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Et bedre plangrundlag for Ø-gadekvarteret, Aarhus Midtby
BAGGRUND FOR HØRINGEN
Denne høring er et oplæg til debat om ændring af
kommuneplanens rammer for et område i midtbyen,
nærmere bestemt Ø-gadekvarteret.
Aarhus Kommune overvejer at ændre plangrundlaget
for at give et bedre og stærkere grundlag i den fremtidige byggesagsbehandling.
Vi vil gerne høre din mening om vores overvejelser i
forhold til den fremtidige opdatering af plangrundlaget for dette område.
Overvejelserne om ændringen af kommuneplanens
rammer sker på baggrund af et ønske fra beboere i
Ø-Gaderne. Derudover er der også et politisk ønske
om et mere detaljeret og opdateret grundlag for byggesagsbehandlingen i kvarteret.

EKSISTERENDE FORHOLD
Området afgrænses mod nordøst af Universitetsparken, mod vest af boligbebyggelsen Vestervang og
Botanisk Have og mod syd af Nørregade og Nørre
Allé samt Aarhus midtby. De nærliggende områder
rummer primært Aarhus Universitet, cityformål, erhverv og boliger samt Botanisk have.
Området rummer hovedsageligt boliger herudover er
der en del offentlige funktioner som skoler og institutioner, kirker og mindre erhverv.

Området set fra luften

Historisk udvikling
Ø-gaderne er et af de boligkvarterer i midtbyen, der
opstod på baggrund af den stigende befolkningstilvækst
til byen i slutningen af 1800 tallet og i begyndelsen af
1900 tallet.
Da området har udviklet sig langsomt over en årrække
kan udviklingen aflæses i de forskellige gader. Den historiske udvikling er et af kvarterets hovedtræk. Ø-gaderne
er ikke planlagt med særlige pladser eller tegnet af få
og kendte arkitekter, men udviklet over tid og fremstår
overordnet set med en selvgroet karakter inden for en
karréstruktur. Området byder overvejende på bygninger
fra en periode på 70 år og fremstår med de forskellige
varianter og stilarter, der har gjort sig gældende i byggeriet på det tidspunkt.

DEN FORUDGÅENDE PROCES
Samarbejde i et år
Aarhus kommune har i perioden november 2017 til
november 2018 samarbejdet med en række beboere
i Ø-gaderne med henblik på at bringe borgernes stemme frem i en helhedsplanlægning for Ø-gadekvarteret.
Der blev i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe
for bestående af beboere og embedsmænd.
Arbejdsgruppen er kommet frem til fem fokuspunkter
og visioner for disse, som forventes afspejlet i det
kommende Kommuneplantillæg. De fem temaer er:
•
•
•
•
•

Kvalitet i byggeriet
Trafik
Børnemiljø
Bæredygtighed
Begrønning

Det fælles materiale fra processen indgår i kommunens arbejde frem mod et opdateret plangrundlag. Du
kan finde materialet via dette link:
http://lokalplanerweb.aarhuskommune.dk/Lokalplan.
aspx?id=1330

Samarbejdets fokus frem mod en vision

Procespil
Det forudgående samarbejde danner grundlag for det
videre arbejde og for indholdet i det kommende kommuneplantillæg.
OMRÅDET I FREMTIDEN
Området ønskes også i fremtiden anvendt til boligområde med små erhverv og offentlige formål som
skoler og daginstitutioner.
Der ønskes altså ikke de store forandringer for området i fremtiden, men der ønskes et bedre plangrundlag i form af et kommuneplantillæg. Vi vil gerne høre
din mening - dels via dette oplæg til debat og dels
ved din deltagelse i borgerarrangementet d. 6. februar
2019 kl. 17 i Bylageret på Kalkværksvej 10.
Under afsnittet ”den videre proces” på sidste side kan
du se mere om, hvornår du har mulighed for at deltage i debatten.

Afgrænsning Registranten
Afgrænsning SAVE registrering 2016
Afgrænsning Fællesrådet for Ø-gaderne
Afgrænsning Kulturmiljøet Ø-gaderne
1:3000

Kort over området

Afgræsning
Området der arbejdes med er afgrænset efter 3
skillelinjer. Den røde linje viser området hvor der er
foretaget en fornyet SAVE registrering, der skal optages i Kommuneplanen med det kommende kommuneplantillæg. Den blå linje viser området Fællesrådet
for Ø-gaderne dækker. Dette vil være den afgrænsning
der konkret arbejdes med i Kommuneplantillægget.
Det gule område viser det område der er udpeget til
kulturmiljø i Kommuneplan 2017.
For at sikre kvaliteten i Ø-gadernes fremtidige udvikling er der brug for et ændret plangrundlag, der tager
hensyn til kulturmiljøet og dets sårbarheder.
Kommuneplantillæggets indhold
Det foreslås at det kommende kommuneplantillæg
afspejler de fem temaer fra den forudgående proces.
Nogle af temaerne vil der dog skulle arbejdes med i
andet regi.
Kommuneplantillægget forventes derudover at indeholde en omfattende beskrivelse af områdets karakterer, værdier og særlige identitet, retningsgivende
principper og spilleregler for bebyggelsesstrukturer og
arkitektur.
De nuværende rammer skal justeres og tilpasses i for-

hold til anvendelse, volumen, bebyggelsesprocenter,
højder med mere.
Derudover er der i 2016 foretaget en fornyet SAVE registrering af alle bygninger i Ø-gadekvarteret. Denne
opdatering skal i forbindelse med plandokumentet
optages i Kommuneplanen 2017. Den nye registrering
vil kunne ses i forbindelse med den offentlige høring
af plandokumentet.
SAVE
Kommunen kan udpege et hus som bevaringsværdigt
i forbindelse med udarbejdelse af et kommuneatlas.
Her får bygninger en række SAVE -karakterer (Survey
of Architectural Values in the Environment) på en skala fra 1 til 9 ud fra den arkitektoniske, kulturhistoriske
og miljømæssige værdi samt originalitet og tilstand,
hvor en bevaringsværdi 1 er den højeste og 9 er den
laveste.

BORGERMØDE D. 6. FEBRUAR 2019
På borgermødet vil der være orientering om den
forudgående proces, samt det videre arbejde med
udarbejdelse af et nyt plangrundlag. Derudover vil der
blive orienteret om de kommende mobilitetsprojekter
i området.

KOMMUNEPLANEN 2017
Området er i Kommuneplan 2017 beliggende i kommuneplanens rammeområder: 030101BO, 030102BO,
030103BO, 030104BO, 030105OF, 030106BO,
030107BO, 030108CY, 030109CY, 030110CY,
030111OF, 030112OF, 030113OF, 030114OF,
030201BO, 030202BO, 030203BO, 030209OF,
030211CY, 030214BO der har følgende rammebestemmelser:

GLÆDENDE KOMMUNEPLANRAMMER
For alle rammeområder gælder:
For at opnå en god bygningsmæssig helhedsvirkning
kan der i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse
samt ved ombygninger, der vedrører bebyggelsens
ydre, stilles særlige krav til bygningernes proportionering, taghældning, tagkviste, materialevalg mv.
Derudover gælder:
Rammeområde 030106B0
Områdets anvendelse er fastlagt til lav bolig
• Max. bygningshøjde: 8.5m
• Max. bebyggelsesprocent: 50 for den enkelte ejendom
Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse
end 800 m².
Rammeområde 030111OF
Områdets anvendelse er fastlagt til offentlige formål
• Max. etageantal: 4
• Max. bebyggelsesprocent: 50 for området under
et
Brandstation og lignende. Såfremt funktionen ophører
vil ejendommen kunne omdannes til offentligeinstitutioner, administration og erhverv.
Rammeområde 030112OF, 030105OF
Områdernes anvendelse er fastlagt til offentlige formål
• Max. etageantal: 4
• Max. bebyggelsesprocent: 100 for området under
et (030112OF)
• Max. Bebyggelsesprocent: 75 for området under
et (030105OF)
Undervisning, institutioner og lignende.
Rammeområde 030211CY 030110CY, 030109CY,
030108CY
Områdernes anvendelse er fastlagt til cityformål.
• Max. etageantal: 5
• Maks. husdybde 10 m.
Bebyggelsen skal som hovedregel opføres som sluttet
bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelsen.

Hvad er kommuneplanens rammer ?
Kommuneplanen udstikker rammer for kommunens
lokalplanlægning og fungerer også som administrationsgrundlag for kommunens sagsbehandling. Kommunens rammer fastsætter de overordnede byggemuligheder, samt hvad bygninger og arealer må bruges
til.

Rammeområde 030113OF
Områdets anvendelse er fastlagt til offentlige formål
• Max. etageantal: 4
• Max. bebyggelsesprocent: 135 for området under
et
Ældreboliger, institutioner og lignende samt kirke.
Rammeområde 030114OF
Områdets anvendelse er fastlagt til offentlige formål
• Max. etageantal: 2
• Max. bygningshøjde: 12m
• Anvendelsen er fastlagt til offentlige formål i form
af daginstitutioner, fælleshus mv.
• Den samlede bebyggelse i området må ikke overstige 1.600 m².

Rammeområde 030203BO, 030202BO, 030201BO,
030107BO, 030104BO, 030103BO, 030102BO
Områdernes anvendelse er fastlagt til Etagebolig i
karrékvarter
• Max. etageantal: 5
• Maks. husdybde 10 m.
• Bebyggelsen skal som hovedregel opføres som
sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelsen.
• For fritliggende enbolighuse gælder dog en maks.
bebyggelsesprocent på 40 for den enkelt ejendom. (030107BO)
• For fritliggende enbolighuse gælder dog en maks.
bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejendom. (030103BO)
Rammeområde 030209OF
Områdets anvendelse er fastlagt til offentlige formål
• Kirke, mødelokaler og lignende.
• Der må ikke opføres yderligere bebyggelse.
Rammeområde 030214BO
Områdets anvendelse er fastlagt til Etagebolig i karrékvarter
• Max. etageantal: 6
• Max. bygningshøjde: 25m
• Maks. husdybde 12 m.
• Bebyggelsen skal som hovedregel opføres som
sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelsen.
• Området kan desuden anvendes til tæt lav boligbebyggelse.

Rammeområde 030101BO
Området er fastlagt til Etagebolig
• Max. etageantal: 12
• Max. bebyggelsesprocent: 110 for området under
et
• Maks. husdybde 10 m.

DENNE HØRINGSPERIODE
Synspunkter og idéer, der fremsendes i denne høringsperiode vil indgå i den videre planlægning.
Desuden vil synspunkter og idéer, der fremsendes under denne høringsperiode blive forelagt Aarhus Byråd
i forbindelse med byrådets behandling af det forslag
til opdateret plangrundlag for Ø-gaderne, der forventes at blive udarbejdet i denne proces.
DEN VIDERE PROCES
Når denne høringsperiode er afsluttet, vil der blive
udarbejdet nye bestemmelser for ovennævnte rammeområder.
Vi hører gerne dine synspunkter og idéer vedrørende
den foreslåede ændring af kommuneplanen.
Her vil du igen blive hørt
Når tillæg til kommuneplanen fremlægges i otte
ugers offentlig høring vil du igen blive hørt.

VI HØRER GERNE DIN MENING
ORIENTERINGEN ER OFFENTLIGT FREMLAGT FRA
DEN 28. JANUAR 2019 TIL DEN 18. FEBRUAR 2019
SYNSPUNKTER OG IDEER, DER INDSENDES UNDER DENNE
HØRING, VIL BLIVE FORELAGT AARHUS BYRÅD.
HØRINGSSVAR SENDES
SENEST DEN 18. FEBRUAR 2019 TIL:
HØRINGSPORTALEN
WWW.DELTAG.AARHUS.DK/HOERING
ELLER TIL
TEKNIK OG MILJØ, PLAN
KAREN BLIXENS BOULEVARD 7, 8220 BRABRAND
E-MAIL: PLANOGMILJOE@AARHUS.DK

De eksisterende rammeområder, jf. Kommuneplan 2017

EVENTUELLE SPØRGSMÅL TIL FORSLAGET KAN RETTES TIL :
RANDI NØRGAARD
TEKNIK OG MILJØ, PLAN
KAREN BLIXENS BOULEVARD 7, 8220 BRABRAND
TLF.: 22 41 33 70
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