Banegårdspladsen

















Byens smukkeste byrum i harmoniske proportioner - helstøbt arkitektur danner pladsens vægge –
vansiret af trafikken.
Ankomsten/porten til Aarhus igennem banegården og ud på Banegårdspladsen er vigtig og værdifuld.
Der er et flow af mange mennesker igennem pladsen – fx fra Strøget til Banegården/Bruuns Galleri.
Ønske om shared space med en samlet belægning.
Værdifulde afprøvninger i Festugen, hvor man prøver forskellige indretninger for mennesker - frem
for biler.
Flere afprøvninger med rum for mennesker under de fremtidige Festuger.
Det giver værdi, at der er liv og oplevelser på pladsen.
Det er en god idé med en bilfri Banegårdsplads. Dog skal det overvejes, hvordan på-/aflæsning skal
foregå – ”Kiss and ride”
En del af banegraven kan overbygges og evt. give plads til cykel p-hus og evt. taxi og på- og aflæsning. Der, hvor der i dag er cykel-parkering på Bruuns Bro.
En letbaneperron kan skæmme Banegårdspladsen, hvis den lægges midt på pladsen – placering af
perron skal overvejes nøje. Der er mange gode alternative løsninger, fx forskudte perroner eller at
de er flyttet ud mod siderne af pladsen.
Banegårdspladsen kunne evt. suppleres af flere p-huse bagtil fx via Værkmestergade.
Man skal være opmærksom på faren for, at pladsen bliver et transit-rum.
Løsninger vedr. banegårdspladsen handlede blandt andet om den snævre passage fra Ny Banegårdsgade.
Der er allerede kaotisk på Banegårdspladsen i dag – godt hvis der kan findes en løsning på det.
Spørgsmål i forhold til om banegården kan betjenes med biler, hvis der kommer letbane. Hvordan
kan man for eksempel aflevere passagerer?



Hvordan kan boligerne syd for Banegårdsgade blive betjent på en ordentlig måde, hvis Banegården
lukkes for trafik?
Lukning af Banegårdspladsen for biler vil også have en effekt på trafikken på de omkringliggende
gader.
Alternativer, hvor ruten deles op, så den fx en vej går gennem Ryesgade og den anden vej ad Park





Allé blev drøftet. Der er både fordele og ulemper herved.
Er en letbane nødvendig eller kan man her bruge BRT?
Hvad er konsekvensen af at Banegårdsfunktionen flyttes ud i banegraven?
Kan banegården flyttes ud af byen?



