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Forespørgsel vedr. midlertidig bypark på Pier 2 
 
Kære Eva Borchorst Mejnertz,  
 
Tak for din forespørgsel vedr. status på udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø 
og i forlængelse heraf den midlertidige bypark på Pier 2. 
 
Det skal indledningsvis bemærkes, at eftersom de to første spørgsmål hen-
holder sig til udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø og de to sidste omhandler 
byparken på Pier 2, behandles spørgsmål 1 og 2 nedenfor under ét og 
spørgsmål 3 og 4 ligeledes under ét. 
 

1. Hvad er status for udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø og Pier 2 
samt hvornår kan byrådet forvente yderligere information eller be-
handling af selvsamme? 

 
Forslaget til udviklingsplan for Indre Aarhus Ø (hvorunder Pier 2 er omfattet) 
har været fremlagt i offentlig høring. Der er i den forbindelse indkommet 38 
høringssvar. Blandt disse høringssvar har særligt høringssvaret fra Fælles-
rådet for Aarhus Ø givet anledning til en fortløbende administrativ dialog 
med fællesrådet hen over foråret 2019. Denne dialog er nu (foreløbig) afslut-
tet, og Fællesrådet for Aarhus Ø har medio juni fremsendt revideret hørings-
svar. På denne baggrund udarbejdes aktuelt indstilling med tilhørende be-
mærkningsnotat fra forvaltningen.  
 
Forslaget til udviklingsplan for Indre Aarhus Ø forventes på denne baggrund 
fremlagt til politisk behandling september 2019 med henblik på endelig god-
kendelse. Indstillingen vil fortsat indeholde anbefaling af etablering af en 
midlertidig bypark på Pier 2 i forlængelse af den gennemførte proces i 2018, 
jf. nedenfor.  
 

2. Hvordan er rammevilkårene for Pier 2’s midlertidige bypark og hvilke 
muligheder er der for igangsættelse af midlertidige og bæredygtige 
test-tiltag på pieren i 2019? 

 
Udviklingsplanens forslag om etablering af en midlertidig bypark på Pier 2 er 
en følge af de mange borgerønsker om mere grønt på Aarhus Ø. Der er i 
forlængelse heraf i den samlede økonomi for Aarhus Ø afsat midler til etab-
leringen af en midlertidig bypark på Pier 2. I udviklingsplanen for Indre Aar-
hus Ø er byparken beskrevet som følger: 
 
”Et led i processen omkring udviklingsplanen har været at indhente ideer og 
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inspiration fra borgere, ildsjæle og interessenter til funktioner og faciliteter til 
en i første omgang midlertidig bypark på Pier 2. Processen har været tilrette-
lagt af Institut for X og har resulteret i mere end 200 ideer og forslag. 
 
De mange indkomne ideer og forslag er grupperet i otte temaer, som tilsva-
rende foreslås omsat til otte zoner på og omkring Pier 2. Materialet er 
samlet i en rapport, som er vedlagt udviklingsplanen. Processen har haft 
fokus på ikke at være begrænset af de rammevilkår, bindinger og præmis-
ser, der som udgangspunkt gælder for arealet yderst på Pier 2. Aarhus Kom-
mune vil i forlængelse af udviklingsplanens vedtagelse arbejde for 
gennemførelse af flest mulige af de mange forslag.” (Forslag til udviklings-
plan for Indre Aarhus Ø: 32) 
 
Som det følger af ovenstående, har idegenereringen til den midlertidige by-
park på Pier 2 ikke været begrænset af de hidtil gældende rammevilkår for 
området. Rammevilkårene for Pier 2 er beskrevet i Kvalitetshåndbogen for 
de Bynære Havnearealer fra 2001, hvor det beskrives at ”De østlige og syd-
østlige dele af Pier 2 friholdes for bebyggelse og anvendes til en offentlig 
plads med unik udsigt til både by og bugt.” (Kvalitetshåndbog for de Bynære 
Havnearealer, 2001: 19) 
 
I stedet lægges der som følge af de mange borgerønsker om mere grønt på 
Aarhus Ø op til, at der frem for en offentlig plads etableres en midlertidig by-
park på Pier 2. En sådan midlertidig bypark vil i sig selv være det testtiltag, 
du spørger til muligheden for, da formålet med tiltaget netop er at indhente 
erfaringer med henblik på en evt. etablering af en permanent bypark på Aar-
hus Ø.   
 
I hvilket omfang tiltag vil kunne igangsættes i 2019 afhænger af den politiske 
behandling og godkendelse af udviklingsplanen – herunder projektet for by-
parken på Pier 2.  
 
Det bemærkes, at videreudviklingen af projektet bør ske med fortsat involve-
ring af alle de mange borgere, der har bidraget til processen hidtil.   
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bünyamin Simsek 
Rådmand 
 / Bente Lykke Sørensen  
 Forvaltningschef 
  


