




ÅrhusÅrhus
fredelig på den fede fredelig på den fede 

mådemåde



Mål for Århus
•• Århus skal stå som et grønt eksempel for andre Århus skal stå som et grønt eksempel for andre 

byer.byer.
•• Park i city med sø, pavilloner, Park i city med sø, pavilloner, amfisceneamfiscene m.m.m.m.
•• Alle indfaldsveje til Århus skal vise grønt.Alle indfaldsveje til Århus skal vise grønt.
•• Havneindsejlinger skal klædes i stedsegrønt.Havneindsejlinger skal klædes i stedsegrønt.
•• Industrien skal være bæredygtig, og der skal Industrien skal være bæredygtig, og der skal 

forskes intensivt i miljø på uddannelsessteder.forskes intensivt i miljø på uddannelsessteder.
•• Bybusser skal være gratis og køre på alternativt Bybusser skal være gratis og køre på alternativt 

brændstof.brændstof.
•• Der skal indsættes moderne sporvogne i city.Der skal indsættes moderne sporvogne i city.
•• Bilfri city og parkering i periferien.Bilfri city og parkering i periferien.



Følgeværdier
++ Erhvervsturisme: Besøg fra Erhvervsturisme: Besøg fra indind-- og udland til og udland til 

Århus’ bæredygtige virksomheder og Århus’ bæredygtige virksomheder og 
forskningsprojekter.forskningsprojekter.

++ Positivt signal til turister: Århus er et godt sted at Positivt signal til turister: Århus er et godt sted at 
bo/være.bo/være.

++ Byen bliver en rigtig lille storby: Kombinationen Byen bliver en rigtig lille storby: Kombinationen 
af shopping, kultur og natur lige i centrum.af shopping, kultur og natur lige i centrum.

++ Bymiljø: StøjBymiljø: Støj-- og og forureningsgenerforureningsgener reduceres reduceres 
betydeligt.betydeligt.



Tiltrængte tiltag
•• GodsbaneområdetGodsbaneområdet

–– Al Al godstraffikgodstraffik med tog og lastbil flyttes uden for byen til et centralt med tog og lastbil flyttes uden for byen til et centralt 
godstrafikcentrum.godstrafikcentrum.

–– Godsbaneområdet fra Skovgårdsgade, Godsbaneområdet fra Skovgårdsgade, AnkersgadeAnkersgade, , SonnesgadeSonnesgade, , 
Carl Blochs Gade og hen til Carl Blochs Gade og hen til RinggadebroenRinggadebroen ryddes og renses ryddes og renses -- og og 
en park anlægges på området.en park anlægges på området.

–– Området efter Området efter RinggadebroenRinggadebroen og sydpå bliver ligeledes rekreativt og sydpå bliver ligeledes rekreativt 
område og supplerer område og supplerer BrabrandstienBrabrandstien..

•• HavnenHavnen
–– Containerhavne omkranses af stedsegrønne hegn i 4 meters højdeContainerhavne omkranses af stedsegrønne hegn i 4 meters højde

•• GrenaabanenGrenaabanen
–– Højhastighedsspor til lufthavn kræver, at banen føres i tunnel uHøjhastighedsspor til lufthavn kræver, at banen føres i tunnel ud af byen.d af byen.
–– GrenaaGrenaa--banens udgangspunkt kunne flyttes fra Århus H til banens udgangspunkt kunne flyttes fra Århus H til ØstbanetorvetØstbanetorvet. . 

–– Bro fra Hovedbanegård til havn frigøres til gods m.v.Bro fra Hovedbanegård til havn frigøres til gods m.v.
–– ””Paustian”Paustian”--bygningbygning bliver kystbanens egen lille banegård.bliver kystbanens egen lille banegård.



Godsbanearealet nu



Godsbaneområdet som central park



Containerhavn pakkes i stedsegrønt



Containerhavn set fra Ris Skov

Strandpromenaden rundt om Pier 4 forgrønnet



Finansiering

• Finansieringen sker for størsteparten ved 
at droppe tunnel under Marselis
Boulevard.

• Erhvervslivet støtter projektet. Deres 
bidrag afspejler deres grønne holdning.

• EU-støtte er endnu en mulighed.



-- Et naturligt samlingspunkt Et naturligt samlingspunkt 
i        af Århusi        af Århus
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