
Større planer og projekter –
Hvad sker der lige nu? 



Nyt hus i Gellerup



Liveable City Lab



Innovation - Byens udvikling og vækst

KommunehospitaletKatrinebjerg

Mellemarmen

Sydhavnen

Godsbanen

Agro Food Park



360° perspektiv i byudviklingen



Historisk højt investeringsniveau



Kommuneplan 2017

» Vedvarende energianlæg –

vindmøller og solenergianlæg

» Strategisk energiplanlægning

» Grundvandsredegørelse

» Erhvervsarealer

» En grønnere by med mere blåt

Samt temaplanlægning om:



Politisk-strategiske pejlemærker

Vi skal bygge fremtidens Aarhus bæredygtig og 
mobilisere en folkeligt forankret kurs mod CO2030

Vi skal bygge afstandene kortere og skabe 
bedre mobilitet for mennesker og varer

Vi skal forene høj levestandard og livskvalitet, 
mens Smilets by vokser

Alle  aarhusianere har mulighed for at bo i en 
god bolig i en by i social balance



Nogle eksempler…



Boligudbygning og social sammenhængskraft

Alle aarhusianere har mulighed for at bo i en 
god bolig i en by i social balance



Flere almene boliger af høj kvalitet



Højhuspolitik

Gul cirkel lig med mail sendt til rette 
vedkommende

Om højhuspolitikken



Nikoline Kochs Plads



Generationernes hus



Godsbanen



Brokvarteret i Åbydalen

1

2



Tage-Hansens gade



Gellerup – Ungdomsby



Helhedsplan Bispehaven

Helhedplan for



Helhedsplan Viby Syd



Lisbjerg



Nye



Mobilitet og forbundethed
Vi skal bygge afstandene kortere og skabe 
bedre mobilitet for mennesker og varer



Midtbyen - midtbytrafikplan

Schleppegrellsgade før Schleppegrellsgade efter

Silkeborgvej efterSilkeborgvej før



Midtbyen - parkeringspolitik



Cykelhandlingsplan



Idriftsættelse af letbanens etape 1



VVM for letbanens etape 2



Kombinationsrejseanlæg



Ny færgeterminal



Beder-Bering



Aarhus H



Vi skal forene høj levestandard og livskvalitet, mens 
Smilets by vokser

Liveabiltity



Aarhus 2017



Aarhus 2017 – city readiness



Aarhus 2017 – vi har leget med



Aarhus 2017 – vi har leget med



Torveprojekter



Jægergårdsgade



Kulkransporet



Street food



Et grønnere Aarhus – 10.000 træer



Havnebadet



Friluftsplan



Vi skal bygge fremtidens Aarhus bæredygtig og 
mobilisere en folkeligt forankret kurs mod CO2030

Bæredygtig vækst



» Co2 udledning
» Partikeludledning
» Motorstøj

Klimaplan 2016-2019



Biomasseanlæg i Lisbjerg



Elbus Aarhus og BRT



» 2017
» 4 ledbusser
» Linje 5a Tangkrogen –

Marienlund
» Pantograf, 

lynladerstation

» Co2 udledning
» Partikeludledning
» Motorstøj

Strategi for klimatilpasning efter 2017

Mogens bjørn



» 2017
» 4 ledbusser
» Linje 5a Tangkrogen –

Marienlund
» Pantograf, 

lynladerstation

» Co2 udledning
» Partikeludledning
» Motorstøj

Planlægning for VE-anlæg

Christina



Spildevandsplan 2017-2020
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