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Introduktion til redegørelsen 
Fokus i Kommuneplan 2017 
Kort resume af væsentligste indholdsmæssige justeringer i forhold til tidligere kommuneplaner 
 

Indholdsmæssigt er primært sket justeringer på følgende emner for at forfølge 
strategien om Klog vækst: 
 

 Læs mere i dette afsnit: 

I forhold til Kommuneplan 2009 og 2013 er den væsentligste ændring en 
skærpelse af byudviklingsstrategien om omdannelse, fortætning og fremme af 
de nye tætte byer Lisbjerg og Nye. Den tætte by vil bevæge sig fra Midtbyen ud i 
områderne inden for Ringvejen og længere ud - primært i en række prioriterede 
vækstakser langs letbanens kommende etaper. Kommuneplanen tager højde for 
ønsker om forbedret mobilitet og infrastruktur ved at udpege vækstakserne, 
hvor der er planlagt højklassede kollektive trafikløsninger. Samtidig giver en 
tættere by generelt et reduceret transportbehov på grund af den større nærhed 
til at få dækket hverdagsbehovene. Det yderligere transportbehov inden for den 
eksisterende by vil fremover skulle løses gennem letbanen, cykelhandlingsplan 
mv. Derudover prioriteres udviklingen af de nye byer Lisbjerg og Nye også på 
grund af deres placering på letbanens første etape. 
 

 → Byvækst i prioriterede 
akser og områder 
 
 
 
 

→ Mobilitet og trafikale 
strukturer 

 
 
 

→ Nye byer og større 
byvækst på bar mark 

Samtidig er der øget fokus på, at de gamle forstæder og fritliggende bysamfund 
udvikles i dialog med borgerne for at skabe større mangfoldighed i 
boligudbuddet, flere funktioner omkring centrene og en endnu stærkere lokal 
identitet. Målsætningen er at gøre områderne til mere multifunktionelle 
enheder ved at skabe mulighed for bedre synergieffekter omkring centre og 
stationer. Der sættes derfor retning for, at byvækst koncentreres omkring sta-
tionsnære områder og/eller centerområder i de gamle forstæder eller 
fritliggende bysamfund. Der stilles bl.a. krav om, at offentlig og privat service 
skal placeres i tilknytning til disse områder med mindre særlige hensyn taler 
imod. Samtidig er der også fokus på at anvende infrastrukturen til at binde byen 
bedre sammen på tværs af byområderne. 
 

 → Den blandede by med 
stærke centerområder 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Forbundet på tværs af 
bydele og landområder 

Målet om en tættere by i vækstakser og fortætningspunkter understøttes i 
Kommuneplan 2017 af både krav og incitamenter. Der stilles krav om, at særlige 
funktioner fremover prioriteres en placering inden for vækstakserne og 
Midtbyen (bl.a. arbejdspladsintensive virksomheder) og fortætningspunkter 
(bl.a. offentlig service i centerområder). Derudover vil der være et incitament til 
at bygge tættere i disse områder, da Kommuneplan 2017 har differentieret 
opholdsarealkravene, så der primært i de prioriterede vækstområder er 
reducerede krav om ophold i forhold til tidligere kommuneplaner.  

 → Byvækst i prioriterede 
akser og områder 

 
 
 
 
 

→ Fælles om pladsen 

   

Da byudviklingsstrategien har øget vægt på byudvikling inden for det 
eksisterende byområde, er der i Kommuneplan 2017 større fokus på at værne 
om de eksisterende erhvervsarealer, hvor de seneste års marked for at bygge 
boliger har sat erhvervsområderne under pres. Der er derfor kun udpeget få nye 
byomdannelsesområder, og samtidig er nogle tidligere udpegninger udgået på 
grund af den nye bevidsthed om arealanvendelsen. Samtidig er der sket en 
præcisering af anvendelsesbestemmelserne for nogle erhvervsområder, som 
følge af ny kortlægning af grundvandsressourcerne.  Der arbejdes i øvrigt videre 
med igangsat temaplanlægning for erhvervsområderne med fokus på 
klyngedannelse, identitetsskabelse, arealanvendelsesbestemmelser mv.  
 

  
 
 

→ Byomdannelse 
 
 

→ Erhverv 
→ Erhverv og miljøhensyn 
→ Grundvand 
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Kommuneplan 2017 har et øget fokus på at styrke Aarhus som en by i social 
balance. Der stilles derfor flere krav til at udvikle byen med blandede 
byområder.  Kommuneplanen indeholder således retningslinjer for krav om 
almene boliger og for supplering med familieegnede boliger inden for Ringvejen, 
hvor der et begrænset udbud af denne boligtype. Derudover åbnes der mulighed 
for at skabe større alsidighed i parcelhusområder ved at muliggøre flere boliger 
på én grund i udvalgte områder. Der sættes generelt retning for, at nye, større 
boligprojekter i eller i tilknytning til eksisterende boligområder skal vurderes for, 
hvordan projektet kan bidrage til en mere blandet beboersammensætning i 
bydelen. Målet om en mere blandet by har også givet udslag i, at der er lavet en 
fordelingsnøgle for fordelingen mellem bolig og erhverv i de enkelte 
byomdannelsesområder. 
 

 → Blandede naboskaber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Byomdannelse 

Med Kommuneplan 2017 er der blevet en klarere italesættelse af, at der skal 
være fokus på det liv, der ønskes skabt i de nye byområder og på at opnå høj 
kvalitet i det byggede miljø og byens rum. Der skal være arbejdet med en 
arkitektonisk helhedsvirkning og tilpasning til omgivelserne, som tager 
udgangspunkt i og bygger videre på stedets identitet. Der skal skabes 
mødesteder i byudviklingsområderne og i gaderummene. Der skal være 
opholdsarealer af høj kvalitet, og der åbnes op for at etablere opholdsarealer 
som fællesløsninger uden for egen grund, hvilket også gælder for 
parkeringsløsningerne. Der er i det hele taget givet nye muligheder for 
etablering af opholdsarealer. 
 

  
 

→ Det visuelle miljø 
→ Kulturmiljøer 
→ Den blandede by med 

stærke centerområder 
→ Gaderum og byliv 
→ Fælles om pladsen 

Da Kommuneplan 2017 har øget fokus på fortætning, er der et tilsvarende øget 
fokus på, at fortætningen ikke skal ske på bekostning af det grønne. Der anvises 
muligheder for at skabe en grønnere by i form af multifunktionelle arealer og 
der stilles krav om grøn merværdi ved byggeri og anlæg og et øget 
beskyttelseshensyn i forhold til byens træer. Der italesættes et større 
helhedssyn på klimatilpasning og den grønne by.  
I det åbne land gives øget incitament til skovrejsning, da flere områder udpeges 
til skovrejsning. Og samtidig er der skabt øget klarhed i administrationen af 
landområderne i tilknytning til byerne ved at ensrette udpegning af ’Bynære 
landskaber’ i hovedstruktur såvel som rammer til erstatning af de grønne kiler. 

 → En grønnere by med 
mere blåt 

→ Klimatilpasning 
→ Fælles om pladsen 

 
 
 
 

→ De bynære landskaber 
og skovene 

   

Fokus på realiseringen af kommuneplanen 

Med Kommuneplan 2017 er der arbejdet på at synliggøre byudviklingsstrategien 
om en tættere by og de forventede positive effekter, der følger heraf. Det er 
også synliggjort, hvordan byrådet forventer at arbejde med realiseringen af 
kommuneplanen: 
 
I de indledende afsnit i Kommuneplan 2017’s hovedstruktur er der redegjort for, 
at det er en bevidst strategi at tillade byudviklingsprojekter, der bryder med 
kommuneplanrammerne, hvis projekterne lever op til mål og retningslinjer i 
hovedstrukturen ved at bidrage positivt til den samlede by. 
 

  
 
 
 
 
 
 

→ Hvad er en 
kommuneplan? 

 

Der gennemgås i den sammenhæng forskellige planlægningsværktøjer til at sikre 
målopfyldelsen. Fælles er, at der skal være mere dialog og der stilles flere krav 
om helhedsplanlægning på tværs af sektorer og for større geografiske områder – 
i erkendelse af, at byudvikling inden for den eksisterende by stiller større krav til 
gennemtænkte, robuste løsninger. Der er derfor også gjort tydeligere, at byrådet 
i de efterfølgende planlægningsfaser kommer til at gå længere end i den 
traditionelle fysiske planlægning, når vi stiller krav om, at byudviklingen skal 
bidrage til at skabe nye kvaliteter i bred forstand – både socialt, kulturelt, 

  → Værktøjer i realiseringen 
af kommuneplanen 
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økonomiske og bymæssigt. Den værdibaserede tilgang til den fysiske 
planlægning afspejler sig i opbygningen af Kommuneplan 2017.  
Kommuneplanen behandler de overordnede værdier for Aarhus’ udvikling i de 
første kapitler ’Aarhus – en by og en byregion i vækst’ samt ’Bykvalitet og 
liveability’, før vi i det sidste kapitel ’Gearet til storby’ kommer nærmere ind på 
de fysiske strukturer, der skal hjælpe udviklingen på vej 

 

 

 

Læsevejledning til redegørelsen 
Planloven indeholder krav om, at kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger. 
Redegørelsen til Kommuneplan 2017 er opbygget som en samling af redegørelser relateret til kapitelstrukturen i 
kommuneplanens hovedstruktur. Der gives en redegørelse for status og ændringer.  

Dertil kommer redegørelsen for kommuneplanens forhold til anden planlægning.  
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AARHUS – EN BY OG EN BYREGION I VÆKST  
 

FORBUNDETHED MED OMVERDENEN 
Aarhus er knyttet op til omverdenen af en overordnet infrastruktur. En del af denne infrastruktur er statens, hvor 
udbygningen er statens ansvar. 

Nye veje 
Siden vedtagelsen af kommuneplan 2013 har staten færdiggjort Herningmotorvejen og der er sket ombygning af 
motorvejstilslutning ved Genvejen. 

Der er med hensyn til Rute 26 (Viborgvej) fastlagt en linjeføring for en statslig udbygning til motorvej fra E45 og syd 
om Mundelstrup – baseret på en gennemført VVM undersøgelse. Der er ikke afsat økonomiske midler.  

Der er endvidere truffet beslutning om udbygning af Østjyske Motorvej (E45) til 6 spor på strækningen mellem Aarhus 
Syd og Skanderborg Syd – og afsat penge på Finanslov 2017. 

Tirstrup Lufthavn 
I den seneste planperiode har ejerkredsen omkring Tirstrup Lufthavn, herunder Aarhus Kommune, afsøgt 
mulighederne for at etablere en ny lufthavn i Aarhus-området, som ligger mere hensigtsmæssigt i forhold til at styrke 
kundeunderlaget og dermed driften af lufthavnen. Dette projekt er opgivet, og i stedet arbejder ejerkredsen på at 
styrke Tirstrup Lufthavn. 

Hovedbanen 
Siden Kommuneplan 2013 har staten lanceret en langsigtet plan for opgradering af banenettet, så der maksimalt er én 
times køretid mellem de store byer – ‘timemodellen’ – og der er påbegyndt udarbejdelse af VVM, herunder for en ny 
hovedbane mellem Hasselager og Hovedgård. Aarhus Kommune støtter denne opgradering. Desuden er staten 
påbegyndt og delvist færdiggjort plangrundlaget for elektrificering af hovedbanen samt en udbygning af kapaciteten 
på Aarhus H.  

Letbane 
Første etape af visionen om et østjysk letbanenet er etableret og i drift. Linjen forbinder Grenåbanen og Odderbanen i 
én ny linje. Plangrundlaget for etape to, der skal forløbe mellem Aarhus Ø og Brabrand er under udarbejdelse. I 
arbejdet indgår overvejelser om kobling til en eventuel fremtidig nærbane til Silkeborg. Staten her gennemført en 
forundersøgelse af nævnte nærbane. 

Østjysk mobilitetskommission 
I Business Region Aarhus regi har en mobilitetskommission i 2015 udarbejdet en række anbefalinger vedrørende 
udviklingen af den overordnede trafikale infrastruktur i 12 kommuner i den østjyske byregion. Visionen er et 
sammenhængende og velfungerende mobilitetssystem der sikrer høj mobilitet. Initiativerne omfatter: 

• Koordinering af byudvikling der begrænser efterspørgsel efter transport 
• Optimering af brugen af infrastrukturen 
• Sammentænkning af kollektiv og individuel transport med dele- og samkørselstjenester 
• Udvikling af realtidsinformation på tværs af transportformerne 
• Udbygning af infrastruktur i koordinering mellem det statslige og kommunale niveau. 

 

Relation til øvrige kommuneplantemaer 
Opgradering at det statslige banenet kan komme i konflikt med den kommunale arealplanlægning. Der er dog ikke 
noget færdigt plangrundlag for opgraderingen, og tidshorisonten for en opgradering er så lang, at det forventes, at de 
statslige planer kan indarbejdes i den næste revision af kommuneplanen. 
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Den samlede revision 
Samlet set er alle kendte planer for opgradering af national infrastruktur indarbejdet i kommuneplanen og strider ikke 
mod øvrige arealreservationer i kommuneplanen. 
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BYKVALITET OG LIVEABILITY FOR ALLE  
DEN BLANDEDE BY MED STÆRKE CENTEROMRÅDER  
Redegørelse for ændret planlægning 
Nogle af centrene i Aarhus Kommune er i udgangspunktet fortsat velfungerende, andre har mistet attraktion i takt 
med lukninger af bankfilialer, posthuse mv. og enkelte af centrene er endnu ikke blevet realiseret. Fortætning kan 
være ønskelig i de centre, hvor detailhandlen er reduceret og hvor tomme lokaler, fastfood og genbrugsforretninger 
præger billedet.  

Der sigtes med fortætningsmulighederne først og fremmest på by- og bydelscentrene, men også en række af de 
mindre, lokale butikscentre er medtaget, fordi de forvejen har en pladsdannelse, der egner sig til et øget 
aktivitetsniveau, eller der er andre forhold, der kan give forventning om at byrummets kvalitet kan øges som ramme 
for byliv. 

Der henvises til redegørelsen for Detailhandel for så vidt angår centerafgrænsning og placering af enkeltstående 
butikker.  

Offentlig service og kultur 
Flere borgere og arbejdspladser medfører et stigende behov for kommunale serviceydelser og faciliteter, og dette skal 
sikres i opfølgningen på kommuneplanen. Det er i Kommuneplan 2017 blevet præciseret, hvordan placering af 
offentlig service, kultur- og fritidsfaciliteter skal indgå i helhedsplanlægning for de større fortætningsområder i 
vækstakser, stations-, centerområder og byomdannelsesområder.  

For at styrke centerstrukturen i forstæderne og de fritliggende bysamfund og skabe grundlag for et aktivt, kvalitativt 
byliv er der udarbejdet retningslinje i Kommuneplan 2017, som præciserer, at butikker, private og offentlige 
servicefunktioner og kulturtilbud fremadrettet skal lokaliseres centralt i byområder uden for Midtbyen i nær 
tilknytning til centerområder eller stationsområder.  

I forbindelse med konkret planlægning skal eventuel manglende skolekapacitet altid synliggøres, men hensynet til at 
kunne tilbyde attraktive boliger og skabe en mere koncentreret og levende by kan konkret vurderes at veje tungere 
end hensynet til skolekapaciteten. Der skal dog være en særskilt stillingtagen, når planlægning udløser behov for at 
bygge en ny skole. I det omfang det kan afstemmes med den overordnede byudviklingsstrategi skal muligheden for 
boligudbygning understøttes i områder, hvor der er ledig skolekapacitet. 

Kulturen har en fremtrædende plads i fortællingen om, hvad der gør Aarhus til en god by at bo i.  

Kommuneplanen har øget fokus på midlertidighed i overensstemmelse med indsatsen vedr. midlertidighed, som blev 
vedtaget i forbindelse med Kulturpolitikken og det tilhørende kulturforlig. 
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BLANDEDE NABOSKABER  
Almene boliger – planlægning af nybyggeri  
Aarhus Kommune har i 2016 udarbejdet en boligpolitik, med den boligpolitiske vision: ‘Alle aarhusianere har mulighed 
for at bo i en god bolig i en by med social balance’. 

For at understøtte boligpolitikkens visioner om blandede boligområder med et mangfoldigt boligudbud, anvendes 
planlovens mulighed for at stille krav om op til 25 % almene boliger i forbindelse med lokalplanlægning aktivt. 

Muligheden for at stille krav om almene boliger i forbindelse med lokalplanlægning blev indført med Folketingets 
vedtagelse af ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger m.v. d. 26. februar 2015, hvilket gav 
kommunerne bedre muligheder for at udvikle byer med en blandet boligsammensætning.  

Byrådet har på den baggrund vedtaget et administrationsgrundlag, som fastlægger den konkrete anvendelse af 
planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger.  

Retningslinjerne i administrationsgrundlaget omfatter alene de nye muligheder i planloven i forhold til planlægning for 
almene boliger på privatejede arealer. I forhold til kommunale arealer har kommunen også tidligere haft mulighed for 
at udlægge disse arealer til almene boliger. 

Vejledende retningslinjer for planlægning for almene boliger: 
De beskrevne retningslinjer omfatter planlægning for almene familieboliger og almene ungdomsboliger. 

I et område med flere private grundejere fastlægges placering og fordeling af de almene boliger i forbindelse med 
lokalplanlægningen. Som ved anden planlægning vil der i disse tilfælde inden planlægningen ske en forhandling med 
de private grundejere om den konkrete placering af de almene boliger. Det skal i den forbindelse bl.a. sikres, at 
bestemte grundejere ikke rammes meget hårdt. 

Almen andel 
I de nye boligbebyggelser kan den almene andel fastsættes til op til 25 % af den samlede boligmasse, målt i 
bruttoetageareal. 

Kravet til andelen af almene boliger baseres på en konkret vurdering af det konkrete projekt, hvor der blandt andet 
tages udgangspunkt i den nuværende andel af almene boliger og ejendomspriserne i området.  

Som supplerende kriterier indgår: boligbebyggelsens samlede volumen, planlagte almene byggerier i området og 
afstand til eksisterende almene bebyggelser, herunder afstand til udsatte almene boligområder. Denne vurdering 
begrænser sig ikke alene til det konkrete skoledistrikt, men også til tilgrænsende skoledistrikter. 

Inddragelse af Sociale Forhold og Beskæftigelses ønsker i planlægningen af almene boliger 
I teksten til budgetforliget for 2016 – 2019 beskrives under Byudvikling i social balance at ‘Sociale Forhold og 
Beskæftigelses behov for små boliger til relevante målgrupper imødekommes efter aftale med Teknik og Miljø og de 
almene boligorganisationer. ‘ 

Teknik og Miljø og Sociale Forhold og Beskæftigelse har efterfølgende drøftet modeller for dette samarbejde.  

Det er Sociale Forhold og Beskæftigelses opfattelse at flere og flere botilbud skal løses i sammenhæng med andre 
boliger så integration og mangfoldighed bliver omdrejningspunktet for så mange borgere som muligt. 

Der er aftalt, at Teknik og Miljø i planlægningen af det almene nybyggeri, indtænker Socialforvaltningens behov, og 
inddrager forvaltningen i planlægningen af almene boliger, hvor det er relevant at integrere boliger til deres 
målgrupper. Teknik og Miljø har udarbejdet en udbudsmodel til brug ved tildeling af kvote til alment nybyggeri på 
kommunale arealer. Denne kan ud over krav til bæredygtighed, arkitektur mv. også indeholde krav om et antal boliger 
med anvisningsret til Socialforvaltningen.  



KOMMUNEPLAN 2017 – REDEGØRELSEN, januar 2018  11 

Familieegnede boliger  
I Planstrategi 2015 sættes retning for at 
planlægge for flere familieegnede boliger inden 
for Ringvejen. Dette er et nyt fokusområde og 
bliver i Kommuneplan 2017 forsøgt 
imødekommet ved at sætte ekstra fokus på at 
planlægge for højere kvalitet i de offentlige rum, 
gode opholdsarealer og et boligstørrelseskrav for 
større projekter inden for Ringvejen. 

Status 
I Aarhus Kommune er der langt flest børn, der er 
bosat uden for Midtbyen og langt overvejende 
også uden for Ringvejen set i forhold til 
kommunegennemsnittet, Se Figur 1 Andelen af 
borgere i alderen 0-17 i forhold til 
kommunegennemsnittet.. Der ses en fremgang af 
børn i alderen 0-6 år inden for Ringvejen – her 
illustreret med udviklingen i 2015 i Figur 2, men 
samtidig ses også, at fremgangen ikke i særlig 
grad slår igennem for børn i alderen 7-17 år, Figur 
3, (igen illustreret for 2015). Her er der i højere 
grad tilbagegang. En af grundene hertil vurderes 
at være manglende plads i boliger efterhånden 
som børnene bliver større, hvorfor børnefamilier 
vælger at flytte fra Midtbyen og områder i 
tilknytning hertil inden barnet skal i skole.  

  

Figur 2 Udviklingen i borgere i 2015 – udviklingen i procent 0-6 årige i et område  

Figur 1 Andelen af borgere i alderen 0-17 i forhold til 
kommunegennemsnittet. 
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Figur 3 Udviklingen i borgere i 2015 – udviklingen i procent 7-17 årige i et område 

 

Da der er forholdsvis få børn i områderne inden for Ringgaden giver ganske få enkeltpersoner udslag i stor frem- eller 
tilbagegang.  

Inden for Ringvejen udgøres boligudbuddet primært af mindre boliger. Figur 4 viser fordelingen af boligstørrelser i 
kvadratmeter i kommunens statistikdistrikter.  
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Figur 4 Fordelingen af boligstørrelser i statistikdistrikter primært inden for Ringvejen. 



KOMMUNEPLAN 2017 – REDEGØRELSEN, januar 2018  14 

 
Ændringer 
En familiebolig opfattes i boligprognosesammenhæng som en bolig med tre værelser eller derover eller en bolig på 75 
m2 eller derover (alt efter mulighed for afgrænsning). Da familier med børn i aldersgruppen 7-17 år har et større 
boligarealbehov end småbørnsfamilier vil boligarealet for storbørnsfamilierne være omkring min. 100 m2. 

Aarhus Kommunes statistikdistrikter danner baggrund for vurderingen af, om der bør stilles krav om familieboliger. 
Statistikdistrikterne udgør geografiske enheder af en størrelse, som muliggør et differentieret syn på områderne inden 
for Ringvejen uden at være lige så overordnede som skoledistrikterne. For at sikre, at der også bygges boliger til 
familier med pladskrav til børn, klapvogne mv., vil der i boligprojekter inden for Ringvejen, i de statistikdistrikter hvor 
andelen af boliger under 100 m2 udgør mere end 2/3 af boligmassen, blive stillet krav om minimum 30 % 
familieegnede boliger.  

Kravet vil blive stillet for boligprojekter med et samlet bruttoetageareal på mere end 1500 m2. Det svarer eksempelvis 
til et projekt med mere end 20 lejligheder på 75 m2, hvor der med den nye retningslinje fremover skal være en 
fordeling, hvor der også indgår familievenlige boliger. Retningslinjen vil finde anvendelse både i byggesager og 
lokalplansager.  

Kravet kan blandt andet fraviges, hvis der er tale om almene kollegie- og ungdomsboliger eller særlige 
bygningsmæssige forhold gør sig gældende i forbindelse med eksempelvis omdannelse af erhverv til bolig.  

Alsidighed i parcelhusområder  
Status 
Der sker en gradvis fortætning af byen. Hvor noget fjernes bygges der større, hvor der er lidt plads, fyldes der ud. Det 
er betingelserne, hvis vi skal indpasse mange flere boliger og arbejdspladser på det samme areal. På den baggrund 
understøttes fortætningen i kommuneplanen. Fortætningen er også nået til forstæderne. Der er mange eksempler på, 
at villaer efter nedrivning er blevet erstattet af flere boliger fx i form af rækkehuse. 

Ændringer 
Fortætningen i forstæderne understøttes i Kommuneplan 2017 ved en række justeringer af rammebestemmelserne. 
Bestemmelsen om, at der kun må være en bolig på hverv grund udgår fra alle de områder, hvor den forekommer. 

I områder udlagt til ‘åben lav boligbebyggelse’ planlægges ikke længere for fritliggende énbolighuse, kun for 
fritliggende villaer. To eller flere boliger er således mulige i villaer, når der ikke stilles krav om, at boligenhederne 
udstykkes. For at sikre, at de fortsat er fritliggende indføjes det i bestemmelserne, at boligbebyggelsen skal være 
fritliggende og ny udstykning kan kun findes sted, hvis det opdelte giver grundarealer på mindst 700 m2. 

For rammeområder udlagt til ‘lav boligbebyggelse’ er den blandede boligbebyggelse tilsigtet. Det gør ikke noget at 
flere villaer bliver flerbolighuse, og at der sker fortætning i øvrigt. Bestemmelser om minimum grundstørrelse udgår. 
Grundstørrelsen vil dog kun reduceres til under 700 m2, hvis der er tale om udstykning til tæt lav boligbebyggelse eller 
dobbelthuse. Enkelte villaområder, der har særlig interesse i forhold til kulturmiljøet, er udskilt med rammer for åben 
lav boligbebyggelse. 

I alle boligområder med lave boligtyper er det vurderet at reglen om max. to etager er overflødig. Derved kan der ske 
udnyttelse af uudnyttede loftrum, høje kældre og forskudte etager. Bygningshøjden på 8,5 m og bebyggelsesprocent 
fastholdes. 
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GADERUM OG BYLIV 
I Kommuneplan 2013 var der fokus på transportformer og etablering af bedre forhold for kollektiv trafik og aktive 
transportformer i gaderne. I Kommuneplan 2017 er der et stort fokus på kvaliteten af gaderum, hvor de nu i højere 
grad ses som byrum, der skal understøtte ønsket om mere byliv og mere liveability. 

Den overordnede dagsorden i Kommuneplan 2017 om, at byvæksten overvejende skal ske ved fortætning betyder, vi 
skal bruge rummene mellem husene smartere. Derfor er der i kommuneplanen større fokus på, at gader og pladser 
indrettes, så gader og pladser i højere grad indbyder til ophold og aktiviteter og ikke kun til transport og parkering. 

I forhold til Kommuneplan 2013 er Kommuneplan 2017 meget mere konkret med hensyn til den fysiske indretning af 
gader om pladser. Der lægges eksempelvis op til, at biltrafik afvikles ved lavere hastighed, og at parkering etableres i 
større konstruktioner fremfor som overflade- og gadeparkering. Mindre gadeparkering vil også give mere plads til 
træer og anden begrønning, ligesom der i højere grad vil være mulighed for at etablere faciliteter til klimatilpasning. 

Det nye fokus på byliv i gaderum kan allerede ses på Aarhus Ø og i omdannelsen af Gellerup og Toveshøj. Det kommer 
ligeledes til udtryk i ‘Trafik og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby’ samt i de kommunale udviklingsplaner for 
eksempelvis Godsbanen, Tage Hansens Gade og Sydhavnskvarteret. 

Relation til andre kommuneplantemaer 
Det nye fokus understøtter andre kommuneplantemaer som fortætning og en grønnere og mere klimavenlig by. 

Den samlede revision 
Det nye fokus på gaderum og byliv er i overensstemmelse med øvrige mål og arealreservationer i kommuneplan 2017. 
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FRITIDSLIV  
Golfbaner 
Baggrund 
Aarhus Byråd vedtog i 2004 placeringsmuligheder for fire nye golfbaneanlæg, og at de eksisterende golfbaner, Aarhus 
Aadal Golf Club og Mollerup Golf Club kunne udvides. Herudover havde Aarhus Golf Club i Skåde i længere tid 
arbejdet på en udvidelse i sammenhæng med udbygningsprojektet for Moesgaard Museum, hvilket dog aldrig er 
blevet til en Byrådsbeslutning. Byrådet vedtog samtidig, at der indtil videre ikke i gangsættes planlægning for andre 
større golfbaneanlæg. 

Forud for debatten om placeringsmuligheder for nye golfbaner havde Dansk Golfunion skønnet, at der over en 10-års 
periode ville blive behov for 4-5 nye 18-hullers golfbaner i Aarhus Kommune. De vedtagne placeringsmuligheder 
kunne således imødekomme det udmeldte behov for nye golfbaneanlæg i Aarhus Kommune fra Dansk Golfunion.  

Det blev også besluttet, at gøre status over udviklingen efter en periode, svarende til den tidshorisont planlægningen 
omfattede. Det fremgår således af Kommuneplan 2013, at der i forbindelse med Planstrategi 2015 vil blive gjort status 
over udviklingen med henblik på at vurdere, om der er behov for at inddrage yderligere arealer, såfremt det viser sig, 
at udpegede placeringsmuligheder ikke vil kunne udnyttes, eller at behovet for golfbaner viser sig større end forudset. 

Status 
Siden 2004 er der vedtaget fire lokalplaner for nye golfbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende. 

• Lyngbygårds Golfklub er etableret. 
• Aarhus Aadal Golf Club har udvidet, men lokalplanen for en større udvidelse er efterfølgende blevet ophævet 

efter klubbens ønske. 
• En lokalplan for Bredeng Golfklub er vedtaget, men mangler realisering. 
• Holme Bjerge Golfklub er fortsat under udvikling. 

 

Kommuneplanen indeholder herudover fortsat en placeringsmulighed for en ny golfbane ved Skæring og en 
udvidelsesmulighed ved Mollerup Golf Club. Ejeren af arealet ved Skæring har meddelt, at han ikke ønsker 
muligheden realiseret. Mollerup Golf Club har meddelt, at de på sigt har interesse i at udvide med yderligere 9 huller 
Aarhus Golf Clubs udvidelsesønsker, er sat i bero. 

Dansk Golfunion har oplyst, at antallet af golfspillere er gået ned og at der stort set ikke længere er ventelister i 
klubberne. Det er vurderingen, at der ikke er behov for flere baner og at der ikke ses en stigning i behovet i 
overskuelig fremtid. Der kan dog enkelte steder være et behov for mindre udvidelser, f.eks. med 9 huller. 

Udviklingen i golfsporten for 10 år siden udløste et behov for at reservere placeringsmuligheder, så sporten kunne 
udvikle sig. Dette behov er der ikke i dag. Eventuelle nye behov ser ud til at koncentrere sig om udbygning af 
eksisterende anlæg, hvilket forventes at kunne ske ved en ad hoc planlægning.  

Ændret planlægning 
Mollerup Golf Clubs udvidelsesmulighed fastholdes på hovedstrukturkortet og omtales i rammerne for de tilstødende 
bynære landskaber. Holme Bjerge fastholdes også som en mulighed. Placeringsmuligheden ved Skæring udtages. 
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Boldbaner  
Kommuneplanens udlæg af arealer til boldbaner og anden idræt fx tennisbaner, idrætshaller og svømmeanlæg 
rummer plads til fortsat udbygning og der er ikke udpeget yderligere arealer i forbindelse med 
kommuneplanrevisionen. I forbindelse med disponeringen af de kommende nye byer vil behovet for nye anlæg blive 
varetaget.  

Støjende fritidsanlæg  
Byrådet vedtog i 2006, at der ikke udlægges nye arealer til støjende fritidsaktiviteter i Aarhus Kommune. 

Der findes dog enkelte uudnyttede arealreservationer: Et skydebaneanlæg er således under planlægning i et område 
øst for Lystrupvej. 

Selvom det formentligt vil være teknisk muligt at finde placeringer til f.eks. motorsport og skydning, der kan overholde 
de gældende miljøbestemmelser, har den gennemførte planlægningsproces vist, at det er vanskeligt at placere nye 
støjende fritidsaktiviteter i et forholdsvist tæt bebygget område som Aarhus Kommune. Det blev på den baggrund 
konkret besluttet, at der ikke udlægges nye arealer til motorsport i Aarhus Kommune. 

Ferieområder og lystbådehavne   
I Aarhus Kommune er der ikke udlagt arealer til særlige feriebyer eller -hoteller. 

De to sommerhusområder ved Skæring og Mariendal/ Ajstrup fastholdes som sommerhusområder, og der planlægges 
ikke udvidelser af områderne eller for nye sommerhusområder. 

Aarhus Kommune rummer tre campingpladser: Blommehaven, Ajstrup og Lisbjerg. For Ajstrup Camping er der en 
planlagt, men uudnyttet udvidelsesmulighed, som fastholdes i Kommuneplan 2017. 

I Aarhus Kommune findes der 5 lystbådehavne, inkl. Norsminde, som overvejende ligger i Odder Kommune. For 
Marselisborg Lystbådehavn er der en uudnyttet udvidelsesmulighed, som fastholdes i Kommuneplan 2017. 

Anvendelse af søer og åer 
Borgerne må sejle på Solbjerg Sø, Brabrand Sø, samt i dele af Aarhus Å og Egåen efter et nærmere regulativ. De øvrige 
vandløb er generelt så små, at sejlads i praksis er meget vanskelige og desuden vil have negative naturmæssige 
konsekvenser. 

Brabrand Sø og Årslev Engsøområdet er udpeget som NATURA 2000 (Habitatområde H233). Det er dog tilladt i 
begrænset omfang at sejle på Brabrand Sø og at anvende Brabrand Rostadion til kapsejlads.  

Det store og varierede fugleliv på Egå Engsø kan bedst tilgodeses ved at friholde søen for sejlads. Derfor er sejlads ikke 
tilladt på søen. 

Kolonihaver  
I Aarhus Kommune er ca. 230 ha arealer forbeholdt kolonihaveformål. Heraf er 11,8 ha endnu ikke udnyttet. I 
forbindelse med kommuneplanrevisionen er der udarbejdet kommuneplanrammer for de uudnyttede 
kolonihaveområder svarende til lokalplanlægningen for områderne. I takt med befolkningstilvæksten og en tættere by 
vil der på sigt kunne blive behov for yderligere arealer til kolonihaver, men de uudnyttede arealer vurderes at være 
tilstrækkelige til at dække behovet i indeværende planperiode. 

Badestrande mv. 
Kommuneplan 2013 var baseret på en tematisk revision, hvor Temaplan om Kysten var et af fire temaer. Her blev 
fastsat bestemmelser for badestrande, klubhuse mv. Disse er ikke ændret i forbindelse med Kommuneplan 2017, blot 
er temaet blevet fordelt ud på afsnittene vedr. ’Fritidsliv’ og ’Kysten’.  
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Derudover er der kommet et nyt havnebad ved Marselisborg og der planlægges for et yderligere havnebad i 
forbindelse med de bynære havnearealer. Der sigtes også forsat på at udvide klubfaciliteterne på Den Permanente 
svarende til det historiske niveau.   
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DE BYNÆRE LANDSKABER OG SKOVENE  
Bynære Landskaber  
Status 
De ‘Bynære Landskaber’ blev indført i Kommuneplan 2009 gennem de statslige interesser for at fremme friluftsliv. 
Kommuneplan 2009 viser, hvor kommunen gennem planlægning vil fremme friluftslivet i det åbne land. Dette er 
efterfølgende udmøntet i konkrete tiltag i Friluftsplan 2013 - 2017. De ‘Grønne Kiler’ og ‘Friluftszonerne’ var en 
kommunal udpegning. 

Redegørelse for ændringer i planlægningen 
Som udgangspunkt udgør de ‘Grønne Kiler’ og ‘Bynære Landskaber’ i kommuneplan 2013 grundlaget for udpegningen 
af de ‘Bynære Landskaber’ i Kommuneplan 2017. Samtidigt er udpegningen ‘Friluftszone’ om de fritliggende 
bysamfund fjernet, da den indgik som undersøgelseszone ved udarbejdelse af Friluftsplan 2013-2017.  

I den revidererede udpegning af ‘Bynære Landskaber’ i Kommuneplan 2017 er fokus fortsat lagt på de arealer, som 
sikrer åbent land mellem bysamfundene, har betydning for adgangen fra den tætte by ud i det åbne land til arealer, 
hvor det fortsat er målet at styrke friluftslivet.  

Udpegningen knytter sig i Kommuneplan 2017 primært til de arealer, som er værdifulde for den tætte by med 
rekreative ruter, og arealer som kan bidrage til et attraktivt friluftsliv. 

Bynære landskaber indgår i hovedstrukturen med tilhørende mål, retningslinjer og udpegning i kort.  Derudover er de 
udpeget som rammeområder med tilhørende bestemmelser.  De generelle bestemmelser i rammeområderne er en 
videreførelse af de generelle bestemmelser som omfattede de ‘Grønne Kiler’. Samtidigt er der for enkelte 
rammeområder udarbejdet specifikke bestemmelser. 

De bynære landskaber skal sikre samspillet mellem den tætte by og det åbne land og fastholde, at området primært er 
forbeholdt jordbruget og friluftslivet. 

Samlet betyder revisionen, at de tre arealbetegnelser Grønne Kiler, Friluftzoner og Bynære Landskaber fra 
Kommuneplan 2013, som samlet dækkede 22.151 ha, er blevet bearbejdet til én betegnelse Bynære Landskaber, som 
dækker 9.162 ha. 

Skovene  
Status: 
I forbindelse med vedtagelsen af Miljøhandlingsplan 2008-2011 blev der besluttet, at der skulle rejses 3200 ha mere 
skov primært til grundvandsbeskyttelse inden 2030 som en konsekvens af Aarhus Kommunes indmelding til Statens 
Vandplaner. Det samlede skovareal i Aarhus Kommune er opgjort til knap 5200 ha pr. december 2016, hvor der indtil 
videre er rejst 400 ha.1  

Ændringer og relation til andre temaer 
Udmeldingen af de statslige interesser i kommuneplanlægningen danner som udgangspunkt grundlag for revisionen af 
kommunens udpegning af arealer, hvor skovrejsning er ønsket eller uønsket.  

Der er i Kommuneplan 2017 udpeget 5771 ha områder til skovrejsning, hvor der i Kommuneplan 2013 var udpeget 
3134 ha. At et areal udpeges til ønsket skovrejsning lægger ikke begrænsninger på arealanvendelsen, men giver 
yderligere incitament til skovrejsning, da udpegningen følges af statslige støtteordninger til privat skovrejsning.  

                                                                 
1 Den nationale målsætning er et skovdække på 20% i løbet af én trægeneration. Aarhus Kommune har ikke vedtaget 
en målsætning for procentvis skovdække, men flere tal har været opgivet i forskellige kommunale planer som 
konsekvens af vedtagelsen af de 3200 ha mere skov i 2030. At der eksisterer flere forskellige tal for skovdække dækker 
over de mange udfordringer med at registrere og udregne skovdækket. De nyeste GIS-baserede metoder angiver, at 
såfremt målet på 3200 ha mere skov indfries (i forhold til udgangspunktet i 2008), vil skovdækket i 2030 være på 8000 
ha eller 17 % af kommunens areal. 
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Det er en forudsætning for at nå målet på 3200ha mere skov inden 2030, at private lodsejere fatter interesse for 
skovrejsning.   

Der er udpeget nye positivområder som udgangspunkt i områder med grundvandsinteresser. Derudover er der ved 
udpegningen taget højde for de rekreative interesser ved at udpege flere bynære områder til skovrejsning til 
aflastning af de meget benyttede eksisterende skove både i nærheden af Aarhus by samt omkring de mindre 
bysamfund.  

Et andet udpegningskriterium har været muligheden for at understøtte naturnetværket og koble eksisterende 
skovområder bedre sammen. Områderne er koordineret med de landskabelige og geologiske bevaringsværdier, så 
områder med særlig god landskabskarakter samt områder med særlige geologiske interesser som udgangspunkt er 
holdt fri for skovrejsning. Desuden er der taget højde for områder med kulturhistoriske interesser samt områder med 
byudviklingsudlæg.  

Nye områder til skovrejsning samt områder med en ændret status er alle besigtiget i sommeren 2016.  

Udpegningen ’uønsket skov’ viser, hvor byrådet vurderer, at skov er uønsket. For at sikre overensstemmelse med 
udpegningen af kirkeindsigtsområder, kulturmiljøer, bevaringsværdige landskaber mv. er der redigeret i udpegningen 
af ’Uønsket skov’. Områderne til uønsket skov suppleres i øvrigt at særlovgivning om beskyttelseslinjer omkring kirker, 
åer mv.  
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EN GRØNNERE BY MED MERE BLÅT  
Status 
I Aarhus Kommune er der rammebelagt 1160 ha arealer til rekreative områder til parkformål, kolonihaver eller 
offentlige formål i form af kirkegårde – samlet udgør de kommunens fælles parkareal.  

Der er en løbende proces i gang for at anvende kommunens arealer mere rationelt ved at samtænke anvendelser og 
opnå større nytteværdi. Det gælder bl.a. kommunens indsats for klimatilpasning og for indretningen byens parker. 
Aarhus Kommune har siden udarbejdelsen af Kommuneplan 2013 vedtaget ’Klimatilpasningsplan 2014’. Læs mere om 
Klimatilpasning i hovedstrukturen under afsnittet ’Klimatilpasning’ samt den tilhørende redegørelse hertil.  

Ændringer  
I Kommuneplan 2017 er ambitionen at sikre, at byen bliver grønnere samtidigt med, at byen vokser og vi bliver flere 
og flere. Vi skal tilbyde aarhusianerne gode og sunde livsvilkår – et af disse er nærheden og tilgængeligheden til 
grønne områder og byrum. Samtidigt skal vi løse udfordringen med at håndtere de stigende regnmængder. Det 
kræver klog vækst og helhedstænkning. 

I Planstrategi 2015 er der fastlagt strategi for, at det fælles parkareal inden for Ringvejen skal opretholdes frem mod 
2050, mens byen bygges tættere. Dette bliver fulgt op i Kommuneplan 2017 med retningslinjer og visning af arealerne 
på hovedstrukturkort. Arealernes udstrækning må ikke mindskes eller bebygges, men det rekreative indhold kan 
ændres. Beskyttelsen af det fællesparkareals udstrækning medtager også parkarealer i vækstakserne uden for 
Ringvejen, da der i vækstakserne generelt forventes en tilvækst af aarhusianere, hvor parkarealerne vil blive anvendt 
mere.   

Samtidig er der fulgt op på planstrategien for så vidt angår ønsket om at revitalisere de gamle forstæder og 
fritliggende bysamfund ved at muliggøre gentænkning af de grønne områder. Det kan være ved at give dem nyt 
rekreativt indhold tilpasset lokalområdets nuværende og fremtidige behov. Der gives også mulighed for at en del af et 
fælles parkareal bebygges, når der er sikret en merværdi for byområdet gennem helhedsplanlægning for hele 
parkarealet og naboområderne. Helhedsplanen skal udvikles i samarbejde med lokalområdet og skal blandt andet 
sikre, at kvaliteten højnes væsentligt på den tilbageværende del af det grønne område.  

Klimatilpasning skal være en drivkraft i forhold til at forbedre byens rum. Ved at tænke vandet ind i den grønne 
planlægning, er der stort potentiale for at gøre byen mere robust overfor kraftige regnskyl, undgå oversvømmelser og 
samtidigt give aarhusianerne nye rekreative oplevelser. Det skal vi gøre i højere grad.   

For at sikre eksisterende grønne områder og strategisk udlæg af nye grønne arealer er der i forbindelse med 
udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 identificeret behov for en samlet grøn plan, der kan anvendes både i forbindelse 
med lokalplanlægning, byomdannelse og ved indførelse af ny infrastruktur som fx letbanen. 

For at sikre helhedstænkningen i planlægningen, herunder målet om Klog Vækst, og for at koble de blå og de grønne 
målsætninger i Kommuneplan 2017, skal det blå og det grønne derfor tænkes sammen i en samlet plan. Når der 
planlægges for byudviklingen og herunder nye grønne områder mv., skal vi undersøge, hvor det kan skabe merværdi 
og liveability at indtænke vandet i højere grad. Derfor igangsættes der medio 2017 en temaplanlægning for en 
grønnere by med mere blåt.  

Temaplanen skal være et solidt og accepteret redskab, der giver en konkret ramme for at indtænke de grønne og blå 
elementer i helhedsplanlægning og lokalplanlægning. Planen skal uddybe kommuneplanens mål om, at kommunale 
anlægs- og byggeprojekter skal koordineres med klimatilpasning i byrummet. 

Relation til andre temaer 
‘En grønnere by med mere blåt’ understøtter en række andre kommuneplantemaer, hvor det grønne og vandet er 
involveret. Det er for eksempel ‘De bynære landskaber og skovene’, ’Fælles om pladsen’, ’Regnvandet’ og 
’Klimatilpasning’. 
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FORBUNDET PÅ TVÆRS AF BYDELE OG LANDOMRÅDER  
Det er nyt i kommuneplansammenhæng, at der er et specifikt fokus om brug af infrastruktur til at nedbryde fysiske og 
mentale barrierer mellem byområder, hvor det i tidligere kommuneplaner har ligget implicit i planlægningen af den 
fysiske infrastruktur. 

Dette fokus kommer allerede til udtryk i planlægningen af letbaner samt i forhold til udmøntningen af 
Cykelhandlingsplan 2007 og senest i Cykelhandlingsplan 2017. 

‘Forbundethed på tværs af byområder’ understøtter en række andre kommuneplantemaer, hvor bevægelse og 
transport er involveret. Det er for eksempel ‘Den blandede by med stærke centerområder’, ‘Blandede naboskaber’, 
‘Friluftsliv’ og ‘De bynære landskaber og skovene’. 

Den samlede revision 
Temaet ‘Forbundethed på tværs af byområder’ er i overensstemmelse med andre temaer og arealreservationer i 
kommuneplanen. Det vil være nødvendigt at erhverve konkrete arealer i forbindelse med realisering af letbane- og 
stiprojekter, men dette kan ske, så andre funktioner kan opretholdes. 
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KULTURMILJØER  
Kulturmiljøer 
Status 
Kommuneplan 2013 var baseret på en tematisk revision, hvor Temaplan om Kulturmiljøet var et af fire temaer. I 
temaplanen blevet udpeget bevaringsværdige kulturmiljøer i Aarhus Kommune, som blev samlet i bilaget 
Kulturhistorisk Redegørelse 2013. Udpegningerne og indholdet i temaplanen vil også være gældende i Kommuneplan 
2017.  

Der er i planperioden ikke foretaget nye udpegninger af kulturmiljøer 

Redegørelse for ændringer 
Kulturhistorisk Redegørelse 2013 videreføres som et særskilt bilag til kommuneplanen. 

De områder, der i kommuneplan 2013 figurerer som potentielle kulturmiljøer, er vurderet og givet en endelig status 
og afgrænsning. Retningslinjer omhandlende potentielle kulturmiljøer bortfalder hermed i forbindelse med 
Kommuneplan 2017. 

Der figurerer udpegninger af ti potentielle kulturmiljøer i Kommuneplan 2013. I forbindelse med vurdering af 
områderne, er ni udpeget som kulturmiljø. Tre områder er efterfølgende udpeget til kulturmiljø i forbindelse med 
lokalplanlægning for området: Jydsk Møbelfabrik mv., Tulip/Jaka og Øgadekvarteret. Øgadekvarteret er udvidet med 
”Officersvillaerne” ved Kaserneboulevarden/Langelandsgade i forhold til det tidligere vedtagne kommuneplantillæg. 

De seks øvrige områder udpeges i forbindelse med dette forslag. Den potentielle udpegning for ’Mellemarmen’ under 
temaet HAVN er vurderet som et område, der ikke kan bære en udpegning. Der vil i stedet være fokus på fortællende 
enkeltelementer i forbindelse med en kommende planlægning.  

Der foreslås foretaget en enkelt rettelse i en eksisterende udpegning: 

For udpegningen Frederiksbjerg, under temaet KARREKVARTERER er afgrænsningen ændret til også at omfatte 
området mellem Jægergårdsgade og Hallssti. Rettelsen foretages ud fra den begrundelse, at gaderne mellem 
Jægergårdsgade og Hallssti hører med til det første Frederiksbjerg og at banegravens udvidelse i årerne omkring 
opførelsen af den sidste banegård i 1927 kan aflæses i bebyggelsesstrukturen. 

Beskrivelser af de ni endeligt udpegede kulturmiljøer samt rettelse til eksisterende udpegning er vedlagt som bilag 1 til 
nærværende redegørelse og tilføjet som rettelsesark til Kulturhistorisk Redegørelse 2013, der som tidligere beskrevet 
fortsat vil være bilag til kommuneplanen. Efter endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 opdateres Kulturhistorisk 
Redegørelse svarende til de ændrede udpegninger.  

Bevaringsværdige bygninger 
Administrationsgrundlaget for bevaringsværdige bygninger vil også være gældende i den kommende periode. I forhold 
til forrige kommuneplan, indeholder forslaget til hovedstrukturteksten for kommuneplan 2017 imidlertid ikke en 
beskrivelse af administrationsgrundlaget. Beskrivelsen af grundlaget står således under de generelle rammer (bilag 
bevaringsværdige bygninger), der følger kommuneplanen. I forslaget til hovedstrukturteksten linkes der til databasen 
for Fredede og Bevaringsværdige Bygninger, der administreres af Kulturstyrelsen og opdateres løbende af kommunen. 
Formålet er at gøre adgangen til beskrivelserne af- og oplysninger om de bevaringsværdige bygninger lettere 
tilgængelig.  

Med henblik på at værne om kommunens ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi og 
sikre, at bygningsbevaringsinteresserne tilgodeses i administrationen af planloven, byfornyelsesloven, byggeloven 
m.fl., er der hidtil foretaget en registrering af alle bygninger fra før 1940, og bygningerne er klassificeret efter 
bevaringsværdi på en skala fra 1 til 9, hvor 1 repræsenterer den højeste bevaringsværdi. Det er sket i Kommuneatlas 
Aarhus I og II. Der foretages løbende registrering af bygninger, herunder nu også af bygninger opført efter 1940.  
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Bygninger, der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4 og medtaget i kommuneplanen som bevaringsværdige. 
Rent juridisk betyder det, at bygningen ikke må nedrives, før der er taget positiv stilling hertil, og at der kan opnås 
økonomisk tilskud til forbedringer i henhold til aktuelt regelsæt. 

Oplysningerne i Kommuneplanen er status pr. (15. marts 2017). Kommunen er forpligtet til at ajourføre de indtastede 
oplysninger i det omfang, kommunen får kendskab til forhold, som kan begrunde en ajourføring.  

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanforslaget 2017, er følgende bygninger medtaget i kommuneplanens 
liste om bevaringsværdige bygninger: 

Vejnavn              Byg.nr Matr.nr -by Ejendomsnr. Bevaringsværdi Opførelsesår 

Astervej 17 
 

2  9H, Sabro By 16085 3 1777 

  Ny Banegårdsgade 42 6 2200L, Aarhus 
Bygrunde 

988392 4 1926 

  Ny Banegårdsgade 46 7 2200L, Aarhus 
Bygrunde 

988392 4 1949 

  Ny Banegårdsgade 46 8 2200L, Aarhus 
Bygrunde 

988392 4 1953 

  Ny Banegårdsgade 48 10 2200L, Aarhus 
Bygrunde 

988392 3 1926 

  Moesgård Alle 1 1 1i Langballe, 
Mårslet 

346832 2 1887 

  Moesgård Alle 2 1 1q Langballe, 
Mårslet 

840179 2 1887 

  Moesgård Alle 2 2 1q Langballe, 
Mårslet 

840179 2 1900 

  Moesgård Alle 7 1 3c Langballe, 
Mårslet 

346794 3 1887 

  Grønnegade 25 3 443, Aarhus 
Bygrunde 

148127 3 1878 

  Møllestien 24 1 443, Aarhus 
Bygrunde 

148127 4 1981 

  Møllestien 26 2 443, Aarhus 
Bygrunde 

148127 4 1981 

  Møllestien 28 -30 1 450, Aarhus 
Bygrunde 

322062 2 1827 

  Møllestien 32 1 451, Aarhus 
Bygrunde 

322097 4 1830 

  Møllestien 34 1 453b, Aarhus 
Bygrunde 

815794 2 1873 

  Møllestien 36 1 453a, Aarhus 
Bygrunde 

322119 3 1875 

  Møllestien 38 1 454e, Aarhus 
Bygrunde 

322127 4 1875 

  Møllestien 40 1 454f, Aarhus 
Bygrunde 

322135 3 1877 
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  Møllestien 41 1 420, Aarhus 
Bygrunde 

322143 3 1819 

  Møllestien 47 1 423, Aarhus 
Bygrunde 

322216 4 1817 

Skovgårdsgade3E 7 2202B, 
Aarhus 
Bygrunde 

 

982678 
 

3 1922 
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DET VISUELLE MILJØ - BYARKITEKTUR OG HØJE HUSE  
Arkitekturpolitik 
Aarhus Byråd har den 23. maj 2012 vedtaget en arkitekturpolitik. De fem arkitekturpolitiske temaer er: 

• Borgerinddragelse 
• Byudvikling 
• Arkitektur 
• Ressourceforbrug 
• Infrastruktur 

 
Arkitekturpolitikken videreføres som et særskilt bilag til kommuneplanen.  

Høje huse 
Status 
Aarhus Kommunes højhuspolitik blev vedtaget i 2006 og var baseret på de arealudlæg, der indgik i Kommuneplan 
2001. 

Planen udpeger efter en række kriterier dels de områder hvor høje huse som udgangspunkt ikke afvises og dels en 
række krydsningspunkter, der kan understøttes med et landmark. 

Udpegningerne blev ikke revideret i forbindelse med Kommuneplan 2009 og med Kommuneplan 2017 er der fundet 
behov for mindre justeringer af arealudpegningerne, dels fordi der er ændrede forudsætninger for nogle områder, 
dels fordi der er kommet nye arealer ind i byudviklingen. 

Højhuspolitikken er fortsat et særskilt bilag til kommuneplanen, da principperne fastlagt i politikken fortsat er 
gældende. Det er dog arealerne udpeget på Kommuneplan 2017’s hovedstrukturkort som områder, hvor høje huse 
som udgangspunkt ikke afvises, der er de gældende. 

Ændringer 
Arealet mellem Ringvejen og Gudrunsvej indgår i helhedsplanen for Gellerup og er ikke længere planlagt til rekreative 
formål. Den nordlige del af arealet medtages i de områder, hvor høje huse muliggøres. 

Arealet, der omfatter Journalisthøjskolen og DR i Aarhus Nord var i kommuneatlasset udpeget som kulturmiljø. Denne 
udpegning er ikke videreført i forbindelse med temarevisionen om kulturmiljøet i Kommuneplan 2013. Området er 
beliggende i en af fortætningsakserne, og høje huse bør være en mulighed her. 

Afgrænsningerne af arealerne omkring motorvejstilslutningen i Skejby justeres efter anlæggets færdiggørelse. 

Området med Siloetten er medtaget i udpegningerne. Der er tale om omdannelse af en ældre silo. Tilsvarende er et 
areal med en ældre silo i byomdannelsesområdet i Malling medtaget. 

Desuden er udpegningerne af markante kryds suppleret med Edwin Rahrsvej/Ringvejen og Viengevej/Lystrupvej.   
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FÆLLES OM PLADSEN  
I Planstrategi 2015 blev der sat ekstra fokus på byen som en ramme for ”det gode liv”. Bykvalitet og liveability er 
derfor et særligt omdrejningspunkt i udmøntningen af planstrategien i Kommuneplan 2017. Samtidig bygger 
planstrategien også på en antagelse om fortætning som et middel til fortsat vækst, vel at mærke hvis der er tale om, 
at fortætningen ikke sker på bekostning af bykvaliteten – men i et klogt samspil hvor fortætningen bidrager til at 
forbedre de rammebetingelser, byen former om det gode liv. 

Historisk set har det at skabe gode udendørs opholdsarealer og velfungerende byrum, der giver mulighed for at 
mennesker kan mødes, udgjort en væsentlig del af det at skabe rammer om det gode liv.  

I en tid med markant vækst og stor interesse for at investere i Aarhus, har vi gode muligheder for at stille krav til 
investorerne - nye projekter skal give noget til byen - også i forhold til byens (grønne) rum og mulighederne for 
ophold.  

I Planstrategi 2015 for Aarhus Kommune er der følgende hensigtserklæringer, der følges op i Kommuneplan 2017: 

• Muliggøre at private opholdsarealer laves i fællesskab med andre aktører uden for egen grund. 
• Sikre en øget biodiversitet ved at stille krav til andelen, alsidigheden og kvaliteten af det grønne ved nye 

udviklingsprojekter – og give mulighed for at aktivere byens restarealer til grøn fortætning.  
• Understøtte potentielle muligheder for identitet i de enkelte områder ved at arbejde med fleksible krav om 

parkering, opholdsarealer og andre forhold.  
 

Nuværende praksis 
Som udgangspunkt er de nugældende krav til opholdsarealer rimelige, og svarer nogenlunde til de krav der stilles i 
sammenlignelige byer, herunder København.   

Andelen, alsidigheden og kvaliteten af opholdsarealer bliver sat 
under pres, mens Aarhus vokser inden for det eksisterende 
byområde. Eksisterende krav til opholdsarealer i gældende 
kommuneplan fraviges ofte i praksis – både i byggesager og i 
lokalplaner, primært i midtbyen, hvor der i City er krav om 30 % 
opholdsareal og 40 % i den resterende del af midtbyen, se Figur 5. 
Uden for midtbyen er der ikke særlige opholdsarealkrav ud over 
byggelovens samt krav til andel af fællesopholdsarealer.  

Ud over et øget fodaftryk fra bygninger, medfører fortætningen 
også, at en større andel af arealerne indrettes til bil- og 
cykelparkering, brandveje, vandhåndtering m.m. Det begrænser 
ofte det areal, der reserveres til etablering af opholdsegnede 
fællesarealer og haver m.v. - etablering af grønne arealer i høj 
kvalitet, eks. med større træer, kræver plads både over og under 
jorden. Resultatet bliver at der reduceres på både andelen af 
opholdsegnet areal og på kvaliteten af det. 

Der gives dispensation til endog væsentlige reduktioner, og undtagelsesvis er der givet mulighed for omdannelse til 
boliger, uden krav om etablering af udendørs opholdsarealer overhovedet. 

I forbindelse med lokalplanlægningen ses der lignende tendenser i midtbyen og i omdannelsesområder, mens 
opholdsarealkravet i øvrigt langt overvejende fastholdes. I vedlagte bilag 4 gennemgås reduktioner på 
opholdsarealerne i udvalgte lokalplaner med angivelse af evt. begrundelse. Det ses, at en reduktion af 
opholdsarealerne kan udløse en relativt meget større forøgelse af bebyggelsesprocenten. I praksis betyder det, at 
andelen af (grønt) byrum pr. beboer/bruger i området bliver væsentligt reduceret.  

Figur 5 Afgrænsning af City (30 %) og 
Midtbyen (40%) 
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Samtidig ses der ikke at være en sammenhæng mellem reduktion af opholdsarealerne og en tilsvarende højere 
kvalitet af de resterende arealer.  

Administrationspraksis går således i mange tilfælde imod ønsket om bykvalitet i form af Aarhus som en by, der fortsat 
har gode rum mellem bygningerne også i den tætte midtby. 

Redegørelse for ændringer i planlægningen 
I Kommuneplan 2017 er den langsigtede strategi for opholdsarealer i den tætte by blevet gentænkt, og der er fastlagt 
nye retningslinjer. Det vil sikre større forudsigelighed for ansøger og mere ensartethed i sagsbehandlingen.  

Som udmøntning af planstrategien er der arbejdet med i højere grad at differentiere kravene til opholdsarealer. 
Differentieringen er foregået ved at bruge et bredere spektrum af opholdsarealkrav og endvidere gøre kravene mere 
områdespecifikke. På den måde vil kravene også i højere grad understøtte byudviklingsstrategien om en tættere by i 
prioriterede vækstakser og fortætningspunkter. Dette er koordineret med retningslinjerne for parkering. I den tætte 
by prioriteres gode opholdsarealer højere end parkering på terræn. Generelt gælder, at der i større, tætte 
byudviklings- og omdannelsesområder – typisk omfattende mere end ét lokalplanområde/projektområde - skal 
arbejdes for samlede p-løsninger under terræn eller i p-huse. 

Som sagt har der gennem de sidste års administration af kommuneplanen både i lokalplaner og byggesager i den 
eksisterende og planlagte tætte by været praksis at tillade opholdsarealer, som var mindre end det påkrævede med 
henblik på en ønsket byfortætning med de fordele for byliv, mobilitet mv. som følger heraf. Denne praksis er 
indarbejdet i de differentierede opholdsarealkrav i Kommuneplan 2017. De nye krav er lavet med henblik på, at byen 
både skal være tæt, grøn og ’liveable’, og derfor er kravet til opholdsarealer i den tætte by også højere, end der 
tidligere har været givet tilladelse til i enkeltsager, mens det er lavere end kravene i Kommuneplan 2013.  

I blandede byområder og nye boligområder og i blandede byområder, hvor der etableres nye boliger, skal der 
udlægges udendørs opholdsareal som minimum svarende til andelen af etagearealet angivet i det følgende, med 
mindre andet er angivet i rammerne for det konkrete areal: 

1.1. Midtbyen: 30% 
1.2. Inden for eller langs ydersiden af ringvejene: 40 %, med mindre boligerne etableres i vækstakserne, i 

stationsnære områder eller i tilknytning til centerområder, hvor der er mulighed for 30 % opholdsareal. 
1.3. Uden for ringvejene: 50 %, med mindre boligerne etableres i vækstakserne, i nye byer, i stationsnære 

områder eller i tilknytning til centerområder, hvor der er mulighed for 40 % opholdsareal. 
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Se i øvrigt Figur 6 med hovedstrukturens kort 
over prioriterede byvækstområder. 
Centerområder og stationsområder er 
markeret som fortætningspunkter på dette 
kort.  

Det fremgår i øvrigt, at der ved indretning af 
nye boliger i eksisterende bygninger minimum 
skal udlægges opholdsareal svarende til 20 % 
af etagearealet. Dette lavere krav til 
opholdsarealer forventes at give et incitament 
til at bevare bygninger, hvilket især kan være 
ønskeligt i forbindelse med bevaringsværdige 
bygninger. Præciseringen giver også udtryk for, 
at i tilfælde, hvor det fastsatte 
opholdsarealkrav ikke kan nås, bør der ikke ske 
omdannelse til boliger. 

Ved at differentiere opholdsarealkravene i 
overensstemmelse med 
byudviklingsstrategien, er kravene blevet gjort 
mere tydelige og realiserbare.  

Samtidig er kvalitetskravene blevet tydelige.  

Undtagelser til opholdsarealkrav – mulighed for 
reduktion ved nye løsninger 
Det fremgår af retningslinjerne i hvilke 
situationer, der kan ske reduktion af 
opholdsarealkravet. Kravet til opholdsarealer 
kan bl.a. ikke reduceres, udelukkende fordi et 
projektområde ligger tæt på en eksisterende 
park eller lignende rekreativt offentligt areal med mindre der tilføres noget ’ekstra’. Det gælder således, at maksimalt 
halvdelen af det krævede opholdsareal kan placeres uden for egen grund, når bygherre indgår aftale om at etablere 
en ny lommepark eller en udvidelse af eller forbedring af et eksisterende rekreativt areal. Forbedringer kan bl.a. være 
legeredskaber, beplantninger mv., som det pågældende område er i underskud af.  

Derudover kan maksimalt halvdelen af det krævede opholdsareal placeres uden for egen grund, når flere grundejere 
fx indretter et fælles grønt område eller byrum på baggrund af en samlet plan. Det fælles område skal placeres i 
gåafstand fra boligerne, hvor gåafstanden skal tage udgangspunkt i de mindre mobile beboere – børn og ældre – som 
har særligt behov for og glæde af opholdsarealerne.  

For at motivere bygherrerne til at arbejde med overgangszonerne mellem bygninger og vejareal/fortov, er der fastsat 
retningslinje for, at kravet til opholdsareal kan reduceres ved etablering af beplantet kantzone/overgangszonens med 
høj rekreativ værdi mod vej. Formålet er at øge grundlaget for at skabe liveability i gaderummene. Reduktionen vil 
svare til kantzonens areal. Dog skal minimum 50 % af det krævede udendørs opholdsareal fortsat etableres, så det 
overholder gældende støjkrav, hvilket typisk vil betyde etablering i gårdrum el.lign.  

Begrebet ’Friareal’ udgår  
Tidligere er der i Aarhus Kommune anvendt de to begreber ’friarealer’ og ’opholdsarealer’, og skelnet imellem 
betydningen af de to begreber. Med ’friarealer’ er der tidligere ment alle ubebyggede arealer på en given grund, 

Figur 6 Hovedstrukturens kort 'Byvækst i prioriterede akser og 
områder' kan anvendes som udgangspunkt for krav til 
opholdsarealer i overensstemmelse med retningslinjen for de 
forskellige områdetyper. 
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inklusive parkeringsarealer, færdselsarealer, grønne arealer mv. Med ’opholdsarealer’ er der tidligere ment de arealer 
på en given grund, som reelt indrettes til ophold og leg for beboerne og som i øvrigt ikke er støjplagede – dvs. de 
arealer, som kan tælles med i beregningen af, om det procentvise krav til opholdsarealer er overholdt. 

De to begreber har ikke været brugt éntydigt.  

I andre kommuner er der andre definitioner af de to begreber, og i mange andre kommuner har de to begreber én og 
samme betydning, nemlig de arealer der reelt indrettes til ophold og leg for beboerne og som i øvrigt ikke er 
støjplagede. Arkitektfirmaer og lokalplankonsulenter, som arbejder med mange forskellige kommuner, har derfor haft 
svært ved at skelne imellem de to begreber, hvilket i mange tilfælde medfører misforståelser og forsinkelser bl.a. i 
lokalplansager.  

På den baggrund opererer Kommuneplan 2017 kun med ét begreb, nemlig ’opholdsarealer’. Det betegner fortsat de 
arealer, der reelt indrettes til ophold og leg for beboerne, og som i øvrigt ikke er støjplagede. En mere udtømmende 
definition af, hvad der kan tælles med som ’opholdsareal´ findes i retningslinjerne. 

Retningslinjerne i hovedstrukturafsnittet ’Fælles om pladsen’ erstatter de generelle rammer for særskilte emner:  

E. Udendørs opholdsarealer i gårdrum 
F. Opholdsarealer i boligområder 
H. Parkering 

 

Relation til andre kommuneplantemaer 
Revisionen af kommuneplanens bestemmelser om opholdsarealer og parkering er i overensstemmelse med den 
generelle byudviklingsstrategi. 

Med Kommuneplan 2017 er der indført bestemmelser med henblik på at skabe flere boliger for familier inden for 
Ringvejen. Der skal være opmærksomhed på, at opholdsarealernes kvalitet, størrelse og tilgængelighed har betydning 
for, om familier vil finde det attraktivt at bosætte sig i boligerne.  
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GEARET TIL STORBY   
BYUDVIKLINGEN   
BYVÆKST I PRIORITEREDE AKSER OG OMRÅDER  
Status  
Byudviklingen er siden vedtagelsen af Kommuneplan 2009 baseret på en tostrenget strategi i form af løbende 
omdannelse og fortætning af den eksisterende by på den ene side og tæt byvækst på bar mark i større 
byvækstområder på den anden side. Sidstnævnte sker primært i form nye, tætte, hele byer i første omgang ved 
Lisbjerg og Nye.  

Redegørelse for ændret planlægning 
I Kommuneplan 2017 er det vægtet højt, at byen fremadrettet udvikler sig bæredygtigt ved at lade byen vokse mere 
indad med fokus på prioriterede vækstakser og fortætningspunkter omkring stationer og centerområder samt 
yderligere udbygning ved Lisbjerg og Nye. Samtidig skal kommuneplanen sikre, at byudviklingen understøtter de 
højklassede kollektive trafikløsninger og andre større udbygninger af infrastruktur eller offentlige servicetilbud.  

De udpegede prioriterede vækstakser og fortætningspunkter skal indfange disse strategier ved at synliggøre, hvilke 
områder vi ønsker at styrke og give særlige muligheder for at udvikle i store volumener.  

De prioriterede vækstakser er udpeget med udgangspunkt i: 

• Infrastruktur – højklassede kollektive trafikløsninger og robust trafikal infrastruktur. 
• Områder med særlig betydning for byens profil (Videnaksen, de bynære havneområder, Katrinebjerg, 

Lisbjerg, Gellerup) 
• Områder, hvor der ses gode byomdannelsesmuligheder og/eller store fortætningspotentialer. 
• Markante kryds (højhuspolitikken) 
• Udvalgte centerområder 

 

De prioriterede vækstakser omfatter Videnaksen, De bynære havnearealer, Åby, Skanderborgvej og letbanens 2. 
etape. Byrådet har prioriteret områderne ud fra en vurdering af deres potentiale for at skabe bæredygtig økonomisk 
vækst, herunder hensyn til en god kollektiv trafik betjening og god fysisk infrastruktur, mulighed for positivt samspil 
med eksisterende og kommende funktioner, samt en generel vurdering af, hvor der er investeringsinteresse og 
potentiale for at skabe en mere attraktiv by.  

Med udgangspunkt i indsatserne beskrevet i Planstrategi 2015 er der i kommuneplanen formuleret retningslinjer, der 
skal sikre, at funktioner med mange besøgende, herunder eksempelvis arbejdspladsintensive erhverv, fritidsfaciliteter, 
institutioner og større etageboliger fremadrettet fortrinsvis placeres i de prioriterede vækstakser og 
fortætningspunkter.  

De prioriterede vækstakser og fortætningspunkter udgør planlægningsmæssigt primært en  

I de efterfølgende afsnit i Gearet til storby om Byudvikling redegøres nærmere for principper for forskellig former for 
fortætning (center, station mv.) med udgangspunkt i forskellige områdetypologier.  
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BYOMDANNELSE  
Status 
I Kommuneplan 2009 blev udpeget 34 byomdannelsesområder, hvor det var skønnet, at der i områderne vil være 
plads til op mod 15.000 boliger. Ud fra de daværende konjunkturer, var det forventet, at op mod 5.000 boliger ville 
kunne tages i brug i perioden 2009-2013. Det fremgik dog også af teksten, at det er meget usikkert, hvornår og hvor 
hurtigt byomdannelsespotentialet kan realiseres. 

De mest markante afsluttede og i gangværende byomdannelser er Aarhus Ø og havnefronten mellem Nørreport og 
Europaplads samt Ceres-grunden.  

Der er frem til medio 2016 opført godt 3.000 boliger i byomdannelsesområderne og yderligere godt 4.000 boliger er 
under opførelse eller lokalplanlagt. Den mellemliggende økonomiske krise har forsinket en del planlagte projekter, 
hvilket bekræfter det usikre i fremskrivningerne af byomdannelsen.  

Aarhus Ø:    Realiseret:  1500 På vej: 1000 

Daugbjergvej (Åparken):  Realiseret:  252 

Søren Frichs Vej (Åhusene):   Realiseret:  432 

Åby Øst:   Realiseret:  138  

Thorsvej:   Realiseret:    59 

Engtoften:   Realiseret:    26 På vej: 175 

Sønderhøj:   Realiseret: 104 

Hedevej Risskov:  Realiseret:   85 

Ceres:     På vej: 1100 

Finlandsgade:   Realiseret:   450 På vej   550 

Thorsvej   Realiseret:   50 På vej     25 

Tulip:     På vej     250 

Arresøvej:     På vej     500 

Bryggervej:     På vej   1800 

Ud over boliger er det overvejende bygninger til uddannelse og kultur, der er blevet opført eller indrettet i 
byomdannelsesområderne. Her kan nævnes Navitas, VIA University i Ceresbyen, It-byen på Katrinebjerg, DOKK 1 og 
Godsbanen. Undtagelserne med erhvervsbyggeri er Arla Foods i Sønderhøj og Bestseller på Pier 2 samt NCC’s byggeri 
ved Viborgvej/Ringvejen. 

Af de 34 byomdannelsesområder anses FDB/Sønderhøj for at være fuldt omdannet og det gælder også Ceresbyen, 
Carl F grunden, Campen i Hasle, Thorsvej og MT Højgårds areal i Risskov.  

Status ud fra kommuneplanens nummerering af områderne: 

Nr. Område Status 
1 Nordhavnen Omdannelse i gang 
2 Pier 2 Omdannelse i gang 
3 Bynær havn Omdannelse i gang 
4 Rutebilstationen Ikke påbegyndt 
5 Godsbanearealerne Omdannelse i gang 



KOMMUNEPLAN 2017 – REDEGØRELSEN, januar 2018  33 

6 Daugbjergvej Omdannelse i gang 
7 Cereskilen v. S. Frichs V Omdannelse i gang 
8 H. C. Tvenges Vej Ikke påbegyndt 
9 Åby/Søren Frichs Vej Omdannelse i gang 
10 Åby Øst Trindsøvej Omdannelse i gang 
11 Åby Vest Ikke påbegyndt 
12 Åby Vest Tomsagervej Ikke påbegyndt 
13 Thorsvej Omdannelse afsluttet 
14 Finlandsgade Omdannelse i gang 
15 Engtoften Omdannelse under afslutning 
16 Viby Gasværk Ikke påbegyndt 
17 FDB/Sønderhøj Omdannelse afsluttet 
18 Arhus Ridehal Ikke påbegyndt 
19 Tretommervej Ikke påbegyndt 
20 Arresøvej Omdannelse i gang 
21 Mosevej Ikke påbegyndt 
22 Viborgvej/Campen Omdannelse afsluttet 
23 Øster Kringelvej Omdannelse i gang 
24 Malling/Dancake Ikke påbegyndt 
25 Carl F Hasle Omdannelse afsluttet 
26 Tulip Brabrand Omdannelse i gang 
27 Bjøstrup Mose Ikke påbegyndt 
28 MT Højgård Risskov Omdannelse afsluttet 
29 Bryggervej Omdannelse i gang 
30 Amtssygehuset Ikke påbegyndt 
31 Ingeniørhøjskolen Ændret anvendelse 
32 Kommunehospitalet Ikke påbegyndt 
33 Ceres Omdannelse afsluttet 
34 Nordlandsvej Ikke påbegyndt 

 

Således er nogle af områderne i praksis omdannet, mens andre ikke er påbegyndt. For en række områder som 
Engtoften i Viby og Daugbjergvej er de sidste omdannelsestiltag nært forestående.  

Revision af de udpegede byomdannelsesområder 
De omdannede områder figurerer i Kommuneplan 2017 ikke længere som byomdannelsesområder. Aarhus Ridehals 
område ved Marselis Boulevard er i dag en græsplane og den tidligere Ingeniørhøjskole er overtaget af VUC. Disse to 
områder er derfor ikke heller ikke længere udpeget som byomdannelsesområder. Campenområdet indgår i den 
prioriterede byvækstakse langs letbanens 2. etape, og der vurderes at være fortætningspotentiale i området. 

Enkelte erhvervsområder udpeget til byomdannelse fastholdes desuden til erhverv ud fra hensynet til eksisterende 
virksomheder og det fremadrettede behov for udlagte og velbeliggende erhvervsområder. Det gælder områderne ved 
Bjødstrup Mose, Tretommervej og de to områder i Åby Vest og en mindre del af området ved Øster Kringelvej i Egå, 
der således ikke længere indgår i byomdannelsesområderne. 

I Kommuneplan 2009 og 2013 er det ikke angivet konkret, hvad byomdannelsesområderne tænkes omdannet til. Det 
har givet et uklart grundlag for projektovervejelser, og det er mere hensigtsmæssigt, at det fra starten er meldt ud, i 
hvilken retning byomdannelsen skal gå rent anvendelsesmæssigt. 

Derfor er der i rammerne indføjet en procentvis angivelse af den planlagte fordeling mellem bolig og erhverv ud fra et 
princip om en max. andel boliger og en min. andel erhverv. 
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Til beregning af restrummeligheden er der de fleste steder anvendt en nøgle, der giver mulighed for en 
bebyggelsesprocent på 100. Undtaget herfra er Aarhus Ø og enkelte centrale områder, hvor der er forudsat tættere 
byggeri. Enkelte steder i forstæderne vil bebyggelsesprocenten være lavere af hensyn til lave boliger i omgivelserne. 

Dette er kun et beregningsmæssigt grundlag, som skulle give et overblik over rummeligheden i 
omdannelsesområderne uden at tage hensyn til områdernes konkrete geografi med videre. Disse 
overslagsberegninger har dog ikke hindret projektforslag samt efterfølgende planlægning med væsentligt mere 
bebyggelse. På den baggrund vurderes det, at kommuneplanens samlede opgørelse over restrummeligheder er lavt 
sat. 

Nye byomdannelsesområder 
Der er fortsat en række mindre, ældre erhvervsområder i forstæderne. Nogle af dem vurderes i dag at være modne til 
at blive kategoriseret som byomdannelsesområder. Der er dog kun er tale om få områder. Konkret foreslås følgende 
fire områder medtaget som byomdannelsesområder: 

Vestervænget, Tilst: 

 

Oktobervej, Hasle: 

 

J.P.Larsens Vej: 

  

Damagervej: 
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Ved  J.P. Larsens Vej forventes der planlagt en terminal til omstigning mellem den kommende bane til Silkeborg og 
letbanen.En nærnere konkretisering af denne terminal indgår som en forudsætning for byomdannelsen ved J. P. 
Larsens Vej. 

Desuden er arealet der rummer den i gangværende planlægning for omdannelse af GASA i Tilst medtaget i 
byomdannelsesområderne. 

Samlet oversigt over byomdannelsesområder i Kommuneplan 2017 og fordeling mellem bolig og erhverv: 

Nr. Område Andel bolig And. erhverv 
1 Nordhavnen 70 30 
2 Midtkraftarealet 0 100 
3 Sydhavnen 0 100 
4 Rutebilstationen 50 50 
5 Godsbanearealerne 50 50 
6 Daugbjergvej 80 20 
8 H. C. Tvenges Vej 60 40 
9 Fragtmandsgrunden 70 30 
10 Åby Øst Trindsøvej 70 30 
11 Åby/Vester Søgårdsvej 100 0 
14 Katrinebjerg 70 30 
15 Engtoften 100 0 
16 Viby Gasværk 90 10 
20 Arresøvej 60 40 
21 Mosevej 20 80 
23 Gl. Egå 100 0 
24 Malling Dampmølle mv. 100 0 
26 Tulip Brabrand 100 0 
29 Bryggervej 95 5 
30 Amtssygehuset 90 10 
32 Kommunehospitalet 15 85 
34 Nordlandsvej 80 20 
35 Gasa/Blomstervej 95 5 
36 Oktobervej 100 0 
37 J.P. Larsens Vej 60 40 
38 Vestervænget 100 0 
39 Damagervej 100 0 
40 Åby/Mjølnersvej 50 50 
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NYE BYER OG ØVRIG STØRRE BYUDVIKLING PÅ BAR MARK  
Status for udviklingen 
Pr. 1. januar 2017 er der ca. 750 ha ubebyggede erhvervsarealer og ca. 670 ha ubebyggede arealer til boliger inklusive 
områder til blandede boliger og erhverv.  Hertil kommer ca. 50 ha. til offentlige formål. Det årlige forbrug af 
ubebyggede arealer (de i kommuneplanen såkaldte bar-mark arealer) er ca. 50 ha. med hovedvægten på arealer til 
boligformål. Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2009 er der således forbrugt ca. 150 ha. erhvervsarealer og godt 200 
ha arealer til boligformål. 

Væksten i Aarhus skal fortsætte. Inden for planperioden forventes en befolkningstilvækst på 40-50.000 personer, og 
opførelse af ca. 25.000 nye boliger samt en tilvækst på 24.000 arbejdspladser. Hertil kommer skoler, institutioner, 
parker, fritidsfaciliteter m.v., som også er arealkrævende. 

Byvækststrategien handler grundlæggende om, at de nye boliger og arbejdspladser fortrinsvis skal lokaliseres i den 
eksisterende by samt i den nye by ved Lisbjerg og den nye by Nye. På den ene side den tætte by fremmes og på den 
anden side skal der være plads til alle og ikke mindst arbejdspladser indenfor de i erhvervsplanen prioriterede 
erhvervsklynger. 

Lisbjerg og Nye skal således også blive tætte byer med stor mangfoldighed i boligudbuddet med en blanding af boliger 
og erhverv. Begge byer har i princippet været på ‘tegnebrættet’ siden egnsudviklingsplanen fra midten af 1960’erne.  

For Lisbjergs vedkommende kom godt halvdelen af de ca. 550 ha. i byzone allerede med den første kommunalreform. 
For Nyes vedkommende er der i 2016 vedtaget et kommuneplantillæg og en lokalplan for 1. etape på ca. 17 ha. I 
Lisbjerg er der således ca. 200 ha. og i Nye ca. 130 ha. der fortsat ligger som perspektivområder.  

Med idriftsættelsen af letbanens 1. etape medio 2017 kommer begge de to nye byer til at blive letbanebetjent og får 
dermed direkte adgang til den nordlige vækstakse ad Randersvej og Midtbyen. Lisbjerg og Nye har derfor høj prioritet 
sammen med omdannelsen af den eksisterende by. På sigt kommer de to nye byer til tilsammen at have 35-40.000 
indbyggere. For Lisbjergs vedkommende har målet længe været et indbyggertal på 25.000. Tallet er lidt mere usikkert 
for Nye, men i den kommende planperiode vil der blive udarbejdet en helhedsplan, hvor der også sikres plads til en ny 
skole. Som grundlag for planlægningen medtages hele Nye nu ikommuneplanrammerne 

I planperioden opereres i Aarhus Kommunes boligprognose med, at de 2 nye byer udvikler sig til tilsammen at rumme 
ca. 5.000 indbyggere.  

Som en del af forberedelsen af kommuneplanforslaget er alle erhvervsarealer blevet vurderet i forhold til spørgsmålet 
om der overordnet set er rummelighed til fremtidens virksomheder og arbejdspladser og i forhold til spørgsmål i 
relation til grundvandsbeskyttelse. Dette arbejdet er besluttet videreført og skal munde ud i en temaplan, der 
udarbejdes de kommende år. I Kommuneplan 2017 er blot – af hensyn til grundvandsbeskyttelsen - foretaget enkelte 
nedjusteringer af nogle erhvervsområders virksomhedsklasse.  

Det er forventningen at temaplanen vil vise, at mange erhvervsområder planlægningsmæssigt kan moderniseres og 
‘opgraderes’, så de i fremtiden vil kunne rumme flere virksomheder og arbejdspladser. Kommuneplanen er i 
forlængelse heraf meget tilbageholdende med at åbne mulighed for yderligere konverteringer af erhvervsområder til 
boligformål. 

Redegørelse for ændring af plangrundlag 
Foruden de knap 1.500 ha. ubebyggede arealer der er i kommuneplanen pr. 1. januar 2017 medtages yderligere ca. 
200 ha. Nedenfor er arealerne oplistet. 

Nye, ca. 131 ha til BL 

Nye vil primært blive en boligby, men i det stationsnære område og langs Djurslandmotorvejen forventes et vist 
indhold af erhverv. Derfor udlægges arealet som udgangspunkt til blandet bolig og erhverv. Den kommende 
planproces vil opdele arealet i flere anvendelsesformer. 
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Ved Mundelstrup, knap 30 ha – til BO 

Arealet er et perspektivareal som ligger på nordsiden af Mundelstrup. Inddragelsen i rammerne og en udbygning 
fortrinsvis med parcelhuse skal styrke Mundelstrup. Der er tale om en delvis imødekommelse af Sabro-Fårup 
Fællesråds ønske om flere parcelhuse, som er ubetænkelig i forhold til den overordnede strategi om omdannelse, 
fortætning og byudvikling i form af 2 nye byer. 

Ved Harlev, ca. 13 ha – til BO 

Arealet er et landzoneareal som ligger syd for Harlev. Inddragelsen i rammerne og en udbygning fortrinsvis med 
parcelhuse skal styrke Harlev. Der er tale om en delvis imødekommelse af Harlev Fællesråds ønske om flere 
parcelhuse, som er ubetænkelig i forhold til den overordnede strategi om omdannelse, fortætning og byudvikling i 
form af 2 nye byer. 

(Jf. indstillingen og indstillingens bilag 2 reduceres arealet til 9,5 ha). 

I Skæring, ca. 2 ha – til BO 

Der er tale om et landzoneareal som praktisk taget er omsluttet af boliger. Det er p.t. et plantecenter. Anvendelsen til 
boliger er i overensstemmelse med den overordnede byudviklingsstrategi og desuden en imødekommelse af ejeren. I 
relation til kysten ligger arealet bag den eksisterende Skæring Skole og de tilknyttede idrætsanlæg. Inddragelsen i 
byudviklingen anses på den baggrund for at være ubetænkelig. 

I Skæring, knap 3 ha til BL 

Skæring afrundes mod vest med et areal, der tillægges et nuværende rammeområde, der er udlagt til blandet bolig og 
erhverv med udgangspunkt i det gamle landsbyområde. landsbyområde. Arealet er beliggende i kystnærhedszonen, 
men bag ved det eksisterende byområde. Inddragelsen i byudviklingen anses på den baggrund for at være 
ubetænkelig. 

Ved Mårslet, ca. 1 ha – til BL 

Der er tale om et landzoneareal beliggende tæt på centrum og stationen i Mårslet. Det grænser op til Giber Å, en 
rekreativ forbindelse og det rekreative område nord for åen. Der er flere ruiner på grunden. Anvendelsen til boliger er 
i overensstemmelse med den overordnede byudviklingsstrategi og desuden en imødekommelse af ejeren. 

Ved Skåde, ca. 4 ha. – til BO 

Der er tale om et landzoneareal beliggende tæt på Ringvej Syd. Arealet er bragt i forslag af Magistratsafdelingen for 
Sociale Forhold og Beskæftigelse, der i samarbejde med en boligforening og ejeren vil etablere en boenhed for udsatte 
personer, som er vanskelig at integrere i den eksisterende by. Der er tale om en videreudvikling af et initiativ, der 
allerede igangsat. Videreudviklingen forudsætter at arealet medtages i byudviklingen og lokalplanlægges. Arealet er 
beliggende i kystnærhedszonen, men bag skovområderne, villabebyggelserne i Skåde og på landsiden af Oddervej og 
har ikke betydning i forhold til kystlandskabet. Inddragelsen i byudviklingen anses på den baggrund for at være 
ubetænkelig. 

(Jf. indstillingen og indstillingens bilag 2 medtages arealet ved Skåde imidlertid ikke i kommuneplanen). 

Ved Beder, ca. 1 ha. – til BO 

Der er tale om en enkeltejendom, som grænser direkte op til byzonen og som bebos af 8 familier. Anvendelsen til 
boliger er i overensstemmelse med den overordnede byudviklingsstrategi og desuden en imødekommelse af ejeren. 

Ved Tranbjerg, knap 2 ha. – til BO 

Der er tale om en enkeltejendom, som grænser op til byzonen med god vejadgang.  
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Ved Mårslet ca. 1 ha. – til BO 

Det nuværende rammebelagte og ubebyggede areal udvides mod vest mod letbanen med henblik på en samlet 
disponering af arealet. 

Agro Food Park er en tilvækst på 25 ha – til erhverv (virksomhedsklasse 1-2). 

Agro Food Park beskæftiger sig med fødevareproduktion og fødevareforædling m.v. og udgør en højt prioriteret 
erhvervsklynge i Aarhus. Agro Food Park er i rivende udvikling og har netop udarbejdet en plan for den fysiske 
udvikling af komplekset. Agro Food Park er beliggende i nærheden af letbanens 1. etape og den nordlige vækstakse. 
Udbygningen er i overensstemmelse med den overordnede byudviklingsstrategi. 

Herudover er der tilvejebragt nye boligarealer ved konvertering at arealer udlagt til andre formål, så det samlede areal 
til boligformål er øget til 892 ha inkl. arealer udlagt til blandet bolig og erhverv. 
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BOLIGER  
Status for udviklingen 
Indenfor planperioden forventes en befolkningstilvækst på 40-50.000 personer, og opførelse af ca. 25.000 nye boliger. 
Boligerne vil i høj grad blive opført i omdannelsesområderne og i forbindelse med spredt fortætning i den 
eksisterende by. Omdannelsesområderne i forslag til Kommuneplan 2017 er vurderet at kunne rumme 20.000 boliger, 
men omdannelsen forventes ikke at være gennemført i løbet af planperioden; der er tale om komplicerede processer, 
som ofte tager flere årtier. Det skønnes, at ca. 15.000 boliger vil blive opført i byomdannelsesområderne, i vækst-
akserne og centrene, samt i forbindelse med spredt fortætning i planperioden.  
 
Dermed vil de øvrige 10.000 boliger skulle opføres på bar mark arealer. 
 
Pr. 1. januar 2017 er der ca. 450 ha. ubebyggede kommuneplanlagte og ca. 220 ha. ubebyggede lokalplanlagte 
boligarealer inklusive arealer til blandede formål (BL-områder). Se kortet Boliger i hovedstrukturen. 
 
Ca. 200 ha. ligger indenfor Lisbjergs 1. og 2. etape henholdsvis sydvest og sydøst for Lisbjerg. Den nye by ved Lisbjerg 
inklusive 3. etape, som er perspektivarealet omkring Ølsted mod nordvest, forventes at blive til en tæt by med 25.000 
indbyggere, arbejdspladser og service m.v. i løbet af de næste 25-40 år. 
 
På trods af, at den nye by ved Lisbjerg og den anden nye by, Nye ved Elev har høj prioritet, skønnes der ikke at blive 
opført mere end 5.000 boliger i de to byer tilsammen i planperioden, hvorfor der skønnes at være behov for øvrige 
bar-mark arealer svarende til 5.000 boliger. Heraf er det planen at 1000-2000 bliver parcelhuse.  
 
De senere år har det årlige forbrug af bar-mark arealer til boligformål været omkring 30 ha. Arealerne er blevet 
bebygget med en blanding af åben lav (parcelhuse), rækkehuse og etageboliger med forholdsvis lav højde. Ses alene 
på parcelhusene, er der opført ca. 175 boliger pr. år siden 2010; svarende til samlet ca. 150 ha. på 7 år.  
 
Den samlede revision 
Dermed kan bar-mark arealressourcen til især parcelhuse blive udfordret i slutningen af planperioden, hvorfor der 
medtages arealer til boligformål (Lav Bolig) ved henholdsvis Harlev, Mundelstrup, Skæring, Mårslet og Tranbjerg – i alt 
ca. 52 ha., der til en vis grad vil skulle anvendes til parcelhuse.  

• Arealerne ved Mundelstrup, der udgør knap 30 ha., er udpeget som perspektivareal i Kommuneplan 2013. 
• Arealerne i Skæring, der udgør henholdsvis ca. 2 ha. (et nuværende plantemarked, der er omkranset af by) og 

et areal på knap 3 ha, der afrunder Skæring landsby. Begge arealer er nye byvækstområder. 
• Arealerne ved Harlev og Mårslet, der udgør henholdsvis ca. 13 ha og ca. 2 ha., er nye arealer, der ikke 

tidligere har været udpeget til byudviklingsformål. 
• Arealet ved Tranbjerg, på knap 2 ha er en mindre tilvækst til byen, der ikke tidligere har været udpeget til 

byudviklingsformål. 
Det forventes, at der i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2025 vil være behov for en mere detaljeret analyse 
af arealressourcen til Lav Bolig, herunder ikke mindst parcelhuse. 
 
Desuden medtages hele perspektivarealet Nye med 131 ha som grundlag for den kommende helhedsplanlægning, 
herunder placering af en ny skole. 
 
I alt medtages 183 ha til boligformål. 
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ERHVERV  
Status 
Efter vedtagelsen af Kommuneplan 2009 var der knap 900 ha ubebyggede erhvervsarealer. Disse arealer er ved 
slutningen af 2016 reduceret til ca. 750 ha.  

Der er samlet set ca. 2.750 ha udlagt til erhverv i Aarhus Kommune. Hertil kan lægges, at en væsentlig del af de nye 
arbejdspladser etableres i de blandede byområder/nye omdannelsesområder, herunder City. 

Ca. 2.000 af de 2.750 ha erhvervsarealer er bebyggede (medio 2016). En række af de ældre erhvervsområder har 
imidlertid en forholdsvis nedslidt eller utidssvarende bygningsmasse, hvor der kan ske fornyelse og fortætning. Det er 
en udvikling, der allerede er i gang.  

Der er således forsat en betydelig arealmængde til rådighed for erhvervsudviklingen, men der er stor forskel på, hvor 
anvendelige arealerne er til de aktuelle behov. Virksomhederne har i dag meget klarere og mere veldefinerede behov 
og ønsker til deres lokalisering, synlighed og samarbejdsrelationer, end det var tilfældet, da arealerne blev udlagt, og 
rammerne blev fastlagt. Der er derfor behov for dels en målretning af arealbeholdningen til de anvendelser, der 
matcher de enkelte områder bedst. Dels at undersøge, om det er de arealer, der er udlagt i kommuneplanen, der 
matcher erhvervsarealbehovet bedst. 

Det gælder også de udbyggede erhvervsområder. I forbindelse med anvendelsesskifter efterspørges muligheder for 
omdannelse til boligformål. Af hensyn til fortsat at have tilstrækkelige og robuste erhvervsarealer i større 
sammenhængende områder, fastholdes der et areal til erhverv indenfor de udbyggede områder svarende til niveauet i 
Kommuneplan 2009. Det vil sige, at størrelsesordenen fastholdes for de udbyggede erhvervsområder, der ikke er 
udpeget til byomdannelse. 

Der er i gangsat en mere dybdegående temarevision, hvor der i højere grad og i samarbejde med virksomheder og 
andre rådgivere foretages en kortlægning af erhvervsområdernes potentialer, herunder mulighederne for 
klyngedannelser eller mere tematiserede erhvervsområder, med egen identitet. 

• Bymæssig fortætning i den blandede by 
• Genanvendelse af eksisterende erhvervsområder 
• Erhverv i nye byer 
• Ubebyggede erhvervsarealer 

 
I indeværende revision af kommuneplanen er der taget hul på en øget differentiering af erhvervsområderne. 
Hovedhensynet er sikringen af grundvandsinteresserne og fastlæggelse af, hvad erhvervsarealerne inden for områder 
med særlige drikkevandsinteresser (OSD) kan anvendes til, samt hensynet til virksomhedernes investeringssikkerhed 
relateret til miljøfølsom anvendelse i naboområderne. 

Ændringer: 
I erhvervsområder beliggende i OSD er den maksimale virksomhedsklasse reduceret fra virksomhedsklasse 6 til 5, bl.a.  
for at hindre en række typer af grundvandstruende virksomheder i at kunne etablere sig i områderne. I en række 
områder uden for OSD vil der fortsat kunne etableres virksomheder i virksomhedsklasse 6. 

Erhvervsområder med ubebyggede arealer i de sårbare OSD områder tilføjes følgende bestemmelse:  

I forbindelse med den videre udbygning af området, skal grundvandsdannelsen sikres. På arealer der er registreret som 
sårbare for grundvandet, må højst 50 % af den enkelte ejendom bebygges eller befæstes. Dette krav vil dog eventuelt 
kunne fraviges på baggrund af materialevalg eller tekniske løsninger, der sikrer en tilsvarende grundvandsdannelse. 

Den gælder som beskrevet kun de sårbare ubebyggede arealer, der ofte omfatter en beskeden del af det samlede 
erhvervsområde. 

For alle erhvervsområder inden for OSD tilføjes i notefeltet en henvisning til bilag i de generelle rammer: 
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Arealet er beliggende inden for OSD. Vedrørende hvilke virksomheder og anlæg, der konkret kan placeres i OSD og 
begrænsninger i forhold oplag mv. der gælder for forskellige virksomhedstyper mv., henvises til 
kommuneplanrammernes bilag Virksomhedsklasser og grundvandsbeskyttelse. 

For at sikre den fortsatte udvikling af Agro Food Park, der ligger i tilknytning til Vidensaksen langs Randersvej og 
letbanen, er der tillagt et byvækstareal på ca. 25 ha til rammeområdet.  
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ERHVERV OG MILJØHENSYN  
Status 
Siden Kommuneplan 2009 er der sket et fald i antallet af risikovirksomheder fra 14 til 10. Dette skyldes, at tre 
virksomheder er lukket og en enkelt har omlagt driften. Langt størstedelen af de nuværende risikovirksomheder er 
placeret på havnen.  

Redegørelse for ændring af plangrundlag 
Der er ikke ændret planlægning for risikovirksomheder i Kommuneplan 2017. 

Se redegørelse for erhverv vedr. nedklassificering af erhvervsområders virksomhedsklasser som følge af 
grundvandshensyn. 
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PLANLÆGNING FOR JORDBRUGET  
Temaplanlægningen for Jordbruget i Kommuneplan 2013 er sket med baggrund i de statslige udmeldinger og de givne 
forhold i Aarhus Kommune. Der er i forbindelse med temaplanlægningen udarbejdet en baggrundsrapport, som 
beskriver den anvendte metode og de data m.v., der er brugt i forbindelse med temaplanlægning. 
Baggrundsrapporten er tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside.  

NaturErhvervstyrelsen har overtaget ansvaret for at udarbejde og udstille jordbrugsanalyserne. Det skete i 2013 i 
forbindelse med en ressortflytning af Landbrugslovsopgaverne fra Statsforvaltningen i Aalborg til 
NaturErhvervstyrelsen. 

Jordbrugsanalyserne udarbejdes i samarbejde mellem kommunerne og NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen 
stiller data og analyser til rådighed, og kommunerne inddrager jordbrugsanalyserne i kommuneplanen. 

NaturErhvervstyrelsen offentliggør løbende nye jordbrugsanalyser og kortmateriale, der har relevans for 
kommunerne. Pr. 1. marts 2016 er følgende nye temaer offentliggjort (baseret på 2015-data): Husdyrbesætninger, 
markkort og økologiske marker.  

Disse nye opgørelser/kortmateriale vurderes ikke at ændre på udpegningerne af hhv. områder til placering af store 
husdyrbrug og særligt værdifuldt landbrugsområde udlagt i Kommuneplan 2013. 

Revision i relation til andre kommuneplantemaer 
De økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser samt landbrugsområderne er revideret i forhold til 
hinanden i Kommuneplan 2017: 30 ha omdriftsareal, som var udpeget som Særligt værdifuldt landbrugsområde i 
Kommuneplan 2013, er overgået til Økologiske forbindelser og Potentielle økologiske forbindelser. Samtidig er 90 ha 
omdriftsjord, som tidligere var beliggende inden for de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser, 
overført til Særligt værdifuldt landbrugsområde. Samlet betyder revisionen, at de særligt værdifulde 
landbrugsområder udvides med ca. 60 ha omdriftsjord. 

Der kan forekomme sammenfald mellem Særligt værdifulde landbrugsområder og områder, udpeget til skovrejsning i 
Kommuneplan 2017. Dette sammenfald skyldes, at skovbrug også er en del af jordbrugserhvervene.  
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DETAILHANDEL 
Redegørelse for Centerstruktur 
Status 
Kommuneplanens centerstruktur er bygget om et princip om at hver by har sit bycenter, og hver bydel har sit 
bydelscenter. 

Således indeholder kommuneplanen et bycenter for hver fritliggende by og City for det sammenhængende byområde. 
Der er afgrænset i alt 15 bycentre for de fritliggende byer, heraf mangler Lisbjerg og Hårup fortsat et fungerende 
bycenter med detailhandel. 

Kommuneplanen indeholder ligeledes 15 bydelscentre, som i princippet danner rammer for bylivet i den 
sammenhængende bys forstadsområder.  

Udviklingen i retning af det digitale samfund har medført færre funktioner for by- og bydelscentrene, hvor banker og 
posthuse stort set er forsvundet. Tilvæksten af enkeltstående dagligvarebutikker og internethandelen har også haft 
betydning for centrenes stagnation.  

De enkeltstående butikker og lokale butikscentre – som i en del tilfælde også kun er en enkeltstående butik – 
understøtter dagligvarehandlen i de større byområder, hvor der kan være langt til by- eller bydelscentret. Der er i 
Kommuneplan 2013 udlagt 15 lokale butikscentre. 

Der er kommet over 20 dagligvaresupermarkeder, hvor der ikke var butikker før. Samlet er antallet af 
dagligvarebutikker dog kun vokset beskedent og navnlig i by- og bydelscentrene er der set en stagnation.  

Handlen i by- og bydelscentrene er aftagende, selvom der ikke har været direkte tilbagegang i det samlede butiksareal 
i Aarhus Kommune og de mindre dagligvarebutikkers andel af omsætningen har bare været stigende på bekostning af 
de større dagligvarebutikker med et bredt varesortiment.  

Ændringer 
Det er i by- og bydelscentrene, der er mulighed for at placere de større dagligvarebutikker. Og samtidig er der plads til 
at lave torvefunktioner, udeserveringer og legepladser. Biblioteker, institutioner, idræt og fitness, læger, tandlæger 
mv. er fortsat funktioner, der skaber ærinder. På den baggrund er der fokus på en fortætning af by- og bydelscentrene 
i Kommuneplan 2017.  

Fortætningsmulighederne er mange. Der kan ske udvidelser af centrene med en tættere bebyggelse end den 
nuværende, visse centre kan udvides i højden med fx boliger, men ikke mindst er der mange steder brug for anden 
tilgang til parkerings- og opholdsarealer, hvis centrene skal danne en god ramme for byliv. 

Centerafgrænsningerne er mange steder justeret, således at centerområdet er reduceret til det område, hvor der 
reelt er butikker og hvorved der rettes fokus på det område, hvor den fremtidige udvikling forventes at komme. Der 
udlægges nye bydelscentre i Hasselager, Åby og på Aarhus Ø. I Lisbjerg, Lystrup og Solbjerg ændres bycentrets 
placering. Med henblik på at den fremadrettede udvikling ændres en række lokale butikscentre, hvor der kun er en 
enkelt butik, til det der er realiteten, nemlig enkeltstående butikker. Områderne omklassificeres typisk til 
boligområde. Konkret er der foretaget følgende justeringer af centrene, fordelt på lokalsamfund: 

 
Midtbyen: Cityområdet udvides med trekantsområdet ved Godsbanen og mod nord med arealer på begge sider af 
ringgaden. Dele af området er overført fra det hidtidige bydelscenter i Åbyhøj. Cityområdet udvides desuden hen over 
Nørreport ved Knudrisgade. Ændringen af City mod vest er den del af udviklingen af det den nye bydel – Det Nye 
Brokvarter - og kobler butiksarkaden ved Silkeborgvej sammen med City. Udvidelsen mod nord skal give Nørre 
Stenbrokvarteret, hvor der aktuelt er en væsentlig forøgelse af boligmængden, mulighed for en større dagligvarebutik 
ved Knudrisgade. Der er kun tale om en lille udvidelse af Cityområdet her. 

Trøjborg: Bydelscentret reduceres til det område, hvor der nu og fremover vil være butikker. 
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Aarhus Ø: Nyt bydelscenter, der skal danne grundlaget for dagligvareforsyningen af Aarhus Ø. 

Viby: Centrene ved Rosenhøj og Grøfthøj ændrer status til enkeltstående butikker i boligområder. 

Hasle: Centret ved Hasle Torv reduceres til områder omkring selve torvet. Områderne ved Bispehaven overføres til 
boligområdet.  

Christiansbjerg: Den store bydel Christiansbjerg opsplittes i bydelen Christiansbjerg og Katrinebjerg. Bydelscentret 
opdeles i to centerområder med Storcenter Nord og tilstødende område som bydelscenter for bydelen Katrinebjerg 
og Stjernepladsen med Randersvej nordover som bydelscenter for bydelen Christiansbjerg. Samlet set reduceres 
centerområdet og de omgivende områder overgår til boligformål mv. Der inddrages ikke nye områder i centrene. 

Skejby: Butikken på hjørnet af Randersvej og Skejbyvej opgraderes til bydelscenter for Skejby (Det nuværende 
Skejbycentret betjener bydelen Aarhus Nord). 

Vejlby: Centret ved Nordlandsvej ændrer status til enkeltstående butik. 

Åby: Der udlægges et nyt bydelscenter i Det Nye Brokvarter og centerområdet i Åbyhøj reduceres til det områder 
butikkerne ligger i. Som nævnt under Midtbyen udvides City med en del af det tidligere bydelscenter Åbyhøj.  

Hasselager-Kolt: Byområdet er vokset sammen med Aarhus og anses nu som en del af det sammenhængende 
byområde. Centret i Kolt ændrer status fra bycenter til bydelscenter og udvides med en del af den tidligere Kolt Skoles 
areal for at skabe mulighed for butiksstørrelser, der kan placeres i et bydelscenter. Der udlægges et nyt bydelscenter 
for Hasselager i krydset ved Hovedvejen og Koltvej, hvor der allerede er en mindre dagligvarebutik i tilknytning til det 
gamle handelskryds. Et areal for en lokalplanlagt enkeltstående butik medtages i centret. 

Brabrand: Centeret ved Brabrand Hovedgade opgraderes til bydelscenter for Brabrand. Det reduceres samtidig til det 
område, hvor butikkerne ligger. City Vest er fortsat bydelscenter for bydelen Gellerup. 

Tilst: BILKA-området udskilles fra aflastningscentret som bydelscenter for Tilst. Desuden ændres centret på Havkærvej 
til enkeltstående butik. 

Lisbjerg: Det hidtidige arealudlæg til bycenter for den nye by i Lisbjerg fastholdes, men der åbnes mulighed for en 
ændret placering i forbindelse med en revideret helhedsplan. 

Skæring: Det nuværende bydelscenter reduceres i areal. 

Malling: Bycentret reduceres, da omdannelsen af Dampmøllegrunden forventes at resultere i et rent boligprojekt. 

Solbjerg: Bycentret flyttes til det lokale butikscenter Solbjerg Byport i den nordlige del af byen. Det hidtidige bycenter 
opretholdes som lokalt butikscenter. 

Harlev: Centerområdet reduceres en smule med arealer, der forventes at forblive anvendt rent boligmæssigt. 

Sabro: Centerområdet udvides med et par tilstødende arealer for at skabe bedre grundlag for udvidelser. 

Hårup: Afgrænsningen af det udlagte bycenter reduceres på baggrund af opført boligbyggeri. 

Løgten: Centerområdes afgrænsning ændres således at den sydligste del, hvor der ingen butikker er overgår til 
boligformål, mens der på hjørnet af Vorrevej og Grenåvej sker en mindre udvidelse af centerområdet på baggrund af 
et konkret projektforslag. 

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre (Statistisk metode) 
Efterbekendtgørelsen kan der ske udvidelser af bymidtens henholdsvis bydelscentrets afgrænsning ved at inddrage 
arealer, som grænser op hertil, hvis kommunalbestyrelsen har redegjort herfor, jf. den statistiske metode, der er 
beskrevet i bekendtgørelse nr 1093 af 11/09/2007. Der er dog situationer, hvor metoden ikke finder anvendelse: 

• Ved planlægning for nye byer eller bydele. 
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• Ændringer af den afgrænsning af bymidter og bydelscentre, der har et samlet bruttoetageareal til 
butiksformål på under 5.000 m2. 

• Der kan tillægges en 100 meter randzone til de faktiske bymidtekerner, som er fundet via den statistiske 
metode. I praksis kan der tillægges 100 m til de områder, der snævert anvendes til de bymidtedannede 
formål jf. den statistiske metode. 

 

I relation til udvidelsen af City og Åby er der tale om planlægning for nye bydele i det områder, der har fået 
betegnelsen ‘Det Nye Brokvarter’, der strækker sig fra den gamle fragtmandscentral i Åby til Ceresgrunden i Midtbyen. 
Området vil komme til at rumme over 10.000 nye boliger. Den øvrige udvidelse af City ved Nørreport anses for inden 
for 100-zonen omkring City. 

Lisbjerg og Aarhus Ø er henholdsvis en ny by og en ny bydel, der opbygges omkring en ny centerdannelse. 

Det nye bycenter i Hasselager har et max. bruttoetageareal til butiksformål på 3.000 m2. 

Udvidelsen af bycentret i Løgten omfatter kun en enkelt villagrund. 

Detailhandelsredegørelse. 
Af et analysemateriale Aarhus Kommune har fået udarbejdet, fremgår det, at der medio 2014 ca. 1.550 butikker med 
et samlet bruttoareal på 865.000 m2 i kommunen. Ser man alene på dagligvare- og udvalgsvarebutikkerne, er der knap 
1.500 butikker, med et samlet bruttoareal på ca. 700.000 m2, hvilket er en stigning på ca. 25.000 m2 siden 2008. Hertil 
kommer godt 50 butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper. Den samlede omsætning lå i 2013 på ca. 20,5 
mia. kr. 

I Midtbyen er der ca. 775 butikker, hvoraf de 80 % er udvalgsvarebutikker. Mere end 60 % af kommunens 
udvalgsvarebutikker findes i Midtbyen. 

Det samlede bruttoareal til butikker i Midtbyen udgjorde godt 230.000 m2. Således ligger ca. 1/3 af bruttoarealet til 
dagligvare- og udvalgsvarebutikker i Midtbyen. 

Ser man på omsætningen lå også ca. 1/3 af den samlede detailhandelsomsætning i Midtbyen i 2013. 

Forbrug 
Siden 2009 er befolkningstallet i Aarhus kommune steget med godt 4 % til knap 320.000 personer. I samme periode, 
har der dog kunnet konstateres en vigende udvikling i forbruget pr. person inden for udvalgsvarer. Mens 
dagligvareforbruget fra 2009 til 2013 er steget med ca. 16 % er forbruget af udvalgsvarer kun steget med ca. 2,5 %. 

Handelsbalance og lokalkøbsandel 
Der var inden for dagligvarer i 2013 et forhold mellem den registrerede omsætning og det beregnede forbrug på 103 
% for Aarhus kommune, mens forholdet på udvalgsvaresiden var 148 %. Sammenligner man med analysen i 2010, kan 
der både inden for dagligvarer og udvalgsvarer konstateres et fald i forholdet mellem omsætning og forbrug i 
kommunen som helhed. 

Inden for dagligvarer er der de seneste år etableret en lang række discountbutikker på ca. 1.000 m2 i de mindre byer i 
Aarhus’ opland. Dette har bl.a. medført, at forbrugerne i stadigt stigende omfang vælger at handle dagligvarer relativt 
lokalt. Dette har især ramt de mere regionale butikker som Bilka, Føtex og Kvickly, der typisk ligger i de større byer, 
herunder også Aarhus. Desuden har der været en vækst i e-handel med dagligvarer. Denne vurderes dog at have 
været relativt begrænset – også i Aarhus i perioden 2009 til 2013. 

Inden for udvalgsvarer udgør e-handel i dag ca. 15 % af det samlede forbrug. Dette er en stigning på ca. 10 % i forhold 
til 2009. Dette forhold har sammen med en meget svag udvikling i omsætningen og stigningen i befolkningstallet 
betydet, at forholdet mellem omsætning og forbrug inden for udvalgsvarer er faldet fra 164 % til 148 %. I Københavns 
Kommune har et lignende mønster har kunnet registreres. 
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Kommunens borgere bruger dog fortsat færre penge uden for kommunen end forbrugere fra oplandet bruger i 
butikkerne i Aarhus kommune. 

Aarhus’ opland og rolle i den regionale konkurrencesituation  
På trods af en faldende handelsbalance har Aarhus inden for udvalgsvarer forsvaret sin position som landsdelscenter. 
Den generelt svage udvikling i udvalgsvareforbruget og den voksende e-handel har lagt en dæmper på 
investeringslysten i nye udvalgsvarebutikker.  

Perioden fra 2010 har således været præget af en relativt lav aktivitet inden for butiksetableringer. I 2014 er IKEA’s 
udbygning afsluttet og butikken står med sine mere end. 31.000 m2 som en meget væsentlig regional butik. 

MEGA Syd i Viby er også i blevet udbygget med et adskillige butikker og er nu fuldt udbygget. Magasin har undergået 
en større modernisering og fremstår nu som et meget attraktivt stormagasin. Over for Magasin er Illums Bolighus 
rykket ind på Lille Torv i en butik på godt 3.000 m2. 

Frem mod 2025 er der enkelte kendte større butiksprojekter i Aarhus, der forventes realiseret. Der er ønsker om en 
udvidelse af Bruuns Galleri med omkring 5.000 m2 og en omdannelse af Reginabygningens arkade til en større 
udvalgsvarebutik er i støbeskeen. 

I Skejby er der lokalplanlægning undervejs for en større udvalgsvarebutik på 4.000 m2. 

Frem mod 2025 vil det dog formentlig være nethandelen, der mest gennemgribende vil ændre detailhandelsmarkedet 
og presse detailhandel og ejendomssektoren til at tænke nyt i forhold til at beskytte deres investeringer i både 
Midtbyen og i Aarhus kommune i øvrigt. Generelt ventes det, at udviklingen vil styrke de mest betydende 
udbudspunkter som f.eks. Midtbyen. 

I markedsområdet uden for Aarhus kommune er der konkrete planer for et shoppingcenter i Silkeborg med et areal på 
ca. 25.000 m2 i bymidten. I Randers er der også overvejelser om at etablere et større shoppingcenter i bymidten. 
Desuden har Magasin relativt fremskredne planer om at etablere sig i Vejle med et stormagasin på 10.000 m2 og med 
tiden komme tilbage i Aalborg bymidte, formentlig med et stormagasin i samme størrelse. I Vejle er der foruden 
Magasin også planer om et større byggeri til storbutikker i bymidten.  

I Skanderborg åbnede Blom’s Butikker i 2012. Centret har et samlet areal til detailhandel på ca. 10.000 m2, og har 
betydet en styrkelse af detailhandelen i Skanderborg. Centret har formentlig også betydet en ikke uvæsentlig 
omfordeling af omsætningen i byen, men samlet set har etableringen betydet, at forbrugerne i Skanderborg-området i 
højere grad end før handler lokalt. 

Den nyåbnede motorvej til Herning vil øge Aarhus’ betydning som handelsby også i det vestlige markedsområde. I dag 
har Aarhus et egentligt opland, der går i en bue fra lidt syd for Randers over Viborg og Silkeborg/Herning til syd for 
Horsens. 

Arealbehov til detailhandel frem til 2025 
Frem til 2025 forventes det, at forbruget af dagligvarer Aarhus kommune vil stige med ca. 18 % og af udvalgsvarer 
med ca. 33 %. Forventningen på dagligvareområdet skal ses i lyset af forventningen om en relativt begrænset stigning i 
forbruget af dagligvarer pr. person samt forventningen om en stigning i indbyggertallet på ca. 14 % i Aarhus kommune 
frem til 2025. 

Forholdet mellem omsætning og forbrug i Aarhus Kommune er i dag som nævnt 103% på dagligvarer og 148 % inden 
for udvalgsvarer. På baggrund af viden om forbrugernes overordnede indkøbsmønster, er det vurderet, at forbrugerne 
i Aarhus kommune i dag dækker mellem 5 og 10 % af deres dagligvareforbrug og op mod 20 % af deres 
udvalgsvareforbrug ved køb i butikker uden for kommunen eller e-handel. 

Niveauet afspejler den overordnede detailhandelsstruktur med en meget attraktiv detailhandel både inden for 
dagligvarer og udvalgsvarer i Midtbyen, i de større bydelscentre og i storbutiksområderne, herunder 
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aflastningscentrene samt en attraktiv dagligvareforsyning i de enkelte bydele samt lokalt i kvartererne og de mindre 
byområder. 

Inden for dagligvarer skal den fremtidige planlægning sikre, at der er attraktive, store supermarkeder og varehuse i 
Midtbyen og by- og bydelscentrene samt et tætspundet net af små supermarkeder i de mindre centerområder (lokale 
butikscentre) og som enkeltstående butikker. 

Inden for udvalgsvarer planlægges der for at bevare og udbygge Aarhus som Vestdanmarks hovedcenter. 

Beregningen af det ekstra arealbehov er udført under følgende forudsætninger: 

• Befolkningstallet ventes at stige 14 % frem til 2025. 
• Der forventes et generelt fald i arealeffektivitet målt som omsætning/bruttoareal. 
• I 2025 vil ca. 8 % af dagligvareforbruget og 25 % af udvalgsvareforbruget gå gennem e-handelskanaler. 
• Lokalkøbsandelen ventes på grund af den stigende e-handel at være faldende frem til 2025. 
•  

Under disse forudsætninger vurderes det, at der frem til 2025 er brug for yderligere ca. 52.000 m2 til dagligvarer og ca. 
95.000 m2 til udvalgsvarer i Aarhus kommune i forhold til det areal, der i dag anvendes til  

Det indgår i vurderingen, at udlægget generelt skal foregå, så det i videst mulige omfang giver primært kommunens 
borgere bedre indkøbsforhold inden for dagligvarer og sikre, at Aarhus’ position som landsdelscenter styrkes inden for 
udvalgsvarer. 

Udviklingen i centrene og planlægningen for enkeltstående butikker 
Siden 2009 har der været en tilvækst på ca. 25 af mindre supermarkeder i størrelsesordenen på ca. 1.000 m2. Der er 
fortsat stor interesse fra dagligvarekæderne i at lokalisere sig i Aarhus Kommune. Interessen drejer sig fortsat næsten 
udelukkende om at etablere butikker på omkring 1.000 m2. Antallet af de større supermarkeder/varehuse er således 
stagnerende i kommunen. 

Væksten i antallet af mindre supermarkeder giver et større antal butikker med et relativt smalt sortiment og dermed 
en større mængde af varer men også et smallere udvalg af varer. 

Kommuneplanen sigter med opdelingen af det sammenhængende byområde i bydele og med de omkringliggende 
byer, at hver bydel og by har sit bydels- eller bycenter, der kan rumme en større dagligvarebutik med et bredt 
varesortiment. Planloven giver mulighed for, at der i bydels- og bycentre kan etableres dagligvarebutikker på op til 
3.500 m2 og udvalgsvarebutikker på op til 2.000 m2.  

Det er langt fra hver bydel eller by, der har butikker af den størrelse og det er der næppe heller behov for. Men 
interessen for at placere mindre supermarkeder uden for centrene har i de senere år været overvældende, samtidig 
med at der er by- og bydelscentre, der har haft tilbagegang og der er enkelte hvor der ikke er en eneste 
dagligvarebutik. 

Med Kommuneplan 2009 blev der åbnet op for hensigtsmæssige placeringer af enkeltstående butikker på op til 1.000 
m2 i boligområder og områder til blandet bolig og erhverv. Der er i kommuneplanen defineret lokalplanpligt på 
sådanne butikker. Det er fremgået af retningslinjerne, at der som udgangspunkt ikke vil kunne etableres 
dagligvarebutikker på over 400 m2 nærmere end 500 m fra anden dagligvareforsyning med et butiksareal på over 400 
m2. 

Regelsættet blev indarbejdet for at fremme den lokale dagligvareforsyning jævnfør formålet med planlovens 
detailhandelsbestemmelser om, at planlægningen skal sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god 
tilgængelighed for alle trafikarter. 

Med tilvæksten af små supermarkeder er der efterhånden etableret et net af dagligvarebutikker, enkeltstående eller i 
lokale butikscentre, der i overvejende grad dækker de områder i kommunens byer og bydele, der er udlagt til 



KOMMUNEPLAN 2017 – REDEGØRELSEN, januar 2018  49 

boligformål set ud fra den nævnte retningslinje, 500-m reglen, der er anbefalet af Naturstyrelsen. På den baggrund 
anses langt størstedelen af kommunens boligområder for at være velforsynet med dagligvarebutikker. 

Når dagligvarebutikskæderne ønsker placeringer uden for de udlagte centerområder som enkeltstående butikker eller 
i visse tilfælde som to butikker i et nyt lokalt butikscenter indkaldes synspunkter fra lokalområderne. Der ses en 
voksende tendens til, især i det store sammenhængende byområde at det opleves, at der allerede er en tilstrækkelig 
dagligvareforsyning til dække de lokale behov. De butiksønsker der udsendes høringsmateriale om, mødes således 
ofte med stor lokal modstand. 

Da der i forhold til de nære indkøbsmuligheder både geografisk og forbrugsmæssigt efterhånden er dækning med 
hensyn til mindre dagligvarebutikker, er der således mening i at neddrosle de generelle muligheder for at etablering af 
nye enkeltstående dagligvarebutikker og fokusere på de få områder, der fortsat mangler forsyning.  

Aflastningscentre 
Planlovens detailhandelsbestemmelser giver generelt kun mulighed for at planlægge for udvalgsvarebutikker på op til 
2.000 m2 i kommuneplanlægningen. 

Med planlovsændringen i 2007 fik Aarhus Kommune sammen med landets øvrige store byer imidlertid mulighed for at 
planlægge for tre store udvalgsvarebutikker på over 2.000 m2.  

Placeringsmulighederne for de store udvalgsvarebutikker er afgrænset i et landsplandirektiv fra 2008 og omfatter City 
og de to aflastningscentre, Tilst og Skejby. I henhold til landsplandirektivet kan byrådet i forbindelse med hver 
kommuneplanrevision tage stilling til placering af i alt tre store udvalgsvarebutikker. Kommuneplan 2013 muliggør 
placering af to store udvalgsvarebutikker i City og en i Skejby.  

Byrådet har godkendt, at rammen for en udvalgsvarebutik på 10.000 m2 på en kommunal grund i Skejby anvendes til 
en butik på 4.000 m2 og der er fremsendt ønske at anvende én de to muligheder i City til en udvalgsvarebutik i 
Reginaarkaden på ca. 3.000 m2. 

Byrådet kan i forbindelse med kommuneplanrevisionen foretage et valg af placeringsmuligheder for tre store 
udvalgsvarebutikker, der er afstemt efter de behov, der fremgår af analysematerialet. Det er fortsat navnlig en 
udvikling af City, der er fokus på, men i både aflastningscentrene i Tilst og Skejby der ønsker om nye større butikker.  

Ændringer: 
Centerafgrænsninger 
City udvides med byomdannelsesområderne i forlængelse af Godsbanen og medtager en del af det nuværende 
bydelscenter for Åbyhøj ved ringgaden. 

Med fokus på styrkelsen af by- og bydelscentre er det i en række centre vurderet hensigtsmæssigt ændre på 
afgrænsningen, så det er kerneområderne af centrene der styrkes. Derfor er der foretaget en reduktion af 
centerområdets afgrænsning i en række centre: Malling, Grøfthøj (MegaSYD), Harlev, Hasle, Åbyhøj, Trøjborg, Hårup, 
Skæring og Løgten. Enkelte centre gøres større for at øget potentialet for detailhandel. Det gælder Sabro og Kolt. 

Centret på Christiansbjerg opdeles i et center omkring Storcenter Nord, der dækker en ny afgrænset bydel, 
Katrinebjerg og et center for bydelen Christiansbjerg omfattende arealer omkring Stjernepladsen og langs Randersvej.  

Bydelsgrænsen mellem Åby og Åbyhøj justeres, så det reducerede bydelscenter på Åbyhøj nu alene er bydelscenter 
for Åbyhøj, mens der afgrænses et nyt bydelscenter for Åby ved Søren Frichs Vej. Der afgrænses desuden nye 
bydelscentre for Brabrand (Et reduceret center ved Brabrand Hovedgade opgraderes til fra lokalt butikscenter til 
bydelscenter), Aarhus Ø, Hasselager og Skejby. 

Centret ved Rosenhøj og de hidtidige lokale butikscentre i Grøfthøj, Torstilgårdsvej i Tilst, Tornebakken i Vejlby er i 
Kommuneplan 2017 ikke afgrænsede centre, men enkeltstående butikker i boligområder. 

Aflastningscentre 
Bilka udskilles med nuværende butiksareal som bydelscenter for Tilst. 
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I aflastningscentrene kan der i Kommuneplan 2017 etableres en udvalgsvarebutik på 8.000 m2 i Skejby, og to på hver 
5.000 m2 i City.  

Rummelighed 
Rummeligheden følger anvisningerne fra konsulentrapporten fra 2014 i forhold til den samlede rummelighed og er 
vægtet i forhold til hvor der er fokus på en fortætning af centre. 

Lokale butikscentre og enkeltstående butikker 
I Kommuneplan 2017 vil der ikke være mulighed for udlæg af nye lokale butikscentre uden for ringgaden og der vil kun 
være mulighed for at placere en enkelt ny enkeltstående butik inden for hvert af en række nærmere afgrænsede 
boligområder i hovedstrukturen. Byrådet har dog besluttet at de to nuværende mindre butiksområder ved Rosenhøj 
og Bispehaven kan ombygges med status som lokale butikscentre.  

De afgrænsede områder er områder, der anses for underforsynet med dagligvarehandel i nærområdet. Muligheden 
for en enkeltstående butik er ikke fastlagt i rammerne, men alene via retningslinjer. Derfor vil der skulle udarbejdes et 
kommuneplantillæg, der fastlægger muligheden i rammene i tilknytning til den lokalplanpligt, der er fastlagt. For at 
hindre, at der opstår ny underforsyning på baggrund af butikslukninger, er det indføjet i retningslinjerne, at i områder 
hvor en enkeltstående dagligvarebutik på over 400 m2 er forsvundet, kan der tillige lokalplanlægges for en ny 
placeringsmulighed for en butik på op til 1.000 m2 i nærområdet. 

Erhvervsområder med mulighed for butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper. 
Der er foretaget en række reduktioner i arealudlæggene svarende til bestemmelserne i Kommuneplan 2013 om at 
butikkerne kun kan placeres i tilknytning til indfaldsvejene. Denne bestemmelse er således også udtaget af rammerne. 
Der er desuden foretaget en reduktion af arealudlæggene i relation til intentionen om, at der skal ske en mere intensiv 
udnyttelse af arealer i tilknytning til letbanestrækningerne og andre steder på baggrund af, at arealerne anvendes til 
andre formål. Ved Sletvej er det tidligere Metroareal medtaget i arealudlæggene.  
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MOBILITET OG TRAFIKALE STRUKTURER  
I forhold til Kommuneplan 2013 indeholder Kommuneplan 2017 en skarpere prioritering af strategierne for, hvordan 
høj mobilitet skal sikres. Først og fremmest skal efterspørgslen efter transport påvirkes, dernæst skal 
transportvanerne påvirkes, herefter skal den eksisterende infrastruktur reguleres, så det udnyttes maksimalt, og først 
til sidst skal der etableres ny infrastruktur og nye transporttilbud. 

Siden sidste kommuneplanrevision er der etableret en række udbygninger og reguleringer af trafikinfrastrukturen, 
ligesom en række planer og politikker er blevet revideret. 

Nye veje 
Åhavevej er udbygget, som en del af en forbedret forbindelse mellem motorvejsnettet og Aarhus Havn. Anden etape 
af projektet omfatter etablering af en tunnel under Marselis Boulevard. I forhold til tidligere er realiseringen af 
tunnelen udskudt, primært begrundet i likviditetsmæssige problemer. Der arbejdes på afklaring af projektmæssige og 
økonomiske forhold med henblik på en revideret proces- og tidsplan. 

Som en del af udbygningen af Viborgvej har Aarhus Kommune udbygget tre kryds mellem E45 og Hasle Ringvej. Det 
drejer sig om krydsene Viborgvej / Runevej / Bredskiftevej, Viborgvej / Tilst Skolevej / Anelystvej samt Viborgvej / Tilst 
Vestervej. Plangrundlaget for en udvidelse af Viborgvej på strækningerne mellem krydsene er under udarbejdelse. 

Der er etableret en ny Herredsvej vest om Skejby Sygehus. 

På det overordnede vejnet i øvrigt er kapaciteten forøget gennem udvidelser på Søndre Ringgade og Vestre Ringgade, 
på Chr. X’s Vej mellem Sletvej og Tranbjerg, på Oddervej mellem Ringvej syd og Hørretvej, og endelig er krydset 
mellem Genvejen og Skanderborgvej udbygget. 

I forbindelse med byvækst- og omdannelsesprojekter er der gennemført en ombygning af strækningen Kystvejen – 
Skolebakken – Havnegade for at minimere den gennemkørende trafik i Midtbyen og for at sikre bedre sammenhæng 
mellem Aarhus Ø og Midtbyen. Den interne infrastruktur på Aarhus Ø er under realisering, ligesom det er tilfældet i 
Lisbjerg. Og i Gellerup og Toveshøj er der etableret en helt ny trafikal infrastruktur. 

Kollektiv trafik 
Letbanens etape 1 blev sat i drift i midten af 2017, og planlægningen af etape to, som skal forløbe mellem Aarhus Ø og 
Brabrand er i gangsat. En del af en anden etape er også en forlængelse af letbanen fra Lisbjerg Skole til Hinnerup. 

For busserne er der etableret et nyt net, bygget op omkring seks A-linjer, der er koordinerede med letbanen. Den 
kommunale del af den kollektive trafik er udmøntet i Kollektiv Trafikplan 2017. 

I 2016 er der arbejdet med en belysning af muligheder for et BRT system (Bus Rapid Transport) – herunder konkret for 
mulige linjer vis Skanderborgvej til Hasselager og på Ringvejen. 

Nye cykelfaciliteter 
Der er etableret en række cykelstiforløb og cykelparkeringsanlæg, som var indeholdt i Cykelhandlingsplan 2007. 
Blandt de vigtigste er supercykelstierne Vejlby-Lystrup-ruten og Skejby-Lisbjerg-ruten samt udbygget cykelparkering i 
forbindelse med Aarhus H og andre kollektive trafikknudepunkter. 

Der er udarbejdet en ny Cykelhandlingsplan 2017, som bygger videre på planen fra 2007, og som fortsætter strategien 
med etablering af supercykelstier og cykelgader, cykelparkering samt andre cykelfremmende tiltag. 

Trafiksikkerhed 
Siden sidste revision har der i sikkerhedsmæssig sammenhæng været særligt fokus på skolebørn. Der har været 
gennemført to skolevejsanalyser, som har resulteret i en lang række projekter, der øger trafiksikkerheden på særligt 
udpegede skoleveje, så skolebørn i højere grad selv kan gå eller cykle til og fra skole. 

Andre kommunale planer for mobilitet og infrastruktur 
Desuden er i øvrigt arbejdet med følgende planer og politikker: 
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Trafik og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby 
Der sidste Midtbyplan er fra 2005, og derfor er der i 2017 udarbejdet en ny trafik- og mobilitetsplan, som bygger på 
strukturerne af den gamle plan, men som er opdateret i forhold til eksempelvis letbanen og byudviklingen i øvrigt. 
Planen fokuserer på mobilitet frem for ny infrastruktur og udmønter i øvrigt tankerne i kommuneplan 2017 om 
helhedstænkning i gaderum og på pladser, så der i højere grad fokuseres på fremme af aktive transportformer og byliv 
og liveability i byens gaderum. 

Parkeringspolitik  
Den seneste parkeringspolitik er fra 2012, og der i gangsat et arbejde som skal opdatere politikken, så den bedre 
afspejler nye tanker om parkering i forhold til byliv og liveability. 

Strategi for anlæg til kombinationsrejser 

Der er i 2016 vedtaget et første oplæg til en strategi for kombinationsrejseanlæg, hvor målet er at muliggøre en 
fleksibel og effektiv kombination af transportmidler i den daglige transport. De første konkrete tiltag omfatter 
opgradering af letbanens standsningssteder med parkeringsfaciliteter samt et Parker og rejs anlæg i Lisbjerg. 

Relationer til andre kommuneplantemaer 
Revisionen af temaet om mobilitet og trafikale strukturer understøtter de øvrige kommuneplantemaer om bykvalitet, 
byudvikling og byomdannelse. 

Den samlede revision 
Revisionen af den samlede trafikinfrastruktur i Aarhus Kommune er i overensstemmelse med andre arealreservationer 
i kommuneplanen. Der vil være behov for erhvervelse af areal i forbindelse med realiseringen af de planlagte 
infrastrukturprojekter. 
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STØJHENSYN I PLANLÆGNINGEN  
Status 
Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013 har Aarhus Kommune udarbejdet en støjhandlingsplan for at opfylde 
gældende EU-direktiv på området i forhold til vejtrafikstøj.  

Støjhandlingsplanen kortlægger de støjplagede områder i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har ikke udpeget 
særlige stilleområder. 

Støjhandlingsplanen har betydet, at der på de mest støjplagede vejstrækninger udlægges støjreducerende asfalt, når 
vejene skal have nyt slidlag. 

Det forventes, at der skal udarbejdes en ny støjhandlingsplan i 2018. 

Relation til andre kommuneplantemaer 
Støjhensyn indgår som en parameter i forhold til byvækst og byomdannelse, og kommuneplanens støjbestemmelser 
skal som udgangspunkt overholdes, når støjfølsomme funktioner etableres.  

Den samlede revision 
Der er gennemført mindre, sproglige rettelser i Kommuneplanens støjbestemmelser, men alle eksisterende krav og 
grænseværdier er videreført til kommuneplan 2017. 
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TEKNISKE ANLÆG OG PLANLÆGNING FOR FORSYNING  
Afsnittet om Tekniske Anlæg er justeret i overensstemmelse med indholdet i diverse sektorplaner vedr. forsyning mv.  

Der er ikke foretaget planlægningsmæssige ændringer for de tekniske anlæg.  

For så vidt angår Vindmølleplanlægning er der et tema-kommuneplantillæg under udarbejdelse for Vedvarende 
energianlæg - Vindmøller og Solcelleanlæg, som forventes at ville erstatte det nuværende afsnit i kommuneplanen.  
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VANDET   
GRUNDVAND  
Status for grundvandsressourcen i Aarhus 
I Vandforsyningsplan 2016-2023 er der vist en prognose for fremtidens vandforbrug. Prognosen bygger på Aarhus 
Kommunes egne tal for befolkningstilvæksten suppleret med viden om specifikke lokale forhold fra vandforsyningerne 
selv. Prognosen forudsætter et enhedsforbrug på 40 m3/pers/år fra 2015.  

Figur 7 (fra vandforsyningsplanen) viser sammenhængen mellem befolkningstal og vandforsyningernes reelle 
vandindvinding fra 1982 til 2013 samt en fremskrivning af både befolkningstal og indvinding frem til 2050. Faldet i 
indvinding fra slutningen af 1980´erne til 2011 skyldes øget beskatning, individuel afregning med egen måler samt 
lukning af flere virksomheder med stort vandforbrug f.eks. Ceres Bryggeriet. 

 

 

Figur 7 Figuren viser sammenhængen mellem befolkningstal og vandforsyningernes reelle vandindvinding fra 1982 til 
2013 samt en fremskrivning af både befolkningstal og indvinding frem til 2050. Figuren er hentet fra Aarhus Kommunes 
Vandforsyningsplan 2016-2023. 

 

Summen af tilladelserne til almene vandforsyninger er på ca. 25,8 mio. m3/år (heraf har Aarhus Vand A/S tilladelse til 
oppumpning af 22,2 mio. m3/år og øvrige almene vandforsyninger tilladelse til oppumpning af de resterende 3,3 mio. 
m3/år). Der forventes således ikke at være anledning til at forøge den samlede tilladelse til vandindvinding, på trods af 
det øgede befolkningstal frem til 2050 ifølge vandforsyningsplanens prognose (med andre ord er der ”vand nok” frem 
til 2050, hvis vi ellers passer godt på det, og sikrer den fremtidige grundvandsdannelse).  

Vandindvindingen forudsættes fortsat at kunne ske inden for Aarhus Kommunes grænser, men dette er under 
forudsætning af, at en effektiv grundvandsbeskyttelse- og forvaltning sørger for, at alle de eksisterende kildepladser 
også fremover kan anvendes til drikkevandsproduktion efter en simpel vandbehandling. Den største kvalitative trussel 
mod drikkevandsindvindingen er påvirkning fra sprøjtegifte, hvor ca. hver 3. indvindingsboring er påvirket i Aarhus 
Kommune. Tiltagende befæstelse af områder med stor grundvandsdannelse samt mindre hensigtsmæssig 
indvindingsstrategi på enkelte kildepladser er ligeledes vurderet som en trussel mod grundvandsressourcen. 

Det må forventes, at der over det næste årti eller to kan opnås yderligere vandbesparende effekter, samt at der sker 
en udvikling af teknologi inden for genanvendelse af regnvand, således at forbruget af drikkevand yderligere 
reduceres. Det er ikke muligt at komme med et kvalificeret gæt på, hvor stor denne reduktion reelt bliver, men det 
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vurderes at den teknologiske udvikling inden for vandområdet betyder, at vi også kan være selvforsynende med 
drikkevand på den lange bane (efter 2050) trods den stigende befolkningstilvækst. 

Udarbejdelse af revideret grundvandsredegørelse 
Aarhus Kommune har i 2015 udarbejdet en grundvandsredegørelse i forbindelse med et tillæg til Kommuneplan 2013. 
Grundvandsredegørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med de tidligere vandplanretningslinjer 40 og 41, samt 
tilhørende vejledning, der ved årsskiftet 2017 blev erstattet af bekendtgørelse nr. 1697 med tilhørende vejledning.  

I forlængelse af kommuneplanen vil grundvandsredegørelsen blive opdateret med udgangspunkt i ny lovgivning, 
nyeste viden om områdeudpegninger, grundvandsbeskyttelse og de ændringer i arealanvendelsen, som 
kommuneplanen lægger op til. Den reviderede grundvandsredegørelse forventes færdig primo 2018.” 

 
Redegørelse for ændring af plangrundlag 
 

Grundvandsklasserne erstattes af en liste med kritiske oplagsmænger for grundvandstruende stoffer til brug for 
lokalplanlægning og byggesagsbehandling.  
I Kommuneplan 2013 var hver branche tildelt en grundvandsklasse, afhængig af, hvor stor risiko den pågældende 
branche erfaringsmæssigt udgjorde for grundvandet. 

I Kommuneplan 2017 er grundvandsklasserne erstattet af mere specifikke beregninger af, hvor stort et oplag en 
virksomhed kan have af en række udvalgte stoffer, før det vurderes at udgøre en risiko i forhold til grundvandet. 
Beregningerne betyder, at det er muligt mere præcist at skelne mellem store og små virksomheder, og at der således 
åbnes op for, at flere virksomheder kan etableres i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), uden der af den 
grund er en større grundvandsrisiko.  

Rammerne ændres, så der kan foreskrives lokalplanbestemmelser om beskyttelsesforanstaltninger. 

Byudvikling muliggøres i sårbare drikkevandsområder og 300 meter beskyttelseszoner 
Aarhus Kommune har længe haft retningslinjer og vejledninger for byudvikling i forhold til grundvandsbeskyttelse. I 
løbet af 90’erne blev kendskabet til grundvandsforekomster og sårbarhed øget og samtidig blev der taget beslutning 
om at sikre områder med drikkevandsinteresser og herunder især de sårbare områder mod forurening.  

I 2000 godkendte Byrådet rapporten ”Den indirekte grundvandsbeskyttelse”, hvor det blev fastlagt, at byudvikling kan 
lade sig gøre i OSD, dog som udgangspunkt ikke i 300 meter beskyttelseszoner og sårbare områder. Dette princip er 
siden blevet anvendt i kommuneplanlægningen. Baggrunden er, at der konstateres flere kemikalier under både nye og 
gamle byområder og at vandværkerne erfaringsmæssigt har været nødsaget til at flytte indvindingsboringer på grund 
af den ringe vandkvalitet under byer. 

I kommuneplan 2013 er formuleringen: ”De nye byers og byvækstområders placering er vurderet ud fra det samlede 
byvækstpotentiale i området og hensynet til drikkevandsinteresser… Således er der tilstræbt en placering uden for 
sårbare grundvandsområder og uden for kildepladszoner, det vil sige mindst 300 meter fra almene 
vandværksboringer”. 

I Kommuneplan 2017 er formuleringen ændret til ”Når der inddrages nye arealer til byudviklingsformål, skal sårbare 
områder og 300-meter zoner omkring almene vandforsyningsboringer anvendes på en måde, så grundvandet og 
grundvandsdannelsen sikres”. 

Præcisering af mulighed for befæstelse i ubebyggede rammeområder i sårbare områder 
Grundvandsressourcen er tæt ved at være helt udnyttet i Aarhus Kommune, dvs. man pumper næsten lige så meget 
grundvand op som man forbruger. Lokalt ses der endvidere overudnyttelses af ressourcen og påvirkning af natur og 
vandløb. Hvis tilstrækkeligt med rent drikkevand fortsat skal kunne pumpes op, skal grundvandsdannelsen sikres – 
dette sker mest optimalt ved ikke at befæste de sårbare områder.  
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I tidligere kommuneplaner har der været retningslinjer om, at grundvandsdannelsen skal sikres, men uden yderligere 
præciseringer. 

Grundvandsdannelsen inden for de ubebyggede, rammebelagte områder i sårbare områder (areal på 250 ha) svarer til 
250.000 m3/ grundvand pr. år. Dette svarer til Malling Vandværks indvindingstilladelse.  

Sammenhængen mellem befæstelse og grundvandsdannelse er ligefrem proportional, så hvis der tillades en 
befæstelsesgrad på eksempelvis 30 % på alle de ubebyggede arealer, bliver grundvandsdannelsen reduceret med 30 % 
svarende til 175.000 m3 grundvand.  

Rammer med arealer i sårbare områder (de 250 ha) tilpasses, så der for boliger kan befæstes op til 30 % og for erhverv 
op til 50 %.  

 

 

 

 

REGNVAND  
Regulering af regnvandet tager udgangspunkt i de samme overordnede mål og retninger for regnvandshåndtering som 
i Kommuneplan 2013.  

Regnvandshåndtering i forbindelse med byudvikling er tidligere reguleret af kommuneplanens ’Generelle rammer for 
særskilte emner’ nr. ’G. Placering af regnvandsbassiner’. Denne er nu erstattet af konkrete retningslinjer i 
Hovedstrukturens afsnit om Regnvandet. 
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KLIMATILPASNING  
Status 
Aarhus Kommune vedtog i 2014 ’Klimatilpasningsplan 2014 – Tilpasning til mere vand’. Nærværende redegørelse 
beskriver de tekniske og datamæssige ændringer, der er sket siden Klimatilpasningsplan 2014. 

Ændringer i Kommuneplan 2017 ift. Klimatilpasningsplan 2014 
Klimatilpasningsplan 2014 er fuldt indarbejdet i Kommuneplan 2017 med afsnittet om ’Klimatilpasning’. Målsætning, 
retningslinjer og kortlægning i Kommuneplan 2017 erstatter hermed målsætning, retningslinjer og kortlægning i 
Klimatilpasningsplan 2014. For så vidt angår Klimaindsatsplanen i Klimatilpasningsplan 2014 se neden for. 

Aarhus Kommune har i 2016 – sammen med Aarhus Vand - lavet nye kortlægninger af arealer, der er truet af 
oversvømmelse fra nedbør, hav, vandløb og søer og af vandets strømningsveje. Baggrunden for de nye kortlægninger 
er, at der er kommet nye klimascenarier og nye terrændata siden klimatilpasningsplanen fra 2014. Samtidig er kortet 
med hotspots blevet opdateret.  

Ny viden 
Siden forarbejderne til Klimatilpasningsplan 2014 er der kommet ny viden, som danner baggrund for en opdatering af 
kortlægningen af oversvømmelsestruede arealer og vandets strømningsveje. Herunder: 

• Nyt og mere detaljeret terrænkort fra Danmarks Højdemodel opmålt i 2014-2015 fra Styrelsen for 
Dataforsyning og effektivisering 

• Nye klimascenarier fra FN’s klimapanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), med nye 
prognoser for udviklingen i nedbør og havspejlsstigning 

• Nye beregninger af forventede fremtidige stormflodsvandstande fra Kystdirektoratet og DMI 
 

Klimaindsatsplan 2014 
Klimaindsatsplan 2014 indeholder udpegninger af indsatsområder, hvor Aarhus Kommune samarbejder med Aarhus 
Vand A/S og andre interessenter om at gennemføre kortlægninger, analyser og anlægsprojekter. Klimaindsatsplanen 
fortsætter uændret. Aarhus Kommune udarbejder en ny klimaindsatsplan for 2018 og frem, som bygger videre på de 
nuværende klimaindsatser og udpeger nye klimaindsatser. 

Ændrede klimascenarier 
Aarhus Kommune har i kommuneplan 2017 anvendt den nyeste viden på klimaområdet. FN’s Klimapanel IPCC har, 
siden udarbejdelsen af Klimatilpasningsplan 2014, udgivet en ny rapport (den 5. hovedrapport), som indeholder nye 
klimascenarier kaldet RCP-scenarier. RCP-scenarierne beskriver den forventede menneskeskabte strålepåvirkning i 
W/m2. Tre af scenarierne beskriver en reduktion i udviklingen af den menneskeskabte påvirkning med RCP2.6 som det 
mest ambitiøse, mens det fjerde RCP8.5 er et scenarie uden indregnet reduktion af påvirkningen. Den nuværende 
udledning af drivhusgasser og den nuværende temperaturstigning følger FN’s RCP8.5 scenarie. 

Aarhus Kommune har i 2016 fået udarbejdet en rapport hos DMI, hvor værdierne for FN’s klimascenarier er tilpasset 
de lokale forhold for Aarhus Kommune. Derfor viser Kommuneplan 2017 nye screeningskort for oversvømmelser fra 
nedbør, vandløb og hav, som blandt andet er baseret på prognoserne fra FN’s scenarie RCP8.5 (se tabel 1).  

Vejrhændelse Hændelsesniveau anvendt i Kommuneplan 2017-
2020 

Hav (Stormflod 100-årshændelse i 2050) Kote 2,11 meter 
Hav (Stormflod 100årshændelse i 2100) Kote 2,68 meter 
Hav (Stormflod 100årshændelse i 2100) – DMI’s øvre 
bud 

Kote 3,46 meter 

Vandløb (100årshændelse 2050) Se forklaring herunder 
Døgnregn, (100årshændelse i 2050) 105 mm/døgn 
Stigning i antal skybryd frem til 2100 +200%  
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Hovedstrømningsveje for regn (oplandsstørrelse 
mindst 1 ha). 

Se forklaring i afsnit om ’Strømningsveje på terræn’ 

Tabel 1: Tabellen viser de hændelsesniveauer, som forventes i Aarhus Kommune på baggrund af IPCC’s klimascenarie 
RCP8,5 i hhv. 2050 og i 2100. Niveauerne for 2050 vises på de opdaterede oversvømmelseskort i Kommuneplan 2017. 

 

Opdatering af oversvømmelseskort 
Oversvømmelser fra nedbør  
Kortet i Figur 8 Oversvømmelser fra nedbør - de 
forventede oversvømmelser ved en 100års 
regnhændelse i 2050 for oversvømmelser fra nedbør 
er et screeningskort, der viser forventede 
oversvømmelser ved en 100års regnhændelse i 
2050. Den del af kortet, der dækker de kloakerede 
områder er lavet i samarbejde med Aarhus Vand og 
er modelleret af DHI i en dynamisk modelopsætning. 
Den del af kortet, der dækker arealer uden for 
kloakerede områder, er modelleret i SGALGO’s 
stationære overflademodel. Kortet viser, hvor det 
må forventes, at der ligger mere end 10 cm vand på 
terræn efter en brutto-regnmængde på ca. 105 mm 
i hele kommunen.  

DMI har på baggrund af observerede nedbørsdata 
for Aarhus Kommune og FN’s RCP8.5 scenarie også 
modelleret de forventede regnmønstre frem til år 
2100. Kraftige regnhændelser vil forekomme 
hyppigere per år frem imod år 2100 og det årlige 
antal af skybrud forventes at stige med op til ca. 
200%. 

  

Figur 8 Oversvømmelser fra nedbør - de forventede 
oversvømmelser ved en 100års regnhændelse i 2050 
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Strømningsveje på terræn ved ekstremregn 
Kortet i Figur 9 over strømningsveje er et screeningskort, 
som er modelleret i SCALGO. Kortet viser, hvor vandet vil 
strømme, når der er faldet så meget nedbør, at lavninger i 
terrænet er fyldte. Der vises kun strømningsveje, som har et 
opland på mere end 1 hektar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversvømmelse fra vandløb 
Kortet i Figur 10 for oversvømmelse fra vandløb er et 
screeningskort, der viser arealer, som kan oversvømmes fra 
offentlige vandløb og søer. Oversvømmelsen er modelleret 
for en 100års vandføringshændelse i 2050 og ud fra lokale 
opmålings- og vandføringsdata. Private vandløb og mindre 
søer indgår ikke i kortet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Screeningskort over strømningsveje 

Figur 10 Screeningskort over arealer, som kan 
oversvømmes fra offentlige vandløb og søer 
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Oversvømmelser fra havet 
Når man taler om oversvømmelse fra havet, spiller 
to faktorer ind: 1) den generelle stigning i 
havspejlsniveauet, og 2) de kortvarige 
højvandstande, der optræder under fx storm. Begge 
har betydning for hyppigheden og omfanget af 
oversvømmelser fra havet.   

Ifølge IPCC’s højeste klimascenarie RCP8.5 kan den 
globale generelle havspejlsstigning være på op til 
0,38 m i 2050 og op til 0,82 m i 2100. Derudover har 
DMI et øvre bud på en generel stigning helt op til 1,6 
m i år 2100, baseret på RCP 8,5 og nye og 
opjusterede vurderinger af landisens afsmeltning. 
Statistisk set er der kun 5% risiko for, at havet vil 
stige med 1,6 m frem mod år 2100, men det kan 
være relevant at kende risikoen og niveauet i 
forbindelse med placering af fx meget sårbare, 
værdifulde eller risikobetonede byggerier eller 
funktioner tæt på havet. 

Stigende havspejl er i sig selv en relativt langsom 
proces. Men klimaændringerne betyder, at en 
højvandshændelse i Aarhus på 1,62 m over normal 
vandstand, som statistisk set optræder hvert 100. år 
i dag, vil indtræffe ca. hvert 8. år i 2050 ved en 
generel havspejlsstigning på 0,38 m.  

For Aarhus vil det stigende havspejlsniveau betyde, 
at stormflod, som er en statistisk 100 års hændelse i 
2050, kan være op til 2,11 m over den nuværende 
normale vandstand. En stormflod, der er en statistisk 100 års hændelse i 2100, kan blive op til 2,68 m eller endda op til 
3,46 m over normal vandstand (se tabel 2). 

Havniveauer i Aarhus 
 2012 2050 (RCP8,5) 2100 (RCP 

8,5) 
2100 (DMI’s 
øvre bud) 

Generelt 
havspejlsniveau 

- 0,38 meter 0,82 meter 1,60 meter 

Havspejlsniveau ved 
100års hændelser 
(stormflod) 

1,62 meter 2,11 meter 2,68 meter 3,46 meter 

Tabel 2: Viser hvilket havniveau der kan forventes ud for Aarhus i hhv. 2050 og 2100 ved hhv. gennemsnitlig vandstand 
og stormflod. 

Stormflodsvandstanden i 2050 bliver vist på screeningskortet i Kommuneplan 2017, se også Figur 11. På digitale kort 
og webgis kan scenarierne for både 2050 og 2100 ses. Klimaændringer efter 2100 forventes at indebære fortsat 
stigning i vandstanden, indtil der opnås en nye balance. Det betyder, at det er yderst relevant at tage levetiden af 
bygninger og anlæg i betragtning, når man planlægger og bygger i lavtliggende kystnære områder. 

Højtstående grundvand 
Ud over en øget sandsynlighed for oversvømmelse fra havet, påvirker et højere havspejlsniveau også 
grundvandstanden på sigt i lavtliggende, kystnære områder. Stigende grundvand kan give oversvømmelser, 

Figur 11 Screeningskort over stormflod 
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forsumpning og problemer med afledning af vand og give udfordringer i udvikling og planlægning af både 
infrastruktur, eksisterende bebyggede områder og nye byområder. 

Opdatering af hotspots 
Hotspot-kortet fra Klimatilpasningsplan 2014 er 
opdateret i Kommuneplan 2017, se Figur 12. Det er 
sket ved at indhente ajourførte oplysninger fra 
offentlige instanser om de tidligere indmeldte 
hotspots, fx om institutioner er lukket, eller om der 
er kommet nye til. Derefter er der foretaget en ny 
konfliktsøgning mellem det opdaterede hotspot-
kort og de nye oversvømmelseskort i 
Kommuneplan 2017. 

Det opdaterede hotspot-kort skal anvendes i 
planlægning, projektering og sagsbehandling og 
formålet er at udpege hotspots, som har en særlig 
værdi eller en særlig samfundsmæssig funktion og 
som derfor kan være særligt sårbare, hvis de bliver 
oversvømmet. Kortet kommer til at ligge som et 
søgbart tema i web-gis.  

Anvendelse i planlægningen 
Den opdaterede kortlægning af 
oversvømmelsestruede arealer, vandets 
strømningsveje og hotspots er vigtige 
screeningsredskaber, som skal hjælpe med at 
koordinere og planlægge projekter, byggeri og 
klimaløsninger, der hænger sammen. Det er 
generelt vigtigt at have en situationsbestemt og 
risikobaseret tilgang til planlægningen. 
Oversvømmelsestruede arealer bør generelt 
friholdes for nybyggeri, jf. retningslinjerne i 
Kommuneplan 2017. De kan i stedet med fordel anvendes som naturlig buffer for de større nedbørsmængder, 
vandløbsoversvømmelser, samt for den generelt stigende havvandstand og for stormfloder.  

Hvis der alligevel sker planlægning og udvikling i oversvømmelsestruede arealer, fx i lavtliggende kystnære områder 
eller på havnen, bør man tage udgangspunkt i, at hvert byggeri er unikt. Derfor bør man holde byggeriets levetid, 
forventet skadespotentiale, funktion og muligheden for at tilpasse det konkrete byggeri op mod risikoen for 
oversvømmelse baseret på viden om fremtidige højvandskoter. Se også principskitse i Figur 13, der viser princippet for 
de vandstandsfaktorer, man skal tage i betragtning ved beregning af sokkelkote, når man planlægger fx nyt byggeri i 
kystnære områder. Tillægget for klimaforandringer varierer alt efter områdets eller anlæggets levetid. Se Figur 14 for 
sammenhængen mellem forventede ændringer i havspejlsniveau og levetider for bygninger, anlæg og infrastruktur. 

  

 

Figur 12 Hotspots 
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Figur 13 Figuren viser princippet for de vandstandsfaktorer, man skal tage i betragtning ved beregning af sokkelkote. 
Figuren er fra Kystdirektoratets hjemmeside 

 

 

Figur 14 Principskitse over forventede ændringer i havspejlsniveau og levetider for bygninger, anlæg og infrastruktur 

 

Relation til andre kommuneplantemaer 
I Kommuneplan 2017 er der strategisk fokus på sammenhænge og på vandets kredsløb. Tilgangen bygger på Aarhus 
Kommunes Vandvision 2100 og på Planstrategi 2015. Følgende opslag handler om vand: 

• En grønnere by med mere blåt  
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• Klimatilpasning  
• Grundvand  
• Regnvand  
• Lavbundsarealer 

 

 

LAVBUNDSAREALER  
Der er ikke foretaget ændringer i forhold til den gældende udpegning i Kommuneplan 2013. 
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LANDSKABET  
BEVARINGSVÆRDIGE LANDSKABER  
Landskab  
Landskabet indgik som tema i temarevisionen frem mod Kommuneplan 2013. Der er ikke foretaget ændringer i 
Kommuneplan 2017 i forhold til den gældende udpegning i Kommuneplan 2013. ’Baggrundsrapport til 
landskabsanalyse’, som var bilag til Kommuneplan 2013, fortsætter som bilag til Kommuneplan 2017. 

Aarhus Kommune vil i den kommende periode frem mod kommuneplan 2021 arbejde med at udpege større 
sammenhængende landskaber og dermed se på landskabet i en større skala og sammenhæng. 

Geologi 
Der er ikke foretaget ændringer i forhold til den gældende udpegning i Kommuneplan 2013. 

 

AREALER TIL OVERSKUDSJORD  
Status 
Byens vækst medfører nyt byggeri og anlægsaktiviteter, og disse gravearbejder medfører overskudsjord. Traditionelt 
er overskudsjorden blevet bortskaffet til anlæg, der nyttiggør jorden, eksempelvis til udbygning af Aarhus Havn. 
Alternativt er jorden typisk også anvendt til terrænreguleringer i det åbne land. 

Det er i øjeblikket vanskeligt at bortskaffe overskudsjord i Aarhus Kommune, fordi den nuværende kapacitet for 
nyttiggørelse og genanvendelse af ren og let forurenet overskudsjord er ved at være brugt op. 

Den samlede revision 
Aarhus Kommune arbejder for, at håndtering af overskudsjord allerede indgår i planlægningen af nye bolig- og 
erhvervsområder, hvor der er potentiale for at opnå jordbalance. I allerede bebyggede områder vil der være fokus på 
at begrænse mængden af og kørselsafstanden for overskudsjorden. Hvis jorden nyttiggøres lokalt minimeres 
forurening og omkostningerne til bortskaffelse. 

Aarhus Kommune arbejder også på udpegning af nye områder til nyttiggørelse af både ren og let forurenet 
overskudsjord. Aarhus Kommune vil i den kommende planperiode fortsætte dette arbejde. Ved at se på overskudsjord 
som en ressource frem for et overskudsprodukt, kan der for eksempel etableres støjdæmpning, klimasikring og 
rekreative anlæg med overskudsjord.  

Relation til andre kommuneplantemaer 
Der skal tages hensyn til kommunens andre myndigheds- og ansvarsområder ved udpegning og anvendelse af 
områder til overskudsjord. Det drejer sig om eksempelvis bevaringsværdige landskaber og om områder med særlige 
drikkevandsinteresser. Med hensyn til områder med drikkevandsinteresser så må let forurenet overskudsjord som 
udgangspunkt ikke placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser med mindre særlige forhold gør sig 
gældende Tilsvarende forhold gælder for overskudsjord i særligt sårbare områder med drikkevandsinteresser.   

  



KOMMUNEPLAN 2017 – REDEGØRELSEN, januar 2018  66 

BYGGERI I LANDSBYERNE OG LANDOMRÅDERNE  
Landsbyerne 
Der blev med kommuneplan 2009 udarbejdet et revideret administrationsgrundlag for landbyerne. 
Administrationsgrundlaget vil også være gældende i den kommende periode. I forhold til forrige kommuneplan, 
indeholder forslaget til hovedstrukturteksten for kommuneplan 2017 imidlertid ikke en nærmere beskrivelse af 
administrationsgrundlaget. Beskrivelsen af grundlaget står således under Generelle rammebestemmelser fordelt efter 
anvendelseskategori, der følger kommuneplanen. I forbindelse med Kommuneplan 2017 er beskrivelsen af 
landbyhustyper skilt fra som særskilt appendiks, som kobles på ’Kulturhistorisk Redegørelse 2013’. Der linkes både i 
hovedstrukturteksten og i de generelle rammebestemmelser til dette appendiks. Dette for at synliggøre og gøre 
adgangen til beskrivelserne lettere tilgængelig. Appendikset ’Byggestile i landsbyer’ er vedlagt redegørelsen som bilag 
2 og vil ved vedtagelse af Kommuneplan 2017 blive tilkoblet ’Kulturhistorisk Redegørelse 2013’, som fortsat er bilag til 
kommuneplanen.  

Afsnittet om Øvrige landsbyer i kommuneplan 2013 er i forbindelse med forslaget fjernet som selvstændigt 
underafsnit. Det er vurderet, at afsnittet Byggeri i det åbne land dækker indholdet. 

Landsbyafgrænsningerne og administrationsgrundlaget for byggeri i landsbyer tager således hensyn til 
bevaringsværdige miljøer og bygninger, landsbyernes særlige karakteristika og landskabstræk, værdifulde udsigter 
m.v. Afgrænsningen angiver de arealer i landzonen, hvor der i princippet er visse byggemuligheder, fra de arealer, 
hvor der i princippet ikke skal være byggemuligheder. Rammerne fastlægger byggemuligheder under hensyn til 
konkrete bevaringsinteresser i de afgrænsede landsbyer.  

Arealer bebygget med landbrugsbygninger, gartnerier m.v. i drift i landsbyens periferi indgår som hovedregel ikke i 
rammerne for landzonelandsbyer, med mindre bygningerne er vurderet som bevaringsværdige eller af stor værdi for 
landsbyens struktur.  

Hovedreglen er, at der set over en årrække ikke må ske en tilvækst på mere end to boliger om året i hver landsby. Det 
vil i praksis sige, at hvis der ikke inden for de forudgående år er blevet etableret nye boliger i en landsby, kan der 
muliggøre en tilvækst på mere end to boliger i et enkelt år. 

For nogle landsbyers vedkommende er bebyggelsen mv. reguleret af bevarende lokalplaner. 

Realisering af byggeønsker, der overskrider den årlige byggetakt med mere end 5 boliger, vil normalt kun kunne ske på 
bagrund af lokalplanlægning – lokalplanpligten vil dog bero på et skøn i forhold til byens størrelse og boligantal, og om 
der er tale om nybyggeri eller omdannelse af eksisterende byggeri. 

Kirkeindsigt 
I forbindelse med forslaget for kommuneplan 2017 er der ikke sket en gennemgang af kirkeindsigtsområderne. Der er 
opmærksomhed på, at der for nogle områder er overlap i forhold til områder udpeget til byudvikling. Det drejer sig 
om: Skejby, Lisbjerg, Trige, Skødstrup og Mejlby. Det foreslås derfor, at der i rammen for de aktuelle områder tilføjes 
følgende tekst: Der skal være opmærksomhed på overlap mellem kirkeindsigtsområdet og området for byudvikling. 
Overlappet og hensynet behandles i planlægningen for området. 

Byggeri i det åbne land 
Afsnittet om Øvrige landsbyer i kommuneplan 2013 er i forbindelse med forslaget fjernet som selvstændigt 
underafsnit. Det er vurderet, at afsnittet Byggeri i det åbne land dækker indholdet. 
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KYSTEN  
Kommuneplan 2013 var baseret på en tematisk revision, hvor Temaplan om Kysten var et af fire temaer. Der er ikke 
foretaget indholdsmæssige ændringer i Kommuneplan 2017 i forhold til gældende kommuneplan. Der er heller ikke 
udlagt områder til byudvikling inden for kystnærhedszonen.  
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NATUREN   
OMRÅDER MED SÆRLIGE NATURBESKYTTELSESINTERESSER   
Det er et krav i de statslige udmeldinger 2017, at Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for varetagelsen af 
naturinteresserne samt herunder beliggenheden af naturområder og de potentielle naturområder. 

Områder med særlige naturinteresser  
Naturinteresserne er udpeget på baggrund af naturfredede arealer, Natura 2000 områder og de § 3 beskyttede 
naturområder. Disse temaer er vist på kort i kommuneplan 2017.  

De naturfredede arealer omfatter fredninger, som i fredningsbestemmelserne tilgodeser natur- og 
landskabsinteresser. De naturfredede områder indgår i udpegningen af naturinteresser i det omfang, at de også er § 3 
beskyttede. Det er fredningsnævnet, som er myndighed og dermed behandler naturfredningssager og ansøgninger om 
dispensation fra eksisterende fredninger. 

Der er fire Natura 2000 områder i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har udarbejdet handleplaner for hvert Natura 
2000. Handleplanerne skal sikre, en hensigtsmæssig drift for naturtyper samt velegnede leve- og ynglesteder for arter 
på udpegningsgrundlaget.  

De beskyttede naturområder er søer og vandhuller, moser, ferske enge, strandenge, heder og overdrev, der er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsyn med de beskyttede naturområder sker i Aarhus Kommune efter en 5-
årig turnus, og et areals aktuelle beskyttelsesstatus er dynamisk forstået på den måde, at et område kan vokse sig ind i 
eller ud af naturbeskyttelseslovens bestemmelser.  

De beskyttede naturområder opdateres derfor løbende hen over kommuneplanperioden. Den løbende opdatering 
finder sted både på Danmarks arealinformation og på interne mapinfo-opslag.  

Udviklingen i de beskyttede naturområder fremgår af nedenstående tabel og angiver arealet af beskyttede 
naturarealer i ha, som er registreret i perioden fra 2011 til 2015. 

Naturtype Areal (ha) 2011 Areal (ha) 2016 

Eng 867 872 

Hede 4 4 

Mose 499 551 

Overdrev 137 184 

Strandeng 27 41 

Sø 620 723 

I alt  2154 2375 

 

Naturtilstanden beregnes på baggrund af den viden, som Aarhus Kommune indsamler ved de årlige tilsyn med de 
beskyttede naturområder. Naturbeskyttelsesinteresserne varetages efter retningslinjer fastsat i Naturkvalitetsplan 
2013-2030, som Byrådet vedtog i december 2013. 

Naturkvalitetsplanen beskriver overordnet set kommunens naturpolitik, som bl.a. handler om, at forbedre 
naturkvaliteten i skovene, i de bynære naturområder samt i de eksisterende naturområder, samt mål for udviklingen 
af natur og skov i kommunen. 
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Potentielle naturområder 
I Kommuneplan 2017 er terminologien ændret således at de ’mulige naturområder’ i Kommuneplan 2013 og i 
Naturkvalitetsplan 2013-2030 ændrer navn til ”potentielle naturområder” i Kommuneplan 2017. Begrundelsen for 
ændret terminologi sker på baggrund af den anvendte terminologi i ’Oversigt over statslige interesser i 
kommuneplanlægningen 2017'. 

De mulige naturområder er ved denne Kommuneplanrevision videreført stort set uændret fra Kommuneplan 2013, 
dog med enkelte konsekvensrettelser som følge af overlap med bygninger, befæstede arealer, veje mv. 

De største udfordringer for at naturen kan udvikle sig i gunstig retning er, at naturområderne ligger spredt i 
landskabet, og at naturen mangler plads til at der kan skabes store sammenhængende naturområder.  

De potentielle naturområder skal bidrage til at nå målet om at fordoble naturarealet til 40 km2 frem mod 2030. Dette 
mål vil især kunne realiseres ved at udtage eller ekstensivere landbrugsdriften i de potentielle naturområder. Større 
og bedre natursammenhænge skal generelt bidrage til at sikre velegnede levesteder for kommunens vilde plante- og 
dyreliv.   

Vurdering 
Der er i denne revision med temaerne natur og potentielle naturområder ikke foretaget ændringer eller udvidelser af 
områder, som vurderes at give anledning til væsentlige ændringer i Kommuneplan 2017. 

Natura 2000  
Status 
Der er udpeget fire Natura 2000-områder i Aarhus Kommune, som udgør ca. 2% af kommunens areal. Områderne 
fremgår af hovedstrukturkortet ’Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser’. Natura 2000-områder er 
internationale naturbeskyttelsesområder og er en samlet betegnelse for EF habitatområder, EF-
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Tre habitatområder og et fuglebeskyttelsesområde udgør Natura 2000-
områderne i kommunen. Der er ingen Ramsarområder i kommunen.  

Hensigten med Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette den gunstige bevaringsstatus for truede 
naturtyper, planter eller dyr, som området er udpeget for at beskytte. Den 1. december 2011 trådte statens 1. 
generations Natura 2000 planer i kraft for de fire Natura 2000 områder i Aarhus kommune for planperioden 2010-
2015. Den 20. april 2016 har regeringen offentliggjort 2. generations Natura 2000 planer for perioden 2016-2021. 

Natura 2000-planlægningen er en bindende forudsætning for den øvrige kommunale planlægning. Inden for Natura 
2000-områderne må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder, planlægges nye større 
vejanlæg eller sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og 
lignende eller udlægges nye områder til råstofindvinding på land. Der må således ikke træffes dispositioner, der 
indebærer forringelser eller forstyrrelser af naturtyperne eller arterne, som områderne er udpeget for. Dette kan have 
betydning for tilladelser, planer og aktiviteter såvel inden for som uden for Natura 2000-områder, hvis aktiviteterne 
forventes at medføre uønsket påvirkning ind i områderne. For planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med 
andre planer kan påvirke et Natura- 2000 område væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering. Dette 
gælder for planer både inden for og uden for de udpegede områder. Der kan planlægges foranstaltninger, der vil 
medføre forbedringer af naturforholdene i områderne. 

EF-fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte vilde fuglearters levesteder. Kommunens 
fuglebeskyttelsesområde omfatter den nordlige del af det 370 ha store udpegede areal omkring Norsminde Fjord. EF-
habitatområderne er udpeget for at sikre beskyttelsen af naturtyper samt plante- og dyrearter, som i europæisk 
sammenhæng anses for truede. Kommunens tre habitatområder omfatter 521 ha omkring Brabrand Sø og Årslev 
Engsø, 168 ha ved Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker samt hovedparten af 134 ha ved Lillering Skov, Stjær 
Stenskov og Tåstrup Sø og Tåstrup Mose. 
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1. generations Naturhandleplaner 
Kommunen har i samarbejde med Naturstyrelsen og nabokommuner udarbejdet 1. generations naturhandleplaner for 
planperioden 2010-2015, der udmønter statens naturplaner for Natura 2000-områderne. Indsatserne i 
naturhandleplanerne for Aarhus kommune fastlægges med udgangspunkt i statens retningslinjer og forslag til 
anvendelse af virkemidler. 

Frem til 2015 har følgende kommunale indsatser skullet gennemføres: 

• Pleje og drift på 19-21 ha af de udpegede naturtyper optimeres, og arealerne med udpegede naturtyper 
udvides med 10-12 ha 

• Kommunen skal gennemføre indsatsen ved at søge at opnå frivillige aftaler med de berørte lodsejere om den 
ændrede drift og anvendelse 

• Naturhandleplanerne indeholder desuden aftale med de øvrige samarbejdsparter om fordeling af indsatsen. 
Gennemførelse af indsatserne forventes ikke at give anledning til indskrænkning af den nuværende 
rekreative anvendelse af naturområderne 

Kommunens naturhandleplaner kan findes på kommunens hjemmeside.  

2. generations Naturhandleplaner 
Med statens vedtagelse af 2. generations Natura 2000 planer 2016-2021 den 20. april 2016 skal kommunen senest et 
år efter dvs. den 20. april 2017 have udarbejdet og vedtaget 2. generations naturhandleplaner, som skal beskrive 
indsatserne inden for Kommunens Natura 2000-områder frem til 2021. Indsatserne for skovbevoksede, 
fredskovpligtige arealer, der er gældende til 2021, er indskrevet i 1. generations handleplaner og videreføres i 2. 
generations handleplanerne. 

Indsatsen for handleplanperioden 2016-2021 tager udgangspunkt i statens retningslinjer og sigter på, at den planlagte 
og igangsatte indsats i 1. planperiode fastholdes og afsluttes, og der tages hånd om særligt truede naturtyper og arter, 
samt der påbegyndes en strategisk indsats for langsigtet at sikre den nødvendige pleje af de lysåbne naturtyper.  

De kommende handleplaner indeholder en beskrivelse af indsatsen i 1. handleplanperioden 2010-2015. De 
kommende handleplaner viderefører og fastholder denne indsats, idet der arbejdes for at sikre velegnede levesteder 
for områdernes arter, at sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig drift og pleje, samt at sikre en 
større og bedre sammenhæng i områdets natur ved at sikre større driftsenheder. 

Kommunen skal gennemføre indsatsen ved at søge at opnå frivillige aftaler med de berørte lodsejere om den 
ændrede drift og anvendelse. 

Ændringer i planlægningen 
Der er ikke foretaget ændringer i planlægningen for Natura 2000 områderne i Kommuneplan 2013. 

Bilag IV-arter 
I Aarhus Kommune lever en række dyrearter, som er særligt sårbare. Arterne er strengt beskyttede og er opført på EU-
habitatdirektivets bilag IV – i daglig tale de såkaldte ”bilag IV-arter”.  
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Aarhus Kommune har på baggrund af registreringer foretaget ved tilsyn, sagsbehandling og planlægning kendskab til 
følgende bilag-IV arter inden for kommunegrænsen: 
 

Gruppe Art 
Pattedyr Odder  
 Damflagermus 
 Vandflagermus 
 Brunflagermus 
 Langøret flagermus 
 Skimmelflagermus 
 Troldflagermus 
 Pipistrelflagermus 
 Dværgflagermus 
 Sydflagermus 
Padder Stor vandsalamander  
 Løvfrø  
 Spidssnudet frø 
 Markfirben 
Hvirvelløse dyr Grøn mosaikguldsmel 

 
Det følger af § 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med beskyttelse af visse arter (BKG. Nr. 
1383 af 26. november 2016), at et planforslag ikke kan vedtages hvis planen vil indebære en beskadigelse eller 
ødelæggelse af bilag IV-arters yngle eller rasteområder. 
Kommuneplanen udgør et helt overordnet plangrundlag. Det gør den konkrete håndtering af bilag-IV-arterne 
vanskelig, da planen skal følges op af konkret sagsbehandling eller detailplanlægning. Stillingtagen til disse sager ligger 
ikke i planlægningsfasen, men varetages efterfølgende i de konkrete tilladelser/detailplaner, som selvstændigt er 
bundet af kravet om at varetage bilag IV-hensyn. 
Aarhus Kommune har i Kommuneplan 2017 og sin Naturkvalitetsplan 2013-2030 retningslinjer for beskyttelse og 
bevarelse af kommunens Natura 2000-områder og bilag IV-arter. 
 
Vurdering 
Kommuneplanen opererer med en begrænset byspredning, mere natur i byen og mere skov i det åbne land. Endvidere 
er der ikke sket væsentlige ændringer i udpegningerne af de økologiske forbindelser, de potentielle økologiske 
forbindelser, naturinteresser og potentielle naturområder, der bl.a. har til hensigt at sikre habitater for kommunens 
vilde plante- og dyreliv – herunder bilag IV-arter.  
Det vurderes derfor, at kommuneplanen ikke har væsentlig påvirkning på yngle- og rasteområder for bilag-IV arter i 
Aarhus Kommune. 
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SAMMENHÆNG MELLEM NATUROMRÅDER  
Økologiske forbindelser.  
I henhold til de statslige udmeldinger skal Kommuneplanen indeholde en udpegning af ‘økologiske forbindelser’ og 
‘potentielle økologiske forbindelser’, som skal sikre spredningsveje for kommunens vilde dyr og planter. De 
‘økologiske forbindelser’ og ‘potentielle økologiske forbindelser’ skal danne et samlet netværk af natur i kommunen 
og skal indtegnes på kort. 

I de tidligere kommuneplaner i Aarhus Kommune og Naturkvalitetsplan 2013-2030 er begrebet ‘potentielle økologiske 
forbindelser’ ikke blevet anvendt, men indgik som en del af kommunens udpegede ‘Naturnetværk’ sammen med de 
‘økologiske forbindelser’. De økologiske forbindelser udgør sammen med det samlede naturnetværk 7.914 ha i 
Kommuneplan 2013. 

I kommende kommuneplan er det eksisterende naturnetværk derfor blevet opdelt på de to kategorier ‘økologiske 
forbindelser’ og ‘potentielle økologiske forbindelser’, således, at kommunens benævnelser er de samme som dem der 
anvendes i de statslige udmeldinger. Indeholdt i revisionen er en del finjusteringer i form af tekniske rettelser, som 
tager højde for bygninger, byer, veje og landbrugsarealer, som ikke vurderes at have naturpotentiale. 

Endvidere er der ved revisionen foretaget en koordinering med nabokommunernes netværk af natur. Sluttelig er der 
ved revisionen lagt vægt på at netværket udvides bynært – et netværk som foruden de naturmæssige interesser kan 
tilgodese tilpasning til mere vand i landskabet og rekreative interesser. De ‘økologiske forbindelser’ og ‘potentielle 
økologiske forbindelser’ udgør 8.679 ha i Kommuneplan 2017  

Økologiske forbindelser.  
I Kommuneplan 2013 fremgår de ‘økologiske forbindelser’ som forholdsvis smalle vandløbsnære forbindelser, som det 
tidligere Aarhus Amt primært udpegede for at sikre spredningsvejene for odder, grævling og mårdyr. I kommuneplan 
2017 udvides de økologiske forbindelser, i lighed med i andre kommuner, således at de overordnet danner 
spredningsveje for en stor del af kommunens vilde plante- og dyreliv, og det er helt i tråd med statens udmeldinger.  

De ‘økologiske forbindelser’ er i kommende kommuneplan forankret i kommunens fire Natura 2000-områder, 
vandløbene, ådalslandskaberne med naturområder i form af enge, moser, overdrev og vandhuller, de gamle kystskove 
som Fløjstrup Skov og Marselisborg Skov samt en række andre gamle skove som Skårupgård Skov, Vosnæsgård Skov 
og Lisbjerg Skov. Udpegningen skal så vidt muligt sikre et ubrudt og sammenhængende netværk af natur- og 
skovområder. 

Til udpegningen er anvendt digitale naturkort, som er stillet til rådighed af staten. Endvidere er lokalisering af de 
økologiske forbindelser baseret på lokal viden om beliggenhed af kommunens værdifulde naturområder. Identificering 
af beliggehed af ‘de værdifulde naturområder’ sker på baggrund af kommunens årlige tilsyn med beskyttede 
naturområder. 

Potentielle økologiske forbindelser 
I Kommuneplanen er de ‘potentielle økologiske forbindelser’ udpeget med henblik på at skabe sammenhæng mellem 
eksisterende naturområder, hvor disse er brudt, virke for at skabe mere natur og bedre natursammenhænge samt 
fungere som buffer mellem naturområderne og de dyrkede marker. De potentielle økologiske forbindelser er 
karakteriseret ved overvejende at bestå af landbrugsjorder, som vurderes at have et vist naturpotentiale. De 
potentielle økologiske forbindelser er især humusrige lavbundsjorde, skrænter, små dyrkede områder mellem 
naturområder samt bufferzoner om de ‘økologiske forbindelser’. 

Hvor muligt kan især de ‘potentielle økologiske forbindelser’ stedvis understøtte tilpasning til mere vand i landskabet.  
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Tilpasning af økologiske forbindelser til nabokommuner 
Kommunerne har pligt til at koordinere indsatsen, så de ‘økologiske forbindelser’ forbindes på tværs af 
kommunegrænserne. I forbindelse med revisionen har der derfor været et samarbejde hen over kommunegrænserne 
med Odder Kommune, Skanderborg Kommune, Favrskov Kommune og Syddjurs Kommune. Samarbejdet har givet 
anledning til tilpasninger langs kommunegrænserne mod hhv. Skanderborg Kommune og Odder Kommune.  

Skanderborg Kommune og Odder Kommune 
Skanderborg Kommune har udpeget økologisk forbindelse langs kommunevandløbet Hørslev Bæk i tidligere 
kommuneplaner. Aarhus Kommune tilpasser på den baggrund de ‘økologiske forbindelser’ og de ‘potentielle 
økologiske forbindelser’ i overensstemmelse med Skanderborg Kommune. 

Aarhus og Odder Kommune deler Natura 2000-området Kysing Fjord. Mellem Odder Kommune og Aarhus Kommune 
er der samstemt økologiske forbindelser langs Fiskbæk og Sanderbæk. 

Bynære økologiske forbindelser 
Mellem byerne Hjortshøj og Lystrup løber Hjortshøj Bæk. Bækken er på enkelte stræk blevet åbnet og genslynget for 
at sikre opfyldelse af vandplanerne. Kilen mellem de to byer er delvis udlagt som Grøn Kile i Kommuneplan 2013. Der 
peges på at udlægge en økologisk forbindelse og potentiel økologisk forbindelse med henblik på at skabe bedre 
natursammenhæng omkring Hjortshøj Bæk, samt at give borgerne bedre rekreative muligheder.  

Endelig indebærer denne revision af de ‘økologiske forbindelser’ en udvidelse af naturområder og skove omkring 
Voldbækken. Der er tale om et område med et stort natur- og rekreativt potentiale, som bidrager til byrådets mål om 
en styrket ‘Liveability’ samt sikring af bynære landskaber som spredningsveje for vilde dyr og planter.  

Relation til øvrige kommuneplantemaer 
Stedvis berører de nye udpegninger af økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser områder, som 
var udpeget som ’Særligt værdifuldt landbrugsområde’ i Kommuneplan 2013. De økologiske forbindelser og 
landbrugsområderne er revideret i forhold til hinanden i Kommuneplan 2017:  

30 ha omdriftsareal, som tidligere var udpeget som Særligt værdifuldt landbrugsområde er overgået til Økologiske 
forbindelser og Potentielle økologiske forbindelser. Samtidig er 90 ha omdriftsjord, som tidligere var beliggende inden 
for de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser, overført til Særligt værdifuldt landbrugsområde. 
Samlet betyder revisionen, at de særligt værdifulde landbrugsområder udvides med ca. 60 ha omdriftsjord. 

Udpegningen af ‘økologiske forbindelser’ og ‘potentielle økologiske forbindelser’ angiver alene, hvor byrådet vil 
arbejde for at udvide, forbedre og sikre ubrudte natursammenhænge. Alle projekter inden for forbindelserne er 
baseret på frivillighed og i tæt samarbejde med involverede lodsejere. 

Den samlede revision  
I alt indbefatter revisionen af økologiske- og potentielle økologiske forbindelser en udvidelse af arealet med ca. 765 
ha.  

Samlet vurderes det, at revisionen af temaerne ‘økologiske forbindelser’ og ‘potentielle økologiske forbindelser’ ikke 
konflikter væsentligt med øvrige arealreservationer i kommuneplanen.  

Grønt Danmarkskort 
Byrådet skal på baggrund af statens krav til Kommuneplan 2017 udpege et Grønt Danmarkskort, som lokalt og 
nationalt skal udvide andelen af naturområder og sikre en sammenhængende værdifuld natur på tværs af 
Kommunegrænserne.  

Grønt Danmarkskort er en langsigtet naturstrategi frem mod 2050, der danner rammen for nye naturindsatser på 
tværs af administrative grænser, hvor stat, kommuner og private arbejder sammen om at sikre sammenhæng mellem 
naturarealerne for derved løbende at forbedre vilkårene for biodiversiteten. 
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Baggrunden for Grønt Danmarkskort er, at der både er behov for mere natur i Danmark og for bedre sammenhænge 
mellem naturarealerne. Ved at skabe mere og bedre sammenhængende natur sikres levesteder for vilde dyr og 
planter, og gode muligheder for at arterne kan sprede sig mellem naturområderne. Samtidig er der også behov for at 
øge kvaliteten i naturen og for flere store, robuste områder med afvekslende natur, hvor naturlige biologiske og 
fysiske processer som f.eks. græsning, brand, oversvømmelse, stormfald, nedbrydning, jorderosion, kysterosion og 
sandflugt kan udfolde sig frit. Det grønne Danmarkskort er en langsigtet vision. Visionen er, at Grønt Danmarkskort er 
fuldt realiseret i 2050. 

Grønt Danmarkskort medfører ikke en ny regulering af erhvervsinteresser eller private interesser, da udpegningen 
hverken indebærer ret eller pligt for lodsejere til at realisere de planlagte områder.  

Udformning af Grønt Danmarkskort 
Udpegningen af et Grønt Danmarkskort har overordnet ophæng i:  

• 1) Natura 2000 områderne, hvor Danmark har pligt til at gøre en særlig indsats for naturen,  
• 2) eksisterende værdifulde naturområder i Aarhus Kommune  
• 3) nye naturområder, som kan bidrage til udvide og sammenbinde eksisterende samt  
• 4) nye naturområder, som f.eks. kan bidrage til mere vand i landskabet eller vandmiljø.  
• 5) Endelig er det et krav, at indsatsen skal koordineres på tværs af kommunegrænser.  

I Grønt Danmarkskort i Aarhus Kommune indgår de fire Natura 2000 områder og en del af kommunes værdifulde 
naturområder. Eksisterende værdifulde natur indeholder både skov og lysåben natur. 

De værdifulde naturområder har Aarhus Kommune identificeret ved en botanisk kortlægning af kommunens 
beskyttede naturområde. Kortlægningen foretages over en 5-årig periode år. Derudover indgår biodiversitetskort fra 
de digitale naturkort. Biodiversitetskortene viser, de nationalt vigtigste naturområder baseret på den nyeste viden om 
tilstedeværelse af truede og sjældne arter. Eksisterende værdifuld natur indeholder både skov og lysåben natur. 

Nye naturområder som udvider og skaber sammenhæng 
Grønt Danmarkskort omfatter også intensivt dyrkede områder, som på sigt skaber sammenhæng mellem Natura 2000 
områder og andre eksisterende værdifulde naturområder, ved at områderne over tid udvikler sig til enten natur eller 
skov.   

Naturområder med synergi til andre indsatser  
I udpegningen til Grønt Danmarkskort indgår også områder, hvor en indsats for naturbeskyttelse eller 
naturgenopretning giver synergieffekter med f.eks. tilpasning til mere vand i landskabet, vandmiljø og rekreative 
interesser. Hermed sikrer kommunen flest mulige gevinster af de ressourcer, der investeres i en naturindsats. 
Eksempelvis indgår Hedeenge i Grønt Danmarkskort, hvor genskabelse af et vådområde giver synergi mellem mere 
natur, tilpasning af vandet til landskabet og rekreative interesser. 

Naturindsatsen inden for Grønt Danmarkskort 
Naturarealet skal vokse og forbedres gennem forskellige typer projekter - naturpleje, naturgenopretning, 
vådområdeprojekter og skovrejsning - gerne hvor det også giver gevinst for f.eks. klima, miljø, friluftsliv, turisme, 
sundhed og bymiljø. Intentionen er, at ny natur bliver skabt ved frivillighed og dialog med lodsejere. Lodsejere kan 
vælge at anvende de tilskudsmuligheder, som findes nationalt og under EU’s Landdistriktsprogram til f.eks. at 
finansiere en omlægning af landbrugs- eller skovbrugsdriften til mere naturvenlig drift, udtagning af lavbundsarealer 
og skovrejsning. 

Sammenhæng nabokommuner og til Kommuneplanen i øvrigt 
I Aarhus Kommune opfylder de ‘økologiske forbindelser’ og ‘de potentielle økologiske forbindelser’ kravene til Grønt 
Danmarkskort. De relevante dele af de ‘økologiske forbindelser’ og ‘potentielle økologiske forbindelser’ er derfor 
ophøjet som Grønt Danmarks kort. 

Dannelsen af et Grønt Danmarkskort for Aarhus Kommune er sket i samarbejdet med de omkringliggende kommuner. 
Koordineringen sikrer spredningsveje og naturindsats på tværs af kommunegrænsen. 
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Kommuneplanens forhold til anden planlægning   
Redegørelser vedr. forholdet til De statslige vandplaner og De statslige Natura2000 planer indgår som en del af 
hovedstrukturteksten og redegørelserne vedr. ’Vandet’ og ’Naturen’.  

Redegørelser vedr. den forholdet til den statslige trafikplan og trafikselskabernes trafikplan indgår som en del af 
hovedstrukturteksten og redegørelserne vedr. ’Forbundethed med omverdenen’ og ’Mobilitet og trafikale strukturer’. 

Regional Vækst- og udviklingsstrategi 
Regionsrådet har i samarbejde med de regionale vækstfora vedtaget en regional Vækst- og udviklingsstrategi 2015-
2025. Strategien har fokus på fire strategispor:  

• Bæredygtig omstilling 
• Sammenhængende byudvikling 
• Viden og kompetencer 
• Fokuseret vækst 

Aarhus Kommunes Planstrategi 2015 og de strategiske mål, som udmøntes i Kommuneplan 2017, ligger i god tråd med 
store dele af de strategiske overvejelser, mål og visioner fra den regionale Vækst- og udviklingsstrategi. 

Den regionale råstofplan  
Den regionale råstofplan 2016 indeholder retningslinjer for råstofindvindingen og udpeger råstofgrave og 
råstofinteresseområder. Aarhus’ Kommuneplan 2017 strider ikke mod de mål, retningslinjer og arealudlæg, der indgår 
i råstofplanen, og har indarbejdet arealudlægget ved Spørring Grusgrav i kommuneplanen.  

Sammenhæng med nabokommuners planlægning 
Aarhus Kommune samarbejder på mange måder med nabokommunerne Samsø, Odder, Skanderborg, Favrskov og 
Syddjurs Kommune og med de øvrige kommuner i Business Region Aarhus. 

Ved at kigge over kommunegrænserne ses der grundlæggende at være en enighed mellem Aarhus Kommune og 
nabokommunerne om at udvikle erhvervslivet og infrastrukturen med henblik på at øge produktionen og velstanden i 
området til alles gavn. Ligeledes er der en forståelse for en vis arbejdsdeling med hensyn til forsyningen af forskellige 
boligtyper, kulturtilbud og butikker m.v.   

I regi af Business Region Aarhus arbejdes for, at regionen udvikler sin nationale og internationale gennemslagskraft 
og konkurrenceevne. Det forudsætter en samlet erhvervs- og byudvikling. Kommunernes potentialer for forskellige 
former for bosætning, erhvervslokalisering, kultur- og uddannelsesinstitutioner skal sættes i spil. Og det handler om at 
sikre størst mulig trafikal mobilitet.  

Med henblik på at sikre en fremtidig høj mobilitet internt i Business Region Aarhus samt eksternt i forhold til 
regionens sammenhæng med omverdenen arbejder vi sammen med de øvrige kommuner for følgende: 

• Udbygning af kapaciteten i form af 6 spor på Østjyske Motorvej mellem Randers og Vejle  
• Udbygning af letbanenettet i Østjylland 
• Optimering af den kollektive trafiks konkurrenceevne (frekvens, koordinerede køreplaner, udvikling af 

stationer, kombinationsrejseanlæg) 
• Elektrificering af Hovedbanen fra Fredericia til Aalborg, herunder ombygning af Aarhus H med god kapacitet 

og mulighed for at betjene fremtidige tog 
• Udbygning af Rute 26 mod Viborg 
• Hurtigere togforbindelse mellem Aarhus og Hamborg 
• Videreudvikling af Aarhus Lufthavn i Tirstrup 

 
Ofte vil det være detailhandelsstrategien, som kan vække bekymring hos nabokommunerne, om hvorvidt 
hovedcentret i en region vil underminere den lokale butiksforsyning i nabokommunerne. Aarhus Kommunes strategi 
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for detailhandelsudviklingen i Kommuneplan 2017 er i det regionale perspektiv ikke ændret væsentligt i forhold til 
planlægningen i tidligere kommuneplaner. Ændringerne består i en styrkelse af centerstrukturen ved bremse op for 
udbygningen af enkeltstående butikker, og fremover kun muliggøre dem i positivt udpegede områder. De 
enkeltstående butikker placerer sig ofte ved indfaldsvejene, hvor pendlerne vil gøre deres indkøb, og opbremsningen 
vil derfor også komme nabokommunerne til gavn.  

Aarhus Kommune har under udarbejdelsen af kommuneplanen været i dialog med nabokommunerne om 
tværkommunale emner som fx naturudpegningerne og Grønt Danmarkskort. 

Planlæggerne i Business Region Aarhus har desuden dannet et fagligt netværk og har afholdt erfa-møder i 
forbindelse med udarbejdelsen af de nye kommuneplaner. 

VVM-pligtige anlæg 
Med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling, sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og integrere miljøhensyn ved 
tilladelse til projekter skal projekter, som kan påvirke miljøet væsentligt miljøvurderes, inden de etableres. Det foregår 
via en proces, hvor projektets påvirkninger af miljøet vurderes og offentligheden høres, inden der træffes beslutning 
om at tillade projektet. 
 
Hvilke anlæg og projekter der må antages at påvirke miljøet væsentlig og således kræver en forudgående vurdering af 
miljøpåvirkningerne, fremgår af to bilag til miljøvurderingsloven2: 
 

• Anlæg på bilag 1 – eksempelvis store kraftværker, motorveje, store affaldsforbrændingsanlæg, store 
højspændingsledninger og store havneanlæg – kræver altid vurdering af miljøkonsekvenserne ved nyanlæg, 

• mens anlæg på bilag 2 – eksempelvis mindre varmeværker, veje, campingpladser og anlæg til bortskaffelse af 
affald – kun skal miljøvurderes, hvis anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.  

 
Tidligere foregik miljøvurdering af projekter i en såkaldt VVM-redegørelse, som blev udarbejdet i tilknytning til 
regionplantillæg og – efter strukturreformen i 2007 – i tilknytning til kommuneplantillæg. I december 2013 blev 
planlovens regler om miljøvurdering af projekter ændret, således at der ikke længere er krav om, at kommuneplanen 
skal indeholde retningslinjer for anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt. 
 
Der er imidlertid flere af de projekter, som er miljøvurderet, der er omfattet af overgangsbestemmelser3, idet 
projekterne er anmeldt inden 1. januar 2014, og hvor det fortsat er relevant at opretholde de hidtidige retningslinjer, 
så de kan danne grundlag for at give VVM-tilladelse til projekterne.  
 
Der er foretaget en gennemgang af retningslinjerne fra Kommuneplan 2013 inkl. efterfølgende tillæg hertil, og det er 
vurderet at retningslinjerne for følgende projekter fortsat er relevante, og de opretholdes derfor som retningslinjer i 
kommuneplan 2017: 
 

• Udvidelse af Aarhus havn, tillæg nr. 1 til Regionplan 1997 (Århus Amt) 
• Transportcenter ved Årslev, tillæg nr. 14 til Regionplan 1997 (Århus Amt) 
• Forbedret vejforbindelse til Aarhus havn, tillæg nr. 111 til Kommuneplan 2001 
• Letbane i Aarhus-området etape 1, tillæg nr. 1 og 43 til Kommuneplan 2009 
• Forlægning af Herredsvej (Paludan Müllers Vej), tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 
• Containerterminal med håndtering af farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn, tillæg nr. 24 til Kommuneplan 

2013 (Miljøstyrelsen) 
• Biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg, tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013 (Naturstyrelsen) 
• Bering-Bedervejen, tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 

                                                                 
2 Lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Loven træder I kraft 16. maj 2017, og frem til da 
gælder planlovens VVM-bestemmelser, jf. bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af vise offentlige og private anlægs virkning på 
miljøet (VVM) I medfør af lov om planlægning. 
3 Jf. § 4, stk. 3 i Lov nr. 1630 af 26/12/2013. Denne overgangsbestemmelse fremgår fortsat at planloven efter at denne er ændret ved lov nr. 427 af 
18/05/2016, § 4, jf. LBK nr. 1529 af 23/11/2015, opremsningen af forskellige overgangsbestemmelser. 



KOMMUNEPLAN 2017 – REDEGØRELSEN, januar 2018  77 

• Heliports og parkeringshus på Aarhus Universitetshospital i Skejby, tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2013 
 
Enkelte af retningslinjerne er dog revideret i forhold til de oprindelige region- og kommuneplantillæg som konsekvens 
af, at der er udarbejdet lokalplan, og/eller at anlæggene er delvist etablerede. 
 
Tillægget for Containerterminalen er udstedt af Miljøstyrelsen og kan ikke ændres af Aarhus kommune. 
 
Tillægget for Biomasse anlægget ved Lisbjerg er udstedt af Naturstyrelsen (nu Styrelsen for Vand og Naturforvaltning) 
og kan ikke ændres af Aarhus Kommune. Dog er bestemmelsen om linjeføring for tilhørende 
varmetransmissionsledning udtaget af kommuneplanen efter ønske fra Naturstyrelsen, idet transmissionsledningen er 
etableret og tracéet sikret ved servitutter. 
 
De overførte og gældende retningslinjer indgår som bilag til Kommuneplan 2017: Bilag vedr. anlæg, der kan påvirke 
miljøet væsentligt. 
 
Endvidere er følgende projekter under behandling inden for overgangsordningen, hvor der forventes udarbejdet tillæg 
til kommuneplanen med retningslinjer for projekterne: 
Ny vej til Moesgård Museum 
 
Retningslinjer for følgende anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt, er udgået af planen, idet anlæggene er etableret 
og taget i brug: 

• Anlæg på Aarhus Havn til behandling af bl.a. olieholdigt affald (Jysk Miljørens A/S) 
• Nyt IKEA ved Graham Bells Vej i Skejby 
• Ændring af tankoplag Ceylonvej 3, Aarhus Havn. 
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BILAG 1: Datablade for nye, udpegede kulturmiljøer (tidligere 
potentielle kulturmiljøer i Kommuneplan 2013) 
 

Beskrivelser af de ni endeligt udpegede kulturmiljøer samt rettelse til eksisterende udpegning er vedlagt til 
nærværende redegørelse og tilføjet som rettelsesark til Kulturhistorisk Redegørelse 2013, der fortsat vil være bilag til 
kommuneplanen. Efter endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 opdateres Kulturhistorisk Redegørelse svarende til 
de ændrede udpegninger. De seks kulturmiljøer, der udpeges som en del af Kommuneplan 2017:  

• Astrup Mose 
• Ballehage Havbad 
• Den Permanente Søbadeanstalt 
• Slagterigrunden 
• Aarhus Kommunehospital 
• Aarhus Amtssygehus 

 
Datablade vedlagt til orientering – Kulturmiljøer udpeges gennem anden planlægning: 

• TULIP (udpegningen følger Lokalplan 1029 med kommuneplantillæg) 
• Ø gadekvarteret (udpegningen følger Lokalplan 1040 med kommuneplantillæg med ændring jf. byrådets 

endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017) 
• Jydsk Møbelfabrik mv. (er vedtaget med lokalplan 973) 
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Astrup Mose  
 
Lokalsamfund: nr. lokalsamfundsnavn 
 
Kulturmiljøtype: Udnyttelse af naturressource - tørvegravning 
 
Tid: Intensiv tørvegravning under 2.verdenskrig  
 
Kulturmiljøets hovedtræk: 
Tørvegravning i Danmark er kendt allerede i jernalderen, endda også tidligere, og helt frem til efter anden verdenskrig. 
Tørv anvendes som billig brændsel og energikilde. Selvom brugen af tørv herhjemme i dag stort set er forsvundet, 
forekommer anvendelsen af tørv som brændsel også i dag i mange andre lande. 
 
Der findes forskellige metoder til optagning og forarbejdning af tørv og i landskabet, især ved moser, findes ofte spor 
efter tørvegravning, som under krigene herhjemme var særligt udbredt. Udover at tjene som erstatning for 
manglende forsyninger af andre brændselsmaterialer, beskæftigede tørvegravning under krigene en del af 
befolkningen på landet. 
 
I Astrup Mose ses tydelige spor efter den forholdsvise omfattende tørvegravning, der fandt sted under den sidste 
verdenskrig. Vandstanden i den nærliggende Solbjerg sø blev sænket og de tilstødende moser og engarealer i et vist 
omfang drænet. Herved blev både vundet ny landbrugsjord og åbnet mulighed for tørvegravning i moserne. 
Tørvegravning i Astrup Mose udviklede sig under anden verdenskrig og holdt adskillige af lokalbefolkningen 
beskæftiget i en tid, hvor der således var mangel på både brændsel og arbejde. 
 
Der er i dag markante spor efter tørvegravning i Astrup Mose. Særligt på luftfoto ses tydeligt de store vandhuller efter 
den tørveindustri, der fandt sted under krigen. Der har givetvis også fundet tørvegravning sted før anden verdenskrig 
– på ældre kort ser man markeringer, der kan indikere vandfyldte huller efter gravning i mosen. 
 
Bærende elementer: 

• Tørvegravene og sporene efter dem som vandfyldte huller.  
• Mosens beliggenhed i en tydelig lavning i et ellers åbent og bakket landskab. 

 
Sårbarhed: 

• Tilgroning og hindring af adgang via stier og broer over mosen. 
• Ændring af landskabet og utilpasset naturgenopretning. 

 
Bemærkninger: 
Astrup Mose – arkæologiske forhold (afsnittet vil stå i en tekstboks) 

Ud over de markant synlige spor efter tørvegravning i nyere tid og udpegning som kulturmiljø under dette tema, 
rummer Astrup Mose også en interessant fortælling under forhistorisk tid, særlig på grund af sin orientering og 
beliggenhed i landskabet. Fra Moesgård Museum: 

Landskabeligt indgår Astrup Mose i et 11 km langt markant sydøst-nordvest orienteret dalstrøg, der hovedsagelig 
består af Stilling Sø og Solbjerg Sø mod nordvest og Astrup og Løjenkær Moser som den mere eng- og moseprægede 
del   i sydøst. I stenalderen var sidstnævnte to mosedrag også søer, og det langstrakte sø-system udgjorde en barriere 
for vandrende dyr og mennesker. Netop dette er interessant i forhold til de tidlige jægerstammer, der befolkede 
landet i de første årtusinder efter istidens afslutning (12.000-8.500 f.Kr.). I begge ender af Astrup Mose, hhv. ved 
Solbjerg og ved Balle, finder vi såkaldte ”tvangspassager”, hvor migrerende dyr, primært rensdyret, havde mulighed 
for at krydse dalen på de smalleste steder og dermed slippe for den store omvej omkring hele dalsystemet. 
Landskabet lige omkring mosen er derfor et typisk område, hvor vi kan forvente bosættelsesspor fra de tidlige 
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rensdyrjægere. Der er endnu ikke konstateret egentlige bopladser i området, men enkelte flintfund fra dalsiderne 
antyder aktiviteter fra perioden. Fundet af et komplet elsdyrskelet i mosen ved Løjenkær i 1940 er dateret til ca. 8.300 
f.Kr. og kan muligvis have baggrund i en jagtsituation, hvor dyret er jaget ud i søen og druknet.  

Selve mosedraget er kraftigt præget af vandfyldte tørvegrave fra tiden omkring 2. verdenskrig. I forbindelse med 
denne tørvegravning er der registeret enkelte arkæologiske fund fra mosens sydlige del. En såkaldt ”fiskehaledolk” fra 
slutningen af stenalderen (ca. 2.000 f.Kr.). Der er sandsynligvis tale om en offergave, der er lagt ud i den daværende 
sø. Lignende fund kendes også fra den tilstødende Solbjerg Sø.  

Sammen med dolken er der indleveret et stykke ”jern”, som vi dog ikke ved ret meget om. Ofringer fra jernalderen i 
moserne er imidlertid et kendt fænomen, og vi er blot 9 km fra de berømte våbenofferfund i Illerup Ådal ved 
Skanderborg. Gravhøje, brandgrave og spor efter bebyggelse i bronze- (1.800-500 f.Kr.) og jernalderen (500 f.Kr.-800 
e.Kr.) kendes jævnt spredt omkring Astrup Mose og Solbjerg. Erfaringsmæssigt ved vi, at moseområderne omkring 
disse perioders bebyggelser meget ofte indgik i både profane og rituelle aktiviteter. Desværre er sporene nok ikke 
blevet opdaget eller dokumenteret under krigens tørvegravningsaktivitet, men urørte dele af mosen kan stadig 
gemme på vigtige informationer. Ofte blev moserne ved jernalderens begyndelse (ca. 500 f.Kr.) udnyttet til netop 
tørvegravning. Tørven har sandsynligvis indgået i bearbejdningen af det nye råstof – jernet, og de efterladte 
tørvegrave blev ikke sjældent genstand for ritualer og ofringer af lerkar eller slagtede dyr, og i sjældnere tilfælde 
findes moselig eller skeletter på bunden af de gamle tørveskær.  

Litteraturliste 
Kilde: Egnsarkivet i Solbjerg. 
Kilde: Moesgård Museum. 
Gyldendal Den Store Danske – Tørv 
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Ballehage Havbad 

 
Lokalsamfund: nr. lokalsamfundsnavn 
 
Kulturmiljøtype:  
Kystmiljøet - Havbade 
 
Tid:  
Første anlæg opført 1929 
 
Kulturmiljøets hovedtræk: 
Bedre hygiejne fik i slutningen af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet et større fokus. Kontakten til vand, herunder 
miljøet langs de danske strande, blev en mere naturlig del af hverdagen og en del badehuse, offentlige badeanstalter 
og strandpavilloner blev opført i perioden. I dag har behovet i forhold til brugen af badeanstalter ændret sig. Den 
personlige hygiejne og det daglige bad sker derhjemme, men havbade og badeanstalter er stadig en del af 
kystlandskabet flere steder i Danmark, fortrinsvis nu som rekreative fritidsanlæg. 
 
Den sidste, større anstalt i Aarhus i bynære omgivelser forsvandt sidst i 1800-tallet på grund af de ugunstige 
miljøforhold, den ekspanderende havn medførte. Andre havbade blev etableret lidt længere væk fra bymidten, men 
de forsvandt igen som følge af havnens løbende behov for udvidelser og blev med tiden erstattet af større 
badeanstalter, endnu længere væk, nord og syd for bykernen. 
 
BALLEHAGE 
Ballehage Havbad blev opført i 1929 og afløste en tidligere badeanstalt i området. De nuværende bygninger blev 
udvidet i 1979 og senest er der anlagt en badebro. 
 
Den tidligere badeanstalt i området blev opført i 1910 og havde et mere markant udtryk end   det nuværende anlæg. 
Badet fra 1910 (Trouville) bestod af en aflang, lys træbygning, opført som et mindre palæ i historicistisk stil. 
Efterfølgeren Ballehage Havbad fremstår også samlet set som en aflang træbygning, men langt mere enkel i sin 
fremtoning end forgængeren. 
 
Bærende elementer: 

• Bygningsanlæg og badebroer opført i træ. Skov- og kystlinje, der knytter sig til stedet og understøtter 
relationen til kystlandskabet. 

 
Sårbarhed: 

• Ballehage Havbad er sårbart overfor ekstreme vejrforhold, saltpåvirkning, storme mv. og manglende 
vedligehold.  

• Ændrede brugsvaner kan få indflydelse på anlægget og resultere i ombygninger, tilbygninger mv., der slører 
det enkle og karakteristiske anlæg. 

 
Bemærkninger: 
Afgrænsningen definerer kulturmiljøets kerneområde. Kerneområdet skal ses i samspil med kyst- og skovlandskabet 
langs bugten.  
 
Litteraturliste 
 
Aarhus byens historie bind 1 – 4 
”De skabte Aarhus – anden samling”. Ib Gejl 1992 
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http://aarhuswiki.dk/wiki/Den_Permanente_S%C3%B8badeanstalt 
http://aarhuswiki.dk/wiki/Ballehage 
Rapport om Århus Kommunes Havbade, Sport og Fritid. Juli 2007 
 

 
  

http://aarhuswiki.dk/wiki/Den_Permanente_S%C3%B8badeanstalt
http://aarhuswiki.dk/wiki/Ballehage
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Den Permanente Søbadeanstalt 

 
Lokalsamfund: nr. lokalsamfundsnavn 
 
Kulturmiljøtype:  
Kystmiljøet - Havbade 
 
Tid:  
Første anlæg opført 1933 
 
Kulturmiljøets hovedtræk: 
Bedre hygiejne fik i slutningen af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet et større fokus. Kontakten til vand, herunder 
miljøet langs de danske strande, blev en mere naturlig del af hverdagen og en del badehuse, offentlige badeanstalter 
og strandpavilloner blev opført i perioden. I dag har behovet i forhold til brugen af badeanstalter ændret sig. Den 
personlige hygiejne og det daglige bad sker derhjemme, men havbade og badeanstalter er stadig en del af 
kystlandskabet flere steder i Danmark, fortrinsvis nu som rekreative fritidsanlæg. 
 
Den sidste, større anstalt i Aarhus i bynære omgivelser forsvandt sidst i 1800-tallet på grund af de ugunstige 
miljøforhold, den ekspanderende havn medførte. Andre havbade blev etableret lidt længere væk fra bymidten, men 
de forsvandt igen som følge af havnens løbende behov for udvidelser og blev med tiden erstattet af større 
badeanstalter, endnu længere væk, nord og syd for bykernen. 
 
DEN PERMANENTE 
I 1933 opførtes Den kommunale Badeanstalt og Svømmehal i Spanien. Samtidig opførtes Aarhus Søbad nedenfor 
Sjette Frederiks Kro (Salonen) nord for byen og en privat anlagt cykelsti langs vandet blev gjort offentlig tilgængelig. 
Både Badeanstalten i Spanien og Aarhus Søbad (senere Den Permanente) er tegnet af Stadsarkitekt Frederik Draiby. 
Søbadet blev opført som et lidt større anlæg, end det, der står tilbage i dag - anlægget led skade under en storm i 
1965, hvor dele af de yderste konstruktioner forsvandt. 
 
Den Permanente er oprindeligt opført med fælles lukket badestrand, toiletter og opdelte afdelinger. 
 
Det symmetriske anlæg er i dag stadig velfungerende og med mange besøgende – trods slid på anlæg og det sårbare 
men også karakteristiske træ som gennemgående byggemateriale. I forbindelse med forbedringer af anlægget i 
1960’erne, blev søbadet i folkemunde døbt ”Den Permanente”. Anlægget skal ses sammen med skoven og bugten, 
med mulighed for kig ind over Aarhus by og de nye bynære havneanlæg mod syd.  
 
Sjette Frederikskro er opført i 1826 – mere end 100 år før Den Permanente. At man alligevel bør opfatte Den 
Permanente og kroen i et samlet miljø er baseret på baggrund af de anlæg, der i sin tid blev opført sammen med 
kroen og som viser en klar sammenhæng mellem kro og kyst: Trappen fra kroen til kysten har før hen været bred og 
aksialt placeret og mundet direkte ud i en tidligere bade- og anløbsbro for skovbåde på stedet, hvor Den Permanente 
således senere blev opført. Forbindelsen er der også i dag – men trappen er flyttet mod syd og med en mere anonym 
fremtoning. 
 
Bærende elementer: 

• Bygningsanlæg og badebroer opført i træ. Skov- og kystlinje, der knytter sig til stedet og understøtter 
relationen til kystlandskabet. 

• Sammenhæng og stiforbindelse til Sjette Frederiks Kro – stiforbindelsen bør fremhæves med henvisning til 
den tidligere placering. 

 
Sårbarhed: 
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• Den Permanente er sårbar overfor ekstreme vejrforhold, saltpåvirkning, storme mv. og manglende 
vedligehold.  

• Ændrede brugsvaner kan få indflydelse på anlægget og resultere i ombygninger, tilbygninger mv., der slører 
det oprindelige anlæg. 

 
Bemærkninger: 
Afgrænsningen definerer kulturmiljøets kerneområde. Kerneområdet skal ses i samspil med kyst- og skovlandskabet 
langs bugten.  
 
Litteraturliste 
Aarhus byens historie bind 1 – 4 
”De skabte Aarhus – anden samling”. Ib Gejl 1992 
http://aarhuswiki.dk/wiki/Den_Permanente_S%C3%B8badeanstalt 
Rapport om Århus Kommunes Havbade, Sport og Fritid. Juli 2007 
 

 
 
 
 
 
  

http://aarhuswiki.dk/wiki/Den_Permanente_S%C3%B8badeanstalt
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Slagterigrunden 

 
Lokalsamfund: nr. lokalsamfundsnavn 
 
Kulturmiljøtype:  
By – industri og erhvervsområde 
 
Tid:  
Første anlæg opført 1895 
 
Kulturmiljøets hovedtræk: 
Den industrielle udvikling, jernbanens etablering i 1862 og den store tilvækst til byerne nødvendiggjorde nye anlæg 
indenfor blandt andet transport, forsyning og anlæg til forbedring af hygiejneforhold. Havnen var det oplagte sted til 
etablering af disse forholdsvis store, tekniske anlæg og i takt med at havnen i Aarhus udviklede sig fra åhavn til 
kysthavn / industrihavn, blev der inden for en forholdsvis kort periode (sidste halvdel af 1800tallet) anlagt Aarhus 
Gasværk, Aarhus Kalkværk, Aarhus Offentlige Slagtehus og Aarhus Elværk i området syd for åens munding. Vest herfor 
blev Centralværkstedet anlagt i tilknytning til jernbanen.   
 
Efter en lang tradition med slagterivirksomhed i Aarhus og med tiden skærpede hygiejneforhold, etableredes endeligt 
Aarhus Slagtehus i 1895. Med de bedre hygiejneforhold, der fulgte slagtehuset, havde byens slagtere en mulighed for 
at konkurrere med de industrielle slagterier på landet. Huset stillede slagtefaciliteter og kontrol til rådighed for byens 
slagtemestre og placeringen nær jernbanenettet gav øgede og nye muligheder for transport og eksport. I sidste 
halvdel af 1900tallet gennemgik slagteriet en modernisering og gik over til kun at foretage slagtning af kreaturer – 
tidligere blev slagtet både svin, heste og høns. Organisering og produktion har fulgt udviklingen og i dag er Aarhus 
Slagtehus et aktieselskab med ansatte og med det fulde ansvar for processen. Dele af områdets bygninger, fra tiden 
da man slagtede mere alsidigt, rummer i dag andre funktioner. 
 
De første bygninger fra 1895 blev opført i områdets nordlige del. Bygningerne rummede forskellige slagtehaller, 
stalde, skolderum samt sekundære funktioner og endelig administration og kødkontrol i bygningen på hjørnet af 
Jægergårdsgade og Spanien. Flere af de ældste bygninger er trods nedlagte funktioner, stadig repræsenteret i 
området. Mod øst ligger kvægtorvet, der blev dannet, da kvægtorvet flyttede fra Vesterbro Torv i 1907. Slagteriet 
udvidede anlægget ved samme lejlighed, hvor også restaurant Kohalen og de lave staldbygninger mod øst langs 
Sydhavnsgade blev opført, samt etablering af sporforbindelse til jernbanenettet. 
 
Området fremstår trods slid på bygninger og uderum med stor original substans – området har, som det er typisk for 
ældre industriområder, udviklet sig over tid og rummer stadig oprindelig virksomhed. Bygninger, der i takt med 
modernisering og effektivisering er blevet funktionstømte, er stadig i området og tegner sammen med en klar indre 
gadestruktur og ensartet skala områdets karaktertræk. Halvmur mod Strandvejen definerer miljøet mod vest og 
optager terrænspring. Trods området fremstår forholdsvis lukket, opleves imidlertid både havnen mod øst og 
karrebyen mod vest tæt på. 
 
Bærende elementer: 
Bygninger, der repræsenterer klassiske typer af industribygninger, brugsbygninger og deres samspil i en intern, 
aflæselig struktur. Halvmur mod Strandvejen, der klart afgrænser området og definerer miljøet. Placeringen tæt på 
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indre by, havn og de kommende omdannelser på Midtkraftgrunden i forbindelse med realiseringen af De Bynære 
Havnearealer, gør området særligt attraktivt i forhold til konvertering til anden anvendelse.  
 

• De ældste industribygninger 
• Intern struktur  
• Skala 
• Halvmur mod Strandvejen 
• Brostensbelægning 
• Jernbanespor 

 
Sårbarhed: 
Uderumsbearbejdninger og utilpasset nybyggeri, der får oprindelige og bevaringsværdige bygninger til at fremstå som 
fragmenter og uden sammenhæng. Herved mister området fortælleværdi. Bygningsændringer, der væsentligt slører 
de bærende værdier i de enkelte bygninger, der er med til at fortælle områdets historie.  
 

• Sårbart over for ændringer, der slører industrikarakteren og derved forringer områdets fortælleværdi.  
• Sårbart over for brud på skala og struktur. 

 
Bemærkninger: 
Der er bevaringsværdige bygninger i området. Ud over disse, er der bygninger, der ikke er bevaringsværdige, men som 
indeholder transformationsværdi eller værdi i forhold til at understøtte struktur og skala. Der er derfor foretaget en 
registrering af bygningerne i forhold til bevaringsværdi og transformationsværdi. 
 
Litteraturliste 
Aarhus registranter 1984. 
Aarhus byens historie bind 1 – 4 
”De skabte Aarhus – anden samling”. Ib Gejl 1992 
”Slagtehuset – en offentlig servicevirksomhed i 100 år”. Århus Bymuseum 1995 
Bygningskultur 2015 – ”Industriens bygningsarv”. 
http://bygningskultur2015.dk/industriarv/arkitektur/ 
Aarhus Leksikon. http://www.aakb.bib.dk/lokhist/aarhleks/r00590.htm 
 
 
 
  

http://bygningskultur2015.dk/industriarv/arkitektur/
http://www.aakb.bib.dk/lokhist/aarhleks/r00590.htm
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Aarhus Kommunehospital 
 
Lokalsamfund: nr. lokalsamfundsnavn 
 
Kulturmiljøtype:  
By – særlig institution 
 
Tid:  
Første anlæg opført 1893  
 
Kulturmiljøets hovedtræk: 
I anden halvdel af 1800tallet begyndte der at ske markante fremskridt i behandlingen af legemlige og psykiske 
sygdomme i Danmark. Synet på ”den syge” ændrede sig og hospitaler blev ikke længere betragtet som steder for 
opbevaring af syge fattige. Dette betød også opførelsen af nye og efter samtiden større og mere moderne sygehuse. I 
1882 blev Aarhus Amtssygehus taget i brug ved Kroghsgade– godt ti år senere, i 1893, indviedes Aarhus 
Kommunehospital ved Nørre Boulevard.  
 
Før ca. 1930 fungerede mange af de danske sygehuse som selvstændige driftsenheder. I løbet af 1930erne gik 
udviklingen stærkt – og tanken om oprettelse af centralsygehuse opstod. For at modsvare det voksende behov, 
oprettede de enkelte amter større sygehuse, hvor investeringer og udbygninger blev samlet. De mindre sygehuse i 
amtet kunne derved henvise mere eller særligt behandlingskrævende patienter til de centrale sygehuse. Udviklingen 
blev blandt andet støttet af en statslig refusion, der blev givet nybyggeri, og efter 1960 havde større danske 
provinsbyer både et kommunalt og et amtsligt ejet centralsygehus. Opførelsen af 1900tallets nye sygehuse ses ofte 
herhjemme som særlige bygningsanlæg, der markerer sig i by landskabet. 
 
Efter opførelsen af de første bygninger ved Nørre Boulevard i 1893, er Aarhus   Kommunehospital udvidet ved flere 
lejligheder. Allerede i de første årtier af 1900tallet, omkring 1915, blev der bygget til. Trods variationer i udtryk og 
skala, er stilen historicistisk, hvor det røde tegl og de hvidmalede vinduesrammer af træ er markante og 
gennemgående træk. Arkitekt Thomas Arboe stod for opførelsen af de første bygninger og Rudolf F. Clausen for 
udvidelsen godt 20 år senere. 
 
1930 blev startskuddet til opførelsen af det Kommunehospital, der overvejende tegner sig. C. F. Møller og Kay Fisker 
var arkitekterne bag de første udvidelser i perioden – sidenhen C. F. Møller alene. De to arkitekter vandt 
konkurrencen for hospitalet i 1930 og bygningerne orienterer sig ud fra en samlet, bearbejdet plan i struktur efter 
hospitalets første bygninger og ligger således orienteret vinkeret mod Nørrebrogade, langs terrænkoterne. Hospitalet 
er samlet omkring en nord-sydgående intern fordelingsvej, hvor de østligst beliggende bygninger (overvejende service 
bygninger og funktionærboliger) er placeret mindre ”stramt”, dog tydeligt underordnet den definerede struktur. 
Bygningerne varierer i skala og udformning, men har alle et klart og enkelt formsprog. Materialeholdningen er det 
røde tegl og de hvide vinduesrammer – et træk, der således er gennemgående for alle områdets bygninger gennem 
tiden. 
 
Historisk rids – de første bygninger og større udvidelser: 
 

• Det første hospital opføres i 1893 mod Nørre Boulevard. Arkitekt Thomas Arboe. 
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• De første udvidelser omkring 1915, nord for de første bygninger. Arkitekt Rudolf F. Clausen. 
• Markante udvidelser efter en samlet plan i perioden 1935 – 1960. Arkitekt Kay Fisker og C. F. Møller – efter 

ca. 1940 C. F. Møller. 
 

I 1959 opførtes Højhuset, tegnet af C. F. Møller. Bygningen markerer sig i området og bryder i skala og orientering den 
øvrige stringente struktur. Arkitekturen er en gentagelse af de øvrige bygninger og trods variation - eller på grund af 
den, idet bygningen står som en markør for hospitalet - udgør bygningen en væsentlig del af det samlede miljø.  
 
I årerne efter 1960 er området bebygget yderligere. Denne udbygning er sket ved mindre tilbygninger og fortætning 
generelt – nogle steder med midlertidige pavilloner i et markant anderledes formsprog og materialevalg. 
Fortætningen har nogle steder trængt de rum, der med Kay Fiskers og C. F. Møllers plan har været tænkt som gårdrum 
og en del af hospitalets rekreative udearealer. 
 
Hele anlægget fremstår trods bygningsfortætning med stor fortælleværdi. Bygningerne og det aflæselige, stramme 
hovedgreb fra 1935 vurderes at være et godt eksempel på et markant bygningskompleks fra en tid, hvor ikke alene 
sygehusvæsnet udvikler sig, men også fra en tid, hvor interessen for det enkle og stærke greb kommer til udtryk i det 
byggede. En stilart affødt af samtidens strømninger om rationalitet og funktionalitet, men også ønsket om lys og luft. 
Nærheden til Universitetet er slående – dog med mere stringens og pragmatik over sit samlede udtryk; Aarhus 
Kommunehospital er ikke som Aarhus Universitet ”overdådigt” grupperet omkring et parklignende anlæg. 
Udnyttelsesgraden er stor og det afspejles i det samlede anlæg. 
 
Bærende elementer: 
Samspillet mellem bygningskroppe og plandisponering. Stor grad af originalitet. Det stramme og præcise formsprog. 
Orienteringen fremhæver de markante gavlpartier i bygningerne fra 1935 og frem.  
 

• Hospitalets aflæselige udvikling. 
• Det overordnede stramme og præcise formsprog i bebyggelsen fra 1935 og frem, der går fra plandisponering 

til bygningsudtryk.  
• Bygningsmæssige karakteristika: Saddeltaget, tagafslutning uden udhæng, markante gavle, rytmefast 

facadeproportionering, vinduernes placering tæt på facadeplanet og de spinkle stålprofiler.  
• Gennemgående brug af det røde tegl og hvidmalede bygningsdele som døre, vinduesrammer, gelændre og 

altandele. 
 

Sårbarhed: 
Bygningsændringer, der slører de bærende værdier i de enkelte bevaringsværdige bygninger. De senere utilpassede 
bygningstilføjelser betragtes som reversible og bør fjernes for at understøtte kulturmiljøet. Området vil fremadrettet 
således være sårbart over for nybyggeri, der ikke forholder sig til den struktur, der blev skitseret af Kay Fisker og C. F. 
Møller. 
  

• Sårbart over for bygningsændringer, hvor de bygningsmæssige karakteristika sløres. 
• Utilpasset nybyggeri, der ikke understøtter den stramme struktur. 

 
Litteraturliste 
Århus byens historie bind 1 – 4 
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Århus – Registrant Indre By 
Arkitekten 1931 og 1935 (Arkitekten Ugehæfte 1931 og Arkitekten Månedshæfte 1935) 
Gyldendal – Den Store Danske. Sygehuse 
Arkitektur Guide Jylland. Olaf Lind 2002 
Aarhus Kommunehospital – Aarhus Wiki 
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Aarhus Amtssygehus 

 
Lokalsamfund: nr. lokalsamfundsnavn 
 
Kulturmiljøtype:  
By – særlig institution 
 
Tid:  
Første anlæg opført 1935 
 
Kulturmiljøets hovedtræk: 
I anden halvdel af 1800tallet begyndte der at ske markante fremskridt i behandlingen af legemlige og psykiske 
sygdomme. Dette betød også opførelsen af nye og efter samtiden større og mere moderne sygehuse.  
 
Før ca. 1930 fungerede mange af de danske sygehuse som selvstændige driftsenheder. I løbet af 1930erne gik 
udviklingen stærkt – og tanken om oprettelse af centralsygehuse opstod. For at modsvare det voksende behov, 
oprettede de enkelte amter større sygehuse, hvor investeringer og udbygninger blev samlet. De mindre sygehuse i 
amtet kunne derved henvise mere eller særligt behandlingskrævende patienter til de centrale sygehuse. Udviklingen 
blev blandt andet støttet af en statslig refusion, der blev givet nybyggeri, og efter 1960 havde større danske 
provinsbyer både et kommunalt og et amtsligt ejet centralsygehus. Opførelsen af 1900tallets nye sygehuse ses ofte 
herhjemme som særlige bygningsanlæg, der markerer sig i by landskabet. 
 
Det første Amtssygehus i Aarhus blev opført på Frederiksbjerg i 1882 og blev 1907 udvidet med den nu forsvundne 
hovedbygning langs Ingerslevs Boulevard. På grund af et stærkt stigende befolkningstal for det område, som 
Amtssygehuset dækkede, opstod der hurtigt behov for nye udbygninger. Omkring 1930 købte Aarhus Kommune det 
gamle Amtssygehus på Frederiksbjerg (- sygehuset blev i 1940erne omdannet til kommuneskole) og tilbød samtidig 
gratis Aarhus Amt grunden ved Viborgvej til opførelsen af et nyt og større Amtssygehus.  
 
Det nye Amtssygehus blev opført af arkitekt Axel Høeg-Hansen i 1935. Den skrånende grund blev nivelleret og udover 
mindre servicebygninger og et kapel mod nord, består det oprindelige anlæg af den lange funktionærbygning mod 
Tage-Hansens Gade og den tredelte patientbygning mod det store haveanlæg mod syd. Vinkleret på patientbygningen 
blev behandlingsbygningen opført. Anlægget er akseopdelt anlagt: Hovedindgangen gennem porten midt i 
funktionærbygningen mod Tage-Hansens Gade fortsætter i en central ”hovedgade” langs behandlingsbygningen og 
midteraksen i haveanlægget mod syd peger frem mod den tragtformede Regenburgs Plads ved Silkeborgvej. 
Haveanlægget var tænkt som en del af rekreationen af de indlagte og på den måde indgå som en del af 
behandlingsforløbet.  
 
Den varierende skala og vekslen mellem de mindre, velproportionerede ”gaderum” mod nord og det åbne, brede rum 
med kig over Aarhus mod syd karakteriserer således det oprindelige anlæg. Koblingen til øvrig by er velovervejet trods 
anlæggets indre fokus. 
 
Arkitekturen balancerer mellem nyklassicisme og funktionalisme, hvor symmetri i kombination med få men 
betydningsfulde bygningsdetaljer er vigtige for det samlede udtryk. Særligt karakteristisk for Aarhus Amtssygehus er 
den meget lave taghældning, det røde murværk med vandrette, gule bånd og de markerede indgangspartier. Altaner 
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og trappetårne er sammen med andre fremhævede partier moduleret eller ´trukket´ ud af facaden – et træk, der giver 
variation samtidig med at være en naturlig del af helheden.  
 
Over tid er der sket bygningsudvidelser langs Tage-Hansens Gade, langs den centrale ”hovedgade” inde i anlægget og i 
parken. Bygningerne adskiller sig samlet set i skala og udtryk fra de oprindelige bygninger og flere har karakter af 
barakbyggeri. Bygningerne underbygger ikke det oprindelige, klare anlæg – særligt forstyrres parkens oprindelige 
symmetri og ”hovedgadens” klare forløb er snævret ind på grund af udvidelsen af behandlingsbygningen i 1967.  
 
Anlægget fremstår trods slørende udvidelser med stor fortælleværdi. Trods bygningstilføjelser, tegner de oprindelige 
bygninger stadig strukturen. Anlægget vurderes at være et godt eksempel på et markant bygningsværk fra en tid, hvor 
ikke alene sygehusvæsnet udvikler sig, men også fra en tid, hvor interessen for det enkle og stærke greb i arkitekturen 
kommer til udtryk i det byggede. Anlægget fremstår med en arkitektur, hvor nyklassicisme og den for samtiden nye 
stil ´funktionalisme´ forenes i et særligt elegant formsprog. 
 
Bærende elementer: 
Det oprindelige hospitalsbyggeri i samspil i en sløret men aflæselig hovedstruktur. Velovervejet kobling til øvrig by. 
Haveanlægget, trods slørende bygningstilføjelser. Disse tilføjelser betragtes som reversible. Haveanlæggets 
skærmende randbeplantning. Placeringen tæt på indre by gør området særligt attraktivt i forhold til konvertering til 
anden anvendelse.  
 

• De ældste hospitalsbygninger   
• Akser og symmetri 
• Hovedgreb: Rummet og udsigten mod syd med den store, dominerende patientbygning som hovedelement 

kontra det tætte og bynære mod nord. Randbeplantning mod syd, der omkranser det tidligere storladne 
parkrum 

• Skala og kobling til øvrig by – herunder hovedadgangen fra Tage-Hansens Gade  
 

Sårbarhed: 
Uderumsbearbejdninger og utilpasset nybyggeri, der får området til at miste fortælleværdi og sammenhæng. 
Bygningsændringer, der væsentligt slører de bærende værdier i de enkelte bevaringsværdige bygninger. De senere 
bygningstilføjelser i parkrummet betragtes som reversible og bør fjernes for at understøtte kulturmiljøet. Parkrummet 
vil fremadrettet således være sårbart over for nybyggeri, der ikke respekterer det åbne rum og ikke forholder sig til 
den oprindelige struktur og akse. 
  

• Sårbart overfor slørende bygningsændringer, hvor de bevaringsværdige bygningers tåleværdi overskrides 
• Utilpasset nybyggeri, der ikke understøtter oprindelig struktur 

 
Bemærkninger: 
Der er bevaringsværdige bygninger i området. Ud over disse, er der bygninger, der ikke er bevaringsværdige, men som 
indeholder transformationsværdi i forhold til at understøtte struktur og skala. Der er derfor foretaget en registrering 
af bygningerne i forhold til bevaringsværdi og transformationsværdi. 
 
Litteraturliste 
Århus byens historie bind 1 – 4 
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Århus – Registrant Indre By 
Gyldendal – Den Store Danske. Sygehuse 
Arkitektur Guide Jylland. Olaf Lind 2002 
Aarhus Amtssygehus – Aarhus Wiki 
www.dac.dk 
 

 
  

http://www.dac.dk/
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Datablade - til orientering. 
• TULIP (følger lokalplan 1029) 
• Ø gadekvarteret (følger lokalplan 1040) 
• Jydsk Møbelfabrik mv. (er vedtaget med lokalplan 973) 
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Tulip / JAKA 
 
Lokalsamfund: nr. lokalsamfundsnavn 
 
Kulturmiljøtype:  
By – industri og erhvervsområde 
 
Tid:  
Første anlæg opført 1954 
 
Kulturmiljøets hovedtræk: 
JAKA i Brabrand er et eksempel på fabriksanlæg, der omkring og efter Anden Verdenskrig i stigende grad blev placeret 
helt løsrevet den centrale del af byen, typisk i forstaden og tæt på jernbanen og organiseret som lukket, større anlæg. 
JAKA fabrikken er et rationelt anlæg fra 1954, hvor bygningerne afspejler produktionsformen, inspireret af den 
funktionalistiske stil. 
 
Efter Anden Verdenskrig fik eksporten af kødkonserves et gennembrud. Flere jyske andelsslagterier valgte at gå 
sammen om at etablere en kødkonservesfabrik i Aarhus. Aarhus var efter krigen blevet en vigtig udskibningshavn for 
landbrugseksporten og Jyske Andelsslagteriers Konservesfabrik A/S (JAKA) blev opført i Brabrand med nær forbindelse 
til jernbanenettet. 
 
Anlægget består af en central fabriksbygning i 4 etager, opført i beton med hvide betonfacadeelementer og 
organiseret omkring et stort, centralt fordelingsrum med tøndehvælv og sidegallerier med shedtag i en karakteristisk 
halvbueform. Der blev ført specielle spor ind til en perron, der var indbygget i fabrikkens gavl mod syd, så 
svinekroppene kunne ankomme i togvogne og blive læsset direkte ind i fabrikkens forarbejdningshal – sporerne 
eksisterer ikke i dag. Mod øst og umiddelbart overfor den centrale fabriksbygning, opførtes tre fritliggende bygninger i 
røde mursten til administration, diverse folkerum, oliekedelhus og maskinværksted. Længere mod øst blev store haller 
med tøndehvælv og markante ovenlys opført. I skråningen mod nord blev der omkring 1959 opført en direktørbolig, 
med tydelig inspiration i Le Corbusier og Frank Lloyd Wrights karakteristiske, stringente arkitektur. 
 
Fabrikken producerede kødkonserves og fik hurtigt oparbejdet en betragtelig eksport. JAKA nåede på få år at have 500 
ansatte og blev i 1971 udvidet med 4000 m2. I 1990 blev JAKA fusioneret med Tulip International, der fik hovedsæde i 
Brabrand. JAKA eksisterede frem til 2008, hvorefter fabrikken blev lukket ned. 
 
Området blev i forbindelse med produktionsophør forladt og fremstår i dag med omfattende hærværk. Dette til trods, 
er bygningerne så intakte, at de klart fortæller om den tidligere funktion på stedet.  
 
Bærende elementer: 
Den store fabrikationsbygning centralt i området. Bygningens karakteristiske profil er synlig i kvarteret og kan ses fra 
Brabrandstien mod syd. Organisering i forhold til øvrige karakteristiske industribygninger og områdets beliggenhed 
ved jernbanenettet er fortællende i forhold til tidligere funktion. Kulturmiljøet understøttes af den særprægede 
direktørbolig. 
 

• Den centrale produktionsbygning fra 1954 
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• Direktørbolig fra 1959 
• Betonhaller med tøndehvælv  
• Anlæggets placering tæt på jernbanen 

 
Sårbarhed: 
Bygningsændringer, der væsentligt slører den centrale bygning og de bærende værdier i denne. 
Uderumsbearbejdninger og utilpasset nybyggeri, der får området til at miste fortælleværdi og får de centrale 
bygninger til at stå løsrevet uden sammenhæng. 
 

• Sårbart overfor ændringer, der slører den oprindelige industriarkitektur i den centrale bygning og forringer 
områdets fortælleværdi. 
 

Bemærkninger: 
Der er foretaget en registrering af den centrale bygnings transformationsværdi og tålegrænse i forhold til omdannelse. 
 
Litteraturliste 
Aarhus registranter 1984. 
Aarhus byens historie bind 1 – 4 
”De skabte Aarhus – anden samling”. Ib Gejl 1992 
”Industriminder i Århus Amt”. Kulturhistorisk Museum Randers. 2004 
Bygningskultur 2015 – ”Industriens bygningsarv”. 
http://bygningskultur2015.dk/industriarv/arkitektur/ 
http://bygningskultur2015.dk/typeblade/industri/industriomraader_i_forstaden/ 
Kulturarvsstyrelsen – industrikultur (industrihistoriens Danmarkskort) 
http://www.kulturarv.dk/kommune-turisme/industrikultur/industrihistoriens-danmarkskort 
Aarhus Leksikon. http://www.aakb.bib.dk/lokhist/aarhleks/r00590.htm 
 
 

http://bygningskultur2015.dk/industriarv/arkitektur/
http://bygningskultur2015.dk/typeblade/industri/industriomraader_i_forstaden/
http://www.kulturarv.dk/kommune-turisme/industrikultur/industrihistoriens-danmarkskort
http://www.aakb.bib.dk/lokhist/aarhleks/r00590.htm
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Ø-gadekvarteret 
 
Lokalsamfund: nr. lokalsamfundsnavn 
 
Kulturmiljøtype:  
By – karrekvarter 
 
Tid:  
Bebygget overvejende i perioden 1850 til 1920 
 
Kulturmiljøets hovedtræk: 
Ø-gaderne er et af de nærboligkvarterer, der opstod på baggrund af den stigende befolkningstilvækst til byen i 
slutningen af 1800tallet og i begyndelsen af 1900tallet. Den ekspanderende industri trak mange mennesker til, og kort 
tid efter århundredeskiftet var arealerne mellem Allégaderingen (den gamle toldgrænse) og de indre ringgader, vi 
kender i dag, næsten udbyggede. De bynære boligområder blev koncentreret i tre overordnede kvarterer, der 
fortrinsvis kom til at bestå af karrebebyggelse: Ø-gaderne, Frederiksbjerg og Trøjborg.  
 
Efter byportenes fald i 1851 startede byggeriet så småt i den sydøstlige del af Ø-gadekvarteret – langs Nørregade og 
Nørre Allé og i den sydlige del af Sjællandsgade. Selvom der efterhånden med byens kraftige vækst blev vedtaget 
strenge retningslinjer for anlæg af nye gadestræk, fik den tidlige udvikling af kvarteret en forholdsvis tilfældig form – 
ejeres forskellige interesser og fordeling af udgifter for de fælles anlæg prægede udviklingen. For de nordøstlige dele 
af kvarteret, omkring Falstersgade og Fynsgade, blev der sidst i 1800tallet til gengæld tegnet flere forslag, hvor 
struktur og gadeforløb i dag er genkendelige. Udbygningen af kvarteret følger i øvrigt overordnet set de gamle 
markveje, der gik fra den centrale by til markerne nord for byen. De gamle strækninger indgår i dag i blandt andre Ny 
Munkegade og Høegh-Guldbergs Gade. 
 
Store dele af Ø-gade karrekvarteret blev udbygget i perioden omkring 1890, særligt langs de nord - syd gående 
gadestræk. Normen var flere steder, at enkelte håndværksmestre på samme tid opførte flere sammenhængende 
bygninger hvilket bevirkede, at længere stræk blev forholdsvis homogene i udtrykket. Flere villaer har præget området 
i en periode før karrebebyggelsen blev den dominerende bebyggelsesstruktur. Enkelte af villaerne eksisterer stadig og 
opleves som variation og slip i facaderækken, særligt langs Nørregade og Thunøgade, men også bag karrebebyggelsen 
enkelte steder i kvarteret. I den nordlige del af kvarteret, mod Kaserneboulevarden, er der også en koncentration af 
villabebyggelse. Enkelte af disse var sammen med Langelandsgade Kaserne og bebyggelsen, der markerer hjørnet ved 
Langelandsgade, de første i området sidst i 1800tallet. 
 
Helt i slutningen af 1800tallet blev det muligt at opføre ejendomme på op til 5 etager. I Ø-gadekvarteret ses denne 
udvikling i boligbyggeriet som en forskydning i bygningernes størrelse jo længere nordvest man kommer. På den måde 
kan der løseligt trækkes en streg i kvarteret omkring Ny Munkegade, hvor gaderum og bygninger overvejende får en 
anden skala. 
 
Med tiden opførte flere boligforeninger større og samlede karreer i de bynære boligområder. I området nord for 
Vesterbro Torv begyndte Arbejdernes Andels Boligforening i 1921 byggeriet af ”Teglgården” på det areal, hvor et af 
byens store teglværker havde været i drift indtil 1917. Til trods for, at der har været flere teglværker i området nord 
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for Nørre Allé og Nørregade, er sporerne efter disse i dag forsvundet. Området nord for Vesterbro Torv ligger derfor 
udenfor kulturmiljøafgrænsningen, idet fortællingen om et tidligere teglværk på stedet begrænser sig til et gadenavn. 
 
Småerhverv, butiksvirksomhed og beboelse var typisk for området, men som nævnt også teglværker og enkelte andre 
mellemstore virksomheder blev etableret. En af dem var Bagernes Rugbrødsfabrik i Sølystgade, som i 1977 blev 
indrettet til beboerhus og børneinstitution. Særligt i 1970erne og i takt med nedlæggelse af erhverv i området, 
ændrede beboersammensætningen sig gradvist. Kvarteret udviklede sig fra et overvejende arbejder- og 
håndværkerkvarter til at blive et attraktivt og populært boligområde.  
 
Trods spor efter mange, især større, erhverv er forsvundet og at der er sket andre tilpasninger i området, er 
udviklingen generelt sket langsomt og gradvist uden større, radikale ændringer. I flere gårdrum eksisterer stadig ældre 
industribygninger eller ældre haver fra kvarterets tidlige start og de fleste bygninger i området er intakte i sådan en 
grad, at de fleste gaderum fremstår med en autenticitet, der gør det muligt at aflæse kvarterets udvikling.  
 
Ganske få bygninger markerer sig i kvarteret – i kraft af funktion og arkitektur. Særligt brandstationen tegnet af S. F. 
Kühnel i 1904 og Samsøgades skole tegnet af Ludvig. A. Petersen i 1913, begge beliggende i Ny Munkegade, udskiller 
sig som særlige og fritliggende bygninger. 
 
Bærende elementer: 
Områdets langsomme modning og dermed aflæselige udvikling er et af kvarterets hovedtræk. Området 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 dominerende karrestruktur. 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. Flere gadestræk fremstår homogene i udtrykket – den enkelte bygning kan være anonym, men udgøre en 
væsentlig værdi i samspil med helheden og de øvrige bygninger i gaden. Ganske få bygninger markerer sig – i kraft af 
funktion og arkitektur. 
 

• Langsom udbygning og udvikling. 
• Variationer inden for et mønster – herunder luft og små slip i facadelinjen. 
• Grønne gårdrum – ældre erhvervsbygninger og uensartede bagarealer.  
• Skala og spatiering. 

 
Sårbarhed: 
Området er sårbart overfor utilpasset nybyggeri eller væsentlige facadeændringer, der bryder homogene gadestræk. 
Sårbart overfor større ændringer i bygninger og struktur, der slører områdets aflæselige udvikling. 
 

• Sårbart over for brud og utilpasset nybyggeri – især i de homogene gadestræk. 
• Sårbart overfor slørende ændringer af gadefacader og villabebyggelser. 
• Sårbart over for brud på skala. 

 
Litteraturliste 
Kommuneatlas Aarhus bind I og II, Skov og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Kommune, 1997. 
Ø-gadekvarteret, Registrant, Aarhus Kommune 1983. 
Aarhus byens historie bind 1 – 4, Ib Gejl (red.) Aarhus Byhistoriske udvalg, 1996 - 1998 
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Jydsk Møbelfabrik mv 
 
Lokalsamfund: 01 Midtbyen 
 
Kulturmiljøtype:  
By – Industri og erhvervsområder 
 
Tid:  
Opført fra ca. 1888 
 
Kulturmiljøets hovedtræk: 
Området fortæller historien om et multifunktionelt industrikompleks, hvor industrierne er etableret over tid i den 
eksisterende bygningsstruktur, for derefter at blive udfaset eller flytte væk fra den tætte bymidte. Området bærer 
præg af tidlig industrihistorie, hvor organiseringen minder om gårdstrukturen med et eller flere gårdrum og følger i 
hovedtræk det almindelige bebyggelsesmønster i byerne. 
 
Mejlgade er en af de ældste indfaldsveje i Aarhus og blev i 1800tallet opgraderet som vigtig handelsgade. Flere 
industrivirksomheder og værksteder blev etableret. Området omkring nr. 35 og 39 har været igennem en omskiftelig 
historie med etablering af forskellige virksomheder, flere brande, genopførelse af bygninger og endelig ophør af 
produktion. Jydsk Møbelfabrik har haft produktion på stedet og var i 1920erne en stor virksomhed. En anden stor 
virksomhed, papir en gros forretningen C.C. Winthers Eftf. flyttede i 1968 fra Mejlgade nr. 39 til mere moderne 
forhold i Brabrand. Området er sammenhængende med Studsgade nr. 16 – 22, der tidligere har huset Fællesbageriet, 
som blev etableret i 1888 med inspiration i Andelsbevægelsen. Bageriet flyttede i 1965 til en ny brødfabrik, ligeledes i 
Brabrand.  
 
Baggårdene er gradvist bebyggede fra midten af 1800-tallet. Det fragmenterede, men industrielle bygningspræg, 
baggårdene har i dag, fortæller områdets udvikling – og afvikling - som multifunktionelt industrikompleks. Den mest 
dominerende bygning er en gulstens etagebygning (”Industrigården” - genopbygget efter brand i 1957) midt i 
området, men særligt sammenhængen med de øvrige bygninger, der viser bindingsværk, pakhus fra 1800tallet og 
etagebygninger fra starten af 1900tallet, små sidebygninger og et garagekompleks fra 1930erne, opført i forbindelse 
med Fællesbageriet, har stor betydning for opfattelsen af områdets særprægede og lidt rå karakter. Trods udvikling 
over lang tid, er den oprindelige gårdstruktur tydelig. 
 
Egentlig produktionsvirksomhed ophørte i starten af 1980erne. I dag rummer bygningerne blandede funktioner som 
spisesteder og kreative institutioner. Området er omfattet af lokalplan 849 og figurerer som et område, der kræver en 
særskilt planlægning, hvor den præcise anvendelse skal fastlægges gennem en detaillokalplan. 
 
Bærende elementer: 
Industribygninger og belægningstyper fra forskellige perioder, der viser en udvikling over tid. Den karakteristiske 
gårdstruktur med små rum med mulighed for gennemgang. 
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Sårbarhed: 
Der skal være opmærksomhed på, at der i ændring af funktion ikke foretages bygningsændringer eller opføres 
nybyggeri, hvor baggårdenes industrielle og rå udtryk mistes. Området kan med fordel ændres til blandede bymæssige 
funktioner, der netop kan understøtte områdets omskiftelige fortælling og multifunktionelle karakter.  
 

• Sårbart overfor ændringer, der slører den oprindelige arkitektur og det industrielle udtryk. 
 
Bemærkninger: 
Udpegningen omfatter Mejlgade nr. 35 – 39 og Studsgade nr. 16 – 22.  
 
Litteraturliste: 
Aarhus registranter 1984. 
Aarhus byens historie bind 1 – 4. 
Bygningskultur 2015 – ”Industriens bygningsarv”. 
http://bygningskultur2015.dk/industriarv/arkitektur/ 
”Industriminder i det gamle Århus” / Århus Byhistoriske Fond – Dansk Center for Byhistorie 2010. 
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BILAG 2: Appendiks til Kulturhistorisk Redegørelse 2013 - Byggestile i 
landsbyer 
 

 

Byggestile i landsbyer 
Landsbyerne i Aarhus skal videreføres med deres særlige karakteristika. Det betyder bl.a., at der skal være 
opmærksomhed på, at bygningerne spiller ind i landsbyens samlede fortælling og bygningsmæssige helhed, når der 
bygges nyt.  

I det følgende refereres kommuneplanens generelle ramme for byggeri i landszonelandsbyerne og der vises eksempler 
på godt byggeri fra de byggestiler, der præger landsbyerne. Eksempler skal bruges som inspiration til bygherrer og til 
dialog i byggesagsbehandlingen. 
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