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Miljøvurdering af Helhedsplan for Banegårdskvarteret 
 
1 Ikke teknisk resume 
Denne miljøvurdering sammenligner situationen før Helhedsplanen for Ba-
negårdskvarteret (0-alternativet) med situationen, hvor Helhedsplanen for 
Banegårdskvarterets intentioner er gennemført.  
 
Helhedsplanen peger på ændring i trafikafviklingen på Banegårdspladsen og 
Park Allé. Biltrafikken vil her blive mindre i omfang og størstedelen vil blive 
henvist til det omkringliggende overordnede vejnet. Her vil biltrafikken i myl-
dretiden afvikles langsommere end, hvis planen ikke gennemføres (0-alter-
nativet). Det vil afledt medføre, at støj og luftforurening fra trafikken internt i 
planområdet vil blive en smule mindre, og en smule større på veje, hvor tra-
fikken omlægges til. 
 
Ændringerne i biltrafikken skal sikre at den kollektive trafik, og særligt den 
fremtidige højklassede kollektive trafik, vil få bedre vilkår i området. Det for-
ventes at medføre en mere attraktiv kollektiv trafik generelt set med god 
fremkommelighed og rettidighed der bidrager til nedbringelse af CO2 fra 
transporten.  
 
De aktive transportformer som gang og cykling vil få bedre vilkår og forven-
tes at øges i omfang, hvilket også vil føre til en forbedring af menneskers 
sundhed.  
 
Helhedsplanen lægger op til at gøre pladser, gader og byrum grønnere og 
mere fodgængervenlige i forhold til plads, tilgængelighed og tryghed, hvilket 
vil påvirke menneskers oplevelse af byen og flora og fauna i positiv retning. 
 
Samlet set vurderes Helhedsplanen for Banegårdskvarteret at have en be-
grænset men positiv indvirkning på miljøet. 
 
2 Planens indhold 
Den gældende Mobilitetsplan for Midtbyen fastlægger trafikstrukturen i Midt-
byen og indenfor helhedsplanområdet. Helhedsplanen for Banegårdskvarte-
ret bygger oven på den gældende plan. Helhedsplanen lægger op til en 
række justeringer i trafikstrukturen, som skal medvirke til at reducere den 
gennemkørende biltrafik samt sikre fremkommelighed og rettighed for fremti-
dig højklasset kollektiv transport samt trygge og tilgængelige fodgængerfor-
hold i området. 
 
Helhedsplanen peger på en omfordeling af mobilitetsfunktioner i området. 
Afsætningspladser, korttidsparkering og taxaholdepladser skal flyttes fra Ba-
negårdspladsen til nye placeringer i helhedsplanområdet.  
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Endelig peger helhedsplanen på en lukning af Banegårdspladsen og Park 
Allé for gennemkørende biltrafik. Ærinde-, service- og taxakørsel vil stadig 
være mulig. Baggårde, private parkeringspladser og parkeringsanlæg vil 
derfor fortsat være tilgængelige. Varedistribution vil ligeledes være mulig i 
området, men i korridoren, hvor en fremtidige letbane eller BRT skal køre, vil 
der ikke være lastepladser eller standsningsmulighed.  
 
Helhedsplanen udpeger grønne forbindelser til og fra helhedsplanområdet, 
der skal fastholdes og styrkes. Internt i området udpeger planen principper 
for flere og mere grønne by- og gaderum. Derudover udpeges principper for 
håndtering af regnvand ved ekstremregn med henblik på at imødegå over-
svømmelse.  
 
Helhedsplanen identificerer bevaringsværdige kulturmiljøer og bygninger i 
området og opstiller principper for hvordan videre byudvikling skal forholde 
sig til dette. Endelig lægger planen op til at videre byudvikling skal under-
støtte en klimavenlig, blandet og mangfoldig bydel. 
 
3 De nuværende miljøforhold (0-alternativet) 
Trafikken i planområdet giver i dag anledning til støjbelastning. Der gennem-
føres hvert femte år en lovbestemt støjkortlægning, der følges af en støj-
handlingsplan, der redegør for hvilke initiativer kommunen sætter i gang for 
at nedbringe støjen. Disse initiativer ligger uden for denne miljøvurdering.  
 
Ligeledes giver trafikken anledning til luftforurening. Miljøstyrelsen har det 
overordnede ansvar for at gældende lovgivning på luftkvalitetsområdet over-
holdes. Aarhus indgår i Miljøstyrelsens landsdækkende luftmåleprogram 
(LMP IV). I de senere år er der ikke observeret overskridelser af gældende 
grænseværdier. Initiativer til eventuel nedbringelse af luftforurening ligger 
også udenfor denne miljøvurdering.  
 
Trafikkens tredje store miljøpåvirkning er på menneskers sundhed, primært 
ved trafikuheld og deraf følgende direkte fysiske mén på mennesker, men 
også ved inaktivitet. Der gennemføres løbende undersøgelser af trafiksikker-
heden i Aarhus Kommune. Forbedring af trafiksikkerhed i området og priori-
tering af bløde trafikanter er en del af Helhedsplanen for Banegårdskvarte-
ret. 
 
Trafikken kan desuden påvirke arkitektur og kulturmiljø i negativ retning, 
men dette sker primært gennem nye trafikanlæg. Trafikken kan påvirke både 
vandmiljø igennem overfladevand fra veje og påvirke flora og fauna, men 
dette sker også primært ved nye trafikanlæg, som særskilt miljøvurderes. 
Biltrafikken udgør generelt en barriere for andre trafikanter, primært for fod-
gængerne, men i en vis udstrækning også for cyklister og den kollektive tra-
fik. 
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Aarhus Kommune vurderer, at der ikke er andre relevante alternativer end 0-
alternativet der skal indgå i miljøvurderingen. 
     
4 Miljømål 
Helhedsplanen for Banegårdskvarteret skal medvirke til at opfylde en række 
af Aarhus Kommunes mål på miljøområdet: 

• Miljø- og energimæssigt bæredygtig byudvikling i form af fortætning, 
omdannelse og blandede anvendelser 

• Et bedre og mere intensiveret byliv 

• Adgang til et stærkt kollektivt transporttilbud samt gode fodgænger- 
og cykelforhold der fremmer omstilling til mere miljøvenlige og aktive 
transportformer 

• Klimatilpasning skal sikre håndtering af mere regnvand, som skal 
indpasses i bybilledet, så det forøger kvaliteten af byens rum og by-
miljøet generelt 

• Reduktion i eksisterende barrierer for fysisk og psykisk tilgængelig-
hed i det offentlige rum  

• CO2-neutralitet i 2030  

• Fremme mulighederne for at leve sundt  
 
5 Aarhus Kommunes vurdering af miljøeffekterne 
Aarhus Kommune har ud fra egen viden og en høring af berørte myndighe-
der udpeget emnerne i nedenstående skema som relevante for miljøvurde-
ringen af Helhedsplanen for Banegårdskvarteret. Der skelnes i skemaet ikke 
mellem positive og negative påvirkninger. 
 
I forbindelse med høringen af de berørte myndigheder er der kommet føl-
gende bidrag: 
 
Banedanmark: Gør opmærksomme på at det er vigtigt at opretholde afvikling 
af den offentlige togtrafik samt passagerernes adgang hertil både i normal 
drifts situation samt i nødsituationer – herunder sikring af flugt- og rednings-
veje. Det ønskes at samspillet mellem trafikformer og togtrafikken skal miljø-
vurderes. Det påpeges at kørsel med gods og adgang til havnen skal være 
fri. Overordnet understreges det at det er vigtigt at der er tilstrækkelig plads 
til en fremtidssikret toginfrastruktur ved Aarhus H både i anlægsfase og drift. 
 
Østjyllands Brandvæsen: Gør opmærksom på at det er vigtigt at der opret-
holdes tilstrækkelige indsatsveje i området. Det anbefales at opstarte udar-
bejdelse af en strategi for beredskabsrelaterede hændelser, herunder ud-
pegning af flugtveje, tilkørselsveje og evakueringsarealer. Endeligt påpeges 
det at der under opførsel og anlægsarbejder skal sikres fremkommelighed 
og for beredskabskørsel.  
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Bemærkningerne fra Banedanmark og Østjyllands Brandvæsen vurderes 
ikke at være af en karakter, der indgår i miljøvurderingen. Bemærkninger fra 
de hørte myndigheder, der vedrører byudvikling på Rutebilstationsgrunden, 
DSB Ejendommes arealer mellem Aarhus H og Rutebilstationsgrunden, Poli-
tigårdsarealet eller ny busterminal vil ikke blive behandlet i nærværende mil-
jøvurdering men i miljøvurderingen af de pågældende projekter.  
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Internationale beskyttelsesområder         
Vandplanerne         
Miljøet generelt 
(støj og trafik) + + + + + +   

Biologisk mangfoldighed         
Befolkningen + + + + +  +  
Menneskers sundhed +  + + +  +  
Fauna og flora        + 
Jordbund         
Vand        + 
Luft +    +    
Klimatiske faktorer  + + +    + 
Materielle goder + + + + + +   
Landskab         
Kulturarv og kirker samt deres omgivel-
ser +        

Arkitektonisk og arkæologisk arv         
Det indbyrdes forhold mellem ovenstå-
ende faktorer         

Andre miljøpåvirkninger         
Samspillet mellem emnerne         

Skema med vurdering af emner til miljøvurderingen 
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Helhedsplanen for Banegårdskvarterets formål er, med udgangspunkt i en 
vision for en human og mangfoldig by, at forme en samlende strategi for om-
dannelse og udvikling af området. Da området huser det vigtigste kollektive 
trafikknudepunkt i Østjylland og med en ny højklasset kollektiv trafikforbin-
delse enten letbane eller BRT, der er under planlægning igennem området, 
er der særligt fokus på områdets mobilitet i helhedsplanen.  
 
Der er vist en række trafikale løsninger, hvor det væsentligste er at give den 
kollektive trafik og fodgængeneren forrang, det betyder at Banegårdsplad-
sen og Park Allé bliver lukket for gennemkørende biltrafik. Herudover er der i 
helhedsplanen delstrategier for det grønne, for håndtering af regnvand, be-
varing af kulturmiljøer, fremtidige forbindelser og forslag til indretning af dele 
af området.  
 
Helhedsplanen for Banegårdskvarteret er en strategisk plan der ikke omfat-
ter nye trafikanlæg (letbane/BRT bliver detailplanlagt i andet regi), er der en 
række miljøforhold, der ikke er omfattet. Det drejer sig om arkitektoniske 
værdier, vand og jordbund.  
 
Da Helhedsplanen for Banegårdskvarteret kun omfatter en del af Midtbyen 
vil de miljøfaktorer, der ser på det åbne land, heller ikke være relevante for 
denne miljøvurdering. Det drejer sig om Internationale beskyttelsesområder, 
biologisk mangfoldighed og landskab. 
 
6 Miljøeffekter af Helhedsplanen 
Dette afsnit beskriver de konkrete indvirkninger på miljøet, som Helhedspla-
nen for Banegårdskvarteret vil give anledning til. 
 
Helhedsplanen er en strategisk plan, det vil derfor ikke være muligt at kvanti-
ficere forventede effekter. Der er tale om plan, som angiver retningen for de 
efterfølgende indsatser. Helhedsplanen indeholder en række konkrete mål 
og løsninger på trafikale omlægninger, som sikrer, at retningen holdes, og i 
tilfælde af at det ikke sker ved konkrete initiativer, vil der blive sat andre akti-
viteter i gang. Miljøvurderingen kan derfor alene blive en vurdering af retnin-
gen på de i øvrigt relativt begrænsede effekter. 
 
Trafikale konsekvenser 
Helhedsplanen peger på en lukning af Banegårdspladsen og Park Allé for 
gennemkørende trafik. Trafikken der tidligere har søgt gennem området vil 
skulle finde nye ruter på det omkringliggende vejnet eller eventuelt andre 
transportmidler.  
 
Udenfor myldretiden giver omlægningen af trafikken ikke anledning til kritisk 
belastning i de omkringliggende kryds og vejnet.  
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I myldretiden vil der i enkelte kryds opstå forringet trafikafviklingen sammen-
lignet med i dag, særligt i krydset Frederiks Allé/Vester Allé/Rådhuspladsen 
samt i krydset Søndre Ringgade/Ankersgade (Værkmestergades kobling til 
Ringgaden).  
 
I krydset Frederiks Allé/Vester Allé/Rådhuspladsen er det muligt at foretage 
signaltekniske og geometriske tiltag der vil  imødekomme trafikforøgelsen og 
forbedre trafikafviklingen.  
 
I krydset Søndre Ringgade/Ankersgade  er der en risiko for tilbagestuvning 
fra krydset ud i ligeudsporet på Ringgadebroen. Her kan også foretages sig-
naltekniske og geometriske tiltag der skirer trafikafviklingen.  
 
I de øvrige kryds i Midtbyen vurderes lukningen af Banegårdspladsen og 
Park Allé for gennemkørende trafik kun at give trafikale påvirkninger af min-
dre karakter, der vil kunne imødekommes og afhjælpes med mindre signal-
tekniske justeringer uden betydelige negative konsekvenser for trafikafviklin-
gen. 
 
Støj 
Støjbelastningen afhænger af trafikmængde, hastighed og andel tunge køre-
tøjer. Helhedsplanens intention er at begrænse den gennemkørende biltrafik 
i et afgrænset område, så støjbelastningen vil falde en smule. Imidlertid skal 
der ske store ændringer i for eksempel trafikmængden, før ændringen i støj-
belastningen er hørbar, så det kan ikke forventes, at der sker en generel re-
duktion af støjgenerne. 
 
Samtidig forventes at størstedelen af den trafik der flyttes, forskydes ud på 
det omkringliggende overordnede vejnet, hvor trafikken og støjniveauet vil 
stige tilsvarende dog også her ikke hørbart.  
 
Det er ikke relevant at vurdere støj i øvrigt, da planen ikke giver mulighed for 
ændret anvendelse og dermed heller ikke en mere støjfølsom anvendelse. 
 
Luftforurening 
Emissioner fra trafikken i bykørsel er primært afhængigt af andelen af acce-
lerationer. Helhedsplanen peger på en lukning af Park Allé og Banegårds-
pladsen for gennemkørende biltrafik og vil derfor medvirke til at reducere 
emissionerne og dermed have en lille, positiv effekt på luftforureningen. 
 
Samtidig forventes at størstedelen af den trafik der flyttes, forskydes ud på 
det omkringliggende overordnede vejnet hvor trafikken og luftforureningen vil 
stige i mindre grad.  
 
Menneskets sundhed 
Den væsentligste faktor er trafikuheld, der kan føre til direkte lemlæstelse.  
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Helhedsplanens ambition er at skabe bedre forhold for bløde trafikanter i 
området i forbindelse med fremtidige anlægsprojekter. Samtidig ønskes at 
flytte dele af biltrafikken væk fra området, som vil medvirke til et klarere tra-
fikbillede og potentielt vil føre til en mindre reduktion af uheld og mindre bar-
riere effekt.  
 
Den væsentligste indsats i denne sammenhæng vil dog være de konkrete 
udmøntninger, og her vil trafiksikkerhed være et væsentligt omdrejnings-
punkt.  
 
Både støj og luftforurening påvirker befolkningen og dens sundhed, og her 
vil være en begrænset effekt i retning af bedre sundhed. 
 
Indsatsen med at skabe bedre forhold for fodgængere (herunder tilgængelig-
hed) og cyklister (herunder øget cykelparkeringskapacitet) vil gøre det mere 
attraktivt at vælge aktive transportformer og derfor have positiv sundheds-
mæssig indflydelse på de mennesker der skulle vælge at gå og cykle, da det 
er en mere aktiv transportform.  
 
Vand og grundvand 
Helhedsplanen indeholder principper for håndtering af regnvand ved sky-
brudshændelser og angiver hensigtsmæssige strømningsveje samt indsats-
områder, som bør tages i betragtning ved fremtidige projekter herunder 
blandt andet omdannelse af Banegårdspladsen. Såfremt disse principper og 
indsatser bliver udført er det muligt at håndtere skybrudshændelser bedre 
end i dag og mindske oversvømmelsesrisikoen samlet set i området.  
 
Flora og fauna samt klimatiske faktorer 
Helhedsplanen peger på at der skal være mere grønt i byrummene og byud-
viklingsprojekterne indenfor området. Dette vil skabe muligheder for at øge 
flora og faunas vilkår i byen,  samt skabe en mere attraktiv oplevelse af 
byen.  
 
Endelig vil de grønne elementer kunne kombineres med at afværge klimaef-
fekter på byen ved at give plads til klimatilpasningsanlæg.  
 
Kulturarv og kirkernes omgivelser 
Kulturmiljø er en del af helhedsplanen og indeholder en gennemgang af om-
rådets kvaliteter og potentialer og udpeger principper for hvilke dele af det 
byggede kulturmiljø, der er vigtigt at bevare og transformere i fremtidige pro-
jekter og planlægning.  
 
Selve helhedsplanen giver ikke mulighed for at ændre arealanvendelse og 
der vil i efterfølgende projekter i udmøntningen af helhedsplanen skulle ta-
ges hensyn til kulturarven, kulturmiljøer og bevaringsværdige og fredede 
bygninger.  
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Materielle goder 
Helhedsplanen peger på en omfordeling af mobilitetsfunktioner i området. 
Afsætningspladser, korttidsparkering og taxaholdepladser skal flyttet fra Ba-
negårdspladsen.  
 
Afsætningspladser og korttidsparkering forventes genplaceret i området ved 
Centralværkstederne ved Bruuns Galleris østlige indgang og/eller i selve 
parkeringsanlægget i Bruuns Galleri, begge placeringer tilgængelige fra 
Værkmestergade og med gode fodgængerforbindelser til Aarhus H. 
 
Helhedsplanen peger på at taxaholdepladser skal placeres central, synligt 
og med god adgang fodgængere og togtrafikken.  
 
Helhedsplanen peger på en lukning af Banegårdspladsen og Park Allé for 
gennemkørende biltrafik. Ærinde-, service- og taxakørsel vil stadig være mu-
lig. Baggårde, private parkeringspladser og parkeringsanlæg vil derfor stadig 
være tilgængelige. Varedistribution vil også være muligt i området, men i 
korridoren hvor en fremtidige letbane eller BRT skal køre vil det ikke være 
lastepladser eller standsningsmulighed.  
 
Endelig peger helhedsplanen på en markant forbedring af cykelparkerings-
kapaciteten i området med op til 5.000 pladser fordelt på to nye cykelparke-
ringsanlæg.  
 
Kumulationen af projektets virkninger med andre eksisterende og/eller god 
kendte projekter 
Helhedsplanen tager afsæt i og bygger videre på den eksisterende Mobili-
tetsplan for Midtbyen samt Cykelhandlingsplan 2017. Principper for mobilite-
ten i området fra disse planer er videreført i helhedsplanen. 
 
Helhedsplanen tager udgangspunkt i byudviklingsprojekterne ved Sydhavns-
kvarteret og Godsbanen. Helhedsplanen tilsigter at skabe bedre forbindelser 
i Midtbyen mellem de forskellige omkringliggende byområder og derved gøre 
byen mere tilgængelig og attraktiv at færdes i, specielt til fods og på cykel.  
 
Internt i planområdet udpeger helhedsplanen en række principielle krydsnin-
ger af Banegraven. En af disse er i overensstemmelse med gangbroforbin-
delse, der er vedtaget i forbindelse lokalplanen for udvidelse Comwell Hotel. 
 
Det skal endelig bemærkes, at planen ikke kan påvirke mulighederne for 
målopfyldelse i Vandområdeplanerne eller mulighederne for at opnå ønsket 
økologisk tilstand i Natura 2000 planerne da der ikke er direkte udledning af 
vand og i øvrigt langt til Natura2000 områderne.  
 

Simon Wind
Er det rigtigt forstået at det er sådan noget vi skriver i ”materielle goder”?
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Derudover vurderes der heller ikke at være en påvirkning af yngle- og raste-
steder for bilag IV-arter. 
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