
Området omkring Aarhus Hovedbanegård er under forandring. Rutebilsta-
tionen skal flyttes, indretningen af Banegårdspladsen skal genovervejes, og 
der skal opføres op til 200.000 nye kvadratmeter blandet bolig, erhverv og 
detailhandel i området. Blandt andet har Aarhus Byråd lige igangsat under-
søgelser om at bygge by hen over banegraven.

Banegårdskvarteret skal udvikles, så det både bliver en attraktiv bydel og et 
trafikalt knudepunkt. Men hvad skal det være for et område? Hvilken slags 
by vil vi gerne have?

Konferencen indgår i den visionsproces, der er igangsat for helhedsplanlæg-
ningen af Banegårdskvarteret. Visionen skal ligge klar i slutningen af året. 

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 31. oktober, hvor du har mulighed for 
at høre fem internationalt anerkendt eksperter tale om den nyeste viden og 
tendenser indenfor mobilitet og byudvikling. Derudover vil eksperterne også 
deltage i en paneldebat, hvor de vil give deres bud på udviklingen af det nye 
Banegårdskvarter.

KONFERENCE OM MOBILITET OG BYUDVIKLING 
Visioner for et nyt banegårdskvarter ved Aarhus H

Torsdag den 31. oktober
kl. 08.30 - 13.00
Aarhus Rådhus

Konferencen er gratis men kræver tilmelding 
https://aarhus.nemtilmeld.dk/29/

Læs mere om visionsprocessen på www.aarhus.dk/aarhush

Visioner for et nyt banegårdskvarter ved Aarhus H



Caroline Bos
Stifter af og chefbyplanlægger hos UNStudio.
Professor ved Universitet i Melbourne, fakultetet for Arkitektur samt ved universitetet i Utrecht, fakultetet 
for Byggeri og Planlægning. I 1988 stiftede hun Van Berkel & Bos Architectueebureau med arkitekt Ben Van 
Berkel. UNStudio  arbejder med en vidensbaseret arkitekturpraksis i et netværk med eksperter 
indenfor arkitektur, byudvikling og infrastruktur.

Sadie Morgan
Grundlægger af og direktør for dRmm (de Rijke Marsh Morgan Architects). I sin 25-årige karriere har hun 
fokuseret på vigtigheden af design og arkitektur med mennesket i centrum via sin professionelle praksis og 
som rådgiver. Hun arbejder med store britiske infrastrukturprojekter og er direkte rådgiver for regeringen.

Philipp Rode
Administrerende direktør af LSE Cities og professor ved London School of Economics and Political Science. 
Siden 2003 har han forsket i og rådgivet store offentlige projekter, transport, byplanlægning og bydesign.

Dan Stubbergaard
Dan Stubbergaard er arkitekt og uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor han også har undervist 
i en periode. Han er stifter og indehaver af arkitektfirmaet COBE. COBE er dannet i 2006 og beskæftiger i 
dag over 100 ansatte. Bland COBEs mest kendte projekter er Udviklingsplanen for Nordhavnen, Nørreport 
Station, Israels Plads i København, Ragnarock Museum i Roskilde og Adidas Halftime i Herzogenaurach i 
Tyskland.

Tom Nielsen
Tom Nielsen er arkitekt. Han arbejder som forsker og underviser inden for området by- og landskabsarki-
tektur. Hans primære forskningsfokus er byens rum, forstæder og almene boligområders udvikling samt 
byregioner. Sidstnævnte med særlig interesse for by- og landskabsudviklingen i Østjylland og diskussionen 
om en østjysk millionby.

PROGRAM

KL 8:30 - 9:00  Dørene åbner
KL 9:00 - 9:20  Rådmand Bünyamin Simsek byder velkommen
KL 9:20 - 9:45  Dan Stubbergaard
KL 9:45 - 10:10  Philipp Rode

KL 10:10 - 10:25  Pause

KL 10:25 - 10:50  Sadie Morgan
KL 10:50 - 11:15  Tom Nielsen
KL 11:15 - 11:40  Caroline Bos

KL 11:40 - 12:00  Pause

KL 12:00 - 12:50  Panel debat, moderator stadsarkitekt Stephen Willacy
KL 12:50 - 13:00  Afslutning og tak for i dag


