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LÆSEVEJLEDNING
Denne strategiske helhedsplan for Ran-
dersvej mellem Ringgaden og Ringvejen, 
beskriver en række strategier, som udfoldes 
igennem fire udvalgte nedslag og en visions-
skitse. Strategierne med tilhørende retnings-
linjer og principper er retningsgivende for 
den udvikling, som Aarhus Kommune ønsker 
i området. De udvalgte nedslagspunkter, 
ved letbanestopppene, er mulige scenarier 
for den udvikling der kan ske, med afsæt i 
helhedsplanen. Konkret stillingtagen til de 
forskellige udviklingsområder vil ske i forbin-
delse med den specifikke lokalplanlægning og 
byggesagsbehandling. Helhedsplanens udvalg-
te nedslag er derfor ikke politisk vedtaget, 
men eksempler på mulige projekter.

Forud for tilblivelsen af indeværende strate-
giske helhedsplan er borgere, interessenter 
og private grundejere inddraget i proces-
sen gennem interviews i fokusgrupper og 
workshops.

Helhedsplanområdet benævnes i indeværen-
de som Christiansbjerg.
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- RANDERSVEJ SKAL SAMLE CHRISTIANSBJERG -

Christiansbjerg har mange gode bymæssige kvaliteter og tilbud for borgerne: Grønne parker, 
rolige villakvarterer, lejeboliger, daginstitutioner, fritidsaktiviteter, arbejdspladser og indkøbsmu-
ligheder. Set fra gaden er området utroligt sammensat, som resultat af en usammenhængende 
byudvikling over tid med forskellige interesser. Bydelen, Christiansbjerg, fremstår usammen-
hængende primært grundet Randersvej, som deler området på midten. Vi skal fremadrettet se 
på Randersvej som et potentiale for bydelen frem for en barriere, der hindrer det gode byliv 
og udviklingen af bydelen. 

Aarhus Byråd har udvalgt Randersvej, som en af Aarhus’ vækstakser. Særligt området omkring 
Christiansbjerg på strækningen fra Ringgaden til Ringvejen, har potentiale for at kunne fornyes 
på en måde, der kan skabe mere og bedre by, og være hjem for mange fremtidige aarhusianere. 

Udviklingen er allerede igang, og mange ønsker at investere i Christiansbjerg. Det betyder, at 
der den senere tid er igangsat flere byggerier langs Randersvej, som tilbyder boliger, erhvervs-
lejemål og udadvendte funktioner. 
Aarhus Kommune ønsker, at disse investeringer koordineres i én samlet plan – en strategisk 
helhedsplan, som har til formål at se på området i et større perspektiv. Det er netop Helheds-
planen for byudvikling langs Randersvej, som du sidder med foran dig. Planen skal forbedre 
sammenhængskraften på Christiansbjerg. Vi skal bygge videre på nogle af Christiansbjergs 
mange kvaliteter, og gøre området til en endnu bedre bydel at bo og færdes i.

Helhedsplanen sætter de helt overordnede rammer for, hvordan områdets sammenhængskraft 
skal styrkes, bygninger skal bygges, trafikale systemer skal struktureres og hvordan de miljø-
mæssige forhold kan udvikles og indrettes på en klog og bæredygtig måde i fremtiden. I planen 
gør vi en indsats for, at områderne omkring letbanestoppene omdannes til mødesteder med 
hver deres identitet. Letbanestoppene skal fungere som steder, hvor man har lyst til at blive 
hængende, når man stiger af letbanen, eller stoppe op og få vejret på cykelturen op ad Rander-
svej.  

Vi skal bruge forandringerne, som beskrives i helhedsplanen, til at skabe et bedre Christians-
bjerg med et varieret byliv langs Randersvej, attraktive boliger og indbydende mødesteder til 
nutidens og fremtidens beboere på Christiansbjerg. Samtidig skal vi finde ud af, hvordan de 
voksende mængder nedbør kan indgå i tekniske løsninger, der dels leder vandet væk fra vejene, 
dels gør bydelen grønnere og forskønner vores bymiljøer, og ikke ender med at oversvømme 
Nørreport og Nørre Allé. 

Jeg håber, at du vil være med i processen om, at skabe attraktiv bydel omkring Randersvej.

Bünyamin Simsek
Rådmand - Teknik og Miljø 
Aarhus Kommune

FORORD

RANDERSVEJ
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Helhedsplanområdets udstræk-
ning er defineret med afsæt i et 
stationsnærhedsprincip, 600 m 
fra hvert stop. Mod nord ved 
Ringvejen afgrænses området 
af Hasle/Vejlby Ringvej, hvor 
helhedsplanen for Olof Palmes 
Allé tager over. 
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VISION

Visionen for området er, at skabe et attraktivt byområde på Christi-
ansbjerg, der knytter områdets brugere, bygninger og aktiviteter 
tættere på den kollektive trafik. Områdets allerede eksisterende kvali-
teter og sammenhænge skal styrkes med trygge byrum, blande-
de bylivsfremmende funktioner og ny bebyggelse af høj kvalitet. 

Christiansbjerg rummer fine kvaliteter med 
adgang til både lokale grønne områder, 
rekreative opholdsmuligheder og offentlige 
services.  Dette er kvaliteter som Aarhus 
Kommune ønsker at styrke i helhedspla-
nen for området, så her planlægges for en 
samlende og attraktiv bydel med forskellige 
boligtyper, rekreative tilbud, butikker og 
aktiviteter.  
Området er udpeget som vækstakse i 
kommuneplanen 2017, hvor fortætning 
prioriteres som del af en sammenhængende 
udvikling.  Arkitekturen skal her bidrage til 
bydelens identitet og styrke samspillet i det 
fremtidigt bycenter langs Randersvej. 

Indfaldsvejen, Randersvej, kan betragtes som 
en tydelig rygrad i helhedsplanen, såvel som 
en stor trafikal barriere, der deler området 
i to. Helhedsplanen har til formål at skabe 
nye synergier på tværs af indfaldsvejen, og 
sikre at helhedsplanområdet fungerer og 
betragtes, som ét velfungernede og dyna-
misk område, hvor oplevelsen af Randersvej 
transformeres fra bariere til en værdi for 
området og dens brugere. 

Helhedsplanområdets afgrænsning er 
defineret ud fra et stationsnærhedsprincip, 
med en afstand af 600 m til de fire stationer 
på strækningen langs Randersvej. Dvs., at 
udviklingen planlægges indenfor en gåaf-
stand af den kollektive trafik, med en særlig 
opmærksomhed på at styrke områdets 
bymæssige kvaliteter. Det omfatter attraktive 
arbejds- og bosteder med gode og levende 
byrum, aktive kantzoner og pladsdannelser 
for mere indbydende gademiljøer, ved de fire 
letbanestop; Universitetet/Ringgaden, Stjer-
nepladsen, Stockholmsgade og Vandtårnet/
Ringvejen.

Et fremtidigt bycenter (se s. 24-25) plan-
lægges i relation til letbaneføringen. Her er 
dagligvarebutikker og anden mindre detail-
handel langs vejforløbet fra Stjernepladsen 
og op langs den østlige side af Randersvej til 
Nordvestpassagen. Bycenteret skal bidrage 
til, at skabe et naturligt og aktivt samlings-
punkt for hele området, og der skal skabes 
gode forbindelser for den kollektive trafik, 
samt trygge tværgående krydsningsmulighe-
der for områdets bløde trafikanter (gående 
og cyklister). Bycenteret skal understøttes 
af aktive og udadvendte stueetager langs 
Randersvej med funktioner, der understøtter 
det daglige liv i bydelen.

Helhedsplanen består af seks strategier, som 
danner grundlaget for den udvikling, som 
Aarhus Kommune ønsker i området: 

• Strategi 1 
En bydel for alle 

• Strategi 2 
Et styrket bycenter 

• Strategi 3 
Udvikling af Christiansbjerg 

• Strategi 4 
Styrkede grønne & blå kvaliteter 

• Strategi 5 
Mødesteder ved letbanestoppene 

• Strategi 6 
Styrkede forbindelser &  
sammenhæng

Strategi 1

Strategi 2

Strategi 3

Strategi 4

Strategi 5

Strategi 6

RANDERSVEJ
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FORTÆLLINGEN OM CHRISTIANSBJERG

FRA OPLAND TIL FORSTAD
Området tjente fra 1500-tallet frem til 
1800-tallet som markjorde for Aarhus 
med afgrøder og græsningsarealer for bl.a. 
kreaturer. Det daværende Reginehøj (i dag 
Christiansbjerg) lå uden for bygrænsen og 
var dermed ikke omfattet af bygnings- eller 
sundhedsvedtægterne for Aarhus, hvilket 
blandt andet omfattet dyrehold. Området 
var derfor i folkemunde bedre kendt som 
Svinehøj.  
Først i 1887 bliver området lagt under 
Aarhus bys jurisdiktion.  Aarhus udviklede 
sig overordnede set uden planlægning frem 
til slutningen af 1800-tallet, med knopskyd-
ninger ud fra hvor det var bedst at placere 
industri, med arbejderkvarterer i nærhed 
til fabrikkerne. En enorm befolkningsvækst 
og industrieludvikling i begyndelsen af 
1900-tallet satte dog skub i en udvidelse af 
Aarhus’ bygrænse, hvor de omkringliggende 
landområder gradvist blev inddraget i byen, 
herunder Christiansbjerg. En reel bydan-
nelse på Christiansbjerg sker dermed først 
i 1880’erne efter en gradvis udstykning af 
jorde fra gårdene i området. Dette afspejles 
bl.a. langs Skovvangsvej, Birkegade, Egegade, 
Elmegade og Bøgegade.

Den hastige byvækst krævede en centralt 
styret byudvikling med bebyggelsesplaner 
for de store landområder unden for Aarhus, 
herunder Frederiksbjerg og Trøjborg. Bebyg-
gelsesplanerne for landområderne nordvest 
for Aarhus (Christiansbjerg) blev udarbejdet 
i 1919 af A. Klixbüll, efter en større konkur-
rence udskrevet af Aarhus Kommune og den 
daværende stadsingeniør Oscar Jørgensen. 
Bebyggelsesplanen adskiller sig markant fra 
de øvrige planer for udviklingen af Aarhus 
på dette tidspunkt, da jordene nordvest for 

byen var ejet af flere forskellige gårdejere. 
Dette betød, at området ikke kunne udvikles 
som en sammenhængende plan, men måtte 
realiseres løbende i takt med opkøb af de 
mange jordlodder. Området består derfor i 
højere grad af små individuelle boligområder, 
som er udviklet over tid. 
 
Særligt forstadskarakteren har været 
styrende for områdets boligtyper. Forstads-
områderne var nye byformer i begyndelsen 
af 1900-tallet, der tilbød egne boliger med 
rummelig omgivelser, hvilket var i stor kon-
trast til de tætte bymiljøer i Aarhus på dette 
tidspunkt. Denne uvikling hang i høj grad 
sammen med den daværende boligmangel, 
som byen oplevede under og efter første 
verdenskrig. Villakvarterende Polarkvarteret 
og Fuglekvarteret (nord for Viborgvej) var 
blandt de første udbygget områder og har 
begge en karakter af havehusbebyggelse. 
Andre eksempler på denne udevikling er 
områder som Skovbakken og Risvangen, der 
begge er anlagt ud fra samme idealer, i områ-
der langs indfaldsvejene til byens centrum.  
Kolonihavebevægelsen voksede ligeledes 
på dette tidspunkt, og findes ved Christi-
ansbjerg, som foreningerne Kirkevangen og 
OHA. 

Landevejen fra Aarhus til Randers blev anlagt 
ca. 1760. I takt med byens udvikling opstod 
ligeledes et behov for at udbygge byens 
infrastruktur i begyndelsen i 1900-tallet. Ide-
erne om, at udbedre infrastrukturen i Aarhus 
var allerede på tegnebrættet i slutningen 
af 1800-tallet under stadsingeniør Oscar 
Jørgensen. Ringgaden er bl.a. et resultat af 
disse planer om et vejsystem, hvis formål var 
at knytte de eksisterende radiale indfaldsveje 
sammen på tværs af byen. 

Christiansbjerg karakteriseres i høj grad af sine sammensatte og forskelligartede kvarterdan-
nelser, der mødes i områderne omkring Randersvej. Disse miljøer er opstået løbende i forbin-
delse med byens udvikling og udvidelse, hvorfor området indeholder forskellige eksempler på 
det gode byliv gennem tiden. I dette historiske overblik over områdets udvikling, i relation til 
urbaniseringen af Aarhus, fremhæves væsentlige bystrukturer og bygningstyper, som er identi-
tetsskabende for området i dag. 

HISTORIEN
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1842-1899 | Randersvej er ikke bebygget, fremstår som landområde

1901-1971 | Byen udvides med store parcelkvarterer og boligblomområder

I dag | Christiansbjerg er tæt på fuldt udbygget og midtbyen er groet sammen med bydelen

HISTORIEN

Aarhus Universitet

Stjernepladsen

Vandtårnet

S

S

S

S

Stockholmsgade



10  |   BAGGRUND 

Randersvej med vandtårnet th. og Nydamsparken tv. - 1961  
(Stjernefoto,  Arkiv: Den Gamle By)

Boligblokke v. Norges Allé, Randersvej i baggrunden - 1955 
(Den Gamle By)

Stjernepladsen - 1974 (Torben Stroyer, arkiv: Den Gamle By)

Stjernepladsen set mod nord ad Randersvej - 1958 (Thomas Pedersen, arkiv: Den Gamle By)

Udsigt fra NØ v. Universitetsparken m. Randersvej i forgrunden - 1954 (Den Gamle By)

HISTORIEN

TILBAGEBLIK
Med et historisk tilbageblik 
på Christiansbjerg, gennem 
fotografier, ses tydeligt den 
diversitet og forskelligartethed, 
som området er kendetegnet 
ved, også frem til i dag. 
Området voksede op igennem 
1900-tallet, som basis for det 
vi i dag kender som Christi-
ansbjerg. Et byområde med 
blandede boligtyper, pladser, 
grønne områder og forskellig-
artede handels- og fritidsakti-
viteter.  

I takt med den øgede privat-
bilisme op gennem 1900-tallet 
og frem til i dag, er oplevel-
sen af Randersvej som en 
bymæssig barriere for Chri-
stiansbjerg, blevet langt mere 
dominerende,.
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Ringgaden er efterfølgende udbygget ad flere 
omgange fra 1920 til i dag. Nordre Ringgade, 
vest for Grenåvej, er anlagt som en af de før-
ste strækninger med tilknytning til Christian-
bjergs villakvarterer. Ringgaden indgår også i 
A. Klixbülls bebyggelsesplaner fra 1919. 

FRA FORSTAD TIL BYDEL
Efter anden verdenskrig udviklede Aarhus sig 
yderligere i forbindelse med en kraftig vel-
standsstigning fra slutningen af 1950érne til 
begyndelsen af 1970érne. ”Gør gode tider bed-
re”, hed det socialdemokratiske valgslogan 
ved folketinget i 1960, hvilket afspejler den 
opgangstid datidens samfund befandt sig i.

Christiansbjerg udvides med nye store par-
celhuskvarterer, som rækkehusbebyggelsen 
ved Christiansbjerg Kirke og boligbloksom-
råder med fritliggende boligblokke omgivet 
af åbne, grønne fællesarealer, såsom Vorre-
vangen.
De nye boligområder blev anlagt som små 
lokale bycentre med handelsfunktioner til 
områdets beboere, hvilket bl.a. er særligt 
tydelig ved Stjernepladsen. Disse bycentre 
var tiltænkt som samlende handelsområder 
for forstadens villakvarterer. 

Christiansbjerg set fra vandtårnet - 1940 
(Den Gamle By)

Kig mod Christiansbjerg kirke og mølle - 
1933 (Aage Fredslund, arkiv: Den Gamle By)

Brugsforening- 1954 (Børge Venge, Arkiv: Den Gamle By)

Med velfærdssamfundet kom også en øget 
mængde af privatbilisme, som medførte et 
behov for udbygning af vejnettet. De infra-
strukturelle forandringer fik en særlig stor 
indflydelse på udviklingen af Randersvej, som 
nu i højere grad blev præget af gennemkø-
rende trafik og tankstationer. Eksempler på 
de gamle byhuse, der tidligere har ligget ud 
til Randersvej, findes fortsat langs Bøgegade. 

PLACERING I LANDSKABET 
Christiansbjerg bydel ligger nord for Aarhus 
midtby i det højtliggende kuperet landskab 
omkring Aarhus Bugt, som falder mod midt-
byen.  
De fire indfaldsveje – Grenåvej, Oddervej, 
Viborgvej og Randersvej – har alle linjeførin-
ger på tværs af landskabets bratte skråninger, 
hvilket giver smukke kig ned til Aarhus Bugt. 
Dette udsyn over Aarhus er af særlig værdi 
for området ved Christiansbjerg og giver 
bydelen en helt unik oplevelsesværdi. 
 
Det østjyske landskabe er overordnet set 
formet af istiden for 17.000-14.000 år siden 
med brede smeltevandsdale, der skærre 
gennem landskabet. 

HISTORIEN
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HELHEDSPLANOMRÅDET

Helhedsplanen omfatter mange forskellige 
typer af boligområder, herunder villakvar-
terer, havebystrukturer, karrédannelser og 
moderne boligblokke. Dette er et resultat af 
den tidligere løbende byudviklingstiltag. 
 
Den centrale indfaldsvej igennem området, 
Randersvej, har i takt med udbygningen af 
byens infrastruktur mistet store dele af den 
oprindelige bebyggelse, og fremstår i dag 
opløst og usammenhængende, særligt på den 
østlige side af Randersvej.
Det brede vejforløb er yderligere blevet en 
trafikal barriere, som i særlig grad van-
skeliggør tværgående forbindelser, som er 
nødvendig for det daglige flow i bydelen.

Flere områder inden for helhedsplanen har 
gode bymæssige kvaliteter, som eksempelvis 
studielivet omkring Nobel Parken, de grønne 
kvaliteter i villakvartererne samt de mindre 
erhvervsdrivende ved Stjernepladsen. 

Christiansbjergs mange kvaliteter kan defi-
neres af de forskellige byidealer, som bidra-
ger til områdets identitet og karakteristika:

• POLARKVARTERET 
Polarkvarteret er et villakvarter fra mid-
ten af 1920’erne. Området er karakteri-
stisk ved dens lave boligbebyggelse med 
private haver omgivet af grønne arealer 
og fælles rekreative opholdsrum.

• RIISVANGEN 
Riisvangen er et villakvarter med 
række- og dobbelthuse fra1930’erne 
og 1940’erne. Kvarteret er planlagt i 
sammenhæng med Risvangen Stadion 
(1936-1939) og Annex-Hallen (1952-
1953), og er særligt karakteristisk ved 
de gule mursten og røde tegltage.

• SKOVVANGSSKOLEN  
Skovvangskolen er tegnet af arkitekt 
Alfred Mogensen og H. Salling Morten-
sen i 1937, som et moderne skolebyg-
geri med åbne og funktionelle faciliteter. 
Skolen har store grønne arealer der 
omkrendser bebyggelsen, og benyttes af 
mange borgere i området. 

• STJERNEPLADSEN 
Er en ’halv rundkørsel’ anlagt i 1937 
afgrænset af en tæt karrébebyggelse i 
røde tegl. Rundkørslen blev ikke fær-
diggjort da man afventede byggeriet på 
den modsatte side af Randersvej. Funch 
Thomsens Gade/Stjernepladsen blev 
først udbygget i 1951, og rundkørslen 
blev derfor erstattet af en lysregulering. 

• NORGESKVARTERET 
Området består af en homogen ræk-
kehusbebyggelse i gule mursten med 
små private haver, i området omkring 
Christians Kirken.  

• AARHUS UNIVERSITET  
Universitetets bygninger er ét samlet 
arkitektonisk kompleks i og omkring 
Universitetsparken, tegnet af arkitek-
terne Kay Fisker, C.F. Møller og Povl 
Stegmann i 1931. I samspil med den 
kuperede park danner bygningerne en 
smuk campus, og et helt særligt DNA 
for området. 

• KATRINEBJERG 
Katrinebjerg er et kvarter beliggende 
sydvest for Christiansbjerg. Området 
indeholder blandet funktioner, som 
omfatter bl.a. skole, villakvarterer og 
etageboliger, Storcenter Nord, Aarhus 
Universitet samt flere store IT-virksom-
heder

Helhedsplanområdet afgrænses fra Ringgaden til Ringvejen, og er defineret ud fra princippet 
om stationsnærhed med udgangspunkt i letbanestoppene: Aarhus Universitet/ Ringgaden, Stjer-
nepladsen, Stockholmsgade og Vandtårnet/ Ringvejen. Letbanen er vigtig for den overordnede 
udvikling af byen, som skal knytte boligkvartererne på Christiansbjerg bedre sammen med 
midtbyen, såvel som til Aarhus Universitetshospital og en række andre store arbejdspladser 
nord for området. 

Polarkvarteret

Skovvangsskolen

Stjernepladsen

Norgeskvaretret

Aarhus Universitet

Riisvangen

OMRÅDET
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Randersvej fremstår i dag 
som en markant bymæssig 
barriere igennem bydelen.
Den trafikale åre er 
essentiel for adgangen til 
og brugen af byen. For at 
forene de to delområder 
på Christiansbjerg, skal 
Randersvej nedbrydes 
som fysisk barriere, og 
gentænkes i tværgående 
pladsdannelser, bymotiver 
og funktioner, således at 
vejen vendes fra at være 
en både visuel og fysisk 
barriere, til et aktivt mobi-
litetsrum, der giver noget 
tilbage til bydelen, med 
indblik til nogle af de gode 
kvaliteter som området 
har. Kvaliteter som i dag 
drukner i trafik og støj.

Signaturforklaring

OMRÅDET

Boliger

Kolonihaver

Erhverv

Sport, fritid og kultur

Indkøb

Institutioner, skoler og 
uddannelse
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En bydel adskilt i to byområder

Randersvej som barriere

Christiansbjerg som bynær boligbydel 
med forskellige programmer
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LUFTFOTO - FEB. 2020

Luftfotoet viser tydeligt hvor-
dan bydelen fremstår som et 
patchwork af bygningstypolo-
gier, og den tidligere beskri-
velse af byudviklingen som er 
skudt op løbende. Bydelen 
er sammensat af boligblokke, 
karrébebyggelse, gamle mur-
mester villaer, 70’er parcel-
ler, rækkehuse og moderne 
byggerier - primært i tegl eller 

med pusede facader. Bebyggel-
sen er varierende i højden, og 
enkelte steder clasher den tæt/
lave bebyggelse med områdets 
etagebyggerier. Villa- og række-
huskvartererne er overvejende 
opbygget med private grønne 
haver, mens de større bolig-
blokke primært er opbygget 
med et større grønt fælles 
areal mellem bebyggelsen. 
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DE 6 STRATEGIER

EN GOD BYDEL FOR ALLE

Christiansbjerg har mange gode 
bykvaliteter, som flere steder ikke er 
synlige for borgerne og byen. Bydelen 
skal fremadrettet styrkes, så byens 
aktører kan være med til at bidrage 
positivt til en aktiv og levende bydel, 
der afspejler borgernes behov og 
brug. 

Området har mange gode hverdags-
funktioner, som gør det attraktivt 
at bosætte sig i. Fremtidigt skal der 
sikres øgede offentlige services og 
større andel af billige samt almene 
boliger, der er med til at understøtte 
Christiansbjerg, som en bydel for alle.
Nye bylivstiltag, i form af bedre 
rekreative værdier og større mulighed 
for aktivering af gaderummet med 
pladser, nye programmer og møde-
steder, skal sikre liv og muligheder for 
bydelens mange og forskelligartede 
brugere. Det er væsentligt, at byde-
len udvikles, så der er plads til alle, 
samt mulighed for at bidrage aktivt i 
udviklingen.

ET STYRKET BYCENTER

Området skal udvikles omkring et 
bycenter med aktive by- og handels-
funktioner langs Randersvej, som et 
aktivt bycenter i det nordlige Aarhus. 
Centerområdet skal foruden nye 
funktioner med afsæt i handel, cafeér/
restauranter o.lign indeholde mindre 
rekreative opholdsmuligheder.

Bycenteret er udpeget i kommunepla-
nen og afgrænses af Stockholmsgade 
og Stjernepladsen. Med nye byrum og 
bebyggelse, skal bycentret være med 
til at understøtte Randersvej som 
aktiv bygade, og koble sig til de større 
tværgående veje til de bagvedliggende 
boligområder. 
Udviklere, borgere og kommune skal 
derfor arbejde for at sikre rammer-
ne for et aktivt byliv og udadvendte 
funktioner, der inviterer til ophold og 
forskelligartet brug af stederne ved 
bl.a tilbagetrækning af facader, så der 
er gives rum til beplantning og sidde-, 
stå- og opholdsmuligheder. Bycentrets 
funktioner skal desuden imødese 
gående, cyklende og kørende trafik.

UDVIKLING AF CHRISTIANSBJERG

Det indre Christiansbjerg skal ud-
vikles, som en sammenhængende og 
attraktiv bydel med afsæt i områdets 
eksisterende kvaliteter og arkitekto-
niske DNA. Målet er, at der sker en 
omdannelse fra transportkorridor til 
bygade, hvor bevægelse sker både til 
fods, på cykel og i bil. 

Nye bylivsaktiviteter, byrum og be-
byggelse langs Randersvej, skal sikre 
mere liv i øjenhøjde langs indfaldsve-
jen, hvor aktive stueetager er en 
prioritet. Samtidig skal ny bebyggelse 
der trapper ned fra Randersvej mod 
parcelhusområderne sikre, at der 
skærmes for trafikstøj, så kvaliteten af 
disse forbedres. Parcelhusområderne 
er et vigtigt aktiv for området, som 
skal værnes om i kommende planlæg-
ning.
Kommende projekter på Christians-
bjerg skal indpasse sig i forhold til de 
eksisterende bebygningshøjder samt 
skabe passager og aktive stueetager, 
der indeholder udadvendte funktio-
ner.

Christiansbjerg skal udvikle sig til et mere aktivt og dynamisk byområde, hvor oplevelsen af by-
delen ændres så barriererne nedbrydes og bydelens rygrad, Randersvej, sammenbindes med de 
bagvedliggende byområder, og bliver en samlende bygade med liv og aktivtet. Udfordringer skal 
vendes til potentialer, og skabe bedre sammenhæng, øget tryghed og et mere aktivt byområde 
med plads til alle typer brugere og behov. Bydelens arkitektur skal tilpasses områdets DNA og 
afspejle det varierende område, hvor der er plads til alt fra villaer til boligblokke. 

Skole

Handel

Skole

Parceller
Boligblokke

Uddannelse

Kirke

Plads

SPORT

Rækkehuse

PARK

PARK

ERHVERV

STRATEGI 1

Butikstorv

Stjernepladsen

STRATEGI 1 STRATEGI 2 STRATEGI 3
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STYRKEDE GRØNNE & BLÅ  
KVALITETER  

Den blå og grønne dagsorden skal i 
langt højere grad inddrages i planlæg-
ningen, hvor man med retningslinjer 
for grønne/blå tiltag i området vil ska-
be grundlaget for sikring af rekreative 
og fremtidssikrede løsninger, der byg-
ger på landskabelige og bløde værdier 
i bybilledet. Områdets villakvarterer 
er flere steder meget grønne og fro-
dige, og dette skal i højere grad træk-
kes med ud på gadeforløb, hovedveje 
samt nye pladser og opholdsarealer.

Eksisterende grønne/blå områder skal 
styrkes og nye grønne lommeparker 
og pladser, skal udpeges og etableres 
over de kommende år. Tilsammen skal  
de rekreative områder skabe mer-
værdi for hele Christiansbjerg, samt 
en langt bedre oplevelse af området. 
Ud til Randersvej, skal der skabes 
særligt fokus på lommeparker og kob-
linger til de rekreative områder.

MØDESTEDER VED 
LETBANESTOPPENE

Byrummene omkring de fire letbane-
stop skal planlægges som attraktive 
opholdsrum for det fremtidige byliv, 
med gode og trygge forhold for 
områdets bløde trafikanter, og derved 
styrke sammenhængen på tværs af 
Randersvej.

De fire letbanestop og deres nærom-
råde skal udvikles ved bl.a. at skabe 
og styrke hvert letbanestops identitet, 
og de funktioner der er tilknyttet ste-
det. Missionen er at letbanestoppene 
indgår som mødesteder med hver 
deres fortælling om området. Letba-
nestoppene skal afpejle den karakter 
og de aktiviteter der er i nærheden af 
stoppestedet, og samtidig styrkes som 
tværgående forbindelse med styrkede 
overgange og fokus på tryghed, bedre 
opholds- og ventefaciliteter samt øget 
tilgængelighed og synlighed. 

STYRKEDE FORBINDELSER & 
SAMMENHÆNG

Der skal tages højde for både bilister, 
cyklister og gående i området, såvel 
som for den kollektive trafik. Forbin-
delser og sammenhænge skal derfor 
styrkes, så her sikres gode forhold. 

Ved at styrke de eksisterende forbin-
delser, med øget forkus på tilgænge-
lighed, gode omskiftningsmuligheder, 
øget synlighed og større tryghed, 
højnes kvaliteten af området.. 
 
Randersvejs funktion som indfaldsvej 
gør, at der ikke kan etableres fle-
re forbindelser på tværs, men de 
forbindelser, som er tilstede i dag skal 
styrkes i højere grad end vi ser dem 
i dag.  Aarhus Kommune ønsker at 
sikre bedre forhold for alle trafikan-
ter, fodgængere, cyklister og bilister 
i området. Derfor skal der generelt 
fokuseres på, at skabe bedre forhold 
for alle. 

Aarhus Universitet /
Ringgaden

Stjernepladsen

Stockholmsgade

Ringvejen /vandtårnet

BYPARKEN

PLADSEN

TORVET

BYPORTEN

STRATEGI

STRATEGI 4 STRATEGI 5 STRATEGI 6
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EN GOD BYDEL FOR ALLE

HVERDAGSLIV - PLADS TIL ALLE
Når der udvikles i området, særligt langs 
Randersvej, er det væsentligt, at der fokuse-
res på hverdagsliv, hvor der er plads til alle 
brugere og behov. Hverdagslivet omfatter 
indkøb, handel samt et blandet udbud af for-
skellige erhverv, herunder cykelmekanikeren, 
frisøren og lægen mv. Det store udbud af 
forskelligartede funktioner er særligt vigtigt 
for området, da det skaber liv i gaderummet 
samt stort flow af mennesker på kryds og 
tværs. 

TRYGHED
Et styrket hverdagsliv med et øget flow men 
en større gennemstrømning af mennesker, 
vil skabe basis for øget tryghed i bydelen. 
De primære krydsninger og færdselsveje i 
området vil benyttes mere, som flere aktivi-
teter koncentreres omkring disse. Mere liv 
og øget aktivering af stueetagerne, vil skabe 
mere tryghed for færdsel i området.

Helhedsplanområdet skal bearbejdes så der 
generelt etableres bedre belysning, øget syn-
lighed i krydsene for de bløde trafikanter og 
afsæt for mere liv på forskellige tidspunkter 
af døgnet. Det er alt sammen initiativer, som 
skal bidrage til, at helhedsplanområdet bliver 
en god bydel.

REKREATIVE OMRÅDER  
& FORBINDELSER
Aarhus kan i mange henseender tilbyde 
et bredt udvalg af aktiviteter, men særligt i 
helhedsplanområdet, er udbuddet af grønne 
og rekreative arealer begrænsede. Derfor 
skal der arbejdes mod, at områdets grønne 
profil opjusteres, så der sikres rekreative 
arealer og grønne uderum, til gavn for alle 
områdets brugere og kommende aktører. 

Det gode byliv, i særdeledeshed langs Ran-
dersvej, skal i højere grad i fremtiden også 
omfatte landskabelige og rekreative zoner 
og oplevelser, som medvirker til en bedre 
oplevelse af området og en øget herligheds-
værdi. Formålet er, at man i de centrumnære 
byområder kan komme ud, og har adgang til 
rekreative områder.

PROGRAMMERING & BLANDEDE 
BOLIGTYPOLOGIER
Som led i en god bydel for alle, er det særligt 
væsenligt, at rammerne er tilpasset alle typer 
borgere med blandt andet varierende ind-
komstforhold og pladsbehov. Dette betyder, 
at den bebyggelse der etableres samt evt. 
om- og tilbygninger, skal disponeres med 
henblik på både blandede bolig- og lokale-
strørrelser, samt variation i lejeudgifterne.  
Aarhus Kommune har en ambition om, at 
der i området skal etableres flere almene- 
og familieboliger. Den blandede bolig- og 
beboersammensætning kan bidrage til en 
øget diversitet, og skabe variation i  brugs-
mønstre.

BØRN, UNGE OG UDDANNELSE
Man forventer på områdets folkeskoler, 
Katrinebjerg- og Skovvangskolen, at der over 
de kommede 10 år vil være en underkapa-
citet på ca. 12 lokaler samlet set for begge 
skoler. Med en fortætning af området, med 
flere familieegnede boliger, skal skolerne 
med tiden udvides, så deres kapacitet øges i 
takt med en kommende byforbedring. 

I forhold til dagtilbud vurderer Børn og 
Unge, at der indenfor de næste ti år ikke er 
behov for nye arealer til dagtilbud indenfor 
helhedsplanens område. 

En god bydel for alle, er Aarhus Kommunes overordnede vision, som dækker over en bred 
vifte af temaer, hvor hverdagslivet med tryghed, rekreative områder, programmering, blandede 
boligformer, offentlige service, sport- og fritids faciliteter, uddannelsesinstitutioner, skoler og 
daginstitutioner er nødvendige er med til at skabe den gode by
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AARHUS KOMMUNES 
ØNSKER:
• At sikre en helhed i 

udviklingen, hvor alme-

ne boliger i højere grad 

tænkes sammen med de 

omkringliggende områder. 

• At bevare eksisteren-

de idrætsfaciliteter og 

opgradere de nuværende 

idræts- og fritidsarealer i 

området, og det omfang 

der er muligt. 

• At sikre et fokus på til-

gængelighed og blandede 

boligtilbud.  

• At sikre areal til fællesska-

bende funktioner i form af 

mødesteder og kulturak-

tiviteter. 

• At skabe gode og trygge 

by- og gaderum vha. ny 

bebyggelse med udad-

vendte og aktive stue-

etager. 

• At skabe rammerne for 

forskelligartede aktiviteter, 

permanente som midlerti-

dige, i byens rum.
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Børnehave på Christiansbjerg

STRATEGI 1
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Ved Universitetsbyen skal AU BSS (School 
of Business and Social Sciences) indenfor de 
kommende år flytte ind i det gamle kommu-
nehospitals lokaler, og omdannes til et nyt 
campus, Universitetsbyen. Der ses potentiale 
for, at Universitetets aktiviteter kan udvides 
på arealet v. parkeringspladsen omkring læ-
rerseminariet, og evt. kombineres med billige 
studieboliger til de mange studerende, der 
bor og studerer i Aarhus. 

AKTIVITETER & BEVÆGELSE
Da der er tale om et, på mange måder, 
allerede fuldt udbygget område, er der en 
bevidsthed om, at det er en svær øvelse at 
finde egnede frie arealer til nye idrætsfacili-
ter. Derfor skal man i første omgang sikre en 
bevarelse og opgradering af de nuværende 
idræts- og fritidsarealer indenfor helheds-
planens område.  Arealer til nye faciliteter 
må derfor findes i området omkring Olof 
Palmes Allé, hvor arealerne tillader bedre 
plads til etablering af nye idrætsfaciliteter. 

Der ses store muligheder i, at omlægge grus-
banen på Katrinebjergskole til kunstgræs. 
Det samme gør sig gældende for den sydlige 
grusbane på Christiansbjerg Idrætscenter. I 
nærhed til helhedsplanen ses mulighed for 
at udvide halkapaciteten på Nr. Boulevard 
Idrætscenter eller Christiansbjerg Idræts-
center.

Herudover er det vigtigt, at bydelen sikres 
generelt i forhold til bevægelse og andre fæl-
les aktivitet, ved at indarbejde mindre zoner 
rundt i bydelen, med mulighed for plads til 
blandede aktiviteter for både børn, unge og 
voksne. Dette kunne bl.a. være i forbindelse 
med letbanestoppenes pladsdannelser.

RETNINGSLINJER
• Kommunale servicefunktioner skal ind-

passes i området, og sikre, at der med 
øget tilvækst af borgere bosiddende i 
området, også er tilsvarende instituti-
ons-, skole og fritidsmuligheder tilstede. 

• Ny bebyggelse skal understøtte det 
gode fællesskab i bydelen, og medvirke 
til at sikre blandede boligtypologier. 
Der skal indtænkes gode pleje-/ældre-, 
familie-, almene- og studieboliger i nye 
projekter.  

• Der skal skabes plads til ca. 40 pleje-
boliger, som en del af et kommende 
udviklingsprojekt. 

• Nye projekter langs Randersvej skal 
understøtte karakteren af bygade med 
udadvendte akviteter i stueetagen, 
kantzoner o.lign.

• Bylivstiltag og udviklingsprojekter skal 
generelt styrke det daglige liv på Christi-
ansbjerg. Nye funktioner i forbindelse 
med udviklingstiltag, må ikke udvande de 
steder som fungerer, men skal derimod 
tilføje nye funktioner, der bidrager til at 
flere borgere bruger de offentligt tilgæn-
gelige funktioner, særligt langs bygaden/
Randersvej.

• Bydelens fællesråd skal inddrages tidligt i 
forbindelse med nye projekter, og bidra-
ge med viden om området. Vidensdelin-
gen skal sikre, at der tidligt i projektud-
viklingen tages ejerskab på kommende 
projekter, og sikre den gode dialog 
mellem eksisterende og nye beboere/
brugere i området. 

• Byens rum skal udformes med menne-
sket i centrum med indretning der sikre  
sikre gode og komfortable opholdszo-
ner til både korte og længerevarende 
ophold, bevægelses-/aktivitetsmulighe-
der og begrønning.

STRATEGI 1
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Forretninger ved Stjernepladsen

Butik i stueplan, Christiansbjerg

Legeplads ved Reginehøj Byrum ved Nobelparken

STRATEGI 1
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Det varierende byliv er 
en del af områdets unikke 
identitet og egenart, som 
Aarhus Kommune med 
en fremtidig byudvikling 
ønsker at bevare og bygge 
videre på. 
En realisering af helheds-
planen forudsætter at de 
offentlige services og eksi-
sterende forhold bevares 
og styrkes.

Signaturforklaring

STRATEGI 1

Boliger

Almeneboliger; blandet
familie- og ungdomsboliger

Skoler

Sports- og fritidsfaciliteter

Daginstitutioner 

Uddannelsesinstitutioner

Plejehjem og ældreboliger
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Nordre R
inggade

Vestre
 Ringgade

Hasle
 Ring

vej

Vejlb
y Ringvej

Katrinebjerg-
skolen

Stadion

Risvangs Allé

Reginehøj

Christiansbjerg 
Idrætsanlæg

Nordvestpassagen

Katrinebjergvej

Skovvangsvej

Stockholmsgade

Brendstrupvej
Skovvang-

skolen

Christianskirken

S

S

S

S

Randersvej som barriere

Skoledistrikt 
Skovvangsskolen

Skoledistrikt 
Katrinebjergskolen

Skoledistrikt 
Samsøgades Skole

Skoledistrikterne: Storvangsskolen, Katrine-
bjergskolen og Samsøgades Skole 

STRATEGI 1

”MAN KAN JO FAKTISK 
LEVE ET HELT LIV LANGS 
RANDERSVEJ”e interessenter

- Citat fra dialog med lokale interessenter



NobelparkenBycenter

Stockholmsgade

Skovvangsvej
Bøgegade Funch Thomsens Gade

Kastaniegade

Handel & boliger
Udadvendte fuktioner & boliger Udadvendte fuktioner 

& boliger
Stjernepladsen

NobelparkenBycenter

Stockholmsgade

Skovvangsvej
Bøgegade Funch Thomsens Gade

Kastaniegade

Handel & boliger
Udadvendte fuktioner & boliger Udadvendte fuktioner 

& boliger
Stjernepladsen
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ET STYRKET BYCENTER

BYCENTER 
Randersvej skal fremadrettet være en tydelig 
rygrad for udviklingen af området, med ét 
samlet lokalt handels- og centerområde. 
Enkelte steder langs Randersvej vil udvik-
lingen være mere omfattende, da særligt 
området nord for Stjernepladsen, fremstår 
usammenhængende og fragmenteret. Ved 
Skovvangsvej sker der et tydeligt skifte i 
anvendelse og rumlighed, hvor oplevelsen af 
det definerede bymiljø ophører, og erstattes 
af enkeltstående tankstationer og dagligvare-
butikker, blandet med åbne parkeringsarealer 
og ubenyttede arealer. 
Ny bebyggelse ved Stockholmsgade og 
Kastanjegade bør derfor tage højde for ople-
velsen af et fremtidigt byrum, ved at tilstræ-
be en arkitektonisk udformning, der bidrager 
til at samle området på tværs af Randersvej.
Ny bebyggelse i centerområdet skal desuden 
placeres ud til gadeforløbet med aktive og 
udadvendte funktioner i stueplan, således 
at der dannes et klart defineret byrum for 
handel og ophold. Særligt vigtigt er også, at 
her opføres erhvervslokaler med varierende 
butiksstørrelser, så både større kædebutik-
ker og mindre butikserhverv kan aktivere 
området med forskellige programmer, på 
forskellige tidspunkter af døgnet.

Ved de fire letbanestop bør byrummene 
udformes med aktive kantzoner, så her 
opstår centrale knudepunkter for bycen-
teret med udstillingsmulighed for butikker, 

opholdsarealer for cafeer osv.  Indfaldsvejen 
skal prioriteres som et samlende byrum 
med bylivsfunktioner, transportmuligheder, 
omstigningspunkter og opholdsarealer.
Der skal yderligere sikres gennemgange i 
ny bebyggelse ud til Randersvej ved f.eks. 
portåbninger eller mellemrum i bygnings-
kroppen for derved at knytte centerom-
rådets funktionen til de bagvedliggende 
boligområder, og samtidig bidrage til at skabe 
en variation i facaden. 

KOBLING TIL DE BAGVEDLIGGEN-
DE BOLIGOMRÅDER
Ny bebyggelse i området skal styrke forbin-
delsen mellem bycenter og boligområder, så 
der sikres en overordnede sammenhæng. 
Udviklingen skal både styrke et fremtidigt 
bycenter, såvel som boligområdernes allere-
de eksisterende kvaliteter. Det er vigtigt, at 
her skabes tydelige sammenhænge i og om-
kring centerområdet, da dette er en forud-
sætning for et bæredygtigt og aktivt bymiljø.
Her skal sikres gode stiforbindelser, som 
kan være med til at styrke den overordnede 
sammenhæng mellem områderne omkring 
indfaldsvejen. Dette gælder for både områ-
dernes interne tilknytning til centerområdets 
handelsfunktioner, den kollektive trafik, til-
gangen til områdets rekreative tilbud, skoler 
og institutioner, kolonihaver mv.

Randersvej skal udvikles som et sammenhængende centerområde med et aktivt bymiljø. 
Byrummene omkring indfaldsvejen skal derfor styrke den lokale sammenhænge med plads til 
funktioner, som bylivsfremmende erhverv og cafeliv, samt planlægges med gode opholdsarealer 
og rekreative pladsdannelser i forbindelse med letbanestoppene.

Eksempel på muligt fremtidigt gadeforløb, set mod øst, omkring bycentret langs Randersvej

Handel

Stjernepladsen

STRATEGI 2

AARHUS KOMMUNES 
ØNSKER: 

• At indrette akti-
ve kantzoner langs 
Randersvej, som kan 
benyttes i forlænglse 
af erhvervslivet samt 
bidrage til aktive op-
holdsarealer. 

• At koncentere center-
funktionerne omkring 
de to letbanestop v. 
hhv. Stockholmsgade og 
Stjernepladsen. 

• At sikre gode forbindel-
ser fra centerområdet 
til de bagvedliggende 
boligområder.  

• At sikre opholdsare-
aler langs Randersvej 
tilpasset områdets 
begrænsninger i forhold 
til pladsforhold og 
trafikstøj.  

• At styrke Randersvej 
med aktivitet, og give 
mulighed for gentænk-
ning af eksisterende 
bebyggelse i forbindelse 
med store parkeringsa-
realer og trafikrum ud 
til Randersvej. 



Eksisterende bebyggelse, fjernet

Ny bebyggelse, tilføjet

NobelparkenBycenter

Stockholmsgade

Skovvangsvej
Bøgegade Funch Thomsens Gade

Kastaniegade

Handel & boliger
Udadvendte fuktioner & boliger Udadvendte fuktioner 

& boliger
Stjernepladsen

NobelparkenBycenter

Stockholmsgade

Skovvangsvej
Bøgegade Funch Thomsens Gade

Kastaniegade

Handel & boliger
Udadvendte fuktioner & boliger Udadvendte fuktioner 

& boliger
Stjernepladsen
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Eksisterende forhold med markering af bycentret

McDonalds

Stjernepladsen

Lån og Spar Bank
Skovvangsvej

Nordvest passagen

Randersvej

Randersvej

Stockholmsgade

Norges Allé

Brendstrupvej

La
ng

ela
nd

sg
ad

e

Div. handel

Netto

Shell

Q8

BYCENTERET STYR-
KES OG UDVIKLES 

Fra Stjernepladsen til Shell, 
er der stort potentiale for, 
at byudvikle med henblik 
på et styrket bycenter 
på Christiansbjerg. Åbne 
parkeringsarealer og tank-
stationer skal gentænkes 
og styrkes. Udadvendte og 
aktive funktioner i en ny 
bebyggelse, vil være med til 
at øge herlighedsværdien af 
strækningen, og sikre byliv 
langs hele Randersvej inden-
for helhedsplanens område. 

Snittet nederst på siden 
viser hvordan en byudvikling 
indenfor bycenteret med 
bebyggelse vil skabe dialog 
med områdets eksisterende 
bagvedliggende boligom-
råder, og samtidig sikre 
begrønning af gaderummet i 
forbindelse med Randersvej. 

STRATEGI 2
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UDVIKLING AF CHRISTIANSBJERG

UDVIKLING LANGS RANDERSVEJ
Randersvej fremstår i dag lettere fragmen-
teret med en stor variation i bebyggelsen 
ud til Randersvej, i form af karrébebyggelse i 
4-6 etager, stokbebyggelse i 2-4 etager samt 
solitære høje huse i op til 8 etager. Med 
helhedsplanen ønsker Aarhus Kommune, at 
nybyggerier og udviklingsprojekter tilpasses 
skalaen på nabobebyggelsen, for derved på 
sigt at kunne flette området langs indfaldsve-
jen bedre sammen, som et helstøbt by- og 
vejrum. 

For at skabe en velfungerende sammenhæng 
mellem ny og eksisterende bebyggelse, skal 
der arbejdes med en gradvis skalering af 
bebyggelseshøjder, så sammenhængen og 
relationen internt i området styrkes. Det be-
tyder, at der anbefales at der bygges middel 
til høj bebyggelse op til maks 6 etager, som 
randbebyggelse ud mod Randersvej, samt 
at bebyggelsen skal nedtrappes i forhold 
til det bagvedliggende bebyggelsesområde, 
typisk villakvarterer. Det er vigtigt, at nye 
udviklingsprojekter tager udgangspunkt i den 
lokale kontekst og skala, for at sikre harmo-
niske overgange fra forsiden mod Randers-
vej, til de bagvedliggende boligområder. 

Kommuneplanen tillader en højere grad af 
udvikling langs byens særlige vækstakser, 
såvel som en højere bebyggelsesgrad ud til 
markante vejkryds. Helhedsplanen omfatter, 
foruden Randersvej, de store vejkryds ved 
Ringvejen og Ringgaden, som er fremhævet 
som områder, hvor højhusbebyggelse kan 
være en mulighed. I området findes allere-
de eksempler på høj bebyggelse ved hhv. 
Reginehøj, Nobelparken og boligforeningen 
Kalmargade. 
Som udgangspunkt må et nyt projektområde 
maksimalt variere med en etage mod eksi-
sterende nabobebyggelse, såvel som at høje-
re bebyggelse kun må etableres i forbindelse 
med de to markante vejkryds ved Ringgaden 
og Ringvejen. 
En forudsætning for en øget etagehøjde vil 
være, at de enkelte projekter kan fremvi-
se kvalitative tiltag i forhold til helheden i 
området, og at de samtidigt følger Aarhus 
Kommunes højhuspolitik, der stiller skærpe-
de krav til bebyggelse over 6 etager. 
Kulturmiljørådet har i forbindelse med for-
arbejdet til helhedsplanen screenet området 
med henblik på en vurdering af hvilke steder 
man ser mulighed for omdannelse, og hvor 
der skal ske yderligere undersøgelser (se 
illustrationen s. 27)

Det indre Christiansbjerg skal udvikles som et sammenhængende og attraktivt område med 
tydelige rammer for bylivet. Her vil derfor være et særligt fokus på at styrke oplevelsen af Ran-
dersvej som et centerområde med ny bebyggelse, der understøtter denne funktion og styrker 
tilknytningen til de mange omkringliggende boligområder. 

STRATEGI 3

AARHUS KOMMUNES 
ØNSKER: 

• At understøtte en kon-
centreret byudvikling 
langs Randervej i for-
bindelse med letbanen. 

• At sikre nybyggerier 
skal placeres, som 
randbebyggelse ud til 
indfaldsvejen. 

• At ny bebyggelse langs 
Randersvej sikre visuel 
sammenhænge på tværs 
af indfaldsvejen. 

• At nye projektområder 
maksimalt varierer med 
én etage mod eksiste-
rende nabobebyggelse 
i de bagvedliggende 
villakvarterer. 

• At ny bebyggelse langs 
Randersvej skaleres ned 
i forhold til bagvedlig-
gende boligområder 
med en respektafstand. 

• At sikre forbindelser 
i ny bebyggelse mel-
lem Randersvej og de 
bagvedliggende bolig-
områder. 



Ringvejen

Ringgaden
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KULTURMILJØVURDERING
i forbindelse med omdannelse og ny bebyggelse

Ingen omdannelse
Området bevares

Omdannelse mulig (A)
Område der i udgangspunktet må omdannes

Område skal undersøges
Ved evt. omdannelse skal området undersøges

Områder udenfor vurdering
Skoler, universitet, kolonihaver og boligforen.

Omdannelse med bevaringshensyn
Område skal vurderes før evt. omdannelse

Omdannelse mulig (B)
Område må omdannelse med betingelser

STRATEGI 3
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UDVIKLING I DE BAGVEDLIGGEN-
DE BOLIGOMRÅDER
Aarhus Kommune ønsker, at ny bebyggel-
se i de bagvedliggende boligområder skal 
tilpasses nabobebyggelse, så området der 
afgrænses af helhedsplanen på sigt vil fremstå 
som en sammenhængende bydel. Da de bag-
vedliggende boligområder stort set er fuldt 
udbygget vil en udvikling primært indebære 
til- og ombygning samt fortætning af eksiste-
rende bebyggelse og bebyggelsesstrukturer 
samt mindre byggeprojekter, der kan øge 
kapaciteten for beboelse i området. Der ska-
bes også mulighed for, at flere matrikler i de 
bagvedliggende boligområder kan sammen-
lægges til større felter til by-, dobbelt- eller 
rækkehuse. 
Udviklingen skal desuden tage udgangspunkt 
i områdets eksisterende kvaliteter, herunder 

byrum og bygninger. For eksempel udgør 
de lave rækkehusbebyggelser, beliggende 
omkring Christiansbjerg Kirke og boligkar-
réerne ved Stjernepladsen, særlige bymæssi-
ge egenskaber, der bidrager til områdernes 
unikke udtryk.
Det er nødvendigt, at der i forbindelse med 
ønsker til omdannelse fokuseres på det sam-
lede bymiljø, og at de eksisterende bygninger, 
særlige vejforløb og centrale pladsdannelser 
tillægges en stor værdi, som nødvendige res-
sourcer, der skal bringes i spil i udviklingen 
hhv. havebyen, kolonihaver, karréer, villakvar-
ter, parcelhuse, moderne boligblokke osv.

Udviklingen af Christiansbjerg, skal ske med 
afsæt i tænkningen om ’Byliv før Byrum før 
Bygninger’ samt specifikke udviklingsprincipper.
Dette beskrives på de følgende sider.

STRATEGI 3



Ringvejen

Ringgaden
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UDVIKLINGSPOTENTIALER
ved omdannelse og ny bebyggelse

Høj
5-6 etager

Lav
1-2 etager

Middel
3-4 etager

Højhuse
v. markante 

kryds

STRATEGI 3
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BYLIV 
RETNINGSLINJER
Særligt for helhedsplanområdet, er den 
blandede sammensætning af boligtyper, 
funktionalitet og brug. Men de forskellige 
delområder fungerer, som små enklaver 
uden sammenhæng til hinanden.
For at styrke bylivet i området, skal områ-
dets beboere, brugere og Aarhus Kommune 

i fællesskab arbejde udfra en række princip-
per, der skal skabe den nødvendige sammen-
hæng, som kan skabe nye synergier og øget 
sammenhæng på tværs af boligområder, men 
også Randersvej. Der skal derfor arbejdes 
mod, at: 

1. Styrke borgerinvolveringen med ind-
dragelse fra alle brugergrupper, og lave 
indsatser for, hvordan man skaber mere 
byliv i området, der skal tiltrække nye 
borgere og initativtagere, der vil spille 
ind i området og dets kvaliteter. Udvik-
lere der er interesseret i området, skal i 
højere grad inddrage områdets fælles-
råd, så der skabes ejerskab og engage-
ment i projekterne, samt at værdierne 
på Christiansbjerg bæres videre gennem 
dem der bor og bruger området i dag. I 
fællesskab skal der udtænkes muligheder 
og vidensudveksles. 
 

2. Styrke eksisterende aktiviteter i områ-
det, og skabe plads til og rum for nye 
aktiviteter, både permanente og mid-
lerdige. Christiansbjerg rummer mange 
gode funktioner i dag. Der skal skabes 
en øget synlighed på bydelens kvalite-
ter, f.eks. gennem de nye mødesteder 
v. letbanestoppene, som platforme for 
udveksling af viden om aktiviteter og 
arrangementer i området - disse kan 
fungere som bydelen opslagstavler. 
 

3. Styrke livet mellem husene, hvor Aarhus 
Kommune i udgangspunktet kan bidrage 
med de fysiske rammer, begrønning af 
gaderum, bedre fælles faciliteter til gavn 
for alle aarhusianere, mens borgerne 
skal bidrage med livet og aktiviterne, 
der skaber et levende byområde, som 
vil styrke Christiansbjerg som helhed.

STRATEGI 3
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Byrum ved Nobelparken.

STRATEGI 3



P

Plads

Handel

Caféer
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BYRUM 
RETNINGSLINJER
Randersvej er dominerende som markant 
indfaldsvej gennem området, og opleves 
som knudepunkt for trafikken ind og ud af 
Aarhus. Men området skal fremadrettet ikke 
defineres ud fra denne markante barriere, 
men i højere grad som et dynamisk, grønt og 
levende byområde, med byrum der indbyder 
til ophold, møder på tværs af kvarterer og 

større by- og oplevelsesmæssige sammen-
hænge. Området bærer præg af store par-
celhus- og rækkehusområder, hvor livet i høj 
grad leves på egen matrikel, men livet skal i 
højere grad trækkes med ud i det offentlige 
rum, hvorfor der skal gøres en indsats for, 
at skabe levende og indbydende offentlige 
og fællesarealer, herunder vejrum, pladser/
torve og grønne områder. Der skal abejdes 
mod, at:

1. Skabe mere begrønning, der særligt 
fra Randersvej leder ind i området, og 
afspejler den grønne karakter, som ses 
i både villakvartererne og i forbindelse 
med de større boligområder ved fx 
Reginehøj og Kalmarparken. Områdets 
grønne profil skal tydeliggøres, og være 
med til at øge herlighedsværdien af det-
te markante og blandede byområde, kun 
få kilometer fra centrum af Aarhus.  
 

2. Skabe nye og aktivere eksisterende  
byrum med funktioner, der kan under-
støtte det liv og de aktiviteter, som er 
til stede i dag, særligt de 4 mødesteder/
letbanestop samt grønne lommer, der 
forbinder Randersvej med de bagved-
liggende boligområder. Her skal skabes 
nye zoner og opholdsmuligheder. 
 
 

3. Skabe bedre opholdsmuligheder og 
større tryghed i de primære offentlige 
rum, hvor øget fokus på funktionalitet 
og indretning af byrummene skal ind-
byde til ophold og understøtte tryghed 
for områdets borgere og byens daglige 
brugere af byrummene. Det er væsenligt 
at byrummene indrettes med henblik på, 
at skabe behagelige zoner med tanke på 
opholdszoner, wayfinding, minimal støj, 
god belysning og parkeringsmulighe-
der, som skal understøtte og styrke de 
udadvendte og aktive programmer der 
er i relation til både de eksisterende og 
nye byrum. 

STRATEGI 3



Det traditionelle parcelhuskvarter
kan til-/ombygges eller 
byudvikles i større felter 

Eksempel B
10 matrikler (10 boliger)
omdannes til 20 byhuse 

i 2-3 etager 

Eksempel A
De enkelte parcelhusejere, 

kan om-/tilbygge deres
huse med op til +1 etage

ift. naboen 

Randersvej 

Høj bebyggelse tillades 
ud mod Randersvej for at
skabe bedre støjforhold 

i villakvarterne  

Bygningshøjde og volumen
nedtrappes mod de

bagvedliggende boligområder

Der skabes varierende kantzoner, 
inspireret af Universitetet, til 

indretning af ophold og beplantning 

Eksisterende bebyggelse 
sikres bedre støjforhold med en ny 

og støjafskærmende bebyggelse
ud til Randersvej. 

Passager og porte skal skabe 
nye sammenhænge og kontakt 

til det bagevedliggende boligområde. 

Bebyggelse - tæt/lav
Bagvedliggende 
boligområder

Bebyggelse - middel/høj
Langs Randersvej
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BYGNINGER 
RETNINGSLINJER
Særligt for Christiansbjerg, er dens store 
variation af forskellige typer bebyggelse, som 
boligblokke, karrér, villaer, by-, dobbelt- og 
rækkehuse. Helhedsplanens retningslinjer 
skal bl.a. sikre, at der tillades bebyggelse, høj 
som lav, de mest hensigtsmæssige steder. 

I forbindelse med ny bebyggelse, skal hel-
hedsplanen derfor sikre, at:
• der skal planlægges for større sammen-

hængende områder i lokalplanlægningen.  

• høj bebyggelse udelukkende placeres 
ud til Randersvej, som det fremgår af 
illustrationen s. 29, og trappe ned mod 
den bagvedliggende bebyggelse. 

• ny bebyggelse langs Randersvej skal ind-
holde gode og karakterfulde kantzoner, 
som bidrager til, at Randersvej aktiveres, 
gøres trygt, og udvikles som urban og 
dynamisk bygade i Aarhus.  

• der langs Randersvej er fokus på at 
skabe bebyggelse, der går i dialog med 
sin kontekst, og tager farve af de karak-
tergivende byggerier i området, herun-
der særligt universitetsbyen med gavl-/
længemotivet, der skaber variation og liv 
i facaden. 

• der indenfor området skal være en 
opmærksomhed på kirkernes synlighed. 
For at bevare væsentlige sigtelinjer skal 
her derfor udarbejdes visualiseringer af 
ny bebyggelse, der redegør for at even-
tuelle indsyn til kirkerne ikke svækkes. 

• nye bebyggelse, skal være af høj ar-
kitektnisk værdi og give merværdi til 
området som helhed. Det er vigtigt at 
ny bebyggelse indskriver sig i kvarterets 
overordnede udtryk og fortælling. 

• at sammenlægning af flere matrikler i de 
bagvedliggende boligområder, til større 
udviklingsprojekter udelukkende sker, 
hvor den eksisterende bebyggelse er af 
ringe arkitektonisk kvalitet, eller som 
helhed fremstår uharmonisk. Der skal 
særligt tages hensyn til ældre karakter- 
givende bebyggelse. 

• til- og ombygning af eksisterende boliger 
i bl.a. de bagvedliggende boligkvarterer 
kan tillades med maksimalt +1 en etage 
i forhold til nabobebyggelse.

STRATEGI 3



Ringvejen Reginehøj bypark

Ringgaden Gl. kommunehospital Tunnel til 
Universitetsparken

Skt. Johannes kirke

Nobelparken

Bycenter

Ringvejen/Vandtårnet
Stockholmsgade

Stjernepladsen
Ringgaden/Universitetet

Bolige
r

Bolige
r

Bolige
r

Kontor

Kontor

Kontor

Udadvendte funktioner
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PRINCIP 1 LEVENDE BYOMRÅDE

PRINCIP 3 KANTZONER & OPHOLD
Ny bebyggelse skal i videst muligt omfang 
trækkes tilbage fra fortovet og vejarealerne 
langs Randersvej, så der skabes kantzoner 
og plads til større eller mindre forarealer 
samt begrønnede lommeparker, hvor bylivet 
kan blomstre. Dette vil ændre oplevel-
sen og styrke kvaliteten langs indfalds- og 
fordelingsvejene. Altaner og terrasser skal 
placeres væk fra makrante støjgener fra veje, 
for at opnå de bedste opholdsarealer.

Langs Randersvej aktiveres stueetagerne 
med varierende og udadvendte funktio-
ner, der skal imødese blandede formål, og 
styrke området med nye bylivsfunktioner. 
De udadvendte funktioner i stueetagen, skal 
bidrage til en generel aktivering af området, 
på forskellige tidspunkter af døgnet. 

PRINCIP 2 PROGRAMMERING
Omkring bycentret, skal funktionerne i 
stueetagen hovedsageligt være butikker, 
supermarkeder og andre hverdagsfunktioner, 
mens der i de øvrige områder, hvor der laves 
ny bebyggelse, kan være en bredere vifte af 
udadvendte funktioner. Over stueetagen bør 
bebyggelsen udformes til primært boliger, 
herunder almene-, studie og familieboliger 
samt erhvervs-/kontorlokaler i forskellig 
lokalestørrelse. 

Eksempel på muligt fremtidigt gadeforløb set mod øst, Randersvej

STRATEGI 3

BEBYGGELSE 
LANGS RANDERSVEJ
Ny bebyggelse langs 
Randersvej skal indpasses i 
den eksisterende bebyg-
gelse, og trappe ned til 
tæt-lav bebyggelse imod 
villakvartererne i  1-3 
etager.

For at skabe en langt 
mere bymæssig karakter, 
svarende til den lokation 
som Randersvej ligger 
i forbindelse med, skal 
bebyggelsen frem og 
markere sig i gaderummet 
- i modsætning til i dag, 
hvor store åbne asfalt- og 
parkeringsarealer domi-
nerer den nordlige del af 
helhedsplanområdet. 

Langs Randersvej skal 
begrønning indpasses i 
facaden, omkring og på 
bebyggelsen. 

I krydsene ud til Ring-
gaden og Ringvejen kan 
tillades høje huse, som 
markerer indgangen til 
området, som pejlemær-
ker for Christiansbjerg.



Ringvejen Reginehøj bypark

Ringgaden Gl. kommunehospital Tunnel til 
Universitetsparken

Skt. Johannes kirke

Nobelparken

Bycenter

Ringvejen/Vandtårnet
Stockholmsgade

Stjernepladsen
Ringgaden/Universitetet

Galv

Længe

Taktfast rytme 
i facaden

Universitets-
princippet

Rækkehus-
typologien

Eksisterende bebyggelse, fjernet

Ny bebyggelse, tilføjet
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PRINCIP 4 BEPLANTNING

PRINCIP 5 OMRÅDETS DNA

I forbindelse med ny bebyggelse og omdan-
nelse af eksisterende bebyggelse, skal be-
plantning af facader, tagflader og kantzoner 
indtænkes. Der skal fokuseres på optimale 
vækstvilkår, så den beplantning der anlægges, 
også er egnet til de vind-/vejr-/lysforhold, 
som er gældende i forbindelse med bebyg-
gelsen. Opholdsarealer skal ligeledes tænkes 
som landskabelig arealer, således at de frem-
står grønne og frodige.

Området er særligt karakteristisk ved den 
markante bebyggelse omkring Universitetet 
med de stringente og smukke teglstens-
byggerier, som indeholder enkle og rolige 
landskabelig kantzoner, smukt indpasset i fa-
caderækken, skiftevis galv og længe. Foruden 
Universitets-princippet, som bør indtænkes 
langs Randersvej, er Christiansbjeg karakte-
riseret ved dens mange rækkehusområder 
i gule eller røde teglsten med en taktfast 
rytme. Disse to bygningstypotoliger bør 
anvendes i forbindelse med nybyggeri, hvor 
f.eks. rækkehustypologien, kan anvendes 
som nedtrappende element til de tæt/lave 
områder.

PRINCIP 6 PEJLEMÆRKER & HØJDE
I Ringgade- og Ringvejskrydset vil høje huse i 
udgangspunktet ikke afvises. Bebyggelsen skal 
designes med en særlig karakter, som urbane 
pejlemærke for området. Høj bebyggelse 
på disse lokationer, skal forholde sig til de 
gældende krav og retningslinjer i Aarhus 
Kommunes højhuspolitik, såvel som indpas-
ses i den nære bykontekst.

STRATEGI 3



38  |   STRATEGI

PRINCIP 8 TÆT-LAV BYGGEFELTER
I forbindelse med fortætning af tæt-lav 
villakvarterne kan flere matrikler sammen-
lægges til række-, dobbelt- eller byhuse i op 
til 3 etager samt evt. saddeltag (se retnings-
linger for bebyggelse).  Ved omdannelse af 
villabebyggelse til rækkehuse, skal der være 
særligt fokus på familie- og almene boliger, så 
der bliver en højere koncentration af disse i 
området.

PRINCIP 9 OM-/TILBYGNING
Ny bebyggelse skal indpasses i den eksi-
sterende bymæssige struktur, og bør ikke 
variere mere end 1 etage + evt. saddeltag fra 
en eksisterenede nabobebyggelse. Ny bebyg-
gelse eller tilføjelse af bebyggelse til eksiste-
rende, må ikke fremstå visuelt fremmed for 
området. 
Der skal yderligere tages højde for bebyg-
gelse og særlige sammenhænge indenfor 
områder udpeget med bevaringsinteresser 
(se kort s. 29).

PRINCIP 7 STØJ,  VIND OG VEJR
Bebyggelsen skal langs Randersvej og de 
større interne fællesveje, være med til at 
mindske støjgenerne generelt i området. Det 
betyder, at koncentrationen af højere og tæt-
tere bebyggelse skal ske langs den støjtunge 
indfaldsvej, og trappe ned derfra. Ny bebyg-
gelse skal generelt også indtænke optimale 
opholdsarealer uden for store vindgener, og 
med etablering af passager og gennemgange 
der kan skabe ly/læ for bygningens brugere 
samt øvrige forbipasserende. 

STRATEGI 3

BEBYGGELSE I TÆT-
LAV BEBYGGELSE
Store dele af helheds-
planområdet omfatter 
klassiske parcelhusgrunde 
og meget markante områ-
der med rækkehuse, som 
gennem tiden er skudt op 
løbende. Rækkehuse og 
parceller er det synlige 
historiske billede på den 
udvikling, der er sket gen-
nem tiden. Hvert kvarter 
afspejler én måde at bygge 
på, men fælles for dem er, 
at de primært er udført i 
tegl, typisk røde eller gule, 
med saddeltage. 

Karakteren af ny be-
byggelse i området bør 
derfor i sin helhed lade 
sig inspirere af Christi-
ansbjergs karakteristiske 
byggeskik, som trods vari-
ation, definere den særlige 
DNA, som kendetegner 
området. 

Særligt vigtigt for området 
er, ved bybyggeri samt 
om-/tilbygning, at der 
udføres bebyggelse af høj 
arkitektonisk værdi og 
kvalitet.
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Varierende bygningshøjde og facadevariation, skaber nicher og varierende kantzoner til ophold, som bymæssige pusterum 

Facade/gavl-motiv fra Uni, skaber variation i facaden

Den gule tegl skaber smukt baggrundstæppe til det grønne

Titel Titel

Titel

STRATEGI 3

UNI-PRINCIPPET  
Universitetsparken er særligt 
kendetegnet ved dens smukke 
gule teglbebyggelse beplantet 
med vedbend og et stringent skif-
te mellem galv/længemotivet mod 
hhv. gaden og parken. Variationen 
i facaden skaber kantzoner af 
forskellig størrelse til begrønning, 
ophold og pladsdannelser. Det 
enkle udtryk er særligt karakte-
ristisk for området, og skal an-
vendes som designmotiv, når der 
bygges nyt i mere end 3 etager. 
 
RÆKKE-/BYHUSET 
Særligt for området er dens man-
ge og fine række-/byhusbebyggel-
ser, der i større eller mindre om-
råder, skaber små enklaver med 
fortættede byzoner med unikke 
fællesarealer og stærkt naboskab. 
Karakteren bør videreføres ifm 
udvikling af  tæt-/lavbebyggelse.
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STYRKEDE GRØNNE & BLÅ KVALITETER

Beplantningen langs Randersvej er inden for de sidste par år blevet inddraget i forbindelse med 
udvidelsen af vejarealerne, herunder busbaner og senere anlæggelsen af letbanen, som flere 
steder har krævet udvidelse af krydsene. Byudviklingsprojekter skal derfor fremover priorite-
re beplantning, og indtænke grønne elementer i planlægningen, som en vigtig del af områdets 
udvikling, og som en del af forskønnelsen af Randersvej.

GRØNNE ELEMENTER 
Randersvej mellem Ringvejen og Ringgaden 
fremstår primært på bilernes præmis, uden 
lommer og nicher til ophold, og kun med en 
begrænset mængde af grønne arealer. Letba-
nens græsunderlag er det mest konsekvente 
og gennemgående landskabelige element 
langs Randersvej. De mange private par-
cel- og villagrunde medvirker til, at området 
fremstår visuelt grønt. De kommende udvik-
lingsprojekter skal bidrage til, at understøtte 
og begrønne lokale pladsdannelser, parker 
og øvrige rekreative muligheder.

Generelt skal der i udviklingen være en 
opmærksomhed på, at forskønne området 
yderligere med begrønning. Grønne elemen-
ter og arealer i forbindelse med ny bebyg-
gelse, skal bidrage til en begrønning af ikke 
kun projektet selv, men også bidrage til den 
rekreative værdi for det omkringliggende 
nærområde. Dette kan blandt andet ske ved 
flere grønne kantzoner, plantning af træer 
ud mod offentlig vej, tagterrasser med synlig 
begrønning fra gadeplan, og grønne opholds-
arealer på terræn. De grønne elementer 
og opholdsarealer kan f.eks. indtænkes 
som begrønnede kantzoner ud mod både 
Randersvej, såvel som de bagvedliggende bo-
ligområder. Her vil der være større mulighed 
for at etablere mere rolige opholdsarealer. 
For selve Randersvej gælder det, at beplant-
ningen skal have en vis tyngde og størrelse, 
samt kunne markere sig som rumskaben-
de elementer langs den brede indfaldsvej. 
Udplantning af træer skal prioriteres i 
projekterne, og sikre at der med tiden vil 
være store ældre identitetsgivende træer i 
gaderummene.

Mange af de bagvedliggende boligområder 
indeholder allerede visuelle grønne vejforløb, 
hvilket i høj grad skyldes områdets mange 
private haver og fællesarealer, legepladser, 
idrætsanlæg og skolernes udearealer. Enkelte 
veje indeholder desuden ældre og/eller nyligt 
plantede vejtræer, som led i enten hastig-
hedssænkning og/eller klimasikring for områ-
det. Hvis der sker en omdannelse af bolig-
områderne, er det vigtigt, at der tages højde 
for at viderebringe de grønne vejforløb i de 
nye projekter. Det kan være ved plantning 
af vejtræer, grønne facader og kantzoner og 
sikre indkig til grønne gårdrum, såvel som 
der i gaderum uden træbeplantning, skal 
arbejdes for en begrønning af gaderummene.

 
REGNVANDSHÅNDTERING
Det skrånende terræn ved Randersvej 
betyder, at der ledes store mængder regn-
vand ned mod lavereliggende områder, som 
skaber en risiko for oversvømmelse omkring 
Nørreport og Nørre Allé. Det er derfor en 
nødvendighed, at skabe den fornødne plads 
til regnvandet, så det forsinkes og dermed 
ikke længere skaber risiko for oversvømmel-
se nedstrøms. 

Klimasikring er et vilkår for den fremtidige 
byudvikling på Christiansbjerg, og derfor 
skal håndteringen af regnvand være indtænkt 
som et af de første parametre i arbejdet 
med udviklingsprojekterne. Klimasikringen 
skal sikre, at der er plads til tilbageholdelse 
og forsinkelse af regnvand, samt at der kan 
ske en omdirigering af regnvandet, så det 
styres hen hvor pladsen er tilstrækkelig. Kli-
masikringen skal også ses som en mulighed 
for at skabe merværdi i en gade – og der-
med byrummet. Det kan f.eks. være værdi-
skabende for lokalområdet, at indarbejde en 

AARHUS KOMMUNE 
ØNSKER: 

• At bevare eksisterende 

grønne arealer i området.  

• At forbedre og forskønne 

eksisterende pladser, som 

f.eks. Kongsberg Plads og 

det grønne byrum mellem 

Oslogade, Stavangergade 

og Trondhjemsgade. 

• At etablere flere grønne 

rekreative arealer og 

opholdsrum i området. 

• At ny bebyggelse bidrager 

med grønne kantzoner, 

tagterrasser eller anden 

synlig begrønning. 

• Træer på kommunal 

jord skal bevares. Hvor 

det ikke er muligt, skal 

træerne erstattes 1:2 med 

genplantning af nye træer 

indenfor projektområdet 

eller umiddelbar i nærhed 

hertil.  

• Randersvej fungerer som 

skybrudsvej for skybruds-

vand fra et større opland, 

og der skal langs med 

Randersvej ske forsinkelse 

af skybrudsvand.

STRATEGI 4



Udvide og styrke 
eksisterende aktiviteter

Udvide og styrke 
eksisterende aktiviteter

Styrke eksisterende 
aktiviteter

Omdanne 
p-areal

Omdanne p-areal

Aktivt område som 
et stop på vejen

Gentænke område 
ift. omdannelse

Åbne op for arealer 
og invitere bydelen ind

Åbne op for arealer 
og invitere bydelen ind

Aktivere grønt areal med nye 
aktivteter og beplantning

Åbne op for arealer 
og invitere bydelen ind

Åbne op for arealer 
og invitere bydelen ind

Åbne op for arealer 
og invitere bydelen ind

Skabe nye synergier mellem 
parken og det nye grønne 
naboområde

Skabe gode synergier mellem 
kirkegården og naboområdet

Åbne op for arealer 
og invitere bydelen ind

Ny beplatning og 
invitere bydelen ind

Ny beplatning og 
invitere bydelen ind

Styrke aktiviteter

Gentænke område 
ift. omdannelse

Opgradering af cykel-p. 
areal til et opholdareal

Reginehøj 
Lillehammervej

Nordre Kirkegård

Institution

Grønt område

Grønt område

Fælleshaven

Grønt område

Grønt område

Grønt område

Grønt område

Grønt område

Grønt område

Grønt område

Grønt område

Institution

Katrinebjerg 
skole

Universitets-
parken

Skovvang- 
skolen

Riisvangen
Stadion

Grønt område
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REKREATIVE POTENTIALER
omdannelse og udarbejdelse af grønne områder

Eksisterende
- grønne områder som bevares 

og kan opgraderes over tid

Kommende
- områder der skal udvikles

til grønne lommeparker/byrum

STRATEGI 4



Erstatningstræer skal have en 
stammeomkreds på min. 25 cm

i 1 meters højde 

Fældes et eksisterende træ, 
erstattes det 1:2 
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RETNINGSLINJER
Følgende retningslinjer gør sig gældende i 
forbindelse med byudviklingsprojekter, både 
mht. byrum, rekreative arealer og bygninger. 
Retningslinjerne omhandler begrønning og 
regnvand.  
 
Begrønning 
• Eksisterende større rekreative områder 

skal bevares.  

• Træer på kommunalt ejet jord skal som 
hovedregel bevares. Hvor det ikke er 
muligt, skal træerne erstattes 1:2 med 
genplantning af nye træer, enten inden-
for projektområdet eller i umiddelbar 
nærhed til projektområdet.  

• Træerne skal fra plantningstidspunkt 
have en stammeomkreds på minimum 
25 cm målt i en meters højde. 

• I nybyggerier skal en del af begrønnin-
gen af de fælles opholdsarealer og andre 
åbne arealer, være delvist synlige fra det 
omkringliggende nærområde i form af 
passager eller opdeling af bebyggelsen, 
som forbindelser og kig til begrønnin-
gen. 

• Opholdsarealer skal indrettes med plads 
til leg, ophold for alle aldersgrupper 
og fremstå markant begrønnet med en 
varierende beplantning i form af træer, 

rekreativ udformning af et forsinkelsesbassin 
med plads til ophold, beplante vejbede med 
hårdføre stauder, der tilfører farve og liv i 
bybilledet. Lege- og sportspladser kan have 
en dobbeltfunktion som forsinkelsesbassin. 

Randersvej skal indrettes så den fungerer 
som en skybrudsvej, som skal håndtere sky-
brudsvand fra et større opland. 
Randersvej skal som skybrudsvej være med 
til at mindske oversvømmelsesrisikoen ned-
strøms i den tætbebyggede midtby. Strøm-
ningsveje og omdirigering af skybrudsvand 
skal sikres, så vandet kommer planlagt frem 
til Randersvej med den fornødne forsinkelse. 
Retningslinjerne omkring regnvandshånd-
tering i helhedsplanen sker på baggrund af 
anbefalingerne i regnvandsdispositionsplanen 
fra 2019.

Det påtænkes, at anlægge regnbede og min-
dre lommeparker i relation til Randersvej. 
Lommeparker er små områder i byen, som 
kan udnyttes og udvikles med henblik på, at 
højne de landskabelige og rekreative værdier. 
Lommeparkerne kan have forskellige størrel-
se og karakter, og planlægges som små pu-
sterum i byen, hvis der som med Randervej, 
ikke er plads til f.eks. at etabelere et større 
parkområde. Der er udpeget en række ste-
der i helhedsplanen, hvor lommeparker kan 
etableres eller allerede eksisternede grønne 
områder skal udvikles, så de giver merværdi 
for området, se s. 39. 

Rækkehuse i Norgeskvarteret

Lillehammervej legeplads

Beplantning Norges Allé mod Christianskirken

Beplantning v. Langelandsgade og Uni

Begrønning af facade v. Universitetet

STRATEGI 4
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BEGRØNNING OG VANDOPSTUVNING
gadeforløb og byområder

Eksisterende grønne gader
Styrkes med yderligere begrønning
Nye grønne gader
Beplantes med træer, bede mv.

Omdirigering af vandveje
Områder hvor vandet skal omdirigeres

Potentielle regnvandsarealer
Kan indrettes til tilbageholdelse af skybrudsregn

Arealer m. tilbagehold af vand
Overfladevand tilbageholdes på egen grund 

STRATEGI 4



Begrønning på tagetage
skal være synlig fra gaden

Begrønning af facader
mod pladsdannelser 

Begrønningen af gårdrum
og fællesarealer, skal være 
synlige fra gaden, f.eks. 
gennem porte og passager 

Prioritering af træer
i gaderummet 

Facaden begrønnes
med beplantning på 
f.eks. terrasser 
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Regnvand 
• Klimasikring skal indtænkes fra start i 

udviklingsprojekter. 

• Klimaløsninger skal bidrage med be-
grønning af veje og byrum. 

• Ved planlægning af byggerier, terrænre-
guleringer og jorddeponering skal det 
sikres, at ændring af vandets strøm-
ningsveje ikke øger risikoen for skader 
ved oversvømmelser op- og nedstrøms 
for planområdet. Samtidig bør uhen-
sigtsmæssige strømningsveje justeres, så 
risikoen for skader minimeres. 

• Randersvej skal fremadrettet indrettes 
som en skybrudsvej, der sikrer en sikker 
afledning af regnvand under skybrud. Ved 
indretning af skybrudvejen må forholde-
ne nedstrøms ikke forværres.  

• I forbindelse med trafikale projekter 
skal det vurderes, om der skal en om-
dirigering af regnvandet på vejene efter 
anbefalinger i Regnvandsdispositions-
planen. Omdirigering af vandveje sikrer 
enten, at reducere tilledningen af vand 
til lavereliggende områder, eller at styre 
det mod et regnvandsbassin.  

buske, græsser og blomster. 
• Tagterrasser skal afgrænses med en 

beplantet kant/gesims, hvor beplantnin-
gen allerede fra plantningstidspunkt skal 
kunne ses fra gadeplan.

• Der skal etableres kantzoner/lom-
meparker, som en del af kommende 
byggerier, som skal fremstå overvejende 
begrønnede med en varierende be-
plantning af træer, buske og blomster. 
Mod boligvejene skal kantzonerne også 
indrettes til ophold, hvor støj og lys/
skygge gør det muligt.  

• I forbindelse med trafikale projekter, 
skal der plantes vejtræer på boligvejene, 
og det skal afklares, om der skal ske 
regnvandshåndtering på vejen. Træerne 
skal sikres gode vækstbetingelser. 

• Facader og gavle ud mod pladsdannel-
ser, skal begrønnes med stedsegrønne 
planter, som med tiden vil udgøre min. 
50 % af længden på facaden eller gavlen. 
Planterne skal sikres gode vækstbetin-
gelser og plantes i jorden på terræn. 

AARHUS KOMMUNE 
ØNSKER: 

• At begrønningen trækkes 

med ud til Randersvej 

via de større interne 

fællesveje. 

• At der arbejdes på en 

måde at begrønne letba-

nens køremater. 

• At grønne områder i 

umiddelbar nærhed af 

Randersvej kobles direkte 

på indfaldsvejen, så deres 

karakter bliver unikke 

markører for området, 

og afspejler den grønne 

karakter, som findes inde i 

boligkvartererne. 

• At der skabes grønne 

forarealer og kantzoner i 

forbindelse med ny beby-

gelse, både langs Randers-

vej og i området generelt. 

• At ny bebyggelse udfor-

mes med fokus på det 

gode byliv med landska-

belige eller begrønnede 

byrum, der indbyder til 

ophold og samtidig sikrer 

området i forhold til 

skybrudsvand mv.

STRATEGI 4



Vandet skal indtænkes 
fra start og må ikke belaste 

eksisterende vandveje 

Landskabet skal indrettes
så det kan optage og 
udnytte regnvandet

 

Pladser og offentlige rum
skal indrettes til at kunne håndtere

vand, hvor det er muligt
 

STRATEGISK HELHEDSPLAN - Randersvej   |  45

Urban grøn plads v. Biblioteket Nordvest, 
KBH

Begrønnet bebyggelse og gårdrum v. Uni

Begrønning og passager på tværs v. Uni

Grønt gaderum ifm. rækkehuse, Islands Brygge

Ved omdirigering af vandveje må forhol-
dene nedstrøms ikke forværres.  
 
Det anbefales, at der sker en omdirige-
ring af vandveje på følgende vejstræknin-
ger (se illustration s. 41): 

1. Fra Møllevangs Allé med omdi-
rigering af vandvej mod Trom-
søgade.

2. Fra Nordre Ringgade med om-
dirigering af vandvej til Universi-
tetsparken.

3. Fra Nørrenbrogade med omdiri-
gering af vandvej til Universitets-
parken.

4. Fra Langelandsgade med omdiri-
gering af vandvej til Universitets-
parken. 

• Det skal i forbindelse med anlægs-
projekter på pladser, grønne områder, 
parkeringsarealer og andre åbne arealer 
vurderes, om arealet skal udformes til 
også at kunne tilbageholde regnvand 
under skybrud.  
 
Det anbefales, at følgende arealer ind-
rettes til tilbageholdelse af regnvand (se 
illustration s. 41): 

• Grønt areal bag kirken v. Lille-
hammervej.

• Grønt areal mellem Islandsgade-
og Brendstrupvej.

• Grønt areal mellem Islandsgade, 
Katrinebjergvej og Kløvermarks-
vej.

• Grønt areal v. børnehjem-
met mellem Østergade og 
Reykjaviksgade.

• Grønt areal mellem Stockholms-
gade og Nordalsvej.

• Grønt areal mellem Skovvangs-
vej, Finsensgade og Louis Ham-
merichs Vej.

• Grønt areal ved Reginehøj

• Parkeringsareal ved Reginehøj 
ud til Randersvej.

• Parkeringsareal mellem Skov-
vangsvej og Bøgegade ud mod 
Randersvej.

• Universitetsparken og universi-
tetets områder øst for parken.

• Kongsbergs Plads.

• Indenfor de udpegede områder anbefa-
les det, at private haver kan indrettes til 
håndtering af regnvand.

STRATEGI 4
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MØDESTEDER VED LETBANESTOPPENE

Byrummene omkring de fire letbanestop skal planlægges som attraktive opholdsrum for det 
fremtidige byliv i/på kanten af centerområdet med gode og trygge krydsninger for de bløde 
trafikanter. Mødestederne vil fungere som opholds- og krydsningsmuligheder på tværs af Ran-
dersvej med sikre overgange, kobling til den kollektive trafik og gode rekreative opholdsmulig-
heder.

BYRUM VED LETBANESTOPPENE
Udviklingen omkring Randersvej skal i særlig 
grad prioriteres omkring letbanen, så de 
fire letbanestop fremadrettet fungerer som 
naturlige knudepunkter for det byliv, der skal 
finde sted i centerområdet.

Randersvej vil fremtidigt forblive en central 
indfaldsvej til Aarhus, hvorfor det er særligt 
vigtigt at opretholde en let fremkommelig-
hed for alle trafikanter herunder gående, 
cyklister og bilister. Gode forbindelser på 
tværs af området skal desuden være med 
til at styrke tilknytningen til bylivet og de 
trafikale knudepunkter for hele området. 
Der skal skabes fokus på gode tværgående 
forbindelser, så der byudvikles med afsæt 
i en tydelig relation mellem byrummene 
ved letbanestoppene, og de bagvedliggende 
boligområder.  

Aarhus Kommune ønsker ikke at fjerne mu-
ligheden for parkering ved mødestederne, da 
de muliggør, at alle typer brugere med blan-
dede mobilitetsbehov anvender og aktiverer 
området, f.eks. som ved Stjernepladsen. 
Ligeledes vil der ikke reduceres i mængden 
af vejbaner eller færdselsarealer langs Ran-
dersvej, hvorfor byrum og opholdsarealer af 
høj kvalitet, er særligt vigtige. Der skal også 
indtænkes gode og sikre cykelstier samt 
krydsningsmulighed for bløde trafikanter. 

For at understøtte oplevelsen af mødeste-
derne som aktive byrum, skal ny bebyggelse 
placeres som randbebyggelse ud til Randers-
vej. Her skal defineres tydelige og velafgræn-
sede byrum med gode opholdmuligheder for 
en gensidig sammenhæng mellem bylivet og 
den kollektive trafik. 

I centerområdet skal der særligt være 
fokus på handelsfunktioner, mens de øvrige 
strækninger skal bære præg af udadvendte 
og aktive programmer, der inviterer borgere 
og besøgende indenfor, så der sikres flow 
og byliv i området. Lukkede erhverv og 
funktioner, kan derfor ikke planlægges i disse 
områder.
 
FORBINDELSER TIL DE BAGVED-
LIGGENDE BOLIGOMRÅDER
Forbindelser til de bagvedliggende boligom-
råder skal styrkes, så der skabes en stærkere 
sammenhæng i hele området, også på tværs 
af Randersvej. Dette kræver innovative 
løsninger, som skal tilpasses de tilstødende 
nærområder ved hvert letbanestop. Løsnin-
ger skal sikre gode forbindelser for områ-
dets bløde trafikanter, og bygge bro mellem 
de mange bylivskvaliteter i området.  
Ved Stjernepladsen kan dette bl.a. gøres, ved 
at trække handelsaktiviteterne ind ad side-
gaderne, og bidrage til aktive gadeforløb ind 
mod de bagvedliggende boligområder. 

En helhedsorienteret tilgangTraditionel planlægning - silo opdelt

Holitisk planlægning
Byrummene omkring de fire letbanestop skal 
planlægges som én sammenhængende helhed 
langs Randersvej.

Universitetsparken

Nehrus Allé

Aarhus Universitet

Stjernepladsen

Stockholmsgade

Vandtårnet

STRATEGI 5

AARHUS KOMMUNE 
ØNSKER: 

• At sikre gode og trygge 
overgange ved de 
fire letbanestop langs 
Randersvej for bløde 
trafikanter. 

• At styrke forbindel-
sen til letbanen fra de 
bagvedliggende bolig-
områder. 

• At tilstræbe plads til 
funktioner som bylivs-
fremmende og udad-
vendte erhverv, samt 
cafeliv i byrummene 
omkring letbanestop-
pene. 

• At tætheden øges ved 
randbebyggelse om-
kring letbanens stop. 

• At der tilstræbes blan-
dede erhverv og bylivs-
funktioner i byrum ved 
letbanens stop. 



Prioriterede mødesteder og primære koblinger til de bagvedliggende boligområder.
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Prioriterede mødesteder og primære koblinger til de bagvedliggende boligområder.

Stockholmsgade

Stjernepladsen

Universitetsparken/
Ringgaden

Vandtårnet / Ringvejen

STRATEGI 5
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VANDTÅRNET & RINGVEJEN
Byrummet skal indrettes som et aktivt mobi-
litetsrum, og tilbyde parkering, smidig om-
skiftning til andre transportformer og øget 
begrønning i den nordlige del af Randersvej.

Ny bebyggelse med en mere urban karak-
ter, skal udformes med brede kantzoner 
som begrønnes, og bidrager til et behageligt 
byrum ved Ringvejen. 

STOCKHOLMSGADE
Ved Stockholmsgade skal en ny forplads, der 
spænder på tværs af Kastaniegade, skabe nye 
synergier imellem et aktivt handelsområde 
med to boligområder, hhv. omkring Norges-
kvarteret og Reginehøj. 

Pladsen skal understøtte udadvendte er-
hvervsdrivende, som f.eks. cykelmekanikeren, 
kunst- og kulturproduktion mv. 

STJERNEPLADSEN
Byrummet skal styrkes som urban og aktiv 
plads med en ny indretning.  Aarhus Kom-
mune ønsker, at skabe bedre forhold for de 
daglige brugere af Stjernepladsens handels- 
og mobilitetsfunktioner. 
Urbane opholdsmøbler, kunst og særligt be-
lysning, skal bidrage til at øge trygheden på 
og herlighedsværdien af pladsen. Begrønning 
skal skabe opholdszoner, hvor det er muligt. 
Tiltagene skal bidrage positivt til forretnings-
drivende på pladsen.

UNIVERSITETET & RINGGADEN
Byrummet bør indrettes med fokus på et 
grønt og rekreativt miljø, der bygger bro til 
Universitetsparken, og de grønne værdier. 
Rekreative opholdsbyrum er i fokus. 

Parkeringspladsen syd for Nordre Ringgade, 
skal byudvikles, og bør udarbejdes med en 
åben og aktiv bypark, der binder det nye AU 
BSS i det gamle kommunehospital sammen 
med Universitets- og Nobelparken. 

Letbanestoppene trænger generelt til et løft både i forhold til øget fokus på byliv, men i høj 
grad også et løft af de fysiske rammer omkring mødestederne, som i dag fremstår forsømte og 
oversete.

STRATEGI 5



Supermarked

Frisør

Apotek

CAFÈ

Cykelsmed

Kunstner

BAR

Cykel- og f.eks.
løbehjulsparkering

Letbane

Drop & GO
taxa og biler
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AKTIVITET & BYLIV
Mødestederne skal planlægges med udad-
vendte funktioner, hvor erhvervsdrivende, 
foreninger eller lign. bidrager til at aktivere 
byrummet, hvormed de understøtter bylivet 
langs Randersvej. 

OPHOLD & BEPLANTNING
Mødestederne skal indrettes med opholds-
zoner af forskellig karakter, som tilpasses 
det enkelte sted, og som understøtter de 
kvaliteter som er gældende på lokationen. 
Beplantning og inventar skal skabe opholds-
zoner til både kort- og langvarigt ophold. 

PARKERING & FUNKTIONALITET
Området er karakteriseret ved en stor va-
riation af brugere og behov. Derfor skal alle 
mødestederne kunne tilgås med alle typer 
befordringsmidler. Parkeringsmulighederne 
for både cykler og biler skal sikre, at folk kan 
tilgå de tilbud, som er ved de fire mødeste-
der.

STRATEGI 5
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STYRKEDE FORBINDELSER & SAMMENHÆNGE

Landevejen til Randers blev anlagt omkring 
1760, og lige siden har Randersvej været 
en af de helt overordnede indfaldsveje til 
Aarhus. Trafikken på Randersvej har igennem 
de senere år været stigende, som en konse-
kvens af udviklingen omkring denne, samt en 
øget mængde pendlere til centrum af Aarhus 
fra oplandsbyerne. 

Udover at være central regional forbindelse, 
er Randersvej også en primær akse mellem 
Skejby og Aarhus C, som er de to bydele i 
Aarhus med flest arbejdspladser.

I starten af 1990’erne blev Randersvej 
udbygget til fire spor, og cirka 15 år sene-
re blev der etableret busbaner, for at øge 
fremkommeligheden for den kollektive trafik, 
som oplevede forsinkelser grundet trængsel. 
I stedet for busbaner, er der i dag et letbane-
tracé i midten af Randersvej.  

Langs Randersvej er der cykelstier og forto-
ve i begge sider af vejen. Med vejens direkte 
forløb mellem vigtige funktioner i Aarhus 
og boligområderne langs vejen, er der en 
betydelig cykeltrafik langs Randersvej. Denne 
forventes kun at stige, som resultat af større 
fokus på bæredygtig mobilitet. Cykelfor-
holdene langs Randersvej og de primære 
tværgående vejforbindelser i området, bør 
derfor prioriteres, med et fokus på sikker-
hed, tryghed og tilgængelighed.

Randersvej er en af de vigtigste forbindelser 
til Aarhus C, og vil derfor ikke ændre karak-
ter i forbindelse med en fremtidig udvikling 
af området.

Helhedsplanens retningslinjer skal sikre, at 
det er trygt og sikkert at færdes i boligom-
råderne på hver side af Randersvej, samt at 
borgerne har god adgang uden at områder-
ne er attraktive for gennemkørende trafik 
rundt i byen. 
Områderne omkring Randersvej er med 
tiden blevet mere bynære, hvilket betyder, 
at beboere, erhvervsdrivende og besøgende 
skal vænne sig til de forhold, som er forbun-
det med et bo i midtbyen, herunder tættere 
trafik og de muligheder der medfølger, 
såsom et højt udbud af kollektive transport-
former.

Boligområderne langs Randersvej er støjbe-
lastede, hvor der ikke er støjskærme eller 
karrebebyggelse, der afskærmer friarealer. 
Støjen vil, med øget fokus på randbebyggelse 
langs Randersvej, dæmpes for de bagvedlig-
gende boligkvarterer.

TRAFIKTILTAG
• Letbanen skal prioriteres, for at skabe 

et højklasset kollektiv transportudbud 
i området. Letbanen sikrer beboere og 
virksomheder en højklasset kollektiv 
trafikforbindelse på tværs af byen, mod 
Djursland og Odder.   

• Fremkommeligheden for busser, biler og 
varetrafik skal desuden sikres, da Ran-
dersvej er en vigtig forbindelse i Aarhus 
og mod nabobyerne og oplandet. 

• Det skal være sikkert og trygt at færdes 
langs og på tværs af Randersvej. Særligt 
de lette trafikanters forhold bør sikres 
i kryds. 

Randersvej har gennem mange år været én af de helt centrale indfaldsveje til Aarhus, og favner 
hele mobilitetsspektret, og mange trafikanter skal kunne færdes på strækningen. Samtidig skal 
de tilstødende områder, med primært boliger, afvikles fornuftigt, og potentialet, der er med 
særligt letbanen langs Randersvej, skal udnyttes. Samtidig er det særligt vigtigt, at der skabes 
gode og sikre tværgående forbindelser mellem Christiansbjergs boligområder.

STRATEGI 6

AARHUS KOMMUNES 
ØNSKER: 

• At arbejde for at om-
råderne øst og vest for 
Randersvej sikres god 
adgang til det overord-
nede vejnet. 

• At begrænse mulighe-
derne for gennemkø-
rende trafik i boligom-
råderne. 

• At indrette hastigheds-
zoner og lignende i 
boligområderne for at 
sikre høj trafiksikker-
hed og tryghed.  

• At fastholde høj 
fremkommelighed 
på Randersvej for de 
mange trafikanter og 
trafikanttyper 

• At det er sikkert at 
færdes på langs og 
tværs af Randersvej. 
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• Bilisterne i området vest for Randersvej 
vil naturligt søge mod Paludan Müllers 
Vej med henblik på handelsmulighe-
der, men også som mulig adgang mod 
Aarhus Midtby samt mod syd og vest. 
De interne veje i området skal dermed 
være med til at flytte biltrafik dertil.  

• Det skal søges at opnå en så god afvik-
ling som muligt, med god trafiksikkerhed 
samt tryg og sikker færdsel for lette 
trafikanter. Brendstrupvej og Katrine-
bjergvej kan i den sammenhæng fungere 
som øst/vestgående veje, der skal kunne 
flytte trafikken, men skal samtidig 
indrettes som bygader med hastigheds-
dæmpede elementer. Dermed tager 
vejene på trods af deres funktion fortsat 
hensyn til lokalområdet, med rolig og 
sikker trafikafvikling. 

Letbanen er gennemgående på Randersvej, hvor den med sine stationer, danner grundlaget for de fire kommende mødesteder, som sammen med de øvrige trafik-
tiltag, er med til at samle bydelen.

• I det østlige område formodes bili-
ster ligeledes at søge mere mod veje 
længere mod øst fremfor til Randersvej. 
Indretningen af veje skal, som for det 
vestlige område indrettes herefter, men 
der er dog ikke et så konkret og oplagt 
alternativ til Randersvej, som Paludan 
Müllers Vej. 

• Konkrete tiltag i boligområderne kan 
omfatte hastighedsreducerende ele-
menter såsom krydsningsheller, hævede 
flader, bump, vejtræer, vejindsnævringer 
og belægningsskifte, for at sikre en tryg 
færdsel for bløde trafikanter i bydelen. 

• Ved ny bebyggelse langs og omkring 
Randersvej bør det tilstræbes, med en 
udformningen der kan afhjælpe støjpå-
virkningen for boligområderne bagved.

STRATEGI 6
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KRYDSNING AF RANDERSVEJ FOR 
LETTE TRAFIKANTER
Randersvej er som nævnt en barriere i kraft 
af det brede vejprofil, der indeholder mange 
trafikanttyper, som generelt flytter meget 
trafik. 
Krydsning af Randersvej for lette trafikanter 
vil derfor foregå i de signalregulerede kryds, 
hvor der også er stoppesteder for letbanen. 
Især ved Stjernepladsen og Stockholmsgade 
skal det med byrummene søges, at reducere 
barriereeffekten ved indretninge.

Der er ved Skovvangsvej en niveaufri under-
føring af Randersvej, som tunnel for cyklister 
og gående. Denne er i dag ikke særligt synlig, 
og skal fremadrettet indrettes, så den har så 
høj synlighed og tilgængelighed som muligt, 
såvel som være tryg at benytte. 
Områderne på både den østlige og vestlige 
side af Randersvej skal indrettes så den lette 
trafik, i det omfang det giver god mening, er 
orienteret mod denne niveaufrie krydsning. 
Jo mere trafikflow af bløde trafikanter der 
anvender krydsningen, jo flere vil anvende 
krydsningen af tryghedsmæssige årsager, 
samtidig med, at det er den sikreste måde at 
krydse Randersvej.

PARKERING
Det centrale Christiansbjerg er omfattet af 
zone 1, jf. parkeringspolitikken. Der stilles 
derfor et væsentligt lavere krav til antallet af 
p-pladser i området end tidligere.  

Da området er et nyt zone 1-område, bør 
her etableres det maksimale antal p-pladser 
ved nybyggeri, jf. ”Retningslinjer for Parke-
ring i Aarhus Kommune”. Det vil dog være 
en afvejning ved hvert projekt, og især ved 
særligt stationsnære projekter, hvor dobbelt-
udnyttelse med fordel kan indarbejdes, som 
resultat af forventningen om flere aktive 
programmer, som ikke er boliger.

Det skal desuden undgås at fjerne gadepar-
kering i områderne. Hvis det ikke kan und-
gås, skal de tabte pladser findes andre steder 
i umiddelbar nærhed til de nye byggerier.

RETNINGSLINJER
I udviklingen af og omkring færdselsarealer 
på Randersvej, og i områderne omkring 
Randersvej bør der tilstræbes, at følge disse 
retningslinjer. Udviklingen bør; 

• Sikre fremkommeligheden for de mange 
trafikanttyper på Randersvej, herunder 
særlig prioritering af letbanen i krydse-
ne. 

• Sikre bedst mulig trafiksikkerhed for 
trafikanterne langs Randersvej - f.eks. 
særlig markering af vejbaner og øget 
belysning for de bløde trafikanter. 

• Reducere barriereeffekten på Rander-
svej ved at fremme adgangen til ni-
veaufrie krydsningspunkter og priori-
tere lette trafikanters mulighed for, at 
krydse vejen i signalanlæg. 

• Fremme letbanens stoppesteder som 
knudepunkter.  Ved Stjernepladsen og 
ved Stockholmsgade skal letbanestatio-
nerne synliggøres, og gøres mest muligt 
tilgængelige med indretning af byrum og 
bygninger på begge sider af Randersvej. 

• Begrænse støjpåvirkningen fra Randers-
vej på de tilstødende boligområder, når 
der bygges nyt. 

• Sikre at parkering kan etableres i hen-
hold til retningslinjerne for parkering i 
Aarhus Kommune. Ved byggeri i umid-
delbar nærhed til Randersvej, skal det 
tilstræbes, at der etableres parkering i 
kælder eller konstruktion, for at imø-
dekomme byudviklingen med bl.a. flere 
boliger og udadvendte programmer. 

• Give god adgang til områderne langs 
Randersvej samt høj trafiksikkerhed 
og tryghed på vejnettet i områderne, 
såvel som reducere mulighederne for 
gennemkørsel.

PARKERINGSPOLITIK 2018 

RETNINGSLINJER FOR ANLÆG AF 

PARKERINGSAREALER  

I AARHUS KOMMUNE 

STRATEGI 6
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FORBINDELSER OG SAMMENHÆNG
Udpegning af prioriterede indsatser

’Bløde’ ruter
Opgradering af fodgænger og cykelforhold

Primære bilruter
Opgradering af fodgænger og cykelforhold

Parkering
Små p-hubs, der kan sikre handel og aktivitet
Minibus terminal
Aflastningshub for bustrafikken til centrum

Tunnel
Øget synlighed og tryghed v. tunnel u. Randersvej

Støjreduktion 
Områder hvor beplatning eller bebyggelse kan 
afhjælpe støjgener for det øvrige områder

Krydsninger
Øget sikkerhed, tryghed og bedre wayfinding

P

T
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POTENTIALER & NEDSLAG
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POTENTIALER & NEDSLAG I PLANEN

Helhedsplanområdet skal omdannes med fokus på sammenhængskraft, byudvikling der gavner 
fællesskabet samt styrke det eksisterende og prioriterede bycenter. Samtigdig skal udviklingen 
langs Randersvej sikre bedre præmisser for de bagvedliggende boligeområder, med nye funkti-
oner, støjreducering og byliv.

Omdannelsen af Christiansbjerg langs Ran-
dersvej mellem Ringgaden og Ringvejen, er 
meget interessant og særligt udfordrende, 
grundet de mange grundforudsætninger, 
nemlig byens fysiske rammer og overordne-
de planlægning, herunder: 

• Vejarealer
• Overgange og passager
• Oplagte arealer til byomdannelse 
• Kommuneplanen

Samtidig er området, som byen er vokset og 
blevet mere og mere populær, langt mere in-
teressant at se på som byudviklingsmulighed. 
Med byudvikling menes både omdannelse af 
eksisterende forhold i de offentlige rum og 
frie arealer, samt omdannelse af eksisterende 
eller frie arealer til nye boliger, erhverv osv. 

Helhedsplanen giver i det følgende et bud på, 
hvordan man i fremtiden kunne gribe udvik-
lingen an, ud fra de forudgående strategier 
og principper, samt de grundforudsætninger, 
som gør sig gældende i området, med afsæt 
i de fire mødesteder ved letbanestoppene 
(Universitetet/Ringgaden, Stjernepladsen, 
Stockholmsgade og Vandtårnet/Ringvejen).
Nedslagene er principielle studier, der øn-
sker at gribe helhedsplanens vision om,:  
 
’’at skabe et attraktivt byområde på 
Christiansbjerg, der knytter områdets brugere, 
bygninger og aktiviteter tættere på den kol-
lektive trafik. Områdets allerede eksisterende 
kvaliteter og sammenhænge skal styrkes 
med trygge byrum, blandede bylivsfrem-
mende funktioner og ny bebyggelse af høj 
kvalitet’’

Stop: Vandtårnet / Ringvejen
4. BYPORTEN

Stop: Stockholmsgade
3. TORVET

Stop: Stjernepladsen
2. PLADSEN

Stop: Aarhus Universitet/
Ringgaden

Helhedsplanområdet (stipling) i forhold til sin kontekst 

Helhedsplanområdet med markering af områder (orange) og  
krydsninger (kryds) hvor der jf. højhuspolitikken må bygges højt.

1. BYPARKEN

Markering af nedslagspunkterne

frie arealer, samt omdannelse af eksisterende 

Helhedsplanen giver i det følgende et bud på, 

 

POTENTIALER



Stjerne-
pladsen

AU

Universitets-
byen

Handelstorvet

Ringvejen

Skovvangs-
skolen

Katrinebjerg-
skolen

Christians-
kirken

Reginehøj

Kalmarparken

Vestereng

Supercykelsti

Riisvang 
stadion
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POTENTIALER OG NEDSLAG
Udpegning af indsatsområder i området

Fodgængerruter
Fokus på sammenhæng og trygge ruter

Knudepunkter 
Prioriterede kryds, prioritering efter størrelse 

Supercykelsti
Jf. kommuneplanen

Bylivsakviteter 
Nye og eksisterende bylivsakviteter i området

Prioriterede cykelruter
Styrke vejforløb og skabe gode forhold

Eksist. forbindelser
Vejforløb der skal opgraderes i forhold til 
oplevelse og blød trafik

Byudviklingsområder
Områder med potentiale for ny bebyggelse 
og omdannelse

POTENTIALER



58  |   NEDSLAG

1. BYPARKEN UNIVERSITETSPARKEN / RINGGADEN

Letbanestoppet ved Universitetsparken er præget af et aktivt studiemiljø, koncentreret om-
kring området ved Universitets- og Nobelparken. Udviklingen ved letbanestoppet skal tage 
højde for de studerende med aktive grønne byrum og pladsdannelser, der understøtter forbin-
delser og aktiviteter i området, og samtidig skaber gode forbindelsesmuligheder på tværs til de 
forskellige uddannelsesinstitutioner og fakulteter.

Letbanestoppet ved Aarhus Universitet/ 
Ringgaden består bl.a. af et markant vejkryds 
med svingbaner, cykelstier og brede fortove. 
Gadebilledet er i særlig grad præget af de 
studerendes færden mellem de fire hjørner, 
der udelukkende består af campusområder, 
Aarhus Universitet og lærerseminariet. På 
trods af krydsets trafikale funktion indehol-
der byrummet flere kvaliteter, der bør indar-
bejdes i en kommende byudvikling, herunder 
begrønnede kantzoner/byrum og markante 
byrumsbelægninger.

Hvert hjørne fremstår grønt, hvor store 
træer langs med Ringgaden indgår som flotte 
rumskabende elementer. Fortovene er des-
uden brede, hvilket giver plads og overskue-
lighed for områdets trafikanter.  
Nobelparken tilbyder yderligere gode 
opholdsrum for de studerende med tilknyt-
ning til det bagvedliggende campusområder. 
Der skal arbejdes med, at åbne de øvrige 
hjørner op med opholdsmuligheder, som ved 
Nobelparken.

Af mulige udviklingspotentialer i nærhed 
til letbanestoppet findes parkeringspladsen 
på den østlige side af Randersvej, som med 
fordel kan udvikles som enten boligbebyg-
gelse, erhverv eller udvidelse af uddannel-
sesinstitutionernes aktiviteter. Som en del 
af projektet bør indarbejdes en bypark, som 
skaber sammenhæng på tværs af universite-
tets fakulteter.  

Retningslinjerne for projekter ved letbane-
stoppet Aarhus Universitet/ Ringgaden, er 
som følger:

• Brede kantzoner langs Randersvej og 
Ringgaden skal sikres og indarbejdes i 
kommende projekter. 

• Ved ny bebyggelse, skal der sikres et 
imødekommende og behageligt byrum, 
der indtænker særligt attraktive flowlin-
jer og forbindelser til de omkringliggen-
de uddannelsesinstitutioner. 

• Ny bebyggelse skal indeholde passager 
eller gennemgange der bryder med 
facaden, såvel som organiseres med 
varierende kantzoner, der indbyder til 
ophold og skaber plads til begrønning. 

• Randersvej og Ringgaden skal fremstå 
grønne. Nye træer bør derfor plan-
tes således, at de kan vokse sig store. 
Krydset skal i sin helheds fremstå grøn 
og frodig, og understøtte stedet som 
bypark. 

• Der skal på hjørnet ved p-pladsen sikres 
sekundære opholdsarealer for fodgæn-
gere. Her kan med fordel tages udgangs-
punkt i hjørnet ved Nobelparken. 

• Ny høj bebyggelse kan som udgangs-
punktet placeres ud til Ringgadekrydset 
på hjørnet af parkeringspladsen ved 
lærerseminariet, og skal udvikles med 
afsæt i de omkringliggende universitets-
bygninger. 

• Ny Bebyggelse på parkeringspladsen, 
skal gribe projektet på det gamle 
kommunehospitals arealer, som i disse 
år gennemgår stor omdannelse med 
flytningen af AU BSS til det nye campus, 
Universitetsbyen, såvel som dannel-
sen af nye og attraktive studieboliger i 
centrum. 

Stop: Aarhus Universitet/
Ringgaden

1. BYPARKEN

NEDSLAG 1 - BYPARKEN
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Isometri - set fra sydvest mod Nobelparken og lærerseminariet

Isometri - set fra sydvest mod Nobelparken og lærerseminariet. Illustration på højhusbebyggelse

Ringgaden / Universitetet

Sådan kunne det komme til at se ud...

NEDSLAG 1 - BYPARKEN

BYPARKEN 
KORT FORTALT

• Øget begrønning

• Flere opholdszoner

• Bedre parkeringsfor-
hold for cyklister

• Nye direkte koblinger 
til AU BSS’ nye campus-
område Universitets-
byen

• Bebyggelse tilpasset i 
forhold til sin kontekst 
med galv/længe-motivet
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ÈT SAMLET GRØNT KRYDS
Krydset skal revitaliseres og styrkes 
som grønt stop langs letbanens linje-
føring. Krydsets protentiale er i dag 
uforløst, men fremkommer til dels 
grønt. Med nye tiltag og udvidelse af 
eksisterende aktiviteter, skal krydset 
fremstå grønt, frodigt og indbyde til 
ophold.

BEBYGGELSE MED BYPARK
Ved Lærerseminariet omdannes den 
eksisterende parkeringsplads til ny 
bebyggelse med en åben og indbyden-
de bypark, som skal danne overgang 
mellem den kommende Universi-
tetsby, i det gamle kommunehospital, 
med de øvrige uddannelsesaktiviteter 
i området. Bebyggelsen skal skærme 
for støjen, og sikre at byparken bliver 
et godt sted at opholde sig.

FORBINDELSER PÅ TVÆRS
Med Byparken og den nye bebyg-
gelse, kan der skabes nye og oplagte 
forbindelser, der samler campusakti-
viteterne omkring Ringgadekrydset. 
Forbindelserne og deres flowlinjer 
skal understøttes af særlige belægnin-
ger, beplantning, div. opholdsmøbler 
og cykelparkeringszoner. 

NEDSLAG 1 - BYPARKEN



LetbaneLommeparkPassage 

Universitetsparken

Aarhus kommunehospital
Universitetsbyen / BSS

Planudsnit 1:1500

Snit 1:500

BYPARK
Samling på områdets
fakulteter m. park

FORPLADS
Begrønnet forplads m. 
eksist. træer og ny belægning

BEBYGGELSE
Bebyggelse der forskyder
sig m. varierede kantzoner

KOBLINGER
Forbedrede koblinger 
mellem fakulteterne

NYE TRÆER
Udplantning af nye
træer, hvor det er muligt

1 2 3 54
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Nordre Ringgade

Vestre Ringgade

Randersvej

N
ørrebrogade
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Planudsnit 1:1500

NEDSLAG 1 - BYPARKEN
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2. PLADSEN STJERNEPLADSEN

Letbanestoppet v. Stjernepladsen præges i høj grad af byrummets handels- og restaurant-
funktioner, hvor de røde teglsstensbygninger bidrager til et fortættet og urbant udtryk. Dette 
miljø skal bevares og videreudvikles fremadrettet, som en væsentlig del af bycentret langs 
Randersvej. Tilbage i 2019 blev udarbejdet et konkurrenceforslag (tegnet af MAD), som danner 
grundlaget for designet, med den cirkulære og samlende figur, som nedslaget tager afsæt i.

Stjernepladsens cirkelformede byrum af-
grænses af karré- og etagebebyggelse, og er 
i dag det mest urbane stoppested indenfor 
helhedsplanens afgrænsning. Byrummet er 
et centralt knudepunkt på Christiansbjerg, 
som de fleste århusianere kender til, med 
små erhverv-, hverdags- og handelsfunktions 
for lokalområdet. En kvalitet, som skal bæres 
videre, og som pladsens udformning og 
indretning skal understøtte. Omdannelsen af 
pladen skal bidrage til øget fokus på pladsens 
tilbud og bidrage til flow/kundestrøm.

Siden man etablerede letbanen, har Stjer-
nepladsen som byrum fremstået lettere 
forsømt, bl.a. grundet at enkelte træer måtte 
fjernes, for at gøre plads til elkøremaster. De 
fjernede træer, skal sikres genplantet 1:2 og 
flere bør udplantes. Plan- og volumenstudi-
erne griber fat i Stjernepladsen, ved at etab-
lere væsentlig mere beplantning, end vi ser 
i dag, mere cykelparkering og større udbud 
af opholdsmuligheder i forskellige konstel-
lationer på pladsen. Pladsen bør etableres 
med én sammenhængende belægning, evt. 
i samme nuancher, som ses i den omkring-
liggende bebyggelse i dag. Belægningen skal 
sikre øget opmærksomhed på pladsen som 
stærkt byrum langs Randersvej, og ligeldes 
bidrage som opmærksomhedsfelt og fælles 
udvekslingszone for alle trafikanter, hvor 
man er ekstra opmærksom, og giver plads.
 
For at lede trafikken hensigtsmæssigt ned til 
midtbyen, er Langelandsgade senest afspær-
ret ved Stjernepladsen, og forventes ikke 
genåbnet, da dette vil bevirke at uhensigts-
mæssigt meget trafik vil søge denne vej. 
Fremtidigt bør cykelstien og fortorvet bear-
bejdes, så cykelstien bliver en del af pladsens 
belægning med en markering af hvor man 
kan færdes sikkert og effektivt op/ned langs 
Randersvej. 

Der opfordres til, at indtænke blandede 
funktioner i byrummet, som kan fremme 
handels- og cafelivet, og som vil tiltrække 
flere brugere og øge den potentielle kun-
destrøm. Beplantning, bedre belysning, øget 
fokus på ophold og parkeringsfaciliteter for 
alle transportformer skal prioriteres.

Retningslinjerne for projekter ved letbane-
stoppet Stjernepladsen, er som følger:

• Området bør rumme blandede er-
hvervs- og handelsfunktioner samt 
cafeliv. 

• Form og volumen af eksisterende kar-
rébebyggelser bør videreføres og kan 
evt. udbygges, hvor den i dag ikke følger 
sidevejene, og hvor kommune-/lokaplan 
tillader det. 

• Ny bebyggelse skal tilpasse sig den ek-
sisterende byskala. Der kan her tillades 
etablering af 1 ekstra etage ovenpå 
den eksisterende bebyggelse omkring 
pladsen. 

• Ny bebyggelse skal opføres i den karak-
teristiske røde tegl, både som facade og 
tagbeklædning. 

• Pladsens udstrækning som tydeligt 
cirkelslag mellem de 5 vejadgange (op-/
ned af Randersvej, Funch Thomsens 
Gade, Brendstrupvej og Langelandsgade) 
skal være synlig og stærkt defineret af 
en ensartet belægning, som dog adskiller 
vejprofilets trafikgrupper. 

• Der skal skabes cykelparkering, ella-
destandere og korttidsparkering, så 
pladsens brugere og kunder, kan komme 
nemt til og fra pladsens funktioner.

Stop: Stjernepladsen
2. PLADSEN

NEDSLAG 2 - PLADSEN



MAC SUPPORT

MAC SUPPORT

Stjerne Apoteket *
Brøgger Belysning

DOMINO’S

Arbejdernes   Landsbank

Arbejdernes   Landsbank

EXTRA

Sådan kunne det komme til at se ud...
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Isometri - set fra sydvest

Referencefoto: Sankt Kjelds Plads, København (foto af SLA)

Stjernepladsen

Sådan kunne det komme til at se ud...

NEDSLAG 2 - PLADSEN

STJERNEPLADSEN 
KORT FORTALT

• Én styrket plads på tværs 
af Randersvej

• Begrønnede opholdszo-
ner med byrumsinventar, 
der giver mulighed for 
kortere og længere 
ophold

• Gode parkeringsmulighe-
der for alle trafikanter

• Fokus på øget sammen-
hæng og tryghed på 
tværs



Funch Thomsens Gade
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nd

sg
ad

e

Brendstrupvej

Randersvej
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ÉN SAMLET PLADS 
- ET NYT MOTIV
Stjernepladsen fremstår med et stort 
uforløst potentiale. Pladsen skal i 
fremtiden samles i ét nyt motiv (jf. 
konkurrenceforslag), som med et 
samlende cirkelslag, der understøttes 
af den eksisterende randbebyggelse.  
Belægningen på pladsen skal gentæn-
kes, som f.eks. en samlet belægning i 
en særlig farve. Pladsen kunne ligele-
des udvikles med en særlig belysning, 
som f.eks. et stjernekort, der lyser i 
hele pladsens udstrækning. 

BEPLANTNING & INVENTAR
For at mindske barriereeffekten og 
støjen fra vejen, er det vigtigt at der 
placeres inventar og beplantning der 
indbyder til komfortabelt ophold og 
øger herlighedsværdien af pladsen. 
Stjernepladsens inventar skal un-
derstøtte de erhvervsdrivende, og 
bidrage til en øget opmærksomhed, 
og dermed kundestrøm til Stjerne-
pladsen.

PARKERING & MOBILITET
Mange borgere bruger Stjernepladsen 
herunder gående i forbindelse med 
af-, om- og påstigning til kollektive 
transportformer, men også trafikanter 
på cykel og i bil. Der skal fortsat være 
mulighed for, at bruge Stjernepladsen 
med brug af alle typer transportmid-
del, da dette er med til at sikre liv 
og aktivitet på pladsen. Der vil med 
fordel kunne opstilles elladestandere 
til biler og løbehjul mv.

NEDSLAG 2 - PLADSEN
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ÉN PLADS
Samlet belægning 
på tværs af vejbaner

PARKERING
Bil- og cykelparkering
fordelt på pladsen

BEPLANTNING
Udplantning ag nye 
træer i kantzonerne

INVENTAR
Indretning af byrummet
med møbler og kunst

1 2 3 4 NY BEBYGGELSE
Der kan tilføjes maks. én 
ekstra etage på eksist. bygninger

6RENDE
Langs pladsens kant kunne anlægges  
en rende til vandshåndtering

5
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Planudsnit 1:1500

Snit 1:500

NEDSLAG 2 - PLADSEN
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Letbanestoppet v. Stockholmsgade er fragmenteret og fremstår usammenhængende, som 
resultatet af større infrastrukturelle ændringer gennem tiden, hvor man har fjernet store dele 
af den oprindelige bebyggelse langs indfaldsvejen. Ny bebyggelse skal styrke gadeforløbet og 
oplevelsen af et sammenhængende bycenter.

Letbanestoppet ved Stockholmsgade er et 
centralt byrum for den fremadrettede udvik-
ling af bycentret. Her er mange muligheder 
for, at skabe et attraktivt område for hele 
bydelen med handelsmuligheder og opholds-
rum i forbindelse med den kollektive trafik. 

Byrummet omkring Stockholmsgade, Kasta-
niegade og Egegade er et yderst trafikeret 
byrum, hvor færdslen i dag sker primært på 
bilernes præmisser. Her skal derfor tilføres 
en bymæssige intimitet, hvor ny bebyggelse 
skal være med til at skabe en mere urban 
karakter, der bevirker at det i dag store 
område til parkering, omdannes til et dyna-
misk handelsområde med et aktivt torv ud 
til Randersvej.  Torv og bebyggelse skal give 
noget tilbage til bydelen med udadvendte 
funktioner, der aktiverer mødestedet i løbet 
af døgnet. Funktioner som supermarkeder, 
sport/fritid, kunst/kultur og forskellige ser-
viceerhverv skal tilbyde hverdagsfunktioner, 
der skaber liv og aktivitet omkring møde-
stedet.
 
Torvet skal tænkes som en samlende plads-
dannelse på tværs af Kastaniegade, med ak-
tive butiksfacader ud mod Randersvej samt 
rekreative opholdsmuligheder med grønne 
elementer på og omkring den nye bebyggel-
se. Her bør hellere prioriteres få store træer 
end mange små.
 
Det er desuden centralt for udviklingen, at 
der dannes en helhedsorienteret løsning, der 
også omfatter forbindelser til det bagvedlig-
gende boligområde, og kobling til det grønne 
område ved Reginehøj, umiddelbart nord for 
mødestedet.

Retningslinjerne for projekter ved letbane-
stoppet Stockholmsgade, er som følger:  

• Når der bygges nyt, skal bebyggelsen 
trækkes ud til Randersvej, og organise-
res med en torvedannelse ud til letba-
nestoppet. Torvet skal spænde på tværs 
af Kastaniegade, og agere samlende 
element såvel som trafiksanerende tiltag 
for det bagevedliggende parkeringsareal. 

• I ny bebyggelse, skal der i hele stueeta-
gen placeres udadvendte og aktive funk-
tioner som butikker, dagligvarebutikker 
eller mindre erhverv.  Alle funktioner 
i stueplan skal have en kantzone mod 
Randersvej, der sikrer mulighed for evt. 
lommeparker, mindre begrønningszo-
ner, ophold eller gadesalg af forskellig 
karakter. 

• Parkering og opholdsarealer ved ny 
bebyggelse skal primært placeres mod 
boligområderne, for derved at lade 
ny bebyggelse virke støjafskærmende 
for boligområderne. Parkeringspladser 
på terræn skal begrønnes med træer, 
grønne/permeable belægninger og sikre 
flowruter på tværs til funktionerne i 
stueetagen.  

• Ny bebyggelse skal indskrive sig i eksi-
sterende bebyggelseshøjde og -drøjde, 
og skabe visuel relation på tværs af 
Randersvej. 

• Parallelvejene der forsyner butikkerne, 
skal føres bag om evt. ny bebyggelse. 

• Bebyggelsen skal tage hensyn til de 
bagvedliggende boligområde, særligt 
i forhold til lys/skyggeforhold, støj og 
indkigsgener.

3. TORVET STOCKHOLMSGADE

Stop: Stockholmsgade
3. TORVET

NEDSLAG 3 - TORVET
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Sådan kunne det komme til at se ud...
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Isometri - set fra sydvest

Referencefoto: Aarhus Universitet, Aarhus

Stockholmsgade

Sådan kunne det komme til at se ud...

NEDSLAG 3 - TORVET

STOCKHOLMSGADE 
KORT FORTALT

• Bebyggelse trækkes helt 
frem til Randersvej

• Nyt torv på tværs 
af Kastaniegade skal 
skabe sammenhæng og 
ophold i den øvre del af 
bycentret

• Aktive stueetager med 
hverdagsfunktioner, skal 
sikre liv og aktivitet

• Bebyggelsen afspejler 
dens kontekst 



CYKELSMED CAFÈ

LetbaneGrøn plads med nye hverdagsfunktion

Bolig og erhverv
Boliger

A

B
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NY BEBYGGELSE
Den eksisterende bebyggelse erstat-
tes af ny bebyggelse, som understøt-
ter Randersvej som kommende urban 
og bymæssig gade med liv og aktivitet. 
Bebyggelsen trækkes ud til Randers-
vej, og udformes med afsæt i stedets 
kontekst, både i forhold til bygnings-
højde og -drøjde. Bebyggelsen er 
indpasset så den trækker sig væk fra 
den lave bagvedliggende bebyggelse, 
hvor den trappes ned imod. Bebyg-
gelsen indeholder handelsfunktioner 
i stueplan, og boliger samt ehvervs-
funktioner i den øvrige bebyggelse.

HANDEL & TORV PÅ TVÆRS
Bycentret styrkes med en omdispo-
nering af de eksisterende aktiviteter, 
og etablering af torveaktiviteter, der 
skal sikre, at Kastaniegades møde 
med Randersvej sker via et tværgå-
ende torv. Torvet skal danne rammen 
om en øget sammenhængskraft på 
tværs, og samle aktiviteterne syd og 
nord for Kastaniegade. 

PARKERING 
Det er væsentligt, at infrastrukturen 
er gennemtænkt ved Stockholmsgade. 
Foruden muligheden for enkel om-
skiftning for de forskellige trafikant-
grupper, skal området kunne hånd-
tere en stor mængde handlende, der 
ankommer via bil, men også rumme 
parkering til kommende boliger/er-
hverv. Derfor skal der arbejdes med 
en kombination af parkering på fladen 
og i kælder (f.eks. A og B). Der skal 
arbejdes med dobbeltudnyttelse af 
parkeringsmuligheder, og sikre gode 
korttidsparkeringsforhold.

NEDSLAG 3 - TORVET
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LetbaneGrøn plads med nye hverdagsfunktion
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Stockholmsgade
Kastaniegade

Randersvej

TORVET
Offentligt byrum på 
tværs af Kastaniegade

PARKERING
Parkeringspladser på 
terræn og i kælder

BEBYGGELSE
Bebyggelse der forskyder
sig m. varierede kantzoner

TAGTERRASSER
Offentlige byrum på 
taget af handelsfunktioner

DOBBELTHUSE
Bebyggelse i mindre skala
der trapper ned mod villaer
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Letbanestoppet v. Vandtårnet / Ringvejen er præget af et højt støjniveau og tung trafik. Områ-
det markerer yderligere overgangen mellem Christiansbjerg og Skejby, hvor der sker en stor 
forandring i tæthed og bygningstyper. Letbanestoppet er et vigtigt knudepunkt for pendler-
trafik, og skal fortsat opretholde denne funktion. Ny bebyggelse skal tydeliggøre stedet som 
byport til Christiansbjerg, med nye byrum og renovering af boligblokke samt anden ny bebyg-
gelse.

Letbanestoppet v.  Vandtårnet / Ringvejen 
har særlig god tilgang for pendlertrafik. Ved 
stoppestedet er der blandt andet omstigning 
til busser videre ad Ringvejen, såvel som de 
mange omkringliggende uddannelsesinstitu-
tioner og boligområder, hvilket fordrer til en 
øget brug af den kollektive transport.
Som ved letbanestoppet v. Universitetspar-
ken/Ringgaden bør her også fremadrettet 
sikres gode vilkår for alle trafikanter, gående, 
cyklister og bilister. Der skal ved omdispone-
ring af området laves nærmere undersøgelse 
af parkeringsbehovet for de forskellige tra-
fikanttyper, for at sikre, at der tilvejebringes 
tilstrækkeligt med f.eks. cykel- og bilparke-
ring samt drop&go zoner osv. i umiddelbart 
nærhed af stoppet.

I den nordlige del af området, fremstår by-
delen fragmenteret, og manglen på sammen-
hæng og bymæssig karakter er særligt tyde-
lig. Helt ud til Randersvej, ligger i dag både 
parceller (mod øst) og Kalmarparken (mod 
vest), som er meget påvirkede af trafikstøjen. 
Den i dag lave villabebyggelse helt ud til Ran-
dersvej, bevirker at de bagved liggende villa-
kvarterer er meget støjpåvirkede. Derfor vil 
man med en byomdannelse, med disponering 
af en nedtrappende bebyggelsesstruktur fra 
en karrélignende struktur, som vi ser det ved 
Universitetsparken, til en lavere 2-3 etagers 
rækkebebyggelse, kunne skabe en god over-
gang til de lave villahuskvarterer i 1-2 etager. 
Ligeledes er det vigtigt, at Kalmarparken 
omdannes, så de karakteristiske introverte 
støjmure udskiftes med f.eks. bebyggelse, der 
sikre liv og bevægelse på tværs af Randersvej, 
og åbner området op.

Karakteristisk for placeringen af letbane-
stoppet her, er dens unikke udsigt til Aarhus 
bugt. Krydset ligger på det højeste punkt i 
Aarhus N, hvilket giver et flot og langt kig 

mod midtbyen og bugten. Det forventes, at 
kommende byomdannelsesprojekter tager 
højde for dette. Bebyggelse skal ligeledes 
designes med afsæt i varierende kantzoner 
til beplantning, ophold og cykelparkering. 

Retningslinjerne for projekter ved letbane-
stoppet Vandtårnet/Ringvejen, er som følger: 

• Ved byomdannelse af det nordligste 
punkt i helhedsplanen, skal det sikres 
at det urbane bymotiv frembringes, og 
danner byport for området og velkomst 
til Aarhus, og høj bebyggelse i krydset, 
kan som udgangspunkt ikke udelukkes. 

• Ny bebyggelse skal fungere som støj-
skærm for de bagvedliggende boligom-
råder. 

• Ny bebyggelse skal skabe opholdsarea-
ler af forskellig karakter, og sikre gode 
opholdszoner til gavn for hele bydelen.
De primære opholdsarealer for bebyg-
gelsen skal placeres mod det bagvedlig-
gende boligområde mod øst. 

• Brede og varierende kantzoner langs 
Randersvej og Ringgaden skal sikres og 
indarbejdes i kommende projekter. 

• Randersvej og Ringvejen skal fremstå 
grønnere, og nye træer skal plantes 
således, at de kan vokse sig store. 

• Stueetagen i forbindelse med ny bebyg-
gelse skal indrettes med fokus på varie-
rende lokalestørrelser, der kan tiltrække 
forskellige aktører, og bidrage med 
et varieret brugsmønster. Stueetagen 
skal anvendes af udadvendte og aktive 
programmer, som understøtter stoppet 
som byport, og velkomst til Aarhus.

4. BYPORTEN VANDTÅRNET / RINGVEJEN

Stop: Vandtårnet / Ringvejen
4. BYPORTEN

NEDSLAG 4 - BYPORTEN
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Isometri - set fra sydvest

Referencefoto: Det gamle kommunehospital, Aarhus

Ringvejen / Vandtårnet

Sådan kunne det komme til at se ud...
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BYPORTEN 
KORT FORTALT

• Ny bebyggelse skal 
sikre støjreduktion 
for det bagvedliggende 
boligområde

• Varierende kantzo-
ner skaber opholds-, 
begrønnings- og 
parkeringslommer til 
borgerne

• Passager i bebyggelsen, 
skal sikre indkig og 
sammenhæng til det 
bagvedliggende 



Ringveje
n

Randersvej
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BYPORT & BEBYGGELSE
Indgangen til området bør under-
strege den fremtidige byudvikling 
langs Randersvej mellem Ringgaden 
og Ringvejen som en urban byport, 
der markerer sig med en højere 
bebyggelse end det øvrige område. 
Bebyggelsen skal med variation i fa-
caden, med gavl/længe-motivet, skabe 
en dynamisk og levende facade, der 
understøttes af beplantning og aktive 
funktioner i stueetagen.

MOBILITETSHUB 
- TRANSITOMRÅDE
Omgivelserne ved letbanestoppet, 
skal indrettes med særligt fokus på 
af-, på- og omstigning fra forskellige 
transportmidler Det betyder, at der 
skal være gode muligheder for bl.a. 
cykelparkering, god belysning samt 
komfortable venteområder, der 
undersøtter stedet som godt tran-
sitområde. Dette skal bl.a. medvirke 
til, at flere i højere grad vil anvende 
de kollektive transportløsninger, som 
primært befordringmiddel.

TRYGGE KANTZONER
Den nordlige del af Randersvej er i 
dag meget introvert med sine mar-
kante støjmure og parcellernes plan-
keværk og hække. Med omdannelse 
af den eksisterende bebyggelse, skal 
der fokuseres på trygge udadvendte 
kantzoner, der indbyder til ophold. 
Katzonerne skal begrønnes, belægges 
og belyses så de understøtter et trygt 
bymiljø omkring letbanestoppet. 

NEDSLAG 4 - BYPORTEN



LetbaneLommepark

BoligerBolig og erhverv

Vejlb
y Ringvej

Randersvej

Hasle R
ingvej

1

1

2

3

4

5

6

Renoveringsprojekt for Kalmargade
skal sikre nye udadvendte facader,
bedre udearealer og udnyttelse af 
f.eks. tagetager mv. Til- og ombygning 
skal udarbejdes så eksisterende 
støjvolde fjernes og området åbnes op 
for bydelen.

BYPORT-MOTIV
Hjørnerne udformes som
byport til bydelen

BEBYGGELSE
Gavl-længe motivet skal
skabe variation og kantzoner

KANTZONER
Kantzonerne indrettes m.
beplantning, p. og inventar

GÅRDRUM
Gårdrum indrettes grønne
m. gode passager og flow

RÆKKEHUSE
Bebyggelse i mindre skala
der trapper ned mod villaer

1 2 3 5 ÅNDEHULLER
Beplantningen bryder m. bebyg-
gelsen og skaber grønne åndehuller
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FREMTIDENS RANDERSVEJ

Den fremtidige omdannelse af helhedsplan-
området, skal styrke sammenhængskraften 
og det gode liv på Christiansbjerg. Der skal 
gives plads til bylivet, og byrum og bygninger 
skal understøtte dette.

Målet med helhedsplanens visionsskitse, er 
at skabe et dialogredskab, der italesætter 
den vision og de forskellige retningslinjer og 
principper, som Aarhus Kommune ønsker 
indarbejdet i forbindelse med kommen-
de udvikling i området - både mht. bylivs-, 
byrums- og bygningsudvikling. Helhedsplanen 
er områdets spilleplade, og nedslagene samt 
skitsen her på siden, er ét bud på, hvordan 
udviklingen i området potentielt kan komme 
til, at se ud. 

Christiansbjergs brugere, bygninger og 
aktiviteter, skal med helhedsplanens tiltag 
koncentreres omkring de kollektive trafik-
knudepunkter, og styrke letbanestoppene, 
som meget andet end mobilitethubs, men 
i høj grad også som aktive og udadvendte 
mødesteder langs Randersvej. Væsentligt for 
udviklingen er, at det sker i samarbejde med 
områdets brugere, så kommune, evt. udvik-
ligere og borgere sammen finder den gode 
løsning, med afsæt i helhedsplanens vision, 
retningslinjer og principper. 

Med visionsskitsen tages første skridt mod 
byuviklingen af bl.a. en af Aarhus’ mest 
anvendte indfaldsveje, hvor målet er, at skabe 
en urban og levende bystrækning, der bygger 
videre på de potentialer der er i området, og 
kobler sig bedre på sin kontekst, end vi ser 
det i dag. 

Fremtidens Randersvej på Christiansbjerg er 
aktiv, indbydende og ikke mindst for alle.

Isometri - set fra sydøst over området

-

-

RANDERSVEJ - FREMTID

AU forplads
Ny forplads ved 
auditoriet.

Trafiksanering
På de primære fælles-
veje, og særligt omkring 
skroler, skal indtænkes 
trafiksaanerende tiltag.

Minibusterminal
Frederik Nielsens Vej er 
udpeget som mulig minibu-
sterminal, der skal aflaste 
bustrafikken i centrum. Vejen 
har god adgang til letbanen, 
og dermed omskiftning hertil.

Omdannelse
I de bagvedliggende 
boligkvarterer kan 
omdannelse, i form af 
sammenlægning af flere 
matrikler med parceller, 
til indpassede rækkehuse, 
være en mulighed.

3D BYMODEL  
Her kan du udforske de visio-
nære byudviklingstiltag i 3D, som 
Aarhus Kommune ser ske inden-
for helhedsplanens område.

Byudviklingsskitsen illustrerer 
den retning samt de gældende 
strategier og principper, som ek-
sisterende og fremtidige borgere/
udviklere skal arbejder hen imod, 
når der udvikles i bydelen.

3D-modellen skal ses som et 
bud blandt mange mulige, på den 
udviklingen der kan ske, men 
som hverken er politisk vedtaget 
eller lokalplanbehandlet. 3D-mo-
dellen er et værktøj til at se på 
området i sin helhed, fremfor at 
lave udvikling i mindre bidder. 
Ved at se området i et større 
perspektiv, kan man skabe en 
langt mere sammenhængende og 
levende bydel.

SÅDAN VIRKER DET 
Du kan manøvrere rundt i 
3D-modellen på følgende måde:

SE 3D-MODELLEN PÅ DIN 
PC VED AT KLIKKE HER 

Manøvrer Op/ned

Hurtig

Roter Panorer Skift tidspunkt
på dagen

>

>

>

>

>

>

Hurtigere Flyv / gå

E

Q

Ctrl

Shift

Shift

+

Mellemrum
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RANDERSVEJ - FREMTID

Reginehøj parken
Det grønne område trækkes med 
ud til Randersvej, og ny bebyggelse 
kobler eksisterende blokke med 
bygaden langs Randersvej

Høj til lav bebyggelse
Ny bebyggelse skal indpasses 
de eksisterende lave byfelter i 
området, herunder koloniha-
verne og de mange villakvarte-
rer. Der mp ikke placeres høje 
huse nær tæt/lav-bebyggelse.

Universitetet
Parkeringspladsen v. lærerse-
minariet omdannes til aktiv 
bypark omsluttet af ny bebyg-
gelse mod Ringgadekrydset.

Styrket bygade
Med øget fokus på byliv, byrum og 
bygninger ud til Randersvej, skal 
indfaldsvejen styrkes og omdannes fra 
trafikknudepunkt til aktiv bygade.

Ny bebyggelse
Omdannelse af eksisterende 
bebyggelse, skaber mulighed 
for byfornyelse med byliv, 
byrum og bygninger.

Byport
Bebyggelsen i Ringvejskryd-
set skal understøtte stedet 
som ankomst til byggaden, 
og dermed byporten til 
området.

Stjernepladsen
Aktiv plads der fysisk og 
visuelt skaber sammen-
hæng på tværs.

Stockholmsgade
Bebyggelse trækkes ud til  Rander-
svej og skaber et aktivt og levende 
torvemiljø, der bidrager positivt til 
stedets handelsfunktioner.Kongsbergs Plads

Pladsen omdannes til en aktiv 
vandplads, og den eksisteren-
de Fakta ombygges, så den 
kan indeholde boliger og butik

Grønne gader
De primære fællesveje 
begrønnes med henblik 
på forskønnelse af gade-
rum, regnvandshåndte-
ring og øget biodiversitet.

Kalmarparken
Renovering af boligblok-
kene skal medvirke til en 
byfornyelse og byporteffekt 
ved Ringvejen. Området skal 
bryde med sit ekstroverte 
design.



76  |   FORUDSÆTNINGER

MILJØVURDERING

Miljørapporten behandler de miljøemner, 
som er vurderet at kunne få en væsentlig 
indvirkning på miljøet i forslag til Helheds-
plan for Randersvej. Emner i miljørapporten 
er udvalgt af Aarhus Kommune samt på 
baggrund af en høring af berørte myndighe-
der og omfatter: 

• Danske miljømål (Miljøstyrelsens vejled-
ninger – støj, vibrationer, lugt, luft eller 
sundhedsstyrelsens – f.eks. magnetfel-
ter)

• Vand (overfladevand, afstrømning og 
grundvand)

Øvrige emner vurderes ikke at medføre 
væsentlige miljøpåvirkninger.

Ved vurderingen er der lagt særlig vægt på at 
helhedsplan koncentrerer sig om en ud-
vikling langs Randersvej, en indfaldsvej med 
megen trafik, hvilket vil få en indvirkning på 
det omgivende miljø. 
Der er yderligere i forundersøgelsen peget 
på, at der skal tages højde for overflade-
vand ved større regnskyl, så indretningen af 
området tager hensyn til forhold uden for 
området – i særlig grad oversvømmelsespro-
blemer ved Nørreport

TRAFIK
Helhedsplanområdet vil, jf. kommune-
plan 2017, være omfattet af en fortætning 
fremadrettet. Kommuneplanen understøttes 
bl.a. ved at sikre mulighed for byvækst i 
de udpegede vækstakser. Vækstakserne er 
yderligere medvirkende til at sikre grundlag 
for højklasset kollektiv trafik i henhold til 
målsætninger på mobilitetsområdet. 

Helhedsplanen lægger op til at fremtidi-
ge projekter skal styrke området ved at 
fokusere en udvikling omkring eksisterende 
tyngdepunkter og det udpeget bydelscenter. 
Randersvej er dog en trafikal barriere, der 
omfatter letbanetracé, dobbelt vejbaner, 
cykelsti og fortov. Dette vil ikke ændres ved 
fremadrettet planlægning, hvorfor bebyg-
gelse op til Randersvej skal indrettes, så de 
understøtter et godt bymiljø for nærom-
rådet. Denne udvikling vil dog medføre en 
øget risiko for støjgener ift. ny bebyggelse 
med aktive stueetager og beboelse mod 
Randersvej. Ny bebyggelse mod Randersvej 
skal dermed fungere som en støjbarriere for 
bagvedliggende boligområder.

Forslaget til helhedsplan for Randersvej fastlægger på overordnet niveau strategiske mål og 
retningslinjer for den fysiske udvikling langs indfaldsvejen. Derfor skal planforslaget miljøvurde-
res på samme niveau. Miljøvurderingen koncentrerer sig om generelle vurderinger af forhold, 
der kan have en indvirkning på miljøet, og hvilke afbødende foranstaltninger, der bør inddrages 
i forbindelse med den videre planlægning. 

MILJØVURDERING
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REGNVANDSHÅNDTERING 
Landskabeligt skråner området langs 
Randersvej mod sydøst og den naturlige 
afstrømning for regnvand sker derfor ned 
mod Aarhus Midtby, og skaber særligt gener 
omkring Nørreport. 

Helhedsplanen tager hensyn til de eksiste-
rende rekreative arealer og grønne ele-
menter indenfor områdets afgrænsning, og 
disse arealer kan være nyttige i et system til 
håndtering af regnvand. Regnvand skal ifølge 
kommuneplanen så vidt muligt håndteres 
lokalt, hvor regnvandet skal opsamles via an-
læg, der tilpasses som attraktive elementer i 
byområdet. Planen anbefaler derfor, at der på 
veje, torve, pladser m.m. indrettes vandren-
der, regnbede og bassiner med planter og 
træer. Disse anlæg skal lede vandet hen, hvor 
det giver værdi i form af bedre forhold for 
brugerne af området.
Det betyder, at der i den videre planlæg-
ning af bydelen bør sikres at indvirkningen 
begrænses bl.a. ved at:

• Sikre områdets grønne arealer bevares 
for at tilbageholde regnvand i planområ-
det, hvor det også kan indgå i den rekre-
ative indretning.

• Tage hensyn til byens indretning ift. støj 
fra Randersvej.

• Finde løsninger på barriereeffekten af 
indfaldsvejen, så der kommer en sam-
menhængende by.

REFERENCESCENARIET 
(0-ALTERNATIV) 
0-alternativ til denne helhedsplan er, hvis by-
udviklingen langs Randersvej vil udfolde sig i 
forhold til de gældende rammer og retninger 
uden en helhedsplan. 

Hvis det er tilfældet, vil udviklingen for-
mentlig ske mere tilfældigt og med lavere 
sammenhængende kvalitet. En af fordelene 
ved helhedsplanlægning er, at der sikres 
overordnede sammenhængende og en ens 
retning for udviklingen. Uden helhedsplanen, 
der ligeledes indeholder en strategi for regn-
vandshåndtering, ville regnvandsløsningerne 
på samme måde være mere tilfældige.

Den nordvestlige del af planområdet ligger 
højt og skråner ned mod midtbyen og 
Aarhus Bugt. Den primære afstrømning af 
overfladevand fra området sker derfor mod 
sydøst til midtbyen via afstrømning langs 
Randersvej - Se regnvandsdispositionens 
plan for Aarhus Kommune.

Planområdet op til Randersvej består pri-
mært af villakvarterer med enkeltliggende 
ejendomme. Mod sydvest grænser området 
op til Aarhus Universitet og mod sydøst 
det homogene bykvarter Trøjborg indenfor 
afgrænsningen. Planområdet er udpeget som 
byzone. Skråningen ad Randersvej er væsent-
lig for oplevelsen af området, hvor der flere 
steder er udsigt til Aarhus Bugt. Dette er en 
vigtig kvalitet for området, der i dag er udpe-
get centerområde i kommuneplan2017.

Trafikken i planområdet giver i dag anledning 
til støjbelastning. Biltrafikken udgør generelt 
en barriere for andre trafikanter, primært for 
fodgængerne, men i en vis udstrækning også 
for cyklister, biler og den kollektive trafik.

MILJØVURDERING
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GRØN OMSTILLING AF RANDERSVEJ

FREMTIDENS FOSSILFRIE STORBY
Byen og verden er i hastig forandring mod 
en fremtid uden fossile brændsler, og uden 
brug af jomfruelige ressourcer. Det skal 
fremtidens Randersvej og Christiansbjerg 
være forberedt på. Byen og bydelene skal 
derfor kort sagt fremtidssikres.

Aarhus skal være energieffektiv, og alle 
bydele skal aktivt understøtte en by, der er 
overgået til vedvarende energi i alle sektorer. 
Det betyder, at bydelene skal bruge minimalt 
med energi, såvel som udnytte ny teknologi 
til at optimere forbrug, producere energi og 
lagre energi. Nye som eksisterende bydele 
skal fokusere på minimal CO2-udledning, og 
brug af jomfruelige materialer i bygge eller 
bymoderniseringsfasen. 
Det kan bl.a. gøres ved, at materialerne pro-
duceres klimavenligt og i et design, der sikrer 
at værdifulde materialer aldrig forlader byen, 
men kan genbruges lokalt, igen og igen.

ENERGIFORBRUG &  
FLEKSIBILITET
Bydele med lavt og fleksibelt energiforbrug 
samt høj selvforsyning bliver i fremtiden de 
steder med de laveste leveomkostninger. 
Det betyder en mere økonomisk bæredyg-
tig by og samtidig en by, der bliver mere 
robust overfor uforudsete hændelser som 
vejret, der med klimaforandringer bliver 
mere ustabilt og vedvarende energi, der gør 
energiforsyningen afhængig af internationale 
relationer.
Vi kender ikke alle svarene på fremtidens 
energisystem, men planlægning og byudvik-
ling er en central løftestang i arbejdet med 
at finde svar, fordi man i arbejdet med plan-
lægning og udvikling, ser på tværs af områder 
og samler behov og hensyn, som giver det 
rette vidensgrundlag, til at skabe den gode 
by med stærke lokalsamfund. 

FOSSILFRI TRANSPORT & MINIME-
RING AF TRANSPORTBEHOV
I fremtidens Aarhus er transportsektoren 
fuldt omstillet til vedvarende energi og 
integreret i et samlet grønt energisystem. 

Transportbehovet vil være minimeret og 
transporten gjort så effektiv og smart som 
mulig.
 
Gennem fortætning og udbygning langs 
transportkorridorer, som f.eks. letbanen, 
er det muligt at effektivisere persontrans-
porten, og skabe sammenhæng mellem 
erhvervs- og boligområder, så der bliver kor-
test muligt mellem hjem og arbejde – også 
selvom Aarhus vokser.

Flere aarhusianere skal køre på cykel, med 
kollektiv trafik og bruge samkørselsordnin-
ger, og det skal gøres mere attraktivt, at køre 
i elbil end i fossildrevne biler. Det kræver 
omtanke i by- og mobilitetsplanlægningen og 
det kræver at byens infrastruktur understøt-
ter den kollektive trafik og elbilismen.

Teknologien på transportområdet skal 
udskiftes, så alle køretøjer og maskiner 
kan blive fossil- og emissionsfrie. Det er en 
stor opgave, der kræver omtanke i byplan-
lægningen. Men det kan også give os nye 
muligheder i form af mere attraktive grønne 
områder, mindre støj og luftforuerning samt 
højere sundhed. Det giver os en mulighed 
for, at gentænke hvordan byens funktioner er 
struktureret. 

DESIGN, MATERIALER & 
CIRKULÆR ØKONOMI
Vi er vant til at arbejde med at bevare arki-
tektoniske værdier i omdannelsen af bydele, 
og vi skal sikre, at nye bygninger har så 
lang en levetid som muligt, samt at behovet 
for vedligehold og renovering minimeres. 
Alle elementer af bygningerne skal kunne 
genanvendes, og materialer samt jord bør så 
vidt muligt ikke flyttes ud af området, men 
genbruges og omplaceres i bydelen. De sto-
re mængder CO2 fra produktion og trans-
port af materialer i bygge- og anlægsfasen 
skal reduceres, og der skal aktivt arbejdes 
med at sikre, at bygge- og anlægsmaterialer 
i fremtiden kan produceres uden brug af 
fossile brændsler.  
Bygninger skal designes, så de kan omdannes 
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til nye behov, uden at skulle rives ned. Bydele 
skal i fremtiden ligledes være fleksible i for-
hold til skiftende demografi og teknologisk 
udvikling. F.eks. skal den lokale skole kunne 
omdannes til plejehjem, og måske tilbage 
igen og igen.

MÅL OG RETNINGSLINJER
Aarhus Kommune har formuleret en række 
handlepunkter, som man ønsker at indar-
bejde i udviklingen af bl.a. Randersvej, mod 
forberedelsen af den fossilfrie by. 
Målene og retningslinjerne bygger på en 
blanding af generelle krav til alle byområ-
der i Aarhus, men er ligeledes tilpasset de 
forudsætninger, som er tilstede i helhedspla-
nenområdet.

Aarhus Kommune forventer, at man når der 
udvikles:
• Tænker planlægning og byudvikling som 

en central løftestang for arbejdet med, 
at finde svar på indretningen af frem-
tidens energisystem og den cirkulære 
økonomi. 

• Fokuserer på minimal CO2-udledning i 
moderniseringen af vores by. 

• Tænker i byfortætning, blandet by og 
udbygning langs transportkorridorer, så 
transportbehovet minimeres. 

• Tænker i muligheder for samkørsel og 
adgang til kollektiv trafik. 

• Tænker i gode muligheder og vilkår for 
aktiv transport, som cykling og gang. 

• Tænker energistrategisk, så byen forbe-
redes til energiforsyning af el-køretøjer. 

• Tænker i materialer, som er produceret 
klimavenligt og fossilfrit. 

• Tænker på, at transport af materialer i 
bygge- og anlægsfasen, skal reduceres og 
at transporten skal være fossilfri. 

• Tænker energistrategisk, så behov for 
energi og energisystemer analyseres. 

• Sikrer, at teknologi udnyttes til at opti-
mere og skabe fleksibelt forbrug, også 
på tværs af matrikelskel.  

• Sikrer at bydele og bygninger er forbe-
redt til at producere så meget energi 
som muligt, f.eks. ved at mængden af 
solenergi kan maksimeres i forhold 
til en bydels funktioner og fremtidige 
energiprofil. 

• Indtænker lagring af energi, så der er 
skabt plads til, at dette kan finde sted i 
byens rum og/eller på matriklerne. 

• Tænker i delekvadratmeter og fælles-
funktioner på tværs af matrikler, samt 
fleksibelt bygningsdesign så omdannelse 
pga. demografi mm. er muligt og nemt. 

• Tænker i bygningsdesign, der sikrer lang 
levetid, høj fleksibilitet til omdannelse og 
tæt på fuld genanvendelse af værdifulde 
materialer. 

• Tænker energistrategisk, så der gøres 
plads til fælles lokal energiproduktion, i 
form af mindre energianlæg. 

• Tænker helhedsorienteret, så bygninger, 
som ikke selv kan være energiproduce-
rende, kan få energi fra andre bygninger. 

• Tænker FN’s verdensmål og Aarhus 
Kommunes egne ’Aarhusmål’ ind i ud-
vikling fra start, så projekterne generelt 
arbejder mod en bæredygtig udvikling.

En by med 
brug for alle En by, hvor alle  

er sunde & trives

En by i vækst og 
med et stærkt 

erhvervsliv

En by med fælles-
skab og medbor-

gerskab

En bæredygtig by 
med gode by- og 

lokalmiljøer

Aarhus Kommunes ’Aarhusmål’

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

BÆREDYGTIGHED

FN’S VERDENSMÅL  
& AARHUS-MÅLENE
I planlægningen af nye og 
eksisterende byområder, 
har Aarhus Kommune en 
forpligtelse til, og mål om 
at udviklingen skal ske, med 
høj grad af ansvarlighed i 
forhold til at skabe en bæ-
redygtig udvikling af byens 
arealer. Aarhus Kommune 
har udarbejdet en række 
mål, ’Aarhusmål’ som skal 
understøtte de nationale 
og globale forventninger, 
der stilles til den måde vi 
udvikler, for at skabe de 
bedste betingelser for alle.  

Aarhus-målene er udar-
bejdet af Teknik og Miljø, 
og er Aarhus Kommunes 
måde at sikre, at FN’s 
verdensmål bringes ned på 
et lokalt og målbart plan, 
og dermed forståeligt for 
byens borgere og udvik-
lere. Helhedsplanen for 
Randersvej, skal som med 
al anden planlægning tage 
afsæt i disse mål, og sikre 
at området varetager og 
bygger på fortællingen om 
et byliv og en udvikling, 
som er bæredygtig.
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BAGGRUND FOR HELHEDSPLANLÆGNINGEN

PLANSTRATEGI OG  
KOMMUNEPLAN
Aarhus Kommunes planstrategi sætter 
retningen for de fysiske dimensioner i byens 
vækst, overordnede infrastrukturer og 
disponering af arealer. Planstrategien lægger 
op til, at Aarhus byudvikles flere steder. 
Befolkningsfremskrivninger viser, at der skal 
være plads til ca. 450.000 aarhusianere (ca. 
350.000 i dag) og 250.000 arbejdspladser i 
kommunen 2050 - dette dog uden, at byen 
vokser væsentligt i areal.

Planstrategien har med baggrund i de 
gældende visioner og overordnede mål for 
fremtidens Aarhus, udpeget de politisk set 
mest væsentlige strategiske fokusområder 
for de kommende års byudvikling. Aarhus 
skal blandt andet være gearet til storby - en 
storby med bykvalitet og liveability. Den kon-
centrerede byvækst har derfor stort fokus.

Helhedsplanområdet har et særligt fokus på, 
at skabe et veldefineret centerområde, bl.a. 
på grund af Randersvejs status som væsentlig 
vækstakse med integrering af letbaneførin-
gen. 

HELHEDSPLANLÆGNING
Formålet med helhedsplanlægningen er, 
at skabe et udgangspunkt for udviklingen 
af området omkring Randersvej mellem 
Ringvejen og Ringgaden, så her fremadrettet 
sikres en sammenhæng mellem kommune-
planens overordnede visioner og mindre 
udbygningsprojekter. Helhedsplanen er 
dermed retningsgivende for den fremad-
rettede udvikling af Christiansbjerg, og skal 
fungere som udgangspunkt for udarbejdelsen 
af lokalplaner, såvel som et dialogredskab 
i forbindelse med byggeprojekter. Planen 
danner dermed grundlaget for udviklingen af 
byens muligheder i forhold til byliv, byrum og 
bygninger.

Den igangværende og kommende udvikling 
af Christiansbjerg, sker hovedsageligt på bag-
grund af en stor interesse fra private grund-
ejere og investorer, der ønsker at udvikle i 
området. Udviklingen skal derfor forankres 
og realiseres i et samarbejde mellem private 
bygherrer, borgere og Aarhus Kommune, og 
skal skabes i samarbejde med de mennesker, 
der bor og fremadrettet skal bo i området. 
Her skal opbygges et lokalt ejerskab til 
området, en erhvervsmæssig mangfoldighed 
og en god liveability for ophold og færdsel i 
bydelen.

Helhedsplanen for Randersvej skal fremtidssikre udvikling af Christiansbjerg, ved at fokusere 
en byudvikling langs indfaldsvejen og letbanen, samt styrke sammenhænge mellem de eksiste-
rende boligområder og den mulige udvikling, som over tid vil ske her. Planen konkretiserer 
kommuneplanens retningslinjer såvel som et behov for at sammentænke en række projekter i 
området, ud fra en samlet vision for bydelen. 

PLANLÆGNING

BYLIV

BYRUM

BYGNINGER
Boliger

Plads

Handel

Aktiviter

Forbindelse

Park
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Skovvangsskolens sportsplads

Randersvej ved Netto

Lillehammervej legeplads

Butikker på Stjernepladsen

Nobelparken, forplads

Boliggade ved Marius Simonsens Vej

Rækkehuse i Norgeskvarteret

Butikker langs Randersvej

Randersvej set fra Universitetskrydset

Langelandsgade

Boliggade i Norgeskvarteret

Tunnel under Randersvej

PLANLÆGNING
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BORGERINDDRAGELSE 

Helhedsplanen bygger på et bredt funde-
ret analysearbejde, der omfatter en bred 
gruppe af interessenter som den kommende 
planlægning udarbejdes på baggrund af. Invol-
vering af de lokale borgere og erhvervsdri-
vende, investorer og institutioner har givet 
grundlag for de prioriteret temaer og ret-
ningslinjer som Aarhus Kommune forholder 
sig til med Helhedsplanen for Randersvej. 

Den indhentede viden om beboernes daglige 
gang i området skal dermed spille en vigtig 
rolle i tilrettelæggelsen af den politiske 
målsætning om at byvæksten skal ske ud fra 
stedets præmisser og den livskvalitet, der 
i hverdagen øger sammenhængskraften i 
området.  

I arbejdet med at udvikle en helhedsplan for 
Randersvej (mellem Ringgaden og Ringvejen) 
har borgerinddragelse fundet sted på to 
måder:
• Som en serie af fokusgruppeinterviews   

(med institutioner, beboere, udviklere 
og erhvervsdrivende) i den indledende 
afklaringsfase

• Som et workshop-borgermøde, hvor 
områdets beboere og andre interessen-
ter blev inviteret ind og deltog.

I kølvandet på borgermødet d. 19 marts 
2019 blev der i projektgruppen afholdt tre 
interne workshops – én for arkitektur, én 
for mobilitet og én for grønne områder. I 
hver af disse blev planlæggernes respektive 
foreløbige analyser parret med de indsigter 
og viden fra borgerne, der var indsamlet. 
Dette var med henblik på at forankre de 
mere tekniske embedsanalyser i den opbyg-
gede viden om de lokale forhold, inden den 
egentlige udarbejdelse af selve helhedsplanen 
gik i gang. 

De tre analytiske ben i helhedsplanen (arki-
tektur, mobilitet, grønne områder) indhente-
de nyttig viden fra borgerinddragelsen inden 
for følgende temaer:

ARKITEKTUR: 
• Bo-livet vs. by-livet. (Herligheden i at bo 

centralt men også roen i området- Livet 
på kanten af Midtbyen)

•  Varieret borgersammensætning.
• Offentligt tilgængelige byrum/ grønne 

rekreative byrum. (Helhedsplanen skal 
bevare og forøge de samlede grønne og 
samlende byrum)

• Der skal fortsat være en fornuftig 
blanding af services- både offentlige og 
kommercielle.

• ’Genskab’ gode og centrale byrum. (Der 
en gang prægede Stjernepladsen. Dette 
ønsker vi at muliggøre ved Stockholms-
gade).

GRØNNE OMRÅDER: 
• Ønske om forskønnelse af Randersvej 

og generelt begrønning af veje. Dette 
kom i workshoppen til udtryk som en 
differentiering i begrønning af Randers-
vej vs. de mindre sideveje

• Uudnyttet potentiale i visse grønne 
områder/legepladser samt tilgængelig-
heden til disse i området. Dette kan 
samtænkes med at udpege fremtidige 
forbindelser for bløde trafikanter, der er 
sammenfaldende med projektområder. 

• Bevaring af eksisterende pladser samt 
nye pladsdannelser med fokus på 
begrønning. Herunder havde Stjerne-
pladsen særligt fokus med et ønske om 
øget begrønning samt ønske om øget 
tryghed, når man færdes der. 

Helhedsplaner er udarbejdet i samarbejde med lokale borgere og interessenter, hvor helheds-
planens fokus områder og strategier er skabt i dialog med blandt andet beboerne i området. 
En væsentlig pointe, som blev italesat i en dialog med lokale interessenter var: ”Man kan leve 
et helt liv langs Randersvej”. 

PLANLÆGNING
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Butik i stueplan, Christiansbjerg

Legeplads ved Reginehøj Byrum ved Nobelparken

MOBILITET:
• Parkering på Stjernepladsen:  

Oprindelig var tanken at fjerne parke-
ring på Stjernepladsen på sigt, da Letba-
ne, cyklisme mm bør overtage behovet 
for parkering og pladsen til parkering 
kunne udnyttes bedre. Interview mm 
har belyst at der er et stort ønske om 
at bevare parkering der og at det er en 
forudsætning for det erhverv der ligger 
der i dag. I helhedsplanen arbejdes der 
derfor nu med parkering på Stjerneplad-
sen

• Stiunderføring ved Skovvangsvej:  
Betydningen af denne og at der allerede 
er meget fokus på den fra borgernes 
side blev understreget i borgerinddra-
gelsen. Det kunne så samtidig forklares 
mere detaljeret at barriereeffekten af 
Randersvej er svær at ændre på trods af 
at den påpeges som problematisk. Det 
blev så til gengæld tydeligt at der skal 
meget fokus på den eksisterende stiun-
derføring og en forbedring af denne.

PLANLÆGNING
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SAMMENHÆNG TIL ANDEN PLANLÆGNING

ET GRØNNERE AARHUS MED 
MERE BLÅT 
Med Kommuneplan 2017 besluttede byrådet 
den overordnede vision om at blive en grøn-
nere by med mere blåt for at sikre den gode, 
robuste by fremadrettet. Frem mod Kommu-
neplan 2021 bliver visionen operationaliseret 
ved at fastlægge en overordnet struktur for 
grønne områder og regnvandshåndtering i 
Aarhus Kommune. Denne struktur skal bi-
drage til, at der skabes gode fællesløsninger 
og samlede forløb i byen. Samtidig vil der i 
planen blive fastsat mål og retningslinjer for 
andel og kvalitet af grønt og blåt i projekter, 
der skal følges op hele vejen fra overordnet 
planlægning til byggetilladelse. Planen forven-
tes at blive vedtaget i 2022.

FORBUNDERHED PÅ TVÆRS AF 
BYDELE OG LANDOMRÅDER
Af Kommuneplan 2017 fremgår også, at alle 
aarhusianere skal have let adgang til et over-
skueligt netværk af stiforbindelser,  er frem-
mer sikker mobilitet og forbedrer adgangen 
til grønne områder. Stierne skal også bruges 
til at nedbryde fysiske og sociale barrierer 
mellem bydele. 
Et af de seks strategier i denne strategiske 
helhedsplan for Randersvej, griber netop fat i 
at skabe bedre forbindelse og sammenhæng 
på Christiansbjerg, hvilket taler direkte ind 
i Kommuneplanens vision om at skabe let 
adgang til-, fra- og rundt i byen. 

SPILDEVANDSPLAN 2017-2020
Aarhus Kommunes Spildevandsplan beskri-
ver, hvordan Aarhus Vand skal planlægge 
for håndtering af spildevand og angiver en 
tidsplan for, hvornår regnvand og spildevand 
skal adskilles i de forskellige bydele. 

For Christiansbjergområdet, er det fælles 
kloaksystem planlagt adskilt i 2041-60. Tiltag 
som afværgende foranstaltninger i forhold til 

oversvømmelse, håndtering af overfladevand 
mv., som planlægges forud for adskillelsen i 
2041-60 behandles i   regnvandsdispositions-
planen for Øgaderne, Randersvej og Nør-
report. Baggrunden for, at Midtbyen først 
skal have adskilt regnvand og spildevand i 
2041-60 er, at man ønsker en centralisering 
af rensningsanlæggene, så man fremadrettet 
kun skal have to store anlæg i henholdsvis 
Egå og et kommende anlæg ved Marselis-
borg. Derfor er man startet med at adskille 
ude fra og ind, så man undgår at pumpe sto-
re mængder regnvand fra omegnsbyerne ind 
til de to fremtidige centrale anlæg. Anlægge-
ne i Midtbyen vil således også blive mindre 
belastet, når kapaciteten i ledningerne øges, 
fordi der kun ledes spildevand i ledningssy-
stemet. Derfor adskilles Midtbyen til sidst, 
når der bliver mere plads i kloakrørene.

KLIMATILPASNING VED  
EKSTREMREGN
Aarhus skal tilpasses kommende klimaforan-
dringer med mere og voldsommere ned-
børsmængder. Det forstærker behovet for, 
at skabe plads til regnvandet. I udviklingen af 
Aarhus til en mere kompakt by er det derfor 
vigtigt, at vi indtænker håndtering af overfla-
devand, som et vilkår i byudviklingen, så der 
sikres plads til regnvandet. Regnvandet skal 
bruges klogt og skabe merværdi i byrum-
mene. Ifølge Aarhus Kommuneplan skal der 
laves regnvandsdispositionsplaner (RVDP) 
for større sammenhængende områder for at 
sikre, at håndteringen af regn- og skybruds-
vand indarbejdes tidligt i planlægningen. 

Gennem koordinering af investeringer og 
samtænkning med øvrige projekter såsom 
nybyggeri, vejprojekter, forbedring af grønne 
områder mv. er det muligt at reducere eller 
at undgå eventuelle skader på bygningsvær-
ker, tekniske anlæg, veje mv., og dermed opnå 
sammenhæng og merværdi til gavn for byens 
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borgere. Den samlede RVDP for Øgade-
kvarteret, Nørreport og Randersvej skaber 
overblik over mulighederne for klimatilpas-
ning ved skybrud i områderne. RVDP’en 
afdækker overordnet, hvor vandet i dag 
strømmer igennem de tre områder, hvor det 
skaber problemer ved skybrud, og hvor der 
skal være fokus på indsatser til håndtering af 
vandet. Særligt for Randersvej er et stærkt 
skrånende terræn, hvorfor området leder 
store vandmængder ned mod Nørreport og 
Nørre Allé, hvor der kan forekomme store 
oversvømmelser. 

Følgende er derfor ambitionen: 

• Omdirigere regnvandet for enten at 
reducere tilledningen af vand til lavere-
liggende områder, eller for at styre det 
mod et regnvandsbassin. 

• Tilbageholde regnvand under skybrud 
på pladser og grønne arealer, regn-
vandsbede langs vejene eller på private 
grunde.

• Benytte Randersvej som en skybrudsvej.

ET GRØNNERE AARHUS
Byrådet har besluttet, at Aarhus Kommune 
skal have 10.000 træer frem mod 2025, 
fordi træer gør vores by til et smukkere 
og bedre sted at bo. Træerne skal desuden 
bidrage til at løse væsentlige udfordringer - 
bl.a. forebyggelse af stigende temperaturer, 
absorbering af stigende mængder regnvand 
og styrkede vilkår for dyre- og planteliv.  
Derudover kan træer være med til at øge 
den mentale sundhed, og give bedre udeliv i 
byerne.
Helhedsplanen for Randersvej skal under-
støtte denne målsætning med fokus på 
træbeplantning i forbindelse med trafikale 
projekter og bl.a. i kantzonerne ved nybyg-
gerier. 

KLIMASTRATEGI 2030 &  
KLIMAPLAN 2021- 2024
I 2008 satte Aarhus Byråd et ambitiøst mål 
om et CO2- neutralt bysamfund i 2030. Indtil 
nu er det lykkedes kommunalt ansatte, 
virksomheder, vidensinstitutioner og borgere 
at halvere byens CO2- udledning. Aarhus er 
således blandt de byer i verden, der i forhold 
til udledning af drivhusgasser, har undergået 
den største positive forandring. Det er vi 
stolte af, og det viser, at det nytter at have 
høje ambitioner sammen. 
 
Klimakrisen er global, men kan kun løses 
lokalt. Som borgere er vi ikke kun en del 
af vores lokalsamfund, vi er også en del af 
verden. På samme måde, som vi er afhængige 
af, at andre skaber forandring i verden, for at 
vi kan løse klimakrisen, er de også afhængige 
af os. 
Ingen er i mål før alle er i mål. Det samme 
gælder i Aarhus. 90 % af CO2- udledningen, 
der er tilbage i Aarhus, kommer fra kilder 
som ligger uden for byrådets direkte indfly-
delse. 
 
Klimastrategi 2030 og Klimaplan 2021- 2024 
sætter rammen for – gennem seks hoved-
spor – at bringe Aarhus et skridt nærmere 
CO2- neutralitet i 2030, og samtidigt skabe 
forudsætningen for et fossilfrit bysamfund.

Spildevandsplan 2017-2020

  Aarhus Kommune

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHEDKlimastrategi 2020-2030

Version Juli. 2020
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MOBILITETSPLAN FOR MIDTBYEN
Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby omhand-
ler primært mobiliteten inden for Ringgaden, 
hvor det ønskes at prioritere de transport-
former, der udnytter arealerne mest effek-
tivt, hvilket i nævnte rækkefølge er:
1. De aktive transportformer (gang og 

cykel) 
2. Den kollektive transport (letbane, bus 

og taxa) 
3. Vare- og personbiler med ærinde i 

Midtbyen 
4. Anden biltrafik 

I Mobilitetsplanen opstilles et mål om, at 
biltrafikken på tværs af Ringgaden ikke skal 
stige. Randersvej er udpeget som en primær 
korridor for alle transportformer undtaget 
gang. For biltrafikken er den primære funkti-
on inden for Ringgaden dog adgang til parke-
ringshuse og midtbyen, og ikke som en del af 
et gennemgående system. På Nørrebrogade 
og Randersvej er bustrafikken påvirket af 
trængsel. Der arbejdes på en mulighed for at 
forbedre fremkommeligheden for bustrafik-
ken, bl.a. overvejes det, om der kan etableres 
en minibusterminal i helhedsplanområdet 
langs Frederik Nielsens Vej.

FODGÆNGERSTRATEGI 2021
Fodgængerstrategi 2021 bygger på, at fun-
damentet for god mobilitet er, at man kan 
komme frem til de destinationer man ønsker. 
God mobilitet er individuel, men indeholder 
også parametre som fleksibilitet, økonomi, 
tryghed og sikkerhed, ophold og oplevelser, 
samt sundhed og trivsel. Vi er alle fodgænge-
re på vores rejse, hvad enten vi i øvrigt kø-
rer bil, cykler eller anvender kollektiv trafik. 

Fodgængerstrategien udpeger følgende 
indsatsområder, der kan have betydning for 
udviklingen af området ved Randersvej: 

1. Tilgængelighed: Fodgængermiljøet skal 
være tilgængeligt for alle. Også bor-
gere med funktionsnedsættelser eller 
handicap. 

2. Fremkommelighed: Der skal være god 
fremkommelighed på fodgængernettet, 
så borgerne oplever, at de har let adgang 
til deres mål. 

3. Tryghed og sikkerhed: Det skal være 
trygt og sikkert at færdes som fodgæn-
ger i Aarhus Kommune. 

4. Ophold og faciliteter: Der skal være de 
nødvendige faciliteter til fodgængere i 
byens rum, som eksempelvis muliggør 
ophold.

 
Udformningen af Randersvej og lokalområ-
derne, skal også tilgodese fodgængere, så det 
er attraktivt at færdes til fods. 

CYKELHANDLINGSPLAN 2017
Randersvej indgår i cykelrutenettet, som en 
primær trafikrute for cyklister. På et hver-
dagsdøgn kører der 2.000-3.000 cyklister på 
strækningen. Norges Allé og Skovvangsvej 
er udpeget som en sekundær trafikrute for 
cyklister, hvilket understøtter, at forbindelsen 
under Randersvej bør være bedre, for at 
opnå sammenhæng imellem disse veje.
I Cykelhandlingsplanen udpeges indsatsom-
råder, der skal sikre høj fremkommelighed 
på særligt hovedrutenettet for cyklister. 

PLANLÆGNING
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Randersvej er en del af hovedrutenettet. 
Prioritering af fremkommelighed omhandler 
bl.a. prioritering af cyklister i signalanlæg. 
Cyklisternes sikkerhed og tryghed skal des-
uden sikres, hvilket på Randersvej primært 
omhandler krydsene.

Cykelparkering er også et fokusområde i 
handlingsplanen, og det anbefales, at der sik-
res cykelparkering ved vigtige rejsemål, her-
under den kollektive trafik. I helhedsplanen 
for Randersvej omhandler dette primært at 
der bør sikres cykelparkering ved letbanens 
standsningssteder samt ved Universitetet. 
Cykelparkering kan understøtte kombinati-
onsrejser, hvor kollektiv trafik kombineres 
med cyklen.

PARKERINGSPOLITIK 2018
Parkeringspolitikken opstiller retningslinjer 
for bil- og cykelparkering. Begge sider af 
Randersvej er en del af zone 1 i parke-
ringsretningslinjerne helt ud til Ringvejen. 
Parkeringsnormen er i Zone 1 en maksi-
mumsnorm, hvilket betyder, at man sætter 
en grænse for hvor meget parkering, der 
kan etableres i forbindelse med nybyggeri. 
Der er således taget hensyn til, hvad der er 
fysisk og økonomisk realistisk og ønskeligt i 
forhold til behov for at regulere biltrafikkens 
omfang i zone 1, hvor mere parkeringska-
pacitet indenfor Ringgaden vil medføre en 
øget udfordring for den trafikale udvikling. 
Prioriteringen af parkering er forskelligt fra 
område til område i Aarhus. For helhedspla-
nen for Randersvej bør det overvejes hvor-
dan delebiler og elbiler på sigt indarbejdes i 
parkeringskapaciteten i området.

Parkeringspolitikken fra 2018 kan påvirke 
helhedsplanen for Randersvej. Indførelse 
af beboerparkering kan medføre, at ansat-
te, studerende mv. i højere grad parkerer 
umiddelbart uden for Ringgaden, hvilket kan 
påvirke beboelsesområderne langs Rander-
svej. Områderne er derfor udpeget som 
steder der er underobservation i forbindelse 
med indførelsen af beboerparkering.

STØJHANDLINGSPLAN 2018
I støjhandlingsplan 2018 udpeges støjbelaste-
de boliger i Aarhus. Den store trafikmængde 
på Randersvej medfører, at ejendomme langs 
Randersvej er kraftigt støjbelastede. Hvor 
der ikke er sammenhængende højt byggeri, 
går støjbelastningen ind i de bagvedliggen-
de områder. Det er vanskeligt at reducere 
støjen langs Randersvej, da der umiddelbart 
ikke er planer om at reducere trafikmæng-
den eller hastigheden, og Randersvej er 
allerede forsynet med støjreducerende asfalt.

Støj på facaderne bør håndteres med støjre-
ducerende facader og vinduer, så belastnin-
gen i boligerne er reduceret. Af Kommune-
plan 2017 fremgår det, at ”Ny bebyggelse til 
støjfølsom anvendelse i eksisterede bymil-
jøer sikres gode indendørs støjforhold og 
gode miljøer på udendørs opholdsarealer”. 
Nybyggeri langs Randersvej kan for eksem-
pel fungere som afskærmning for bagvedlig-
gende bolig- og opholdsarealer.

PARKERINGSPOLITIK 2018 

STØJHANDLINGSPLAN
 2018

FODGÆNGERSTRATEGI
2020 
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