaven’ og de andre mindre rum 
vil ligge i skygge stort set hele tiden i vinterhalvåret. Vi lever i et land, hvor solen står lavt i 
mange måneder om året. Så ud over at det er forholdsvis små fælles områder, bydelens 
tæthed taget i betragtning, så vil der blive kamp om en plads i solen. Ser man på andre 
pladser i Aarhus, som står i skygger, så er fakta, at de ikke bliver brugt meget. Man kan 
også se på træerne i Aarhus Ø- hvis ikke de får nok lys, så kan de jo desværre ikke klare 
mosten. ‘Solnedgangspladsen’ syner lille i betragtning af, hvor storslået en placering den har 
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i Aarhus. Det kunne være et seriøst godt bud på at give noget tilbage til byen, hvis det blev 
en større plads. På tegningen side 41 ses det, at det offentlige område deles med en 
restaurant. 
 
Her under coronakrisen har vi oplevet, hvor stort et pres og behov, der er på vores grønne 
områder i Aarhus - og hvor stor en værdi, de har for at skabe plads til sund og sikker 
udfoldelse. Forslaget er bebyggelsesmæssigt meget tæt, uden udlæg af større arealer til 
grønne områder (‘banehaven’ er det største). Hvordan tænker I jer at en gennemførelse vil 
påvirke presset på grønne områder i nærheden? Hvordan er den nye bydel 
‘corona-certificeret’? 
 
Hvor ville arkitekt Jan Gehl, der er kendt for at skrive bøger og lave film om "det gode liv 
mellem husene", være mest kritisk over for projektet? Vi ved godt at Gehl Architechts er med 
i konsortiet, men et er principper, noget andet virkelighed. Vi kan kun finde ud af, om der er 
tale om Gehl-washing ved at høre, hvordan Jan Gehl eller andre arkitekter, der er hjemme i 
Gehls forskningsbaserede pointer og argumentation, ville vurdere projektet mht. kvaliteten af 
det byliv, som projektet ud fra de objektive fysiske rammer og vilkår overhovedet vil kunne 
byde på. Vi er selv ret skeptiske, når vi ser det fremlagte materiale og graden af fortætning. 
 
Hvad giver projektet tilbage til midtbyen? 
Overdækningsprojektet kobler sig med sin grundplan direkte til Frederiksbjerg som bydel. 
Området omkring Jægergårdsgade har i dag et populært og blomstrende byliv, og det er 
intentionen at udbrede det. Men vil projektet positivt udvikle det gode byliv, handelsliv, 
mobilitet og fremkommelighed - eller vil det skabe negative effekter og yderligere pres på 
områderne omkring? Hvad giver projektet tilbage af værdi til midtbyen og Frederiksbjerg? 
  
Kommunens egne analyser viser, at der i midtbyen er et markant underskud af fælles 
idrætsfaciliteter, inde såvel som ude. Hvordan er fællesfaciliteter for borgerne, som 
sportshal, fælleshus og udendørs sportsfaciliteter tænkt ind i projektet, udover at vi kan se, 
at der er sat visse arealer af til den slags funktioner? En levende bydel der vil skabe ‘blandet 
og mangfoldig by’ åbner op og tilbyder fælles faciliteter, både til egne beboere men også til 
beboere i bydele ved siden af. 
 
Projektets design - giv plads til at borgerne fortæller historien færdig  
Hvis man overhovedet vil bygge en ny bydel på stedet har skitseprojektet den udfordring, at 
historien synes at være fortalt færdigt, idet alt er bygget ud fra en færdig plan, der ikke 
efterlader huller og områder, som ikke allerede er programmerede i arkitektfaglig forstand. 
Hvor er der plads til at blive medskaber af området - og byskaber? Hvor er der frirum? Hvor 
kan man sætte sit eget præg? Det hele synes at være programmeret på forhånd. I en tid, 
hvor der er meget fokus på samskabelse mellem kommune, udviklere og borgere, hvor vi 
samtidig lever i en usikkerhedens verden, vil det være oplagt at “tøve” og skabe mere 
fleksibilitet i bydelen og ikke forsøge at regne alt ud fra start i et projekt, hvor graden af 
kompleksitet er høj i forvejen. 
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Høringsmaterialets kvalitet og manipulerende visualiseringer 
Vi har læst materialet grundigt igennem. Visualiseringer fremstår delvist manipulative, idet 
de udvalgte vinkler i de fleste eksempler undgår at vise reelle højder, skalaforhold - og 
muligvis også graden af fortætning eller skygge. Det virker også til, at nogle af de 
visualiserede træer er langt højere (f.eks. s. 7) end de maksimale træstørrelser, der 
præsenteres andetsteds i materialet. Det er et problem for den demokratiske debat ikke at 
være mere ærlige omkring, hvad der reelt foreslås i skitseoplægget. Det er også et problem i 
læsningen af materialet og for høringsprocessen, at der ikke er måltal på nogle af 
tegningerne, fordi vurderingen af rum, gader og pladser kræver viden om højder, bredder og 
dybder for bedre at kunne analysere og vurdere de rumlige kvaliteter. 
 
Et banekvarter i niveaufri forbindelse med den øvrige by ses på diagrammerne på side 13 og 
side 64. Diagrammerne på side 38 viser på samme måde, at Frederiksbjerg sys sammen 
med Midtbyen. Den oplevelse findes dog kun i en plantegning og et diagram. Sådan er 
projektet i realiteten ikke. Det ses bl.a. på side 61, for i virkeligheden vil sidegaderne fra 
Jægergårdsgade møde en mur eller en trappe og udsynet fra Jægergårdsgade gennem 
sidegaderne mod nord vil blive stoppet af den nye hævede bydel. Bydelen vil have en 
barrierevirkning. 
 
Endvidere fremstår hjørnet ved Bruuns Galleri og Hallssti ikke korrekt, idet det på nogle af 
tegningerne fremstår som et grønt område, f.eks. på side 42, mens det på andre tegninger 
fremstår som et hul ned til vejen under overdækningen. Faktum er, at Steen & Strøm, der 
ejer denne matrikel, endnu ikke er trukket ind i den formelle dialog om områdets udvikling, 
hvorfor tegningen af det grønne fremstår manipulativt, idet det forøger det grønne indtryk 
markant på overblikstegningen side 42. 
 
Vi har de senere år set flere eksempler på byggerier og renoveringer, der er blevet politisk 
besluttet på baggrund af manipulerende visualiseringer, bl.a. Bruuns Galleri (tegningerne 
viste ikke, at byggeriet kunne ses fra Ryesgade, oppe over Banegårdens tag) og 
Skansepalæet (tegningerne manipulerede mht. altaners størrelse og indvirkning på den 
visuelle oplevelse af den smukke tagflade og mht. størrelsen af mennesker). 
 
Hvordan får vi i det hele taget vished for og tillid til, at projektet ikke i realiteten er et stort 
hasarderet eksperiment med vores kære midtby, hvor tidsplanen er forhastet og 
visualiseringerne manipulerende mht. kvaliteten af den bydel, der ønskes bygget? 
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Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd 
 

Forslag til den videre proces 
Fællesrådet foreslår, at der igangsættes en yderligere afklaringsproces om, hvorvidt det er 
ønskeligt at etablere et nyt bykvarter ud fra centrale byværdimæssige betragtninger, og at 
man evt. herefter udskriver en international arkitektkonkurrence, hvor opdraget skal være at 
undersøge, om det er muligt at skabe et nyt bykvarter, bl.a. ud fra følgende principper: 
 

● Et nyt bykvarter skal binde de to eksisterende kvarterer, henholdsvis særligt 
områderne ved Kriegersvej og ved Jægergårdsgade/Hallssti, til et samlet bykvarter, 
hvor det nye bykvarter ikke bliver dominerende i størrelse eller udtryk 

● Udtrykket og teksturen i det nye bykvarter skal relatere sig til de omkringliggende 
kulturhistoriske kvarterer 

● Et bæredygtigt byggeri med hensyntagen til Kommunens klimapolitik og kommende 
klimahandlingsplan, ved anvendelse af klimavenlige byggematerialer, 
genbrugsbyggematerialer og nye materialer, der kan genanvendes 

● Skabe et bymiljø med attraktive grønne udendørs opholdsarealer og adgangsforhold 
og med et stærkt fokus på biodiversitet 

● Et nyt bykvarter skal indeholde en jævn fordeling af boligtyper til alle generationer 
● Der skal være en fordeling af butiksstørrelser, der tilgodeser småhandlende i 

overensstemmelse med butikslivet på Frederiksbjerg med mange små butikker 
● I et nyt bykvarter skal et tilstrækkeligt udbud af offentlige funktioner og faciliteter, 

såsom daginstitutioner, skole, idrætsanlæg m.v., indgå i det nære omkringliggende 
område 

● Den eksisterende infrastruktur for både biltrafik i området, må ikke belastes 
yderligere af det nye bykvarter 

● Der skal være adgangsforhold for gående og cyklister gennem det nye bykvarter, 
således de omkringliggende bykvarterer ikke belastes yderligere 

 
Det meste af arealet er privatejet, hvilket er en grundpræmis for projektets økonomiske 
incitamenter. Aarhus Kommune har noget at skulle have sagt i konsortiet som ejer af en 
mindre del af arealet. Det åbner for ekstra politisk indflydelse på projektets værdimæssige 
ambitioner, hvis det overhovedet gennemføres. En arkitektkonkurrence vil selvsagt forsinke 
processen og skabe nye forudsætninger i forhold til elektrificeringsprojektets tidsfrister. 
 
Påvirkning af miljøet - forslag til VVM-undersøgelsen 
Opdraget for miljøvurderingen (VVM) bør også omfatte følgende miljøtemaer:  
 

● Sårbarhed over for regnvandsopsamling og -afledning (klimatilpasning) 
● Støj fra de interne områder (de høje bygningers påvirkning af støjen i gaderne) 
● Luftforurening fra parkeringsdæk og togene (såfremt dieseldrevne tog stadig findes) 
● Klimatiske forhold: Lys (sol), skygge og vindforhold 
● Visuel påvirkning af byens skyline og de omgivende boligkvarterer 
● Konsekvensvurdering af planen i henhold til Aarhus Kommunes Højhuspolitik 
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Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd 
 

 
Hvad er det for en midtby, vi ønsker? 
Der er nu en historisk mulighed for at tage en debat blandt borgere og politikere i Aarhus og 
drøfte, hvad er det for en midtby, vi ønsker? Og hvordan skal den politiske principbeslutning 
om skitseprojektet her afspejle svaret på dette centrale spørgsmål? Det handler om at træffe 
en kvalificeret beslutning, der baserer sig på politikker og klare holdninger til klima, miljø og 
fremkommelighed - og på værdier om den gode by og livet mellem husene som ledestjerner.  
 
Fællesrådet står til rådighed, hvis forvaltning eller politikere har spørgsmål eller ønsker nogle 
holdninger og argumenter udfoldet yderligere. Vi vil herudover fortsat bidrage til debatten og 
fremme den demokratiske dialog om projektet - og er optaget af som borgere og 
repræsentanter for et kvarter at samskabe den gode by sammen med Aarhus Kommune og 
private udviklere, idet alle parter har vigtige og forskellige ressourcer at byde ind med. 
 
Bedste hilsener  
 
Bestyrelsen for Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd 
Hjemmeside: www.folf.dk 
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