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NYHEDSBREV, MAJ 2021

Forslag til helhedsplan for Banegårdskvarteret

På baggrund af den omfattende inddragelsesproces og den overordnede vision 
for Banegårdskvarteret er der nu formuleret et forslag til en helhedsplan.

Helhedsplanen for Banegårdskvarteret skal sikre de overordnede og strategiske 
rammer for udviklingen af kvarteret - så området er et godt sted at bo, færdes, 
handle og opholde sig. 

Helhedsplanen skal styrke området omkring Aarhus H som det vigtigste knude-
punkt for den kollektive trafik i byen og understøtter samtidig pladsbesparende, 
grønne og aktive mobilitetsformer som gang og cykling. Ifølge planen skal der 
være plads til taxaer, varedistribution og ærindekørsel i området, men den gen-
nemkørende biltrafik bliver i høj grad henvist til det omkringliggende vejnet.

Fremtidig byudvikling i Banegårdskvarteret skal forholde sig til de mange histori-
ske og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i området, og skal samtidig 
understøtte en klimavenlig og mangfoldig bydel med plads til trygge og grønnere 
byrum. 

Banegårdspladsen skal også i fremtiden rumme kollektiv trafik. Derfor lægger pla-
nen op til at gennemføre en arkitektkonkurrence, der kommer med bud på, hvor-
dan pladsen skal udformes med gode forhold for de mange rejsende og gående. 

Samtidig lægger planen op til at gøre Banegraven til et mere attraktivt sted med 
eksempelvis bedre cykelparkering og en stiforbindelse på tværs af Banegraven, 
der blandt andet vil give bedre adgang til togperronerne. 

Du kan læse planforslaget her: 

PLANFORSLAG

https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=605e2242-38d9-4bf9-8b53-e82c11fbc4ea
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Den videre proces

Forslaget til Helhedsplan for Banegårdskvarteret forventes behandlet af Aarhus 
Byråd 12. maj 2021. Efter byrådsbehandlingen vil planforslaget blive sendt i offent-
lig høring i otte uger. Aarhus Kommune vil også invitere til borgermøde i hørings-
perioden. Borgermødet forventes afholdt før sommerferien.

Helhedsplanen for Banegårdskvarteret forventes endelig vedtaget i efteråret 2021.

Du kan holde dig opdateret om 
Helhedsplan for Banegårdskvarteret på aarhus.dk/aarhush her:

https://www.aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/trafik-og-infrastruktur/helhedsplan-for-banegaardskvarteret/

