
HELHEDSPLANLÆGNING I AARHUS KOMMUNE

• Helhedsplanlægning handler om 
langsigtet og bæredygtig planlægning –
fx 25-50 års tidsperspektiv. 

• Fokus på hvordan vi sammen kan 
bidrage til at skabe mere kvalitet i byen.

• Afvejning af mange forskellige 
hensyn og interesser. 

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



HELHEDSPLANLÆGNING MED UDGANGSPUNKT I POLITISKE MÅLSÆTNINGER I KOMMUNEPLANEN 
NAVN TYPE PROJEKT leder (Plan) STATUS 

Nye, etape 2 og 3 Ny bydel ved Elev Heidi Milan Bilenberg  Dialog om plangrundlag 
Randersvej Fortætning langs vejforløb, forskønnelse Anders Precht Jensen  
Skanderborgvej Fortætning, Nedslagspunkter Mathias Thinggård Brovall  
Viborgvej Fortætning, Nedslagspunkter Thomas Lygum Sidelmann Afventer Letbanens etape 2. Lokalplan for 

Frydenlund center i gang.  
Centerområde i Åbyhøj /Silkeborgvej Visioner for klima og veje, fortætning 

centerområde 
Anders Precht Jensen  Projektgruppemøde d. 15. januar for at afdække 

behov for delvis fremdrift 
Tangkrogen Udvidelse af lystbådehavn, nyt 

renseanlæg mm 
Birte Gersbøll  Fordebat afsluttet. VVM og planproces igang 

Aarhus H Ny busterminal, butikker, boliger oa Simon Wind Analyser i gang, kulturmiljø, detailhandel, trafik 
Oluf Palmes Allé(Journalisthøjskolen) Visionsplan for erhverv, uddannelse oa Simon Detjen Schmidt  Udviklere giver input til Erhvervstemaplan 
Beder   Igangsætning uafklaret 
Harlev   Igangsætning uafklaret 
Hjortshøj   Igangsætning uafklaret 

 

HELHEDSBETRAGTNINGER I FORBINDELSE MED LOKALPLANLÆGNING 
NAVN TYPE PROJEKT leder (Plan) STATUS 

Letbanens Etape 2 KP-tillæg og evt. lokalplaner Mathias Thinggård Brovall Projektorganisering under udvikling 
Nørreport Udviklingspotentialet i området Mathias Thinggård Brovall  Indledende drøftelser på vej 
Arresøvej Omdannelse fra erhverv til ny bydel Randi Nørgaard Lokalplangrundlag afklaret og 1. udkast på vej 
Øgaderne Nyt administrationsgrundlag + evt. byrum Randi Nørgaard Borgerproces afsluttet. Plandokument igangsættes 
Agro Food Park Nyt erhvervsområde for fødevareklynge Runa Hyldegård Jepsen Afklaring af områdeafgrænsning 
Skæring Planteskole mm. Omdannelse til ny bydel Jacob Krath  Visionsplan i gang. Borgerproces tilrettelægges 
Skæring Sommerhusområde Overførsel til byzone + lokalplan Jette Tofte Nielsen Borgerproces afsluttet. Planproces igangsættes 
Årslev Ny bebyggelse i landsby+perspektivarealer Sine Rauff Schultz Indledende drøftelser på vej 

 

KOMMUNALE AREALUDVIKLINGSPROJEKTER 
NAVN TYPE PROJEKT leder (AoA)  

Aarhus Ø – ny visionsplan Ny bydel på nedlagte havnearealer Steen Hestbæk Visionsplan for de resterende arealer + lokalplaner 
Godsbanen Ny bydel i nedlagt erhvervsområde Lars Holst Hansen Løbende lokalplanlægning 
Lisbjerg Nyt byområde i det åbne land Michael Tolstrup Udviklingsplan og kommuneplantillæg for etape 1 
Tage Hansens Gade Ny bydel i nedlagt hospitalsområde Grethe Skriver Jensen Proces for konkret planlægning samt salg på vej 
Sydhavnen Nye erhvervsvirksomheder på havneareal Michael Tolstrup Proces for konkret planlægning samt salg på vej 

 

UDSATTE BOLIGOMRÅDER 
NAVN TYPE PROJEKT leder (BA) STATUS 

Gellerup Visionsplan etape 2 og lokalplaner Per Frølund Visionsproces er under tilrettelæggelse 
Bispehaven Ny visionsplan evt inkl. tilstødende arealer Mikkel Schiørring Visionsproces er under tilrettelæggelse 
Viby Syd Helhedsbetragtninger og Lokalplan Mikkel Schiørring Planafklaring for omdannelse af torveområdet 

 

VI HAR MANGE I GANG, - OG FLERE PÅ VEJ



..for liveability
Og for at sikre kvalitet, 

helhedstænkning & 
robusthed i 

planlægningen.

..for at give bygherre et 
kendskab til, hvilke 
kriterier byrådet lægger 
vægt på.

…for at afklare 
interesser og opnå 
en fælles forståelse.

…for at sikre 
byrådet et bedre 
beslutningsgrundlag.

…for den gode 
Dialog!

…for at begrunde valg 
og afgørelser, der er 
truffet.

360 GRADER, - HVORFOR OG HVORDAN

… en god strategi skal leve i hverdagen!
Derfor er 360 grader et fast element i planlægningen, og 
tager udgangspunkt i byrådets mål i Kommuneplan 2017

• i den indledende dialog med bygherre
• i overdragelsen til Team Fysisk Plan
• til opfølgning og justering i lokalplanfasen
• til dokumentation for valg og fravalg, som er truffet

1. Anvendelse – merværdi & vækst
2. Relationer – til omverdenen
3. Livskvalitet – positive bidrag
4. Identitet - kultur & bevaringsværdier
5. Samspil – overgang ml. offentligt & privat
6. Grønnere by – regnvandshåndtering mm.
7. Aktivitet – mulighed for fysisk udfoldelse
8. Service i  nærområdet – butikker, skoler mv.
9. Overordnet – fortætning, infrastruktur mv.
10. Mangfoldighed – social balance
11. Mobilitet
12. Bæredygtighed
13. Diversitet – blandet by
14. Forankring



360 GRADER, - HVOR ER VI

Vi har:
• Gennemført testprojekter både i lokalplaner og i 

helhedsplaner
• Udviklet en digital udgave
• Fastlagt en proces for hvordan vi vil bruge værktøjet 

igennem en hel lokalplansag
• Udleverer værktøjet ved alle henvendelser, når vi tænker 

at det bliver en lokalplansag

Vi mangler:
• At gennemføre en fuld planproces med brug af værktøjet
• At indarbejde et resultat i forbindelse med den politiske 

behandling af en plansag
• At fastlægge en proces for brugen i forbindelse med større 

byggesager
• At se på hvordan værktøjet kan bruges endnu mere 

forbindelse med borgerinddragelse

Lokalplan 1069 – endelig

Lokalplanområdet

BOLIGOMRÅDE VED SKEJBYVEJ, VEJLBY

Muliggør nedrivning af undervisningsbebyggelse og 
ny anvendelse af arealet til boligbebyggelse samt 
daginstitution og dagligvarebutik på 1.000 m2

Der kan opføres ca. 1.000 etageboliger hvoraf 15 % 
skal være almene.

Bebyggelsen placeres omkring et fælles grønt 
opholds- og aktivitetsstrøg og parkering er på terræn

Aftale om at eksisterende sportssal bevares og 
udbygningsaftale om etablering af nye svingbaner på 
Skejbyvej samt omlægning af stiunderføring under 
Vejlby Centervej

Kommuneplantillæg nr. 63
Ændrer anvendelsen til boliger, øger etageantallet til 
6 etager og hæver bygningshøjden til max 25 m samt 
bebyggelsesprocenten til max 90.

Bebyggelsen set fra Skejbyvej

… og set fra en boligvej


