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Svar på 10 dages-forespørgsel fra EL om gangbro ved Fiskerivej 
 
Medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, Lone Norlander Smith, har stillet 
en 10 dages-forespørgsel til Teknik og Miljø, i forlængelse af Keld Hvalsøs 
10 dages-forespørgsel fra februar 2020 vedrørende etablering af den plan-
lagte gangbro mellem Skovvejen og Fiskerivej, som er beskrevet i Lokalplan 
937. Der stilles følgende spørgsmål: 
 
Jeg ønsker en opfølgning på besvarelsen af 28.02.20 om at Teknik og Miljø 
har set sig nødsaget til at ændre Trace i forhold til gangbro Skovvejen -
Fiskerivej.  
 
Det ønskes oplyst hvor i processen det er, og hvilken trace der pt. overvejes 
for gangbroen. Det må meget gerne være med kort illustration. 
 
Svar fra Teknik og Miljø 
Først og fremmest skal det understreges, at det er bygherre af Terrassehu-
sene, der skal etablere gangbroen mellem Skovvejen og Fiskerivej. Teknik 
og Miljø har fokus på at sikre, at bygherre får etableret gangbroen snarest 
muligt, da gangbroen er et vigtigt og efterspurgt stykke infrastruktur. 
 
I lokalplan nr. 937, som gælder for det pågældende område, er der udlagt et 
område, inden for hvilket gangbroen mellem Skovvejen og Fiskerivej skal 
etableres. På grund af placeringen af nødvendig infrastruktur til Letbanen 
(kørestrøm m.m.), er traceet for den østligste del af gangbroen justeret. 
Gangbroen vil dog fortsat blive placeret inden for det i lokalplan nr. 937 re-
serverede område. 
 
Figur 1 viser et udsnit af lokalplankortet fra lokalplan nr. 937. Her er det re-
serverede område for placering af gangbroen markeret med lysbrun bag-
grundsfarve. Den grønne linje viser det tidligere planlagte trace for gangbro-
en over banen, som er blevet umuliggjort bl.a. på grund af placeringen af en 
kørestrømsmast til letbanen. Den røde linje viser det trace for gangbroen, 
som Teknik og Miljø har accepteret, at der arbejdes videre med. 
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Figur 1 Illustration af tidligere og nyt trace for gangbroen over banen 

 
Status for processen er, at bygherren for Terrassehusene i uge 25 har fået 
udført supplerende geotekniske boringer på Fiskerivejsiden i det aftalte, nye 
trace for gangbroen bag Aarhus Studenter Roklubs bådehus. Forvaltningen 
afventer nu den geotekniske rapport med konklusionerne for de udførte bo-
ringer. Denne rapport vil danne grundlaget for færdigprojekteringen af gang-
broen og gennemførelse af sikkerhedsvurderingen af projektet, før gangbro-
en så endeligt kan etableres. 
 
Projektet følger fortsat den plan, som Teknik og Miljø i foråret 2020 har aftalt 
med bygherren for Terrassehusene. Teknik og Miljø følger fortsat projektet 
tæt for at sikre den videre fremdrift. En forsigtig vurdering af, hvornår gang-
bro vil kunne være etableret og ibrugtaget, er primo 2021. 
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