
VISIONSPROCES 
FOR AARHUS H 
HELHEDSPLANLÆGNING 

DEN 4. APRIL 2019, RÅDHUSET

BYVANDRING



PROGRAM

17:00-17:05: Velkomst

17:05-17:15: Helhedsplanlægning, processen og kort 
opsummering fra infomøde d. 25. marts

17:15-18:30: Byvandring i grupper

18:30-19:00: Afrunding og kaffe/the i Rådhushallen



HELHEDSPLANLÆGNING & 
PROCESSEN

Forvaltningschef Luise Pape Rydahl



HELHEDSPLANLÆGNING

• Langsigtet og bæredygtig planlægning 

• Fokus på at skabe kvalitet i byen

• Afvejning af mange forskellige hensyn og 
interesser

• Når vi skal løfte opgaven sammen har vi brug for 
fælles fremtidsbilleder

Kommuneplan

Planstrategi

Helhedsplaner

Lokalplaner



VISIONEN FOR OMRÅDET

• Visionen er et ideelt og unikt billede af 
fremtiden

• Visionsprocessen handler om at skabe et 
samsyn for alle

• Visionen er retningsgivende for 
helhedsplanlægningen

• Det er politikernes ansvar at fastsætte visionen 
på baggrund af indspil fra borgere og 
interessenter



PROCES OG BORGERINDDRAGELSE

Vi har brug for jeres hjælp!



Opstart på info-mødet d. 25. marts



Opsummering på infomødet

Byer for mennesker

Børnenes by
Trafikale forbindelser 
og sammenhænge

Byens karakter

Biler i byen

Letbanens rute og 
berettigelse 

Visuel herlighedsværdi Banegården

Grøn by

Fortætning

Kvaliteten af den kollektive trafik

Blandet by

Prioritering af 
transportformer i midtbyen

Parkering 

Det gamle i det nye
Cyklernes by

Skiltning og nudging

Kvaliteten i arkitekturen

Privatisering af byen

Sund by (forurening og bevægelse) Sikkerhed i trafikken

Vilkårene for erhvervslivet



BYVANDRING



BYVANDRING - notesfolder



BYVANDRING – giv input!



BYVANDRING – setup og grupper

• Vandringen tager ca. 1 time 

• Hver gruppe har en guide (embedsmand)

• Vi går i grupper 10-15 personer med 
nogle minutters mellemrum

• Vi slutter her på Rådhuset igen til 
kaffe/the – tid til at notere og aflevere 
foldere



AFRUNDING



DEN VIDERE PROCES

Hvordan kan du bidrage?
• Husk at aflever din folder!
• Bidrag på hjemmesiden
• Møde op til øvrige arrangementer i 

visionsprocessen – næste gang 
Minikonference til efteråret – mere 
information følger senere

• Find mere information på 
www.aarhus.dk/aarhush

http://www.aarhus.dk/aarhush
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