
Opsamling på borgerinddragelse 

Den indledende visionsfase i Aarhus Kommunes arbejde med den kommende 
helhedsplan for Banegårdskvarteret er næsten ved vejs ende. Der er blevet af-
holdt borgermøde, byvandringer i området og workshop med områdets mange 
interessenter i løbet af foråret 2019. 

Vi har opsamlet de mange synspunkter og ideer, som borgere og andre interes-
senter har bragt i spil, i et samlet katalog. 

Opsamlingen danner et tematisk overblik over de emner, der blev diskuteret 
under de tre borgerrettede arrangementer, og vil nu indgå i visionsprocessen for 
området. 

Opsamlingskataloget kan downloades fra projektets hjemmeside via dette link: 
https://aarhus.dk/media/28638/20190807-katalog.pdf

Konference om mobilitet og byudvikling i Banegårdskvarteret

Som endnu et indspark i visionsprocessen arrangeres en konference med 
fokus på den trafikale og bymæssige udvikling i Banegårdskvarteret 

Torsdag d. 31. oktober mellem kl. 9.00-13.00. 
Rådhuset

Dørene åbner kl. 8.30.

Her kan du høre fem internationale anerkendte eksperter dele ud af deres 
viden om mobilitet og byudvikling, samt deltage i den spændende paneldebat om 
områdets og byens udvikling. 

Konferencen er åben for alle men kræver tilmelding. 
Læs mere og tilmeld dig her: https://aarhus.nemtilmeld.dk/29/
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Tak for jeres bidrag

Vi vil gerne takke alle de borgere og interessenter, der har bidraget til visions-
proces indtil videre og håber, at I vil blive ved med at deltage i udviklingen af det 
nye banegårdskvarter. 

Konsortium skal udvikle et koncept for en mulig ny bydel over 
Banegraven

Aarhus Byråd har vedtaget, at Kommunen sammen med PensionDanmark, DSB 
Ejendomme og MT Højgaard indgår i et konsortium, der skal udvikle et koncept 
for en ny bydel over Banegraven. 

I første omgang skal konsortiet udarbejde et konkret projekt for den nye bydel, 
som Aarhus Byråd kan tage stilling til, før de endelige planer kan føres ud i livet. 
Endvidere skal de indledende konsekvenser af projektet også forelægges de 
relevante forligskredse i Folketinget for en indledende godkendelse.

Projektet er særdeles komplekst og har store tekniske såvel som økonomiske 
problemstillinger, som skal adresseres, før det afgøres, om projektet er reali-
serbart. Banedanmark, MT Højgaard, DSB Ejendomme, Aarhus Kommune og 
PensionDanmark er derfor i gang med en række undersøgelser, som skal afdæk-
ke om projektet kan realiseres i forhold til krav om tidsplan og økonomi.

Den videre proces

I slutningen af efteråret 2019 vil Teknisk Udvalg formulere den overordnede 
vision for det nye banegårdskvarter ved Aarhus H. Herefter vil visionen komme 
i offentlig høring. 

I starten af 2020 vil næste fase af helhedsplanlægningen begynde med ud-
gangspunkt i visionen. 

Her er vi nu


