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NYE MULIGHEDER FOR PLANLÆGNING

HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ 
- Byudvikling af områder langs Randersvej med tilknytning til letbanen

Denne høring er en indkaldelse af ideer og forslag til helhedsplanen, der omfatter en 
udvikling af områder langs Randersvej.

Aarhus Kommune arbejder på nuvæ-
rende tidspunkt med at tilrettelægge 
den fremadrettede indsats for vækst og 
udvikling af områder langs Randersvej.  
Ønsket er at skabe et attraktivt byområde 
omkring det indre Christiansbjerg, der 
knytter områdets brugere, bygninger og 
aktiviteter tættere på den kollektive trafik. 

Christiansbjerg rummer fine kvaliteter 
med adgang til både grønne områder, re-
kreative opholdsmuligheder og offentlige 
services. Dette er kvaliteter, vi ønsker at 
styrke, hvorfor der tilrettelægges for en 
samlende og attraktiv bydel med forskel-
lige boligtyper, rekreative tilbud, butikker 
og aktiviteter. 

For at fordre en bæredygtig udvikling 
af området tages her udgangspunkt i 
et stationsnærhedsprincip. Det vil sige 
at udviklingen planlægges indenfor en 
gåafstand af den kollektive trafik med en 
særlig opmærksomhed på at styrke om-
rådets bymæssige kvaliteter. Helhedspla-
nen skal indeholde en række strategier, 
som danner grundlag for udviklingen af 
området. Udgangspunktet for strategier-
ne beskrives nærmere i det følgende. 

Med denne høring håber vi, at så mange 
som muligt vil bidrage med ideer og for-
slag til, hvordan områderne langs Ran-
dersvej skal udvikles fremadrettet.
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1.    En bydel for alle

2.    Styrkede grønne & blå kvaliteter

3.     Udvikling af det indre Christiansbjerg

4.     Styrket centerområde

5.     Mødesteder ved letbanestoppene

6.     Styrkede forbindelser og sammenhænge
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Eksisterende forhold

Helhedsplanen omfatter en blandet by-
del med sammensatte og forskelligartede 
kvartersdannelser bestående af karréer, 
villakvarterer, havebystrukturer og mo-
derne boligblokke. Disse miljøer er op-
stået løbende i forbindelse med områ-
dets udvikling, hvor særligt Randersvej 
har været underlagt store forandringer, 
der har påvirket området markant.

Randersvej udgør i dag en stor barriere 
for sammenhængen af området med 
tung trafik i flere vejbaner. Indfaldsvejen 
er dog essentiel for Aarhus, og infrastruk-
turen kan derfor ikke ændres til fordel for 
udviklingen.  For at samle områderne 
omkring vejforløbet til en sammenhæn-
gende bydel tager udviklingen derfor ud-
gangspunkt i det eksisterende.

Udsnit af facaderække. Området indeholder 

stor variation i bygningstyper, hvilket skaber et 

opbrudt vejforløb. Hensigten med helheds-

planen er at styrke sammenhængen i området.

Ny bebyggelse

Ved at lægge et nyt udviklingslag over 
det allerede eksisterende byområde, er 
det hensigten med helhedsplanen at ska-
be en bedre overgang mellem områdets 
mange små kvartersdannelser samt at 
muliggøre en bymæssig fortætning med 
nye bebyggelser langs Randersvej. 

Visionen for området er dermed at værne 
om Christiansbjergs særlige karakter og 
velfungerende bystrukturer samt at styr-
ke bylivet i området gennem byudvikling 
og omdannelse, så Christiansbjerg bliver 
en mere sammenhængende og bæredyg-
tig bydel med plads til det gode byliv. 

STRATEGI 1: EN BYDEL FOR ALLE
Christiansbjerg er i dag særligt tyn-
get af Randersvejs trafik, som en 
stærkt dominerende barriere. Der 
skal i helhedsplanen tages højde 
for fremtidige behov for offentlig 
service i området.

STRATEGI 2: STYRKEDE  
GRØNNE & BLÅ KVALITETER
Eksisterende grønne og blå om-
råder skal styrkes og nye grønne 
lommer skal udpeges og etableres 
for at håndtere større regnvands-
mængder. 

STRATEGI 3: UDVIKLING AF DET 
INDRE CHRISTIANSBJERG
Området langs Randersvej skal 
udvikles, så her fremadrettet ska-
bes en sammenhængende og at-
traktiv bydel med afsæt i områdets 
eksisterende rammer.

STRATEGI 4: STYRKET CENTER-
OMRÅDE
Området skal udvikles omkring et 
bydelscenter med aktiv handels- 
og byliv langs Randersvej. Dette 
centerområde skal bidrage til re-
kreative opholdsmuligheder for 
borgerne i lokalområdet.

STRATEGI 5: MØDESTEDER VED 
LETBANESTOPPENE
Byrummene omkring de fire let-
banestop skal planlægges som at-
traktive opholdsrum for det frem-
tidige byliv i centerområdet med 
gode og trygge forhold for områ-
dets bløde trafikanter, for derved at 
styrke sammenhængen på tværs 
af Randersvej.

STRATEGI 6: STYRKEDE FOR-
BINDELSER & SAMMENHÆNGE
Der skal tages højde for både bili-
ster, cyklister og gående i området 
såvel som for den kollektive trafik. 
Forbindelser og sammenhænge 
skal derfor styrkes, så her sikres 
gode forhold.

Eksempel på byfornyelse langs Randersvej, 

der tilpasser sig det eksisterende område.
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Centrale spørgsmål til helhedplanen for Randersvej

Byrådet har udpeget Randersvej som vækstakse. Hvordan sikrer vi den mest hen-
sigtsmæssige vækst i området?

Har du idéer til ny bebyggelse og dennes udformning og placering? 

Hvordan bruger vi områdets mange kvaliteter til at skabe en endnu bedre bydel 
at bo og færdes i?

Hvor og hvordan skaber vi grønne åndehuller og rekreative forbindelser på kryds 
og tværs i området? 

Hvordan sikrer vi at skabe en større sammenhæng i bydelen? 

Den videre proces

I 2019 afholdte Aarhus Kommune et 
indledende borgermøde og workshop, 
hvor vi modtog mange gode bidrag til 
helhedsplanen fra områdets beboere og 
interessenter. Disse bidrag har været 
med til at forme de 6 strategier. Nu har 
du igen mulighed for at bringe dine syns-
punkter og idéer vedrørende den forestå-
ende planlægning i spil.

Synspunkter og idéer, der sendes i den 
offentlige høringsperiode, vil ligesom bi-
dragene på borgermødet indgå i det vide-
re planlægningsarbejde.

Efter høringsperioden udarbejdes et for-
slag til en helhedsplan. De fremsendte 
idéer og synspunkter bliver forelagt Aar-
hus Byråd i forbindelse med byrådets be-
handling af planforslagene. Derefter får 
I igen muligheden for at blive hørt, når 
forslag til helhedsplanen sendes i offent-
lig høring.

Efterfølgende forslag til lokalplaner og 
kommuneplantillæg vil der ligeledes være 
mulighed for at bidrage til, når disse sen-
des i høring.

Du finder Aarhus Kommunes hørings-
portal her: deltag.aarhus.dk

Offentlig høring

Omdannelsen og udviklingen af området 
kan medføre ændringer i kommunepla-
nens rammer for lokalplanlægning. Der-
for gennemføres nærværende forudgå-
ende offentlige høring med indkaldelse 
af idéer, forslag og kommentarer til den 
forestående planlægning.

Fra den 11. maj til den 1. juni 2021 kan du 
sende idéer og forslag til helhedsplanen 
til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
Alle indkomne forslag vil blive forelagt 
byrådet.

Vi hører gerne din 
mening 

Orienteringen er 
offentligt fremlagt fra 
den 11. maj til
den 1. juni 2021 

Eventuelle spørgsmål 
kan rettes til:

Byplanlægger  
Mathias Brovall 

Teknik og Miljø  
Plan  
Karen Blixens boulevard 7 
8220 Brabrand  
Tlf.: 51 95 55 41

Synspunkter og ideer, 
der indsendes under 
denne høring, vil blive 
forelagt Aarhus Byråd.

Høringssvar  
sendes senest  
den 1. juni 2021 til:  
 
Teknik og Miljø  
Plan  
Karen Blixens boulevard 7  
8220 Brabrand 

Eller via Aarhus Kom-
munes høringsportal: 
deltag.aarhus.dk

Forfatter og grafisk produktion: 

Oplægget er elektronisk tilgængeligt på: 

deltag.aarhus.dk

http://deltag.aarhus.dk
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