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1.  Fællesmøde mellem FMU og Magistraten
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1 PROGRAM FMU OG MAGISTRATEN 25.10.21



Sammen om at skabe den attraktive arbejdsplads

Temamøde med magistraten og Fælles MED Udvalget

d. 25. oktober kl.08.30-09.30 i receptionslokalet, Rådhuset
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Kl.08.30 Velkommen v/borgmesteren

Kl.08.35 Indledning v/FMU medarbejderrepræsentant 
Marianne Gilbert Nielsen

Kl.08.45 Gruppedrøftelser
Med fokus på muligheder for at gøre det mere attraktivt 
at arbejde i Aarhus Kommune, drøftes 2 konkrete temaer 
i arbejdet med Fastholdelse og Rekruttering, herunder 
hvordan vi med hjælp fra Aarhuskompasset bliver i stand 
til at gå nye veje, og at være i dilemmaerne på 
konstruktiv vis:
• Risici og muligheder i arbejdet med at få flere 

medarbejdere ‘Op i tid’. 
• Risici og muligheder i arbejdet med ‘den rummelige 

arbejdsplads’. 

Kl.09.15   Præsentation af 1-2 pointer fra hver gruppe

Kl.09.30 Tak for i dag 

Program
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Baggrund
Temamødet er et fast element i budgetprocessen, hvor 
Fælles MED Udvalget (FMU) og kommunens politiske 
ledelse drøfter budgettets konsekvenser for arbejds- og 
personaleforhold i kommunen.  

Udfordringerne med Fastholdelse og Rekruttering presser 
sig på og vil måske i de kommende år blive en større 
udfordring end de økonomiske. Byrådet har vedtaget, at vi 
med Aarhuskompasset skal arbejde med nye veje til at løse 
og lykkes med de velfærdsudfordringer, vi står overfor. 

Omdrejningspunktet for temamødet er rekrutterings-
udfordringerne med fokus på fastholdelse og dermed 
hvordan vi kan gøre arbejdspladserne attraktive i Aarhus 
Kommune. 

Kan Aarhuskompasset hjælpe os til at finde nye ståsteder og 
veje at gå ift. dilemmaerne? Og hvilke krav stiller det til os 
som medarbejdere, ledere og politiske arbejdsgivere i 
Aarhus Kommune? 
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1

BILAG 1: TEMATISK OPSAMLING AF
DRØFTELSERNE I HHV. MAGISTRATEN OG
FMU VEDR. FASTHOLDELSE OG
REKRUTTERING



 

 

15. oktober 2021 

Side 1 af 2 
Opsamling på drøftelserne af Fastholdelse og Rekruttering  

 – i hhv. Magistraten og Fælles MED Udvalget (FMU)   

 
Resume 

Der har igennem flere år været rekrutteringsudfordringer på sundheds- og 

ældreområdet. Udfordringerne har spredt sig, og vi ser ind i væsentlige udfor-

dringer i forhold til at fastholde og rekruttere det fornødne kvalificerede fag-

personale, indenfor flere af de store velfærdsområder – såvel i Aarhus, som 

på landsplan. Udfordringer der blandt andet, som følge af den demografiske 

udvikling, forventes skærpet i de kommende år. 

 
Derfor har Aarhus Kommune igennem det seneste års tid arbejdet på en fæl-

les tilgang til håndtering af fastholdelses- og rekrutteringsudfordringerne. 

 

For at løse udfordringerne er det nødvendigt, at alle bidrager og arbejder sam-

men om en løsning. Derfor er der også allerede etableret et godt samarbejde 

med uddannelsesinstitutionerne, ligeledes arbejdes der på at lave fælles tiltag 

hvor det er meningsfuldt, magistratsafdelingerne imellem.  

Som en del af dette arbejde har både Direktørgruppen, Magistraten og senest 

FMU haft drøftelser af udfordringerne og potentialerne.  

 

Nedslag fra Magistratsmødet d. 23. august 2021  

Magistraten blev præsenteret for et bredt udsnit af temaer og dilemmaer der 

berører fastholdelse og rekruttering, hvor drøftelsen af dilemmaer og mulig-

heder hovedsageligt koncentrerede sig om temaerne vedr. ”heltid/deltid”, ”se-

niorfastholdelse”, ”beskæftigelsespolitikken”, ”mulighederne for opgaveomfor-

deling fx vha. velfærdsteknologi”, samt ”den attraktive og bæredygtige ar-

bejdsplads”.   

 

Nedslag fra FMU-mødet d. 30. september 2021 

Behandlingen af fastholdelse og rekruttering i FMU blev struktureret ud fra 3 

definerede temaer: ”Op i tid”, ”Seniorfastholde og livsfaseperspektiver”, samt 

”Den rummelige arbejdsplads”. Alle temaerne blev drøftet ud fra et APSA-per-

spektiv1, med vurdering af muligheder og risici, som rammen omkring drøftel-

sen.  

  

 
1 APSA: arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 
 

BORGMESTERENS  

AFDELING 
HR og Jura 

Aarhus Kommune 

HR og Organisation 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon:  

20 76 26 06 

 

Direkte e-mail: 

tkakr@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Katja Kristensen Tøttrup 

Martin Ahlstrøm Hellfritzsch  
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Side 2 af 2 

 

I forhold til ”Op i tid” var en af de væsentlige refleksioner, at flere medarbejdere 

på et højere timetal, vil kunne styrke samarbejdet omkring kerneopgaven, give 

mulighed for at have et bedre arbejdstempo, og sikre, at borgerne møder vel-

kendte ansigter.  

På den anden side er fleksibilitet, både som arbejdsgiver og som medarbej-

der, en vigtig faktor ind i at skabe et arbejde og arbejdsmiljø, der tager højde 

for den enkeltes forhold og vilkår og opgaveløsningen.  

 

Livsfaseperspektivet blev ligeledes foldet ud, og der var en opmærksomhed 

på at arbejdsopgaver og arbejdstid, i højere grad kan tage højde for hvor man 

som person er i sit liv.  

• Kan vi fastholde den professionelle kapital ved at lade seniorer overgå 

til mentor- eller vejlederfunktioner?  

• Kan der være perioder i éns liv, hvor der er mulighed for at arbejde 

42 timer om ugen? Eller 30? 

 

Omkring ”Den rummelige arbejdsplads”, gik drøftelsen både på hvad det be-

tyder og kræver at være en rummelig arbejdsplads, men også hvordan vi taler 

om at være en rummelig arbejdsplads. 

• Når vi ser ind i en fremtid, hvor flere skal i arbejde – også dem, der ikke 

tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet – stilles der nye krav til 

os. Som arbejdsgivere. Som ledere. Og som kolleger. 

• Et andet opmærksomhedspunkt, der blev rejst, er hvordan vi italesætter 

dét at være en ’rummelig arbejdsplads’? Er det mennesker, som skal 

rummes? Og har man lyst til at ’skulle rummes’?  

• Bør vi i højere grad til at tale om at udvise hensyn, at være rummelige 

over for forhold og vilkår, og anerkende diversitet og mangfoldighed som 

et gode ind i vores kerneopgaveløsning? 

 

Side 10



2.  Referat fra Magistratens møde den 11. oktober 2021
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2 REFERAT FRA MAGISTRATENS MØDE DEN
11. OKTOBER 2021



 

11. oktober 2021 

ÅBEN DAGSORDEN 

 

1 – Referat fra Magistratens møde den 4. oktober 2021 

Intet. 

Rådmand Jette Skive og Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

2 – Svar på forslag fra Børne- og ungebyrådet om bedre forberedelse til valg af ungdomsuddannelse 
efter folkeskolen 

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. oktober 
2021 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses 
indstilling af 22. september 2021. 

Rådmand Jette Skive og Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

3 – Kommunal garanti til ustøttede renoveringer af almene boliger samt nyt administrationsgrundlag 

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. oktober 
2021 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 27. sep-
tember 2021. 

Rådmand Jette Skive og Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

4 – Endelig godkendelse af Affaldsplan 2021-2026 

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. oktober 2021 an-
befaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 21. september 
2021. 

Lone Norlander Smith tog forbehold. 

Rådmand Jette Skive og Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

5 – Opløsning af HMN Naturgas 

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. oktober 
2021 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. sep-
tember 2021. 

Side 13



 

11. oktober 2021 

Rådmand Jette Skive og Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

6 –Svar på forslag fra V om en styrket bevægelsesdagsorden 

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. oktober 
2021 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 29. sep-
tember 2021. 

Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold. 

Rådmand Jette Skive og Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

 

7 –Eventuelt 

 Direktør Erik Kastrup-Hansen orienterede om whistleblowersag. 
 Direktør Hosea Dutschke orienterede om overtagelsen af plejeopgaver fra Berits Hjemme-

pleje. 
 Rådmand Thomas Medom orienterede om udnyttelsen af dagtilbudspladser i Generatio-

nernes Hus. 

Rådmand Jette Skive og Anders Winnerskjold var forhindret i at deltage i sagens behandling. 
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3.  TRÆ - Klimavenligt byggeri i Sydhavnskvarteret

Ansøgning om tilskud fra Aarhus Kommunes Klimafond til at udvikle klimavenlige
løsninger i byggeriet.

Resumé
Der bevilges 5,5 mio. kr. fra Klimafonden til Teknik og Miljø til at indgå
partnerskabsaftale med bygherre og udvikler på byggeprojektet TRÆ. Ambitionen med
partnerskabet er at bidrage til mulige løsninger på de udfordringer, som
byggebranchen står overfor, når der skal bygges klimavenligt.

Byggeriet af TRÆ er et pilotprojekt, og ambitionen er, at det skal bygges mest muligt
klimavenligt. Der vil være fokus på at anvende træ fremfor beton, hvor det giver
mening, samt at øge genanvendeligheden af materialer og at begrænse
CO2-udledningen fra byggepladsen mest muligt.

Ansøgningen angiver ikke et konkret mål for den CO2-reduktion, der forventes i
byggeriet sammenholdt med lignende byggeprojekter, men tidlige beregninger viser et
besparelsespotentiale på hovedkonstruktionen i TRÆ på ca. 44% ved primært at
bygge i træ frem for beton. Hertil kommer innovationer, herunder brug af
genbrugsmaterialer, som også sænker byggeriets CO2-belastning.

Efter byggeprojektets gennemførelse vil partnerskabet dele erfaringerne fra projektet
– både hvad angår konkrete resultater, processer og livscyklus-analyser. Herved gøres
den opnåede viden tilgængelig for Aarhus Kommune, branchen samt relevante
myndigheder og lovgivere.

Indstilling
Det indstilles:  

At 1) Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 5,5 mio.
kr. til Teknik og Miljø til at indgå i et partnerskab med PFA DK Ejendomme Lav A/S og
Kilden & Hindby ApS med henblik på at udvikle klimavenlige løsninger i byggeriet.
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Indstilling 

 

TRÆ - Klimavenligt byggeri i Sydhavnskvar-

teret 

Ansøgning om tilskud fra Aarhus Kommunes Klimafond til 

at udvikle klimavenlige løsninger i byggeriet.  

 

1. Resume  

Der bevilges 5,5 mio. kr. fra Klimafonden til Teknik og Mil-

jø til at indgå partnerskabsaftale med bygherre og udvikler 

på byggeprojektet TRÆ. Ambitionen med partnerskabet er 

at bidrage til mulige løsninger på de udfordringer, som 

byggebranchen står overfor, når der skal bygges klima-

venligt. 

 

Byggeriet af TRÆ er et pilotprojekt, og ambitionen er, at 

det skal bygges mest muligt klimavenligt. Der vil være 

fokus på at anvende træ fremfor beton, hvor det giver 

mening, samt at øge genanvendeligheden af materialer og 

at begrænse CO2-udledningen fra byggepladsen mest mu-

ligt.  

 

Ansøgningen angiver ikke et konkret mål for den CO2-

reduktion, der forventes i byggeriet sammenholdt med 

lignende byggeprojekter, men tidlige beregninger viser et 

besparelsespotentiale på hovedkonstruktionen i TRÆ på 

ca. 44% ved primært at bygge i træ frem for beton. Hertil 

kommer innovationer, herunder brug af genbrugsmateria-

ler, som også sænker byggeriets CO2-belastning.  

 

Efter byggeprojektets gennemførelse vil partnerskabet de-

le erfaringerne fra projektet – både hvad angår konkrete 

resultater, processer og livscyklus-analyser. Herved gøres 

den opnåede viden tilgængelig for Aarhus Kommune, 

branchen samt relevante myndigheder og lovgivere. 

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Borgmesterens Afdeling 

Dato 24. september 2021 

Side 17



 

 TRÆ – Klimavenligt byggeri i Sydhavnskvarteret side 2 af 7 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles:  

 

At 1) Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og 

yder et tilskud på 5,5 mio. kr. til Teknik og Miljø til at ind-

gå i et partnerskab med PFA DK Ejendomme Lav A/S og 

Kilden & Hindby ApS med henblik på at udvikle klimavenli-

ge løsninger i byggeriet. 

 

3. Baggrund 

Formålet med Klimafonden er at bidrage til den grønne 

omstilling ved at stille risikovillig kapital til rådighed til 

bl.a. fremme af vedvarende energi og hjælp til omstillin-

gen generelt. Fonden bidrager således til, at Aarhus-målet 

om CO2-neutralitet i 2030 nås. 

 

For beslutning om tilskud fra Klimafonden gælder, at: 

 Tilsagn om støtte til projekter fra Klimafonden på op 

til 0,5 mio. kr. kan gives af Borgmesterens Afdeling 

 Magistraten giver tilsagn om støtte til projekter på 

mellem 0,5 og 1 mio. kr. 

 Tilsagn om støtte til større projekter over 1 mio. kr. 

skal gives af byrådet 

 

I bilag 2 findes en oversigt over hidtidigt godkendte pro-

jekter i regi af Klimafonden. 

 

Om projektet TRÆ 

Byrådet vedtog i februar 2020 bydelsplanen for Sydhavns-

kvarteret for området nord for Jægergårdsgade. Samtidig 

solgte kommunen arealer i Sydhavnskvarteret. Byggepro-

jektet TRÆ, som PFA DK Ejendomme Lav A/S er bygherre 

på, og som Kilden &Hindby ApS udvikler, er beliggende i 

Sydhavnskvarteret og grænser fra syd op mod det kom-

mende kulturkranspor.  

 

Det bemærkes, at der på dagsordenen er en sideløbende 

indstilling, hvor byrådet skal godkende PFA DK Ejendom-

me Lav A/S’s projekt TRÆ og dermed udnyttelse af købe-

retten. Ansøgningen til Klimafonden, og dermed en kom-

mende støtte fra Klimafonden, er således betinget af der 

indgås endelig købsaftale mellem kommunen og køber. 
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4. Effekt 

Byggebranchen står direkte og indirekte for ca. 40% af 

samfundets samlede udledning af CO2 og dermed også for 

en stor del af CO2-udledningen i Aarhus. Anvendelsen af 

beton udgør omkring 5-9% af verdens CO2-udledning, og 

beton er derfor et oplagt materiale at begrænse til de ste-

der, hvor det er helt nødvendigt. På den baggrund er der 

et stort behov for at der i både byggebranchen og hos 

bygherrer arbejdes med klimavenlige løsninger, hvis Aar-

hus Kommune skal nå det ambitiøse mål om CO2-

neutralitet i 2030. 

 

Det primære fokus for projektet er at arbejde med klima-

venlighed i byggeriet i en bred kontekst, både med henblik 

på at nedbringe CO2-aftrykket (herunder for Aarhus Kom-

mune som samfund ved fremtidig udnyttelse af viden), 

øge genanvendeligheden af materialer og arbejde med 

udvikling af sundhed og indeklima for brugerne i projektet. 

Med innovation i forhold til bl.a. materialer og byggemeto-

der vil parterne komme med bud og mulige løsninger på 

nogle af de udfordringer, som byggebranchen står overfor, 

når der skal bygges klimavenligt. 

 

Byggeriet af TRÆ er et ”pilotprojekt”, der afprøver hvor-

dan der kan arbejdes klimavenligt i byggeriet. Projektet 

skal gennem løbende vidensdeling og dokumentation for 

de forskellige processer, medvirke til at sænke byggeriets 

generelle klimaaftryk. Kommunikation af projektets erfa-

ringer til en bred interesseskare er derfor en helt central 

del af projektet. Udover at inspirere andre byggeprojekter 

skal kommunikationen også have fokus på at beskrive de 

regler, der for byggebranchen virker hæmmende for at 

nedbringe byggeriets klimaaftryk. Herved kan der efterføl-

gende arbejdes med at ændre disse regler, så det frem-

over bliver nemmere at bygge klimavenligt. 

 

En ny bygning medfører som udgangspunkt en større CO2-

udledning, men via nytænkning i forhold til materialevalg 

og byggemetode kan dette sænkes. Ansøgningen angiver 

ikke et konkret mål for den CO2-reduktion, der forventes i 

dette byggeri sammenholdt med lignende byggeprojekter, 
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men tidlige beregninger viser et besparelsespotentiale ale-

ne på hovedkonstruktionen i TRÆ på ca. 44% ved primært 

at bygge i træ frem for beton. Hertil kommer innovationer, 

herunder brug af genbrugsmaterialer, som også sænker 

byggeriets samlede CO2-belastning.  

 

Der vil ske dokumentation af den erfaring, der drages un-

dervejs, og der suppleres med livscyklus-beregninger for 

at konkretisere den samlede og potentielle CO2-

besparelse. 

 

CO2-reduktion og omkostninger 

Omkostning ved CO2-reduktion*:                                - kr./ton 

CO2-effekt (scope 1+2). Reduktion i direkte 

CO2-udledning:                                               

- tons/år 

Globalt klimaaftryk (scope 3). Reduktion i afledt 

CO2-udledning:                                   

- tons/år 

Forudsætning i grøn omstilling – effekt 1 (lav) – 5 (høj) 

Omstilling af infrastruktur 1 

Reduktion i energi- og transportbehov 4 

Kapacitetsopbygning, viden, kompetencer, mv. 5 

Teknologiudvikling 5 

Andre effekter – effekt 1 (lav) – 5 (høj) 

Sundhed 4 

Ressourcebesparelse 5 

Eksportfremme / grønne arbejdspladser 3 

Energi – diversitet/robusthed 3 

Branding af kommune/virksomheder 5 

*Klimarådets vurdering af omkostning: Under 1.000 kr. for kendte vir-

kemidler op til 60 % reduktion, og skøn på 1.500 kr. for marginalom-
kostningen ved 70 %. Eksempler: Skovrejsning 600 kr./ton/år, CO2-
fangst 2.000 kr./ton/år. NB: Klimafondens tilskud er engangsbeløb og 

ikke årlig udgift.  

 

5. Ydelse 

TRÆ er et erhvervsbyggeri med tre tårne i forskellig højde, 

som er forbundet af en base/forløb i bunden. Byggeriet 

forventes opført som en hybrid mellem træ og beton, hvor 

de enkelte materialer anvendes der, hvor de giver bedst 

mening, herunder ud fra en livscyklusbetragtning. Træ 

forventes at blive den væsentligste bestanddel af kon-

struktionen.  
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TRÆ har fokus på klimavenlighed i byggeriet i bred for-

stand. TRÆ-projektet skal nedbringe CO2-aftrykket fra 

byggeriet via innovation, upcycling og ressourceeffektivt 

materialebrug, og det er væsentligt, at det sker uden at 

øge CO2-aftrykket fra bygningens efterfølgende drift.  

 

Projektet skal genbruge, upcycle og innovere materialer, 

så eksisterende og andre brugte ressourcer anvendes cir-

kulært og innovativt med henblik på anvendelse i projek-

tet, hvor det giver mening. Ambitionen er bl.a., at bygge-

riets facade laves af genbrugsmaterialer, herunder 

genbrugsglas i vinduerne og brug af udtjente vindmølle-

vinger som solafskærmning. Det kræver et omfattende 

arbejde med test, analyse, projektering, udarbejdelse af 

mock-ups – samt udarbejdelse af livscyklus-analyser for 

materialernes anvendelse generelt i byggeriet.  

 

Herudover vil der under byggeriet af TRÆ være et stort 

fokus på bæredygtighed og klimavenlighed på byggeplad-

sen. Det har traditionelt være nedprioriteret, da det har 

været anset for at være en midlertidig installation, men da 

der løbende er mange byggepladser i byen, er der generelt 

betydelige muligheder for at mindske klimaaftrykket fra 

byggepladserne og selve byggefaserne.  

 

Når TRÆ er bygget, udarbejdes en beskrivelse af erfarin-

gerne fra det klimavenlige byggeri, så den samlede bran-

che m.fl. kan bygge videre på den opnåede viden.  

 

6. Organisering  

Der indgås en partnerskabsaftale om det klimavenlige 

byggeri mellem Aarhus Kommune, bygherren på projektet 

PFA DK Ejendomme Lav A/S samt udvikler Kilden & Hindby 

ApS. Endeligt er Lendager Arkitekter ApS og MOE A/S til-

knyttet projektet som henholdsvis arkitekt og ingeniør på 

projektet. Parterne ønsker et åbent partnerskab, hvor der 

er plads til og mulighed for, at andre parter kan træde ind 

undervejs. 

 

Efter byggeprojektets gennemførelse vil partnerskabet sik-

re udbredelse af erfaringen med projektet, så den opnåede 

viden gøres tilgængelig for Aarhus Kommune såvel som 
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for branchen samt relevante myndigheder og lovgivere. 

Følgende elementer forventes at indgå heri: 

 

 Upcycling og klimavenligt byggeri 

 Livscyklusanalyser 

 Hvordan sikres bæredygtighed uden certificering? 

Hvad kan projektet sammenlignes med? (Den frivil-

lige bæredygtighedsklasse, DGNB m.v.) 

 Sundhed og indeklima ved brug af gammelt gen-

brugsglas 

 Genanvendelse af byggematerialer, herunder fx ud-

tjente vindmøllevinger 

 Mere bæredygtige byggepladser 

 

Et selvstændigt fokus vil være at sammenfatte de regler 

og retningslinjer, som under projektet er oplevet hæm-

mende for at nedbringe klimaaftrykket, så disse regler ef-

terfølgende kan udfordres. Herved vil der efterfølgende 

kunne sikres en højere grad af klimavenligt byggeri i 

Danmark.  

 

7. Ressourcer 

Det indstilles, at der ydes et tilskud på 5,5 mio. kr. fra 

Klimafonden til imødekommelse af ansøgningen. Pengene 

overføres på baggrund af de faktisk afholdte udgifter. Hvis 

tilskuddet udbetales via en anlægsbevilling, afsættes der 

rådighedsbeløb. Udbetalingen vil da fortsat ske på bag-

grund af de faktisk afholdte udgifter. 

 

Finansiering fra Klimafonden, mio. kr. 2021-priser 

 2021 2022 2023 2024 

Støtte til projekt fra Kli-

mafonden: TRÆ – klima-

venligt byggeri  

0 2,0 3,5 0 

 

 

Jacob Bundsgaard 

/ 

   Niels Højberg  
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Bilag  

Bilag 1: Klimafondsansøgning: TRÆ – klimavenligt byg-

geri 

Bilag 2: 

 

Økonomioversigt over godkendte projekter i Kli-

mafonden 

 

Tidligere beslutninger 

11. marts 2020: Aarhus Kommunes Klimafond – 

rammer og indsatsområder  

 

 

Sagsnummer: 20/089991-1 

Økonomi 

 Antal tegn: 10.369 

 Sagsbehandler: Marianne Pedersen 

Tlf.: 23 32 91 62 

E-post: mrp@aarhus.dk 
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3 BILAG 1: KLIMAFONDSANSØGNING: TRÆ -
KLIMAVENLIGT BYGGERI



 

 

TRÆ – klimavenligt byggeri 
Beskrivelse Byggebranchen står direkte og indirekte for ca. 40% af samfundets samlede udled-

ning af Co2 og dermed også for en stor del af Co2-udledningen i Aarhus. For at 

opfylde målet om Co2-neutralitet i Aarhus i 2030, er det derfor afgørende, at der i 

byggebranchen fremadrettet arbejdes med klimavenlige løsninger.  

 

Byrådet vedtog i februar 2020 bydelsplanen for Sydhavnskvarteret for området nord 

for Jægergårdsgade. Aarhus Kommune har inden for området indgået aftale om kø-

beret til byggeprojektet TRÆ, som Kilden & Hindby ApS udvikler på vegne af PFA 

DK Ejendomme Lav A/S.  

 

TRÆ består konkret af tre tårne til erhvervslejemål i varierende højde, der er forbun-

det af et forløb i bunden, og påtænkes at blive opført som en hybrid mellem træ og 

beton, hvor de enkelte materialer anvendes der, hvor de giver bedst mening, herun-

der ud fra en livscyklusbetragtning, dog således at træ forventes at blive den væsent-

ligste bestanddel af konstruktionen.  

 

Projektet TRÆ har et stort og ambitiøst fokus på bæredygtighed og nedbringelse af 

byggeriets klimaaftryk. Med indeværende klimafondsansøgning etableres et partner-

skabet mellem Aarhus Kommunes og udviklerne bag TRÆ. Projektet ønsker gennem 

nytænkning, blandt andet ved at teste flere nye materialer (herunder genanvende 

genbrugsmaterialer, f.eks. glas), byggemetoder m.v., at komme med bud og mulige 

løsninger på nogle af de udfordringer, som byggeprojekter/byggebranchen står over-

for, når der skal bygges klimavenligt og regenerativt.  

 

Byggebranchen er traditionelt konservativ og forsigtig ift. anvendelsen af nye materi-

aler og udførelsesmetoder. Denne tankegang er rodfæstet i standardbetingelserne 

AB 18, hvori det er pålagt entreprenøren at oplyse bygherren om risiciene ved ikke 

at anvende gennemprøvede materialer og metoder. Denne konservatisme begræn-

ser og bremser en klimavenlig udvikling i byggebranchen, og skal derfor udfordres i 

projektet.    

 

Med denne ansøgning til Klimafonden ønsker Borgmesterens Afdeling og Teknik og 

Miljø at indgå i et partnerskab med udvikler og bygherren af TRÆ om forsøg, tests 

og løsning af særlige projekterings- og udførelsesmæssige udfordringer i udviklin-

gen af et konkret projekt, så Aarhus Kommune kan få indgående kendskab til, 

hvilke udfordringer der er for at bygge mere klimavenligt.  

 

Erfaringerne fra projektet skal deles med kommunen og med den øvrige bygge-

branche med henblik på at bidrage til nye og mere bæredygtige løsninger fremad-

rettet i byggeriet.  Kommunikation af projektets erfaringer bliver derfor en hel central 

del af projektet.  

 

Side 25



 

 

Mål  

 

Med Aarhus Kommunes ambitiøse mål om at være CO2-neutrale i 2030 er der brug 

for nye og innovative løsninger på mange områder. I forhold til byggebranchen er der 

pt. mange ubekendte faktorer, og derfor ønsker Aarhus Kommune at gå foran ved at 

skabe partnerskaber med branchen med henblik på at udvikle klimavenlige processer 

og løsninger sammen. I dette konkrete projekt ønsker Aarhus Kommune i samar-

bejde med bygherre at fokusere på bæredygtige materialer og metoder, sundt inde-

klima, samarbejde med lokale aktører og størst mulig brug af genanvendelige mate-

rialer, hvilket kan ske med afsæt i de seks ressourcefelter. 

 

Projektet skal sikre, at de erfaringer, som udviklerne gør i forbindelse med TRÆ do-

kumenteres og delagtiggøres med den øvrige byggebranche. Dermed kan projektet 

bidrage til nye og mere bæredygtige løsninger i byggeriet fremadrettet. På den måde 

bliver huset ikke bare et udviklingsprojekt, men også et læringshus for både kommu-

nen og den øvrige byggebranche.  

 

Projektet vil tilsikre, at resultaterne af TRÆ projektet kommunikeres ud til en bred 

interessekreds. Blandt andet skal følgende tilgange og fokusområder kommunikeres 

og debatteres:   

 

• Upcycling og klimavenligt byggeri 

• Livscyklusanalyser  

• Hvordan sikres bæredygtighed uden certificering. Hvad kan projektet sam-

menlignes med i forhold til eksempelvis DGBN, frivillige bæredygtigheds-

klasser mv. 

• Sundhed og indeklima ved brug af gammelt vinduesglas 

• Genanvendelse af byggematerialer, herunder eksempelvis gamle vindmøl-

levinger 

• Mere bæredygtige byggepladser 

 

Vurderingen af vindmøllevingernes relevans som solafskærmning vil være en vigtig 

del af projektet. Vindmøllevinger har en levetid på mellem 18-25 år, og da vingerne 

består af kompositmateriale, der er vanskeligt at adskille, foreligger der reelt be-

grænsende genanvendelsesmuligheder. Der er behov for at foretage en række 

nærmere undersøgelser og tests af vindmøllevingerne, herunder særligt ift. brand, 

hvilket skal ske i samarbejde med DBI. Såfremt brandkravene kan opfyldes, vil der 

skulle bygges en mock-up, der kan bruges til at undersøge opbygningen af solaf-

skærmningen med de udtjente vindmøllevinger. 

 

Tilsvarende undersøges muligheden for at genanvende gamle vinduespartier aktivt 

i etablering af et godt indeklima. Den bagvedliggende problematik er, at glas kun i 

mindre grad genanvendes, og da der foreligger en stor mængde glas, der udskiftes 

som følge af energirenoveringer, foreligger der en åbenbar ressource, der samtidig 

vil medføre et nedsat klimaaftryk. Co2-belastningen ved glasproduktion er ca. 60kg 
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CO2/100 m2 glas, og lykkedes det at genanvende glas i det tænkte omfang, vil kli-

maaftrykket for produktionen af TRÆs facader derfor være nedbragt betragteligt.  

 

Der foreligger et større analyse-, projekterings- og testarbejde, ligesom der rent lav-

praktisk ligger et betydeligt arbejde i at indbygge glas fra eksisterende ruder i en ny 

konstruktion. 

  

Målet er at opnå en facade med genbrugsmaterialer, der er lige så god som en fa-

cade med nyproducerede materialer, hvilket mål ikke må nås på bekostning af et 

forhøjet energiforbrug, Co2-udledning mv. Det vil være nødvendigt at udføre en 1:1 

mock-up, så der bliver mulighed for at teste overholdelsen af krav til genbrugsmate-

rialetsegenskaber.  

 

I de ovennævnte konkrete eksempler vil der udover test, analyse, projektering og 

udarbejdelse af mock-ups samt forsøgsvise konstruktionsarbejder/afklarende kon-

struktionsarbejder indgå udarbejdelse af livscyklusanalyser for materialernes an-

vendelse generelt i byggeri. Ligeledes vil der for andre af de indsatser, der priorite-

res finansieret af partnerskabet, skulle udarbejdes en række konkrete leverancer, 

der både skal styrke det konkrete byggeris muligheder og sikre spredning af viden 

om de generelle anvendelsesmuligheder for materialer mv.  

 

Med projektet søger vi også at udvikle selve udførelsesprocessen og forbedre må-

den, vi bygger på. Den konkrete byggeplads er en midlertidig installation, og opfat-

telsen af bæredygtighed og klimavenlighed på byggepladsen har derfor traditionelt 

være nedprioriteret. Byggepladser som generelt fænomen i Aarhus og andre byer, 

er modsat ikke et midlertidigt forhold, og der er derfor betydelige muligheder for at 

øge bæredygtigheden ikke kun i den færdige bygning, men også i processen med 

at udføre denne. Et klimavenligt projekt skabes bedst fra en klimavenlig proces. 

Visse entreprenører arbejder allerede på nuværende tidspunkt med at mindske bru-

gen af fossile brændstoffer på byggepladsen, herunder i højere grad at anvende el-

drevent materiel, og partnerskabet ønsker at understøtte denne udvikling i samar-

bejde med de/n entreprenører, der bliver tilknyttet projektet. Særligt for så vidt an-

går innovationsarbejdet med udviklingen af nye/genanvendte materialer, så er en 

del af analyse- og udviklingsarbejdet med disse at afklare, hvorledes disse materia-

ler mest bæredygtigt og klimavenligt ”høstes”, produceres, transporteres og monte-

res på projektet. Mulighederne og omfanget vil blive fastlagt i det kommende projek-

teringsarbejde. Erfaringerne opsamles og generaliseres på en måde, så det kan 

indgå i den fremtidige dialog omkring byggeplads med bygherrerne. Såfremt bevil-

lingen imødekommes, forventes der nedsat en klimaarbejdsgruppe, hvor, blandt an-

det, mulige klimavenlige tiltag i byggepladsdriften samt stadet for udviklingen af de 

særlige bæredygtighedstiltag løbende vil blive drøftet.  

 

Ovenstående ”mål” for projektet skal konkret udmønte sig en eller flere beskrivelser 

af, hvad der er lært af udviklingen af projektet, herunder hvorledes visionen og 
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ambitionen for projektet er udmøntet. Samtidig skal arbejderne med de klimavenlige 

elementer beskrives, herunder særligt de specifikke innovationer, samt læringen fra 

træbyggeri i det påtænkte omfang. Endvidere er det et mål at beskrive eventuelle 

lovgivningsmæssige/reguleringsmæssige barrierer for øget bæredygtighed i bygge-

riet. Perspektivet vedrørende regler og retningslinjer skal styrke kommunens evne 

til at understøtte bæredygtigheden i fremtidige byggerier samtidig med, at det bliver 

tydeligt, om der er andre steder, hvor der med fordel kan ske en udfordring af eksi-

sterende regelsæt. 

 

Primært fokus Det primære fokus for projektet er at lære og afprøve, hvordan man kan arbejde 

mere med klimavenlighed i byggeriet i en bred kontekst, både med henblik på at 

nedbringe CO2-aftrykket (herunder for Aarhus Kommune som samfund ved fremti-

dig udnyttelse af viden), øge genanvendeligheden af materialer og arbejde med ud-

vikling af sundhed og indeklima for brugerne i projektet. 

 

Projektet skal fungere som ”pilotprojekt” og således gennem vidensdeling og doku-

mentation for de forskellige processer, medvirke til at øge bæredygtigheden i byg-

geriet, driften af bygninger og derved medvirke til at sænke samfundets samlede 

Co2-udledning og forbrug af ikke selvgenererende materialer. Det står således cen-

tralt i projektet, at de gjorte erfaringer deles med en bred interesseskare med hen-

blik på at udbrede erfaringerne og medvirke til, at der fremadrettet bygges mere 

bæredygtigt i bred forstand, og således ikke kun i det konkrete projekt.  

 

Parterne i samarbejdet skal i forbindelse med projektets gennemførsel sikre udarbej-

delse, sammenfatning og spredningen af relevante resultater i form af både overord-

nede afrapporteringer, konkrete livcyklusanalyser og redegørelser for de vigtigste 

processer i de forskellige bæredygtighedstiltag. Derudover skal parterne sammen-

fatte de regler og retningslinjer, man under projekteringen af TRÆ har oplevet som 

hæmmende for at nedbringe klimaaftrykket, og derfor skal udfordres, hvis der skal 

sikres endnu højere grad af bæredygtighed i byggeriet i Danmark.  

 

Ansvarlig og andre 

aktører. 

Partnerskabet etableres mellem Aarhus Kommune, bygherren på projektet PFA DK 

Ejendomme Lav A/S samt udvikler på projektet Kilden & Hindby ApS. Derudover er 

Lendager Arkitekter ApS og MOE A/S tilknyttet projektet som henholdsvis arkitekt 

og ingeniør. 

 

Parterne ønsker et åbent partnerskab, hvor der er plads og mulighed for at andre 

kan træde ind, både ift. yderligere økonomiske bidrag til udviklingen og/eller som vi-

denspartner. Bygherren arbejder således aktivt på at øge gruppen af deltagere i 

partnerskabet. 

 

Der søges om en investering på kr. 5.500.000 ekskl. moms til at understøtte de re-

levante undersøgelser og tiltag for at nedbringe klimaaftrykket. Såfremt bevillingen 
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opnås, vil der blive indgået en partnerskabsaftale mellem Aarhus Kommune (ved 

Teknik og Miljø), PFA DK Ejendomme Lav A/S og Kilden & Hindby ApS.  

 

Det forudsættes, at parterne bidrager ligeværdigt til partnerskabet. Den ansøgte be-

villing fra Klimafonden på 5.500.000 kr. ekskl. moms indgår som et led i den sam-

lede udvikling af de særlige bæredygtighedstiltag, som alle parter tilknyttet projektet 

har forpligtet sig til at understøtte. 

 

Det er således aftalt med de øvrige projektparter, at de bidrager med følgende in-

kind eller finansielle bidrag: 

 

PFA har som bygherre udover en tilsvarende pulje på 5.500.000 kr. ekskl. moms al-

lokeret yderligere cirka 20 mio. kr. i byggeriets projektøkonomi til implementering af 

bæredygtige løsninger i byggeprocessen.  

  

Kilden og Hindby ApS, der udvikler projekter, har valgt at tilknytte en større 

mængde ressourcer for udviklingen af projektet og de særlige bæredygtighedsele-

menter, end hvad der er tilfældet på andre projekter. Der anvendes således et bety-

deligt højere timeantal, end hvad der ville være tilfældet ved et konventionelt byg-

geri - anslået minimum 1.000 timer i projektets realiseringsperiode.  

  

Lendager Arkitekter og MOE har begge påtaget sig en række betydelige meropga-

ver, som man ikke normalt pålægger hverken arkitekt eller ingeniør, idet de således 

udover udviklingen, også er forpligtet til at medvirke til dokumenteringen og fortæl-

lingen om de særlige bæredygtighedselementer i projektet.  

  

Der etableres en styregruppe i projektet med repræsentanter fra udviklerne samt fra 

Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø, og der kan alene anvendes beløb fra 

bevillingen, såfremt parterne i styregruppen er enige om dette. 

 

Styregruppen vil som det første (senest primo 2022) udarbejde en tids- og aktivi-

tetsplan for de udviklingsstrømme som forventes at være en del af projektet inkl. 

angivelser af økonomi- og tidsforbrug på de enkelte strømme samt forventede leve-

rancer. Planen vil dermed fremadrettet tjene som styringsgrundlag for projektets ak-

tiviteter.   

 

 

Tidsplan  2020-2023 – forventet 
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CO2 effekt (scope 1+2). Reduktion i direkte CO2-udledning   

Tons/år: Der henvises til det anførte under ”globalt” klimaaftryk.  

 

Som anført ovenfor, skal det undersøges, hvorvidt udførelsesprocessen kan nedbringe klimaaftrykket.  

 

Dette kan dels ske ved at undersøge muligheder for at begrænse Co2 udledningen i processerne samt at 

begrænse ikke genanvendeligt materiale på byggepladsen, der for nuværende anvendes i stort omfang ud 

fra betragtningen om, at byggepladsen er en midlertidig installation.   

 

Det er endvidere et fokuspunkt i arbejdet med innovationerne, at vejen til at genanvende/anvende et nyt 

materiale ikke samlet skal medføre et øget Co2 eller klimamæssigt aftryk end et mere konventionelt mate-

riale. 

 

 

 

Globalt klimaaftryk (scope 3) Reduktion i afledt CO2-udledning  

Beskrivelse:  TRÆ vil nedbringe sit CO2-aftryk via innovation, upcycling og ressourceeffektivt materiale-

brug.  

 

Anvendelsen af beton udgør omkring 5-9% af verdens CO2-udledning, og beton er derfor et oplagt materi-

ale at begrænse til de steder, hvor det er nødvendigt eller giver mening for projektet.  

 

Ud fra en tidlig beregning af den forventede CO2-belastning fra hovedkonstruktionerne på TRÆ er bespa-

relsespotentialet ved at bygge i træ estimeret. Beregningen følger metoden beskrevet i DS/EN14040 og 

DS/EN14044, dog er driftsforbrug samt installationspakken ikke medtaget, da disse er vurderet at være 

ens for hhv. et træ- og betonbyggeri. Beregningen er således udført for en 50-årig periode, hvor CO2-ud-

ledningen fra produktionsfaserne A1-A3, udskiftningsfasen B4 og endt levetid-faserne C3-C4 er medtaget 

for hovedkonstruktionerne. 

 

For et træbyggeri udledes der cirka 3,3 kg CO2/m² pr. år, mens der for et betonbyggeri udledes cirka 5,9 

kg CO2/m² pr. år. Anvendelse af træ fremfor beton svarer derfor til en CO2-besparelse på ca.  44%. Vi vil 

derfor bruge træ, hvor det giver værdi til projektet, og kan erstatte betonen, og at bygge et træ- eller hy-

bridhus, i modsætning til et mere traditionelt betonbyggeri, er derfor højt prioriteret for projektet. 

 

Potentielt kan CO2-besparelsen forøges ved yderligere analyser og undersøgelser af genbrugstræ som 

materiale (”Ved brug af genbrugstræ, kan der opnås 77% CO2- besparelse" – Kilde: SBi), hvilket undersø-

ges i projekteringen. 

 

Yderligere innovationer herunder lokale materialer som genbrugsglas, genbrug af nedslidte vindmøllevin-

ger, ”adoption” af træer m.v.  skal medvirke til at sænke den samlede CO2 belastning. Vi vil i vidt omfang 

dokumentere den erfaring, vi drager os undervejs, og supplerer med LCA beregninger, for konkretisering 

af vores samlede og potentielle CO2 besparelse. 

 

Vurdering af effekt, 1 (lav) – 5 (høj):     x 

Side 30



 

 

 

Forudsætninger i den grønne omstilling 

(se vejledning)  

Kort beskrivelse af bidrag og evt. kvantificering/an-

tal/omfang  

Omstilling af infrastruktur  Projektet vil i mindre grad medføre ændringer i in-

frastruktur. Dog bemærkes, at der eventuelt på et 

overordnet plan kan spares transport af materialer, i 

det omfang de kan ”høstes” tættere på byggeplad-

sen.  

Vurdering af effekt, 1 (lav) - 5 (høj): X     

Reduktion i energi- og transportbehov Projektet arbejder med genanvendelse af materia-

ler (eksempelvis glas og træ), samt udnyttelse bæ-

redygtige alternative materialer (eks. træ ctr. be-

ton), og der vil derfor være et betydeligt sparet 

energibehov til fremstillingen af materialerne, der 

skal indgå i TRÆ.  

Vurdering af effekt, 1 (lav) - 5 (høj):    x  

Kapacitetsopbygning, viden, kompetencer, mv.   Projektet har en udtalt målsætning om at arbejde 

initierende og innovativt, samt at kommunikere den 

viden, der opnås igennem arbejdet med projektet, 

dog med respekt for samarbejdspartneres samt 

rådgivere, udviklere og entreprenørers, leverandø-

rer mv., eventuelle forretningshemmeligheder/eksi-

sterende rettigheder og konkurrenceforringende op-

lysninger.  

Vurdering af effekt, 1 (lav) - 5 (høj):     x 

Teknologiudvikling  Udførelsen af projektet som forudsat på nuværende 

tidspunkt forudsætter udvikling af nye metoder/ny 

sammensætning af kendte metoder og test af an-

vendelsen af materiale, herunder genanvendelse af 

materialer.  

Vurdering af effekt, 1 (lav) - 5 (høj):     x 

Andet: (anfør) Udover de konkrete innovationer i projektet, er ar-

bejdet med bæredygtighed i projektering og udfø-

relsen udtalt, og et tydeligt krav fra bygherren til alle 

dennes kontraktsparter.  

Vurdering af effekt, 1 (lav) - 5 (høj):      x 

 

 

Økonomi, kr. Direkte omkostning (eller gevinst) for kommunen  

og evt. kommunalt selskab (se vejledning) 

Der søges om en investering på kr. 5.500.000 ekskl. moms til at understøtte de relevante undersøgelser, 

tiltag, projekterings- og udførelsesomkostninger med henblik på at komme så langt som muligt i projektets 

evne til at nedbringe klimaaftrykket.  
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Beløbet er fastsat ud fra, at det forventes, at dette vil være investeringen særligt til  

- Bæredygtighedsledelse  

- Forsøg og tests, mock-ups  

- Forsøgsvise konstruktionsarbejder/afklarende konstruktionsarbejder 

- Projekteringsarbejder relateret til klima/bæredygtighedsmæssige tiltag 

- Undersøgelser af eksisterende udfordringer og barrierer for klimatiltag 

- Udarbejdelse af materiale til videndeling  

 

Aarhus Kommune vil ved at have et konkret forsøgsbyggeri få værdifuld viden til i fremtiden selv at kunne 

bygge mere klimavenligt og til at kunne undersøge barrierer og udfordringer herved.  

 

Kr. driftsomkostning pr. år (eller besparelse (-))   

 

Andre effekter: (se vejledning)  Kort beskrivelse og evt. kvantificering/antal/omfang 

Sundhed, fx nedsættelse af luftforurening, eller 

flere rekreative arealer   

Projektet vil indirekte medføre en nedsat luftforure-

ning, såfremt man sammenligner med konsekven-

ser ved udførelsen af et tilsvarende byggeri på kon-

ventionel vis.  

Vurdering af effekt, 1 (lav) - 5 (høj):    x  

Mindre brug af ressourcer, herunder mindre 

biomasse  

Fokus på genanvendelse og upcycling af materia-

ler, jf. ovenfor, samt fokus på regenererende mate-

rialer.  

Vurdering af effekt, 1 (lav) - 5 (høj):     x 

Eksportfremme og flere grønne arbejdspladser Projektet vurderes ikke umiddelbart at påvirke ek-

sporten direkte. Der kan som følge af den øgede vi-

densopbygning opstå flere grønne arbejdspladser 

hos de involverede i projektet.  

Vurdering af effekt, 1 (lav) - 5 (høj):   X   

Større diversitet og robusthed i energiforsynin-

gen   

Projektet vurderes neutralt i den henseende, idet 

der dog arbejdes med involvering af en række for-

syningsvirksomheder, således at mulige bæredyg-

tighedstiltag kan indarbejdes.  

Vurdering af effekt, 1 (lav) - 5 (høj):   X   

Branding af by/kommune/virksomheder Projektet vurderes selvstændigt til at have høj arki-

tektonisk værdi, og vil allerede af den grund medfø-

rer en betydelig branding af Aarhus og området. 

Når dertil kommer det markante fokus på bæredyg-

tighed, nedbringelsen af byggeriets klimaaftryk og 

udførelsen i træ, vurderer vi at projektet vil have en 

særdeles høj brandingværdi for Aarhus.  

Vurdering af effekt, 1 (lav) - 5 (høj):     x 

Andet, (anfør) Der er efter vores viden ikke tidligere udført et træ-

byggeri i det pågældende omfang i Danmark, og 
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der er således særlige krav i projekteringen og vi-

densopbygningen herom. 

Vurdering af effekt, 1 (lav) - 5 (høj):     x 

 

 

Særlige bemærkninger    

Evt. særlige bemærkninger kan tilføjes.   
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3 BILAG 2: ØKONOMIOVERSIGT OVER
GODKENDTE PROJEKTER I KLIMAFONDEN



Bilag 2 - Klimafonden pr. 24.09.21

Projekt
Beløb 

(1.000 kr.)
Klimaplansspor Status / bemærkning Intern/ekstern

Oprindelige midler i klimafonden 116.000
Indkøb af elbusser 10.000 Transport og Mobilitet Fra budgetforlig 2020 Intern
Plaststrategi 5.000 Energi Fra budgetforlig 2020 Selskab
Strategi for delebilisme 500 Transport og Mobilitet Fra budgetforlig 2020 Intern
Affaldssortering i det offentlige rum 2.500 Energi Fra budgetforlig 2020 Intern
Grøn varelevering 600 Transport og Mobilitet Fra budgetforlig 2020 Intern
Klimaalliance 5.000 Aarhus Omstiller, Klimavenlig Arbejdsplads Fra budgetforlig 2020 Intern
Solceller 2.000 Energi Fra budgetforlig 2020 Intern
Pulje til omlægning af arealer med biodiversitet 1.000 Byggeri og Byudvikling Fra budgetforlig 2020 Intern
Uddannelse af klima-ambassadører 950 Aarhus Omstiller Godkendt i Magistraten 15.06.20 Intern
Aarhus Havn - landstrømsanlæg til krydstogtskibe 8.000 Transport og Mobilitet, Energi Godkendt i byrådet 25.06.20 Selskab
Affaldssortering sammen med børn 339 Aarhus Omstiller Godkendt af borgmesteren 25.06.20 Intern
Fremrykket ladeinfrastruktur-indsats 5.000 Transport og Mobilitet, Energi Godkendt i byrådet 26.08.20 Intern
Grønt iværksætteri og grøn innovation 4.000 Tværgående Godkendt i byrådet 26.08.20 Intern
Strategi for delemobilitet 200 Transport og Mobilitet Godkendt af borgmesteren 25.08.20 Intern
Fremrykket indsats om Energiparker og CO2-fangst 5.000 Energi Godkendt i byrådet 23.09.20 Selskab
Brint som drivmiddel i køretøjer 5.000 Transport og Mobilitet, Energi Godkendt i byrådet 07.10.20 Intern/ekstern
Northside - 100% grøn strøm på Eskelund 2.100 Energi, Byggeri og Byudvikling Godkendt i byrådet 04.11.20 Intern
Klimasind og Vanebrud 995 Aarhus Omstiller Godkendt i Magistraten 16.11.20 Ekstern
ACTER-platform 499 Aarhus Omstiller Godkendt af borgmesteren 23.11.20 Ekstern
Forening for VindEnergi Aarhus 200 Energi, Aarhus Omstiller Godkendt af borgmesteren 07.12.20 Ekstern
Klimavenligt byggeri i Aarhus Kommune 11.500 Klimavenlig Arbejdsplads Godkendt i byrådet 03.02.21 Intern
Greenlight Aarhus 995 Aarhus Omstiller Godkendt i Magistraten 21.12.20 Ekstern
Malling Varmeværk - elkedel 470 Energi Godkendt af borgmesteren 18.01.21. Selskab/ekstern
UNITED CHANGE 995 Aarhus Omstiller Godkendt i byrådet 09.06.21 Ekstern
Plaststrategi 2.0 (tillæg til plaststrategien) 3.200 Energi Godkendt i byrådet 10.05.21 Selskab
100 klimaneutrale og smarte byer inden 2030 2.500 Aarhus Omstiller Godkendt i byrådet 22.06.21 Intern
CO2-reduktion i børnehøjde 375 Aarhus Omstiller Fremsendt til sagskoordineringmøde 27.09.21 Intern
TRÆ - klimavenligt byggeri i Sydhavnskvarteret 5.500 Byggeri og Byudvikling Fremsendt til Magistraten Ekstern
Godkendte projekter i alt 84.418

Finansiering til klimahandslingsplanen 2021-2024 29.600
Tilførte midler fra anlægsreserven i 2021 -13.300
Tilbageværende midler i klimafonden 15.282

Boblere
Fjernkøling 5.000 Energi Selskab

Boblere i alt 5.000

Afviste ansøgninger
Klimastemmer 110 Aarhus Omstiller Ekstern
WeMatter 734 Aarhus Omstiller Ekstern
Fair Festival 551 Aarhus Omstiller Ekstern
Climate Planet og Global Goals-ringen 1.800 Aarhus Omstiller Ekstern 
Klima-reklamefilm 150 Aarhus Omstiller Ekstern
Grøn omstilling på Institut for X 496 Energi Ekstern
Afviste i alt 3.841
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4.  Salg af felt D, Sydhavnskvarteret til PFA Ejendomme Lav A/S

Resumé
I 2019 blev Teknik og Miljø bemyndiget til at indgå køberetsaftale med PFA DK
Ejendomme Lav A/S vedrørende felt D i Sydhavnskvarteret.

Det konkrete projekt er nu udarbejdet og forelægges til godkendelse sammen med
tilhørende økonomi.

Indstilling
Det indstilles:

At 1) der indgås betinget købsaftale med PFA Ejendomme Lav A/S om køb af dele af
ejendommen matr.nr. 1a og 1i (samnoteret) Århus Bygrunde, beliggende på Spanien
19, 8000 Aarhus C på nedennævnte vilkår.

At 2) salgssummen og de bevillingsmæssige konsekvenser, der fremgår af
økonominotatet (lukket bilag 2, 3 og 4) tiltrædes.
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 Salg af felt D, Sydhavnskvarteret til PFA Ejendomme side 1 af 6  

Indstilling 

 

Salg af felt D, Sydhavnskvarteret til PFA 

Ejendomme Lav A/S 

 

1. Resume 

I 2019 blev Teknik og Miljø bemyndiget til at indgå købe-

retsaftale med PFA DK Ejendomme Lav A/S vedrørende 

felt D i Sydhavnskvarteret.  

 

Det konkrete projekt er nu udarbejdet og forelægges til 

godkendelse sammen med tilhørende økonomi.  

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

 

At 1) der indgås betinget købsaftale med PFA Ejendomme 

Lav A/S om køb af dele af ejendommen matr.nr. 1a og 1i 

(samnoteret) Århus Bygrunde, beliggende på Spanien 19, 

8000 Aarhus C på nedennævnte vilkår.  

 

At 2) salgssummen og de bevillingsmæssige konsekven-

ser, der fremgår af økonominotatet (lukket bilag 2, 3 og 4) 

tiltrædes. 

 

1. Baggrund 

Ved indstilling af 20. februar 2019 blev Teknik og Miljø 

bemyndiget til at indgå køberetsaftale med PFA DK Ejen-

domme Lav A/S vedrørende felt D i Sydhavnskvarteret.  

 

I samarbejde med Aarhus Kommune og A. Enggaard A/S, 

som har indgået betinget købsaftale om køb af felt B og C, 

har PFA DK Ejendomme Lav A/S udarbejdet en bydelsplan 

for Sydhavnskvarteret.  

 

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø 

Dato 14. oktober 2021 
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PFA Ejendomme 
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Bydelsplanen blev godkendt af byrådet 26. februar 2020. I 

forbindelse med byrådets godkendelse af bydelsplanen 

blev A. Enggaards A/S’ enkelte projekter nord for Kul-

kransporet ligeledes godkendt. 

 

PFA Ejendomme Lav A/S’ projekt i udbudszone D var på 

daværende tidspunkt ikke så langt i processen. Det blev 

på denne baggrund besluttet, at byrådet på et senere 

tidspunkt ville få forelagt det konkrete projekt og den til-

hørende økonomi for dette projekt til godkendelse. 

 

Den 10. juni 2021 blev lokalplan nr. 1141 for Sydhavns-

kvarteret vedtaget (link). Lokalplanen rummer tillige mu-

lighed for PFA Ejendomme Lav A/S’ projekt ”TRÆ”.  

 

PFA Ejendomme Lav A/S ønsker at opføre projektet TRÆ 

som et projekt med stort fokus på bæredygtighed og ned-

bringelse af klimaaftryk.  

 

Der er parallelt med denne indstilling fremsendt en indstil-

ling med ansøgning til Klimafonden. Der er tale om et for-

søgsbyggeri, som beskrevet nærmere i indstilling med an-

søgning til Klimafonden, jf. anden indstilling til 

byrådsmøde 10 november 2021. Ansøgningen omhandler 

et partnerskab mellem Aarhus Kommune og købermed 

ambitionen om at bidrage til mulige løsninger på de udfor-

dringer, som byggebranchen står overfor, når der skal 

bygges klimavenligt. 

 

Projektet påtænkes at blive en hybrid mellem træ og be-

ton, hvor de enkelte materialer anvendes der, hvor de gi-

ver bedst mening.  

 

I såvel indvendig aptering og facaden vil der indgå en 

række forskellige genbrugsmaterialer. Facadens udtryk vil 

derfor blive færdigudviklet i byggeperioden i takt med, at 

genbrugsmaterialerne anskaffes. Materialerne vil skulle 

testes i en række forsøg både i forhold til brand og monte-

ringsprincipper. Det skal blandt andet undersøges, hvilke 

materialer, og hvor meget af det enkelte materiale, der 

kan ”høstes” i Aarhus og anvendes i bygningen, hvilket vil 

ske i partnerskab med Aarhus Kommune.  
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Denne tilgang skal ses som en del af det bærende arkitek-

toniske greb, der iscenesætter principperne bag tilgangen 

til genbrug af materialer og de æstetiske konsekvenser.  

 

Der udarbejdes som et styringsredskab nogle arkitektoni-

ske principper, der guider valg og placering af materialer. 

 

Projektet – og facadeudtrykket - bearbejdes således lø-

bende i partnerskab med Aarhus Kommune.  

 

Principper for opbygning af husets facade med genbrugs-

materialer er vedlagt som bilag 1. 

 

TRÆ består af tre tårne. T1 på forventelig 20 etager samt 

T2 og T3 på hver seks etager. Tilsammen udgør projektet 

ca. 14.300 m2. 

 

TRÆ er et moderne og nytænkt kontorbyggeri. Indadtil på 

grunden henter byggeriet inspiration fra havnens industri-

elle bygninger/siloer ved at have buede facader forbundet 

med gangbroer. Et kendt motiv fra Sydhavnen, som den 

dag i dag kan ses umiddelbart på den anden side af Syd-

havnsgade. Udadtil mod omgivelserne forholder byggeriet 

sig meget præcist til grundens afgrænsning, dog brudt af 

forbindelser og udposninger i landskabet, der ’flyder’ imel-

lem bygningskroppene og skaber grønt opholdsrum mel-

lem volumenerne.  

 

Projektet integreres med hele Sydhavnskvarteret med et 

særligt fokus hen mod byrummet sydøst langs og nær pro-

jektet. Her danner bygning og byrum et fællesskab på 

pladsen omkring Jægergårdsgade ved Kohalen og Njord 

Gin. 

  

De tre tårne står selvstændigt på terræn og en ”gå-

slange” bevæger sig imellem disse og forbinder Jæger-

gårdsgade og Kulbroen med et ”treetop walk” gennem 

træerne. ”Gå-slangen” giver mulighed for fri passage for 

offentligheden fra gadeniveau til kulkranssporet, ligesom 

den frigiver facaden i stueetagerne til de udadvendte funk-

tioner og skaber byliv hele vejen rundt i de tre tårne. Pro-
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jektet vil i byggeperioden undersøge, om der findes træer i 

Aarhus Kommune, der skulle have været fældet, som i 

stedet kan ”adopteres” til grunden.  

 

Projektet vil udover kontorer rumme bylivsfunktioner, her-

under eksempelvis lejemål til udstilling, produktion eller 

formidling af kulturelle produkter som kunst, musik, mad 

og mode, og rekreation for områdets brugere.  

 

Disse bylivsfunktioner vil for en dels vedkommende oplagt 

skulle placeres i stueetagen, eller i de lejemål, der har en 

udgang til ”gå-slangen”. Der indrettes platforme langs ”gå-

slangen”, der kan anvendes til eksempelvis udeservering 

for lejemål, hvor ”gå-slangen” grænser op til de tre tårne.  

 

Selve mødet med Kulbroen er løst på en måde, hvor selve 

koblingen mellem Kulbroen og TRÆ’s brugere/besøgende 

udnyttes til at skabe en overgang til byrummet under, 

over og omkring Kulbroen. Under Kulbroen skal bygnin-

gens facade åbne sig op og understøtte ambitionen om, at 

der her skabes et attraktivt byrum. 

 

Tagniveauet oven på de to laveste tårne vil være offentligt 

tilgængeligt i et tidsrum uden for kontorernes åbningstid 

og tilbyde besøgende et kig ud over byen og kysten. Hu-

sets kantine er placeret ud mod taghaven og tænkes an-

vendt til andre arrangementer uden for kontorernes åb-

ningstid, som det er tilfældet i Pakhusene på Aarhus Ø. 
 

På samme vis som med fx Pakhusene er TRÆ et flerbru-

gerhus fordelt over de tre tårne. Tankegangen er, at hver 

af lejemålene i vidt omfang alene indrettes med lejerens 

basale behov, og at de yderligere behov lægges på de fæl-

les arealer og deles mellem husets lejere. Disse fælles 

funktioner er blandt andet fælles kantine, omklædnings-

rum, mødelokaler og eventuelt lounge område, jf. visuali-

seringer i bilag 1.  

 

Teknik og Miljø vurderer, at det præsenterede projekt fra 

PFA Ejendomme Lav A/S har tilfredsstillende kvaliteter i 

forhold til at leve op til Aarhus Kommunes krav og ønsker 

til nybyggeri i Sydhavnskvarteret.   
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4. Effekt 

Salget af ejendommen medvirker til realisering af Udvik-

lingsplanen for Sydhavnskvarteret og lokalplan 1141.  

 

5. Organisering  

Teknik og Miljø indgår købsaftale med PFA Ejendomme Lav 

A/S.  

 

6. Ressourcer 

Der henvises til det lukkede bilag 2 med en beskrivelse af 

den konkrete købesum, økonomien ved salget til PFA 

Ejendomme Lav A/S samt de bevillingsmæssige konse-

kvenser. 

 

 

Jacob Bundsgaard 

/ 

           Niels Højberg  

Bünyamin Simsek 

/ 

              Henrik Seiding  

 

 

 

Bilag  

Bilag 1: Visualiseringer af projektet  

Bilag 2:  Økonominotat (LUKKET BILAG) 

Bilag 3:   TB-skema T-21-202-015 (LUKKET BILAG) 

Bilag 4:   Anlægsbevilling AB-21-202-010 (LUKKET BILAG) 

 

Tidligere beslutninger 

9. juni 2021: ”Erhverv i Sydhavnen – Endelig” 

 

2. december 2020: ”Erhverv i Sydhavnen – Forslag” 

 

26. februar 2020: ”Sydhavnskvarteret: Bydelsplan for om-

rådet nord for Jægergårdsgade” 

 

30. januar 2019: ”Sydhavnskvarteret – salg af byggefel-

ter” 
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12. september 2018: ”Udviklingsplan for Sydhavnskvarte-

ret – Endelig” 

 

4. april 2018: ”Sydhavnskvarteret – Udviklingsplan og ud-

bud af køberetter” 

 

 

Sagsnummer: 20/004450-10 

Arealudvikling og Almene Boliger 

 Antal tegn: 7.220 

 Sagsbehandler: Camilla Gade Birkeholm 

Tlf.: 41 85 59 69 

E-post: cagb@aarhus.dk 
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4 BILAG 1: VISUALISERINGER AF PROJEKTET



TRÆ
FACADER // 27.09.2021
Facadekonceptet på TRÆ er baseret på ideen om genbrugte 
facadebeklædninger i træ, vingetegl og metal. Facadebeklæd-
ningerne monteres som shingels eller større pladeformater. Frem-
adrettet skal der undersøges og høstes materialer fra nedrivnings-
projekter i Aarhus og omegn, som kan genbruges eller up-cycles 
til facadebeklædninger til TRÆ.

Da facaden ikke er færdigprojekteret, er de viste materialer ud-
tryk for det aktuelle projektstade.

 

Kilden & Hindby

træshingels

Genbrugte aluplader

Genbrugte stålplader

Genbrugte vingetegl

Træshingels

Træshingels
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5.  Svar på forslag fra V, KF, EL, DF og Dorthe Borgkvist om stop for uønsket
overvågning i eget hjem

Beslutningsforslag fra V, KF, EL, DF og Dorthe Borgkvist

Forslag

Stillerne forslår at:

• alle planlagte og fremtidige uønskede overvågninger af borgerne i deres eget
hjem ophører øjeblikkeligt.

• vi i fremtiden vil indgå i en respektfuld og tillidsbaseret dialog med borgerne,
hvor man i et tillidsfuldt samarbejde klarlægger borgernes behov – altid med
respekt for borgernes integritet. Med udgangspunkt i Aarhus Kommunes
medborgerskabspolitik - vil partierne sikre en respektfuld og ligeværdig dialog.

 

Motivation

Det er grænseoverskridende at overvåge et andet menneske og unødig krænkende
overfor borgeren i 48 timer. Aarhus Kommune skal naturligvis i samarbejder med
borgerne finde frem til, hvor meget hjælp borgerne har brug for, og hvad det er for en
type hjælp osv., men det kan man finde ud af på mange andre måder end
overvågning i 48 timer.

 

Det er uværdigt, hvorfor partierne mener, at der skal findes en tillidsfuld relation med
borgeren og stoles på, hvad borgeren fortæller og evt. tale med hjælperen, som
borgeren har ansat. Det er fuldstændigt uhørt, at der ikke er nogen grænser for, hvad
man skal finde sig i som borger, når man har brug for hjælp, fordi man har et
handicap. Partierne ønsker at man altid tilgår borgerne respektfuld og i en værdig
dialog.

 

Stillet af Gert Bjerregaard (V), Mette Skautrup (C), Knud N. Mathisen (DF), Viggo
Jonassen (Ø) & Dorthe Borgkvist (Løsgænger)

På vegne af Venstre-, Konservative-, Dansk Folkeparti-, og Enhedslisten i Århus
Kommune

 

INDSTILLING FRA MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE

 

Svar på forslag fra V, KF, EL, DF og Dorthe Borgkvist om stop for uønsket
overvågning i eget hjem

Resumé
V, KF, EL, DF og Dorthe Borgkvist har den 3. maj 2021 på baggrund af sager om
planlagt observation af borgere i borgerens eget hjem i op til 48 timer fremsat forslag
om stop for uønskede overvågninger af borgere i deres eget hjem. Forslaget
indebærer, at administrationsgrundlaget for BPA-ordningen skal revideres.

Ændringer i administrationsgrundlaget for BPA-ordningen har været drøftet i
forligskredsen bag budgetforlig 2019 på baggrund af budgetforslag fra
Socialdemokratiet om Samarbejde med borgerne om BPA. Forligskredsen har, ved
møde den 15. september 2021, truffet beslutning om tilpasningerne i
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administrationsgrundlaget for BPA, der understøtter det fælles ønske om både at
kunne styre området og inddrage borgeren. Ændringer i administrationsgrundlaget
implementeres umiddelbart i det samlede administrationsgrundlag for visitation til og
opfølgning på BPA-sager i Voksne, Job og Handicap under Sociale Forhold og
Beskæftigelse.

Der følges op i Social- og Beskæftigelsesudvalget. Byrådet orienteres om resultaterne
af Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis for observation i BPA-sager.  

Indstilling
Det indstilles:

At 1) beslutningsforslaget V, KF, EL, DF og Dorthe Borgkvist om stop for uønsket
overvågning i eget hjem ikke tiltrædes. Dog tilpasses administrationsgrundlagets
praksis vedrørende observation i borgerens eget hjem.

At 2) Byrådet tiltræder ændringer af administrationsgrundlaget for BPA som beskrevet
indstillingen.

12.05.2021 - Byrådets beslutning
Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. maj 2021.

26.05.2021 - Byrådets beslutning
Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. maj 2021.

09.06.2021 - Byrådets beslutning

Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik
på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 10. juni 2021 om
magistratsbehandling af forslaget.

 

Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

22.09.2021 - Sociale Forhold og Beskæftigelse s beslutning
Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold
og Beskæftigelse.

20.10.2021 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning
Fremsendes til Magistraten. Det bemærkes, at indstillingen er fremsendt rettidigt til
Borgmesterens Afdeling, men efterfølgende dialog mellem Sociale Forhold og
Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling om indstillingen har betydet, at indstillingen
ikke kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på tre måneder efter
byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Borgmesterens Afdeling har derudover
ingen bemærkninger til indstillingen.
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5 INDSTILLING



 

 Klik her for at angive tekst. side 1 af 4  

Indstilling 

 

Svar på beslutningsforslag fra V, KF, EL, DF 

og Dorthe Borgkvist om ”Stop for uønsket 

overvågning i eget hjem” 

 

1. Resume  

V, KF, EL, DF og Dorthe Borgkvist har den 3. maj 2021 på 

baggrund af sager om planlagt observation af borgere i 

borgerens eget hjem i op til 48 timer fremsat forslag om 

stop for uønskede overvågninger af borgere i deres eget 

hjem. Forslaget indebærer, at administrationsgrundlaget 

for BPA-ordningen1 skal revideres. 

 

Ændringer i administrationsgrundlaget for BPA-ordningen 

har været drøftet i forligskredsen bag budgetforlig 2019 på 

baggrund af budgetforslag fra Socialdemokratiet om Sam-

arbejde med borgerne om BPA. 

Forligskredsen har, ved møde den 15. september 2021, 

truffet beslutning om tilpasningerne i administrations-

grundlaget for BPA, der understøtter det fælles ønske om 

både at kunne styre området og inddrage borgeren. 

Ændringer i administrationsgrundlaget implementeres 

umiddelbart i det samlede administrationsgrundlag for vi-

sitation til og opfølgning på BPA-sager i Voksne, Job og 

Handicap under Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

 

Der følges op i Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Byrådet orienteres om resultaterne af Ankestyrelsens un-

dersøgelse af kommunernes praksis for observation i BPA-

sager. 

 

                                       
1 BPA, Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens § 96 

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Dato 22. september 2021 
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2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) beslutningsforslaget V, KF, EL, DF og Dorthe Borg-

kvist om stop for uønsket overvågning i eget hjem ikke 

tiltrædes. Dog tilpasses administrationsgrundlagets praksis 

vedrørende observation i borgerens eget hjem. 

 

At 2) Byrådet tiltræder ændringer af administrationsgrund-

laget for BPA som beskrevet indstillingen. 

 

3. Hvorfor fremsendes indstillingen? 

V, KF, EL, DF og Dorthe Borgkvist har i maj 2021, på bag-

grund af sager om planlagt observation af borgere i borge-

rens eget hjem i op til 48 timer, fremsat beslutningsforslag 

om ’Stop for uønsket overvågning i eget hjem’, hvori der 

foreslås en ændring af det eksisterende administrations-

grundlag for BPA-ordningen. 

 

Forslaget fra V, KF, EL, DF og Dorthe Borgkvist indskær-

per, at alle planlagte og fremtidige uønskede overvågnin-

ger af borgere i deres eget hjem ophører, og at samarbej-

det med borgeren baseres på en respektfuld, ligeværdig 

og tillidsbaseret dialog, der har respekt for borgerens inte-

gritet. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i Aarhus 

Kommunes medborgerskabspolitik. 

 

4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund? 

Forslaget til ændring af administrationsgrundlaget, som 

besluttet af forligskredsen bag Budget 2019, vil understøt-

te dialog og samarbejde med borgeren i forbindelse med 

visitation og opfølgning på BPA-sager. Borgeren inddrages 

i sagen, og der skabes mere tryghed om sagsforløbet og 

visitationen til de konkrete ydelser. 

 

5. Hvad igangsættes?  

Ændringer i administrationsgrundlaget for BPA-ordningen 

har været drøftet i forligskredsen bag budgetforlig 2019 – 

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radika-

le Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative Folkeparti – 

på baggrund af budgetforslag fra Socialdemokratiet om 

Samarbejde med borgerne om BPA. 

Forligskredsen bag Budget 2019 nåede ved forligskreds-

møde den 15. september 2021 til enighed om en model, 
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som fastholder besparelsen på BPA-området på 2,2 mio. 

kr., som oprindeligt besluttet i forbindelse med Budget 

2019.  

 

Partierne enedes om, at der maksimalt skal kunne foreta-

ges observation af borgere i op til 12 sammenhængende 

timer – medmindre andet er aftalt med borgeren.  

 

Partierne enedes endvidere om, at Aarhus Kommune – 

som udgangspunkt er ansvarlig for at gennemføre obser-

vationen, medmindre andet er aftalt med borger, fx aftale 

om brug af privat alternativ.  

 

Partierne ønsker, at Byrådet orienteres om resultaterne af 

den igangværende undersøgelse, som Social- og Ældremi-

nisteren har bedt Ankestyrelsen om at foretage vedrøren-

de kommunernes praksis for observation i BPA-sager. Dét 

i tilfælde af, at undersøgelsens resultater bevirker, at ad-

ministrationsgrundlaget skal justeres. 

 

6. Hvem gør det og hvordan?  

Sociale Forhold og Beskæftigelse sikrer, at beslutningerne 

om ændringer i administrationsgrundlaget for BPA-

ordningen indarbejdes i det samlede administrationsgrund-

lag for BPA.  

Det sikres samtidig, at rådgiverne i Voksne, Job og Handi-

cap bliver bekendte med og eventuelt oplært til at agere 

inden for administrationsgrundlagets nye rammer for dia-

log, inddragelse og samarbejde med borgeren. 

Endelig orienterer Sociale Forhold og Beskæftigelse Byrå-

det om resultaterne af den undersøgelse, Ankestyrelsen er 

ved at udarbejde. 

 

7. Hvilke ressourcer kræves?   

Forligskredsens beslutning om at fastholde besparelsen på 

BPA-området på 2,2 mio. kr., som oprindeligt besluttet i 

forbindelse med Budget 2019, betyder, at der ikke er be-

hov for tilførsel af midler til området. 

Tilpasningen af administrationsgrundlaget, med de red-

skaber Forligskredsen har besluttet, giver grundlag for at 

videreføre den aftalte indsats fra Budget 2019 i forhold til 

visitation og opfølgning. Tilpasningen løftes således inden 

for områdets budget. 

Side 51



 Klik her for at angive tekst. side 4 af 4 

 

8. Hvad er den videre proces og hvordan følges op? 

Det reviderede administrationsgrundlag præsenteres i So-

cial- og Beskæftigelsesudvalget primo 2022. Der kan afta-

les årlig opfølgning i udvalget på erfaringerne med visitati-

on på BPA-området. 

Opfølgning i forhold Ankestyrelsens undersøgelse sker til 

Byrådet, når undersøgelsen foreligger, og det er vurderet, 

om resultaterne giver anledning til revision af administra-

tionsgrundlaget. 

 

Kristian Würtz 

/ 

Erik Kaastrup-Hansen  

 

 

Bilag  

Bilag 1: Beslutningsforslag: Forslag fra V, KF, EL, DF og 

Dorthe Borgkvist om stop for uønsket overvåg-

ning i eget hjem 

 

 

Sagsnummer: 21/055264-2 

Socialforvaltningen 

 Antal tegn: 5.555 med mellemrum 

 Sagsbehandler: Viggo Munk 

E-post: vmu@aarhus.dk  
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5 BILAG 1: BESLUTNINGSFORSLAG



 

 

 

 

 

BESLUTNINGSFORSLAG  

STOP FOR UØNSKET 

OVERVÅGNING I EGET HJEM 

MAJ 2021 
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Århus Kommune    Århus, d. 3. maj 2021 

Side 1 af 2 
 

Forslag 

Stillerne forslår at:  

 alle planlagte og fremtidige uønskede overvågninger af borgerne i de-

res eget hjem ophører øjeblikkeligt. 

 vi i fremtiden vil indgå i en respektfuld og tillidsbaseret dialog med 

borgerne, hvor man i et tillidsfuldt samarbejde klarlægger borgernes 

behov – altid med respekt for borgernes integritet. Med udgangspunkt 

i Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik - vil partierne sikre en re-

spektfuld og ligeværdig dialog. 

 

Motivation 

Det er grænseoverskridende at overvåge et andet menneske og unødig 

krænkende overfor borgeren i 48 timer. Aarhus Kommune skal naturligvis i 

samarbejder med borgerne finde frem til, hvor meget hjælp borgerne har 

brug for, og hvad det er for en type hjælp osv., men det kan man finde ud 

af på mange andre måder end overvågning i 48 timer.  

Det er uværdigt, hvorfor partierne mener, at der skal findes en tillidsfuld 

relation med borgeren og stoles på, hvad borgeren fortæller og evt. tale 

med hjælperen, som borgeren har ansat. Det er fuldstændigt uhørt, at der 

ikke er nogen grænser for, hvad man skal finde sig i som borger, når man 

har brug for hjælp, fordi man har et handicap. Partierne ønsker at man altid 

tilgår borgerne respektfuld og i en værdig dialog. 

 

Stillet af Gert Bjerregaard (V), Mette Skautrup (C), Knud N. Mathisen (DF), 

Viggo Jonassen (Ø) & Dorthe Borgkvist (Løsgænger) 

På vegne af Venstre-, Konservative-, Dansk Folkeparti-, og Enhedslisten i 

Århus Kommune 
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Notat 

 

 

Til Social- og Beskæftigelsesudvalget  

Til Orientering 

Kopi til Byrådet  

 

 

Notat vedr. brug af observation til sagsoplysning samt økonomi-

ske scenarier  

 

På mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 5. maj 2021 præsentere-

de myndighedschef Tina Fendinge, Rådgivning og Visitation Voksne, forud-

sætningerne for at få tildelt en BPA-ordning og om forløbet i en konkret bor-

gersag. Gert Bjerregaard ønskede på baggrund af mødet et notat, der be-

skriver forskellige økonomiske scenarier, hvis rammerne for brugen af ob-

servation ændres. Derudover ønskede Liv Gro Jensen (SF) en generel be-

skrivelse af Aarhus Kommunes brug af længere observationer, som ikke 

indeholder beskrivelser af den konkrete borgersag. Denne beskrivelse frem-

går af det vedlagte bilag 1.  

 

I forbindelse med den ønskede beskrivelse vil forvaltningen samtidig gøre 

opmærksom på dilemmaer og afklaringspunkter, som er relevante i forhold 

til drøftelserne om brug af observation til sagsoplysning i BPA-sager. Dette 

knytter sig også til de stillede beslutningsforslag om emnet, der skal behand-

les på byrådsmødet den 12. maj 2021. Det drejer sig om henholdsvis SF og 

RV’s beslutningsforslaget ”Dialog og samarbejde med borgerne om BPA” og 

V, C, DF, Ø og Dorthe Borgkvists beslutningsforslag ” Stop for uønsket 

overvågning i eget hjem”.  

 

Brug af observationer til sagsoplysning  

Overordnet gælder det, at Aarhus Kommune som myndighed er ansvarlig for 

at oplyse sagerne i tilstrækkeligt omfang til, at der kan træffes afgørelse på 

et forsvarligt grundlag, samt at borgeren skal have mulighed for at medvirke 

til behandlingen af sin sag.  

 

Observation er et væsentligt redskab, som i kommunerne anvendes i en 

række sammenhænge til at oplyse en sag inden for blandt andet socialom-

rådet, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet. Observationer kan ha-

ve betydning for sagsoplysningen og vurderingen af, om en borger eksem-

pelvis har brug for et hjælpemiddel, hjemmehjælp, bostøtte, en BPA-ordning 

eller anden hjælp og støtte efter Serviceloven grundet sin funktionsevne.  

 

Observationer af en borger i eget hjem vil ofte være en helt naturlig del af en 

klaring af, om borgeren har behov for hjælp og støtte eksempelvis hjælp til 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Fagligt sekretariat 

Aarhus Kommune 

Faglig Understøttelse og Kvali-

tetssikring 

Jægergården, Værkmestergade 

15 B 

8000 Aarhus C 

 

 

Sag: 21/016710-12 

Sagsbehandler: 

SW 
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pleje og praktisk hjælp (Servicelovens § 83) eller en BPA-ordning (Service-

lovens § 96). Dialogen sammen med borgeren, vil ofte være afhængig af, at 

det kan foregå i borgers eget hjem, hvor opgaverne udføres.  

 

Til at oplyse en sag tilstrækkeligt anvendes også observationer, som andre 

parter har gjort sig. I Sociale Forhold og Beskæftigelse kan det gælde de 

observationer, som Sundhed og Omsorg har gjort i forbindelse en med funk-

tionsvurdering af borgeren eller de observationer, der ligger til grund for ud-

talelser fra fagspecialister (fx fysioterapeuter, egen læge, speciallæge mv.), 

der eksempelvis har observeret borgeren i forbindelse med sundhedsfaglige 

behandlinger. Det kan også være eksterne aktører, som rekvireres til at ob-

servere borgerens funktionsniveau og støttebehov over en længere periode.  

 

Sociale Forhold og Beskæftigelse ser dilemmaer forbundet med de to stille-

de beslutningsforslag. Dels i forhold til borgernes retsstilling og dels kommu-

nens mulighed for at træffe afgørelser på et oplyst grundlag (herunder risiko 

for hjemvisning af sager fra Ankestyrelsen, fordi de ikke er tilstrækkeligt op-

lyst).    

 

En beslutning i byrådet om, hvilke rammer der skal være for brug af obser-

vationer, bør samtidig være tydelige i forhold til om beslutningen gælder alle 

former for observationer, om det alene gælder BPA-sager eller alle handi-

capsager, samt hvordan man forholder sig til, at eventuelle afgrænsninger i 

brugen af observationer kan stille borgerne forskelligt.  

Såfremt forslagsstillerne problematiserer, at der sker en fysisk observation af 

borgernes behov, vil det være en stor udfordring at oplyse sagen tilstrække-

ligt. Hvis forslagsstillerne ønsker, at der generelt godt må bruges observati-

on, men at den enkelte borger kan modsætte sig observation, kan det være 

et problem overhovedet at oplyse sagen. Det vil også stille borgerne ulige, 

da nogen vil ønske at deltage i observationen, mens andre fravælger det, 

hvilket påvirker deres retsstilling.   

 

For nogle borgere – eksempelvis ved uenighed mellem borger og sagsbe-

handler om støttebehovet – kan det opleves som positivt, at det er en eks-

tern aktør, som foretager observationerne. Det er erfaringen fra andre kom-

muner, at netop det forhold, at observatøren er neutral, medfører, at Anke-

styrelsen ikke hjemviser sagen. 

 

Økonomiske scenarier  

I det følgende beskrives en række scenarier for brug af observation og deres 

økonomiske implikationer på baggrund af de stillede beslutningsforslag om 

at ændre administrationsgrundlaget for brug af observation.  

 

I alle de økonomiske scenarier lægges der til grund, at en eventuel beslut-

ning kun vedrører BPA-området.  
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Det første scenarie – og det mest vidtgående – er, at Aarhus Kommune 

afstår fra at ophøre bevilligede ordninger som følge af genvurderinger. Med 

andre ord vil der i det tilfælde ikke ske en genvurdering af, om en borger 

opfylder betingelserne, når de først er blevet bevilliget en BPA-ordning – 

medmindre at borgeren med sikkerhed ikke opfylder betingelserne, eksem-

pelvis at borgeren ikke længere har arbejdslederevner. I den sammenhæng 

er det væsentligt at gøre opmærksom på, at kommunen jf. Servicelovens § 

148 stk. 2 er forpligtet til løbende at følge de enkelte sager for at sikre sig, at 

hjælpen fortsat opfylder sit formål.  

 

Der ophører ca. 1-2 ordninger om året som følge af kommunens genvurde-

ring af, om borgeren fortsat opfylder betingelserne for at modtage en BPA-

ordning. En praksisændring, hvor kommunen afstår fra at genvurdere, vil 

derfor betyde, at tilvæksten i BPA-ordninger vil stige hurtigere end hidtil. De 

gennemsnitlige kommunale nettoudgifter til en BPA-ordning er 1,1 mio. kr. 

om året. I scenariet vil antallet af BPA-ordninger stige med 1-2 ordninger om 

året foruden den tilvækst, som allerede finder sted. Det betyder eksempel-

vis, at udgifterne til BPA-området således vil være steget med omkring 5 

mio. kr. i 2024 udover den øvrige vækst på BPA-området.   

 

Et andet scenarie er, at det er muligt fortsat at foretage genvurderinger, når 

en borger er blevet bevilget en BPA-ordning. Dog skal der ikke være mulig-

hed for en skærpet opfølgning, ligesom mødet med borgeren ikke skal være 

praktisk orienteret og med mulighed for at afprøve borgerens funktionsni-

veau. I 2018 vurderede Sociale Forhold og Beskæftigelse, at et skærpet 

fokus i visitationen og opfølgningen ville bidrage til at udgifterne kan ned-

bringes med ca. 2,2 mio. kr. (i 2019-priser) om året. Forligspartierne tiltrådte 

med budget 2019 et skærpet fokus i visitationen og opfølgningen. Det andet 

scenarie vil således kræve en ændring af det nuværende administrations-

grundlag, ligesom det må forventes, at udgifterne til BPA-området alt andet 

lige vil stige. 

 

Et tredje scenarie er, at der fortsat er fokus på skærpet visitation og opfølg-

ning, men at det vedtages, at der ikke må observeres uafbrudt i 48 timer. 

Det vil sige, at mødet med borgeren fortsat skal være praktisk orienteret og 

med mulighed for at afprøve borgerens funktionsniveau.  

Dette scenarie vil formentlig ikke have store økonomiske implikationer.  

 

 

Bilag 

Bilag 1 - Notat vedr. Aarhus Kommunes brug af længere observation i han-

dicapsager.   
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Til Social- og Beskæftigelsesudvalget 

Til Orientering 

 

 

Notat vedr. Aarhus Kommunes brug af længere observation i 

handicapsager   

 

Dette notat beskriver kort mulighederne for hjælp og støtte efter Servicelo-

ven. Herefter beskrives Sociale Forhold og Beskæftigelses (MSB) praksis for 

af brug for længere observationer i handicapsager.  

 

Kort om muligheder for hjælp og støtte efter Serviceloven 

Borgere med funktionsnedsættelser kan ydes forskellig former for hjælp og 

støtte efter Serviceloven. Eksempelvis kan der bevilges personlig hjælp og 

pleje efter Servicelovens § 83. Der kan også tilbydes 15 timers ledsagelse 

om måneden til borgere, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (jf. Servicelovens § 97). 

Der kan ligeledes tilbydes brugerstyret personlig assistance (BPA) efter Ser-

vicelovens § 96. BPA ydes til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning 

og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk 

funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne gan-

ske særlige støtte. Dvs. at BPA kan tilbydes de borgere, hvor anden støtte 

(fx §§ 83 og 97) ikke i tilstrækkelig grad kan understøtte borgerens behov. 

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis en borger ikke vil kunne passe sit 

job og/eller uddannelse uden bevilling af en BPA. 

 

Om brug af længere observationer  

Rådgivning og Visitation Voksne (RVV), som er myndighedscenteret for 

borgere mellem 30-67 år inden for socialområdet i Aarhus Kommune, har 

ikke tidligere erfaringer med brug af længere observationer i handicapsager. 

Generelt bestræber RVV sig på at have en tillidsfuld dialog med alle borgere 

om de sagsskridt, de som myndighed er forpligtet til at gennemføre.  

 

I alt har RVV haft besluttet at gøre brug af observationer i to konkrete handi-

capsager for at sikre en dækkende belysning af borgerens behov. Den ene 

af disse sager, er den sag har været omtalt i medierne.  

 
Når RVV har besluttet at anvende observationer, skyldes det, at Ankestyrel-

sen har hjemvist sagen, fordi den ikke var tilstrækkeligt oplyst til at kunne 

træffe en afgørelse om borgerens støttebehov. I afgørelsen henviser Anke-

styrelsen til, at RVV kan indhente oplysninger fra relevante fagpersoner, der 

kan belyse borgerens støttebehov i forhold til, om støttebehovet kan opfyl-

des efter Servicelovens bestemmelser om personlig pleje og praktisk hjælp 
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samt ledsagelse. Og at kommunen eksempelvis kan tage på hjemmebesøg 

med henblik på at foretage en konkret vurdering af, hvilke funktioner som 

borgeren har behov for hjælp til i hjemmet og uden for hjemmet. 

 

RVV har således ikke en udpræget praksis for brug af længere observatio-

ner.  
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6.  Svar på forslag fra SF og RV om dialog og samarbejde med borgerne om
BPA

Beslutningsforslag fra SF og RV

Det er ikke gået nogens næse forbi, at forvaltningen nu to gange har planlagt
overvågning af to borgere i 48 timer i træk. Overvågningen udføres ikke af en
socialrådgiver ansat i Aarhus kommune, men af et eksternt firma. Dette betyder, at
borgeren i praksis ikke kan diskutere, hvad der er observeret med sin socialrådgiver.
Det, mener vi, er uholdbart.

 

I SF og RV mener vi ikke, det kan forsvares at observere borgere i 48 timer i træk.
Det føles som overvågning, og vi ser, hvordan det skaber utryghed blandt brugerne af
BPA-ordningen. Vi ønsker dialog og besøg hos borgerne i stedet for observationer.

 

Vi foreslår derfor at:

• Tilgangen i visitationer skal være båret af dialog og tillid til borgeren.
• Hvis en borger skal have besøg af kommunen med henblik på skærpet

visitationen, skal dette foretages af en ansat i Aarhus kommune, og personen
skal deltage i efterfølgende møder imellem borger og sagsbehandler, såfremt
borgeren ønsker dette.

• Besøg fra kommunen skal ikke ligge i nattetimerne, med mindre det er et ønske
fra borgeren.

• Der skal ikke ske observation i mere end få timer ad gangen. Tidspunkter skal
aftales med borgeren, og borgeren skal tilbydes flere muligheder for, hvordan
det skal forløbe.

 

Afsendere:  Liv Gro Jensen (ordfører), Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn
Christensen (SF) samt Mahad Yussuf og Rabih Azad-Ahmad (RV). 

 

INDSTILLING FRA MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE

Svar på forslag fra SF og RV vedrørende "Dialog og samarbejde med borgerne
om BPA"

 

Resumé
SF og RV har i maj 2021 fremsat forslag om tilretning af administrationsgrundlaget for
BPA-ordningen på baggrund af sager om planlagt observation af borgere i borgerens
eget hjem i op til 48 timer.

Ændringer i administrationsgrundlaget for BPA-ordningen har været drøftet i
forligskredsen bag budgetforlig 2019 på baggrund af budgetforslag fra
Socialdemokratiet om Samarbejde med borgerne om BPA. Forligskredsen har ved
møde den 15. september 2021 truffet beslutning om tilpasningerne i
administrationsgrundlaget for BPA, der understøtter det fælles ønske om både at
kunne styre området og inddrage borgeren. Ændringer i administrationsgrundlaget
implementeres umiddelbart i det samlede administrationsgrundlag for visitation til og
opfølgning på BPA-sager i Voksne, Job og Handicap under Sociale Forhold og
Beskæftigelse.
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Der følges op i Social- og Beskæftigelsesudvalget. Byrådet orienteres om resultaterne
af den undersøgelse, Ankestyrelsen er ved at udarbejde.

Indstilling
Det indstilles:

At 1) beslutningsforslaget fra SF og RV om dialog og samarbejde med borgerne om
BPA ikke tiltrædes. Dog tilpasses administrationsgrundlagets praksis vedrørende
dialog og samarbejde med borgeren.

At 2) Byrådet tiltræder ændringer af administrationsgrundlaget for BPA som beskrevet
indstillingen.

12.05.2021 - Byrådets beslutning
Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 12. maj 2021.

26.05.2021 - Byrådets beslutning
Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. maj 2021.

09.06.2021 - Byrådets beslutning

Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik
på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 9. juni 2021 om
magistratsbehandling af forslaget.

 

Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

22.09.2021 - Sociale Forhold og Beskæftigelse s beslutning
Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold
og Beskæftigelse.

20.10.2021 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning
Fremsendes til Magistraten. Det bemærkes, at indstillingen er fremsendt rettidigt til
Borgmesterens Afdeling, men efterfølgende dialog mellem Sociale Forhold og
Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling om indstillingen har betydet, at indstillingen
ikke kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på tre måneder efter
byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Borgmesterens Afdeling har derudover
ingen bemærkninger til indstillingen.
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6 INDSTILLING



 

 Klik her for at angive tekst. side 1 af 4  

Indstilling 

 

Svar på beslutningsforslag fra SF og RV ved-

rørende "Dialog og samarbejde med borger-

ne om BPA" 

 

1. Resume  

SF og RV har i maj 2021 fremsat forslag om tilretning af 

administrationsgrundlaget for BPA-ordningen1 på baggrund 

af sager om planlagt observation af borgere i borgerens 

eget hjem i op til 48 timer.  

 

Ændringer i administrationsgrundlaget for BPA-ordningen 

har været drøftet i forligskredsen bag budgetforlig 2019 på 

baggrund af budgetforslag fra Socialdemokratiet om Sam-

arbejde med borgerne om BPA. 

Forligskredsen har ved møde den 15. september 2021 

truffet beslutning om tilpasningerne i administrations-

grundlaget for BPA, der understøtter det fælles ønske om 

både at kunne styre området og inddrage borgeren. 

Ændringer i administrationsgrundlaget implementeres 

umiddelbart i det samlede administrationsgrundlag for vi-

sitation til og opfølgning på BPA-sager i Voksne, Job og 

Handicap under Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

 

Der følges op i Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Byrådet orienteres om resultaterne af den undersøgelse, 

Ankestyrelsen er ved at udarbejde. 

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) beslutningsforslaget fra SF og RV om dialog og sam-

arbejde med borgerne om BPA ikke tiltrædes. Dog tilpas-

                                       
1 BPA, Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens § 96 

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Dato 22. september 2021 
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ses administrationsgrundlagets praksis vedrørende dialog 

og samarbejde med borgeren. 

 

At 2) Byrådet tiltræder ændringer af administrationsgrund-

laget for BPA som beskrevet indstillingen. 

 

3. Hvorfor fremsendes indstillingen? 

SF og RV har i maj 2021, på baggrund af sager om plan-

lagt observation af borgere i borgerens eget hjem i op til 

48 timer, fremsat beslutningsforslag om ’Dialog og samar-

bejde med borgeren om BPA’, hvori der foreslås en æn-

dring af det eksisterende administrationsgrundlag for visi-

tation til BPA-ydelse. 

 

Forslaget fra SF og RV indskærper, at visitation skal base-

re sig på dialog og tillid, at eventuel skærpet visitation skal 

foretages af en medarbejder, der er ansat i Aarhus Kom-

mune, og som kan deltage i efterfølgende møder med råd-

giver, at besøg fra kommunen ikke kan ligge i natteti-

merne med mindre, borgeren ønsker dette, og at 

observation kun må gennemføres i få timer og efter aftale 

med borgere, samt at borgeren skal tilbydes flere mulig-

heder for, hvordan observation kan tilrettelægges. 

 

4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund? 

Forslaget til ændring af administrationsgrundlaget, som 

besluttet af forligskredsen bag Budget 2019, vil understøt-

te dialog og samarbejde med borgeren i forbindelse med 

visitation og opfølgning på BPA-sager. Borgeren inddrages 

i sagen, og der skabes mere tryghed om sagsforløbet og 

visitationen til de konkrete ydelser. 

 

5. Hvad igangsættes?  

Ændringer i administrationsgrundlaget for BPA-ordningen 

har været drøftet i forligskredsen bag budgetforlig 2019 – 

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radika-

le Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative Folkeparti – 

på baggrund af budgetforslag fra Socialdemokratiet om 

Samarbejde med borgerne om BPA. 

Forligskredsen bag Budget 2019 nåede ved forligskreds-

møde den 15. september 2021 til enighed om en model, 

som fastholder besparelsen på BPA-området på 2,2 mio. 

Side 67



 Klik her for at angive tekst. side 3 af 4 

kr., som oprindeligt besluttet i forbindelse med Budget 

2019.  

 

Partierne enedes om, at der maksimalt skal kunne foreta-

ges observation af borgere i op til 12 sammenhængende 

timer – medmindre andet er aftalt med borgeren.  

 

Partierne enedes endvidere om, at Aarhus Kommune – 

som udgangspunkt er ansvarlig for at gennemføre obser-

vationen, medmindre andet er aftalt med borger, fx aftale 

om brug af privat alternativ.  

 

Partierne ønsker, at Byrådet orienteres om resultaterne af 

den igangværende undersøgelse, som Social- og Ældremi-

nisteren har bedt Ankestyrelsen om at foretage vedrøren-

de kommunernes praksis for observation i BPA-sager. Dét 

i tilfælde af, at undersøgelsens resultater bevirker, at ad-

ministrationsgrundlaget skal justeres. 

 

6. Hvem gør det og hvordan?  

Sociale Forhold og Beskæftigelse sikrer, at beslutningerne 

om ændringer i administrationsgrundlaget for BPA-

ordningen indarbejdes i det samlede administrationsgrund-

lag for BPA.  

Det sikres samtidig, at rådgiverne i Voksne, Job og Handi-

cap bliver bekendte med og eventuelt oplært til at agere 

inden for administrationsgrundlagets nye rammer for dia-

log, inddragelse og samarbejde med borgeren. 

Endelig orienterer Sociale Forhold og Beskæftigelse Byrå-

det om resultaterne af den undersøgelse, Ankestyrelsen er 

ved at udarbejde. 

 

7. Hvilke ressourcer kræves?   

Forligskredsens beslutning om at fastholde besparelsen på 

BPA-området på 2,2 mio. kr., som oprindeligt besluttet i 

forbindelse med Budget 2019, betyder, at der ikke er be-

hov for tilførsel af midler til området. 

Tilpasningen af administrationsgrundlaget, med de red-

skaber Forligskredsen har besluttet, giver grundlag for at 

videreføre den aftalte indsats fra Budget 2019 i forhold til 

visitation og opfølgning. Tilpasningen løftes således inden 

for områdets budget. 
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8. Hvad er den videre proces og hvordan følges op? 

Det reviderede administrationsgrundlag præsenteres i So-

cial- og Beskæftigelsesudvalget primo 2022. Der kan afta-

les årlig opfølgning i udvalget på erfaringerne med visitati-

on på BPA-området. 

Opfølgning i forhold Ankestyrelsens undersøgelse sker til 

Byrådet, når undersøgelsen foreligger, og det er vurderet, 

om resultaterne giver anledning til revision af administra-

tionsgrundlaget. 

 

Kristian Würtz 

/ 

 

Erik Kaastrup-Hansen  

 

 

 

Bilag  

Bilag 1: Beslutningsforslag: Forslag fra SF og RV om dia-

log og samarbejde med borgerne om BPA 

 

 

Sagsnummer: 21/055262-2 

Socialforvaltningen 

 Antal tegn: 5.472 med mellemrum 

 Sagsbehandler: Viggo Munk 

E-post: vmu@aarhus.dk  
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6 BILAG 1: BESLUTNINGSFORSLAG



Dialog og samarbejde med borgerne om BPA 

Det er ikke gået nogens næse forbi, at forvaltningen nu to gange har planlagt overvågning af to borgere i 48 

timer i træk. Overvågningen udføres ikke af en socialrådgiver ansat i Aarhus kommune, men af et eksternt 

firma. Dette betyder, at borgeren i praksis ikke kan diskutere, hvad der er observeret med sin 

socialrådgiver. Det, mener vi, er uholdbart. 

I SF og RV mener vi ikke, det kan forsvares at observere borgere i 48 timer i træk. Det føles som 

overvågning, og vi ser, hvordan det skaber utryghed blandt brugerne af BPA‐ordningen. Vi ønsker dialog og 

besøg hos borgerne i stedet for observationer. 

Vi foreslår derfor at: 

1. Tilgangen i visitationer skal være båret af dialog og tillid til borgeren. 

2. Hvis en borger skal have besøg af kommunen med henblik på skærpet visitationen, skal dette 

foretages af en ansat i Aarhus kommune, og personen skal deltage i efterfølgende møder imellem 

borger og sagsbehandler, såfremt borgeren ønsker dette. 

3. Besøg fra kommunen skal ikke ligge i nattetimerne, med mindre det er et ønske fra borgeren. 

4. Der skal ikke ske observation i mere end få timer ad gangen. Tidspunkter skal aftales med borgeren, 

og borgeren skal tilbydes flere muligheder for, hvordan det skal forløbe. 

 
Afsendere:  Liv Gro Jensen (ordfører), Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen (SF) 
samt Mahad Yussuf og Rabih Azad‐Ahmad (RV).  
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Notat 

 

 

Til Social- og Beskæftigelsesudvalget  

Til Orientering 

Kopi til Byrådet  

 

 

Notat vedr. brug af observation til sagsoplysning samt økonomi-

ske scenarier  

 

På mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 5. maj 2021 præsentere-

de myndighedschef Tina Fendinge, Rådgivning og Visitation Voksne, forud-

sætningerne for at få tildelt en BPA-ordning og om forløbet i en konkret bor-

gersag. Gert Bjerregaard ønskede på baggrund af mødet et notat, der be-

skriver forskellige økonomiske scenarier, hvis rammerne for brugen af ob-

servation ændres. Derudover ønskede Liv Gro Jensen (SF) en generel be-

skrivelse af Aarhus Kommunes brug af længere observationer, som ikke 

indeholder beskrivelser af den konkrete borgersag. Denne beskrivelse frem-

går af det vedlagte bilag 1.  

 

I forbindelse med den ønskede beskrivelse vil forvaltningen samtidig gøre 

opmærksom på dilemmaer og afklaringspunkter, som er relevante i forhold 

til drøftelserne om brug af observation til sagsoplysning i BPA-sager. Dette 

knytter sig også til de stillede beslutningsforslag om emnet, der skal behand-

les på byrådsmødet den 12. maj 2021. Det drejer sig om henholdsvis SF og 

RV’s beslutningsforslaget ”Dialog og samarbejde med borgerne om BPA” og 

V, C, DF, Ø og Dorthe Borgkvists beslutningsforslag ” Stop for uønsket 

overvågning i eget hjem”.  

 

Brug af observationer til sagsoplysning  

Overordnet gælder det, at Aarhus Kommune som myndighed er ansvarlig for 

at oplyse sagerne i tilstrækkeligt omfang til, at der kan træffes afgørelse på 

et forsvarligt grundlag, samt at borgeren skal have mulighed for at medvirke 

til behandlingen af sin sag.  

 

Observation er et væsentligt redskab, som i kommunerne anvendes i en 

række sammenhænge til at oplyse en sag inden for blandt andet socialom-

rådet, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet. Observationer kan ha-

ve betydning for sagsoplysningen og vurderingen af, om en borger eksem-

pelvis har brug for et hjælpemiddel, hjemmehjælp, bostøtte, en BPA-ordning 

eller anden hjælp og støtte efter Serviceloven grundet sin funktionsevne.  

 

Observationer af en borger i eget hjem vil ofte være en helt naturlig del af en 

klaring af, om borgeren har behov for hjælp og støtte eksempelvis hjælp til 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Fagligt sekretariat 

Aarhus Kommune 

Faglig Understøttelse og Kvali-

tetssikring 

Jægergården, Værkmestergade 

15 B 

8000 Aarhus C 

 

 

Sag: 21/016710-12 

Sagsbehandler: 

SW 
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pleje og praktisk hjælp (Servicelovens § 83) eller en BPA-ordning (Service-

lovens § 96). Dialogen sammen med borgeren, vil ofte være afhængig af, at 

det kan foregå i borgers eget hjem, hvor opgaverne udføres.  

 

Til at oplyse en sag tilstrækkeligt anvendes også observationer, som andre 

parter har gjort sig. I Sociale Forhold og Beskæftigelse kan det gælde de 

observationer, som Sundhed og Omsorg har gjort i forbindelse en med funk-

tionsvurdering af borgeren eller de observationer, der ligger til grund for ud-

talelser fra fagspecialister (fx fysioterapeuter, egen læge, speciallæge mv.), 

der eksempelvis har observeret borgeren i forbindelse med sundhedsfaglige 

behandlinger. Det kan også være eksterne aktører, som rekvireres til at ob-

servere borgerens funktionsniveau og støttebehov over en længere periode.  

 

Sociale Forhold og Beskæftigelse ser dilemmaer forbundet med de to stille-

de beslutningsforslag. Dels i forhold til borgernes retsstilling og dels kommu-

nens mulighed for at træffe afgørelser på et oplyst grundlag (herunder risiko 

for hjemvisning af sager fra Ankestyrelsen, fordi de ikke er tilstrækkeligt op-

lyst).    

 

En beslutning i byrådet om, hvilke rammer der skal være for brug af obser-

vationer, bør samtidig være tydelige i forhold til om beslutningen gælder alle 

former for observationer, om det alene gælder BPA-sager eller alle handi-

capsager, samt hvordan man forholder sig til, at eventuelle afgrænsninger i 

brugen af observationer kan stille borgerne forskelligt.  

Såfremt forslagsstillerne problematiserer, at der sker en fysisk observation af 

borgernes behov, vil det være en stor udfordring at oplyse sagen tilstrække-

ligt. Hvis forslagsstillerne ønsker, at der generelt godt må bruges observati-

on, men at den enkelte borger kan modsætte sig observation, kan det være 

et problem overhovedet at oplyse sagen. Det vil også stille borgerne ulige, 

da nogen vil ønske at deltage i observationen, mens andre fravælger det, 

hvilket påvirker deres retsstilling.   

 

For nogle borgere – eksempelvis ved uenighed mellem borger og sagsbe-

handler om støttebehovet – kan det opleves som positivt, at det er en eks-

tern aktør, som foretager observationerne. Det er erfaringen fra andre kom-

muner, at netop det forhold, at observatøren er neutral, medfører, at Anke-

styrelsen ikke hjemviser sagen. 

 

Økonomiske scenarier  

I det følgende beskrives en række scenarier for brug af observation og deres 

økonomiske implikationer på baggrund af de stillede beslutningsforslag om 

at ændre administrationsgrundlaget for brug af observation.  

 

I alle de økonomiske scenarier lægges der til grund, at en eventuel beslut-

ning kun vedrører BPA-området.  
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Det første scenarie – og det mest vidtgående – er, at Aarhus Kommune 

afstår fra at ophøre bevilligede ordninger som følge af genvurderinger. Med 

andre ord vil der i det tilfælde ikke ske en genvurdering af, om en borger 

opfylder betingelserne, når de først er blevet bevilliget en BPA-ordning – 

medmindre at borgeren med sikkerhed ikke opfylder betingelserne, eksem-

pelvis at borgeren ikke længere har arbejdslederevner. I den sammenhæng 

er det væsentligt at gøre opmærksom på, at kommunen jf. Servicelovens § 

148 stk. 2 er forpligtet til løbende at følge de enkelte sager for at sikre sig, at 

hjælpen fortsat opfylder sit formål.  

 

Der ophører ca. 1-2 ordninger om året som følge af kommunens genvurde-

ring af, om borgeren fortsat opfylder betingelserne for at modtage en BPA-

ordning. En praksisændring, hvor kommunen afstår fra at genvurdere, vil 

derfor betyde, at tilvæksten i BPA-ordninger vil stige hurtigere end hidtil. De 

gennemsnitlige kommunale nettoudgifter til en BPA-ordning er 1,1 mio. kr. 

om året. I scenariet vil antallet af BPA-ordninger stige med 1-2 ordninger om 

året foruden den tilvækst, som allerede finder sted. Det betyder eksempel-

vis, at udgifterne til BPA-området således vil være steget med omkring 5 

mio. kr. i 2024 udover den øvrige vækst på BPA-området.   

 

Et andet scenarie er, at det er muligt fortsat at foretage genvurderinger, når 

en borger er blevet bevilget en BPA-ordning. Dog skal der ikke være mulig-

hed for en skærpet opfølgning, ligesom mødet med borgeren ikke skal være 

praktisk orienteret og med mulighed for at afprøve borgerens funktionsni-

veau. I 2018 vurderede Sociale Forhold og Beskæftigelse, at et skærpet 

fokus i visitationen og opfølgningen ville bidrage til at udgifterne kan ned-

bringes med ca. 2,2 mio. kr. (i 2019-priser) om året. Forligspartierne tiltrådte 

med budget 2019 et skærpet fokus i visitationen og opfølgningen. Det andet 

scenarie vil således kræve en ændring af det nuværende administrations-

grundlag, ligesom det må forventes, at udgifterne til BPA-området alt andet 

lige vil stige. 

 

Et tredje scenarie er, at der fortsat er fokus på skærpet visitation og opfølg-

ning, men at det vedtages, at der ikke må observeres uafbrudt i 48 timer. 

Det vil sige, at mødet med borgeren fortsat skal være praktisk orienteret og 

med mulighed for at afprøve borgerens funktionsniveau.  

Dette scenarie vil formentlig ikke have store økonomiske implikationer.  

 

 

Bilag 

Bilag 1 - Notat vedr. Aarhus Kommunes brug af længere observation i han-

dicapsager.   
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Til Social- og Beskæftigelsesudvalget 

Til Orientering 

 

 

Notat vedr. Aarhus Kommunes brug af længere observation i 

handicapsager   

 

Dette notat beskriver kort mulighederne for hjælp og støtte efter Servicelo-

ven. Herefter beskrives Sociale Forhold og Beskæftigelses (MSB) praksis for 

af brug for længere observationer i handicapsager.  

 

Kort om muligheder for hjælp og støtte efter Serviceloven 

Borgere med funktionsnedsættelser kan ydes forskellig former for hjælp og 

støtte efter Serviceloven. Eksempelvis kan der bevilges personlig hjælp og 

pleje efter Servicelovens § 83. Der kan også tilbydes 15 timers ledsagelse 

om måneden til borgere, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (jf. Servicelovens § 97). 

Der kan ligeledes tilbydes brugerstyret personlig assistance (BPA) efter Ser-

vicelovens § 96. BPA ydes til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning 

og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk 

funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne gan-

ske særlige støtte. Dvs. at BPA kan tilbydes de borgere, hvor anden støtte 

(fx §§ 83 og 97) ikke i tilstrækkelig grad kan understøtte borgerens behov. 

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis en borger ikke vil kunne passe sit 

job og/eller uddannelse uden bevilling af en BPA. 

 

Om brug af længere observationer  

Rådgivning og Visitation Voksne (RVV), som er myndighedscenteret for 

borgere mellem 30-67 år inden for socialområdet i Aarhus Kommune, har 

ikke tidligere erfaringer med brug af længere observationer i handicapsager. 

Generelt bestræber RVV sig på at have en tillidsfuld dialog med alle borgere 

om de sagsskridt, de som myndighed er forpligtet til at gennemføre.  

 

I alt har RVV haft besluttet at gøre brug af observationer i to konkrete handi-

capsager for at sikre en dækkende belysning af borgerens behov. Den ene 

af disse sager, er den sag har været omtalt i medierne.  

 
Når RVV har besluttet at anvende observationer, skyldes det, at Ankestyrel-

sen har hjemvist sagen, fordi den ikke var tilstrækkeligt oplyst til at kunne 

træffe en afgørelse om borgerens støttebehov. I afgørelsen henviser Anke-

styrelsen til, at RVV kan indhente oplysninger fra relevante fagpersoner, der 

kan belyse borgerens støttebehov i forhold til, om støttebehovet kan opfyl-

des efter Servicelovens bestemmelser om personlig pleje og praktisk hjælp 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Fagligt sekretariat 

Aarhus Kommune 

Faglig Understøttelse og Kvali-

tetssikring 

Jægergården, Værkmestergade 

15 B 

8000 Aarhus C 

 

 

Sagsbehandler: 

SW 

Side 77



 

 

7. maj 2021 

Side 2 af 2 

samt ledsagelse. Og at kommunen eksempelvis kan tage på hjemmebesøg 

med henblik på at foretage en konkret vurdering af, hvilke funktioner som 

borgeren har behov for hjælp til i hjemmet og uden for hjemmet. 

 

RVV har således ikke en udpræget praksis for brug af længere observatio-

ner.  
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7.  Svar på forslag fra KF om styrket rusmiddelbehandling som følge af
COVID-19

Beslutningsforslag fra KF

Den lange periode hvor mange i vores samfund har været hjemme for at arbejde eller
studere online. Familierne har ikke kunne have deres faste rutiner, og den enlige er
måske blevet endnu mere ensom.

 

Det har været en hård tid, og en af de afledte effekter er desværre et øget misbrug. Et
misbrug der kan blive plads til når pauserne på arbejdspladsen ikke er der og det er
nem tilgængelig i hjemmet.

 

Rusmiddelcenteret , ikke bare i Aarhus, oplever en øget henvendelse til særlig
abstinensbehandling i de seneste måneder. Rusmiddelscenteret kan ikke imødekomme
de mange henvendelser og mennesker med et misbrug bliver opfordret til at komme
igen senere eller henvende sig til egen læge.

 

Et misbrug der ikke behandles, kan have store konsekvenser ikke bare for den
enkelte, men for hele familien. Derfor er det væsentlig at vi holder et fokus på at
hjælpe mennesker ud af et misbrug når de er klar, et misbrug der er blevet mere
tydeligt og måske også øget som følge af COVID-19.

 

Det indstilles at

• Der afsættes ressourcer til til at lave et øget indsats som følge af COVID-19.
Målet er at den øgede tilgang som følge af Corona afvikles.

 

Stillet at Mette Skautrup på vegne af den konservative byrådsgruppe.

 

INDSTILLING FRA MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE

Svar på forslag fra KF om styrket rusmiddelbehandling som følge af
COVID-19

Indstilling
Den 9. juni 2021 behandlede byrådet forslag fra KF om at afsætte ressourcer til øget
rusmiddelbehandling, for at afvikle en øget tilgang hertil, som følge af COVID-19.
Forslaget blev sendt til behandling i Magistraten.

Rusmiddelcenter Aarhus har under COVID-19 perioden oplevet en øget tilgang af
borgere, der ønsker at komme i rusmiddelbehandling, særligt abstinensbehandling.
Yderligere har abstinensbehandlingen i Rusmiddelcentret været lukket fra 21. juni til
30. august grundet sygeplejerskestrejken.

Der foretages en omprioritering indenfor forvaltningen til at opnormere med en
sygeplejerske i et halvt år, da den stigende efterspørgsel vurderes at være midlertidig
og relateret til COVID-19 nedlukning af samfundet.
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Det indstilles:

At 1) Byrådet tiltræder forvaltningens besvarelse af forslaget 

26.05.2021 - Byrådets beslutning
Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. maj 2021.

09.06.2021 - Byrådets beslutning
Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik
på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 10. juni 2021 om
magistratsbehandling af forslaget.

 

Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

07.10.2021 - Sociale Forhold og Beskæftigelse s beslutning
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale
Forhold og Beskæftigelse.

20.10.2021 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning
Fremsendes til Magistraten. Det bemærkes, at indstillingen er fremsendt rettidigt til
Borgmesterens Afdeling, men efterfølgende dialog mellem Sociale Forhold og
Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling om indstillingen har betydet, at indstillingen
ikke kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på tre måneder efter
byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Borgmesterens Afdeling har derudover
ingen bemærkninger til indstillingen.
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Indstilling 

 

Svar på forslag fra KF om styrkelse af mis-

brugsbehandling som følge af COVID-19 

 

1. Resume  

Den 9. juni 2021 behandlede byrådet forslag fra KF om at 

afsætte ressourcer til øget rusmiddelbehandling, for at af-

vikle en øget tilgang hertil, som følge af COVID-19. For-

slaget blev sendt til behandling i Magistraten.  

 

Rusmiddelcenter Aarhus har under COVID-19 perioden 

oplevet en øget tilgang af borgere, der ønsker at komme i 

rusmiddelbehandling, særligt abstinensbehandling. Yderli-

gere har abstinensbehandlingen i Rusmiddelcentret været 

lukket fra 21. juni til 30. august grundet sygeplejerske-

strejken. 

 

Der foretages en omprioritering indenfor forvaltningen til 

at opnormere med en sygeplejerske i et halvt år, da den 

stigende efterspørgsel vurderes at være midlertidig og re-

lateret til COVID-19 nedlukning af samfundet. 

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) Byrådet tiltræder forvaltningens besvarelse af forsla-

get   

 

3. Hvorfor fremsendes indstillingen? 

Ved byrådets behandling af forslag fra KF om styrkelse af 

misbrugsbehandling, som følge af COVID-19, blev forsla-

get sendt til behandling i Magistraten.  

 

Øget tilgang til abstinensbehandling 

Rusmiddelcenter Aarhus har i de første fem måneder af 

2021 oplevet stigning i tilgangen til abstinensbehandling 

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Dato 7. oktober 2021 

Side 82



 

 Forslag fra KF om styrkelse af misbrugsbehandling som 

følge af COVID-19 

side 2 af 3 

på 32 pct. sammenlignet med 2019. Tilgangen vurderes 

primært at skyldes covid-19-nedlukningerne. Yderligere er 

borgerne, der aktuelt opstarter abstinensbehandling mere 

udfordrede og tidskrævende end tidligere. 

 

Tabel 1: Antal borgere, der har påbegyndt abstinensbe-

handling i Rusmiddelcenter Aarhus, 2019-2021:  

 1. jan – 31. 

maj 2019 

1. jan – 31. 

maj 2020 

1. jan – 31. 

maj 2021 

Opstart absti-

nensbehandling  105 119 139 

 

Borgere, som grundet den øgede tilgang til abstinensbe-

handling, ikke kan indskrives i abstinensbehandling på 

henvendelsesdagen, bedes henvende sig den følgende 

dag, eller søge egen læge, hvis de bliver akut dårlige. Der 

er foretaget intern omlæggelse af opgaver for at imøde-

komme den øgede tilgang af borgere, og langt hovedpar-

ten af borgere indskrives i abstinensbehandling på hen-

vendelsesdagen. 

  

Sygeplejestrejken 

Abstinensbehandlingen i Rusmiddelcentret har yderligere 

været lukket i perioden 21. juni 2021 til 30. august 2021 

grundet sygeplejerskestrejken. Dette forventes midlerti-

digt at øge presset på abstinensbehandlingen. 

 

Sundhedsstyrelsens rammer for alkoholbehandling 

Der er 14 dages behandlingsgaranti for alkoholbehandling. 

Med undtagelse af sygeplejestrejken overholdes behand-

lingsgarantien. Abstinensbehandling betragtes som den 

akutte del af alkoholbehandlingen. Derfor tilstræbes det, 

at borger tilbydes abstinensbehandling fra dag til dag. 

 

4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund? 

Opnormeringen understøtter at borgere kan starte absti-

nensbehandling, når abstinenserne opstår, så borgeren 

ikke drikker videre eller får potentielt livstruende absti-

nenssymptomer. Samtidigt sikres ressourcer til at håndte-

re en øget belastningsgrad hos borgerne. 
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5. Hvad igangsættes?  

Abstinensbehandling er medicinsk behandling af en ube-

hagelig tilstand, der opstår under faldende promille, og 

den fase, der indtræder, når alkoholforgiftningen er afta-

get. Den midlertidige opnormering med en sygeplejerske 

forventes at afvikle den pukkel af borgere, der har behov 

for abstinensbehandling. 

 

6. Hvem gør det og hvordan?  

Rusmiddelcentret er en del af Sociale Forhold og Beskæfti-

gelse. Ansættelsen af en ekstra sygeplejerske lokalt. 

 

7. Hvilke ressourcer kræves?   

Det vurderes, at den øgede tilgang til abstinensbehand-

ling, kan håndteres ved en midlertidig opnormering af sy-

geplejerskeressourcerne fra fire til fem sygeplejersker i et 

halvt år, da det forventes at være en forbigående pro-

blemstilling. Der omprioriteres midler internt i forvaltnin-

gen til en halvårlig opnormering med et årsværk, svarende 

til 0,26 mio.  

 

8. Hvad er den videre proces og hvordan følges op? 

Tilgangen til abstinensbehandling monitoreres hvert kvar-

tal. Yderligere registreres og følges antallet af borgere, der 

afvises. Forvaltningen genvurderer det fremadrettede be-

hov for sygeplejerskeressourcer til foråret. 

 

Kristian Würtz 

/ 

   Erik Kaastrup-Hansen 

 

 

 

Bilag  

Bilag 1: Forslag fra KF om styrkelse af misbrugsbehand-

ling som følge af COVID-19 

 

Sagsnummer: 21/055267-2 

Fagligt Sekretariat 

 Antal tegn 4384 

 Sagsbehandler: Anne Stolberg 

Tlf.: 89 40 11 90 

E-post: stoan@aarhus.dk 
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7 BILAG 1: BESLUTNINGSFORSLAG



  17. maj 2021 

 

Gruppeformand, Mette Skautrup 

skautrup@aarhus.dk  •  +45 30820263 

 

    

Styrkelse af misbrugs behandling 

som følge af COVID-19 
 

Den lange periode hvor mange i vores samfund har været hjemme for at arbejde eller studere 

online. Familierne har ikke kunne have deres faste rutiner, og den enlige er måske blevet endnu 

mere ensom.  

 

Det har været en hård tid, og en af de afledte effekter er desværre et øget misbrug. Et misbrug der 

kan blive plads til når pauserne på arbejdspladsen ikke er der og det er nem tilgængelig i 

hjemmet.  

 

Rusmiddelcenteret , ikke bare i Aarhus, oplever en øget henvendelse til særlig 

abstinensbehandling i de seneste måneder. Rusmiddelscenteret kan ikke imødekomme de mange 

henvendelser og mennesker med et misbrug bliver opfordret til at komme igen senere eller 

henvende sig til egen læge.  

 

Et misbrug der ikke behandles, kan have store konsekvenser ikke bare for den enkelte, men for 

hele familien. Derfor er det væsentlig at vi holder et fokus på at hjælpe mennesker ud af et 

misbrug når de er klar, et misbrug der er blevet mere tydeligt og måske også øget som følge af 

COVID-19.  

Det indstilles at 

• Der afsættes ressourcer til til at lave et øget indsats som følge af COVID-19.  

  

Målet er at den øgede tilgang som følge af Corona afvikles.  

 

 

Stillet at Mette Skautrup på vegne af den konservative byrådsgruppe. 
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8.  Udviklingsplan for Amtssygehuset - endelig

Endelig vedtagelse af Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende
sammenfattende redegørelse for miljøvurdering, ophævelse af gældende lokalplan
samt igangsætning af salg af byggeretter.

Resumé
Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljørapport har været
fremlagt i offentlig høring i perioden 7. maj til 2. juli 2021. I samme periode har der
været en separat høring om ophævelse af gældende lokalplan nr. 88 for området.

Forslaget til udviklingsplanen tager afsæt i at skabe et nyt bykvarter, hvor de
historiske kvaliteter indgår som en væsentlig ressource i områdets fremtidige
identitet, og hvor der arbejdes strategisk med at sikre plads til både byliv, aktive
fællesskaber og det rolige hverdagsliv.

Der er modtaget i alt 22 høringssvar til de to høringer.

Teknik og Miljø anbefaler, at der på baggrund af høringen indarbejdes enkelte
ændringer til udviklingsplanen.

En del af høringssvarene vil desuden indgå i det efterfølgende arbejde med realisering
af udviklingsplanen.

Det foreslås, at Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø bemyndiges til at
gennemføre udbud af byggefelter inden for området og at der gives bevilling på 23,2
mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til Teknik og Miljø.

Indstilling
Det indstilles:

At 1) Udviklingsplanen for Amtssygehuset med tilhørende sammenfattende
redegørelse for miljøvurdering godkendes endeligt med de anbefalinger og ændringer,
der fremgår af nærværende indstilling.

At 2) Bemærkningerne indkommet under de to offentlige høringer vedrørende forslag
til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljørapport samt ophævelse af
gældende lokalplan nr. 88 besvares som angivet i indstillingens bilag 4 og 5.

At 3) Gældende lokalplan nr. 88 ophæves.

At 4) Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre udbud
af byggefelter inden for området.

At 5) Indtægtskravet på anlægsreserven for ”10+10-ordningen for den forstærkede
byudviklingsindsats” nedskrives med 33,1 mio. kr. Finansieringen er inden for den
samlede økonomi for Amtssygehusomdannelsen.

At 6) Der til Teknik og Miljø i perioden 2022-2025 i alt gives anlægsbevilling på 23,2
mio. kr. (løbende priser) med tilhørende rådighedsbeløb (22,6 mio. kr.) til
udviklingsomkostninger samt bygningsdrift. Rådighedsbeløbet fordeles som det
fremgår af indstillingens afsnit 7 om ressourcer.

At 7) Der optages udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på anlægsreserven, som det
fremgår af indstillingens afsnit 7 om ressourcer.

20.10.2021 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning
Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til
indstillingen.
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Indstilling 

 

Udviklingsplan for Amtssygehuset - endelig 

 

Endelig vedtagelse af Udviklingsplan for Amtssygehuset 

med tilhørende sammenfattende redegørelse for miljøvur-

dering, ophævelse af gældende lokalplan samt igangsæt-

ning af salg af byggeretter. 

 

1. Resume  

Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhøren-

de miljørapport har været fremlagt i offentlig høring i peri-

oden 7. maj til 2. juli 2021. I samme periode har der væ-

ret en separat høring om ophævelse af gældende lokalplan 

nr. 88 for området.  

 

Forslaget til udviklingsplanen tager afsæt i at skabe et nyt 

bykvarter, hvor de historiske kvaliteter indgår som en væ-

sentlig ressource i områdets fremtidige identitet, og hvor 

der arbejdes strategisk med at sikre plads til både byliv, 

aktive fællesskaber og det rolige hverdagsliv. 

 

Der er modtaget i alt 22 høringssvar til de to høringer.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at der på baggrund af høringen 

indarbejdes enkelte ændringer til udviklingsplanen.  

 

En del af høringssvarene vil desuden indgå i det efterføl-

gende arbejde med realisering af udviklingsplanen. 

 

Det foreslås, at Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø 

bemyndiges til at gennemføre udbud af byggefelter inden 

for området og at der gives bevilling på 23,2 mio. kr. med 

tilhørende rådighedsbeløb til Teknik og Miljø. 

 

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Teknik og Miljø 

Dato 14. oktober 2021 
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2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

 

At 1) Udviklingsplanen for Amtssygehuset med tilhørende 

sammenfattende redegørelse for miljøvurdering godkendes 

endeligt med de anbefalinger og ændringer, der fremgår af 

nærværende indstilling. 

 

At 2) Bemærkningerne indkommet under de to offentlige 

høringer vedrørende forslag til Udviklingsplan for Amtssy-

gehuset med tilhørende miljørapport samt ophævelse af 

gældende lokalplan nr. 88 besvares som angivet i indstil-

lingens bilag 4 og 5. 

 

At 3) Gældende lokalplan nr. 88 ophæves. 

 

At 4) Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø bemyndi-

ges til at gennemføre udbud af byggefelter inden for om-

rådet. 

 

At 5) Indtægtskravet på anlægsreserven for ”10+10-

ordningen for den forstærkede byudviklingsindsats” ned-

skrives med 33,1 mio. kr. Finansieringen er inden for den 

samlede økonomi for Amtssygehusomdannelsen. 

 

At 6) Der til Teknik og Miljø i perioden 2022-2025 i alt gi-

ves anlægsbevilling på 23,2 mio. kr. (løbende priser) med 

tilhørende rådighedsbeløb (22,6 mio. kr.) til udviklingsom-

kostninger samt bygningsdrift. Rådighedsbeløbet fordeles 

som det fremgår af indstillingens afsnit 7 om ressourcer. 

 

At 7) Der optages udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på 

anlægsreserven, som det fremgår af indstillingens afsnit 7 

om ressourcer. 

 

3. Hvorfor fremsendes indstillingen? 

Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset har været 

fremlagt i offentlig høring i perioden 7. maj 2021 til 2. juli 

2021. Sideløbende har der været offentlig høring om op-

hævelse af eksisterende lokalplan nr. 88, vedtaget af by-

rådet 19. november 1980 (link).  
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Der er modtaget 21 høringssvar til forslag til Udviklings-

plan for Amtssygehuset og et høringssvar til ophævelse af 

lokalplan nr. 88. Høringssvarene er vedlagt samlet i bilag 

3. 

 

Høringssvarene kommer hovedsageligt fra privatpersoner, 

men også fra Kultur og Borgerservice, Ungeforeningen 

Ungdomskulturhuset UKH, Den Gamle By og Østjyllands 

Brandvæsen. De indkomne høringssvar omhandler især 

emnerne: 

 

 Trafikforhold omkring Viborgvej 

 Større bydelspark 

 Bevaring af randbeplantning  

 Højder og tætheder af ny bebyggelse 

 Plads til offentlige funktioner 

 Rammerne for Ungdomskulturhuset – UKH 

 Parkeringshus og parkering 

 

Høringssvarene foreslås besvaret, som det fremgår af bi-

lag 4 og 5. Bilag 4 indeholder Teknik og Miljøs forslag til 

besvarelse af de enkelte høringssvar. I bilag 5 er hørings-

svarene resumeret og med Teknik og Miljøs bemærkninger 

hertil.  

 

På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler Teknik 

og Miljø at revidere udviklingsplanen på enkelte områder, 

jf. også afsnit 5. 

 

4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund? 

Forslaget til udviklingsplanen tager afsæt i at skabe et nyt 

bykvarter, hvor de historiske kvaliteter indgår som en væ-

sentlig ressource i områdets fremtidige identitet, og hvor 

der arbejdes strategisk med at sikre plads til både byliv, 

aktive fællesskaber og det rolige hverdagsliv. 

 

Realisering af udviklingsplanen vil bidrage til, at Aarhus 

fortsat kan udvikle sig mod en mangfoldig by med gode 

bymiljøer for alle. Udviklingsplanen understøtter bl.a. Aar-

hus Kommunes Boligpolitik, Sundhedspolitik og Kulturpoli-

tik.  
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Gennem variation i funktioner, opholdsarealer samt bolig-

typer skabes afsæt for et kvarter, hvor der er plads til bå-

de nærhed og fællesskab i dagligdagen, og hvor børnefa-

milier, unge og ældre kan bo dør om dør med den trivsel 

og livsglæde, der følger af at bo forskellige generationer 

og kulturer i samme område.  

 

Udviklingsplanen er i overensstemmelse med Kommune-

planens udpegning af Amtssygehuset som kulturmiljø 

(link). I kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier sik-

res, styrkes og anvendes aktivt, når der sker ændringer.  

 

Udviklingsplanen sikrer mulighed for realisering af højklas-

set kollektiv transport langs Viborgvej. Udformning heraf 

fastlægges i særskilt indstilling om beslutningsgrundlaget 

for højklasset kollektiv transport, etape 2. 

 

Kvarterets struktur  

Kvarteret bygges op om to akser, der åbner området mod 

den omgivende bydel. Den ene akse består af den gen-

etablerede øst-vestgående allégade, der går gennem den 

ikoniske indgang i portbygningen. Den anden består af en 

grøn, nord-sydgående akse, som via bydelsparken, en ny 

portåbning i sengebygningen og et trappeanlæg binder 

kvarteret sammen med Regenburgs Plads. 

 

Planens omfang og funktioner  

Udviklingsplanen giver mulighed for at realisere op mod 

101.500 etagemeter. Dette er i overensstemmelse med de 

forudsætninger, der lå til grund for erhvervelse af ejen-

dommen. Bebyggelsen vil være i 2-6 etager. Ca. 17.500 

etagemeter udgøres af omdannelsen af de bevaringsvær-

dige bygninger. Planen rummer i alt ca. 900 boliger, der 

fordeles som private og almene boliger, handicapboliger 

og ungeboliger. Med udviklingsplanen lægges der op til, at 

20% af boligerne skal være almene.  

 

Der er sikret varierende boligtyper, der kombinerer en kar-

réstruktur med byrækkehuse. Dette bidrager til, at der 

opnås et blandet kvarter, der appellerer til forskellige mål-

grupper. Byrækkehusene forventes at være specielt at-
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traktive for børnefamilier, der fremfor lejlighed ønsker at 

bo i ejerbolig. 

 

Hertil kommer arealer til erhvervsformål, dagligvarebutik 

og evt. detailhandel/café. Det tidligere patienthotel er ind-

rettet til Aarhus Ungdomskulturhus (UKH) med tilhørende 

ungeboliger. Herudover sikres der plads til en daginstituti-

on. Planen rummer desuden mulighed for at indrette er-

hverv eller bylivsunderstøttende funktioner i en række af 

de bevaringsværdige bygninger.  

 

5. Hvad igangsættes?  

På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler Teknik 

og Miljø, at udviklingsplanen justeres, så den afspejler de 

ændringer, der gennemgås nedenfor. Ændringerne er også 

vist på forslag til endelig illustrationsplan (kortbilag 6) og 

justering af byggefelter (kortbilag 7).  

 

Større bydelspark 

Teknik og Miljø anbefaler, at gårdhavehusene foran sen-

gebygningen (byggefelt A09 og A10) udgår af planen. 

Herved kan der etableres en større bypark. Der foreslås, 

at man i stedet udnytter tagetagen i sengebygningen til 

boliger. Det vurderes, at det vil være muligt at skabe nog-

le attraktive lejligheder med udsigt udover byen. Løsnin-

gen vil betyde, at taget vil skulle hæves ca. 2 meter.  

 

Teknik og Miljø vurderer, at løsningen arkitektonisk kan 

implementeres uden at kompromittere de overordnede 

bevaringsværdier i bygningen. Retningslinjer for omdan-

nelse af tagetagen vil indgå i Kvalitetshåndbog for omdan-

nelse af de bevaringsværdige bygninger, der jf. udvik-

lingsplanen vil blive udarbejdet til brug for salg.  

 

Placering af byggefelter syd for sengebygningen fastlæg-

ges i forbindelse med salg under hensyntagen til randbe-

plantningen 

Arealet syd for sengebygningen er planlagt til forskellige 

typologier af byrækkehuse. I forhold til realisering er den-

ne del af planen forholdsvis kompliceret, da der både er 

terrænfald og en række tekniske bindinger, herunder par-

keringskælder og infrastruktur.  
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Det foreslås derfor, at man søger at forenkle denne kom-

pleksitet i forbindelse med udbud, således at indkomne 

tilbud skal byde ind med den bedste plan i forhold til at 

sikre den ønskede bykvalitet og bevaring af dele af rand-

beplantningen, samtidig med at de tekniske udfordringer 

begrænses. For at kunne styre dette anbefales, at disse 

felter udbydes ved ét samlet udbud i stedet for en række 

små udbud.  

 

Mulighed for reduktion af højde af bygninger mod Viborg-

vej 

Byggefelterne A02 og A06 ud mod Viborgvej er udlagt i 5 

til 6 etager. Da disse byggefelter skal udvikles sidst i hen-

hold til tidsplanen for udvikling af området, anbefaler Tek-

nik og Miljø, at der inden salg af byggefelt A02 til almene 

boliger og A06 til boliger undersøges mulighed for, at der 

kan ske en reduktion af højden på mod Viborgvej i hen-

hold til det samlede arealregnskab og den samlede øko-

nomiske balance for området.  

 

Det anbefales, at Borgmesterens Afdeling og Teknik og 

Miljø bemyndiges til at foretage denne vurdering i forbin-

delse med planlægningen af salg af de enkelte byggefelter.  

 

Parkeringshus etableres ikke 

Teknik og Miljø anbefaler, at der ikke etableres et parke-

ringshus i byggefelt A06, som foreslået i alternativ plan 

model 2, der er vedlagt som bilag 12. Her fastholdes mu-

ligheden for at etablere boliger. Parkeringsbehovet for Den 

Gamle By er dækket via kapacitet i bl.a. Ceres Byen og 

langs Eugen Warmings Vej. Som beskrevet i udviklings-

planen vil parkeringsbehovet for det nye kvarter blive 

dækket som en kombination af parkering i kældre og på 

terræn. 

 

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Udviklings-

plan for Amtssygehuset skal der offentliggøres en sam-

menfattende redegørelse om miljøvurderingen. Den sam-

menfattende redegørelse er vedlagt som bilag 2. 
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Den sammenfattende redegørelse konkluderer, at der ikke 

forventes at være væsentlige miljøpåvirkninger fra de ak-

tiviteter og anlæg, som udviklingsplanen og de beskrevne 

ændringsforslag muliggør. 

 

Ophævelse af lokalplan 

Eksisterende lokalplan nr. 88 aflyses i dens fulde omfang i 

forbindelse med den endelige vedtagelse af Udviklingspla-

nen for Amtssygehuset. Afgrænsning af lokalplanområdet 

fremgår af bilag 9. 

 

Lokalplanen blev i sin tid udarbejdet med henblik på at 

fastlægge området til offentlige formål og sikre områdets 

anvendelse til sygehusformål. Lokalplanen er ikke længere 

aktuel, idet den ikke er i overensstemmelse med den gæl-

dende kommuneplanrammer og udviklingsplanen. 

 

Lokalplanen ophæves uden tilvejebringelse af ny lokalplan.  

 

Ophævelse af lokalplanen betyder, at der frem til nyt lo-

kalplangrundlag foreligger, skal administreres på baggrund 

af Kommuneplanens rammebestemmelser og det gælden-

de bygningsreglement. 

 

6. Hvem gør det og hvordan?  

Udbud og salg gennemføres af Teknik og Miljø i samarbej-

de med Borgmesterens Afdeling. 

 

Salg vil være betinget af byrådets godkendelse, således at 

de nærmere salgsvilkår forelægges byrådet til godkendel-

se, samt med forbehold for efterfølgende udarbejdelse og 

vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg. 

 

I forbindelse med salg af byggefelter vil byderne blive bedt 

om at redegøre for deres strategi for bæredygtighed og 

cirkulært byggeri, herunder strategi for bæredygtig ned-

rivning og genanvendelse af bygningsdele, materialer mv.  

 

I det videre arbejde med realisering af udviklingsplanen 

påtænker Teknik og Miljø, at der vil blive lavet et infohus, 

guidede ture og andre borgerinddragende arrangementer. 
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Der vil desuden være borgerinddragelse og høringer i for-

bindelse med de enkelte lokalplaner.  

 

7. Hvilke ressourcer kræves?   

Ændringerne med en større bydelspark samt en senere 

fastlæggelse af placering af byggefelterne syd for senge-

bygningen forventes ikke at ændre økonomien i forhold til 

forslaget til udviklingsplanen. Der er dermed fortsat umid-

delbart en mindre negativ balance.  

 

Der er dog samtidig identificeret flere forskellige håndtag, 

som ikke er indregnet, og som kan påvirke den samlede 

balance såvel positivt (værdi af eksisterende bygninger og 

justering af byggemodningsudgifter) som negativt. Samlet 

set forventes det muligt at opnå økonomisk balance i ud-

viklingsprojektet1. 

 

Bevillingsmæssige konsekvenser 

De bevillingsmæssige konsekvenser er vist i tabel 1.  

 

Tabel 1: Konsekvenser for byudviklingsøkonomi 

I mio. kr. (2021-p/l) 2021 2022 2023 2024 2025 

Udgifter i alt: 33,1 12,0 46,4 80,7 54,8 

1. Tilbageførsel af ud-

læg fra ”10+10-

ordningen for den for-

stærkede byudvikling-

sindsats” (nedskrivning 

af indtægtsreserve)* 

33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Udviklingsomkost-

ninger  

(bevilling til Teknik og 

Miljø)** 

0,0 9,4 6,4 3,4 3,4 

Anlægsreserven:      

3. Byggemodningsud-

gifter  

0,0 2,0 31,7 46,0 28,0 

4. Byggemodning – 

risikopulje  

0,0 0,6 8,3 12,1 7,4 

                                       
1
 For yderligere information om økonomien henvises til indstillingen ”Forslag til 

Udviklingsplan for Amtssygehuset” (vedtaget af byrådet d. 28. april 2021).  
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5. Refusionsudgifter  0,0 0,0 0,0 19,2 16,0 

Indtægter i alt: 0,0 0,0 -34,0 -96,0 -97,0 

6. Salgsindtægter (an-

lægsreserven) 

0,0 0,0 -34,0 -96,0 -97,0 

I alt (udg.- indt.) 33,1 12,0 12,4 -15,3 -42,2 

*: Heraf vedrører de ca. 13,5 mio. kr. udgifter til bygningsdrift i ligge-

perioden. 

**: I 2022 og 2023 er indeholdt hhv. 6 og 3 mio. kr. til bygningsdrift i 

liggeperioden. 

 

Ad. 1: Der forventes frem til ultimo 2021 afholdt udvik-

lingsomkostninger samt udgifter til bygningsdrift i liggepe-

rioden via ”10+10-ordningen for den forstærkede byudvik-

lingsindsats”. Dette udlæg skal Amtssygehusøkonomien 

tilbageføre via nedskrivning af en indtægtsreserve for 

”10+10-ordningen for en forstærkede byudviklingsind-

sats”. 

 

Ad. 2: Bevilling til Teknik og Miljø til de fremadrettede ud-

viklingsomkostninger i projektet. I 2022 og 2023 er der 

indeholdt udgifter til bygningsdrift i liggeperioden. 

 

Ad. 3 og 4: Udgiftsrådighedsbeløb til byggemodningsudgif-

ter samt en risikopulje til byggemodningsudgifter.  

 

Ad. 5: Udgiftsrådighedsbeløb til eventuel refusion til køber 

for så vidt angår jordbundsforhold / miljømæssige forhold i 

eksisterende bygninger.  

 

Ad. 6: Indtægtsrådighedsbeløb fra salg af arealer. Der er 

tidligere på anlægsreserven optaget indtægtsrådighedsbe-

løb til finansiering af købet af Amtssygehusgrunden fra 

Region Midtjylland. 

 

8. Hvad er den videre proces og hvordan følges op? 

Udviklingsplanen vil efter vedtagelsen danne grundlag for 

udbud og salg af de enkelte byggefelter.  

 

Salg vil være betinget af byrådets godkendelse, således at 

de nærmere salgsvilkår og projekter forelægges byrådet til 

godkendelse, samt med forbehold for efterfølgende vedta-

gelse af lokalplaner, der muliggør de enkelte projekter. 
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Byrådet vil i forbindelse med kommunens forventede regn-

skab ultimo årene få forelagt en opdatering af den samle-

de økonomi for udviklingen af Amtssygehuset. Herunder 

en justering af udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb på an-

lægsreserven. 

 

Bünyamin Simsek 

/ 

   Henrik Seiding  
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Bilag 1: Udviklingsplan for Amtssygehuset 
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komne høringssvar (enkeltvis)  
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bemærkninger hertil 

Bilag 6:   Kortbilag – forslag til endelig illustrationsplan 

Bilag 7:   Kortbilag – forslag til justering af byggefelter 

Bilag 8:   Højdeprofil mod Viborgvej og Ungdomskulturhu-

set 

Bilag 9:   Kortbilag – områdeafgræsning lokalplan nr. 88 

Bilag 10:  Kortbilag – illustrationsplan (model 1) 

Bilag 11:  Kortbilag – alternativ illustrationsplan (model 2) 

Bilag 12:  Vurdering af alternativt forslag til fysisk plan 

(model 2) 

Bilag 13:  Supplerende baggrundsinformation 

Bilag 14:  Miljøvurdering af forslag til Udviklingsplan for 

Amtssygehuset 

Bilag 15:  Tillægsbevilling T-21-202-017 

Bilag 16:  Anlægsbevilling AB-21-202-011 

 

Tidligere beslutninger 

Byrådet behandlede sager vedr. omdannelse af Amtssyge-

huset på følgende møder: 

 

 28. april 2021: ”Forslag til Udviklingsplan for Amtssy-

gehuset” 
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 30. oktober 2019: ”Overdragelse af Patienthotel til un-

geboliger og kulturhus” 

 17. december 2014: ”Køb af ejendom til byudvikling” – 

lukket punkt 

 

 

Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger 

Tlf.: 89 40 23 60 

E-post: arealogalmene@mtm.aarhus.dk 

 Antal tegn: 16.365 

 Sagsbehandler: Britta Lyager Degn 

Tlf.: 41 87 67 94 

E-post: dbrl@aarhus.dk 
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FORORD

Amtssygehuset er et område fyldt med historie og betydning for 
Aarhus. Gennem de seneste mere end 80 år har området været en 
del af mange aarhusianeres liv og hverdag, og mange minder knyt-
ter sig til stedet. 

Amtssygehuset skal udvikles til et nyt bykvarter med respekt for 
dets kulturhistoriske rødder.  Samtidig illustrerer forslaget til Ud-
viklingsplan for Amtssygehuset, hvordan der kan skabes et velfun-
gerende og attraktivt bykvarter, der søger at finde en balance mel-
lem plads til både byliv, aktive fællesskaber og det rolige hverdagsliv.

Udviklingsplanen skal bygge en solid bro mellem fortiden og de be-
hov, Aarhus skal imødekomme i fremtiden. Planen tager afsæt i de
politiske ønsker om at omdanne funktionstømte områder til en 
blandet by. Samtidig er der et ønske om at sikre de kulturhistoriske 
værdier, og at disse anvendes som en grundsten i udviklingen af om-
rådet. Omdannelsen af Amtssygehuset skal bidrage til blandede na-
boskaber. I særdeleshed skal området efterkomme børnefamiliers 
ønske om en bynær familiebolig. 

Området skal åbnes op og bindes sammen med de omkringliggen-
de kvarterer. De bevaringsværdige røde hospitalsbygninger med 
gule bånd fra 1930’erne bevares og omdannes til boliger, erhverv, 
Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH) og andre bylivsunderstøtten-
de funktioner. De mange tilbygninger og pavilloner rives ned, og 
der bliver dermed plads til at genskabe strukturen fra det oprin-
delige hospitalsanlæg, etablere gode byrum og en bydelspark samt 
nye boliger. 

Amtssygehuset skal i fremtiden være et attraktivt og bæredygtigt 
bykvarter, hvor hverdagsbylivet for op imod 2.000 aarhusianere i 
alle aldre er i centrum. Et kvarter, som indbyder til fællesskaber på 
tværs og til ophold, leg og samvær. Et bykvarter, der under hensyn-
tagen til respekten for de kulturhistoriske rammer kan måles på
kvaliteten af hverdagslivet i bydelen. 

Med venlig hilsen

Bünyamin Simsek
Rådmand, Teknik og Miljø

PORTBYGNINGEN, AMTSSYGEHUSET

PORTBYGNINGEN, AMTSSYGEHUSET
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HVAD ER EN UDVIKLINGSPLAN
Aarhus Kommune bruger udviklingsplaner som centrale styrings-
redskaber i udviklingen af et område. Udviklingsplaner er langsigte-
de planer, der med afsæt i en vision, omfatter en strategisk plan, en 
fysisk plan, en økonomisk plan samt en tids- og etapeplan. 

På denne måde bliver den  fysiske planlægning tænkt sammen med 
indsatser i forhold til økonomi og realisering. Den strategiske plan 
udmønter visionen i en række delstrategier. Den fysiske plan om-
sætter delstrategierne fra den strategiske plan. Den økonomiske 
plan sikrer, at der er økonomisk balance. Etapeplanen sikrer, at rea-
liseringen kan lade sig gøre – økonomisk og fysisk.  

Udviklingsplaner skal afveje og bygge bro mellem de – nogle gan-
ge forskellige – hensyn, der er til byudviklingen: De politiske visio-
ner for den gode by, planlægnings- og lovmæssige rammer, ønsker 
og ideer fra borgerne, markedsmæssige og økonomiske vilkår samt 
de fysiske bindinger på stedet. Udviklingsplaner skal på én gang kun-
ne sikre en høj kvalitet i udbygningen af byrum og bygninger, men 
samtidig håndtere fleksibilitet, og sikre en høj grad af økonomisk og 
praktisk realiserbarhed.

En udviklingsplan er således en retningsgivende ramme for det vide-
re arbejde. Som grundejer vil Aarhus Kommune i forbindelse med 
salg af bygninger og byggeretter stille krav, der sikrer kvaliteten i 
forbindelse med omdannelse af de eksisterende bygninger, nybyg-
geri og udendørs opholdsarealer.  Kravene vil blive fulgt op gennem 
lokalplanlægning for enkeltprojekter eller delområder. 

Med afsæt i visionen inderholder en udviklingsplan fire del-
planer: en strategisk plan, en fysisk plan, en tids- og etape-
plan samt en økonomisk plan. 

STYRING AF KVALITET

Udviklingsplan 

betingede byggeretter

Lokalplan 

Byggeri

Udbud af  

U Parallelopdrag

P

L

A B

Borger-
inddragelse

Løbende
 markedsdialog

Ind�yt-
ning

INDLEDNING 
EN UDVIKLINGSPLAN FOR AMTSSYGEHUSET

1

UDVIKLINGSPLAN FOR AMTSSYGEHUSET
Forslaget til Udviklingsplanen er struktureret, så der indledningsvist 
er en gennemgang af den proces og den dialog og borgerinddra-
gelse, der har været en del af planens tilblivelse. Derefter beskrives 
VISIONEN for omdannelsen af området. 

Efterfølgende beskrives den kontekst, som området indgår i, og som 
derfor er et vigtigt afsæt for Udviklingsplanen.  Det drejer sig blandt 
andet om byens rammesætning af området og stedets egenart.
 
DEN STRATEGISKE PLAN tager afsæt i visionen og  Aarhus 
Kommunes  princip om Byliv - Byrum - Bygninger. I den strategiske 
plan fastlægges syv delstrategier, som sætter ord på den karakter, 
det nye kvarter skal have. Delstrategierne med tilhørende værdier 
og kvaliteter beskriver den retning, som udviklingen skal ske efter. 

DEN FYSISKE PLAN fastlægger udviklingsprincipper for den 
overordnede disponering af området herunder bl.a. byrum og grøn-
ne rum, mobilitet, mv. Udviklingsprincipperne er retningsgivende, 
det er dog vigtigt, at der fortsat er plads til at udvikle det enkelte 
projekt i dialog med borgere, brugere og fremtidige bygherrer. Med 
Udviklingsplanen er det et mål at synliggøre og medvirke til, at om-

rådets potentialer og kvaliteter videreudvikles i respekt for om-
rådets kulturhistoriske værdier. Derfor definerer Udviklingsplanen 
også detaljerede retningslinjer og krav til omdannelse af de beva-
ringsværdige bygninger og til nybyggeri, så de arkitektoniske kvali-
teter i området sikres. 

TIDS- OG ETAPEPLANEN angiver rækkefølgen for omdannel-
sen herunder åbningstræk og muligheden for midlertidige aktivite-
ter.   

DEN ØKONOMISKE PLAN baseres på en bagvedliggende øko-
nomimodel såvel som på markedsmæssige strategier, overvejelser 
om etapestørrelser, muligheder for at blande forskellige offentlige 
og private funktioner mv. Den økonomiske plan sikrer, der er øko-
nomisk balance mellem ønskerne til udviklingen af området og de 
indtægter, som fremtidigt salg af byggeretter kan og skal indbringe 
for at sikre en økonomisk bæredygtig byudvikling i området. 

APPENDIKS findes bagerst i Udviklingsplanen. Her er en uddy-
bende gennemgang af områdets historie, kulturmiljø og de beva-
ringsværdige bygninger.

ØK ON OM ISK  P L A N S T R A T EG ISK  PLA
N

    
    

TID
S- 

OG 
ETAPEPLAN           F Y S I S K  P L AN

V I S I O N

Udviklingsplanen udgør det 
overordnede styringsredskab. 

I den videre udvikling sikres områdets 
værdier gennem brug af:

» Udbudsbetingelser

» Tekniske bilag som trafikvurderinger,    
  regnvandsdispositionsplan mv.

» Lokalplaner

» Aarhus Kommunes 360°’s 
  planlægningsværktøj
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KORT OM PROCESSEN

Parallelopdrag

§ 

Indstilling

Udviklingsplan

KØBSAFTALE   
2014

FORUNDERSØGELSER
2015

1.
VISIONS-
PROCES

BORGERARRANGEMENT
SEPTEMBER 2015

VISIONSOPLÆG
BEHANDLES I TEKNISK UDVALG

 NOVEMBER 2015 - JUNI 2016

AFLEVERING 
AF PARALLELOPDRAG

FEBRUAR 2017

OPSTART
 PARALLELOPDRAG

NOVEMBER 2016

FREMLÆGGELSE AF FORSLAG
MARTS 2017

BORGERPANELER
SOMMER 2017

1. UDKAST TIL FYSISK PLAN
OKTOBER 2017

Tekniske undersøgelser, analyse af de markeds-
mæssige vilkår og socioøkonomisk analyse. 

Offentlig fremlæggelse af de tre forslag til omdan-
nelse af området inklusive møder for borgere og 
politikere. To tværfaglige teams repræsenteret ved 
hhv. Tegnestuen Vandkunsten A/S og Sleth A/S blev 
udpeget som vindere. 

Første udkast til fysisk plan udarbejdet af 
Tegnestuen Vandkunsten og Sleth A/S.  
Første udkast til fysisk plan vist frem på 
offentligt borgermøde d. 24. oktober 
2017.

OVERTAGELSE
JANUAR 2019

Aarhus Kommune overtager området. 
Arbejde med midlertidig udlejning af 
ejendomme igangsættes. 

MIDLERTIDIGE 
AKTIVITETER

Teaterforstillingen Det åbne hjerte, 
kunstudstillinger og små koncerter.

UDLEJNING AF MIDLERTIDIGE 
LEJEMÅL TIL BRUGERE AF OMRÅDET

Herunder bl.a.  lejemål til kunstnere,  musikere og
Levefællesskabet (Projekt Udenfor).

Visionsproces med dialog med Teknisk 
Udvalg og interviews af naboer, uddannel-
sesaktører, investorer og udviklere, der 
havde vist interesse for området.

VISIONSPROCES 
EFTERÅR 2015-FORÅR 2016

Startskud på borgerinddragelsesprocessen i form 
af arrangementet Jagten på de Gyldne Ideer, der 
foregik som en skattejagt mellem en række 
temaer.

FÆRDDIGGØRELSE AF 
FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN

UNGDOMSKULTURHUSET 
GØRES PERMANENT

OKTOBER 2019

Byrådet vedtager, at der skal etableres ungdomskul-
turhus med tilhørende ungeboliger i det gamle pa-
tienthotel. Med beslutningen får det fem år gamle 
Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH) en permanent 
adresse.

2.
PARALLEL-
OPDRAG

3.
OVERTAGELSE + 

UDVIKLINGS-
PLAN

Opstartsmøde for de udvalgte tre 
teams d. 11. november 2016.

De tre teams afleverede deres ideer til  
udviklingen af området. 

Repræsentanter fra en række mål-
grupper blev inviteret til at bidrage til  
det videre arbejde via en række 
borgerpaneler.

Der blev gennemført visionsproces
med Teknisk Udvalg.

Præcisering og detaljering af planens løsninger 
herunder afklaring af forudsætninger, bl.a. 
mulighed for indpasning af højklasset kollektiv 
transport og offentlige funktioner herunder 
Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH), 
daginstitution samt almene boliger. 

20
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 - 
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BORGERMØDE OM AMTSSYGEHUSETS FREMTID

Udviklingsplanen er resultatet af et mangeårigt arbejde, som har in-
volveret borgere, politikere og øvrige interessenter i byen. Proces-
sen er illustreret på modsatte side. 

Grundlaget for Udviklingsplanen blev lagt i 2014 med indgåelse af 
en købsaftale med Region Midtjylland om overtagelse af Aarhus 
Amtssygehus, hvis funktioner stod overfor at skulle flyttes til Det 
Nye Universitetshospital i Skejby. 

Herefter begyndte en omfattende visionsproces med inddragelse af 
Teknisk Udvalg og med interviews med en lang række interessen-
ter, uddannelsesaktører, investorer og udviklere samt afholdelse af 
en række møder for borgere, professionelle aktører og borgerpa-
neler. Processen omkring borgerinddragelse er uddybet yderligere 
på næste side. 

For at skabe det bedst mulige grundlag for Udviklingsplanen valgte 
Aarhus Kommune at gennemføre et parallelopdrag, hvor tre tvær-
faglige teams blev udvalgt til at aflevere hver deres konkurrencefor-

slag med ideer til udviklingen af området. I foråret 2017 blev de tre 
forslag vist frem for borgere og politikere. Efter en omfattende eva-
lueringsproces med bidrag fra både borgere og fagspecialister blev 
to tværfaglige teams, repræsenteret af Tegnestuen Vandkunsten og 
Sleth A/S, udpeget som vindere. De to firmaer blev efterfølgende 
rådgivere i det videre arbejde med at lave en samlet Udviklingsplan 
for Amtssygehuset. 

Siden 2017 er der arbejdet med færdiggørelse af Udviklingsplane-
nen herunder præcisering og detaljering af planens løsninger for at 
sikre robustheden i planen. Dette indebar blandt andet afklaring af 
forudsætninger for indpasning af højklasset kollektiv transport og 
offentlige funktioner herunder Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH), 
en daginstitution samt almene boliger. 

I januar 2019 overtog Aarhus Kommune området.  I den forbindelse 
blev arbejdet med midlertidig udlejning af ejendommene og aktivi-
teter igangsat. En del af bygningerne er udlejet til kunstnere, musi-
kere og andre kreative erhverv.   
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Optimér boligen til 
børnefamilien - 

”det ekstra rum” i form af 
tilbud i fællesskabet

 (værksted, opbevaring)

Minimér forekomsten 
af biler inde i selve 

området

PRIORITÉR 
FODGÆNGERNE 
OG CYKLISTER

Deleøkonomiske initiativer 
- bæredygtighed 

Grønne områder og 
legearealer, nyttehaver, 
lommeparker, altaner, 

utæmmede og vilde grønne 
arealer

Nærhed til indkøb, 
daginstitutioner og 

muligheder for at mødes

DELEBILSORDNING

Fælleshus med 
fællesspisning

Fælles byhaver

En GRØN by

En VENLIG bydel

Ældreboliger i ét plan – 
ingen trapper

Områder og steder til 
fælles aktiviteter på 

tværs af generationer 
ude og inde

BEVAR STEDETS 
HISTORISKE 
STEMNING

SENIORBOFÆLLESSKABER

Gæstebolig i 
direktørboligen

Komfort

Væk med bilerne

Håber der 
kommer 
fælleshus

Vær opmærksom 
på at skabe 

parkering nok

Håber der kommer 
blandede ejerformer

Der er mange ældre som 
også gerne vil bo her

helbrede, lindre,trøste. 
kommer ikke af sig selv... 

husk fællesskabet

Ældreboliger med plads så man 
kan få besøg af børnebørn

Boligfællesskaber for 
ældre eller andre

FÆLLESHAVER

..at ligegyldigt hvad der 
kommer... så vil man 

bevare/respektere historien 
og stedets stemning

FLERGENERATIONSKVARTER

INVOLVERING

Plads til fælles aktiviteter

Underjordisk 
parkering

Mangfoldighed

Grønt og frodigt

At gå fra helbrede-lin-
dre-trøste til sundheds-
fremme og forebyggelse

BEVAR PORTEN

Billige boliger både 
til leje og til køb

Ro og liv

FOKUS PÅ BLØDE 
TRAFIKANTER

PRIORITER BYPARKERHOLD FAST I 
MAX. 6 ETAGER

Åbne mere op mod 
Viborgvej, så det nye 

område ikke lukker sig inde

OBS på parkering

Godt - der tænkes alle ind 
i området - også ældre

Genbrug af teglsten 

GOD IDE AT VIDEREFØRE 
ORNAMENTERINGEN I 

DET NYE

De gamle bygninger bør 
bevares i deres helhed

Håber der bliver plads til fælles 
uderum, og fællesrum til 

vejfester, fastelavn, juletræsfest, 
fælles fyrværkeri, bagagerums-

marked osv.

PARKERINGSPLADSER 
TIL KUNDERNE

Uderum med strøm

Velfungerende IT

Fælleshus, hvor der kan 
lejes lokaler på dagsbasis 

til møder mm.

CAFÉ TIL PAUSER 
OG KUNDEBESØG

Ikke et kontorfællesskab - 
men et hus der bliver brugt 
af beboere eller foreninger

FÆLLESLOKALER

GRØNNE OMRÅDER 
MED MULIGHED 

FOR FORSKELLIGE 
AKTIVITETER

SAMMENHÆNG 
MED RESTEN AF 

KVARTERET

Et blandet boligområde 
med både børnefamilier, 

unge og ældre

Bevar så meget som muligt 
– historien er vigtig Fælles løsninger i form af 

fx affaldssug, centralstøv-
suger, delebiler m.m

Foreninger - spiseklub, 
læseklub, mv

Komfort i indretningen 
– fx nem adgang til 

parkering

Skab liv, variation 
og kreativitet

Mange fællesarealer 
– jo flere, jo bedre!

Tæt på alt, og 
væk fra trafikstøj

Mere ro og mere 
tryghed

Grønne arealer

FAMILIEEGNEDE BOLIGER

Tæt på de 
kulturelle tilbud

Afvekslende område med 
studerende, børn, 

lejeboliger og ejerboliger

Store boliger med plads til 
børnefamilier

Plads til aarhusianerne 
gennem hele livet

Mulighed for køkkenhave

Fedt at bevare 
historien

Parkering skal 
gemmes af vejen

Flere billige boliger

Giv det grønne en 
funktion – frugttræer, 
bærbuske og byhaver

GENBRUG DE 
GAMLE MURSTEN I 

DET NYE

Blande forskellige typer 
mennesker og 

ejerforhold

El-delebilsordning

Tænk i genbrugsmaterialer
Udsigt fra så mange 
boliger som muligt

Bevar så meget 
som muligt og 

fasthold byggestilen

Spisekøkken frem for 
fælles køkken/alrum

Højt til loftet i 
boligerne

ORDENTLIGE MATERIALER 
– SAMMENHÆNG TIL DE

GAMLE BYGNINGER

Billige boliger 
– plads til alle

INPUT FRA 
ARRANGEMENTER MED 
BORGERINDDRAGELSE 

Jagten på de 
Gyldne Ideer, 

sept 2015

Input 
til konkurren-
ceforslagene
marts 2017

Borgerpanel 
hjemmear-
bejdsplads
juni 2017

Borgermøde
1. udkast til 
samlet plan,  

okt 2017 

Borgerpanel   
interessefæl-

lesskaber
juni 2017

Borgerpanel  
fraflyttere
juni 2017

Borgerpanel 
børnefamilier

juni 2017

Borgerpanel 
lejere

juni 2017

Borgerpanel
seniorer
juni 2017
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Undervejs i arbejdet med Udviklingsplanen har interesserede bor-
gere kunnet give deres mening til kende vedr. omdannelsen af Amts-
sygehuset. Udover særlige arrangementer målrettet rådgivere og 
investorer, har der været afholdt fire arrangementer, som har haft 
særligt fokus på at indhente ideer og forslag fra borgerne til udvik-
lingen af Amtssygehuset: 

» Jagten på de Gyldne Ideer (sep. 2015)
» Præsentation af de tre indkomne konkurrenceforslag fra   
   parallelopdrag (marts 2017)
» Borgerpaneler (juni 2017)
» Borgermøde - første udkast til samlet fysisk plan (okt. 2017)

På siden overfor er der indsat et udpluk af de mange ideer, der er 
indkommet i processen. De er tematiseret efter, hvilket arrange-
ment inputtene kommer fra. 

JAGTEN PÅ DE GYLDNE IDEER
Jagten på de Gyldne Ideer blev afholdt som en event på Amtssyge-
huset. Arrangementet bestod af en skattejagt efter de gode, ”gyld-
ne” ideer til Amtssygehusets fremtidige anvendelse og funktioner. 
Med teater, udklædning og skattekort var der mulighed for at be-
søge en række tematiserede stande, hvor borgerne kunne afleve-
re deres ideer og forslag inden for en række temaer fx beboernes 
livsfaser, naboområdets behov, byens behov og den enkelte borgers 
behov. De indkomne bemærkninger blev samlet og udgjorde et bi-
lag til parallelopdragets program, som både skulle inspirere de tre 
bydende hold i deres besvarelse og bidrage med borgernes lokal-
kendskab til området og dets muligheder. 

INPUT TIL KONKURRENCEFORSLAGENE
Efter afleveringen af de tre forslag i parallelopdraget blev forslagene 
udstillet på Rådhuset, i Bylageret, på DOKK1 og i Amtssygehusets 

kantine. Undervejs kunne borgerne give deres vurdering og kom-
mentarer til forslagene til kende på en hjemmeside og i en fysisk 
gæstebog. Borgernes bemærkninger handlede både om, hvilke for-
slag de foretrak, og om hvad der var godt ved de enkelte forslag. 
Bemærkningerne indgik som et bilag i den samlede bedømmelse af 
de tre forslag. 

BORGERPANELER
Som et supplement til den løbende borgerinddragelse blev der af-
holdt møder med en række indbudte borgerpaneler. Disse bestod 
af indbudte repræsentanter fra en række udvalgte målgrupper  – 
eksempelvis lejere, fraflyttere fra kommunen, børnefamilier og se-
niorer. Grupperne var inviteret med afsæt i centrale temaer, som 
var kommet frem under gennemførsel af parallelopdraget. De hav-
de til formål at belyse målgruppernes ideer og ønsker til program-
mering og indretning af området. Borgerpanelerne gav vigtige in-
put til det videre arbejde i form af hverdagserfaringer og konkrete 
bud på, hvad der skal til for at skabe fællesskaber i lokalområdet, og 
hvordan den nye bydel kan understøtte det gode hverdagsliv for de 
enkelte målgrupper.   

BORGERMØDE
Resultatet af det første udkast til fysisk plan blev gennemgået på 
borgermøde for interesserede borgere i oktober 2017. På mødet 
var der mulighed for at stille spørgsmål til Rådmanden for Teknik og 
Miljø og de involverede medarbejdere, og man kunne her kommen-
tere på planløsningen. 

Efterfølgende er Udviklingsplanen blevet bearbejdet med yderligere 
detaljer. Resultatet heraf er den plan, som vi står med i dag. 

BORGERINDDRAGELSE 
OG DIALOG

BORGERARRANGEMENTET “JAGTEN PÅ DE GYLDNE IDÉER” BORGERARRANGEMENTET “JAGTEN PÅ DE GYLDNE IDÉER” BORGERARRANGEMENTET “JAGTEN PÅ DE GYLDNE IDÉER” BORGERARRANGEMENTET “JAGTEN PÅ DE GYLDNE IDÉER”
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Aarhus vokser. Byen er populær, og mange ønsker at bygge og inve-
stere i den. I 2020 kom der ca. 3.500 flere borgere til Aarhus. Det 
er et privilegie, at mange nye borgere ønsker at bosætte sig i Aar-
hus, men det gør det også nødvendigt at deles om pladsen og skabe 
løsninger, som giver værdi for mange.  

Interessen for at bo i Aarhus har betydet, at efterspørgslen efter 
boliger er så stor, at nogle flytter fra kommunen, fordi de ikke kan 
finde den bolig, de ønsker. For at understøtte målsætningen fra Bo-
ligpolitik 2016 om, at flere skal have mulighed for at bo i byen, er 
det et vigtigt afsæt for Udviklingsplanen, at der skabes plads til flere 
familieegnede boliger i Midtbyen. 

For at få plads til de nye boliger, institutioner og virksomheder skal 
indbyggerne rykke sammen, og byen bygges mere kompakt: Kom-
muneplan 2017 beskriver, hvordan byen skal udvikle sig bæredygtigt 
og under hensyntagen til en balance mellem de økonomiske, miljø-
mæssige og sociale hensyn i byudviklingen. De tre bæredygtigheds-
hensyn spiller sammen og er afhængige af hinanden. Ved at bygge 
byen kompakt minimeres transportbehovet, hvilket samtidig ska-
ber mulighed for at friholde andre steder for byudvikling. Det sik-
rer, at byens arealressourcer udnyttes bedst muligt. Den kompakte 
by fremmer mødet mellem mennesker og skaber grundlag for såvel 

kulturelle funktioner som et levende handelsliv. Desuden medvirker 
nærheden mellem forskellige byfunktioner ofte til et mere positivt 
samspil mellem funktionerne – der opstår en synergi. 

Det er en kompleks opgave at udvikle Aarhus, så bæredygtighed og 
grøn omstilling går hånd i hånd med vækst, arealbehov og forvent-
ninger til by- og boligkvalitet samt mobilitet. Livskvalitet og attrakti-
onsværdi skal være nøgleværdierne og have høj prioritet. Det skyl-
der vi nuværende og kommende aarhusianere og gæster. Som der 
står i Kommuneplan 2017, skal Aarhus afspejle det levede liv, hvor 
mennesker og funktioner mødes, blander sig og beriges af variati-
onen. 

Vi vil bygge en by for mennesker. En by, som indbyder til menne-
skers ophold, leg og samvær, og en by, hvis rigdom kan aflæses i kva-
liteten af vores byliv, byrum og bygninger. Det betyder, at der skal 
stilles krav til dem, der ønsker at bygge i vores by. Nye byrum, nye 
trafikløsninger og ny bebyggelse skal bidrage til, at byen vokser sig 
bedre, når den vokser. Kvaliteten af vores bydele, kvarterer og boli-
ger – nye såvel som gamle –  skal være langtidsholdbar, så kommen-
de generationer også kan være stolte af Aarhus, og af de valg, vi har 
truffet på byens vegne. 

AARHUS VOKSER

KUNSTMUSEUM AROS (FOTO: VISITAARHUS) ÅPARKEN, CERES BYEN

INDEKSTAL FOR UDVIKLINGEN I ANTAL ARBEJDSPLADSER I DANMARK OG AARHUS (SEPT. 2011=INDEKS 100)

KILDE: AARHUS KOMMUNES LEDELSESINFORMATION

120

115

110

105

100

 95

sep. 2011 sep. 2012 sep. 2013 sep. 2014 sep. 2015 sep. 2016 sep. 2017 sep.2018 sep. 2019

DANMARK

AARHUS

EUROPAPLADS, AARHUS MIDTBY (FOTO: VISITAARHUS)

AARHUS VOLUME, GODSBANEAREALERNE BASSIN 7, AARHUS Ø

SALLING ROOFTOP (FOTO: VISITAARHUS)

LUFTFOTO, AARHUS MIDTBY
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VISION

Den politisk behandlede vision for området lyder: 

”fra Amtssygehus til bykvarter”

Området skal være det samlende bykvarter, der understøtter 
fællesskabet mellem borgerne. Det skal være et kompakt bykvarter 
med høj boligkvalitet for mennesker i alle generationer, der vil bo i byen 
og nyde godt af livet i byrummene og nærheden til andre mennesker.  

Nærområdet savner mangfoldighed. Det savner i særdeleshed famili-
er med børn. Derfor skal området tilbyde noget aktivt til børn og deres 
familier, så området samlet understøtter en tæt sameksistens mellem 
børn, unge, voksne og ældre, både i boligerne og i byrummene.  

Det fremtidige kvarter på Amtssygehuset skal viderebringe sin historie 
i stedets nye identitet. Det vil sige, at fysiske træk og de sundhedsfrem-
mende idealer om lys, luft og dufte, som Amtssygehuset blev bygget på 
i 1935, bliver mærkbare i området.  

Området skal tænkes som et forbindelsesled mellem de omkransende 
boligområder. Dermed skal området tænkes ind i en større sammen-
hæng, sådan at der sikres en bedre sammenhæng i hele kvarteret, så 
mangfoldigheden i beboernes alder og livsform bliver større.  

UKH

UKH

UKHUKH

VISIONEN UDFOLDES I FEM FUNDAMENTER

UKH

• Byudviklingen skal medvirke til, at Aarhus’ rivende udvikling og 
vækst bidrager til stadig bedre livskvalitet for aarhusianerne.

• Der skal skabes en velfungerende bydel, hvor tæt by opleves som 
en særlig kvalitet og som resultatet af en godt tilrettelagt udvik-
lings- og inddragelsesproces, hvor mikroklima, miljø, arkitektur, 
byliv, fritidsaktiviteter, udeophold, mobilitet osv. spiller sammen 
som ramme for det gode liv.

• Området skal være en del af løsningen i forhold til Aarhus Kom-
munes boligpolitik og være attraktivt for mennesker i alle aldre, 
med særlig fokus på børnefamilier.

• Det nye boligområde skal medvirke til at skabe en bedre social 
balance i beboersammensætningen for hele nærområdet.

• Amtssygehusets kulturmiljøer indgår og anvendes som et ele-
ment i at skabe en særlig identitet for det nye kvarter.

• De vigtigste af Amtssygehusets bygninger, det vil sige de beva-
ringsværdige bygninger, skal tænkes ind i, hvordan den nye bydel 
planlægges og udformes. Det drejer sig for eksempel om portbyg-
ningen, der skal bevares, og den gamle sengebygning, som også har 
stor værdi, der kan bygges videre på.

• Der skal tænkes i at skabe en opsigtsvækkende god sammenhæng 
mellem nyt og gammelt.

• De sundhedsfremmende idealer skal være mærkbare i området. 
Bydelen skal planlægges, så den opfordrer til bevægelse i dagligda-
gen, som det er beskrevet i Aarhus Kommunes sundhedspolitik.

• Udviklingen af området skal hænge sammen økonomisk og sam-
tidig leve op til et ufravigeligt krav om kvalitet i alle aspekter i by-
udviklingen.

• Der skal tænkes i bæredygtige løsninger med henblik på at under-
støtte Aarhus Kommunes mål og strategier på energi-, klima- og 
ressourceområderne.

• Det nye kvarter skal ligeledes understøtte Aarhus Kommunes mål 
og strategier på områderne indenfor medborgerskab, mangfoldig-
hed, sammenhængskraft og sundhed.

• Aarhusianerne har allerede spillet en aktiv rolle i omdannelsen 
med et væld af idéer til, hvad området skal kunne tilbyde. Den in-
volvering skal fortsætte. Derfor skal borgerne inviteres til løben-
de dialog om bydelens fremtid og medvirke til at omsætte pro-
grammet for bydelens udvikling til fysiske og sociale løsninger i 
bydelen.

• Amtssygehuset skal hurtigt indtages af midlertidige anvendelser 
ud fra en innovationstænkning. Der skal afprøves forskellige tiltag 
og løsninger i mindre skala – for at skabe hurtige og billige erfa-
ringer med, hvad der kan blive langsigtede gode løsninger både 
anvendelsesmæssigt, fysisk og socialt.

Fundamenterne sætter retning for, hvordan visionen skal udfoldes i Udviklingsplanen. De tre første fundamenter har 
med områdets identitet og fremtid at gøre. De to sidste relaterer sig til processen.  

2. Historien, moderne byudvikling og arkitektur skaber 
identitet og nytænkning 

3. Bæredygtighed mht. økonomi, klima, social sammen-
hængskraft, sundhed og miljø indgår i planlægning og 
løsninger 

4.  Aarhusianerne som aktive deltagere i byudviklingen

5. Midlertidighed i byudviklingen viser vejen for 
permanente løsninger 

1. By- og livskvalitet for beboere i alle aldre
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CERESBYEN

BOTANISK HAVE

DEN GAMLE BY
UDVIKLINGSOMRÅDET

1 KM

BROKVARTERET

RUTEBILSTATIONEN

AARHUS Ø

SYDHAVNSKVARTERET

GODSBANEAREALERNE

MØLLEVANGSKOLEN

TRÆLASTEN

STRØGGADERNE

KOMMUNEHOSPITALET

STEDET I BYEN 

Fra området er der indenfor en kilometers radius 
adgang til mange centrale hverdagsfunktioner i form 
af daginstitutioner, skoler, dagligvareindkøb mv.

Området ligger i gang- og cykelafstand til strøgga-
derne, Midtbyens varierede kultur- og bylivstilbud, 
arbejdspladser, grønne områder og en række ud-
dannelsesinstitutioner.   

Området er et af flere byomdannelsesområder 
i Midtbyen, hvor udtjente erhvervsområder om-
dannes. Nye bydele er opstået på Aarhus Ø, i Ce-
res Byen og på Godsbanen, og udviklingen her vil 
fortsætte de kommende år. Herudover er der Syd-
havnskvarteret, Rutebilstationen, Brokvarteret  og 
Trælasten, hvor planlægningen er i gang. 

 TÆT PÅ ALT

KULTUR

DAGLIGVARE

DAGINSTITUTION

UDDANNELSE

SKOLE
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UDVIKLINGSOMRÅDET
Udviklingsområdet afgrænses af Viborgvej, Tage-Hansens Gade, Re-
genburgsgade og Rosenstien. Foruden amtssygehusgrunden er det 
areal, hvor Vuggestuen Gårdhaven i dag ligger, medtaget i Udviklings-
planen. Det skyldes, at planen skal sikre mulighed for, at institutio-
nen på sigt kan udvides. Området er på ca. 6,9 hektar. 

Udviklingsområdet ligger på et plateau, der er hævet op til 10 meter 
over de omkringliggende gader. Fra de højeste bygninger er der ud-
sigt over både byen og bugten. Placeringen på det høje plateau med 
betydelige terrænfald til alle sider er både en stor kvalitet og en 
udfordring.  Området ligger i dag gemt bag tæt ufremkommelig be-
voksning. Det er derfor et ønske for udviklingen af området, at det 
i højere grad åbnes op og forbindes med de omkringliggende bolig-
områder. Det nye kvarter skal være en integreret del af bydelen, og 
de nye byrum og grønne rum skal kunne benyttes af alle.

BYDELEN
Udviklingsområdet ligger i den vestlige del af Midtbyen lige inden 
for Ringgaden.  Området ligger omgivet af grønne områder og bo-
ligområder. Øst og vest for området består bebyggelsen af boligkar-
réer ud til hhv. Ringkøbingvej og Vestre Ringgade. På den anden side 
af Viborgvej ligger et sammensat byområde med boligkarréer, Aar-
hus BSS, et villaområde og Den Gamle By. 

Mod syd ligger boligkarréerne ved Regenburgsgade og Rosenstien. 
Mellem Silkeborgvej og Aarhus Å ligger Ceres Byen – et tidligere 
industriområde, der er omdannet til et nyt byområde med boliger, 
arbejdspladser, butikker og restauranter samt et uddannelsesmiljø 

med 5.500 studiepladser. Syd for området ligger desuden byudvik-
lingsområdet kaldet Trælasten.

I nærområdet findes overvejende små og mellemstore boliger. Der 
er kun et lille antal boliger på over 90 m2 og relativt mange lejebo-
liger og almene boliger.  

GRØNNE OMRÅDER 
Området ligger i et smørhul tæt på flere af Midtbyens store, grøn-
ne områder. På den anden side af Ringgaden ligger Vestre Kirkegård. 
Mod nordøst ligger Botanisk Have, hvor Væksthusene og Rosenha-
ven er et yndet besøgsmål. Mod syd ligger Ceres Byens parkområde 
ned mod Aarhus Å. Herfra er der en rekreativ forbindelse ad Bra-
brandstien til de bynære landskaber omkring Brabrand Sø.   

HANDEL OG KULTUR 
Fra området er der cykelafstand til strøggaderne og Midtbyens va-
rierede kultur- og bylivstilbud, arbejdspladser og en række uddan-
nelsesinstitutioner.  I krydset Ringgaden/Silkeborgvej findes en ræk-
ke butikker, herunder en dagligvarebutik, udvalgsvarer, fitnesscenter 
mv.  Området ligger i Møllevangskolens skoledistrikt.  

KOLLEKTIV TRANSPORT 
I dag findes der busforbindelser på Ringgaden, Viborgvej og Silke-
borgvej. De to sidstnævnte er indfaldsveje til centrum. Viborgvej er 
udlagt til fremtidig højklasset kollektiv trafikbetjening enten via let-
bane eller BRT.  

AMTSSYGEHUSET - SET FRA RINGGADEN MOD MIDTBYEN

STEDET I BYEN 
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OMRÅDETS EGENART

Egenart er det særpræg, der gør et område til noget særligt. Det er 
en kombination af historisk identitet, kulturhistorisk fortælling, ar-
kitektur og fornemmelse af stedet.  

Træder man ind i området gennem porten fra Tage-Hansens Gade, 
kan man se mange af de oprindelige røde hospitalsbygninger, der er 
tegnet og opført af arkitekt Axel Høeg-Hansen i 1930’erne. Byg-
ningerne – som alle er bevarede i dag – har en markant arkitek-
tonisk karakter med deres røde murværk med de vandrette gule 
bånd, de markante, smukke indgangspartier og en – set med moder-
ne briller –  usædvanlig høj grad af detaljerigdom. 

Mange aarhusianere har minder knyttet til stedet. Det gælder ansat-
te, patienter og pårørende. På hjemmesiden http://amtssygehusarki-
vet.dk har Aarhus Stadsarkiv samlet minder og erindringer om ste-
dets historie og betydning sammen med fotografier og fortællinger. 
De mange personlige bidrag vidner om stedets store betydning for 
aarhusianerne.   

Et blik tilbage på et luftfoto fra 1954 viser det oprindelige anlægs 
kvaliteter. Der er tale om et stramt symmetrisk projekt. Bygning-
erne er stringent placeret langs en øst-vestgående allegade og et 
åbent parkanlæg med klassiske træk. De symmetriske akser skaber 
en indlysende klar struktur. Det oprindelige anlæg havde en klar 
funktionel adskillelse mellem patientfløjen og sygehusparken mod 
syd og de funktioner, der skulle understøtte den daglige drift af ho-
spitalet i form af kontorer, kapel, køkken, vaskeri og værksted mv. 
mod nord. For at fremme helbredelsesprocessen skulle den ca. 200 
meter lange sengebygning gennemstråles af solskin på alle tider af 

dagen. Kontrasten mellem det storslåede åbne parkanlæg og den 
tættere, mere bymæssige struktur skaber afvekslende rumlige ople-
velser og en klar relation mellem bygninger og park. 

Parkanlægget på det hævede terræn fremstår som et bærende greb 
med det åbne rum og udsigten over byen og åen, beplantningsbæl-
terne omkring området, den træplantede allé og mindre haver om-
kring de enkelte bygninger mod nord og sygehusparken mod syd. 
Hospitalet blev bygget med visionen om det plejende og sunde ele-
ment i et nærmiljø med lys og luft, og sygehusparken blev anlagt 
med helsebringende planter, der med blomsterdufte, frugttræer og 
frisk luft skulle bidrage til patienternes rekreation.  

Senere er der sket en gradvis udbygning, der har sløret det oprinde-
lige anlægs struktur. Særligt det store parkrum har været bebygget 
med midlertidige pavilloner mv., der ikke har respekteret den op-
rindelige symmetri. De to markante akser i det oprindelige 
hospitalsanlæg har også lidt under de senere udbygninger: Adgangen 
gennem portbygningen (øst-vest) og den nord-sydgående adgang 
fra sengebygningens midte mod Regenburgsgade.

Det oprindelige hospitalsanlægs kvalitet er dog slående, og med 
Kommuneplan 2017 blev det udpeget som bevaringsværdigt kultur-
miljø. Kulturmiljøet skal udgøre grundstenen i det nye bykvarters 
identitet. Transformationen fra Amtsygehus til bykvarter er funde-
ret i tanken om at bygge videre på de mest karaktergivende byg-
ninger og strukturer i området. Du kan læse mere om historien, 
kulturmiljøet og de bevaringsværdige bygninger bagerst i Udvik-
lingsplanen. 

Arkitekt Axel Høeg-Hansen blev født den 27. juni 1877 på Frederiksberg. 
Han blev uddannet murersvend i 1897 og efterfølgende optaget på Kunstaka-
demiets Arkitektskole, hvor han blev færdiguddannet i 1907. 
Axel Høeg-Hansen kom til Aarhus i 1908, hvor han  blev ansat ved Anton Ro-
sens Tegnestue som konduktør. Her fik han ansvaret for opførelsen af en række 
bygninger til brug for Landsudstillingen i 1909. 
I 1909 blev han selvstændig med egen tegnestue, og han blev hurtigt en do-
minerende arkitekt i Aarhus. Hans bygningsværker tæller blandt andet Aarhus 
Kunstbygning (1917), Aarhus Stadion (1920), Regina-bygningen (1921), husræk-
ken på østsiden af Park Allé og omkring Banegårdspladsen (1931) og Aarhus 
Amtssygehus (1935).
I 1937 solgte han sin tegnestue til sin daværende kompagnon Harald Sal-
ling-Mortensen og forlod Aarhus. Axel Høeg-Hansen døde den 30. august 1947. 

(kilde: Amtssygehusarkivet.dk)

SYGEPLEJERSKER FORAN SENGEBYGNINGEN, CA. 1950 
(FOTO: BØRGE VENGE)

SENGEBYGNINGEN OG SYGEHUSPARKEN, CA. 1935-36, AMTSSYGEHUSET 
(FOTO: AAGE FREDSLUND-ANDERSEN)

ÅBNINGEN AF AMTSSYGEHUSET, 1935 
(FOTO: AAGE FREDSLUND-ANDERSEN)

SENGEBYGNINGEN,AMTSSYGEHUSET

SENGEBYGNINGEN, AMTSSYGEHUSET

PORTBYGNINGEN, AMTSSYGEHUSET

VASKERI- OG VÆRKSTEDSBYGNING, AMTSSYGEHUSET 

LUFTFOTO FRA 1954, AMTSSYGEHUSET (FOTO: HAMMERSCHMIDT, DEN GAMLE BYS BILLEDSAMLING)
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INTRODUKTION TIL DEN 
FYSISKE PLAN 
Udviklingsplanen skaber mulighed for at udvikle området til et kvar-
ter med en markant identitet og stærk historisk forankring, hvor 
målet er at finde en balance mellem byliv, aktive fællesskaber og det 
rolige hverdagsliv. 

Udviklingsplanen giver mulighed for at realisere ca. 101.500 etage-
meter bebyggelse i en til seks etager. Heraf er de ca. 94.000 etage-
meter til boliger og 7.500 etagemeter til detailhandel, daginstituti-
on, kultur og erhverv. Området vil rumme ca. 20% almene boliger.

Den fysiske plan for omdannelsen af området er helt overordnet 
struktureret som beskrevet nedenfor. Planen beskrives mere de-
taljeret fra side 46 og frem. Illustrationsplanen kan ses på side 47.

HOVEDGREB
Planen skabes omkring to hovedakser: Den historiske øst-vestgå-
ende akse gennem portbygningen, der oprindeligt var det primære 
strøg i anlægget, genetableres. Hovedparten af de oprindelige byg-
ninger knytter sig til denne akse.    

Den anden akse går nord-syd og er et sammenhængende grønt  
parkrum, der skabes ved en ny portåbning i sengebygningen. Et mo-
tiv, der kendes fra portbygningen. Der etableres desuden et nyt 
trappeanlæg, der styrker forbindelsen til Regenburgs Plads og vide-
re til Ceres Byen. 

BEVARINGSSTRATEGI
Området opdeles af den centralt placerede og markante sengebyg-
ning, der omdannes til boliger. Nord for sengebygningen bevares alle 
de bevaringsværdige bygninger inklusive skorstenen og kapelmuren. 
De øvrige bygninger nedrives. 

De bevaringsværdige bygninger er grupperet omkring den gen-
etablerede allégade,  en række nye kvarterspladser og grønne rum. 
Langs den nye allégade gives plads til erhverv, Ungdomskulturhuset 
Aarhus (UKH) og andre bylivsunderstøttende funktioner i de op-
rindelige hospitalsbygninger.

Syd for sengebygningen nedrives de bygninger, der over tid er op-
ført i den gamle hospitalspark. Området struktureres omkring en 
ny bydelspark. Heromkring etableres forskellige former for byræk-
kehuse organiseret omkring små lokalpladser og boliggader. 
 
MANGFOLDIGE BOLIGTYPER
Området skal bidrage til, at bydelen fremstår, som et blandet bo-
ligområde med mange boligtyper,  blandede ejerformer og befolk-
ningsgrupper. Nord for sengebygningen suppleres området med nye 
karrébebyggelser med etageboliger i fem til seks etager.  Her op-
føres desuden handicapboliger og ungeboliger. Syd for sengebyg-
ningen opføres forskellige former for byrækkehuse i en til fire eta-
ger. På grund af de store terrænspring vil det være muligt at lave 
stor variation i boligtyperne. 

H i s t o r i s k  ø s t - v e s t  a k s e

H i s t o r i s k  n o r d - s y d  a k s e

G r ø n n e  r u m  

G e n e t a b l e r e t  a l l é g a d e

N y e  b y r u m  o g  g r ø n n e  r u m

B e v a r i n g s v æ r d i g e  b y g n i n g e r

HOVEDGREB BEVARINGSSTRATEGI

H i s t o r i s k  ø s t - v e s t  a k s e

H i s t o r i s k  n o r d - s y d  a k s e

G r ø n n e  r u m  

G e n e t a b l e r e t  a l l é g a d e
N y e  b y r u m  o g  g r ø n n e  r u m

B e v a r i n g s v æ r d i g e  b y g n i n g e r

PATIENTHOTEL

SERVICEBYGNING

DIREKTØRBOLIG

SENGEBYGNING

PORTBYGNING

 VASKERI- OG VÆRKSTEDSBYGNING
MED TILHØRENDE SKORSTEN

KAPEL OG KAPELMUR

NUVÆRENDE OMRÅDE
BYGNINGER DER BEVARES
BYGNINGER DER FJERNES

FLYTTET TIL LISBJERG
(INFOHUS)

KIOSK
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BYDELSPARK

NY DAGINSTITUTION

FREMTIDIGT OMRÅDE

ETAGEBOLIGER 
(INKL. HANDICAPBOLIGER

GÅRDHAVEHUSE

BYGNINGER DER BEVARES

BYHUSE +
ETAGEBOLIGER

UNGEBOLIGER

KANTHUSE (SYD) + 
ETAGEBOLIGER

KANTHUSE (VEST OG ØST) + 
ETAGEBOLIGER

UNGDOMSKULTURHUSET AARHUS (UKH)
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STRATEGISK PLAN  
BYLIV - BYRUM - BYGNINGER

2

BYLIV

BYRUM

BYGNINGER

Aarhus Kommune arbejder med afsæt i princippet om By-
liv - Byrum - Bygninger. Princippet tager udgangspunkt i 
mennesker og et fokus på, hvilket byliv der giver mening på 
det enkelte sted, og hvilke funktioner der kan understøtte 
dette. Først herefter kan der gives et bud på, hvordan by-
rum og bygninger udformes. 

For at tydeliggøre, hvordan visionen skal omsættes til et 
levende bykvarter, er der formuleret syv delstrategier for 
Udviklingsplanen. Delstrategierne rummer en række vær-
dier og kvaliteter, der beskriver mål og retningslinjer for 
den ønskede udvikling. 
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BYLIV
Delstrategi 1: Vi vil udvikle et kvarter i balance mellem det aktive byliv og det rolige hverdagsliv
Delstrategi 2: Vi vil udvikle området med respekt for dets egenart
Delstrategi 3: Vi vil skabe et kvarter med blandede naboskaber og aktive fællesskaber

BYRUM
Delstrategi 4: Vi vil sikre variation i byrum og grønne rum
Delstrategi 5: Vi vil skabe plads til et sundt liv med høj livskvalitet 

BYGNINGER
Delstrategi 6: Vi vil sikre, at de bevaringsværdige bygninger omdannes respektfuldt
Delstrategi 7: Vi vil sikre, at nybyggeri har en stedbunden identitet 

25

FORESTILLINGEN DET ÅBNE HJERTE PÅ AMTSSYGEHUSET, AARHUS FESTUGE  
(FOTO: ARTHUR KOSTLER)

MØLLEPARKEN, AARHUS MIDTBY

LUFTFOTO AMTSSYGEHUSET

UNGDOMSKULTURHUSET AARHUS (UKH), AMTSSYGEHUSET

EN REKREATIV PARK

PLADS TIL LEG

PLADS TIL AT CYKLE RUNDT
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BYDELEN SKAL HAVE PLADS 
TIL DET UMIDDELBARE, 

DET EKSPERIMENTERENDE 
OG DET UTÆMMEDE.
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BYLIV

Nærhed til arbejde, transport, 
parkering og børnepasning

Et boligkvarter, der danner                   
rammen om det gode hverdagsliv

Mulighed for at tage et hvil 
eller en kop kaffe

Mulighed for dagligvareindkøb

Mulighed for uformelle møder med 
naboer i gaderummet

Park med plads til boldspil, 
leg og aktivitet

Bolignær parkering

Hundeluftning, afslapning

Omdannelsen af området skal tage afsæt i dets unikke 
egenart. De  kulturhistoriske rammer ses som et værdi-
skabende element, der er med til at gøre området attrak-
tivt og til noget særligt. 

Vi vil arbejde med at omdanne Amtssygehuset til et kvar-
ter, der søger at finde balancen mellem det aktive byliv og  
fællesskaber overfor plads til privatliv og ro. 

Som boligområde skal kvarteret danne rammen om det 
gode hverdagsliv for beboere i alle aldre. Der skal i særde-
leshed være fokus på det gode familie- og børneliv. Kvar-
teret vil være karakteriseret ved at være fodgængervenligt 
og med hverdagsfunktioner som arbejde, skole, daginstitu-
tion samt indkøbsmuligheder tæt på. 

Gennem en kombination af mangfoldige boligformer, ved-
kommende omgivelser og offentlige funktioner sikres 
plads til fællesskaber på tværs af generationer og kulturer. 

Det aktive byliv skabes gennem en blanding af offentlige og 
private funktioner. Planen giver mulighed for etablering af 
erhverv, detailhandel, Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH) 
samt andre bylivsunderstøttende funktioner. Bylivsakti-
viteterne bidrager til, at området åbner sig mod de om-
kringliggende boligområder, og at kvarteret bindes sam-
men med den omkringliggende by. 

Leg og motion

FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD

SALLING ROOFTOP (FOTO: VISITAARHUS)

UDERUM OG HYGGELIGE KANTZONER,
GULDSMEDGADE

LEGEPLADS - LISBJERG SKOV

UDENDØRS FITNESSPARK, RIIS SKOV

SMAG PÅ AARHUS ARRANGEMENT

HVERDAGSLIV, HAVNEVIGEN, KØBENHAVN 
(FOTO: TEGNESTUEN VANDKUNSTEN)

FOTO: COLOURBOX
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DELSTRATEGI 1: 
VI VIL UDVIKLE ET KVARTER I BALANCE 
MELLEM DET AKTIVE BYLIV OG DET ROLIGE 
HVERDAGSLIV

Udviklingen af kvarteret skal tage afsæt i at skabe et område i balan-
ce mellem at være tæt på bylivet og aktive fællesskaber og samtidig 
tilgodese behov for det private, rolige hverdagsliv. I disponeringen 
af området er der fokus på at sikre nærhed til ’hverdagsfunktio-
ner’, der betjener lokalområdets beboere og naboområderne – det 
gælder for eksempel dagligvarebutik, grønne rum og daginstitution.  
Der skal også være fokus på at skabe et trygt og fodgængervenligt 
kvarter, hvor gadernes udformning og indretning understøtter plads 
til hverdagsbylivet.

Vi vil arbejde for, at der i de bevaringsværdige bygninger og nybyg-
gerier, der ligger langs den genetablerede allégade indrettes funkti-
oner, der skal understøtte hverdagsbylivet i både bydelen og kvarte-
ret. Det kan være enten via kultur eller udadvendte erhvervsformål, 
fælleshuse og lignende.

Området skal også tilbyde bylivsfunktioner, der inviterer byens bor-
gere indenfor. Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH) med tilhørende 
ungeboliger er allerede etableret i det tidligere patienthotel. UKH 
kan bruges af alle unge og rummer faciliteter som dansesal, mørke-
kammer, sy- og grafikværksteder, øvelokale og køkken. Huset dan-
ner rammen om både fællesspisninger, vejledning, uformelle møder 
og en lang række events og aktiviteter, som de unge selv er medar-
rangører af. 

 

BAKKEHUSENE, LISBJERG (FOTO: IB SØRENSEN)
MADCAFÉ I UNGDOMSKULTURHUSET AARHUS (UKH) 
(FOTO: UKH)

» Kvarterets struktur og funktioner skal understøtte det gode 
hverdagsbyliv for folk i alle aldre 

» Der skal skabes et trygt og fodgængervenligt kvarter  

» Bygningerne langs allégaden skal så vidt muligt danne rammen om 
udadvendte funktioner, der understøtter hverdagsbylivet i bydelen 
og kvarteret

» Købere af byggeretter opfordres til at bidrage til at skabe by-
livsunderstøttende funktioner som rammen for lokale fællesskaber 
for fremtidige beboere og naboer, specielt langs allégaden

STIFORBINDELSE, LISBJERG FOTO: COLOURBOX

BYDELSPARKEN (VISUALISERING AF TEGNESTUEN VANDKUNSTEN )

VÆRDIER OG KVALITETER
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Udviklingsplanen afspejler en holdning til kultur- og bygningsarven 
som et element, der udgør en særlig værdiskabende identitet for 
området. Med afsæt i historien oversættes, bearbejdes og gentæn-
kes den historiske ramme, så den reflekteres i en nutidig kontekst. 
Bygninger, funktioner, grønne rum og stemninger fortolkes og gen-
bruges. Områdets stringente, rumlige og bymæssige struktur og 
skala respekteres. 

Planen sikrer, at alle de bevaringsværdige bygninger bevares. Byg-
ningerne omdannes til erhverv, boliger, Ungdomskulturhuset Aar-
hus (UKH) og øvrige bylivsunderstøttende aktiviteter. De oprin-
delige akser i området genskabes, underbygges og transformeres i 
form af en nytænkning af parkanlægget med gennembruddet af sen-
gebygningen, og styrkelsen af den bymæssige akse via portbygningen 
fra Tage-Hansens Gade.

Sengebygningen skal fortsat være områdets ”hovedbygning” rumligt 
og visuelt. Direktørboligen og kapellet med kapelmuren vil fungere 
som historiske ”markører” mod Viborgvej. Området omkring ka-
pelgården bevares, som det er i dag. Direktørboligen, der i dag lig-
ger godt gemt bag den markante beplantning, vil blive en del af en 
mindre plads, hvor der arbejdes med at åbne mere op og sikre en 
bedre gangforbindelse ned til Viborgvej.  

Den markante og ufremkommelige randbeplantning, som omkran-
ser næsten hele Amtssygehuset, afskærmer parkanlægget og byg-
ningerne mod omgivelserne, og den skaber i dag distance mellem 
området og den omkringliggende bydel. Randbeplantningen ryddes 
derfor i vidt omfang i forbindelse med udviklingen af området for at 
sikre bedre sammenhæng mellem det nye kvarter og de omgiven-
de boligområder. Der vil blive arbejdet med at bevare dele af den 
eksisterende beplantning, hvor det er muligt, bl.a. omkring kapellet.

Topografien er også en del af områdets særlige karakteristika. Belig-
genheden på plateauet har historisk medvirket til at ophøje hospi-
talet og parken – helt fysisk – fra omgivelserne. Topografien udnyt-
tes til at skabe en særlig kvalitet og variation i de nye bebyggelser. 

DELSTRATEGI 2: 
VI VIL UDVIKLE OMRÅDET MED RESPEKT 
FOR DETS EGENART

KAPELLET, AMTSSYGEHUSET VASKERI- OG VÆRKSTEDSBYGNINGEN MED PATIENTHOTELLET  
I BAGGRUNDEN (FOTO: AMTSSYGEHUSARKIVET.DK)

Værdien af kulturarven
I 2020 genenmførte Realdania en ”Kulturarvsundersøgelse” 
af, hvad kulturarven betyder for danskerne, deres livskvalitet 
og fællesskaber. 
Undersøgelsen viste overordnet, at vores kulturarv og byg-
ningskultur er vigtig for rigtig mange danskere. For eksem-
pel mener flertallet, at historiske steder giver dem en bedre 
forståelse af, hvem de selv er. Omkring hver tredje dansker 
mener, at historiske steder har betydning for deres livskvali-
tet og fællesskab med andre. Samtidig svarer omkring hver 
fjerde dansker, at kulturarven har væsentlig betydning for 
deres valg af bopæl.

(Kilde: Kulturarvsundersøgelse, Realdania, 2020)

Værdien af bygningsarven
Realdania har i 2015 fået udarbejdet rapporten ”Værdien 
af Bygningsarven”, som viser, at bygningsarven bidrager til 
positiv udvikling i bosætning, turisme og erhvervsliv. 
Den viser bl.a. også, at ejerlejligheder i bygninger med høj 
bevaringsværdi i gennemsnit sælges for 18% højere kvadrat-
meterpriser sammenlignet med andre ejerlejligheder i de 
samme kommuner. 

(Kilde:  Værdien af Bygningsarven, Realdania, 2015)

» Stedets egenart skal indgå i og anvendes som et bærende ele-
ment i at skabe en særlig identitet for kvarteret 

» De bevaringsværdige hospitalsbygninger af Axel Høeg-Hansen 
skal bevares  

» De arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter fra det histori-
ske byggeri skal fastholdes ved omdannelse

» Områdets fremtidige struktur skal afspejle og respektere den 
stringente, rumlige og bymæssige struktur og skala, der er i dag

» Eventuel navngivning af kommende byggerier og gader bør un-
derstøtte den kulturhistoriske fortælling om området 

» Topografien udnyttes til at skabe en særlig kvalitet og variation 
i de nye bebyggelser

INDGANGSPARTI SENGEBYGNINGEN, AMTSSYGEHUSET DIREKTØRBOLIGEN, AMTSSYGEHUSET

DEN GENETABLEREDE ALLÉGADE (VISUALISERING AF SLETH)

VÆRDIER OG KVALITETER
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DELSTRATEGI 3: 
VI VIL SKABE ET KVARTER MED BLANDEDE 
NABOSKABER OG AKTIVE FÆLLESSKABER

Kvarteret skal understøtte målene i Boligpolitikken om, at ”Alle 
aarhusianere skal have mulighed for at bo i en god bolig i en by med 
social balance.” Bydelen har i dag mange mindre boliger.

De blandede naboskaber understøttes gennem en variation i bolig-
typer og boligstørrelser samt ved etablering af daginstitutioner, le-
gepladser, private gårdrum og rekreative by- og gaderum. Det gæl-
der både i forhold til etablering af private og almene boliger. 

Særligt ventes byrækkehusene i den sydlige del af området at ap-
pellere til børnefamilier, idet de introducerer en boligtype, der kun 
findes få steder i Aarhus Midtby. Det vurderes dog også, at området 
kan være attraktivt for seniorer, som værdsætter de kulturhistori-
ske rammer og ønsker at bo tæt på Midtbyen.

Når området er færdigudbygget, vil lokalområdet være kendeteg-
net ved et mangfoldigt udbud af boligtyper til et bredt udvalg af livs-
faser, husstandstyper og indkomstgrupper. Der kommer også 20% 
almene boliger samt kommunale handicapboliger. I det tidligere pa-
tienthotel er Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH) med tilknyttede 
ungeboliger allerede etableret. Ungeboligerne består af en boligen-
hed på 24 boliger, hvor både unge studerende og unge uden bolig 
eller socialt netværk kan komme i betragtning til en bolig. Boligen-
hedens fokus er at afhjælpe hjemløshed blandt unge i Aarhus og at 
få vendt en negativ livssituation til en positiv.

Som sådan kan man tale om, at udvalget af boligtyper udgør en 
samlet ”boligfamilie”, hvis forskellige medlemmer spiller hver deres 
rolle i at sikre mangfoldighed: etageboliger, byhuse, kanthuse, gård-
havehuse, ungeboliger, handicapboliger samt nyindrettede boliger i 
sengebygningen. Disse har alle særlige karakteristika og kvaliteter. 
De enkelte boligtyper beskrives yderligere på side 74.

Varierede boligformer er ikke nok til at sikre et velfungerende 
bykvarter. Blandede naboskaber handler også om, at kunne indgå 
i velfungerende fællesskaber, som sikrer en stærk social sammen-
hængskraft. Det skal de fysiske rammer også invitere til på tværs af 
boligtyper, ejerformer og aldersgrupper. I området skal der arbej-
des med at give mulighed for alternative boligformer – for eksem-
pel seniorbofællesskaber eller to-generationshuse og mere organi-
satoriske fællesskaber som lokale foreninger, træningsklubber eller 
delearbejdspladser.  Fællesskabet opstår også i de mere uformel-
le møder mellem mennesker. Her spiller udformning af byrum og 
grønne rum en vigtig rolle. 

Der er ingen garanti for, at fællesskaberne opstår. Det er i høj grad 
fremtidens beboere, der skal skabe dem. Men ved at sørge for ram-
mer, der muliggør fællesskaber, er forudsætningerne for at etablere 
disse til stede. Købere af byggeretter opfordres derfor til at bidra-
ge til at skabe lokale fællesskaber for fremtidige beboere og naboer.

ÆBELØEN, SALTHOLMSGADE AARHUS MIDTBY ROSENHØJ, VIBY

» Det nye kvarter skal understøtte et blandet boligudbud i hele by-
delen

» Området skal fremstå som et blandet kvarter ved at sikre et vari-
eret boligudbud ift. boligtyper, boligstørrelser og ejerformer 

» Området skal være attraktivt for mennesker i alle aldre, men med 
særligt fokus på børnefamilier 

» De blandede naboskaber skal understøttes af muligheder for at 
indgå i fællesskaber både i organiseret og uorganiseret form

» I realiseringsfasen etableres et infohus, hvor interesserede borge-
re og kommende beboere kan få information om omdannelsen af 
området og igangværende projekter

BYHUSE, HAVNEVIGEN, ISLANDS BRYGGE, KØBENHAVN

STRÆDE MELLEM SENGEBYGNINGEN OG DE NYE GÅRDHAVEHUSE (VISUALISERING AF TEGNESTUEN VANDKUNSTEN)

VÆRDIER OG KVALITETER
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Ambitionen om at skabe et kvarter, der søger at finde en 
balance mellem det aktive byliv og det rolige hverdagsliv 
har også betydning for kvarterets byrum og grønne rum. 

Byrum og grønne rum udgør rammen om livet mellem 
husene. Kvarteret lever i kraft af sine uderum – og derfor 
er kvaliteten af dem altafgørende. Vi vil arbejde strategisk 
med at sikre variationen mellem de offentlige by- og gade-
rum samt bydelsparken og de semi-offentlige kantzoner 
og de private gård- og haverum.

Gennem en kombination af byrum og grønne rum i va-
rierende størrelser, kvarters- og lokalpladser, gadeforløb 
med lav hastighed, kantzoner og stiforbindelser etableres 
et kvarter, der inviterer til samvær, aktivitet og ophold. 

Kvarterets byrum skal understøtte sundhed og livskvalitet 
for beboere i alle aldre, herunder specielt børnefamilierne. 
Områdets byrum skal  sikre rum til leg, ophold, løbeture 
og en snak mellem naboer. 

Byrummene skal bidrage til oplevelser i dagligdagens fa-
ste bevægelsesmønstre, sådan at turene til og fra arbej-
de samt skoler og institutioner også rummer mulighed 
for udfoldelse, oplevelser og afstresning i hverdagen. Her 
findes en ro, der tillader brugerne at lade op og finde ny 
energi. Her  gives der mulighed for at dufte til blomster-
ne, finde biller med børnene og spise bær på vejen hjem 
fra arbejde. 

BYRUM

KIG MOD BYDELSPARKEN FRA DEN NYE PORTÅBNING I SENGEBYGNINGEN (VISUALISERING AF TEGNESTUEN VANDKUNSTEN)
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ÆBELØEN, SALTHOLMSGADE, AARHUS MIDTBY

LEGEPLADS, LISBJERG (FOTO:IB SØRENSEN)

MINDEBRO TORV, AARHUS MIDTBY

KAPEL- OG KAPELGÅRD, AMTSSYGEHUSET

PLADS VED CHRISTIANSGADE, AARHUS MIDTBY

MATHILDE FIBIGERS HAVE, AARHUS MIDTBY
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I Udviklingsplanen arbejdes der strategisk med en differentiering 
mellem de offentlige by- og gaderum samt bydelsparken overfor de 
semi-offentlige kantzoner og de private gård- og haverum. 

Uderummenes placering tager afsæt i de oprindelige principper for 
helhedsplanen for området.  Arkitekt Axel Høeg-Hansen har i den 
oprindelige dispositionsplan for området arbejdet bevidst med de 
rumlige og byrumsmæssige virkemidler. Det gælder både de strin-
gent placerede bygninger og byrummene omkring allégaden og det 
åbne parkanlæg. Der er arbejdet med skift i skala og bymæssighed 
og med variation mellem lange kig, som giver perspektiv, og intime 
rum til fordybelse. 

I dag er en stor del af parken bebygget, og meget af randbeplant-
ningen er ufremkommelig med lille mulighed for ophold. Områ-
dets grønne struktur skal derfor omdisponeres, så der fremover 
kan etableres de nødvendige opholdsarealer til leg, ophold og re-
kreation. 

OFFENTLIGE BYRUM OG GRØNNE RUM
Den fysiske plan er struktureret omkring en række offentlige byrum 
og grønne rum, der overvejende er placeret omkring de bevarings-
værdige bygninger, hvorved disse iscenesættes.

Den historiske øst-vestgående akse genetableres i en ny allégade. I 
tilknytning til  allégaden placeres en serie af mindre kvarterspladser, 
der alle lægger sig omkring og iscenesætter de oprindelige bygning-
er. Området omkring allégaden vil få en mere bymæssig stemning i 
kraft af den højere bebyggelse, der planlægges her. 

Planens nord-sydgående akse forstærkes ved etablering af en grøn 
akse, der udgør en ny bydelspark. Det nye parkrum  starter i Ung-
domskulturhuset Aarhus (UKH) og slutter med et trappeanlæg 

mod Regenburgs Plads.  Udsigten mod sydover byen og ådalen sik-
res via det brede trappeanlæg mod syd. 

I den sydlige del af området indrettes en række lokalpladser, der har 
potentiale til at blive lege-idræts-opholdsrum for beboerne i denne 
del af kvarteret.

Hvor det er muligt, bibeholdes områdets bevaringsværdige træer, 
der er med til at give området karakter. Hvor dette ikke er muligt, 
indtænkes der plads til nye karaktergivende træer, der med tiden 
kan vokse sig store og udvikle fuld krone. Alléen bidrager, ligesom 
nyplantning af træer i resten af området, til at opfylde Byrådets mål-
sætning om at plante 10.000 nye træer frem mod 2025.  For at hol-
de fast i historien også gennem det grønne, kan der anvendes træ-
sorter med reference til historien for hospitalsområdet. Træsorter 
som seljerøn, kastanje, lind, eg og platan samt frugttræer findes alle 
i området. 

Mulighederne for at genanvende eksisterende belægningsmateria-
ler (granitkantsten, chaussésten mv.) i forbindelse med etablering af 
de nye byrum og grønne rum samt infrastruktur vil blive undersøgt 
både i forhold til at sikre bæredygtighed og den historiske auten-
ticitet.

PRIVATE GÅRDRUM, GÅRDHAVER OG KANTZONER
Området skal rumme semi-private og private bolignære opholdsa-
realer i umiddelbar forbindelse med alle boliger i form af eksempel-
vis altaner, forhaver, taghaver, gårdrum og gårdhaver.

Der skal i det  videre arbejde med udviklingen af planen være fo-
kus på at sikre kvaliteten af de private gårdrum og gårdhaver samt 
kantzoner, ligesom købere af byggeretter opfordres til at bidrage til 
at skabe kvalitet i de udendørs opholdsarealer.

DELSTRATEGI 4
VI VIL SIKRE VARIATION I BYRUM 
OG GRØNNE RUM 

MØLLEPARKEN, AARHUS MIDTBY - LORENTSEN FOTOGRAFIÆBELØEN, SALTHOLMSGADE, AARHUS

FÆLLES BYRUM OG GRØNNE RUM BEVARINGSVÆRDIG OG NY
KARAKTERGIVENDE BEPLANTNING

PRIVATE GÅRDRUM OG GÅRDHAVER

A

B

D CE

F

F

F

G

H

K v a r t e r s p l a d s

L o k a l p l a d s

B y d e l s p a r k

O p h o l d s t r a p p e B e v a r i n g s v æ r d i g e  t r æ e r  o g  ø v r i g e  t r æ e r
( b i b e h o l d e s  h v i s  m u l i g t )  

N y e  k a r a k t e r g i v e n d e  b e p l a n t n i n g e r ,  l a n g s  v e j e

N y  a l l é

B e v a r i n g s v æ r d i g e  t r æ e r / b e p l a n t n i n g e r  ( b i b e h o l d e s )  

N y e  k a r a k t e r g i v e n d e  t r æ e r ,  b y r u m  o g  g r ø n n e  r u m

K l a t r e p l a n t e r  p å  b y g n i n g e r  

B y r u m  o g  g r ø n n e  r u m

P r i v a t e  g å r d r u m

P r i v a t e  g å r d h a v e r

A

B

D CE

F

F

F

G

H

K v a r t e r s p l a d s

L o k a l p l a d s

B y d e l s p a r k

O p h o l d s t r a p p e B e v a r i n g s v æ r d i g e  t r æ e r  o g  ø v r i g e  t r æ e r
( b i b e h o l d e s  h v i s  m u l i g t )  

N y e  k a r a k t e r g i v e n d e  b e p l a n t n i n g e r ,  l a n g s  v e j e

N y  a l l é

B e v a r i n g s v æ r d i g e  t r æ e r / b e p l a n t n i n g e r  ( b i b e h o l d e s )  

N y e  k a r a k t e r g i v e n d e  t r æ e r ,  b y r u m  o g  g r ø n n e  r u m

K l a t r e p l a n t e r  p å  b y g n i n g e r  

B y r u m  o g  g r ø n n e  r u m

P r i v a t e  g å r d r u m

P r i v a t e  g å r d h a v e r

PRIVATE HAVER MOD GÅRDRUM, AARHUS Ø EKSISTERENDE BELÆGNINGER, AMTSSYGEHUSET

» Der skal sikres både offentlige, semi-private og private byrum og 
grønne rum i kvarteret 

» Den gamle hospitalspark genfortolkes og indskrives i en ny kon-
tekst som en offentligt tilgængelig bydelspark

» Området skal rumme private og semi-private bolignære opholds-
arealer i umiddelbar forbindelse med alle boliger i form af eksem-
pelvis altaner, forhaver, taghaver, gårdrum og gårdhaver 

» Lokalpladser i den sydlige del har potentiale til at blive le-
ge-idræts-opholds-byrum for beboerne i denne del af området 

» Hvor det er muligt, skal gader og opholdsarealer beplantes med 
nye træer, der bidrager til opfyldelsen af målet om 10.000 nye træer 
inden 2025. Træsorter vælges med reference til områdets historie

» I bygge- og anlægsfasen skal der tages hensyn til de bevaringsvær-
dige træer, som kan bevares, og som dermed kan indgå i den frem-
tidige grønne struktur i området  

» Mulighederne for at genanvende eksisterende belægningsmateria-
ler (granitkantsten, chaussésten mv.) i forbindelse med etablering af 
den nye infrastruktur og byrum vil blive undersøgt både i forhold til 
at sikre bæredygtighed og den historiske autenticitet

VÆRDIER OG KVALITETER
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Det nye kvarter skal gøre det nemt at træffe sunde valg i hverdagen. 
Det er ambitionen, at området skal understøtte Aarhus Kommunes 
sundhedspolitik og hermed den enkelte borgers motivation til en 
sund livsstil – forstået som fysisk, social og mental sundhed. 

Planen afspejler også et genfortolket sundhedssyn fra ’helbrede-lin-
dre-trøste’ (som tidligere stod på skiltet over porten), nemlig at 
forebygge gennem en sund og aktiv livsstil.

Ved at sikre udendørs opholdsarealer af høj kvalitet inviteres til 
transport til fods eller på cykel, rekreation i kvarterets grønne om-
råder og møder mellem nærområdets beboere.  

På tværs af hele området integreres funktioner, der motiverer til 
udendørs ophold. Det gælder både til leg og aktivitet, men også stil-
le eftertænksomhed.  Der skal således både være rum for fælles-
skab og rum for tilbagetrækning, for udadvendte aktiviteter og for 
dæmpede samtaler. 

I området omkring allégaden danner kvarterspladserne og de ud-
advendte bylivsunderstøttende funktioner rammen for et levende 
hverdagsliv.  De rummer samtidig naturlige mødesteder i form af 
indkøbsmuligheder, erhverv og Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH).  

Den historiske park var baseret på tanken om et helende landskab 
med en mangfoldighed af duftende og blomstrende planter, frugt-
træer og plantebede. Parkanlægget havde til formål at levere rekre-
ation og helsebringende elementer for øje, sind og krop. 

I den nye bydelspark ønskes disse værdier bragt ind i en ny kon-
tekst. Bydelsparken skal i fremtiden igen rumme blomster, urter og 
frugttræer. Der skal arbejdes strategisk med regnvandshåndtering, 
så vandet bidrager til bæredygtighed og livskvalitet i kvarteret en-
ten i form af regnvandsbede, spejlbassiner og vandkanaler eller små 
springvand. Parken fortolkes således ind i en nutidig kontekst og 
ændrer karakter fra sygehusets tidligere ”se-på-landskab”-funktion 
til en aktiverende, multifunktionel bynatur.  Bydelsparken vil være 
offentlig tilgængelig.  Trappeanlægget mod syd giver mulighed for 
ophold i solen og skaber samtidig en ny sammenhæng med Regen-
burgs Plads og Ceres Byen og herfra videre til de rekreative områ-
der langs  Aarhus Å og Brabrandsøen. 

Legepladsen omkring daginstitutionen vil være åben for kvarterets 
børnefamilier efter lukketid. 

DELSTRATEGI 5
VI VIL SKABE PLADS TIL ET SUNDT LIV 
MED HØJ LIVSKVALITET

SKANSEPARKEN, AARHUS MIDTBY Ø-LINJEN, AARHUS Ø LEGEPLADS

TRAPPEANLÆGGET MOD REGENBURGS PLADS (VISUALISERING AF TEGNESTUEN VANDKUNSTEN)

» De sundhedsfremmende idealer skal understøttes i udviklingen 
af området. 

» Byrum og grønne rum skal være varierede og oplevelsesfrem-
mende, og der skal både være plads til bevægelse, leg og aktivitet – 
og til ro og refleksion 

» Ved indretning af grønne områder og plantevalg skal der arbejdes 
med at aktivere sanserne – farve, lyd, duft, smag, taktilitet mv.  

» De enkelte byggerier og byrum planlægges, så de motiverer til 
færdsel via gang eller cykel fremfor bil

VÆRDIER OG KVALITETER
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Bygningernes skala og karakter definerer de rum, der ska-
bes mellem bygningerne. Bygningerne danner samtidig 
ramme omkring de kommende beboeres hjem og liv og 
har som sådan en central betydning. Bygningernes arki-
tektur fortæller en historie om den tid, de er opført i, de 
bymæssige idealer og de samfundsmæssige værdier, der er 
væsentlige i tiden.
  
Hver enkelt bygning har sit eget særegne udtryk, men til-
sammen danner bygningerne strukturer, rum, sekvenser – 
ja, en by.

De bevaringsværdige bygninger skal omdannes og udvikles 
til at kunne rumme boliger,  erhverv, kultur og lokaler til 
bylivsunderstøttende formål. I omdannelsen er det afgø-

rende at udvikle bygningerne med respekt for historien og 
den oprindelige arkitektur.  

Udgangspunktet for nybyggeri er, at nyt og gammelt skal 
berige hinanden. Bygningerne skal reflektere de stedbund-
ne kvaliteter og have en høj arkitektonisk kvalitet, der i 
formsprog og materialevalg, skriver sig ind i stedets egen-
art uden at blive historiske kopier. 

BYGNINGER

BOLIGGADE MED BYHUSE (VISUALISERING AF TEGNESTUEN VANDKUNSTEN)
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GODSBANENS TAG, GODSBANEAREALERNE

CARLSBERGBYEN, KØBENHAVN

ÆGGEPAKKERIET, GODSBANEAREALERNE
DIAKONISSESTIFTELSEN, FREDERIKSBERG 
(FOTO: TEGNESTUEN VANDKUNSTEN)

ÅRHUS STIFTSTIDENDE

DIAKONISSESTIFTELSEN, FREDERIKSBERG 
(FOTO: TEGNESTUEN VANDKUNSTEN)
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DELSTRATEGI 6
VI VIL SIKRE, AT DE BEVARINGSVÆRDIGE 
BYGNINGER OMDANNES RESPEKTFULDT 

Udviklingsplanen bevarer de oprindelige hospitalsbygninger – port-
bygningen, sengebygningen, patienthotellet, kapellet med kapelmur, 
direktørboligen, vaskeri- og værkstedsbygningen med tilhørende 
skorsten, servicebygningen og kiosken. Bygningerne er tegnet og 
bygget i årene 1932-1935 og er alle klassificerede som bevarings-
værdige. På side 88 findes en gennemgang af de enkelte bevarings-
værdige bygninger. 

De oprindelige hospitalsbygninger har haft vidt forskellige funktio-
ner, men der er skabt arkitektonisk sammenhæng mellem dem ved 
hjælp af en række virkemidler. Dette omfatter den gennemgående 
brug af røde tegl med detaljering med vandrette delinger af byg-
ningskroppe ved brug af gule teglforskydninger i voluminet (både i 
højden og i facaden). Der er arbejdet med tydelig markering af ind-
gangspartier via tårnmotiver og afrunding af hjørner samt mange 
fine tegldetaljer. Der er også arbejdet med repetition. Den primære 
er den enkle og stringente vinduessætning.  

For at kunne skabe moderne, attraktive bolig- og erhvervsmulig-
heder i de oprindelige bygninger, skal bygningerne transformeres. 
Når bygningerne skal omdannes skal de oprindelige kvaliteter fast-
holdes, og bygningerne skal respektfuldt bringes ind i fremtiden.  
Omdannelsen skal foregå med tanke på den oprindelige arkitektur, 
proportioner, materialer, farver, stoflighed og detaljer. Det er ikke 
ensbetydende med, at der ikke kan ske forandringer. 

Et andet karakteristisk træk i oplevelsen af de historiske bygning-
er er de mange hække, buske og klatreplanter, der begrønner are-
alerne foran og op ad murværket. Nogle steder danner hække af-
skærmning om cykelparkering, andre steder sørger beplantningen 
for at skabe afstand til bygningerne, så indbliksgener minimeres. Be-
plantningerne bidrager til det grønne indtryk af området og pakker 
bygningerne nænsomt ind. Klatreplanter skal søges bibeholdt eller 
reetableret.  

På trods af at der er mange arkitektoniske sammenhænge mellem 
bygningerne, er de samtidig forskellige. Deres bevaringsværdier 
spænder fra 2 til 4. Arealmæsssigt spænder de fra omkring 50 m2 op 
til ca. 10.000 m2. I det videre arbejde vil der derfor blive udarbejdet 
en mere detaljeret ”Kvalitetshåndbog for omdannelse af Amtssyge-
husets bevaringsværdige bygninger,” der beskriver de enkelte ejen-
domme, herunder hvilke kvaliteter og muligheder der skal være 
gældende for omdannelse af disse. Kvalitetshåndbogen vil indgå i 
dialogen med kommende bygherrer i området. 

Læs mere om principperne for omdannelsen af de eksisterende 
bygninger på side 68.

BISPEGÅRDEN, AARHUS MIDTBY CENTRALVÆRKSTEDET, AARHUS MIDTBY

» Vi vil sikre de bevaringsværdige hospitalsbygningers kulturhistori-
ske fortælling og identitet i det nye kvarter 

» Omdannelsen af de oprindelige bygninger skal ske med respekt 
for den oprindelige arkitektur, proportioner, materialer, farver, stof-
lighed og detaljer 

» Vedbend, rådhusvin og andre klatreplanter på de oprindelige byg-
ninger søges enten bibeholdt eller genetableret

» Vi vil lave en ”Kvalitetshåndbog for omdannelse af Amtssygehu-
sets bevaringsværdige bygninger.” Håndbogen vil indgå i dialogen 
med kommende bygherrer om udviklingen af området

KLATREPLANTER, SENGEBYGNINGEN, AMTSSYGEHUSET

SKORSTEN, AMTSSYGEHUSET

INDGANGSPARTI, AMTSSYGEHUSET 

MURDETALJE, AMTSSYGEHUSET

VINDUESPARTI, AMTSSYGEHUSET 

TÅRNMOTIV VED INDGANGSPARTI, AMTSSYGEHUSET

HEJMDAL KRÆFTPATIENTERNES HUS, TRØJBORG DE GAMLE PAKHUS, HACK KAMPMANSS PLADS

VÆRDIER OG KVALITETER
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DELSTRATEGI 7
VI VIL SIKRE, AT NYBYGGERI HAR EN 
STEDBUNDEN IDENTITET

Omdannelsen af området til et nyt bykvarter medfører også en del 
nybyggeri. Nybyggeri skal reflektere de stedbundne kvaliteter,  have 
en høj arkitektonisk kvalitet og indpasse sig med respekt for de hi-
storiske værdier.

Nybyggerier skal viderebringe fortællingen om det kulturhistoriske 
hierarki. De skal være et ”nyt lag” i kvarteret,  hvor den oprinde-
lige bebyggelse samtidig udgør de centrale og bærende elementer. 

Ved nybyggeri vil der blive stillet krav til kommende bygherrer om 
at hente inspiration til udformning, detaljering og indpasning lokalt 
i området. Det kan ske ved at tage afsæt i detaljer eller motiver fra 
nogle af de historiske bygninger eller ved at anvende materialer 
med reference til de oprindelige bygninger. 

Kvarteret skal som hovedindtryk fremstå som en ”teglby” i røde 
tegl, der indpasser sig både i kvarteret og bydelen, som er karakte-
riseret ved røde karréer.  

I den enkelte bebyggelse skal brugen af materialer og detaljering i 
form af karnapper, adgange, porte, altaner, tagterrasser, indrykninger 
og fremspring mv. medvirke til at opdele bebyggelsen. Ned- og op-
kørselsramper til parkeringskældre skal integreres i bygningernes 
facader, så de ikke forstyrrer gade- og byrum. 

Det er et ønske, at fremtidige bygherrer opfordres til at arbejde 
med genanvendelse af materialer fra nedrevne bygninger,  hvis det 
ud fra et bæredygtighedsprincip giver mening.  

Læs mere om principper og retningslinjer for nybyggeri på side 70.

ÆGGEPAKKERIET, GODSBANEAREALERNE 
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V i b o r g v ej

» Nybyggeri skal reflektere de stedbundne kvaliteter og have en høj 
arkitektonisk kvalitet

» Der skal skabes en god sammenhæng mellem nyt og gammelt. 
Dette møde skal give kvarteret sin helt særlige identitet 

» Området skal overvejende fremstå som en ”teglby” i røde tegl, 
med sammenhæng mellem bygninger og belægninger 

» Nybyggeri skal leve op til og danne et samspil med de gedigne 
materialer og den høje håndværksmæssige standard i de bevarings-
værdige bygninger

» Fremtidige bygherrer skal ved nedrivning opfordres til at arbej-
de med genbrug af bygningsmaterialer fra området, herunder gen-
brugstegl i det omfang, det giver mening ud fra et bæredygtigheds- 
og klimamæssigt perspektiv. 

KVARTERSPLADS VED PORTBYGNINGEN (VISUALISERING AF SLETH)

GOLDSMITH STREET, NORWICH CITY CENTRE

VÆRDIER OG KVALITETER

RØDT TEGLBYGGERI KARAKTERISERER BYDELEN OG DET NYE KVARTER
DIAKONISSESTIFTELSEN, FREDERIKSBERG 
(FOTO: TEGNESTUEN VANDKUNSTEN)
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FYSISK PLAN 
UDVIKLINGSPRINCIPPER
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SAMMENBINDE OG ÅBNE OP HOVEDGREB

AARHUS Å

CERES BYEN
VIA CAMPUS

AARHUS GYM.

AARHUS TECH.

FITNESS

DEN GAMLE BY

VÆKSTHUSENE

LEGEPLADS

S i l k e b o r g v e j

V
e

st
re

 R
in

g
g

a
d

e

T
a

g
e

-H
a

n
se

n
s 

G
a

d
e

R e g e n b u r g s g a d e

V i b o r g v ej

BOTANISK HAVE

CERES BYEN

H i s t o r i s k  ø s t - v e s t  a k s e

H i s t o r i s k  n o r d - s y d  a k s e

G r ø n n e  r u m  

G e n e t a b l e r e t  a l l é g a d e

H i s t o r i s k  ø s t - v e s t  a k s e

H i s t o r i s k  n o r d - s y d  a k s e

G r ø n n e  r u m  

G e n e t a b l e r e t  a l l é g a d e
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SAMMENBINDE OG ÅBNE OP                                                                            
Planen søger at binde kvarteret stærkere sammen med nærområ-
det og skabe forbindelser til den omgivende bydel ved at ”bygge 
byen sammen” hen over terrænforskellene og de eksisterende be-
plantninger, der historisk har omgivet området. Området skal gå fra 
at være indadvendt til at væve sig sammen med og være en integre-
ret del af bydelen.

HOVEDGREB
Kvarteret skabes omkring to historiske akser: Den ene består af 
den genetablerede øst-vestgående allégade, der binder bykvarteret 
sammen og skaber forbindelse mellem området og bebyggelserne 
mod vest gennem den ikoniske indgang i portbygningen.  Den anden 
er en grøn nord-sydgående akse, som via parkanlæg, en ny portåb-
ning i sengebygningen og trappeanlægget mod syd binder Amtssy-
gehuset sammen med Regenburgs Plads. Herfra er der forbindelse 
mod Ceres Byen, Aarhus Å og Midtbyen. 

PLANENS OMFANG 
Udviklingsplanen giver mulighed for at realisere ca. 101.500 etage-
meter bebyggelse i en til seks etager. Heraf vil ca. 17.500 etageme-
ter skulle etableres som omdannelse af de bevaringsværdige byg-
ninger.  

Planen rummer ca. 94.000 etagemeter til boliger og 7.500 etageme-
ter til detailhandel, daginstitution, kultur og erhverv. 

Med Udviklingsplanen er det intentionen, at 20% af boligerne på 
området skal være almene. 

Planen rummer i alt ca. 900 nye boliger, der fordeles som private og 
almene boliger, handicapboliger og ungeboliger.

47

ILLUSTRATIONSPLAN
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UDVIKLINGSPRINCIPPER
BYSTRUKTUR

Panoramaudsigt over byen

Panoramaudsigt over byen

B y g n i n g e r ,  d e r  b e v a r e s

B y g n i n g e r ,  d e r  n e d r i v e s

P a v i l l i o n b y g n i n g e r ,  d e r  n e d r i v e s / � y t t e s

B y g n i n g e r ,  d e r  b e v a r e s

B y g n i n g e r ,  d e r  n e d r i v e s

P a v i l l i o n b y g n i n g e r ,  d e r  n e d r i v e s / � y t t e s

BEVARING OG NEDRIVNING
Alle de bevaringsværdige bygninger fra det oprindelige hospitalsan-
læg bevares. Bygningerne er registeret med bevaringsværdier mel-
lem 2 og 4. De enkelte bygningers bevaringsværdig er beskrevet på 
side 88. 

Planen forudsætter nedrivning af en række senere opførte bygnin- 
ger. Muligheden for genanvendelse af materialer vil blive undersøgt.

En del af den bebyggelse, der skal fjernes, består af mobile pavilloner. 
Det vil blive undersøgt, om pavillonerne kan flyttes og finde anven-
delse andre steder. Der er allerede flyttet pavilloner til et midlerti-
digt infohus i Lisbjerg. 

BEVAR UDSIGTEN
De nye bygninger placeres, så sengebygningen bevarer sin profil i 
kvarteret og bydelene. 

Fra sengebygningen er der panoramaudsigt ud over Aarhus og Mar-
selisborgskovene. Der vil også være kig fra parken ud over byen.  

Ved at bygge lavt syd for sengebygningen og højere mod nord, un-
derstøttes det eksisterende terræn gennem området, og der sik-
res udsigt fra så mange boliger som muligt. Samtidig bevares det 
karakteristiske kig til sengebygningen fra den omkringliggende by 
(mod syd). 

1 - 2  e t a g e r

3  e t a g e r

3 - 4  e t a g e r ,  s e n g e b y g n i n g e n  

5 - 6  e t a g e r

4  e t a g e r

1 - 2  e t a g e r

3  e t a g e r

3 - 4  e t a g e r ,  s e n g e b y g n i n g e n  

5 - 6  e t a g e r

4  e t a g e r
D a g l i g v a r e b u t i k

E r h v e r v  +  c a f e

E r h v e r v ,  k u l t u r  e l l e r  b y l i v s u n d e r s t ø t t e n d e  f u n k t i o n e r

U n g d o m s k u l t u r h u s e t  A a r h u s  ( U K H )  o g  u n g e b o l i g e r

D a g i n s t i t u t i o n

B o l i g e r

A l m e n e  b o l i g e r

T e k n i k b y g n i n g

D a g l i g v a r e b u t i k

E r h v e r v  +  c a f e

E r h v e r v ,  k u l t u r  e l l e r  b y l i v s u n d e r s t ø t t e n d e  f u n k t i o n e r

U n g d o m s k u l t u r h u s e t  A a r h u s  ( U K H )  o g  u n g e b o l i g e r

D a g i n s t i t u t i o n

B o l i g e r

A l m e n e  b o l i g e r

T e k n i k b y g n i n g

BEBYGGELSESHØJDER
Bygningshøjderne vil variere mellem en og seks etager. 

Sengebygningen deler området op i en nordlig og en sydlig del: 
Nord for sengebygningen består byggeriet af en kombination af be-
varingsværdige bygninger og ny bebyggelse. De bevaringsværdige 
bygninger er mellem en og fire etager. Nybyggerierne vil være eta-
geboliger i variationer over den klassiske karrébebyggelse. De nye 
bebyggelser vil være fem til seks etager.

Syd for sengebygningen bebygges området med byrækkehuse og 
enkelte etageboliger, der følger og indpasses i terrænet. Bebyggel-
serne vil variere mellem en og fire etager. 

FUNKTIONER
Området skal fremstå som et blandet bykvarter, dog overvejende 
præget af boliger. De almene boliger fordeles i hele området, så in-
tentionen om blandede naboskaber og varierede boligformer un-
derbygges. Der reserveres desuden plads til handicapboliger. 

Herudover giver planen mulighed for at etablere erhverv,  en dag-
ligvarebutik samt en mindre detailhandel/café. Der sikres desuden 
plads til en daginstitution og Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH) 
med tilhørende ungeboliger. Disse er allerede ibrugtaget. 

I de mindre bevaringsværdige bygninger (kiosk, kapel, servicebyg-
ning, direktørbolig og vaskeri- og værkstedsbygning) arbejdes der 
for, at erhverv, kultur eller andre bylivsunderstøttende funktioner 
kan tilbydes lokaler her. 

Der sikres desuden plads til en større teknikbygning i form af en 
varmevekslerstation.Sengebygningen
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UDVIKLINGSPRINCIPPER 
MOBILITET

T r a � k v e j

L o k a l v e j

I n t e r n e  f o r d e l i n g s v e j e
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T r a � k v e j

L o k a l v e j

I n t e r n e  f o r d e l i n g s v e j e

S i l k e b o r g v e j

V
e

st
re

 R
in

g
g

a
d

e

j
e

v
g

ni
b

ø
k

g
ni

R

V i b o r g v ej

T
a

g
e

-H
a

n
se

n
s 

G
a

d
e

R e g e n b u r g s g a d e

VEJBETJENING – FØR HØJKLASSET KOLLEKTIV TRANSPORT

Området vejbetjenes fra to sider – Viborgvej og Tage-Hansens 
Gade. Hovedadgangen til området vil være fra Viborgvej. Fra Ta-
ge-Hansens Gade er der adgang til området via eksisterende åbning 
i portbygningen. Udkørsel til Tage-Hansens Gade sker via ny vej syd 
for portbygningen. Begge veje ensrettes. 

Der er udført kapacitetsberegninger, som viser, at trafikken fra det 
fremtidige kvarter kan  afvikles uden etablering af et signalreguleret 
kryds. Det betyder, at den nuværende udformning af vejanlægget på 
Viborgvej vil kunne bibeholdes. 

Internt i området sikrer en række fordelings- og boliggader god ad-
gang til boliger,  parkeringskældre, p-pladser mv. Hele området plan-
lægges hastighedsbegrænset til 30 km/t.

Vareindlevering til den kommende dagligvarebutik, der ligger på 
hjørnet mellem Tage-Hansens Gade og Viborgvej planlægges at ske 
via Tage-Hansens Gade, der er offentlig vej.  
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Vareindlevering

H ø j k l a s s e t  k o l l e k t i v  t r a n s p o r t  ( l e t b a n e / B R T )

L e t b a n e / B R T  s t o p

T r a � k v e j

L o k a l v e j

I n t e r n e  f o r d e l i n g s v e j e

V e j l u k n i n g
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Højklasset kollektiv transport
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Viborgvej er udlagt til fremtidig højklasset kollektiv trafikbetjening 
enten via letbane eller BRT. Der planlægges et stoppested ved Ring-
gadekrydset. 

I planlægningen af området er der taget højde for at sikre mulighed 
for etablering af højklasset kollektiv transport, der planlægges pla-
ceret midt i Viborgvej. Der opretholdes et kørespor i hver retning 
til biltrafik og busser, ligesom der etableres cykelstier og fortove. 

Etablering af højklasset kollektiv transport forventes at medføre, at 
Tage-Hansens Gade lukkes mod Viborgvej. For at sikre en accepta-
bel trafikafvikling af kvarteret mellem Tage-Hansens Gade og Vestre 
Ringgade er der sikret plads til en ny vejadgang mellem kvarteret 
og Tage-Hansens Gade (ensrettet ud af området) som supplement 

til vejadgangen gennem portbygningen (ensrettet ind i området). 

For at lave en acceptabel afvikling af trafikken i bydelen forventes 
det, at vejtilslutningen fra kvarteret til Viborgvej skal omlægges, så 
der kan etableres et signalreguleret kryds ved Johan Langes Vej. 

Vareindlevering til den kommende dagligvarebutik vil fortsat ske via 
Tage-Hansens Gade, der er offentlig vej.  

Det fremtidige vejprojekt for Viborgvej herunder krydsudformning 
vil blive detaljeret yderligere i forbindelse med udarbejdelse af be-
slutningsgrundlag for højklasset kollektiv transport.

Bevaringsværdig platan

Bevaringsværdige 
navr-, birke- og lindetræer

Kapelgården

Detail
stueplan

Vareindlevering
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FORBEREDELSE TIL HØJKLASSET KOLLEKTIV TRANSPORT

PRINCIP FOR VEJTILSLUTNINGER TIL VIBORGVEJ 
- FØR HØJKLASSET KOLLEKTIV TRANSPORT

PRINCIP FOR VEJTILSLUTNINGER TIL VIBORGVEJ 
- EFTER HØJKLASSET KOLLEKTIV TRANSPORT
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GANG- OG CYKELFORBINDELSER
Områdets bynære beliggenhed giver gode muligheder for at lade en 
stor del af transporten ske på cykel eller til fods  rundt i lokalområ-
det - og det skal være nemt.

Der etableres stiforbindelse for gående via et rampe- og trappe-
anlæg fra pladsen ved direktørboligen til Viborgvej. Der etableres 
desuden stiforbindelser gennem bydelsparken via det store trap-
peanlæg i syd. 

Alle de sydlige boliggader er forbundet via trapper til det omgiven-
de vejnet.

Der er cykelforbindelse fra Silkeborgvej til Viborgvej via eksiste-
rende veje.

TILGÆNGELIGHED
Kvarterets beliggenhed på et plateau kræver nøje tilrettelæggelse af 
adgangsveje og -stier, så der sikres adgang til området for alle. Det 
vil sige stier med hældninger, der gør det muligt at passere med cy-
kel, barnevogn, kørestol mv. Terrænspringene klares ved etablering 
af ramper. 

De store terrænspring fra Regenburgsgade op til området (ca. 6-7 
meter) gør det svært at etablere rampeanlæg, der overholder til-
gængelighedskravene i den sydlige del af området. Tilgængelighed til 
og fra området sikres via adgangsvejen til Viborgvej (A) og trappe- 
og rampeanlægget ved direktørpladsen (B). Fra Tage-Hansens Gade 
planlægges der en adgang nord for portbygningen (C) og via ad-
gangsvej Tage-Hansens Gade syd om portbygningen (D). 

Internt i området vil der blive arbejdet med at sikre tilgængelige 
ruter rundt i kvarteret. Der kan dog være fysiske forhold og ter-
rænspring, som gør det uhensigtsmæssigt/umuligt visse steder. 

GADEPARKERING, FREDERIKSBJERG

CYKELPARKING LANGS GADE (UNDER ANLÆG), ÆGGEPAKKERIET

CYKELPARKERING I GÅRDRUM, AARHUS Ø

CYKELPARKERING I PORT, SALTHOLMSGADE 

CYKELPARKERING I PORT, AARHUS Ø

CYKELPARKERING I SIDEGADE, AMSTERDAM
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Områdets vejstruktur opbygges omkring en række forskellige vej-
profiler med varierende udfomning, som hver især bidrager til at 
skabe identitet og genkendelighed i området. Allégaden og forde-
lingsgaden udgør en ringforbindelse, som fordeler trafikken rundt i 
området. Der arbejdes med følgende vejprofiler:  

UDVIKLINGSPRINCIPPER 
VEJSTRUKTUR
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FORDELINGSGADE, KOMPONISTKVARTERET,  KØBENHAVN ALLEGADE, FREDERIKSBERG ALLE

ALLÉGADE 
Den oprindelige allé med afsæt i portbygningen retableres. Alléga-
den bliver et væsentligt strukturgivende element i det nye bykvar-
ter.  Allégaden er  dobbeltrettet. Langs  allégaden vil der være for-
tove og en flexzone med mulighed for kantstensparkering, vejtræer, 
beplantning, regnvandsbede og affaldshåndtering. Vejstykket gennem 
portbygningen er ensrettet. 

FORDELINGSGADEN 
Gaden er en forlængelse af allégaden. Den går syd om sengebyg-
ningen og har forbindelse til Tage-Hansens Gade. Fordelingsgaden 
er dobbeltrettet og fordeler trafikken rundt i området og lokal-
pladserne, hvorfra der er adgang til parkeringskældre. 
Langs fordelingsgaden vil der være fortove og en flexzone med mu-
lighed for kantstensparkering samt beplantning, regnvandsbede og 
affaldshåndtering. Forhaver afskærmes fra vejen enten via lavt hegn 
eller hæk.  

PRINCIPSNIT B-B

PRINCIPSNIT A-A

PRINCIP FOR UDFORMNING AF FORDELINGSGADEN
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ADGANGSVEJ VIBORGVEJ 
Vejen forbinder allégaden med Viborgvej. Vejen er dobbeltrettet 
med fortov i begge sider.  Vejprofilet indrettes, så der er plads til 
at bevare en række eksisterende træer i den østlige side af vejen. 

ADGANGSVEJ TAGE-HANSENS GADE 
Vejen er den ensrettede udkørsel, der går syd om port-
bygningen allégaden til Tage-Hansens Gade. Der etable-
res fortov mod syd.  

UDVIKLINGSPRINCIPPER 
VEJSTRUKTUR

PRINCIPSNIT D-D

PRINCIPSNIT C-C

VIBORGVEJ 
Bebyggelsen ligger en smule trukket tilbage fra Viborgvej i forhold 
til de eksisterende karrébebyggelser omkring Ringgaden/Tage-Han-
sens Gade og Ringkøbingvej/Herningvej. Det sker for at sikre mu-
lighed for etablering af højklasset kollektiv transport. Her findes en 
grøn kantzone mellem boligerne og vejen. Tværprofilet for Viborg-
vej fastlægges i forbindelse med projektafklaring af højklasset kol-
lektiv transport.

BOLIGGADERNE
Boliggaderne er de mindste veje i kvarteret. De er udformet med 
små private kantzoner, hvor overgangen mellem fælles vej og pri-
vat kantzone markeres med et belægningsskifte.  En flexzone giver 
plads til parkering, begrønning, affaldshåndtering, cykelparkering mv.  

PRINCIPSNIT F-F

PRINCIPSNIT E-E
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UDVIKLINGSPRINCIPPER 
PARKERING

P a r k e r i n g  i  k æ l d e r

A d g a n g  t i l  p a r k e r i n g s k æ l d e r

P a r k e r i n g  p å  t e r r æ n

P a r k e r i n g  p å  e g e n  g r u n d

A d g a n g  t i l  p a r k e r i n g  p å  e g e n  g r u n d

P a r k e r i n g  i  k æ l d e r

A d g a n g  t i l  p a r k e r i n g s k æ l d e r

P a r k e r i n g  p å  t e r r æ n

P a r k e r i n g  p å  e g e n  g r u n d

A d g a n g  t i l  p a r k e r i n g  p å  e g e n  g r u n d

CYKELPARKERING, CERES BYEN

PARKERINGSPLADSER OG PARKERINGSKÆLDRE
Der skal etableres parkering i overensstemmelse med den gælden-
de parkeringsnorm for zone 1.

Hovedparten af parkeringspladserne etableres i parkeringskældre 
under nybyggerier.  Der er tale om decentrale parkeringskældre, 
der etableres af den enkelte bygherre i takt med, at området udbyg-
ges. Parkeringskældre skal opføres, så de fremstår venlige og imøde-
kommende. Parkering i den sydlige del kan etableres som helt eller 
halvt nedgravede kældre. 

Adgang til parkeringskældre sker fra allégaden, Tage-Hansens Gade, 
lokalpladserne samt fra adgangsvejen til Viborgvej. Adgang til par-
kering under terræn skal anlægges med tilkørselsramper eller ele-
vatorer indarbejdet i bygningernes facader og ikke som fritstående 
rampeanlæg i byrum eller gader. 

Det er ikke muligt at etablere kældre under de bevaringsværdige 
bygninger. Parkeringsbehovet hertil dækkes ved en kombination af 
parkeringspladser på terræn og parkering i kældre under tilstøden-
de nybyggerier. Parkering på terræn skal indtænkes i områderne 
som en integreret del af helheden. 

Der skal etableres de tilstrækkelige og nødvendige ladestationer til 
elbiler i kvarteret. I parkeringskældre skal der etableres ladestan-
dere til elbiler. 

Enkelte byrækkehuse vil have parkering på egen grund med adgang 
fra Regenburgsgade.

I overensstemmelse med Aarhus Kommunes Mobilitetsplan skal 
der arbejdes for fælles løsninger på mobilitetsudfordringer, herun-
der muligheden for etablering af delebil- og delecykelordninger. 

CYKELPARKERING     
Der skal etableres cykelparkering i henhold til gældende cykelpar-
keringsnorm. Der planlægges efter, at parkering til cykler vil blive 
en kombination af cykelparkering i kælder og på terræn. 

For cykelparkering på terræn gælder, at de skal indtænkes som en 
integreret del af helheden og placeres brugervenligt og nær indgan-
gene til boliger, institution og andre offentlige funktioner samt dag-
ligvarebutik. 

Behov for parkering af delecykler, ladcykler og ladestationer til el-
cykler i forbindelse med boligerne skal overvejes. 

PARKERING I TILSTØDENDE GADER
I forbindelse med etableringen af nye adgangsveje til området og 
vareindlevering til den nye dagligvarebutik er der behov for at ned-
lægge en række offentlige parkeringspladser langs Regenburgsgade 
og Tage-Hansens Gade. 

Planen inderholder også mulighed for at etablere nye offentlige par-
keringspladser langs Rosenstien både i nord og sydsiden af vejen. 
Det nye vejprofil vil medvirke til, at gaden får et funktionelt løft og 
en bedre visuel sammenhæng med Regenburgsgade. Der planlægges 
desuden etablering af vejtræer.

Det endelige antal parkeringsplader, som vil være nødvendige at 
nedlægge, fastlægges i forbindelse med godkendelse af vejprojektet 
for området. Der vil blive arbejdet med at få godkendt modeller, 
hvor så få parkeringspladser som muligt skal nedlægges. 

Efter indførelse af beboer- og betalingsparkering oplever beboerne 
i området, at der nu er væsentlig flere ledige pladser i gaderne om-
kring Tage-Hansens Gade. Dette skyldes nok i høj grad, at for ek-
sempel beboere og besøgende til Ceres Byen er flyttet væk. Det 
vurderes, at nedlæggelse af parkeringspladser vil medføre et stør-
re pres på de resterende pladser. Afhængig af det endelige antal vil 
situationen  minde om det pres, der tidligere har været i området. 

BELÆGNINGER
Belægninger i by- og gaderum og omkring bygninger bidrager til at 
skabe stemning og identitet og skal derfor vælges med omhu.

Materialevalget bør understøtte kulturhistorien og bidrage til hel-
hedsoplevelsen af området, som det sker i blandt andet Universi-
tetsparken. 

Der skal arbejdes med materialer af høj kvalitet og gerne med gen-
anvendelse af materialer fra området i form af eksempelvis chaus-
sésten og granitkantsten.

P a r k e r i n g ,  d e r  b i b e h o l d e s

P a r k e r i n g ,  d e r  n e d l æ g g e s

N y  p a r k e r i n g ,  d e r  e t a b l e r e s

P a r k e r i n g ,  d e r  b i b e h o l d e s

P a r k e r i n g ,  d e r  n e d l æ g g e s

N y  p a r k e r i n g ,  d e r  e t a b l e r e s

SAMSPIL TEGLBELÆGNING OG BYGNINGER, AARHUS UNIVERSITETSPARK

KAPELGÅRDEN, AMTSSYGEHUSET
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Den fysiske plan er struktureret ud fra et rumligt og funktionelt hie-
rarki, der understøtter områdets oprindelige hovedstruktur. Om-
kring allégaden indrettes en række kvarterspladser. Alle er placeret i 
forbindelse med historiske bygninger, som bidrager til og sætter to-
nen for deres fremtidige design. Herudover er der en ny bydelspark 
med tilhørende opholdstrappe og en række mindre lokalpladser. 

Kvaliteterne ved de enkelte byrum og grønne rum beskrives efter-
følgende.

A. PLADS VED PORTBYGNINGEN 
Når man ankommer til området gennem portbygningen og bevæ-
ger sig ad den historiske akse, møder man som det første et grønt 
byrum med beplantning og den oprindelige kioskbygning. Pladsen 
inden for portbygningen er den oprindelige ankomst til området, 
og den er omgivet af flere historiske bygninger. I den nordlige del 
af pladsen findes en række seljerøn, som søges bevaret. Den oprin-
delige kiosk på pladsen kan bidrage til bylivet. Terrænspringet i den 
nordlige del af pladsen kan optages i et trappeforløb, som indbyder 
til ophold i solen.  

B. KAPELGÅRDEN 
Kapelgården er et mindre, intimt rum, der har sammenhæng med 
kapellet. Den røde teglmur, der omkranser den påfuglemønstrede 
chaussestensgård, giver ro for omverdenen. Denne kvalitet søges 
bibeholdt. Kapellet og kapelmuren bevares. Træerne, der omkran-
ser kapelmuren og de store  lindetræer i kapelgården søges ligele-
des bevaret.   

C. PLADSEN VED DIREKTØRBOLIGEN    
Kvarterspladsen ved direktørboligen udformes, så en del af dens 
nuværende havekarakter, søges bevaret. Mod Viborgvej etableres 
et rampe- og trappeanlæg, der sikrer en ny forbindelse for gående 
og cyklister.

D. OMRÅDET FORAN PATIENTHOTELLET 
Arealet foran Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH) udgør kryds-
ningspunktet mellem de to historiske akser i planen. Området skal 
markeres rumligt og arkitektonisk gennem fx belægning eller mar-
keres med beplantning.  

E. FORPLADS VED PORTBYGNINGEN 
Området vest for portbygningen vil som i dag fungere som parke-
ring. Pladsen kan dog strammes op og udformes, så den fremstår 
mere tydelig. 

F. LOKALPLADSER 
I området omkring parken etableres tre mindre lokalpladser, der 
skal fungere som samlingssteder i de enkelte boligområder. Alle lo-
kalpladserne skal rumme et eller flere identitetsskabende træer, 
der kan vokse sig store. På en af pladserne står allerede et beva-
ringsværdigt egetræ, der søges bevaret. Pladserne rummer desuden 
nedkørsler til parkeringskældre. Lokalpladserne har potentiale til at 
blive lege-idræts-opholds-byrum for beboerne i den sydlige del af 
området og udformes som pladser, hvor man kan sidde og nyde en 
mere fredelig stund. Det er også her, de lokale beboere kan holde 
mindre sammenkomster, fællesspisning eller vejfester.  

UDVIKLINGSPRINCIPPER 
BYRUM OG GRØNNE RUM

A

B

D CE

F

F

F

G

H
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B y d e l s p a r k e n
c a .  3 . 8 0 0  m 2

S c t .  O l u f s  K i r k e p a r k
c a .  1 . 4 5 0  m 2  

S k a n s e p a r k e n
c a .  9 . 7 0 0  m 2

I n g e r s l e v s  B o u l e v a r d
c a .  3 . 9 0 0  m 2  

T i e t g e n s  P l a d s
c a .  2 . 5 0 0  m 2
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G. BYDELSPARKEN
Bydelsparken udgør det centrale grønne rum. Parken starter ved  
allégaden i nord. Herfra føres  parken igennem sengebygningen via 
et nyt portgennembrud, så der skabes en sammenhængende grøn 
forbindelse fra allégaden til Regenburgs Plads. Forløbet gennem 
parken skaber mulighed for kig mod byen og Ådalen. Bydelsparken 
er offentlig tilgængelig.

Bydelsparken er i alt ca. 3.800 m2, fordelt med ca. 700 m2 nord for 
sengebygningen og ca. 3.100 m2 syd for sengebygningen (inkl. area-
ler til vandhåndtering). Hertil kommer et trappeanlæg på ca. 1.000 
m2. Parken syd for sengebygningen er ca. 40 meter bred og 75 me-
ter lang. 

Til sammenligning er den lille grønne plads ved Skt. Olufs Gade/
Kystvejen ca. 1.450 m2, Skanseparken er ca. 9.700 m2 (ikke med-
regnet legepladsen), den grønne del af Ingerslevs Boulevard er ca. 
3.900 m2, og den centrale del af Tietgens Plads på Frederiksbjerg er 
ca. 2.500 m2.

Ved udformning af parken skal der tages udgangspunkt i at fortolke 
den oprindelige hospitalshave ind i en nutidig kontekst. Bydelspar-
ken skal kunne tilbyde mulighed for rekreation, aktiviteter og fæl-
lesskaber, men også ro. 

Bydelsparken skal rumme både planter, træer og blomster med re-
ference til den historiske have. I parken står to bevaringsværdige 
lindetræer, som søges bevaret.  I designet af parken skal også indgå 
elementer til håndtering af regnvand. 

Den endelige udformning af bydelsparken og regnvandshåndtering 
afklares i den videre planlægning.

H. OPHOLDSTRAPPE
Mod Regenburgs Plads åbnes området mod den omkringliggende 
bydel med et skulpturelt trappeanlæg. Det er ambitionen, at trap-
peanlægget vil invitere til ophold i solen samt løb og styrketræning 
og dermed give inspiration til sundhed og bevægelse i hverdagen. 
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UDVIKLINGSPRINCIPPER 
UDENDØRS OPHOLDSAREALER

B r e d  p r i v a t  k a n t z o n e  m o d  g å r d r u m  ( b a g h a v e )

1 .  P r i v a t e  g å r d r u m

2 .  P r i v a t e  g å r d h a v e r

B r e d  p r i v a t  k a n t z o n e  m o d  g a d e n

S m a l  p r i v a t  k a n t z o n e  v e d  e t a g e b o l i g e r

S m a l  p r i v a t  k a n t z o n e  v e d  r æ k k e h u s e

K a n t z o n e  m o d  V i b o r g v e j ( s t ø j b e l a s t e t )

3 .  T a g t e r r a s s e

5 .  K a n t z o n e r :

4 .  U d e a r e a l  t i l  d a g i n s t i t u t i o n
( t i l g æ n g e l i g  f o r  a l l e  u d e n f o r  i n s t i t u t i o n e n s  å b n i n g s t i d )

U d e a r e a l  t i l  d a g i n s t i t u t i o n
( t i l g æ n g e l i g  f o r  a l l e  u d e n f o r  i n s t i t u t i o n e n s  å b n i n g s t i d )  

F æ l l e s  o p h o l d s a r e a l e r

V i b o r g v e j
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Højklasset kollektiv transport

R e g e n b u r g s g a d e

B r e d  p r i v a t  k a n t z o n e  m o d  g å r d r u m  ( b a g h a v e )

1 .  P r i v a t e  g å r d r u m

2 .  P r i v a t e  g å r d h a v e r

B r e d  p r i v a t  k a n t z o n e  m o d  g a d e n

S m a l  p r i v a t  k a n t z o n e  v e d  e t a g e b o l i g e r

S m a l  p r i v a t  k a n t z o n e  v e d  r æ k k e h u s e

K a n t z o n e  m o d  V i b o r g v e j ( s t ø j b e l a s t e t )

3 .  T a g t e r r a s s e

5 .  K a n t z o n e r :

4 .  U d e a r e a l  t i l  d a g i n s t i t u t i o n
( t i l g æ n g e l i g  f o r  a l l e  u d e n f o r  i n s t i t u t i o n e n s  å b n i n g s t i d )
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Højklasset kollektiv transport

R e g e n b u r g s g a d e

B r e d  p r i v a t  k a n t z o n e  m o d  g å r d r u m  ( b a g h a v e )

1 .  P r i v a t e  g å r d r u m

2 .  P r i v a t e  g å r d h a v e r

B r e d  p r i v a t  k a n t z o n e  m o d  g a d e n

S m a l  p r i v a t  k a n t z o n e  v e d  e t a g e b o l i g e r

S m a l  p r i v a t  k a n t z o n e  v e d  r æ k k e h u s e

K a n t z o n e  m o d  V i b o r g v e j ( s t ø j b e l a s t e t )

3 .  T a g t e r r a s s e

5 .  K a n t z o n e r :

4 .  U d e a r e a l  t i l  d a g i n s t i t u t i o n
( t i l g æ n g e l i g  f o r  a l l e  u d e n f o r  i n s t i t u t i o n e n s  å b n i n g s t i d )

U d e a r e a l  t i l  d a g i n s t i t u t i o n
( t i l g æ n g e l i g  f o r  a l l e  u d e n f o r  i n s t i t u t i o n e n s  å b n i n g s t i d )  

F æ l l e s  o p h o l d s a r e a l e r

FÆLLES OPHOLDSAREALER PRIVATE OPHOLDSAREALER

Udendørs opholdsarealer er den helhed, der sammen med bebyg-
gelse, ankomstarealer og parkering indrammer beboernes hver-
dagsliv. Gode opholdsarealer er med til at øge beboernes trivsel, og 
de gør byen mere grøn og oplevelsesrig. 

Med Kommuneplan 2017 stilles der krav til omfanget, alsidigheden 
og kvaliteten af de udendørs opholdsarealer. Det gælder både ved 
nye boliger og erhverv, at der skal sikres gode opholdsarealer inden 
for ejendommen eller den geografiske afgrænsning. Det fremgår af 
Kommuneplan 2017, at der ved etablering af nye boliger i Midtbyen 
skal udlægges udendørs opholdsareal svarende til 30% af boligeta-
gearealet. Ved indretning af nye boliger i eksisterende bygninger dog 
20%. Ved erhverv skal der udlægges 5%. Arealer, der er støjbelaste-
de, kan ikke indgå i opgørelsen af opholdsarealer.

De udendørs opholdsarealer skal etableres som en kombination af 
fælles opholdsarealer, hvor man har mulighed for at møde sine na-
boer, og private opholdsarealer forbeholdt de enkelte bebyggelser 
(altaner/haver som man selv råder over). 

FÆLLES OPHOLDSAREALER
En del af de udendørs opholdsarealer findes i form af fællesarealer 
udenfor de enkelte byggefelter. Disse opholdsarealer er tilgængelige 
for alle – både for beboerne i området, i de nærliggende bebyggel-
ser og for byens borgere i almindelighed. De fælles opholdsarealer 
omfatter blandt andet bydelsparken samt kvarters- og lokalpladser.  

PRIVATE OPHOLDSAREALER
Indenfor de enkelte byggefelter findes opholdsarealer forbeholdt 
de enkelte bebyggelser. De private opholdsarealer udformes med 
forskellig karakter. Nogle er private fællesarealer for beboerne i 
den enkelte karré. Andre er mere private i form af gårdhaver, alta-
ner, kantzoner, terrasser og små ”baghaver”, som er en del af de pri-
vate opholdsarealer i tilknytning til de enkelte boliger. Der arbejdes 
desuden med kantzoner som et vigtigt element i at definere bebyg-
gelsernes møde med det offentlige rum. 

De enkelte typer af private opholdsarealer gennemgås i det efter-
følgende:

GRØNT GÅRDRUM MED REKREATIVE MULIGHEDER

PRIVAT OPHOLDSAREAL

KANTZONE MOD VEJ

GÅRDHAVE

1. PRIVATE GÅRDRUM: Gårdrummene indrettes som fælles 
opholdsarealer for beboerne i den enkelte karré. Gårdrummene 
kan for eksempel indrettes med opholdsmuligheder, grill- og lege-
pladser samt varierende beplantninger. 

2. PRIVATE GÅRDHAVER: Kan etableres som private indre 
gårdhaver. De private gårdhaver er primært placeret i forbindelse 
med de forskellige rækkehustypologier. 

3. TAGTERASSER: Tagterrasserne kan bidrage med mange re-
kreative muligheder nær ved boligen. Tagterrasser kan være både 
private for den enkelte bolig eller fælles for en opgang eller karré-
bebyggelse. Tagterrasser kan indrettes med plantekasser og vækst-
huse, som giver mulighed for begrønning og mulighed for ophold i 
en længere periode af året.

4. OPHOLDSAREALER TIL DAGINSTITUTION: Legeplad-
sen er åben for offentligheden uden for institutionens åbningstid. 
Det kan evt. reducere behovet for legeplads på øvrige arealer, der i 
stedet kan indrettes til andre former for ophold.

5. KANTZONER
Kantzoner markerer bebyggelsernes møde med det offentlige rum. 
Kantzonen er privat og placeret inde på egen grund. De kan med-
virke til at give et vigtigt tilskud af byliv og grønt islæt til gaden/
gårdrummene. I Udviklingsplanen er der planlagt en række private 
kantzoner. Disse er:

» Bred privat kantzone mod gaden: Kan enten udformes som be-
lagte gårdhaver med udsparinger til beplantning eller som egent-
lige små haver med græs. 

» Bred privat kantzone mod gårdrum: Placeres mod gårdrum i 
boligkarréerne. De giver mulighed for at etablere enten små pri-
vate baghaver til stuelejlighederne eller for den enkelte opgang. 

» Smal privat kantzone ved etageboliger: Små kantzoner er med 
til at give gaden liv og forskellighed, og samtidig giver det beboer-
ne i stueetagen mulighed for at gøre ophold udenfor deres bolig.  

» Smal privat kantzone ved rækkehuse: Er med til at give gaden 
liv og forskellighed. 

» Kantzone mod Viborgvej: Etableres langs bebyggelsen. Denne 
kantzone vil være påvirket af trafikstøj og vil derfor ikke kun-
ne medregnes i opgørelsen af de krævede opholdsarealer. Den 
vil dog kunne begrønnes og dermed bidrage til vejstrækningens 
grønne karakter. Her vil ligeledes være mulighed for cykelparke-
ring. 
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UDVIKLINGSPRINCIPPER 
TRÆER OG BEPLANTNING

R a n d b e p l a n t n i n g  ( h o v e d p a r t e n  r y d d e s )

B e v a r i n g s v æ r d i g e  t r æ e r

B e v a r i n g s v æ r d i g e  b e p l a n t n i n g e r  

K l a t r e p l a n t e r  p å  b y g n i n g e r  

B e v a r i n g s v æ r d i g e  t r æ e r  o g  ø v r i g e  t r æ e r
( b i b e h o l d e s  h v i s  m u l i g t )  

N y e  k a r a k t e r g i v e n d e  b e p l a n t n i n g e r ,  l a n g s  v e j e

N y  a l l é

B e v a r i n g s v æ r d i g e  t r æ e r / b e p l a n t n i n g e r  ( b i b e h o l d e s )  

N y e  k a r a k t e r g i v e n d e  t r æ e r ,  b y r u m  o g  g r ø n n e  r u m

K l a t r e p l a n t e r  p å  b y g n i n g e r  

B y r u m  o g  g r ø n n e  r u m
R a n d b e p l a n t n i n g  ( h o v e d p a r t e n  r y d d e s )

B e v a r i n g s v æ r d i g e  t r æ e r

B e v a r i n g s v æ r d i g e  b e p l a n t n i n g e r  

K l a t r e p l a n t e r  p å  b y g n i n g e r  

B e v a r i n g s v æ r d i g e  t r æ e r  o g  ø v r i g e  t r æ e r
( b i b e h o l d e s  h v i s  m u l i g t )  

N y e  k a r a k t e r g i v e n d e  b e p l a n t n i n g e r ,  l a n g s  v e j e

N y  a l l é

B e v a r i n g s v æ r d i g e  t r æ e r / b e p l a n t n i n g e r  ( b i b e h o l d e s )  

N y e  k a r a k t e r g i v e n d e  t r æ e r ,  b y r u m  o g  g r ø n n e  r u m

K l a t r e p l a n t e r  p å  b y g n i n g e r  

B y r u m  o g  g r ø n n e  r u m

EKSISTERENDE FORHOLD

BEVARINGSVÆRDIGE TRÆER OG BEPLANTNINGER
Nogle af områdets træer og beplantninger er vurderet som beva-
ringsværdige – enten fordi de er karaktergivende for området, eller 
fordi de i kraft af deres biologiske, æstetiske eller kulturhistoriske 
værdi tilfører området kvalitet. Planen søger at bevare nogle af de 
bevaringsværdige træer. Det er dog ikke muligt at bevare dem alle. 
På nedenstående diagram er de eksisterende bevaringsværdige træ-
er og beplantninger vist. Rådhusvin, vedbend og andre klatreplanter 
på de oprindelige bygninger vil ligeledes søges bibeholdt. Alternativt 
skal de genetableres.   

Området omgrænses i dag af tæt, markant bevoksning på tre si-
der. Randbeplantningen bidrager til at skærme området, men lukker 
også området af for omgivelserne. Hovedparten af randbeplantnin-
gen ryddes for at åbne området op og give plads til indpasning af 
rækkehusbebyggelser og ny daginstitution. Muligheden for at beva-
re lommer af randbeplantningen blandt andet ved daginstitutionen 
vil blive undersøgt. Det er ikke nogen nem opgave, og det kommer 
til at kræve yderligere undersøgelser i forbindelse med den videre 
udvikling af området.

NY KARAKTERGIVENDE BEPLANTNING
Som supplement til de bevarede træer i området, skal der plantes 
nye træer, som kan vokse sig store og bidrage til områdets fremti-
dige karakter. Den oprindelige allé genetableres med nye vejtræer, 
og der plantes nye karaktergivende træer i parken, langs fordelings-
gaden, på kvarterspladserne, lokalpladserne mv.  Træerne bidrager 
til at opfylde Byrådets målsætning om at plante 10.000 nye træer 
frem mod 2025. 

Der skal vælges arter med reference til historien, både træer og øv-
rig beplantning. Træsorter som seljerøn, kastanje, lind, eg og platan 
samt frugttræer findes allerede i området. Muligheden for etable-
ring af en frøbank over historiske træer og planter fra den oprin-
delige park undersøges. Frøbanken vil kunne skabe mulighed for, at 
træer og planter fra det oprindelige parkanlæg kan videreføres i det 
fremtidige bykvarter. På nedenstående diagram er vist, hvilke træer 
der søges bevaret, samt hvordan der planlægges suppleret med nye 
karaktergivende træer og beplantninger. 

BEVARINGSVÆRDIGT TRÆ, AMTSSYGEHUSET

BEVARINGSVÆRDIGT TRÆ, AMTSSYGEHUSET
PRIVAT KANTZONE MED OPHOLDSMULIGHED
FOTO: TEGNESTUEN VANDKUNSTEN

FOTO: TEGNESTUEN VANDKUNSTEN

KLATREPLANTER, AMTSSYGEHUSET

BYMILEN, KALVEBOD BRYGGE, KØBENHAVN

PRIVAT GÅRDHAVE 
(FOTO: TEGNESTUEN VANDKUNSTEN)

FOTO: TEGNESTUEN VANDKUNSTEN
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Det er et krav, at regnvandet i området skal forsinkes, inden det le-
des til kloakker i Viborgvej mod nord og Silkeborgvej mod syd. 

Som en del af processen med Udviklingsplanen er der udarbejdet 
en overordnet regnvandsdispositionsplan for området. Planen rede-
gør for de løsninger, der skal implementeres i området for håndte-
ringen af regn og skybrud. Udviklingsplanen sikrer, at de nødvendige 
arealer friholdes til håndtering af regnvand. 

I den nordlige del af området samt i bydelsparken kan der etableres 
våde regnvandsbassiner i kombination med forskellige LAR-løsnin-
ger. En del af regnvandet kan afledes til Viborgvej, mens det reste-
rende afledes mod syd til Silkeborgvej. 

Der arbejdes med en kombination af forsinkelse af regnvandet på 
de enkelte byggefelter, i gade- og byrum samt i parken. I det omfang 
det er muligt, vil der blive arbejdet med at lade regnvandshåndtering 
indgå som et rekreativt element.

I bydelsparken arbejdes der med en kombination af bassiner med 
permanente og midlertidige vandspejl. De permanente kan være i 
form af en regnvandssø eller et spejlbassin. Der kan også arbejdes 
med lavninger i terrænet, hvor regnvand midlertidigt kan opsamles 
og blive synligt i forbindelse med skybrud. 

Den sydlige del af udviklingsområdet er kritisk i forhold til vand-
håndtering på grund af få grønne arealer kombineret med et stejlt 
terræn. Her forventes det, at der vil blive behov for mindre maga-
siner under vejtræer samt et underjordisk forsinkelsesbassin under 
det store trappeanlæg i syd.

Detaljering af regnvandsløsninger vil indgå i det videre arbejde.

UDVIKLINGSPRINCIPPER 
REGNVANDSHÅNDTERING

R e g n v a n d s b a s s i n  ( p e r m a n e n t  v a n d s p e j l )  

R e g n v a n d s m a g a s i n  u n d e r  o p h o l d s t r a p p e n

S t r ø m n i n g

D e l o m r å d e r

R e g n v a n d s b a s s i n  ( p e r m a n e n t  v a n d s p e j l )  

R e g n v a n d s m a g a s i n  u n d e r  o p h o l d s t r a p p e n

S t r ø m n i n g

D e l o m r å d e r

REGNBED - SKT. ANNÆ PLADS, KØBENHAVN REGNBED - KOKKEDAL

REGNVANDSHÅNDTERING, TÅSINGE PLADS, KØBENHAVN

SPEJLBASSIN, RØMERHAVEN 

SPEJLBASSIN - MUSIKHUSET,  AARHUS

REGNVANDSBED, RISVANGEN, AARHUS

VEJBASSIN,  RISVANGEN, AARHUS

FOTO: TEGNESTUEN VANDKUNSTEN
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UDVIKLINGSPRINCIPPER
BYGNINGSOMDANNELSE

EKSISTERENDE BYGGERI OG NYBYGGERI
Omdannelsen af Amtssygehuset til et bykvarter indeholder både 
omdannelse af eksisterende bygninger og indpasning af ny bebyggel-
se i området. Der vil blive stillet forskellige krav til de kommende 
bygherrer – alt efter om der er tale om omdannelse af eksisterende 
bygninger eller nybyggeri.

BYGNINGSOMDANNELSE
Når man ændrer anvendelsen af de bevaringsværdige bygninger, skal 
deres oprindelige udtryk respekteres. Der kan godt foretages æn-
dringer i den enkelte bygning, alt afhængig af særlige kendetegn og 
tilpasning af ny funktion. Den renovering, der overordnet vil være 
behov for, skal som udgangspunkt ske under hensyntagen til de sær-
lige karaktertræk, der er i alle anlæggets bevaringsværdige bygning-
er, og som binder dem sammen som anlæg.

FACADEN  
Der kan ske en bearbejdning af facaden i større eller mindre grad 
i de enkelte bygninger, men det skal foretages med stort fokus på 
den oprindelige arkitektur, proportioner, spatiering mellem faca-
dens elementer, forholdet mellem tung og let samt materialitet. 

Ved istandsættelse eller evt. total udskiftning af vinduer, skal man i 
hvert tilfælde vurdere, om det er en tilbageføring, til et oprindeligt 

E k s i s t e r e n d e  b y g n i n g e r

N y b y g g e r i

E k s i s t e r e n d e  b y g n i n g e r

N y b y g g e r i

ud, men med klar reference til den oprindelige bygning. 
» Transformation med nye bygningsdele og materialer.

Etablering af eventuelle nye indgangspartier og vindueshuller i de 
bevaringsværdige bygninger skal underordne sig de eksisterende, 
markerede indgangspartier og være anonyme og helt enkle i ud-
trykket. På den måde kan der godt ske nyt, uden at de bærende 
værdier forringes, idet hensigten er, at der sker en rangorden i ud-
trykket.

TAGET
Tagudformninger skal fastholdes i det oprindelige udtryk, dog er 
der mulighed for indpasning af tagterrasser eller penthouselejlig-
heder. 

Nye tagkonstruktioner og eventuel efterisolering skal udformes, så 
det respekterer de oprindelige tagproportioner, særligt ved tagfo-
den, som er et element, der kan aflæses fra grundplan. Herudover 
skal tilpasning af nyt ske under forudsætning af, at den oprindelige 
facade fremstår tung – og at nye tilføjelser fremstår lette og under-
ordner sig det tunge udtryk. På den måde forventes det, at den op-
rindelige bygning fremtræder klart aflæselig i forhold til nye tilføjel-
ser. Der gøres opmærksom på, at dette forhold kun gælder dele af 
det gamle anlæg – i andre dele vil det ikke være muligt at opnå sam-
me grad af transformation.

TILBYGNINGER
Mange af de historiske bygninger i området har fået tilbygninger 
undervejs i takt med, at der er blevet behov for mere plads. Tilbyg-
ningerne har ofte en anden karakter end den oprindelige bygning 
og kan skæmme bygningens udtryk. Der skal i hvert enkelt tilfælde 
tages stilling til, om de enkelte tilbygninger til de ældste bygningsde-
le skal fjernes eller bibeholdes.  

KVALITETSHÅNDBOG
Trods variation i de enkelte bygninger i det oprindelige anlæg, som 
i tråd med tidens udtryk og formsprog er formet efter formål og 
brug, er der gennemgående træk, vi skal respektere i omdannelsen. 
Denne skal følge et sæt spilleregler for gængse bygningselementer 
som facadesten, farve, form og struktur, fuger, udformning og mate-
rialer samt vinduer, indgangspartier, kælderindgange mv. 

Det er derfor hensigten, at der udformes en ”Kvalitetshåndbog for 
omdannelse af Amtssygehusets bevaringsværdige bygninger.” Den-
ne skal give retning i behandling af de facadeelementer, der er gen-
nemgående i anlægget, og som vil skabe eller fastholde en synergi i 
forhold til de ældste bygninger. 

Herudover vil håndbogen indeholde et afsnit om de enkelte byg-
ningers særlige træk og detaljering samt mulighed for ændringer.

 
INDGANGSPARTI, AMTSSYGEHUSET

BUE - KAPELMUR,  AMTSSYGEHUSET INDRE TRAPPE, AMTSSYGEHUSET

SKORSTEN, AMTSSYGEHUSET
udtryk, som materialer, farver og proportioner, eller om det er nye 
åbninger, der kræver et nyt men tilpasset udtryk.

Eksisterende indgangspartier er for eksempel væsentlige kendetegn 
for de bevaringsværdige bygninger. Der skal her tages særlige hen-
syn ved eventuel istandsættelse eller udskiftning af indgangsdøre, 
herudover ved istandsættelse eller udskiftning af oprindelige vin-
duesrammer. Det sidste med særligt fokus på portbygningen mod 
Tage-Hansens Gade. 

Rådhusvin, vedbend og andre klatreplanter på de oprindelige byg-
ninger søges enten bibeholdt eller genetableret.

Det er med overvægt i det ydre, at bygningerne har deres kulturhi-
storiske værdi. Derfor skal for eksempel isolering ske indefra, i den 
hensigt at det ikke skal påvirke det ydre, hverken i arkitektur eller 
proportioner eller i helhed og detalje. Der findes dog elementer in-
denfor, herunder trappe- og hovedforløb, som er væsentlige at be-
vare i den fremtidige anvendelse. Eventuel udskiftning skal ske med 
respekt for den oprindelige udformning og fremtoning.

FACADEÆNDRINGER
Hvis facaden gennembrydes, skabes en ændring. Det gælder for ek-
sempel ved gennembruddet i sengebygningen. Herudover skal der 
måske monteres trapper, etableres nye vindueshuller eller andre 
nye bygningsændringer, som er nødvendige for at kunne sikre den 
fremtidige anvendelse.  Håndteringen af ændringerne afhænger af, 
hvilken bygning og hvilken fremtidig funktion der er tale om, samt 
hvor radikalt et indgreb det er nødvendigt at foretage.

Udgangspunktet er, at løsningerne underordner sig den oprindelige 
bygning, men hvor fortællingen om forandringen samtidig er til ste-
de. Hvis der er tale om en gavl eller endevæg uden planer om etab-
lering af en ny indgang eller vinduespartier mv., bør tilgangen være 
ydmyg og diskret.  

Ved gennembruddet i sengebygningen bør tilgangen være en anden 
og mere transformerende: Gennembruddet er et centralt indgreb 
i bygningen, som er med til at give et nyt lag til historien. Der ses 
skabt en løsning, der underordner sig den oprindelige bygning, og 
som er udført med gedigne materialer i et nyt formsprog, der vil 
give et kvalificeret samspil med den gamle bygning. 

Fremtidige bygningsomdannelser kan overordnet beskrives som gå-
ende fra at være stilfærdige og genetablerende til at være mere eller 
mindre transformerende:

» Genetablering af murværk med samme mønster og forbandt,                 
dog med markering af nyt og reetablering af bygningselementer, 
som vinduer og døre og andre fortællende detaljer. 
» Nyfortolkning af en oprindelig bygningsdel, hvor nyt skiller sig 
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UDVIKLINGSPRINCIPPER
NYBYGGERI

Nye byggerier skal lade sig inspirere af de arkitektoniske kvaliteter, 
der findes i Axel Høgh-Hansens arkitektur – men uden at de bliver 
historisk tilbageskuende eller deciderede kopier. Der skal skabes 
en opsigtsvækkende god sammenhæng i mødet mellem nyt og gam-
melt, som skal give kvarteret sin helt særlige identitet.

Nybyggeri skal leve op til og danne et samspil med den høje arki-
tektoniske kvalitet, de gedigne materialer og den høje håndværks-
mæssige standard i de bevaringsværdige bygninger.

BASE, FACADE OG TAG
Bebyggelsen skal hente inspiration i den oprindelige arkitekturs 
struktur og detaljering og have klart opfattelige vandrette skel, der 
markerer ’base’, ’krop’ og ’tag’ ved hjælp af for eksempel farver, 
materialer, strukturer eller forskydninger i facaden. Der skal være 
en gennemgående, tværgående inddeling i det overordnede udtryk 
som reference til det gamle anlæg. Dette kan for eksempel un-
derstøttes af markering i murværket via mindre farveskift og/eller 
fremspring i selve murværket. 

Basen skal fremstå ”tung” i tegl, og øvrige materialer kan understøt-
te en vandret inddeling i arkitekturen – igen med reference til de 
oprindelige bygninger. 

Der skal ske en modulering af facadeudtrykket: Elementer, der er 
trukket ud af facaden, og elementer, der er trukket ind. Modulerin-
gen kan være i den tunge teglbase – som additioner i andet mate-
riale sammen med tegl – eller i samme lette materiale, som dele af 
facaden eventuelt er beklædt med. 

Bygningerne kan udformes med flade tage eller lav taghældning. Der 
kan arbejdes med integrerede tagterrasser. Vigtigst er en tilpasning 
til den nære kontekst.

Karréerne nord for sengebygningen har facader mod gaderum og 
gårdrum. Gadefacaderne er ramme om det offentlige liv og rum-
mer indgange, mens gårdfacaderne danner ramme om mere pri-
vate aktiviteter. 

Altaner, karnapper og tagterrasser skal have en særlig arkitektonisk 
bearbejdning, så de indgår i bebyggelsen som en del af denne og 
ikke opleves som påsatte. Det gælder specielt mod gaderum. Mod 
gårdrum kan der arbejdes mere frit, dog fortsat med tanke for hel-
heden.

FARVER OG MATERIALER
Variationen i brugen af materialer og farver mellem byggefelter skal 
afstemmes, så det samlede udtryk skaber en helhed på tværs af ny-
byggerier og den historiske egenart. 

I forbindelse med de kommende byggerier skal der vælges materia-
ler og metoder med en høj grad af kvalitet og stoflighed.  

Området skal overvejende fremstå som en rød ”teglby” i blank mur 
(ikke skærmtegl). Den røde farve skal have klar reference til farve 
og tekstur i det gamle anlæg. Stenene skal svare til de blødstrøgne 
sten og fugefarven i det gamle anlæg. Bygningerne ses som et rød-
ligt byggeri i sin helhed eller i en kombination med sekundære fa-
cadematerialer. 

Sekundære facadematerialer skal fremstå lette og underordnet den 
tunge tegl, og der skal vælges materialer, der patinerer smukt og har 
en lang levetid. 

DETALJERING
Detaljeringen er med til at give værdi til oplevelsen af området og 
binde kvarterets gamle og nye bygninger sammen. I det oprindelige 
anlæg er der skabt sammenhæng i kraft af den gennemgående fa-
cadebearbejdning i røde tegl med gule sten som udsmykning, der 
fremhæver bygningsdetaljer og skaber vandrette opdelinger af fa-
caden.  

Der skal arbejdes med en høj grad af detaljering i arkitekturen – for 
eksempel ved opmærksomhed omkring vinduesåbninger og trap-
peopgange, markering af stueetager og ved valg af materialer af høj 
kvalitet. Der skal arbejdes arkitektonisk med markering af indgangs-
partier i nybyggeri som fortolkning af et af de vigtige elementer i 
det oprindelige anlæg.  

Indgange og porte kan markeres med enten en tilbagetrækning i 
form af en niche eller et fremspring som karnap. Den øvrige detal-
jering skal også lade sig inspirere af Axel Høeg-Hansens arkitekto-
niske virkemidler. Det vil sige, at der kan arbejdes med repetitionen 
som motiv, den vandrette deling og modulering af facaden. 

Bygningsdetaljeringen understøttes af grønne kantzoner med be-
plantning, belægninger og opholdsmuligheder langs bygningernes fa-
cader.

FORTOV - ÆGGEPAKKERIET, AARHUS FACADE - ÆGGEPAKKERIET, AARHUS FACADEDETALJE, ÅRHUS STIFTSTIDENDE FACADEDETALJE, JÆGERGÅRDSGADE FACADE - ÆGGEPAKKERIET, AARHUSACCORDIA BROOKLANDS, CAMBRIDGE
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UDVIKLINGSPRINCIPPER
NYBYGGERI – DEN RØDE TEGLBYDEL

BYDELEN
Bydelen fremstår i dag overvejende i røde tegl. Specielt de røde 
teglstenskarréer bidrager til at give bydelen et særligt homogent 
udtryk.

EKSISTERENDE OG NYT BYGGERI
De bevaringsværdige bygninger fremstår i røde tegl. For at nye byg-
ninger kan indskrive sig respektfuldt i kvarteret og bydelen, skal ny-
byggeri også opføres i tegl i røde nuancer.
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BELÆGNINGER
Langs udvalgte veje, pladser, kantzoner og grønne rum arbejdes 
med at føre de røde tegl med ned i belægningerne. Det er med til 
at sikre visuel og arkitektonisk sammenhæng i kvarteret.

DEN RØDE TEGLBYDEL
Tilsammen sikres et område med en unik kvalitet – ”den røde tegl-
bydel” – baseret på bydelens stedbundne karakter.  

PRINCIPSNIT: SENGEBYGNINGEN -  REGENBURGSGADE
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UDVIKLINGSPRINCIPPER
BOLIGTYPER

I kvarteret kan der etableres en bred vifte af forskellige boligtyper. 
Sengebygningen konverteres til boliger. Desuden etableres etage-
boliger og forskellige former for byrækkehuse i form af gårdhave-
huse, byhuse og kanthuse. 

Nedenfor er principperne for de forskellige boligtyper beskrevet.

E t a g e b o l i g e r  ( i n k l .  h a n d i c a p b o l i g e r )

S e n g e b y g n i n g e n  ( b o l i g e r )

B y h u s e  o g  e t a g e b o l i g e r

K a n t h u s e  ( s y d )  +  e t a g e b o l i g e r

K a n t h u s e  ( v e s t  o g  ø s t )  +  e t a g e b o l i g e r

G å r d h a v e h u s e

Ø v r i g t  b y g g e r i

U n g e b o l i g e r

E t a g e b o l i g e r  ( i n k l .  h a n d i c a p b o l i g e r )

S e n g e b y g n i n g e n  ( b o l i g e r )

B y h u s e  o g  e t a g e b o l i g e r

K a n t h u s e  ( s y d )  +  e t a g e b o l i g e r

K a n t h u s e  ( v e s t  o g  ø s t )  +  e t a g e b o l i g e r

G å r d h a v e h u s e

Ø v r i g t  b y g g e r i
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PRINCIPSNIT A-A

ETAGEBOLIGER
Der er arbejdet med robuste byggefelter med gode boligkvaliteter 
og opholdsarealer med gode dagslysforhold. Det betyder en gene-
rel maksimal højde på seks etager og en tilbagetrækning på øver-
ste etage. 

Etageboligerne findes både i traditionelle, lukkede karréer og i 
mere åbne karréstrukturer. Karréer skal indrettes med adgang til 
opgang fra gaden, hvilket er med til at skabe byliv, og det tillader folk 
at mødes, når de kommer og går. Det ses gerne, at boliger i stueeta-
ger indrettes enten som en høj stue eller kantzone for at beskytte 
beboerne mod indkig og samtidig sikre mere intime udkig. 

Generel højde 6 etager og 
tilbagetrækning på øverste etage    

Husdybde op til 12,5 m 
Gennemlyste lejligheder

Gårdrum med dagslys

Adgang fra gader med opgange - 
skaber byliv

EKS. TERRÆN

STØTTEMUR

PRINCIPSNIT B-B

B
B

A A
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SENGEBYGNINGEN  
Sengebygningen omdannes til boliger. Det kan gøres på flere  for-
skellige måder, for eksempel ved at indrette større lejligheder i to 
etager. 

Bygningen følger terrænet, som falder mod øst. Det åbner mulig-
hed for at give nogle af de nederste boliger direkte adgang til en 
lille sydvendt terrassehave. De øverste boliger kan få tagterrasser.  

Terrasse

Forhave

Indgang

Indgang

Indgang

Forhave

Type_02

Type_01

Opgang

Depot

K. 0

K. 2

UDVIKLINGSPRINCIPPER
BOLIGTYPER

GÅRDHAVEHUSE 
Gårdhavehusene ligger umiddelbart syd for sengebygningen og op-
føres i en til to etager. Bebyggelsen er lav for at sikre,  at der fortsat 
er indblik til sengebygningen. 

Bygningerne danner forside mod de offentlige rum på begge sider af 
byggefeltet. Mod sengebygningen skabes et lille stræde, der er med 
til at skabe en ny bymæssig kobling mellem det nye og det gamle. 
Bebyggelsen bidrager desuden til at understrege den nord-sydgåen-
de akse ved at indramme og definere parkrummet. 

Sengebygningen A09

gårdhavehuse 1-2 etg

stræde

forhave forhave vejstræde privat
kant

privat
kant

boliggade

rækkehuse 3 etg

A12

PRINCIPSNIT C-C

C
C

BYHUSE OG ETAGEBOLIGER 
Byhusene er tænkt som familieboliger i tre etager med små forha-
ver, en lille gårdhave og integrerede taghaver. Boligtypen giver mulig-
hed for at kombinere en central beliggenhed i byen med en indivi-
duel bolig, der inkluderer et lille, privat opholdsareal tæt på boligen.  

Boligtypen forventes at appellere til flere målgrupper. Topografien 
muliggør en terrassering mod syd, der både optimerer lysindfaldet 
og udsigtsforholdene for boligerne. Det muliggør også en halvt ned-
gravet p-løsning, der naturligt integreres i bebyggelsen.  

Afslutningerne på byhusene kan på grund af terrænforholdene laves 
som etageboliger, der medvirker til at skabe en diversitet i 
boligsammensætningen. 

Eksist terræn

 byhus
 Type_01

have
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Forhave
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PRINCIPSNIT D-D

D
D

BYHUSE HAVNEVIGEN, ISLANDS BRYGGE 
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KANTHUSE + ETAGEBOLIGER (SYD)  
Kanthusene mod Regenburgsgade og Rosenstien er 
tænkt som byhuse og etageboliger i skiftevis en, to og fire 
etager. Byggerierne skal optage det store terrænspring på 
op til  syv meter.

Der er flere muligheder for opdeling, der skaber lysind-
fald fra flere sider. Som etageboliger/etagebyhuse opdeles 
byggerierne i flere lejligheder i en eller flere etager. Den 
øverste får adgang fra forhaven mod boliggaden. De ne-
derste boliger får adgang fra Regenburgsgade/Rosenstien. 
Der er mulighed for fælles gårdhaver og balkoner på fle-
re niveauer.

Bebyggelserne kan også opføres som byhuse i fire eta-
ger med sydvendte gårdhaver. Den nederste bolig vil kun-
ne tilbyde egen parkeringsplads med indkørsel fra Regen-
burgsgade.
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UDVIKLINGSPRINCIPPER
BOLIGTYPER

PRINCIPSNIT E-E

E
E

ACCORDIA, CAMBRIDGE, ENGLAND ABODE AT GREAT KNEIGHTON, CAMBRIDGE

KANTHUSE (VEST OG ØST) OG ETAGEBOLIGER
Kanthusene terrasserer ned ad skrænterne mod vest og øst. 

Boligtypen åbner mulighed for både at arbejde med byhuse og eta-
geboliger. Der kan indarbejdes vandrette adgangssystemer, som mu-
liggør mindre lejligheder i et plan.  

Afslutningerne på kanthusene kan på grund at terrænforholdene la-
ves som etageboliger, hvilket medvirker til at skabe en diversitet i 
boligsammensætningen. Hustypen i tre etager rummer mulighed for 
at lave en bolig i ét plan i stueetagen og en bolig i to plan ovenpå. 

Eksempler på variationer i sammensætning af boformer inden for 
typologierne i syd:

terrasse

Eksist terræn

 byhus 
Type_02

 byhus 
Type_01

Indgang

Indgang

Lille byhus 5 stk.110 m2 

Stort byhus 5 stk.175 m2 

Lille byhus type 2. 10 stk.110m2 

Penthouselejlighed 2 plan. 5 stk.175 m2 

Lille byhus 20 stk.110 m2 

Penthouselejligheder 2 etager 10 stk.100 m2 

Ungdomsbolig 10 stk. 40 m2 

Lille byhus 14 stk.110 m2 

Familielejlighed 3 stk.130 m2 

Penthouselejlighed 7 stk. 130 m2 

Eksempler på variationer i sammensætning 

af boformer inden for typologierne i syd

PRINCIPSNIT F-F

F F

Lille byhus 5 stk.110 m2 

Stort byhus 5 stk.175 m2 

Lille byhus type 2. 10 stk.110m2 

Penthouselejlighed 2 plan. 5 stk.175 m2 

Lille byhus 20 stk.110 m2 

Penthouselejligheder 2 etager 10 stk.100 m2 

Ungdomsbolig 10 stk. 40 m2 

Lille byhus 14 stk.110 m2 

Familielejlighed 3 stk.130 m2 

Penthouselejlighed 7 stk. 130 m2 

Eksempler på variationer i sammensætning 

af boformer inden for typologierne i syd

EKSEMPLER PÅ VARIATIONER I SAMMENSÆTNING AF BOFORMER 
INDENFOR TYPOLOGIERNE.
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TIDS- OG ETAPEPLAN

MIDLERTIDIGHED BANER VEJ FOR OMDANNELSEN 
Området har allerede dannet ramme om en række midlertidige ak-
tiviteter, som understøtter udviklingen af det fremtidige bykvarter. 
Konkrete eksempler omfatter events, blandt andet den Reumert-
prisvindende teaterforestilling, ”Det Åbne Hjerte,” under Aarhus 
Festuge i 2019 samt kunstudstillinger og koncerter. 

Der er også udlejet en del midlertidige lokaler til kunstnere, musi-
kere og kreative erhverv mv. Størstedelen af lejemålene vil dog op-
høre, når arbejdet med realiseringen af Udviklingsplanen går i gang. 

Projekt Udenfor har desuden etableret et levefællesskab, der funge-
rer som social inkubator, hvor tidligere hjemløse bygger deres egne 
hjem. Derigennem udvikler de hjemløse kompetencer til at indgå 
i andre fællesskaber og oplever en øget inklusion i det omgivende 
samfund. Levefællesskabet er med udgangen af 2020 overdraget til 
Aarhus Kommune (MSB).

Hertil kommer åbningen af Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH) 
med tilhørende ungeboliger. UKH er for unge i alderen 15-30 år. 
Det er et mangfoldigt sted, der rummer mange forskellige men-
nesker og har plads til kreative udfoldelser, iværksætteri og events. 
Der vil blive arbejdet med at understøtte og finde synergier imel-
lem bydelen og Ungdomskulturhuset både på kort og langt sigt.

TIDSPLAN
Aarhus Kommune vurderer, at området kan udvikles til et nyt 
bykvarter i løbet af seks til otte år fra Udviklingsplanens vedtagelse. 
Det betyder forventeligt, at området kan være udbygget omkring 
2028-2030, afhængig af konjunkturer mv. 

UDBUD
Området opdeles i 21 mindre byggefelter, og der vil forventeligt 
være 4-5 udbud, som tilrettelægges, så det giver mest mening i for-
hold til en etapevis udvikling af området.
  
Aarhus Kommune ejer alle arealer inden for området. De eksiste-
rende bygninger, som skal bevares, og kommende byggefelter vil 
blive udbudt i overensstemmelse med lov om kommunernes sty-
relse, § 68, og bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om of-
fentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste 
ejendomme. 
 
Udviklingsplanen rummer en åbenhed over for, at bebyggelsen og 
arkitekturen i de enkelte etaper udvikles i tæt dialog med de fremti-
dige udviklere og dermed med disses arkitekter og øvrige rådgivere.  
 
Aarhus Kommune vil i forbindelse med salg lægge vægt på, at kom-
mende projekter vil opfylde Udviklingsplanen, herunder strategier 
for bevaring af kulturmiljøet i området.

4

PROJEKT UDENFOR, LEVEFÆLLESSKABET FÆLLESSPISNING, UNGDOMSKULTURHUSET AARHUS (UKH)

80    |  UDVIKLINGSPLAN FOR AMTSSYGEHUSET 

A01

A02
A03

A07

A04

A08

A09

A11 A12 A13 A14 

A15 A16 A17 A18
Daginstitution

A19 A20 A21

A06A05

A10

BYGGEFELTER

Side 141



83

ØKONOMI

Aarhus Kommunes køb af området er baseret på en udnyttelse 
svarende til ca. 101.500 etagekvadratmeter byggeri i området som 
helhed.  

Byrådets forudsætning for udviklingen af området er, at udviklingen 
skal ske på et bæredygtigt, økonomisk grundlag. Dette indebærer, at 
der gennem grundsalg skal sikres tilstrækkelige indtægter til at kun-
ne dække de nødvendige investeringer i jordkøb, byggemodning, in-
frastruktur, finansieringsomkostninger og andre udgifter, der er re-
levante for udviklingen af hele kvarteret. 

Økonomiske analyser sandsynliggør, at der kan opnås økonomisk 
balance i Udviklingsplanen.

5
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BESKRIVELSE AF KULTURMILJØET

APPENDIX

I anden halvdel af 1800-tallet begyndte der at ske markante frem-
skridt i behandlingen af legemlige og psykiske sygdomme. Dette be-
tød også opførelsen af nye og efter samtidens målestok større og 
mere moderne sygehuse.  

Før ca. 1930 fungerede mange af de danske sygehuse som selvstæn-
dige driftsenheder. I løbet af 1930’erne 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 sygehu-
se i amtet kunne derved henvise flere eller særligt behandlingskræ-
vende patienter til de centrale sygehuse. Udviklingen blev blandt 
andet støttet af en statslig refusion, der blev givet nybyggeri, og ef-
ter 1960 havde større danske provinsbyer både et kommunalt og 
et amtsligt ejet centralsygehus. Opførelsen af 1900-tallets nye syge-
huse ses ofte herhjemme som særlige bygningsanlæg, der markerer 
sig i bylandskabet. 

Det første amtssygehus i Aarhus blev opført på Frederiksbjerg i 
1882 og blev i 1907 udvidet med den nu forsvundne hovedbygning 
langs Ingerslevs Boulevard. På grund af et stærkt stigende befolk-
ningstal for det område, som Amtssygehuset dækkede, opstod der 
hurtigt et behov for nye udbygninger. Omkring 1930 købte Aar-
hus Kommune det gamle Amtssygehus på Frederiksbjerg (sygehu-
set blev i 1940’erne omdannet til kommuneskole). Samtidig  tilbød 
Aarhus Kommune Aarhus Amt grunden ved Viborgvej gratis, til op-
førelsen af et nyt og større amtssygehus.

Ankommer man til Amtssygehusområdet gennem porten fra Ta-
ge-Hansens Gade, træder man ind et sted, der rummer mange for-
skellige historier – heraf mange dybt personlige fortællinger. Det er 
af mange grunde et område, som adskillige aarhusianere har et for-
hold til enten som arbejdsplads, som patient eller som pårørende.  
Det tidligere Amtssygehus er et markant anlæg med de karakteri-
stiske røde murstensbygninger, der er organiseret efter en praktik 
i forhold til den daglige hospitalsfunktion og med en velovervejet 
disponering i forhold til beliggenhed og kontekst. Herudover inde-
holder området fortællinger om en særlig tid i vores kulturhistorie, 
en historie, der afspejler en ny måde at bygge hospital på – central-
sygehusene.  ”Helbrede – lindre – trøste,” som der i mange år stod 
over porten, er en fortælling om en mere medmenneskelig tilgang 
til sygdom, og om lys, luft og rekreation som en del af den helbre-
dende behandling.  

DET OPRINDELIGE ANLÆG
Det oprindelige anlæg fremstår med en grundplan og bygnings-
arkitektur, hvor nyklassicisme og funktionalisme forenes i et eget 
formsprog. Symmetri i kombination med få, men betydningsfulde 
bygningsdetaljer er bærende for det samlede udtryk. 
Anlægget er akseopdelt anlagt: Hovedindgangen gennem porten 
midt i portbygningen mod Tage-Hansens Gade fortsætter i en cen-
tral ”hovedgade” langs sengebygningen, og midteraksen i havean-
lægget mod syd peger frem mod den tragtformede Regenburgs 
Plads ved Silkeborgvej.  

Det arkitektoniske hovedgreb er således en klar opdeling i en tek-
nisk og en behandlingsorienteret bebyggelse i anlæggets nordlige 
del og den rekreative patientfløj, der afgrænser parkanlægget på pla-
teauets sydlige del. Den varierende skala og vekslen mellem de min-
dre, velproportionerede ”gaderum” mod nord og det åbne, brede 
rum med kig over Aarhus mod syd karakteriserer det oprindelige 
anlæg. Koblingen til den øvrige by er velovervejet. 

Selvom senere udvidelser og tilbygninger har sløret det arkitek-
toniske hovedgreb, er dette stadig aflæseligt, idet de oprindelige 
bygninger fortsat tegner strukturen. Anlægget vurderes at være et 
godt eksempel på et markant bygningsværk fra en tid, hvor ikke ale-
ne sygehusvæsnet udviklede sig, men også interessen for det enkle 
og stærke greb i arkitekturen, der kommer til udtryk i det bygge-
de miljø. 

Områdets oprindelige bebyggelse og bebyggelsesplan rummer væ-
sentlige arkitektoniske kvaliteter, og mange af de bygningsmæssige 
kvaliteter står velbevarede. Der er gennem tiden foretaget tilbyg-
ninger og opført en række bygninger af lavere arkitektonisk værdi, 
som i dag præger det samlede udtryk. Samlet set fremtræder om-
rådet således med en overvejende velbevaret oprindelig bebyggelse 
i en delvist bevaret struktur.   

BÆRENDE ELEMENTER
» De ældste hospitalsbygninger 
» Akser og symmetri 
» Hovedgreb: Rummet og udsigten mod syd med den store, do-
minerende sengebygning 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 Ta-
ge-Hansens Gade

6
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SYGEPLEJERSKER FORAN SENGEBYGNINGEN
CA. 1950 (FOTO: BØRGE VENGE) PORTBYGNINGEN

SENGEBYGNINGEN OG DIREKTØRBOLIGEN SET FRA NORDØST, CA. 1935 
(FOTO: AAGE FREDSLUND ANDERSEN)

ÅBNINGEN AF AMTSSYGEHUSET, 1935 (FOTO: AAGE FREDSLUND ANDERSEN) LUFTFOTO, 1954

AMTSSYGEHUSET SET TAGE-HANSENS GADE FØR ANDRE BEBYGGELSER SKØD OP
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PARKANLÆGGET OG DEN GRØNNE STRUKTUR
Et af de bærende hovedgreb fra den oprindelige bebyggelsesplan 
er parkanlægget – den grønne struktur med beplantningsbælterne 
omkring området.    

I forbindelse med opførelsen af Amtssygehuset blev friarealerne 
disponeret ud fra en landskabsplan. Her ses haveanlægget syd for 
sengebygningen og nye beplantningsbælter mod vest, syd og øst ty-
deligt. I forbindelse med sygehuset havde parken en helt klar funk-
tion som et helsebringende element for øje, sind og krop. I kraft af 
terrænbearbejdninger ligger parken på et plateau med et stort ni-
veauspring ned mod Regenburgs Plads. 

Amtssygehuset er siden udvidet med lavere bygninger i parkanlæg-
get. Alligevel fremstår den grønne struktur frodigt bevokset og er 
et stort karaktergivende træk i området. 

Den oprindelige parkplan var baseret på et stort åbent område. I 
transformationen fra amtssygehus til bykvarter fastholdes koncep-
tet med en parkbaseret akse fra patienthotellet til sengebygningen 
mod Regenburgs Plads – men parken nytænkes og gøres flerfunk-
tionel. 

Den karaktergivende beplantning, som omkranser parkanlægget, af-
skærmer samtidig parkanlægget og Amtssygehuset mod omgivel-
serne. Randbeplantningen har dermed haft en særlig funktion i for-
hold til at skabe mulighed for ro og dermed bedre rekreation for 
patienter og pårørende. Størstedelen af randbeplantningen fjernes 
for at åbne området og sikre bedre sammenhæng mellem det nye 
kvarter og den omgivende bydel.  

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
De oprindelige bygninger er tegnet og bygget i årene 1932-35 og er 
alle klassificeret som bevaringsværdige, i modsætning til en række 
senere byggerier i  området. 

Bygningerne fra 1930’erne har en markant arkitektonisk karakter, i 
en særlig fortolkning af samtidens nyeste arkitektur med rødt mur-
værk og vandrette gule bånd, markante og meget smukke indgangs-
partier og en gennemtænkt kvalitet i udførelsen af få, men karak-
tergivende detaljer. 

Særligt karakteristisk for arkitekturen i den oprindelige bebyggel-
se er således den meget lave taghældning, det røde murværk med 
vandrette, gule bånd og de markerede og ofte afrundede indgangs-
partier. Altaner og trappetårne er sammen med andre fremhævede 
partier moduleret eller ”trukket” ud af facaden – et træk, der giver 
variation, samtidig med at det er en naturlig del af helheden.                                                                            
Arkitekturen balancerer mellem nyklassicisme og funktionalisme, 
hvor symmetri i kombination med få, men betydningsfulde byg-
ningsdetaljer forenes i et særligt elegant formsprog. De er således 
vigtige for det samlede udtryk.  
Hver bygning har desuden en særlig skala, disponering og proporti-

onering, der er med til at understøtte den tidligere funktion og den 
overordnede struktur i anlægget. Ved funktionsændring – herunder 
evt. tilføjelse af nye bygningselementer – skal hver enkelt bygning 
vurderes i forhold til ny funktion under hensyn til de gennemgåen-
de værdier og de værdier, der er særlige for den enkelte bygning.  
Områdets oprindelige bygninger er registeret som bevaringsværdi-
ge fra niveau 2-4 efter SAVE-metoden.  

GENNEMGÅENDE BÆRENDE TRÆK I BEBYGGELSEN:

» Lav taghældning og en tung bygningskrop
» Ensartede materialer og farver
» Det røde murværk og de vandrette gule bånd
» Markerede indgangspartier
» Modulerede partier i facaden indgår i helheden

TILSTAND
Bygningerne bærer præg af at være mere end 80 år gamle samt af 
senere om- og tilbygninger. En vurdering af de bevaringsværdige 
bygningers udvendige bygningsdele samt en screening af disse byg-
ningers indvendige bygningsdele har indikeret, at bygningernes til-
stand på en række punkter kræver en omfattende renovering og 
ombygning, hvis de skal anvendes til nye formål. 

Den oprindelige tagkonstruktion fremstår umiddelbart i brugbar 
stand. Dog står alle tagbelægninger til udskiftning. Facader fremstår i 
brugbar stand, dog med mindre skader. Altaner trænger til gennem-
gribende renovering. Vinduer og facadedøre forventes udskiftet ved 
ændret anvendelse.  

Indvendigt fremstår bygningerne generelt i nedslidt stand. Den 
fremtidige anvendelse har stor betydning for omfanget af renove-
ringer (eksempelvis energirenovering), ligesom nutidens og fremti-
dens ønsker til boliger vil have stor betydning (eksempelvis ønsker 
om altaner). 

Alt andet lige kan der med ældre byggeri forventes istandsættelse 
og renovering. Det er ikke nødvendigvis omfattende ændringer, der 
skal til. Det skal ses i en samlet vurdering, hvor udskiftning af var-
meanlæg, funktion, tilstand, arkitektur og nødvendige tiltag (for ek-
sempel forsatsvinduer) vurderes.  Der skal tages hensyn til propor-
tioner og materialer samt arkitektonisk udformning og tilpasning i 
den nye plan for området. 

PATIENTHOTEL, AMTSSYGEHUSET SKORSTEN, BAGSIDE KAPEL, AMTSSYGEHUSET

KAPEL OG KAPELGÅRDEN, AMTSSYGEHUSET  DIREKTØRBOLIGEN, AMTSSYGEHUSET - 

B e v a r i n g s v æ r d i  2

B e v a r i n g s v æ r d i  3

B e v a r i n g s v æ r d i  4

B e v a r i n g s v æ r d i  2

B e v a r i n g s v æ r d i  3

B e v a r i n g s v æ r d i  4

SAVE-registering

De oprindelige bygningers bevaringsværdi er registeret efter SAVE-metoden.
Bevaringsværdien vurderes af arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig 
værdi, originalitet og tilstand. Bevaringsværdien går fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste. 

Bygninger med den højeste værdi (1) vil som oftest, men ikke altid, være fredede byg-
ninger eller folkekirker. 

Bygningerne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie, og 
håndværksmæssige udførelse er lokalt fremtrædende eksempler indenfor deres slags, 
eller bygninger, der i kraft af deres placering er umistelige for en helhed.

Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede ud-
skiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren. Her vil enkle og gennemtænkte 
udskiftninger eller renoveringsarbejder ofte kunne styrke bygningernes udtryk.

Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden særligt arkitektonisk 
udtryk eller uden væsentlig historisk betydning. Det kan også være bygninger, der er så 
ombyggede eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed.

  Kilder: 
  » https://aarhuswiki.dk/wiki/Aarhus_Amtssygehus
  » http://amtssygehusarkivet.dk/
  » SAVE-registrering
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SENGEBYGNINGEN (også kaldet Patientbygningen)           
(bevaringsværdi 3)
Den ca. 200 meter lange og tre - fire etager høje bygning er anlagt 
med orientering mod syd. Der er udsigt over parken og Aarhus by 
fra bygningen. I østfløjen lå den medicinske del, i vestfløjen den ki-
rurgiske del, og i bygningens midte lå en centralhal, der blev forbin-
delse til den T-formede behandlingsbygning mod nord.  
Sengebygningen er en væsentlig del af det oprindelige anlæg, og på 
trods af tilbygningerne mod syd, står bygningen stadig meget mar-
kant. Bygningen har særligt markerede patientindgange, mens der 
mod syd er større glaspartier for at få så meget lysindfald som mu-
ligt i stuerne. Bygningen forventes omdannet til boliger.  

PORTBYGNINGEN (også kaldet Funktionærbygningen)        
(bevaringsværdi 2)
Bygningen har fungeret som administrationsbygning og har samtidig 
været hovedadgang til sygehuset.  Over portåbningen ses det karak-
teristiske AARHUS AMTSSYGEHUS i gule mursten. Det var også 
her  skiltet ”helbrede – lindre – trøste” tidligere hang under por-
ten. Skiltet er nedtaget af Region Midt og taget med til det nye Uni-
versitetshosptal. Bygningen som helhed er en af de mest markante 
i anlægget. Bygningen forventes fremadrettet anvendt til erhverv.  

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
EN BESKRIVELSE AF DE BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OG BEVARINGSVÆRDIER FREMGÅR NEDENFOR. 

KAPEL OG KAPELMUR                                                           
(bevaringsværdi 3)
Kapellet er en del af anlægget, og den omkransende kapelmur og 
gården med brolægning i påfuglemønster er omfattet af bevarings-
værdien for kapellet. Fremover forventes kapellet anvendt til kul-
turformål, erhverv eller andre bylivsunderstøttende funktioner.

PATIENTHOTEL                                                                       
(bevaringsværdi 3)
Patienthotellet, der oprindeligt er opført som Økonomibygning 
med køkken og systue i kælderen, består af to høje længer i tre eta-
ger adskilt af en lav mellembygning. Det velproportionerede hus har 
fine detaljer, særligt indgangspartierne. Patienthotellet er omdannet 
til Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH) med tilhørende ungeboliger. 

VASKERI- OG VÆRKSTEDSBYGNING, herunder skorsten                   
(bevaringsværdi 3)
Vaskeri- og værkstedsbygningen har fine proportioner og detaljer. 
Bygningen har oprindeligt huset store kedler og har gennem årene 
rummet forskellige tekniske funktioner. Skorstenen, der også er en 
del af bygningen, vurderes at være en vigtig del af det oprindelige 
anlæg. Vaskeri- og værkstedsbygningen omdannes til kulturformål, 
erhverv eller andre bylivsunderstøttende funktioner. 

KIOSK                                                                                     
(bevaringsværdi 4)
Kiosken, eller ’Hellen’, er også en del af det oprindelige anlæg. Ki-
osken understøtter den oprindelige materialeholdning i området 
og den lave skala og tætte struktur i det nordlige område mod 
Viborgvej. Bygningen understøtter desuden indgangen til området 
fra Viborgvej. Der er naturligt en tydelig sammenhæng til de øvri-
ge, oprindelige bygninger. Kiosken forventes i fremtiden anvendt til 
kulturformål, erhverv eller andre bylivsunderstøttende funktioner.

SERVICEBYGNING                                                               
(bevaringsværdi 4)
Servicebygningen er en velproportioneret mindre bygning, som un-
derstøtter helheden. Sammenbygningen med kapellet er en væsent-
lig faktor. Servicebygningen ventes i fremtiden anvendt til kulturfor-
mål, erhverv eller andre bylivsunderstøttende funktioner.

DIREKTØRBOLIG                                                                       
(bevaringsværdi 3)
Villaen bryder skalamæssigt den øvrige bebyggelse, men har resten 
af anlæggets bygningsdetaljer. Huset er velproportioneret og ligger 
lidt tilbagetrukket fra det øvrige anlæg. Bygningen blev oprindeligt 
opført som tegnestue for Axel Høeg-Hansen under forudsætning 
af, at bygningen kunne ombygges og udvides til en direktørbolig, når 
arbejdet var udført. Bygningen rummer god fortælleværdi og arki-
tektonisk kvalitet, der udtrykker den tiltænkte boligfunktion. Direk-
tørboligen forventes i fremtiden anvendt til kulturformål, erhverv 
eller andre bylivsunderstøttende funktioner.
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1 Indledning 

 
Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljørapport har været 
fremlagt i offentlig høring i perioden 7. maj 2021 til 2. juli 2021.  

I samme periode har der været en separat høring om ophævelse af gældende lo-
kalplan nr. 88, Århus Amtssygehus – udvidelse, Tage Hansens Gade i Aarhus. 

Formålet med udviklingsplanen er at udstikke de overordnede rammer for udviklin-
gen af byudviklingsområdet på Tage-Hansens Gade. Planen indeholder blandt an-
det en overordnet fysisk plan, hvor der udpeges arealer til boliger og erhverv samt 
overordnede forbindelser og vejstrukturer. 

Aarhus Kommune har vurderet, at udviklingsplanen for Amtssygehuset er omfattet 
af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven, og at der ifølge § 8 stk. 1, 
nr.1. skal gennemføres en miljøvurdering. 

Miljørapporten omfatter en vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved udvik-
lingsplanens realisering, samt en vurdering af eksisterende miljømæssige forhold 
(0-alternativet). 

Miljøpåvirkningen er afgrænset til at omfatte følgende miljøfaktorer: 

› Vejtrafikstøj 

› Trafikafvikling 

› Trafiksikkerhed 

› Kulturmiljø 

› Grundvandssænkning og bevaringsværdige bygninger. 

 
Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, skal der i forbindelse med den endeligt 
vedtagne plan udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver: 

› Hvordan miljøhensyn er integreret i planen; 

› Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, 
er taget i betragtning; 

› Hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne 
program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behand-
let, og 

› Hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af 
planen eller programmet. 

 

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med den endelige 
vedtagelse af udviklingsplanen. 

2 Integration af miljøhensyn 

 
Miljøvurderingen er udarbejdet med henblik på at sikre en integration af miljøhen-
syn i udviklingsplanen.  
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Udviklingsplanen integrerer miljøhensyn på flere måder: 

› Udviklingsplanen sikrer via bestemmelser, at de gældende støjkrav kan over-
holdes såvel indendørs som på udendørs opholdsarealer 

› Udviklingsplanen understøtter en fremtidig løsning for højklasset kollektiv trafik 
på Viborgvej og overensstemmelse med mobilitetsplanen 

› Udviklingsplanen sikrer, at den primære vejtilslutning ved Viborgvej på sigt kan 
signalreguleres. Desuden understøtter planen en revideret vejbetjening fra 
Tage-Hansens Gade og Regenburgsgade.  

› Udviklingsplanen sikrer kulturmiljøet via en række udviklingsprincipper, som 
dels sørger for, at bevare helhedsindtrykket af området og dels tager hensyn til 
de væsentligste kulturhistoriske værdier.  

› Udviklingsplanen sikrer et overordnet kendskab til jordbunds- og grundvandsfor-
holdene og fokus på eventuelle sætninger i forbindelse med ændringer i grund-
vandsstanden i det efterfølgende arbejde.  

3 Offentlighedsfasen og indkomne høringssvar   

 
Miljørapporten har fungeret som et oplysningsgrundlag for udarbejdelsen, vedta-
gelsen og fremlæggelsen af udviklingsplanen.  

I denne sammenfattende redegørelse beskrives det hvordan inputs i høringspro-
cessen, herunder høringssvar, er taget i betragtning. 

Der er indkommet i alt 22 høringssvar til de to høringer. Der er fremsendt 21 hø-
ringssvar til forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset og 1 høringssvar til forslag 
om ophævelse af gældende lokalplan. Sidstnævnte vedrører dog ikke specifikt op-
hævelse af lokalplanen, men er mere generel i forhold til Udviklingsplanen. Hø-
ringssvarene er derfor behandlet samlet.  

Der er kommet to høringssvar fra foreninger / organisationer, to høringssvar fra 
myndigheder og 18 høringssvar fra privatpersoner. Der henvises til bilag 3 for en 
samlet oversigt over alle høringssvar samt til bilag 4 for en oversigt over besvarel-
sen af indkomne høringssvar. 
 
På baggrund af høringssvarene foretages der en mindre justering i udviklingspla-
nen: 

› Byparken gøres større, idet byggefelterne A09 og A10 udgår og i stedet konver-
teres til bypark. Se også nedenstående illustrationsplan. 

Side 150
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Justeringen i udviklingsplanen relateret til byparken har kun positive indvirkninger 
på de miljøvurderede faktorer (vejtrafikstøj, trafikafvikling, trafiksikkerhed, kultur-
miljø samt grundvandssænkning og bevaringsværdige bygninger). Konsekven-
serne som følge af ændringen vurderes derfor overordnet set at være ubetydelige. 
På den baggrund vurderes det, at miljørapportens vurderinger af de miljømæssige 
konsekvenser er dækkende for den endelige udviklingsplan.    

4 Alternativer 

 
Miljørapporten skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af 0-alter-
nativet. 0-alternativet medtages i miljøvurderingen som referenceramme for at 
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kunne sammenholde konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af udvik-
lingsplanen. 0-alternativet beskriver det scenarie, at udviklingsplanen ikke vedta-
ges, så eksisterende forhold videreføres.  

Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold inden for udviklingsområdet, 
som derfor fortsat vil være udlagt til område med offentlige formål og byomdannel-
sesområde iht. kommuneplanrammer030405BL og omfattet af lokalplan nr. 088 for 
Århus Amtssygehus – udvidelse, Tage-Hansen Gade i Århus. Udviklingen af områ-
det vil derfor kunne ske inde for rammerne fastsat i lokalplan nr. 088.  

Der er ikke belyst andre alternativer til planlægningen ud over 0-alternativet.  

Miljøvurderingen er således baseret på den offentliggjorte udviklingsplan. Der har 
ikke været vurderet på andre alternativer. 

5 Overvågning 

 
I henhold til § 12, stk. 4, i miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de væ-
sentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse. 

Miljøvurderingen af udviklingsplanen har vist, at der ikke forventes at være væsent-
lige miljøpåvirkninger fra de aktiviteter og anlæg, som udviklingsplanen muliggør. 
Der vil derfor ikke være behov for særskilte overvågningstiltag. 

Flere forhold overvåges gennem kommunens almindelige planlægning og admini-
stration. Dette gælder f.eks. i medfør af byggelovgivningen og miljøbeskyttelseslov-
givningen. Derudover foreslås ingen særskilte overvågningstiltag.  
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TEKNIK OG MILJØ 
Bystrategi, Arealudvikling og Al-
mene Boliger 
Aarhus Kommune 

Arealudvikling 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 

Telefon: 89 40 23 60 
Direkte telefon: 41 87 67 94 

E-mail:
arealogalmene@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
dbrl@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sagsbehandler: 
Britta Lyager Degn 

Bilag 3

Samlede høringssvar fra de offentlige 
høringer

Forslag til Udviklingsplan for 
Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering 
(H303) 

Høringsperiode 7. maj 2021-2. juli 2021 
Antal høringssvar: 21 

samt 

Ophævelse af lokalplan nr. 88 ved 
Amtssygehuset (H304)  

Høringsperiode 7. maj 2021-2. juli 2021 
Antal høringssvar: 1 
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FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN
FOR AMTSSYGEHUSET MED
TILHØRENDE MILJØVURDERING
(H303)

Samlede høringssvar
Start på høring 07/05/2021
Høringsfrist 02/07/2021
Antal høringssvar 19 + 1 høringssvar modtaget i hovedpostkasse høringssvar modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform

+ 2 høringssvar modtaget via Teknik og Miljøs hovedpostkasse 

21 høringssvar modtaget i alt
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Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med 

tilhørende miljøvurdering 

Noa Skouby 

Forening / organisation 

Ungeforeningen Ungdomskulturhuset UKH 

HS1912970 
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2-07-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS1912970
Dato for oprettelse: 2021-07-02 08:31:10

Afsender

Navn: Noa Skouby
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Ungeforeningen Ungdomskulturhuset UKH

Indhold

Området omkring UKH

Vi synes, det er vigtigt, at der tages hånd om følgende:
Der eksisterer allerede flere veletablerede kulturorganisationer i området. Især kulturinstitutionen UKH fylder en del. I huset
bliver der ofte holdt både inden- og udendørs events, hvor der bliver spiller højt musik. Er det så en god ide at bygge en 6
etageres bygning med private boliger lige ved siden af? Det virker umiddelbart ikke sådan. Potentielle konflikter forudsaget
af geografiske lokationer er vigtigt at tænke med ind i udviklingsplanen. Det er smart, hvis man kan undgå unødvendige
konflikter. Et bud på en løsning på problemet kunne være at gøre det til en erhversbygning med kontorpladser. Det vil give
flere virksomheder mulighed for at etablere sig i Aarhus, hvilket skaber flere arbejdspladser til de mange arbejdsløse. Støj
om aftenen ville heller ikke være et problem, da det kun er de færreste der arbejder på den tid.
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Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med 

tilhørende miljøvurdering 

Lene Kjærgaard Borgen 

Myndighed 

Kultur og Borgerservice 

HS2678474 

H303 
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2-07-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS2678474
Dato for oprettelse: 2021-07-02 12:21:43

Afsender

Navn: Lene Kjærgaard Borgen
Udtaler sig som: Myndighed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Kultur og Borgerservice

Indhold

MKB høringssvar

Se vedhæftede
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Høringssvar fra Kultur og Borgerservice vedr. udviklingsplanen 
for Amtssygehuset 

Kultur og Borgerservice synes det er en spændende og ambitiøs plan for 

udviklingen af det tidligere Amtssygehus. Udviklingsplanen giver mulighed 

for at nytænke, hvordan man kan udvikle et område, hvilket der bl.a. er gode 

erfaringer med fra udviklingen af Sydhavnsområdet.  

Amtssygehuset rummer et stort potentiale for at blive et unikt mødested for 

unge fællesskaber. Det vil kunne bidrage til at skabe et aktivt byliv i det nye 

kvarter, ligesom det vil bidrage til at åbne området for de omkringliggende 

boligområder og binde kvarteret sammen med den omkringliggende by.   

27 % af Aarhus Kommunes befolkning udgøres af unge mellem 18 og 29 år. 

Aarhus er således en ung by befolkningsmæssigt set, hvor der er et stort 

behov for at understøtte ung-til-ung mødesteder og fællesskaber. 

I 2019 købte Kultur og Borgerservice sammen med Sociale Forhold og 

Beskæftigelse det tidligere Patienthotel og storkøkken, for at etablere 

Ungdomskulturhuset (UKH) samt 24 ungeboliger. Købet var en politisk 

beslutning truffet af Byrådet.  

Siden købet er UKH etableret i bygningerne, ligesom der ved hjælp fra 

RealDania er indrettet 24 ungeboliger i vestfløjen, hvoraf de 12 er til sårbare 

unge og de andre 12 er til studerende. Alle 24 boliger er udlejet og der er 

venteliste til boligerne. 

Der er i øjeblikket en enestående mulighed for at bygge videre på 

fundamentet fra UKH og skabe et trygt fysisk miljø for unge med fokus på 

aktiviteter, som går på tværs af kunst, kultur, sport og andet forenings- og 

ungdomsliv. Vi har et stort ønske om, at områdets potentiale som mødested 

for unge bliver tænkt med i det videre arbejde med udviklingen af området. 

Kultur og Borgerservice har følgende konkrete opmærksomhedspunkter i 

forhold til udviklingsplanen:  

1. Tag hensyn til UKH og ungeboligerne ifm. placeringen af bygningen

mellem UKH og Viborgvej

Vi gør opmærksom på, at bygningen der ønskes placeret mellem UKH og

Viborgvej, og som tænkes opført som en 6 etagers høj bygning, umiddelbart

kommer til at ligge meget tæt på UKH, specielt den del af bygningen, som er

tegnet ind ved UKHs vestfløj.

UKHs vestfløj benyttes af unge kunstnere og musikere, som på 1. og 2. sal 

lejer sig ind i små lokaler. Der er således en del musikøvelokaler her, som 

genererer en del støj. UKH er en gammel bygning og er langtfra lydtæt. 

KULTUR OG 

BORGERSERVICE 
Sekretariatet 

Aarhus Kommune 

Sekretariatet 

Rådhuset 

8000 Aarhus C 

Telefon: 89 40 23 81 

E-mail:

post@mkb.aarhus.dk

www.aarhus.dk 
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Boliger, der placeres så tæt på denne del af UKH, vil kunne opleve 

støjgener, hvilket er vigtigt at orientere kommende bygherrer om. 

Derudover vil vi gøre opmærksom på, at der i ungdomsboligerne i UKHs 

østfløj bor sårbare unge. Vi vil opfordre til, at Sociale Forhold og 

Beskæftigelse inddrages i det videre arbejde omkring placering af den nye 

bygning, så de kan vurdere, om der er hensyn, som skal tænkes ind.   

Endelig vurderer vi, at bygningen med sine 6 etager vil komme til at lukke af 

for lys og luft i området. Vi vil derfor anbefale, at bygningens højde ikke 

bliver højere end den nuværende bygnings. 

2. Tilpas udearealerne omkring UKH til de unge

UKH er et sted for unge kreative og unge kunstnere. Det er således et hus,

hvor der hver dag er aktiviteter af meget forskellig karakter og som tiltrækker

en stor gruppe unge. En del af aktiviteterne er koncerter og festivaler, som

fylder noget både lydmæssigt men også pladsmæssigt. De unge elsker at

bruge udendørsarealerne til aktiviteter, og vi vil derfor gøre opmærksom på,

at vi ønsker dette fortsat kan ske når omdannelsen af området er en realitet.

Kultur og Borgerservice ønsker, at der tænkes i en ung kodning af 

udearealerne i området omkring UKH, som de unge inviteres til at være med 

til at udvikle og skabe. Vi vil anbefale, at der tænkes i områder, hvor 

bevægelse og urban sport kan finde sted. 

3. Giv mere plads til indendørs- og udendørs bevægelsesfaciliteter

I udviklingen af området ved UKH, nord for den kommende Allé Gade,

anbefaler Kultur og Borgerservice, at der tænkes i at placere offentlige

funktioner. Vi vil her pege på behovet for plads både indendørs og udendørs

til sport og bevægelsesaktiviteter, som oplagt kan placeres i Teknisk

Afdeling (Værkstedsbygningen) ligesom vi vil pege på Kapellet som en

oplagt facilitet til kunstneriske aktiviteter såsom teater og dans.

Med det store pres på idrætsfaciliteterne i Aarhus opfordrer Kultur og 

Borgerservice til, at der tænkes i at anvendes byens rum på nye måder, så 

de kan udgøre et alternativ til de klassiske idrætsanlæg og indendørs 

træningsrum. Dette vil kunne afhjælpe det stigende pres på kommunens 

fritidsfaciliteter og understøtte unges mulighed for et aktivt idræts- og 

fritidsliv. 

4. Sørg for sikre og gode trafikforhold

Kultur og Borgerservice bakker meget op om, at området ønskes gjort til lav

hastighedsområde for bilister. Med børnefamilier og mange unge der færdes

i området på cykel, bør trafikken indrettes på de svage trafikanters

præmisser.
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I forhold til parkering vil vi opfordre til, at der tænkes cykelparkering ind i hele 

området men specielt ved UKH og meget gerne overdækket. 

5. Tag hensyn til UKH ifm. stillingtagen til tilbygninger på eksisterende

bygninger

På s. 69 er der i afsnittet Tilbygninger skrevet, at der i hvert enkelt tilfælde

skal tages stilling til, om de enkelte tilbygninger til de ældste bygningsdele

skal fjernes eller bibeholdes. I UKHs bygning er der to tilbygninger. Den ene

er på taget og indeholder en elevator til ungeboligerne. Den er således svær

at fjerne. Den anden er bygget på UKHs vestfløj og anvendes bl.a. som

koncert/forestillingsområde. UKH har påbegyndt en udsmykning og

begrønning af denne tilbygning her i 2021.

6. Bibehold midlertidig brug af bygningerne

Kultur og Borgerservice synes det er meget positivt at der i bilag 3 om de

midlertidige lejemål står, at de vil blive bibeholdt så længe som muligt.

Kultur og Borgerservice ser frem til at blive inddraget i det kommende 

arbejde med at udvikle og omdanne det tidligere Amtssygehus. Vi ønsker 

gennem hele processen med omdannelse af Amtssygehuset at bidrage til, at 

der skabes et attraktivt område med liv mellem bygningerne, og at der 

skabes gode rammer for at mødes og for at bevæge sig.  

Med venlig hilsen 

Rabih Azad-Ahmad / Kirsten Jørgensen 

Rådmand Direktør 
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Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med 

tilhørende miljøvurdering 

André Thelin Nielsen 

Privatperson 

HS7606334 

H303 
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6-07-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS7606334
Dato for oprettelse: 2021-07-01 08:51:04

Afsender

Navn: André Thelin Nielsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Bevægelseskultur og streetsport

Ifm. udviklingen af Amtssygehuset vil jeg slå et slag for bevægelseskulturen, og hvordan den kan integreres i det
eksisterende byrum og være berigende for de eksisterende og kommende interessenter, brugere og ikke mindst
bevægelsesglade skvadronører. Ideelt kunne en af de eksisterende bygninger omdannes til bevægelseshus (eksempelvis
værkstedsbygningen ved siden af Ungdomskulturhuset, hvor underlaget allerede er i nogenlunde anstændig stand). Et
samarbejde her kunne oplagt være UKH og Ungiaarhus gennem ungdomsskolehold omkring konstruktionen af egen
skatepark, parkour, basket og street dans. UKH er i forvejen et sted med en stærk social sammenhængskraft, så det er
oplagt at have samarbejder hvor en ungdomsskolesession afsluttes med fællesspisning i UKH mhp. sammenfletning af
miljøerne; en krydsbestøvning af bevægelse og kultur, som bl.a. Institut for (X) har vist værende enormt givende for
området.
De mange børnefamilier kunne også forestilles at nyde godt af et alternativ til den typiske "multibane", der med varierende
succes placeres som aktivitetscentrum i nye boligområder. Hallen ville samtidigt kunne bruges som platform for det
kulturelle vækstlag, som har til huse i UKH - som koncertsal, udstillingsplatform og sikkert en udtryksform jeg endnu ikke er
bekendt med eksistensen af.
Et overdækket areal er drømmen, da det ville tillade helårsaktivitet. Hvis den plan skulle gå i vasken vil jeg opfordre til at
gennemse vedhæftede PDFs forslag til hvordan man kan gøre et byrum mere spændende ift. bevægelse - set fra en
skaters perspektiv. Kataloget er lavet af Aarhus Skatescene.
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Idékatalog 
Forslag fra AarhusSkateScene 
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Aarhus Skatescene 
En skateboardforening i Aarhus 

Vi er en folkeoplysende skateboardforening fra Aarhus. Vi er 491 
medlemmer, som primært består af skatere fra Aarhus og opland. Vi 
arbejder for at skabe bedre muligheder for at dyrke Vores sport/kultur/
idræt her i byen.  

Vi driver en 1200 kvm. Hal i Højbjerg. Hallen fungerer som den 
eneste indendørs facilitet for skateboardere i Aarhus kommune. Hallen 
er åben i hverdagene fra kl. 17 - 21. Og i weekenden fra kl. 14 - 18 

Vi lejer desuden hallen ud til en skateboardskole, som bruger 
hallen fra kl. 10 - 14 i weekenden, samt en pigeskateboard forening, 
som bruger hallen i vores normale åbningstider.  

Vi oplever en stor tilstrømning af skatere og en sport, som er 
midt i et opsving, blandt andet er Skateboarding en OL disciplin fra 
2021 i Tokyo.  Vi har i de seneste fire år oplevet en større og større 
tilstrømning af medlemmer og det er desuden vores oplevelse, at der 
udover vores knap 500 medlemmer, som bruger vores indendørs 
facilitet i vinterhalvåret, er MANGE flere, som bruger Aarhus udendørs 
skatefaciliteter på Læssøesgade og på Godsbanen i sommerhalvåret.  

Vi oplever også at der mangler faciliteter i byen, som 
understøtter vores sport. Der er rigtig mange brugere til få faciliteter. 
Vi er jo skateboardere, men faciliteterne bliver også benyttet af børn 
på løbehjul, rulleskøjtekørere og BMX’ere.  

Vi har via vores Facebook efterspurgt vores medlemmers input 
på temaet “aktivitet i byens rum”. Dette er deres input.  

Mvh. Bestyrelsen i Aarhus Skate Scene 

Idékatalog, Side 2
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Skateboard-kunst 
Hvad: 
Geometriske skulpturer af metal - som set i f.eks. i Malmø - er både fleksible  
mobile og giver bybilledet et interessant udtryk og kan bruges af skatere til at lave 
tricks på.  
Arealer som før måske var lidt tomme, kan hurtigt fyldes med liv. 

Hvor: 
- Havnepladsen (med mulighed for at flytte dem, når pladsen skal bruges til større
events)
- Mølleparken (her har vi allerede nogle stålbænke som både kan bruges af
skatere og borgere)
- Arealet på havnen hvor Flixbusserne
starter

Links: 
https://kingpinmag.com/features/articles/
skate-hull-hull-plans-become-uks-first-
skate-city.html

Foto: 
Begge billeder er fra Hull i England. 

Idékatalog, Side 3
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Byens broer 
Hvad: 
Arealet under broer plejer at være lidt usle steder. De ligger ofte helt øde og 
bliver ikke rigtig brugt til noget. For skateboardere kan de dog være beskyttelse 
mod skateboardings værste fjende: Regnen. Over hele verden er arealet under 
broer derfor blevet byggegrund for mindre og større skatearealer. Eksempler på 
denne type arealer kan ses i Portland ved arealet “Burnside” eller  arealet “Under 
Broen” i København.  

Hvor: 
- Ringgadebroen
- Kulbroen

Foto: 
Øverste billede DIY beton i 
København. 
Nederste billede DIY Beton i 
Portland. 
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Basket & Skate 
Hvad: 
Et godt asfalt underlag kombineret med beton ved siderne kan hurtigt blive et 
areal i byen, der både kan bruges af basket og skateboarding. Helt oplagt, når der 
alligevel skal bygges noget nyt i f.eks. skolegårde, parker eller andre større 
asfalterede arealer. 

Hvor: 
- Godsbanen
- Havepladsen / Aarhus Ø

Foto: 
Dette areal findes på Nørrebro i København.. 

Idékatalog, Side 5
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Miniramper 
Hvad: 
En minirampe af træ og kan skabe samlingspunkt for sjov skateboarding for alle 
aldergrupper og samtidig skabe live i dele af byens parker, der ellers er forladte 
og ikke bliver brugt.  

Hvor: 
- Botanisk have
- Mindeparken
- Mølleparken
- Risskov
- Nye arealer på Aarhus Ø
- Universitetsparken

Foto: 

Idékatalog, Side 6
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Denne minirampe ligger i Folkets park i Malmø. 

Hvad: 
Foran Musikhuset har der i nogen år været en "pop-up" skøjtebane om vinteren. 
Her kunne man lave arealet permanent, så det om sommeren kan bruges af 
skatere, der kan stille forhindringer på arealet og bruge kanterne til at skate på. 
Om vinteren bliver arealet oversvømmet med vand og det kan bruges som 
skøjtebane.  

Se f.eks. "planten un blomen" i Hamborg - som fungerer både sommer og vinter. 

Hvor: 
Musikhusparken 

Foto: 
Planten un Blümen sommer og vinter 

Idékatalog, Side 7
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Vertrampe 
Hvad: 
Etableringen af en vert rampe. Det vil sige en U-formet rampe, som er ca. 3,5 
meter høj, og som ender med 50 cm. Lodret (Vertical). Det er en klassisk 
skateboard disciplin.  
Vertskating er igang med sin renæssance. I København er der et rigt miljø med 
mange rampeskatere og godt gang i den, og i Skive er de godt på vej med deres 
nye rampe. Vores nærmeste vertrampe er i Gedved, og den er efterhånden i 
temmelig dårlig stand.
Vi har som forening satset på at udvide vores indendørs ramper i vores lokaler på 
Søren Nymarksvej. Vi har primært finansieret denne satsning med midler fra 
organisationen “Gadeidræt” . Vi forventer at  konsekvensen  af denne satsning 
bliver at Aarhus bliver et tilløbsstykke for rampeskatere fra nær og fjern. Her ville 
det være helt oplagt at kunne tilbyde en udendørs vertrampe når vejret er godt. 

Hvor: 
En placering nær Godsbanen,  hvor der er et  skate-miljø i forvejen, er oplagt. En 
anden placeringsmulighed kunne være ved det internationale sejlsportscenter på 
Århus havn. Her er der gode faciliteter til street skaterne, og ikke nogle beboere i 
umiddelbar nærhed at forstyrre. Til gengæld ville det være en spændende 
attraktion for de mange der går ture på Århus Ø - skatere såvel som ikke-skatere.  
At placere skatemiljøet centralt, er noget man har super gode erfaringer med i 
mange større byer i vores nabolande. I bl.a.  Malmø, Stockholm og Flensborg. er 
det lykkedes at gøre skateparks interessante for mange flere mennesker end blot 
skaterne.     

Pris: 
Materialer: 200.000 kr.  
Håndværker løn:  
2 mand i fem uger 370 timer a 450 kr. altså 166.500 kr 

Idékatalog, Side 8
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Fotos: 
Billede 1 Vertrampen i København 

Billede 2 Vertrampen i Thyborøn 
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Udvidelse af 
Robbiespot 

Hvad: 
I løbet af de sidste fem år er der opstået et skate-område på en matrikel, som er 
ejet af DSB,  nær Brabrandstien. Der er blevet støbt forskellige skate-elementer af 
unavngivne ildsjæle fra det Aarhusianske skateboardmiljø.  
Området bliver brugt rigtig meget og bringer liv til et ellers forladt 
industriområde.  
Dette område bliver kaldt Robbiespot opkaldt efter skateren, som i tidernes 
morgen fandt stedet.  

I øjeblikket er elementerne bygget på et fundament til en gammel fabrik. Dette 
fundament er ved at være fyldt ud med elementer. Det vil være oplagt at udvide 
dette areal til også at dække resten af matriklen.  

Projektet vil altså gå ud på at udvide det eksisterende DIY areal ved Robbiespottet. 

I skateboard termer kaldes sådan et “selvopstået” skateboard areal for en DIY-
park. Hvilket betyder “Do It Yourself”. Indenfor skateboardkulturen er der opstået 
mange af disse typer arealer overalt i verden.  

Hvor: 

Idékatalog, Side 10
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Overdækket 
skateboard areal 

Hvad: 
Vi oplever en enorm efterspørgsel på faciliteter, som kan benyttes, når det regner 
og i vinterhalvåret.  
Vi tænker på en kold halv eller et overdækket areal, som kan benyttes hele året og 
være en facilitet, som ikke har driftsomkostninger eller kræver store frivillige 
kræfter.  
Vi tænker at en central placering er vigtig, da den skal tiltrække brugere, som 
normalt benytter Aarhus udendørs skateparks i midtbyen.  
I Danmark findes der flere steder, hvor sådanne haller fungerer udemærket. Bl.a, 
Jägers i Gentofte, Streetmekka i Viborg og Streetmekka i Esbjerg.  

Hvor: 
Det vil være oplagt at placere sådan en hal i Sydhavnen, Aarhus Ø eller nær 
Godsbanen.  

Idékatalog, Side 12
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Fotos: 
Streetmekka Viborg 

Jägers Skatepark  
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De tomme haller 
I Byen 

Hvad: 
Regnvejr er stort problem. Rundt 
omkring i Aarhus står der tomme haller. F.eks. I forbindelse med Aarhus Ø og 
byudviklingen på havnen, men også andre steder, står der ledige haller.  
Disse haller kan indrettes af brugerne, til fleksibel brug. F.eks. Haller, som ikke har 
personale, men som kan bruges og indtages af de unge skateboardere.  

Hvor: 
DSB’s klargøringshaller ved Sonnesgade nær Godsbanen. DSB står foran en 
udfasning af deres Dieseltoge og det medfører at dette Servicecenter bliver flyttet 
til Brabrand indenfor en overskuelig periode.  
Den gamle færgeterminal på havnen er en anden mulighed. 

Idékatalog, Side 14
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS3193960
Dato for oprettelse: 2021-07-02 21:54:30

Afsender

Navn: Anne Grethe Hansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset

Århus kommune bør fokusere på at bevare og genoprette mest muligt af den grønne bevoksning og lade de
bevaringsværdige bygninger komme til ære og værdighed. Oprethold flest mulige af de nye initiativer på området de sidste
år og undgå den tæt planlagte bebyggelse. Derved kan vi få et biodiverst, klimavenligt og mangfoldigt miljø på dette
skønne område.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS5337084
Dato for oprettelse: 2021-07-02 18:45:51

Afsender

Navn: Borgergruppe i Aarhus
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Trafik, miljø og sikring af fælles områder uden kommunalt engagement?

Udviklingsplanerne for Amts Sygehusgrunden indeholder mange fine muligheder og kvaliteter.
Der er imidlertid også nogle udfordringer og modsatrettede elementer.

1. Trafik og og miljø
Vi bakker op om Knud Bach-Mikkelsens og Line Kjærgaards indsigelser vedr. trafikken her på Høringsportalen
Hvorfor invitere en del af den massive trafik fra indfaldsvejen Viborgvej og Ringgaden igennem Johan Langes Vej - et
støjfølsomt boligområde, som består af familieboliger i enfamilieshuse?
Et lille kvarter, hvor generationsskiftet kan registreres, hvor ældre ejere sælger til børnefamilier.
Her vil øget trafik påføre beboerne øget støj og sikkerhedsrisici fra biltrafik - i lodret modsætning til Aarhus Kommunes
Støjhandlingsplan fra 2018:
https://mst.dk/media/170728/aarhus-stoejhandlingsplan-2018.pdf:
"For at imødekomme den stigende støjbelastning i Aarhus Kommune er der behov for en målrettet indsats. Af
Kommuneplan 2017 fremgår kommunens målsætning på støjområdet. En målsætning om at:

- Støjgenerne minimeres, så alle borgere kan bo, arbejde og opholde sig i gode miljøer

- Fremtidige støjgener forebygges gennem en arealplanlægning og anden planlægning, der tager størst mulige støjhensyn

- Ny bebyggelse til støjfølsom anvendelse i eksisterede bymiljøer sikres gode indendørs støjforhold og gode miljøer på
udendørs op- holdsarealer

- Ved udbygning af nye veje, trafikale saneringer eller omlægninger af veje i den eksisterende by vil støjforhold og metoder
til at nedbringe støjen blive vurderet og tænkt ind i planlægningen."

Planlægning af et afkørselsspor på Viborgvej, som skal etableres ved at inddrage forhaverne i familiehusene nord for
Viborgvej, er også i modsætning til støjhandlingsplanen. Hvis man skulle følge målsætningerne, burde man overveje en
afskærmning af støjen fra Viborgvej - ikke at rykke trafikken tættere på boligerne.

Det kunne være relevant at indgøre 40 km/r hastighedszoner i boligområderne på hver side af Viborgvej op til Ringgade,
jvf: planer i Aarhus Kommunes Støjhandlingsplan (side 22):
"Der er i 2017 med succes lavet forsøg med 40 km/t hastighedszone i et større byområde. Sådan frede- liggørelse
medvirker både til større trafiksikkerhed, tryghedsfølelse og støjdæmpning. Det er planen at hastighedszoner vil fremover
blive udbredt til flere byområder i Aarhus Kommune".
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2. Hvordan sikres visionerne for fælles arealer på Amtssygehusgrunden uden kommunalt engagement i driften?
Der er utroligt mange fine ideer og visioner om udvikling og brug af fælles arealerne.
Men det fremgår af afsnittet om økonomi, at "Efter salg vil drift af de kommende veje overdrages i overensstemmelse med
lov om private fællesveje. Drift af fælles grønne områder vil ske i en grundejerforening for området."

Betyder det i realiteten, at den kommende grundejerforening får økonomisk ansvar for at drive de fællesområde, faciliteter,
ren- og vedligeholdelse?
Vil grundejerforeningen kunne begrænse adgangen til området, så det forbeholdes grundejerne, menes borgere, som er
bosat udenfor området formenes adgang - f.eks. med henvisning til økonomi?

Med venlig hilsen
Claus Hammerich Paaske og Lotte Duwe Nielsen
F. G. E. Rostrups Vej 22
8000 Aarhus C
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS1834152
Dato for oprettelse: 2021-05-15 10:03:33

Afsender

Navn: Erik Nørager Pedersen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Bebyggelsesplan for Det gamle Amtssygehus område

Det er vigtigt at bevare et egentligt parkområde i midten. Der kommer rigtig mange nye beboere i området, og vi kan
konstatere, at Botanisk Have allerede nu er overfyldt af mennesker, der har brug for et grønt område at komme ud i.
Sammenlign med Universitetsparken, hvor der stadig er en fornemmelse af park, selvom der efterhånden er bygget rigtig
mange kvadratmeter huse, men lagt uden omkring parken i midten. Det kunne også gøres på Amtssygehuset areal.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS4022295
Dato for oprettelse: 2021-07-01 21:13:52

Afsender

Navn: Helle Jakobsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Tæt på alt men lukker sig om sig selv, både i højde og omfang.

Tæt på alt, men lukker sig om sig selv.
Området lukker sig meget ift det omkringliggende område bla den gamle by og botanisk have og de nærliggende villaer.
Byggehøjden på 5-6 etager mod Viborgvej er bekymrende. Det vil skabe meget skygge på Viborgvej og villaerne der ligger
på den anden side af Viborgvej
Lyskryds ved Johan Langes Vej. Skal alt trafikken fra hele området ledes denne vej ud. Viborgvej er i forvejen ret befærdet
af både biler, cykler og gående.
Det ser på tegningen ud som om Viborgvej skal ændres således den rykker tættere på de allerede eksisterende villaer.
Hvorfor tager man ikke den plads der skal bruge fra Amtssygehusgrunden, hvor der alligevel skal ændres og bygges.
Er der p-pladser nok til alle de boliger der bygges. Selv om det politisk synes som om at alle byboere skal tage offentlig
transport, ved vi nok alle at det ikke vil ske.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
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Dato for oprettelse: 2021-07-02 07:58:38

Afsender

Navn: Iben Tryel
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Ungekultur på amtssygehusområdet

Husk at tage højde for at ungdomskulturhuset (UKH) allerede findes på området og hvordan det vil komme til at interagere
med de nye bygninger. Bygningen rundt om UKH er lige nu planlagt til 6 etager, hvilket vil tage enormt meget lys fra UKH
og få det til at virke klemt inde. Vi er rigtig glade for vores gårdareal, som vi lige nu bruger til at holde koncerter og festivaler
på og ideelt kunne vi godt tænke os at blive ved med det. Derudover skal bygherrerne også gøres opmærksom på hvem
det er de får som nabo, da UKH til tider holder koncerter og derfor vil larme, så de kan tage højde for dette.

Bygningen kommer også til at ligge meget tæt op ad boligerne i UKH, hvor de kan kigge direkte ind til de unge mennesker,
som bor der. Det kunne være en idé at have erhverv eller lignende i bygningen, så der kan blive bibeholdt noget privatliv.

Det vil også være fordelagtigt, hvis der kom et park-område tilknyttet til UKH, som kunne blive brugt til at holde
arrangementer i. Dette ville også være med til at skabe liv i det nye område og bevare de eksisterende aktiviteter.
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Afsender

Navn: Jakob Lund Pedersen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Amtssygehuset

Høringssvar ang. det gamle amtssygehus
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Høringssvar ang. Amtssygehuset. 

Meget af det nye byggeri ved det gamle amtssygehus ser spændende og berigende ud, og vil helt 

sikkert skabe en masse nyt liv i det det nærliggende område. 

dog er jeg bekymret for området omkring UKH, det gamle patienthospital. 

UKH er et livligt og sprudlende sted, et sted hvor der sker meget hele tiden. Det er et sted hvor unge 

kreative personer i alle afskygninger kan få lov til at udfolde sig på en helt unik måde.  

Når jeg ser de nye plantegninger, kan jeg godt bliver bekymret for den nordlige bygning langs 

Viborgvej. Den lægger Lige op ad et areal som er meget populært blandt UKH’s brugere. Hvis man 

laver en bygning der beregnet til børnefamilier, og folk med specielle behov, kan man meget hurtigt 

komme til at fjendtliggøre UKH og dets brugere. Selvfølgelig skal der være plads til den slags 

boliger men at lægge dem lige imellem et meget befolket og aktivt ungdomsmiljø, og en tæt 

trafikeret vej virker ikke optimalt. 

Så skal det også nævnes at den nye bygning kommer til at lægge lige foran at et allerede beboet 

kollegie hvor der allerede bor studerende og unge socialt udsatte. Bygningerne kommer til at lægge 

så tæt at man ville kunne se direkte ind til hinanden, hvilket ville tage en masse privatliv fra beboer 

i begge bygninger, hvilket kunne gøre det til et utrygt miljø for beboer. 

Jeg vil også nævne højden på de nye bygninger. Jeg tror det på mange måder kan skabe et lukket 

mørkt miljø, i et ellers lyst og solrigt område. Begrundelsen lyder at den originale hospitalsbygning 

vil komme til at virke intimiderende, og de nye bygninger skal skabe noget ligevægt. Jeg tror dog at 

det vil have den modsatte effekt og gøre hele området intimiderende. Hvis man derimod byg nogle 

lavere bygninger vil den originale hospitalsbygning blive trukket endnu mere frem, og fremstå mere 

prægtig, og få muligheden for at blive det vartegn i Aarhus det var beregnet til. 

Med disse forbehold tror jeg at man kan lave noget by fornyelse der kan fungere i samarbejde med 

det som der allerede er 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS2732910
Dato for oprettelse: 2021-06-29 21:33:26

Afsender

Navn: Jørgen B. Hansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Udviklingsplan for Amtssygehuset

Udviklingsplanens hovedide med to akser - en allégade og en grøn akse - er eminent. Den grønne akse især for koblingen
direkte til Regensburgsplads. Alléen især for ønsket om at skabe en gade med udadvendte funktioner, uden at indholdet
dog specificeres yderligere. Det kan være værdifuldt til at knytte en ny bydel sammen og skabe lokale byrum.

Det er også positivt, at der påtænkes en dagligvarebutik i det nye byområde mellem Tage Hansens Gade og Viborgvej.

Stor ros også til ønsket om at bevare mange af de gamle og meget karakteristiske bygninger. Det hedder i planen, at
nybyggeri skal berige helheden og skrive sig ind i stedets egenart igennem udformning, detaljering og indpasning, uden at
blive arkitektonisk kopier. De viste eksempler på nybyggeri er dog meget dårlige eksempler på en realisering af disse
intentioner. Bortset fra facader i rødt tegl, er det svært at se en dialog mellem de nye bygninger og stedets egenart. Jeg
kan henvise til illustrationer på henholdsvis side 32 og 34 i Forslag til Udviklingsplan - nybygningerne vises her med fladt
tag uden udhæng, og de minder snarere om en arabisk bydel, blot i rødt tegl, end de minder om stedets mere dansk-
klingende egenart. Jeg vurderer det i høj grad skyldes de flade tage og fraværet af udhæng - selv om Amtssygehusets
arkitektur netop er kendetegnet ved nogle meget markante og unikke tagudhæng. Det ville klæde nybyggeri at gå i dialog
med dette hovedprincip i Amtssygehus-områdets arkitektur. Det kan bidrage til at skabe en helhed, der også er unik.

Det foreslås, at 20 procent af alle boliger bliver almene lejeboliger. Det begrundes med, at der i nærområdet er forholdsvis
mange almene boliger. Alligevel virker det mærkværdigt, at amtssygehusområdet skal trække den gennemsnitlige andel af
almene boliger i Aarhus - der er opgjort til 27 procent - ned. Især set i forhold til, at byrådet har vedtaget, at der skal være
25 procent almene boliger på Aarhus Ø.

Der foreslår en ind- og udkørsel ved Viborgvej. Det ser med svingbaner ud til, at det vil medføre, at flere træer i den
bevaringsværdige række af vejtræer vil blive fældet, hvilket er stærkt kritisabelt. Dette problem bliver formentlig forstærket,
hvis der oveni kommer en letbane via Viborgvej. Og hvis byrådet skulle beslutte sig for at anlægge et centralt
parkeringshus i det nordøstlige hjørne af amtssygehusområdet.

Byggehøjden langs allégaden foreslås med seks etager. Det er en markant forøgelse i forhold til, at de oprindeligt
bygninger på Amtssygehuset er i fire etager. Allégaden vil med den højde få en meget tæt og slugtagtig karakter, selv om
det er sympatisk, at det er ideen, at der skal være træer i alleen. Alleen vil vinde ved, at der skæres en etage af højden.
Det samme vil etagebebyggelsen langs Viborgvej, hvor seks etager i en højde af 18.80 meter virker meget bastant overfor
villaerne på Viborgvejs modsatte side.

Der er lavet et alternativt forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med mere grønt og med et centralt parkeringshus i
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områdets nordøstlige hjørne. Jeg kan kraftigt anbefale forslaget til mere grønt. Det oprindelige forslag rummer en
bydelspark, der virker meget klemt. Et af forslagene er at fjerne byggefelterne A09 og A10, der især de gamle
sengebygninger, som ellers med deres buede form udgør et af de mest markante signaturer i den nye bydel. Et træk, der
bliver sværere at få øje på - alene fordi respektafstanden ikke er tilstrækkelig. Kommunens teknikere konkluderer derimod,
at de to byggefelter er en styrke for planen - fordi 1) de gør parkrummet mere velafgrænset - jeg vil sige klemt. 2) Fordi de
to byggefelter får sengebygningen til i højere grad at indgå i en ny bymæssig sammenhæng - jeg siger, det er noget vås,
for der er vist ikke på nogen måde tvivl om, at sengebygningen kommer til at indgå i en ny bymæssig sammenhæng.
Fjernes A09 og A10 vil sengebygningens buede form efter min vurdering snarere være med til at markere helheden i den
nye bydel. Bydelsparken vil samtidig få en størrelse, der i højere grad får navn samt form og funktion til en give mening
som et grønt samlingspunkt i bydelen. Jeg vil i øvrigt rose ideen om at lave et permanent vandbassin i parken.
Det alternative forslag forslår også at fjerne yderligere byggefelter i form af foreslåede kanthuse i begge sider af
amtssygehusgrunden mod henholdsvis øst og vest (ved Tage Hansens Gade). Det vil redde noget eksisterende grønt,
herunder enkelte større træer. Men den største gevinst vil efter min vurdering opstå, hvis A09 og A10 droppes.
Kommunens teknikere anfører, at balancen i byudviklingsøkonomien vil forsvinde, hvis byggefelterne droppes. Det er efter
min vurdering ikke en objektiv balance, men en politisk vurdering.

Der planlægges 540 parkeringspladser. Det virker utilstrækkeligt i forhold til, at der planlægges 900 boliger.

I Bilag 3 bliver det noteret, at kommunen etablerede cirka 450 gratis parkeringspladser uden tidsbegrænsning. Tanken var,
at de mange p-pladser skulle komme beboerne i området og især gæster i Den Gamle By til gode. Disse pladser vil
gradvist blive nedlagt i forbindelse med byggemodning, og nybyggerier igangsættes. Dette sammenlagt med bydelens
mulige medfødte mangel på parkeringspladser kan øge behovet for parkeringsmuligheder i nabokvarteret. Herunder på
F.G.E. Rostrups Vej, hvor jeg bor. Gæster i Den Gamle By har altid været velkomne til at bruge kantstensparkeringen i det
kvarter, jeg bor i. Men efter at kommunen på grund af Parkeringspolitik 2018 har ændret fem timers fri parkering i mit
kvarter til to timers fri parkering, hvorefter der skal betales, er der markant færre bilister, der parkerer i vores gade og de
tilstødende. Formentlig fordi to timers fri parkering ikke er nok for gæster i Den Gamle By. I mange tilfælde heller ikke for
vores private gæster. Jeg kan derfor kun opfordre til, at Parkeringspolitik 2018 justeres, så den tager højde for lokale
forskelle og behov. Vi var glade for fem-timers reglen. Den kan måske også give mening for beboerne på Amtssygehuset.
Som det er nu, virker vores ledige kantstensparkering som spildte parkeringsressourcer på grund af en firkantet og måske
også grisk parkeringspolitik.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS7740664
Dato for oprettelse: 2021-06-16 21:08:06

Afsender

Navn: Karen Woer
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Udviklingsplan for Amtssygehuset og grønne områder

Jeg er glad for at kunne læse at flere af de flotte gamle bygninger er fredede og at kommunen ønsker at lægge vægt på
det eksisterende miljø, der er i området. Området omkring det gamle amtssygehus har potentale til at blive Aarhus mest
fantastisk og mest attraktive boligområde, hvis ikke kommunen bygger for tæt. min frygt er at det også kan ende som det
katastrofale område på den gamle Ceres grund. Efter at have set præsentationen af planerne for området må jeg sige at
der er mange gode takter, men at der som frygtet lægges op til et alt for tæt bebygget miljø, hvor man ikke i tilstrækkelig
grad prioriterer at bibeholde de bevaringsværdige beplantninger på området. jeg vil derfor tilslutte mig den alternative
fysiske plan med mere grønt, scenarie 1. Hvor man vil bevare mere af randbeplantningen og de bevaringsværdige
beplantninger, der er så kendetegnende for området. I Aarhus er der et stort behov for flere grønne områder. Denne
løsning vil tiltrække beboere fra hele kvarteret og give et hårdt tiltrængt åndehul. I oplægget skriver I selv at
sammenkoblingen med den omkringliggende by svækkes. Intet kunne være mere forkert. Der står også at det ikke bliver
muligt at lave en ønsket sti til Tage Hansens gade, hvilket også er helt uforståeligt. Tværtimod vil der blive adgang fra
gaden direkte ind i et parkområde. Hvad kan være mere lækkert og attraktivt end det? den omkringliggende by vil elske
det. At udvide parkområdet bag den fredede sengebygning vil også få den flotte bygning til at stå flot og majestætisk i
området. På den modsatte side af bygningen derimod er der planlagt to bygninger i 5-6 etagers højde op af
sengebygningen. Det er 12 etager højere end sengebygningen g vil helt skjule denne flotte bygning for gadebilledet. Det vil
komme til at klemme bygningen og i lighed med på Ceres grunden ødelægge helhedsindtrykket. det er super ærgerligt og
ødelæggende for et ellers godt projekt. Det er mit håb at politikerne i Aarhus kommune begynder at lytte til borgernes
ønske om et grønnere Aarhus med respekt for de gamle bygninger, der endnu findes og at man virkelig vil bevare den
fantastiske stemning der er i Amtssygehusets område.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS6163326
Dato for oprettelse: 2021-07-02 10:37:36

Afsender

Navn: Knud Bach-Mikkelsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Trafikafvikling ved Viborgvej mv.

Emne: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset, dateret marts 2021
Vedr. Manglende beskrivelse i Udviklingsplanen for konsekvenser for omkringliggende byområder mht. trafik mv.

Nærværende forholder sig kun til hvilke konsekvenser de beskrevne trafikløsninger kan medføre for omkringliggende
bydele og her især villaområdet ved Johan Langes Vej, F. G. E Rostrups Vej og Eugen Warmings Vej. Som beboer på
Johan Langes Vej kan det undre, at der i udviklingsplanen lægges op til væsentlig udvidelse af trafikmængden på netop
denne stille boligvej som vist på bilag 2 – illustrationsplan (model 1) via forslaget til et lyskryds.

Der er mange fine tiltag som er beskrevet i udviklingsplanen inden for Amtssygehusets nuværende grund, hvor der
adskillige steder er beskrevet at ”Der skal skabes et trygt og fodgængervenligt kvarter”, ”det private, rolige hverdagsliv” mv.
Det samme bør være tilfældet i bebyggelserne omkring Amtssygehusets grund, herunder villakvarteret nord for Viborgvej.

Udviklingsplanen vil ikke umiddelbart medføre flere biler til Amtssygehusets grund end tidligere. De nuværende ca. 400
pladser på grunden plus pladserne på Tage Hansens Gade og Regenburgsgade giver ca. 500 til 550 parkeringspladser
svarende til kravene i Aarhus Kommunes parkeringsnorm vedr. zone 1.
Det oplyses i Udviklingsplanen, at der er færre biler på omkringliggende veje jf. teksten under punktet ”Parkering i
tilstødende gader” efter de nye parkeringsregler trådte i kraft i området. Dette er en tilsnigelse, idet biler der tidligere har
parkeret her, nu parkerer inden på Amtssygehusets grund. Ved en tælling af biler på Amtssygehusets grund på 2 lørdage i
maj var der i gennemsnit ca. 370 biler på grunden. Der er ikke i planen taget hensyn til hvor disse biler fremadrettet skal
parkere. Det kan forventes, at disse igen kommer til at stå i omkringliggende bebyggelser. Byens parkeringsproblemer
kunne delvis løses ved at der på Amtssygehusets grund etableres væsentlig flere p-pladser end det der lægges op til i
Udviklingsplanen.

Kortbilaget med illustrationsplanen illustrerer en løsning på Viborgvej hvor de fleste vejtræer fjernes, et stort vejkryds med
diverse vigespor ved Johan Langes Vej og fjernelse af forhaver ved villaerne nord for Viborgvej. Viborgvej består i
øjeblikket af to bilkørespor – en i hver retning, cykelstier og fortove. Nuværende udformning er harmonisk, og de flotte
vejtræer giver en flot adgang til Aarhus bymidte samt til Den gamle by. Trafikken afvikles uden problemer. Derfor synes det
helt unødvendigt med diverse vigespor ved Johan Langes Vej. Bilbelastningen til Amtssygehuset og Johan Langes Vej vil
ikke ændres med oplægget til bebyggelsen på Amtssygehuset.
Med den viste plan opfordres der til at benytte Johan Langes Vej som gennemkørselsvej – dels til Den gamle by og dels
som en smutvej til Ringgaden. Konsekvensen med vigespor er, at der skal ske et opkøb af dele af villagrunde eller ved at
ekspropriere dele af grundene eller ejendommene. Formålet med eksisterende bydele er vel den samme som I
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Udviklingsplanen, hvor der arbejdes for at ”skabe en bydel der vil skabe plads til et sundt lv med høj livskvalitet” Med det
viste tiltag på Viborgvej vil det sunde liv og den høje livskvalitet forringes i villakvarteret nord for Viborgvej. Den nuværende
adgang til Amtssygehuset fra Viborgvej ønskes bevaret.

Med nærværende foreslås det, at den kommende lokalplan kommer til at omfatte både Viborgvej og Amtssygehusområdet.
De trafikale valg mht. letbane eller BRT kan komme til at få stor indflydelse på placering af de nye bygninger mod
Viborgvej. Af planen fremgår det endvidere ikke hvordan den eksisterende busdrift ønskes afviklet. Dette kan også have
konsekvenser for udformningen af området foran Amtssygehuset mod Viborgvej.
Såfremt at Aarhus Kommune frafalder ønsket til at føre Letbanen via Viborgvej, kunne den nuværende vejprofil generelt
bevares. BRT-busser kunne måske være en fin løsning, idet den nuværende trafikbelastning mellem Ringvejen og Ceres
krydset ikke giver kødannelser, og hermed kunne busserne benytte samme spor som bilerne. Vejtræerne kunne hermed
bevares, og trafikafviklingen i villaområdet nord for Viborgvej kunne forblive uændret mv.

De mange fine intentioner med Amtssygehus området kunne gøres endnu mere interessant hvis alt overflade biltrafik
fjernes. I byer i Sydeuropa arbejdes der med bydele uden biler mellem bygningerne. I for eksempel Bordeaux er der opført
en bydel hvor dette er udført. Her kan børnene lege frit, og bilerne sætter ingen begrænsninger. Med en sådan løsning vil
det også være muligt at opnå 40% friareal (iht. kommuneplanens minimumskrav) på Amtssygehuset. Grunden giver
muligheder for adgang til underjordisk parkering. Dette kunne ske enten via Viborgvej eller via Regensburg Plads (måske
den mest egnede adgang) hvor der naturligt kan gives adgang på grund af den store terrænforskel. Ved at føre en ”tunnel”
helt frem til Silkeborgvej sikres boligerne her for en øget trafikstøj. En underjordisk parkeringsbygning kunne etableres i 2
etager, og her vil kunne etableres pladser til ikke kun Amtssygehusets beboere, men også til omkringliggende
boligområder. Med ovennævnte løsning kan Aarhus blive et eksempel til efterfølgelse for andre byer her i landet
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS1082545
Dato for oprettelse: 2021-06-29 18:46:43

Afsender

Navn: Lars Schøneberg Lund
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Fældning af træer

Da vi har et bredt fugleliv og ikke mindst by Ræve som 2 år har valgt at få ræve unger i lige netop det nedre del af krædtet
op til sygehuset mener jeg det ville være for ødelæggende og ærgerligt at fælde området
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS9321017
Dato for oprettelse: 2021-07-01 19:57:07

Afsender

Navn: Line Kjærgaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Kryds ved Viborgvej og Johan Langes Vej

Efter at have deltaget i en fin præsentation af oplægget omkring Amtssygehusgrunden på borgermødet, har vi nu nærlæst
præsentationen. Vi kan konstatere, at der er lagt på til en højre svingbane på Viborgvej ind mod Johan Langes Vej. Vi
undrer os over hvorfor der skal ledes trafik via Johan Langes Vej, som er en villavej, fremfor via de store veje (Viborgvej og
Ringgaden). Vi vil i stedet foreslå, at Johan Langes Vej lukkes ud mod Viborgvej, så man undgår at Johan Langes Vej
bliver brugt som en smutvej mellem Viborgvej og Ringgaden.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS3181228
Dato for oprettelse: 2021-07-01 05:45:27

Afsender

Navn: Maria Blæsbjerg
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Kommentarer til bebyggelse på Amtssygehusgrunden og påvirkning af vejnettet på Viborgvej

Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at der med bebyggelse på Amtssygehusgrunden ikke er taget hensyn til
sikkerhed samt beboerne på modsatte side. En trafikforøgelse på toppen af en i forvejen befærdet vej, der skal rumme
udrykningsvej, letbaneføring, cyklister og fodgængere. Vil det være muligt at gentænke planen for, hvordan den øgede
trafik og letbanen bedst muligt kan etableres uden at bringe cyklister og fodgængere i fare?

Udvidelse af vej – ekspropriering af grunde?
Med planlægningen og udvidelse af Viborgvej ser det på kortet (side 47 i Forslag til udviklingsplan for Amtssygehuset), ud
til, at en del af grundende på Viborgvej fra nr. 14-22 vil blive eksproprieret til fordel for den udvidede vejbane. Da Aarhus
Kommune står for at skulle etablere ny bebyggelse med etablering af nye grunde på Amtssygehuset virker det ikke
hensigtsmæssigt, at vi som beboere skal få vejen helt tæt på. Derimod vil man med planlægning af den nye bypark også
gøre det muligt at udvide vejen og tage en del af Amtssygehusgrunden i stedet. Dermed vil man kunne bevare det brede
fortov adskilt fra cykelstien.

Sikkerhed på cykelsti og gangsti
Desuden vil der med x1000 nye boliger formodes en væsentlig øget trafik til og fra Amtssygehuset via Viborgvej.
Amtssygehusgrunden får tilkørsel fra det nordvestlige hjørne ved Johan Langes Vej og Tage Hansens gade. Det er ikke
hensigtsmæssigt at al til- og frakørsel har så ensidigt et flow koncentreret mod Viborgvej. En trafikforøgelse på toppen af
en i forvejen befærdet vej, der skal rumme udrykningsvej, letbaneføring, cyklister og fodgængere. Vil det være muligt at
gentænke planen for, hvordan den øgede trafik og letbanen bedst muligt kan etableres uden at bringe cyklister og
fodgængere i fare? En mulighed kunne være adgang ved Viborgvej 35 og Regenburgs Plads og derigennem etablere et
trafikalt flow gennem bebyggelsen, og derved aflaste det nordvestlige hjørne, som er tæt forbundet med ringgadesystemet
– og hvor trafikprop nemt vil kunne opstå.
Det er en højtrafikeret cykelsti på begge sider – og det samme er fortovet, som begge er hovedvej for mange studerende til
BSS. Dertil er der stor trafik til Den Gamle By – af både gående og cyklister. Særligt udkørsel fra huse på Viborgvej vil
udgøre en risiko hvis fortovet gøres smallere.

Skal gamle træer ikke bevares?
Det er mange biler, som kører med høj fart på Viborgvej. Ved at fjerne rækken af træer vil fortovet stå blottet. Hvordan kan
det være, at træerne op mod Amtssygehuset bevares i modsætning til modsatte side, hvor de fældes – men rent faktisk
har et sikkerhedselement ift. forbipasserende bløde trafikanter.

Rolige villaveje – eller smutveje?
Højre svingbane til Johan Langes Vej – kunne man forestille sig, at beboerne på Johan Langes Vej i stedet benyttede
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F.G.E Rostrupsvej? Dermed ville højresving-banen ikke blive aktuel – og området vil forblive et roligt område med villaveje
– og ikke et område, hvor trafikanter vil skære gennem området for at undgå lyskryds.

Høringssvaret er indgivet på vegne af beboerne på Viborgvej 16 (Peter Jakobsen), 18 (Maria Blæsbjerg) og 20 (Tor
Hyldkrog).
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS6408678
Dato for oprettelse: 2021-06-30 13:41:52

Afsender

Navn: Mathilde Lykke Mariegaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Amtssygehusets udviklingsplan

Fællesskab midt i bylivet

Vi synes overordnet det er en god plan med respekt for de gamle bygninger og at det bliver godt, at der bliver åbnet mere
op, men vi har også lavet vores eget bud på hvordan området kunne se ud og det håber vi, at I vil tage inspiration fra.
Forslaget er vedhæftet som pdf.
Vores største bekymring går på, at UKH ikke er tænkt særlig godt ind i planen. Vi er bekymrede for hvor høj den bygning,
som ligger uden om UKH kommer til at være og om den kommer til at tage gårdareal og lys fra ungdomskulturhuset.
På UKH fylder vi og larmer til tider - vi holder festivaler, koncerter og der er øvelokaler på 2. sal på østfløjen, hvilket vil ligge
lige op ad de nye boliger, som forslaget ser ud nu. Vi håber, at vi kan rykke meget af det ned i kælderen, men det kommer
an på tilladelser. Derfor ønsker vi, at der bliver taget hensyn til os, så vi kan tage hensyn til vores naboer. Derfor vil vi også
opfordre til at gøre bygherrerne opmærksomme på, hvem det er de får som naboer, så det kan tages i betragtning, når der
bliver bygget. Vi ønsker at være gode naboer, men UKH er et sted, hvor der er plads til at larme og fylde og det håber vi
meget, at det kan blive ved med at være.
Derudover er vi generelt bekymrede for højden på de nye bygninger. De kommer til at tage meget lys og gøre området
meget tæt. Hvis vi igen vender tilbage til bygningen rundt om UKH og kigger på de nuværende bygninger, så har de en god
højde og placering, hvor det stadig er muligt at benytte gården og området på bagsiden af UKH. Et alternativ til boliger
kunne være at placere noget erhverv i disse bygninger, så det ikke bliver forstyrret i weekenderne.
Da vi bruger UKH til at lave festivaler og holde koncerter, hvor vi har benyttet gårdarealet meget. Vi ønsker at fortsætte
med at kunne lave begivenheder både indenfor og udenfor, så vi kan være med til at skabe liv på område. Derfor ville det
også være ideelt at have et park-område lige op ad UKH, som vi kan benytte til fremtidige arrangementer.
Derudover kommer bygningen også til at ligge meget tæt op af boligerne på vestfløjen, hvor der bor unge udsatte. Det vil
gå ud over deres privatliv og deres sociale velvære, hvis det bliver muligt for dem at kigge direkte ind i bygningen.
Alléen ser flot ud og vi håber, at den kan blive et samlingsområde, hvor der også er liv, måske med caféer og lignende. Der
kommer til at være mange gående og cyklende besøgende til UKH og derfor vil det være fordelagtigt, hvis
kørehastigheden blev holdt på 30 km/t.
Trappen for enden mod Regenburgsgade, åbner området mere op og gør området mere tilgængeligt, symmetrisk og
smukt.
Vi er enige med de høringsforslag, som taler for mere park. (Udviklingsplan for amtssygehuset og grønne områder,
Bebyggelsesplan for det gamle amtssygehus område, Randbeplantning og grønne områder ved det gamle amtssygehus). I
forlængelse af det stemmer vi for model 2, scenarie 1, som taler for mere park, da det vil åbne området mere op og lade
sengebygningen komme mere til sin ret.
Vi synes ikke at man skal gå videre med model 2, scenarie 2 med parkeringshuset, men beholde det som det ses på
planen, med parkeringskælder under de nye bygninger.
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Høringssvaret er skrevet på vegne af beboere og brugere af UKH.

Se bilag af vores forslag til bebyggelsen af området.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS9853950
Dato for oprettelse: 2021-07-02 15:28:40

Afsender

Navn: Peter Thestrup Waade
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Kort opbakning af prioritering af kultur og natur

Jeg vil her blot støtte op om andres pointer om, at et grønt område med kulturinstitutioner kan gøre det nye område til en
stor fordel for Aarhus - et sted folk ville komme til for at arbejde, gå tur, på café etc. At ofre for eksempel noget på
mængden af boliger der kan laves for at gøre stedet attraktivt tror jeg kan være prisen værd. Særligt, selvfølgelig, for
beboerne i området, som jeg selv er en del af - det gør en stor forskel for daglig trivsel (og derfor for mit arbejde og mine
studier, for eksempel) at befinde mig et sted med planter og plads. Det er også en fordel for de kulturinstitutioner der findes
nu og måtte findes i fremtiden, og er en måde at få folk til at samles (som det allerede er, med flere ugentlige begivenheder
med mange deltagere som for eksempel nu gør en stor indsats for at genskabe fællesskab i pandemiens efterdønninger).
Der er et potentiale for at skabe et byområde med sjæl, besøgende og liv, som kan understøtte social trivsel - og det er
vigtigt. Vigtigt nok til at opprioritere.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS2333615
Dato for oprettelse: 2021-06-29 16:33:31

Afsender

Navn: Stinna liholm
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Randbeplantning og grønne områder ved det gamle amtssygehus

Som beboer i kvarteret omkring det gamle amtssygehus får jeg en betænkninger ved nogle af de foreslog for
byplanlægning for det nye byområde.
Jeg håber mam vil vælge den model med fokus på grønne områder, da det eksisterende grønne islæt er meget tiltrængt.
Mit håb er at man vil bibeholde bla. Rand beplantningen ud til de omkringlæggende områder. Den skaber ro, både visuelt
og lydmæssigt, samtidig med at den indeholder et rigt dyre- og planteliv. Den er vigtig i forhold til den følelse af at befinde
sig i en lille oase midt i byen, som hele området har.
Når man vælger at lægge vægt på at tiltrække flere børnefamilier i området, tror jeg også dette ville være en fordel.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering
Høringens ID: 303
Høringssvarets sagsnummer: HS7459749
Dato for oprettelse: 2021-06-22 10:03:31

Afsender

Navn: viveke wolfhagen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Seniorbofællesskab

Den 20.5.2021 deltog jeg i jeres virtuelle borgermøde og var den første, som stillede et spørgsmål:
”Seniorboliger”. Det fik jeg svar på.
Sådanne lejligheder findes der mange af, hvor man bare bor for sig selv.
Men jeg skulle have stillet følgende spørgsmål:

”Er der mulighed for, at der kommer Seniorboligfællesskab.
Jeg tænker på 20-25 lejligheder, fælleskøkken, spisesal, fællesterrasse og et par gæsteværelser med et mindre grønt areal
til blomster og urter.
Gerne ejerlejligheder.
Og ikke mindst muligheden for at deltage i arrangementer med alle andre beboere.
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Att.: Aarhus Kommune 
Teknik og Miljø 1. juli 2021

Kommentarer til forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med høringsfrist d. 2. 
juli 2021 – Hørings-id. H303 

Med henvisning til frist for indsigelser mod Udviklingsplan for Amtssygehuset fremsendes 
følgende bemærkninger: 

Der lægges i projektmaterialet op til at udføre et lyskryds ved Viborgvej ind til 
Amtssygehusgrunden direkte overfor Johan Langes Vej og med svingbane ind på Johan 
Langes Vej fra Viborgvej. På denne måde opfordres der til at benytte Johan Langes Vej 
som genvej uden om lyskrydset ved Ringgaden og Viborgvej. Krydset og svingbanen vil 
føre til en væsentlig øget trafikbelastning på Johan Langes Vej, som ellers er en rolig 
villavej, hvor kvarterets børn færdes trygt og leger. Kvarteret har i en årrække haft en 
tilflytning af børnefamilier, og det kan undre, at det ikke er en prioritet at bevare dette 
kvarter trygt for bløde trafikanter og legende børn, når dette prioriteres højt i det nye 
kvarter på Amtssygehusgrunden. Ligeledes sikres villakvarterer over hele Århus mod øget 
trafik, og trafikken ledes ad de større veje i Århus, som giver tryghed for beboerne i indre 
by, derfor giver dette forslag, om øget færdsel på Johan Langes Vej, ikke mening.  

Det ville være en væsentlig bedre løsning at lukke Johan Langes Vej mod Viborgvej, som 
det er gjort ved villavejene på den anden side af Ringgaden langs Viborgvej, og dermed 
bevare et velfungerende kvarter i vort område, og det vil være mere i tråd, som anført, 
med de prioriteringer Aarhus Kommune udviser andre steder i byen.  

Det bliver godt med nyt liv på Amtssygehusgrunden, men det vil være skammeligt, hvis det 
bliver på bekostning af de tilstødende kvarterer, når det kan undgås. 
Vi håber, vores opfordring vil blive taget til efterretning. 

Med venlig hilsen 

Lone Lunau, Johan Langes Vej 11, 8000 Århus C 

Samt beboere på Johan Langes Vej og  F. G. E. Rostrups Vej – villaveje overfor 
Amtssygehuset 

Se venligst særskilt underskriftsside 
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Høringssvar | Parkering omkring Den Gamle By 

3. sept. 2021 – NM  1 / 3 

Til Teknik og Miljø 
Aarhus Kommune 
Att Rådmand Bünyamin Simsek 

Høringssvar   
Vedr gæsteparkering omkring Den Gamle By og udviklingsplaner i området. 

Den Gamle By har, siden man opførte Prismet i slutningen af 1990erne, haft proble-
mer med, at kunne anvise parkeringspladser til museets gæster. Selvom det dengang 
blev besluttet, at Den Gamle Bys gæster skulle have adgang til parkeringspladserne 
ved Prismet, og at det være afgiftsfrit i weekenderne, har kapaciteten været util-
strækkelig. Beslutningen har i nogen grad afhjulpet problemet i weekender, og det er 
derfor vigtigt for Den Gamle By, at denne ret fastholdes. 

Parkeringsproblemet har været særligt udtalt i juleperioden, hvor Den Gamle By i de 
sidste mange år, har haft meget høje besøgstal, og sommersæsonen har også budt på 
kapacitetsproblemer. I mere end 20 år har Den Gamle Bys  publikumsundersøgelser 
vist stor tilfredshed blandt gæsterne –  på nær i spørgsmål om parkeringsforholdene, 
som desværre har givet mange markeringer under ”utilfredsstillende”. Problemet har 
været stigende i takt med, at folk der pendler til Aarhus for at arbejde, har brugt om-
rådet omkring Den Gamle By som en gratis parkeringsplads, hvorfra man kan gå eller 
cykle videre på arbejde. 

Den Gamle By har i den samme periode udviklet sig markant og har opnået vækst i 
både økonomi og besøgstal. Siden 2017 har besøgstallet ligget over 500.000 årlige 
gæster (dog ikke under corona). Vores gæsteprofil (Publikumsundersøgelser 2019) er 
sammensat af 46 % som kommer fra Aarhus Kommune, 30 % fra resten af Danmark 
og 24 % fra udlandet. De besøgende er ofte familier eller mindre grupper og repræ-
senterer et bredt udsnit af befolkningen. Tallene fortæller os også, at langt over halv-
delen af vores gæster ankommer i bil. 

Der er imidlertid sket markante forbedringer i de seneste år. Ceresbyen tilbyder nu 
1250 underjordiske P-pladser, og gæster til Den Gamle by kan få en rabat på parke-
ringsbilletten, når de parkerer her. I 2020 indførte Aarhus Kommune betalingsparke-
ring på Eugen Warmings Vej og de omkringliggende veje, hvilket har fået pendlerne 
til at finde andre steder hen, og skabt plads til vores gæster. Samtidig er det blevet en 
generelt accepteret præmis, at man må betale for parkering i en by som Aarhus.  

Med disse forbedringer, er der i øjeblikket – vel og mærke under coronakrisen - ikke 
kapacitetsproblemer for gæsteparkering til Den Gamle By. Det er dog svært at kon-
statere dette entydigt, eftersom Den Gamle By ikke har haft et normalt besøgsmøn-
ster siden corona brød ud i begyndelsen af 2020. Vi håber på at kunne afvikle en nor-
mal juleperiode i år med høje besøgstal, og vil i så fald kunne kvalificere vores vurde-
ring af parkeringskapaciteten. 
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Den ny hovedindgang til Den Gamle By, som åbner i foråret 2023, vil orientere sig 
ned mod Aarhus by og Ceres-krydset. Det vil uden tvivl øge incitamentet til at par-
kere i Ceresbyen, når man skal besøge Den Gamle By. De nuværende parkeringsplad-
ser på Eugen Warmings Vej, Viborgvej mfl vil også være et aktiv fremover i den nye 
situation. Bl.a. fordi vi forventer at fastholde den nuværende hovedindgang som en 
sekundær indgang for grupper.  

Vores umiddelbare vurdering er, at det kommer til at fungere tilfredsstillende og at 
parkeringskapaciteten i de første år vil være tilstrækkelig. Dette er også set i lyset af 
at Den Gamle By har mange gæster i weekender og i ferier, hvor efterspørgslen på 
parkeringsanlæg i øvrigt er lavest – altså en god synergi. Om det også er tilstrækkeligt 
om 10, 20 eller 30 år er vi dog usikre på. Der vil helt sikkert ske en udvikling i fremti-
den, som trækker i forskellige retninger. På den ene side kan man forudse at den ge-
nerelle fortætning i byen, øgede kvm erhvervslokaler og boliger i området, og måske 
en yderligere vækst i Den Gamle Bys besøgstal. Samlet set vil det øge efterspørgslen 
på parkeringspladserne. På den anden side vil klimadagsordenen, delebiler og bedre 
offentlig transport trække i den anden retning. 

Vi forventer at efterspørgslen på parkeringspladserne omkring Den Gamle By vil 
stige, og at vi atter kan havne i samme situation som tidligere – at gæsterne ikke læn-
gere kan finde plads, når de skal besøge Den Gamle By i bil. Det er derfor vigtigt for 
Den Gamle By, at adgangen til de eksisterende parkeringsfaciliteter fastholdes – også 
selvom nye måtte komme til. 

Der peges i den igangværende planlægning på to områder, hvor der kan etableres 
yderligere parkeringskapacitet: Amtssygehuset og området vest for Prismet. 

På Amtssygehusgrunden vises der i udviklingsplanen en model, hvor der opføres et 
parkeringshus i 4 etager på det hjørne af grunden, der peger ned mod Den Gamle By. 
Det vil være et godt tilbud for gæster, der kommer i bil, med en god synlighed og 
nærhed til Den Gamle By. Det vil imidlertid ikke være fair at sige, at Den Gamle Bys 
gæster kan retfærdiggøre et sådant parkeringshus alene. Det skal ses i sammenhæng 
med en høj grad af beboerparkering og erhvervsformål. På samme måde som den 
parkeringssynergi vores gæster kan biddrage med i Ceresbyen, vil den samme situa-
tion og forretningsmodel kunne opstå her. 

Vi er ikke bekendt med planerne for udvikling af området vest for Primet/Shell grun-
den, men også her vil der kunne udvikles byggeri med et overskud af parkeringsplad-
ser. I forhold til den ny hovedindgang til Den Gamle By, vil parkeringsmuligheder på 
dette sted være de mest attraktive, set i forhold til nærhed til indgangen. 

Konklusion. Den Gamle By har i det seneste halvandet år under coronakrisen ikke haft 
problemer med gæsteparkering. Coronaperioden har medført stærkt reducerede be-
søgstal, så vi ønsker at se det an hen over den kommende julesæson. Vi har en be-
kymring for, at de nuværende parkeringsanlæg i området, kan komme under pres om 
nogle år, og at der dermed opstår nye kapacitetsproblemer. Vi ser derfor gerne, at 

69/70
Side 223



Høringssvar | Parkering omkring Den Gamle By 

3. sept. 2021 – NM  3 / 3 

eksisterende parkeringsmuligheder fastholdes og at der der skabes et vist overskud af 
parkering i et af de kommende udviklingsprojekter på enten Amtssygehusgrunden, 
eller ved Prismet. Det skal nævnes, at Den Gamle Bys gæster har en god synergi med 
øvrige parkeringskunder og derfor kan være med til at skabe en bedre forretningsmo-
del for et parkeringshus. 

Med venlig hilsen 
Niels Meyer 
Bygningschef 
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88 VED AMTSSYGEHUSET (H304)

Samlede høringssvar
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Høringsfrist 02/07/2021
Antal høringssvar 1
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Ophævelse af Lokalplan nr. 88 ved Amtssygehuset 

Mikkel Ansø 

Myndighed 

Østjyllands Brandvæsen 

HS3903264 

H304 
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10-05-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Ophævelse af Lokalplan nr. 88 ved Amtssygehuset
Høringens ID: 304
Høringssvarets sagsnummer: HS3903264
Dato for oprettelse: 2021-05-10 11:35:45

Afsender

Navn: Mikkel Ansø
Udtaler sig som: Myndighed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Østjyllands Brandvæsen

Indhold

Supplerende meddelelse for plan: Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion.
Der gøres opmærksom på, at beplantning, parkeringspladser og anden inventar og udsmykning foran vinduer, altaner og
tagterasser, der fungerer som redningsåbninger, kan hindre brugen heraf. Såfremt redning skal ske ved brug af håndstiger,
skal det sikres at brandvæsnet kan fremføre og opstille stigerne. Såfremt redning skal ske ved brug af drejestige, skal
brandvejen og brandredningsarealet hertil deslige sikres.
Skulle der opstå væsentlige ændringer til projektet, hører vi gerne herom.
Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs.

Med venlig hilsen

Mikk Ansø
Beredskabsinspektør
Beredskabsafdelingen, Område Nord
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Forslag til besvarelse af indkomne høringssvar i  
forbindelse med høring af forslag til Udviklingsplan for  
Amtssygehuset og høring om ophævelse af gældende  
lokalplan nr. 88 

 

Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset (bilag 1) med tilhørende miljø-

rapport (bilag 14) har været fremlagt i offentlig høring i perioden 7. maj 2021 

til 2. juli 2021.  

 

I samme periode har der været en separat høring om ophævelse af gæl-

dende lokalplan nr. 88, Århus Amtssygehus – udvidelse, Tage Hansens 

Gade i Aarhus (vedtaget november 1980).  

 

Teknik og Miljø har afholdt et orienterende virtuelt borgermøde i høringsfase. 

Op mod 85 personer så med i langt det meste af transmissionen. 

 

Der er indkommet i alt 22 høringssvar til de to høringer. Der er fremsendt 1 

høringssvar til forslag om ophævelse af gældende lokalplan. Der er frem-

sendt 21 høringssvar til forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset - 19 hø-

ringssvar er modtaget via høringsportalen og 2 er modtaget via Teknik og 

Miljøs hovedpostkasse. Høringssvarene behandles nedenfor og er numme-

ret 1 - 22. 

 

Til forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset er der modtaget høringssvar 

fra følgende: 

 

1. Ungeforeningen Ungdomskulturhuset UKH v/ Noa Skouby 

2. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 

3. André Thelin Nielsen  

4. Anne Grethe Hansen 

5. Borgergruppe i Aarhus 

6. Erik Nørager Petersen 

7. Helle Jakobsen 

8. Iben Tryel 

9. Jakob Lund Pedersen  

10. Jørgen B. Hansen 

11. Karen Woer   

12. Knud Bach-Mikkelsen  

13. Lars Schøneberg Lund 

14. Line Kjærgaard 

15. Maria Blæsbjerg på vegne af beboerne på Viborgvej 16, 18 og 20 

16. Mathilde Lykke Mariegaard på vegne af beboere og brugere af UKH 

17. Peter Thestrup Waade  

18. Stinna Liholm  

19. Viveke Wolfhagen 

TEKNIK OG MILJØ 
Bystrategi, Arealudvikling og Al-
mene Boliger 
Aarhus Kommune 

Arealudvikling 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
 
Telefon: 89 40 23 60 
Direkte telefon: 41 87 67 94 
 
E-mail: 
arealogalmene@mtm.aarhus.dk 
Direkte e-mail: 
dbrl@aarhus.dk 
www.aarhus.dk 
 
Sagsbehandler: 
Britta Lyager Degn 
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20. Lone Lunau samt 18 beboere på J. Langes Vej og F. G. E. Rostrups 

Vej 

21. Den Gamle By v/ Niels Meyer 

 

Høringssvar til forslag om ophævelse af Lokalplan nr. 88 ved Amtssygehu-

set er fremsendt af:  

 

22. Østjyllands Brandvæsen v/ Mikkel Ansø 

 

De samlede, indkomne bemærkninger, idéer og forslag gennemgås og kom-

menteres enkeltvis i det følgende. 

 

Høringssvar 1: Ungeforeningen Ungdomskulturhuset UKH v/ 

Noa Skouby 

Området omkring UKH 

Vi synes, det er vigtigt, at der tages hånd om følgende: Der eksisterer alle-

rede flere veletablerede kulturorganisationer i området. Især kulturinstitutio-

nen UKH fylder en del. I huset bliver der ofte holdt både inden- og udendørs 

events, hvor der bliver spiller højt musik. Er det så en god ide at bygge en 6 

etageres bygning med private boliger lige ved siden af? Det virker umiddel-

bart ikke sådan. Potentielle konflikter forudsaget af geografiske lokationer er 

vigtigt at tænke med ind i udviklingsplanen. Det er smart, hvis man kan 

undgå unødvendige konflikter. Et bud på en løsning på problemet kunne 

være at gøre det til en erhvervsbygning med kontorpladser. Det vil give flere 

virksomheder mulighed for at etablere sig i Aarhus, hvilket skaber flere ar-

bejdspladser til de mange arbejdsløse. Støj om aftenen ville heller ikke være 

et problem, da det kun er de færreste der arbejder på den tid. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger 

Teknik og Miljø er enige i, at Ungdomskulturhuset (UKH) er en central kultur-

aktør i området. UKH er som den eneste kulturaktør i området gjort perma-

nent. Dette skete, da Kultur og Borgerservice sammen med Sociale Forhold 

og Beskæftigelse, på baggrund af byrådsbeslutning 30. oktober 2019, købte 

det tidligere Patienthotel med henblik på at etablere UKH og 24 ungeboliger. 

De øvrige kulturaktører i området har på lige fod med andre fået mulighed 

for at leje lokaler midlertidigt i området.  

 

UKH ligger i et område, der i kommuneplanen er fastlagt til bolig- og er-

hvervsformål. Området kan desuden anvendes til offentlige formål, herunder 

institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.  

 

I forhold til støjende aktiviteter fra musiklokaler mv., så bemærker Teknik og 

Miljø, at der er givet en midlertidig tilladelse til, at det gamle Patienthotel om-

bygges og ændrer anvendelse til Ungdomskulturhus og kollegieboliger. Ung-

domskulturhusets nuværende anvendelser er foreløbigt godkendt for en pe-

riode på 3 år – frem til 8. april 2022. I den nuværende byggetilladelse er der 
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meddelt dispensation i forhold til adgangsforhold, lydkrav og ventilations-

krav.  

 

Det er således Kultur og Borgerservice, der ejer UKH, der skal sikre evt. om-

bygninger af huset (herunder specielt lydisolering af øvelokaler), så de øn-

sker, der er til fremtidige anvendelser kan leve op til de myndighedskrav, 

man under alle omstændigheder må forvente ved placering i et område, der 

skal omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde.  

 

Forslaget om at etablere erhverv omkring UKH med henvisning til at undgå 

konflikter omkring støj fra f.eks. koncerter og events er ikke relevant. Områ-

det er som helhed i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv, og 

Ungdomskulturhuset skal derfor i takt med at det nye kvarter udvikler sig 

overholde de vejledende grænseværdier for støj forbundet med en sådan 

placering. 

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer 

i udviklingsplanen. 

 

 

Høringssvar 2: Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 

Kultur og Borgerservice synes det er en spændende og ambitiøs plan for ud-

viklingen af det tidligere Amtssygehus. Udviklingsplanen giver mulighed for 

at nytænke, hvordan man kan udvikle et område, hvilket der bl.a. er gode 

erfaringer med fra udviklingen af Sydhavnsområdet. 

 

Amtssygehuset rummer et stort potentiale for at blive et unikt mødested for 

unge fællesskaber. Det vil kunne bidrage til at skabe et aktivt byliv i det nye 

kvarter, ligesom det vil bidrage til at åbne området for de omkringliggende 

boligområder og binde kvarteret sammen med den omkringliggende by. 

 

27 % af Aarhus Kommunes befolkning udgøres af unge mellem 18 og 29 år. 

Aarhus er således en ung by befolkningsmæssigt set, hvor der er et stort be-

hov for at understøtte ung-til-ung mødesteder og fællesskaber. 

I 2019 købte Kultur og Borgerservice sammen med Sociale Forhold og Be-

skæftigelse det tidligere Patienthotel og storkøkken, for at etablere Ung-

domskulturhuset (UKH) samt 24 ungeboliger. Købet var en politisk beslut-

ning truffet af Byrådet. 

 

Siden købet er UKH etableret i bygningerne, ligesom der ved hjælp fra Real-

Dania er indrettet 24 ungeboliger i vestfløjen, hvoraf de 12 er til sårbare 

unge og de andre 12 er til studerende. Alle 24 boliger er udlejet og der er 

venteliste til boligerne. 

 

Der er i øjeblikket en enestående mulighed for at bygge videre på funda-

mentet fra UKH og skabe et trygt fysisk miljø for unge med fokus på 
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aktiviteter, som går på tværs af kunst, kultur, sport og andet forenings- og 

ungdomsliv. Vi har et stort ønske om, at områdets potentiale som mødested 

for unge bliver tænkt med i det videre arbejde med udviklingen af området. 

Kultur og Borgerservice har følgende konkrete opmærksomhedspunkter i 

forhold til udviklingsplanen: 

 

1. Tag hensyn til UKH og ungeboligerne ifm. placeringen af bygningen 

mellem UKH og Viborgvej 

Vi gør opmærksom på, at bygningen der ønskes placeret mellem UKH og 

Viborgvej, og som tænkes opført som en 6 etagers høj bygning, umiddelbart 

kommer til at ligge meget tæt på UKH, specielt den del af bygningen, som er 

tegnet ind ved UKHs vestfløj. 

 

UKHs vestfløj benyttes af unge kunstnere og musikere, som på 1. og 2. sal 

lejer sig ind i små lokaler. Der er således en del musikøvelokaler her, som 

genererer en del støj. UKH er en gammel bygning og er langtfra lydtæt. Boli-

ger, der placeres så tæt på denne del af UKH, vil kunne opleve støjgener, 

hvilket er vigtigt at orientere kommende bygherrer om. 

 

Derudover vil vi gøre opmærksom på, at der i ungdomsboligerne i UKHs øst-

fløj bor sårbare unge. Vi vil opfordre til, at Sociale Forhold og Beskæftigelse 

inddrages i det videre arbejde omkring placering af den nye bygning, så de 

kan vurdere, om der er hensyn, som skal tænkes ind. 

Endelig vurderer vi, at bygningen med sine 6 etager vil komme til at lukke af 

for lys og luft i området. Vi vil derfor anbefale, at bygningens højde ikke bli-

ver højere end den nuværende bygnings. 

 

2. Tilpas udearealerne omkring UKH til de unge 

UKH er et sted for unge kreative og unge kunstnere. Det er således et hus, 

hvor der hver dag er aktiviteter af meget forskellig karakter og som tiltrækker 

en stor gruppe unge. En del af aktiviteterne er koncerter og festivaler, som 

fylder noget både lydmæssigt men også pladsmæssigt. De unge elsker at 

bruge udendørsarealerne til aktiviteter, og vi vil derfor gøre opmærksom på, 

at vi ønsker dette fortsat kan ske når omdannelsen af området er en realitet. 

Kultur og Borgerservice ønsker, at der tænkes i en ung kodning af udearea-

lerne i området omkring UKH, som de unge inviteres til at være med til at ud-

vikle og skabe. Vi vil anbefale, at der tænkes i områder, hvor bevægelse og 

urban sport kan finde sted. 

 

3. Giv mere plads til indendørs- og udendørs bevægelsesfaciliteter 

I udviklingen af området ved UKH, nord for den kommende Allé Gade, anbe-

faler Kultur og Borgerservice, at der tænkes i at placere offentlige funktioner. 

Vi vil her pege på behovet for plads både indendørs og udendørs til sport og 

bevægelsesaktiviteter, som oplagt kan placeres i Teknisk Afdeling (Værk-

stedsbygningen) ligesom vi vil pege på Kapellet som en oplagt facilitet til 

kunstneriske aktiviteter såsom teater og dans. 
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Med det store pres på idrætsfaciliteterne i Aarhus opfordrer Kultur og Bor-

gerservice til, at der tænkes i at anvendes byens rum på nye måder, så de 

kan udgøre et alternativ til de klassiske idrætsanlæg og indendørs trænings-

rum. Dette vil kunne afhjælpe det stigende pres på kommunens fritidsfacilite-

ter og understøtte unges mulighed for et aktivt idræts- og fritidsliv. 

 

4. Sørg for sikre og gode trafikforhold 

Kultur og Borgerservice bakker meget op om, at området ønskes gjort til lav 

hastighedsområde for bilister. Med børnefamilier og mange unge der færdes 

i området på cykel, bør trafikken indrettes på de svage trafikanters 

præmisser. 

 

I forhold til parkering vil vi opfordre til, at der tænkes cykelparkering ind i hele 

området men specielt ved UKH og meget gerne overdækket. 

 

5. Tag hensyn til UKH ifm. stillingtagen til tilbygninger på eksisterende 

bygninger 

På s. 69 er der i afsnittet Tilbygninger skrevet, at der i hvert enkelt tilfælde 

skal tages stilling til, om de enkelte tilbygninger til de ældste bygningsdele 

skal fjernes eller bibeholdes. I UKHs bygning er der to tilbygninger. Den ene 

er på taget og indeholder en elevator til ungeboligerne. Den er således svær 

at fjerne. Den anden er bygget på UKHs vestfløj og anvendes bl.a. som kon-

cert/forestillingsområde. UKH har påbegyndt en udsmykning og begrønning 

af denne tilbygning her i 2021. 

 

6. Bibehold midlertidig brug af bygningerne 

Kultur og Borgerservice synes det er meget positivt at der i bilag 3 om de 

midlertidige lejemål står, at de vil blive bibeholdt så længe som muligt. 

 

Kultur og Borgerservice ser frem til at blive inddraget i det kommende ar-

bejde med at udvikle og omdanne det tidligere Amtssygehus. Vi ønsker gen-

nem hele processen med omdannelse af Amtssygehuset at bidrage til, at 

der skabes et attraktivt område med liv mellem bygningerne, og at der ska-

bes gode rammer for at mødes og for at bevæge sig. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger 

Teknik og Miljø noterer sig de rosende ord omkring udviklingsplanens ind-

hold. Teknik og Miljø er enige i, at UKH bidrager med aktiviteter, liv og krea-

tive udfoldelser til Amtssygehusområdet, og udgør et væsentligt bidrag til 

områdets byliv. 

 

Ad. 1: Tag hensyn til UKH og ungeboligerne i forbindelse med placeringen af 

bygningen mellem UKH og Viborgvej 

Den fysiske plan for området tager overordnet afsæt i at skabe et kvarter 

med varierende bygningshøjder og med en samlet bebyggelsesprocent på 
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ca. 150%. Syd for sengebygningen opføres der byrækkehuse i 1-4 etager. 

Nord for sengebygningen består byggeriet af en kombination af de beva-

ringsværdige bygninger, der varierer mellem 1 og 4 etager samt nye karré-

bebyggelser i 5-6 etager.  

 

De angivne højder i udviklingsplanen er maksimum højder. Det fremgår af 

forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset side 49, vedtaget af byrådet d. 

28. april 2021, at boligkarreen mellem UKH og Viborgvej er planlagt til 5-6 

etager. Den ene etage vil optage terrænspringet mod Viborg. Det vil i praksis 

betyde at bygningen vil være 4-5 etager mod UKH. Det forventes desuden, 

at der arbejdes med en tilbagerykning af den øverste etage. Dette er for at 

sikre en bedre bymæssig indpasning og dagslysforhold i gårdrummet. UKH 

er 3 etager med en høj stueetage. Det er vurderet, at det er muligt at lave et 

gårdrum, der ikke bliver mørkt og skyggefuldt. Der henvises til bilag 8, der vi-

ser højdeprofil/snit imellem de to bygninger. Til trods for dette, anbefaler 

Teknik og Miljø, at der inden salg af byggefelterne mod Viborgvej (A02 og 

A06) undersøges mulighed for, at der kan ske en reduktion af højden i hen-

hold til det samlede arealregnskab og den samlede økonomiske balance for 

området.  

 

I forhold til støjende aktiviteter fra musiklokaler, så bemærker Teknik og 

Miljø, at der er givet en midlertidig tilladelse til, at det gamle Patienthotel om-

bygges og ændrer anvendelse til Ungdomskulturhus og kollegieboliger. Ung-

domskulturhusets nuværende anvendelser er foreløbigt godkendt for en pe-

riode på 3 år – frem til 8.april 2022. I den nuværende byggetilladelse er der 

meddelt dispensation i forhold til adgangsforhold, lydkrav og ventilations-

krav.  

 

Kultur og Borgerservice opfordres, som ejer af UKH, til at undersøge behov 

for ombygninger af huset (herunder specielt lydisolering af øvelokaler), så de 

ønsker, der er til fremtidige anvendelser kan leve op til de myndighedskrav, 

man under alle omstændigheder må forvente ved placering i et blandet bo-

lig- og erhvervsområde.  

 

Teknik og Miljø indgår gerne i dialog med Sociale Forhold og Beskæftigelse, 

der ejer ungeboligerne, om den videre udvikling af delområdet omkring UKH 

og den fremtidige karrébebyggelse mod Viborgvej, såfremt De ønsker det.    

 

Teknik og Miljø anbefaler at høringssvaret delvist imødekommes. Jf. indstil-

lingen anbefales det, at der inden salg af 2 byggefelter (A02 og A06) mod Vi-

borgvej undersøges mulighed for, at der kan ske en reduktion af højden i 

henhold til det samlede arealregnskab og den samlede økonomiske balance 

for området.  

 

Ad 2: Tilpas udearealerne omkring UKH til de unge 
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Teknik og Miljø bemærker, at den politiske aftale omkring overdragelse af 

Patienthotellet (endeligt vedtaget af byrådet d. 30. oktober 2019) til UKH og 

ungdomsboliger alene omfatter bygningen. Det betyder, at ejendommen i 

udgangspunktet ikke råder over private opholdsarealer.  

 

Arealerne nord og øst for UKH er, som det fremgår af udviklingsplanens side 

62, udlagt som privat gårdrum til den fremtidige boligbebyggelse. 

Teknik og Miljø henviser i den sammenhæng til, at det fremgår af udviklings-

planens delstrategi 4 (side 36-37), at vi vil arbejde med at sikre variation i 

byrum og grønne rum. Herunder er bl.a. beskrevet, at differentiering mellem 

offentlige, semioffentlige og private gårdrum er en målsætning. Det vurde-

res, at de private gårdrum nord for vil bidrage positivt til bokvaliteten til de 

kommende boliger mod Viborgvej.   

 

Det er således ikke hensigten, at de arealer, der ligger tættest på UKH, skal 

kunne benyttes af UKH til udendørs arrangementer i fremtiden. Det er en 

midlertidig mulighed, som brugerne af UKH kan benytte frem til omdannel-

sen af området, påbegyndes. På sigt vil UKH´s brugere skulle finde andre 

steder til afholdelse af events/koncerter. Det kan f.eks. være langs alléga-

den, på de nye kvarterspladser eller i bydelsparken. Ligesom det er tilfældet 

andre steder i byen, må det forventes at støjen ved udendørs arrangementer 

skal tilpasses de omkringboende. 

 

Delstrategi 5 i udviklingsplanen definerer, at ”vi vil skabe plads til et sundt liv 

med høj livskvalitet,” og at bl.a. sundhedsfremmende idealer skal understøt-

tes i udviklingen af området – ung kodning, bevægelse og urban sport kan i 

det omfang, det er muligt indgå som en del heraf. I den sammenhæng gøres 

der opmærksom på, at der af forslag til udviklingsplan side 35 fremgår, at 

kvarterets byrum skal understøtte sundhed og livskvalitet for beboere i alle 

aldre – herunder specielt børnefamilier.  

 

Teknik og Miljø bemærker, at der, når udviklingen af området er længere 

fremme, med fordel kan ske en inddragelse af UKHs brugere i forbindelse 

med detailudformningen af de nye kvarterspladser og bydelsparken, så are-

alerne så vidt muligt tilgodeser både UKHs beboere og brugere samt kom-

mende beboere.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at bemærkningen om tilpasning af udearealerne 

omkring UKH til de unge ikke giver anledning til ændringer i udviklingspla-

nen. 

 

Ad 3: Giv mere plads til indendørs og udendørs bevægelsesfaciliteter  

Teknik og Miljø bemærker, at det fremgår af forslag til udviklingsplan, side 

28, at Bygningerne langs allégaden skal så vidt muligt danne rammen om 

udadvendte funktioner, der understøtter hverdagsbylivet i bydelen og kvarte-

ret.   
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Teknik og Miljø bemærker, at det ud fra en byplanfaglig vurdering er en god 

idé, at sikre offentlige funktioner i ovennævnte bevaringsværdige bygninger. 

De har nogle centrale placeringer, og det vil medvirke til at sikre byliv i kvar-

teret og bydelen. Det fremgår endvidere af udviklingsplanens side 49, at der 

arbejdes for at de mindre, bevaringsværdige bygninger i området i form af ki-

osk, kapel, servicebygning, direktørbolig og vaskeri- og værkstedsbygning 

(teknisk afdeling) kan rumme erhverv, kultur eller andre bylivsunderstøttende 

funktioner.  

 

En dedikeret anvendelse til offentlige funktioner af eksempelvis værksteds-

bygningen vil dog kræve en politisk beslutning herom, samt anvisning af fi-

nansiering til overdragelse, istandsættelse og drift af eventuelle sports-, be-

vægelses- og/eller kunstneriske aktiviteter. Dette kan ske uden ændringer i 

udviklingsplanen.   

 

Kultur og Borgerservice peger på, at aktiviteterne i bygninger omkring UKH 

med fordel kan programmeres med aktiviteter, der har fokus ung-til-ung mø-

desteder, som går på tværs af kunst, kultur, sport og andet forenings- og 

ungdomsliv. Teknik og Miljø er enige i, at de unge er en vigtig gruppe. Det 

anbefales dog, at dette nuanceres, så evt. offentlige funktioner på sigt, er 

med til at sikre sammenhængskraft i hele kvarteret og bydelen. Dette skal 

understøtte den politisk behandlede vision, hvoraf det fremgår, nærområdet 

savner mangfoldighed. Det savner i særdeleshed familier med børn. Derfor 

skal området tilbyde noget aktivt til børn og deres familier, så området sam-

let understøtter en tæt sameksistens mellem børn, unge, voksne og ældre, 

både i boligerne og i byrummene.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at bemærkningen ikke giver anledning til ændrin-

ger i udviklingsplanen. 

 

Ad 4: Sørg for sikre og gode trafikforhold 

Teknik og Miljø noterer, at Kultur og Borgerservice bakker op om ønsket om 

at planlægge for et område med lav hastighed.  

 

Det fremgår af udviklingsplanens side 58, at der planlægges efter at cykel-

parkering for de enkelte byggefelter/ejendomme skal være en kombination 

af cykelparkering i kælder og på terræn. I forbindelse med detailprojektering 

af allégaden vil der blive undersøgt mulighed for, at der kan etableres cykel-

parkering langs allégaden til besøgende i UKH. Kultur og Borgerservice 

samt Sociale Forhold og Beskæftigelse opfordres desuden til at undersøge, 

hvorvidt dele af kælderen under UKH kan benyttes til privat, overdækket cy-

kelparkering for husets beboere.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at bemærkningen om at sikre og gode trafikfor-

hold ikke giver anledning til ændringer i udviklingsplanen.  
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Ad 5: Tag hensyn til UKH i forbindelse med stillingtagen til tilbygninger på 

eksisterende bygninger 

Teknik og Miljø noterer ønsket om bevaring af tilbygningerne på UKH og 

hensigt om at renovere facaderne.  

 

Mulighed for bevaring af tilbygningerne er indarbejdet i forslaget til udvik-

lingsplanen. Teknik og Miljø opfordrer til, at arbejder med renovering, be-

grønning og udsmykning mv. sker i overensstemmelse med udviklingspla-

nen og den kvalitetshåndbog for omdannelse af de bevaringsværdige byg-

ninger, der jf. udviklingsplan vil blive udarbejdet.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at bemærkningen om tilbygninger ikke giver an-

ledning til ændringer i udviklingsplanen. 

 

Ad 6: Bibehold midlertidig brug af bygningerne 

Teknik og Miljø er enige i, at de midlertidige aktiviteter bidrager til livet og be-

vidstheden omkring omdannelsen i området, hvilket også er baggrunden for 

formuleringen om, at de midlertidige lejemål vil blive bibeholdt så længe som 

muligt under hensyntagen til fremtidige anlægsarbejder og byggemodning i 

området.  

 

Teknik og Miljø har noteret, at Kultur og Borgerservice gerne vil inddrages i 

det videre arbejde med udviklingen af området.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at bemærkningen om, at bibeholde den midlerti-

dige brug af bygningerne ikke giver anledning til ændringer i udviklingspla-

nen.  

 

Høringssvar 3: André Thelin Nielsen 

Bevægelseskultur og streetsport 

Ifm. udviklingen af Amtssygehuset vil jeg slå et slag for bevægelseskulturen, 

og hvordan den kan integreres i det eksisterende byrum og være berigende 

for de eksisterende og kommende interessenter, brugere og ikke mindst be-

vægelsesglade skvadronører.  

 

Ideelt kunne en af de eksisterende bygninger omdannes til bevægelseshus 

(eksempelvis værkstedsbygningen ved siden af Ungdomskulturhuset, hvor 

underlaget allerede er i nogenlunde anstændig stand). Et samarbejde her 

kunne oplagt være UKH og Ungiaarhus gennem ungdomsskolehold omkring 

konstruktionen af egen skatepark, parkour, basket og street dans. UKH er i 

forvejen et sted med en stærk social sammenhængskraft, så det er oplagt at 

have samarbejder hvor en ungdomsskolesession afsluttes med fællesspis-

ning i UKH mhp. sammenfletning af miljøerne; en krydsbestøvning af bevæ-

gelse og kultur, som bl.a. Institut for (X) har vist værende enormt givende for 

området. 
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De mange børnefamilier kunne også forestilles at nyde godt af et alternativ 

til den typiske "multibane", der med varierende succes placeres som aktivi-

tetscentrum i nye boligområder. Hallen ville samtidigt kunne bruges som 

platform for det kulturelle vækstlag, som har til huse i UKH - som koncertsal, 

udstillingsplatform og sikkert en udtryksform jeg endnu ikke er bekendt med 

eksistensen af. 

 

Et overdækket areal er drømmen, da det ville tillade helårsaktivitet. Hvis den 

plan skulle gå i vasken vil jeg opfordre til at gennemse vedhæftede PDFs 

forslag til hvordan man kan gøre et byrum mere spændende ift. bevægelse - 

set fra en skaters perspektiv. Kataloget er lavet af Aarhus Skatescene.  

 

Teknik og Miljøs bemærkninger: 

Delstrategi 5 i udviklingsplanen definerer, at vi vil skabe plads til et sundt liv 

med høj livskvalitet, og at bl.a. sundhedsfremmende idealer skal understøt-

tes i udviklingen af området. Det forventes, at indretningen af byrum og by-

delsparken under hensyntagen til bevægelse for folk i alle aldre skal bidrage 

til opfyldelse af denne målsætning.   

 

I forhold til ønsket om at etablere et bevægelseshus bemærker Teknik og 

Miljø, at der af forslag til udviklingsplanen, side 28, fremgår, at Bygningerne 

langs allégaden skal så vidt muligt danne rammen om udadvendte funktio-

ner, der understøtter hverdagsbylivet i bydelen og kvarteret. Det fremgår 

endvidere af udviklingsplanens side 49, at der arbejdes for at de mindre, be-

varingsværdige bygninger i området i form af kiosk, kapel, servicebygning, 

direktørbolig og vaskeri- og værkstedsbygning kan rumme erhverv, kultur el-

ler andre bylivsunderstøttende funktioner.  

 

En dedikeret anvendelse til offentlige funktioner af eksempelvis værksteds-

bygningen til f.eks. bevægelseshus vil kræve en politisk beslutning herom, 

samt anvisning af finansiering til overdragelse, istandsættelse og drift af 

eventuelle aktiviteter. Dette kan ske uden ændringer i udviklingsplanen. 

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer 

i udviklingsplanen. 

 

 

Høringssvar 4: Anne Grethe Hansen 

Århus kommune bør fokusere på at bevare og genoprette mest muligt af den 

grønne bevoksning og lade de bevaringsværdige bygninger komme til ære 

og værdighed. Oprethold flest mulige af de nye initiativer på området de sid-

ste år og undgå den tæt planlagte bebyggelse. Derved kan vi få et biodi-

verst, klimavenligt og mangfoldigt miljø på dette skønne område. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  
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Høringssvaret omhandler både bemærkning til randbeplantning, højde og 

tætheder samt de nye initiativer (offentlige funktioner). 

 

Randbeplantning 

I forhold til høringssvarets bemærkning om at bevare mest muligt af randbe-

plantningen, foreslår Teknik og Miljø, jf. indstillingen, at endelig placering af 

byggefelter syd for sengebygningen fastlægges i forbindelse med salg under 

hensyntagen til at bevare dele af randbeplantningen. Det skyldes, at denne 

del af planen er forholdsvis kompliceret at realisere, da der både er terræn-

fald og en række tekniske bindinger, herunder parkeringskælder og infra-

struktur. Det foreslås derfor, at man søger at forenkle denne kompleksitet i 

forbindelse med udbud, således at indkomne tilbud skal byde ind med den 

bedste plan i forhold til at sikre den ønskede bykvalitet og bevaring af dele af 

randbeplantningen, samtidig med at de tekniske udfordringer begrænses.  

 

Højde og tætheder 

I forhold til tæthed, så forventes det, at bebyggelsesprocenten samlet for 

området vil være ca. 150%. Tætheden vil dog ikke være jævnt fordelt udover 

hele området. Den fysiske plan for området tager afsæt i at skabe et kvarter 

med varierende boligtyper, bygningshøjder og tætheder. Syd for sengebyg-

ningen opføres der byrækkehuse i 1-4 etager. Nord for sengebygningen be-

står byggeriet af en kombination af de bevaringsværdige bygninger, der vari-

erer mellem 1 og 4 etager samt nye karrébebyggelser i 5-6 etager.  

 

De angivne højder i udviklingsplanen er maksimum højder. Det forventes 

desuden, at der arbejdes med en tilbagerykning af den øverste etage. Dette 

er for at sikre en bedre bymæssig indpasning og dagslysforhold. Teknik og 

Miljø anbefaler, at der inden salg af byggefelterne mod Viborgvej (A02 og 

A06) undersøges mulighed for, at der kan ske en reduktion af højden i hen-

hold til det samlede arealregnskab og den samlede økonomiske balance for 

området.  

 

Nye initiativer og offentlige funktioner 

I forhold til at bevare flest mulige af de nye initiativer på området, så er Ung-

domskulturhuset – UKH gjort permanent. De øvrige midlertidige lejemål vil 

blive bibeholdt så længe som muligt under hensyntagen til fremtidige an-

lægsarbejder og byggemodning i området.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret imødekommes delvist idet det jf. 

indstillingen anbefales, at placering af byggefelter syd for sengebygningen 

fastlægges i forbindelse med salg under hensyntagen til mulighed for at be-

vare dele af randbeplantningen. 

 

Jf. indstillingen anbefales det desuden, at der inden salg af to byggefelter 

(A02 og A06) mod Viborgvej undersøges mulighed for, at der kan ske en 
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reduktion af højden i henhold til det samlede arealregnskab og den samlede 

økonomiske balance for området.  

 

Høringssvar 5: Borgergruppe i Aarhus v. Claus Hammerich Paa-

ske og Lotte Duwe Nielsen) 
Trafik, miljø og sikring af fælles områder uden kommunalt engagement? 
 
Udviklingsplanerne for Amts Sygehusgrunden indeholder mange fine mulig-
heder og kvaliteter. Der er imidlertid også nogle udfordringer og modsatret-
tede elementer. 
 
1. Trafik og miljø 
Vi bakker op om Knud Bach-Mikkelsens og Line Kjærgaards indsigelser 
vedr. trafikken her på Høringsportalen. Hvorfor invitere en del af den mas-
sive trafik fra indfaldsvejen Viborgvej og Ringgaden igennem Johan Langes 
Vej – et støjfølsomt boligområde, som består af familieboliger i enfamilies-
huse? Et lille kvarter, hvor generationsskiftet kan registreres, hvor ældre 
ejere sælger til børnefamilier.  
Her vil øget trafik påføre beboerne øget støj og sikkerhedsrisici fra biltrafik - i 
lodret modsætning til Aarhus Kommunes Støjhandlingsplan fra 2018: 
https://mst.dk/media/170728/aarhus-stoejhandlingsplan-2018.pdf 
 
"For at imødekomme den stigende støjbelastning i Aarhus Kommune er der 
behov for en målrettet indsats. Af Kommuneplan 2017 fremgår kommunens 
målsætning på støjområdet. En målsætning om at: 
 
- Støjgenerne minimeres, så alle borgere kan bo, arbejde og opholde sig i 

gode miljøer 
- Fremtidige støjgener forebygges gennem en arealplanlægning og anden 

planlægning, der tager størst mulige støjhensyn 
- Ny bebyggelse til støjfølsom anvendelse i eksisterede bymiljøer sikres 

gode indendørs støjforhold og gode miljøer på udendørs opholdsarealer 
- Ved udbygning af nye veje, trafikale saneringer eller omlægninger af 

veje i den eksisterende by vil støjforhold og metoder til at nedbringe stø-
jen blive vurderet og tænkt ind i planlægningen." 

 
Planlægning af et afkørselsspor på Viborgvej, som skal etableres ved at ind-
drage forhaverne i familiehusene nord for Viborgvej, er også i modsætning til 
støjhandlingsplanen. Hvis man skulle følge målsætningerne, burde man 
overveje en afskærmning af støjen fra Viborgvej - ikke at rykke trafikken tæt-
tere på boligerne. 
 
Det kunne være relevant at indføre 40 km/r hastighedszoner i boligområ-
derne på hver side af Viborgvej op til Ringgade, jvf: planer i Aarhus Kommu-
nes Støjhandlingsplan (side 22): "Der er i 2017 med succes lavet forsøg 
med 40 km/t hastighedszone i et større byområde. Sådan fredeliggørelse 
medvirker både til større trafiksikkerhed, tryghedsfølelse og støjdæmpning. 
Det er planen at hastighedszoner vil fremover blive udbredt til flere byområ-
der i Aarhus Kommune". 
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2. Hvordan sikres visionerne for fælles arealer på Amtssygehusgrunden 
uden kommunalt engagement i driften? 
 
Der er utroligt mange fine ideer og visioner om udvikling og brug af fælles-
arealerne. Men det fremgår af afsnittet om økonomi, at "Efter salg vil drift af 
de kommende veje overdrages i overensstemmelse med lov om private fæl-
lesveje. Drift af fælles grønne områder vil ske i en grundejerforening for om-
rådet." Betyder det i realiteten, at den kommende grundejerforening får øko-
nomisk ansvar for at drive de fællesområde, faciliteter, ren- og vedligehol-
delse? Vil grundejerforeningen kunne begrænse adgangen til området, så 
det forbeholdes grundejerne, menes borgere, som er bosat udenfor området 
formenes adgang - f.eks. med henvisning til økonomi? 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  

I forhold til bemærkning om trafik og parkering henvises til Teknik og Miljøs 

forslag til besvarelse af høringssvar nr. 12 fra Knud Bach-Mikkelsen.  
 
Det er muligt, at sikre offentlighedens adgang til de nye by- og pakrum via 
tinglyst deklaration. Den vil også gælde såfremt, der ikke er kommunalt en-
gagement i driften.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer 

i udviklingsplanen, og at høringssvaret for så vidt angår Trafik og Miljø vide-

reformidles til projektet omkring højklasset kollektiv trafik. 

 

Høringssvar 6: Erik Nørager Petersen 
Det er vigtigt at bevare et egentligt parkområde i midten. Der kommer rigtig 
mange nye beboere i området, og vi kan konstatere, at Botanisk Have alle-
rede nu er overfyldt af mennesker, der har brug for et grønt område at 
komme ud i. 
 

Sammenlign med Universitetsparken, hvor der stadig er en fornemmelse af 

park, selvom der efterhånden er bygget rigtig mange kvadratmeter huse, 

men lagt uden omkring parken i midten. Det kunne også gøres på Amtssy-

gehuset areal. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  

Høringssvaret fokuserer på vigtigheden af at bevare et egentligt parkområde 

centralt på Amtssygehusgrunden, og henviser til Universitetsparken som et 

godt eksempel.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at illustrationsplanen og udviklingsplanen justeres 

i henhold til vedlagte bilag 6 og 7, således at byggefelterne foran sengebyg-

ningen (A09 og A10) udgår af planen. Herved kan der etableres en større 

bypark.  

 

I stedet udnyttes tagetagen i sengebygningen til boliger. Løsningen vil be-

tyde, at taget vil skulle hæves ca. 2 meter. Det er vurderet, at løsningen kan 
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implementeres uden at kompromittere de overordnede bevaringsværdier i 

bygningen. Retningslinjer for omdannelse af tagetagen vil indgå i Kvalitets-

håndbog for omdannelse af de bevaringsværdige bygninger, der jf. udvik-

lingsplanen vil blive udarbejdet til brug for salg. 

 

Teknik og Miljø anbefaler, at bemærkningen imødekommes og udviklings-

planen justeres, så bydelsparken udvides ved at udtage byggefelterne A09 

og A10. 

 

Høringssvar 7: Helle Jakobsen 

Tæt på alt men lukker sig om sig selv, både i højde og omfang. 

 

Tæt på alt, men lukker sig om sig selv. 

Området lukker sig meget ift det omkringliggende område bla den gamle by 

og botanisk have og de nærliggende villaer. Byggehøjden på 5-6 etager mod 

Viborgvej er bekymrende. Det vil skabe meget skygge på Viborgvej og villa-

erne der ligger på den anden side af Viborgvej.  

 

Lyskryds ved Johan Langes Vej. Skal alt trafikken fra hele området ledes 

denne vej ud. Viborgvej er i forvejen ret befærdet af både biler, cykler og gå-

ende. 

 

Det ser på tegningen ud som om Viborgvej skal ændres således den rykker 

tættere på de allerede eksisterende villaer. Hvorfor tager man ikke den plads 

der skal bruge fra Amtssygehusgrunden, hvor der alligevel skal ændres og 

bygges. 
 
Er der p-pladser nok til alle de boliger der bygges. Selv om det politisk synes 
som om at alle byboere skal tage offentlig transport, ved vi nok alle at det 
ikke vil ske.   

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  

Høringssvaret fokuserer på, at området lukker sig om sig selv op mod Vi-

borgvej. Der udtrykkes desuden bekymring for de 5-6 etagers bebyggelse 

mod Viborgvej og trafik samt parkeringsforhold. 

 

Ny plads åbner kvarteret op mod Viborgvej 

Området er i dag afgrænset mod Viborgvej af bygninger, halvmure og tæt 

beplantning. Teknik og Miljø bemærker, at området vil åbne sig op mod Vi-

borgvej både ved nye indgangspartier mod Viborgvej samt ved adgangsve-

jen ved Kapelmuren og ved et nyt trappe- og rampeanlæg placeret ved Di-

rektørboligen.   

 

 

Højder mod Viborgvej 
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I forhold til bemærkning om tætheder og højder mod Viborgvej henvises til 

Teknik om Miljøs forslag til besvarelse af høringssvar nr. 4 fra Anne Grethe 

Hansen. 

 

Trafikforhold og parkering 

I forhold til bemærkning om trafik og parkering henvises til Teknik om Miljøs 

forslag til besvarelse af høringssvar nr. 12 fra Knud Bach-Mikkelsen.  

 

Høringssvaret udtrykker desuden bekymring over, at trafikafvikling fra områ-

det skal ske udelukkende via Viborgvej. Dette er ikke tilfældet. Principperne 

for den fremtidige vejbetjening er vist på side 50-51 i forslaget til udviklings-

planen. Området vil i fremtiden blive vejbetjent både fra Viborgvej og Tage-

Hansens Gade.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret delvist imødekommes, da det jf. 

indstillingen anbefales, at der inden salg af to byggefelter (A02 og A06) mod 

Viborgvej undersøges mulighed for, at der kan ske en reduktion af højden i 

henhold til det samlede arealregnskab og den samlede økonomiske balance 

for området.  

 

Høringssvar 8: Iben Tryel 
Ungekultur på amtssygehusområdet 
 
Husk at tage højde for at ungdomskulturhuset (UKH) allerede findes på om-
rådet og hvordan det vil komme til at interagere med de nye bygninger. Byg-
ningen rundt om UKH er lige nu planlagt til 6 etager, hvilket vil tage enormt 
meget lys fra UKH og få det til at virke klemt inde. Vi er rigtig glade for vores 
gårdareal, som vi lige nu bruger til at holde koncerter og festivaler 
på og ideelt kunne vi godt tænke os at blive ved med det. Derudover skal 
bygherrerne også gøres opmærksom på hvem det er de får som nabo, da 
UKH til tider holder koncerter og derfor vil larme, så de kan tage højde for 
dette. 
 
Bygningen kommer også til at ligge meget tæt op ad boligerne i UKH, hvor 
de kan kigge direkte ind til de unge mennesker, som bor der. Det kunne 
være en idé at have erhverv eller lignende i bygningen, så der kan blive bi-
beholdt noget privatliv. 

 

Det vil også være fordelagtigt, hvis der kom et parkområde tilknyttet til UKH, 

som kunne blive brugt til at holde arrangementer i. Dette ville også være 

med til at skabe liv i det nye område og bevare de eksisterende aktiviteter. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  

Høringssvaret omhandler de fremtidige rammer for UKH og ungeboliger i 

form af ønsker til anvendelsen af bygningen og udearealer heromkring. Der 

ytres desuden bekymring for højde på nybyggeri mod Viborgvej, som afsen-

deren mener kommer tæt på UKH-bygningen.  
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For Teknik og Miljøs svar herpå henvises til høringssvar 2 (delafsnit ad. 1 - 

Tag hensyn til UKH og ungeboligerne i forbindelse med placeringen af byg-

ningen mellem UKH og Viborgvej samt delafsnit ad 2 - Tilpas udearealerne 

omkring UKH til de unge). 

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret imødekommes delvist. Jf. indstil-

lingen anbefales det, at der inden salg af to byggefelter (A02 og A06) mod 

Viborgvej undersøges mulighed for, at der kan ske en reduktion af højden i 

henhold til det samlede arealregnskab og den samlede økonomiske balance 

for området.  

 

Høringssvar 9: Jakob Lund Pedersen 

Meget af det nye byggeri ved det gamle amtssygehus ser spændende og 

berigende ud, og vil helt sikkert skabe en masse nyt liv i det det nærliggende 

område. 

 

Dog er jeg bekymret for området omkring UKH, det gamle patienthospital. 

UKH er et livligt og sprudlende sted, et sted hvor der sker meget hele tiden. 

Det er et sted hvor unge kreative personer i alle afskygninger kan få lov til at 

udfolde sig på en helt unik måde. 

 

Når jeg ser de nye plantegninger, kan jeg godt bliver bekymret for den nord-

lige bygning langs Viborgvej. Den lægger Lige op ad et areal som er meget 

populært blandt UKH’s brugere. Hvis man laver en bygning der beregnet til 

børnefamilier, og folk med specielle behov, kan man meget hurtigt komme til 

at fjendtliggøre UKH og dets brugere. Selvfølgelig skal der være plads til den 

slags boliger men at lægge dem lige imellem et meget befolket og aktivt 

ungdomsmiljø, og en tæt trafikeret vej virker ikke optimalt. 

 

Så skal det også nævnes at den nye bygning kommer til at lægge lige foran 

at et allerede beboet kollegie hvor der allerede bor studerende og unge soci-

alt udsatte. Bygningerne kommer til at lægge så tæt at man ville kunne se di-

rekte ind til hinanden, hvilket ville tage en masse privatliv fra beboer i begge 

bygninger, hvilket kunne gøre det til et utrygt miljø for beboer. 

 

Jeg vil også nævne højden på de nye bygninger. Jeg tror det på mange må-

der kan skabe et lukket mørkt miljø, i et ellers lyst og solrigt område. Begrun-

delsen lyder at den originale hospitalsbygning vil komme til at virke intimide-

rende, og de nye bygninger skal skabe noget ligevægt. Jeg tror dog at det vil 

have den modsatte effekt og gøre hele området intimiderende. Hvis man 

derimod byg nogle lavere bygninger vil den originale hospitalsbygning blive 

trukket endnu mere frem, og fremstå mere prægtig, og få muligheden for at 

blive det vartegn i Aarhus det var beregnet til. 
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Med disse forbehold tror jeg at man kan lave noget b fornyelse der kan fun-

gere i samarbejde med det som der allerede er. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  

Teknik og Miljø noterer sig de rosende ord omkring det kommende byggeri 

og det liv, det vil skabe i området.  

 

Høringssvaret omhandler de fremtidige rammer for UKH og ungeboliger i 

form af ønsker til anvendelsen af bygningen og udearealer heromkring. Der 

ytres desuden bekymring for nærhed til boliger og højde på nybyggeri mod 

Viborgvej, som afsenderen mener kommer tæt på UKH-bygningen. For Tek-

nik og Miljøs svar herpå henvises til høringssvar 2 (delafsnit ad. 1 Tag hen-

syn til UKH og ungeboligerne i forbindelse med placeringen af bygningen 

mellem UKH og Viborgvej samt delafsnit ad 2: Tilpas udearealerne omkring 

UKH til de unge). 

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret delvist imødekommes. Jf. indstil-

lingen anbefales det, at der inden salg af to byggefelter (A02 og A06) mod 

Viborgvej undersøges mulighed for, at der kan ske en reduktion af højden i 

henhold til det samlede arealregnskab og den samlede økonomiske balance 

for området.  

 

Høringssvar 10: Jørgen B. Hansen 
Udviklingsplan for Amtssygehuset 
 
Udviklingsplanens hovedide med to akser - en allégade og en grøn akse - er 
eminent. Den grønne akse især for koblingen direkte til Regensburgsplads. 
Alléen især for ønsket om at skabe en gade med udadvendte funktioner, 
uden at indholdet dog specificeres yderligere. Det kan være værdifuldt til at 
knytte en ny bydel sammen og skabe lokale byrum. 
 
Det er også positivt, at der påtænkes en dagligvarebutik i det nye byområde 
mellem Tage Hansens Gade og Viborgvej. 
 
Stor ros også til ønsket om at bevare mange af de gamle og meget karakte-
ristiske bygninger. Det hedder i planen, at nybyggeri skal berige helheden og 
skrive sig ind i stedets egenart igennem udformning, detaljering og indpas-
ning, uden at blive arkitektoniske kopier. De viste eksempler på nybyggeri er 
dog meget dårlige eksempler på en realisering af disse intentioner. Bortset 
fra facader i rødt tegl, er det svært at se en dialog mellem de nye bygninger 
og stedets egenart. Jeg kan henvise til illustrationer på henholdsvis side 32 
og 34 i Forslag til Udviklingsplan - nybygningerne vises her med fladt tag 
uden udhæng, og de minder snarere om en arabisk bydel, blot i rødt tegl, 
end de minder om stedets mere danskklingende egenart. Jeg vurderer det i 
høj grad skyldes de flade tage og fraværet af udhæng - selv om Amtssyge-
husets arkitektur netop er kendetegnet ved nogle meget markante og unikke 
tagudhæng. Det ville klæde nybyggeri at gå i dialog med dette hovedprincip i 
Amtssygehus-områdets arkitektur. Det kan bidrage til at skabe en helhed, 
der også er unik.  
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Det foreslås, at 20 procent af alle boliger bliver almene lejeboliger. Det be-
grundes med, at der i nærområdet er forholdsvis mange almene boliger. Alli-
gevel virker det mærkværdigt, at amtssygehusområdet skal trække den gen-
nemsnitlige andel af almene boliger i Aarhus - der er opgjort til 27 procent - 
ned. Især set i forhold til, at byrådet har vedtaget, at der skal være 25 pro-
cent almene boliger på Aarhus Ø. 
 
Der foreslår en ind- og udkørsel ved Viborgvej. Det ser med svingbaner ud 
til, at det vil medføre, at flere træer i den bevaringsværdige række af vej-
træer vil blive fældet, hvilket er stærkt kritisabelt. Dette problem bliver for-
mentlig forstærket, hvis der oveni kommer en letbane via Viborgvej. Og hvis 
byrådet skulle beslutte sig for at anlægge et centralt parkeringshus i det 
nordøstlige hjørne af amtssygehusområdet.  
 
Byggehøjden langs allégaden foreslås med seks etager. Det er en markant 
forøgelse i forhold til, at de oprindelige bygninger på Amtssygehuset er i fire 
etager. Allégaden vil med den højde få en meget tæt og slugtagtig karakter, 
selv om det er sympatisk, at det er ideen, at der skal være træer i alleen. Al-
leen vil vinde ved, at der skæres en etage af højden. Det samme vil etage-
bebyggelsen langs Viborgvej, hvor seks etager i en højde af 18.80 meter vir-
ker meget bastant overfor villaerne på Viborgvejs modsatte side. 
 
Der er lavet et alternativt forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med 
mere grønt og med et centralt parkeringshus i områdets nordøstlige hjørne.  
 
Jeg kan kraftigt anbefale forslaget til mere grønt. Det oprindelige forslag 
rummer en bydelspark, der virker meget klemt. Et af forslagene er at fjerne 
byggefelterne A09 og A10, der især de gamle sengebygninger, som ellers 
med deres buede form udgør et af de mest markante signaturer i den nye 
bydel.  
 
Et træk, der bliver sværere at få øje på - alene fordi respektafstanden ikke er 
tilstrækkelig. Kommunens teknikere konkluderer derimod, at de to byggefel-
ter er en styrke for planen - fordi 1) de gør parkrummet mere velafgrænset - 
jeg vil sige klemt. 2) Fordi de to byggefelter får sengebygningen til i højere 
grad at indgå i en ny bymæssig sammenhæng - jeg siger, det er noget vås, 
for der er vist ikke på nogen måde tvivl om, at sengebygningen kommer til at 
indgå i en ny bymæssig sammenhæng.  
 
Fjernes A09 og A10 vil sengebygningens buede form efter min vurdering 
snarere være med til at markere helheden i den nye bydel. Bydelsparken vil 
samtidig få en størrelse, der i højere grad får navn samt form og funktion til 
en give mening som et grønt samlingspunkt i bydelen. Jeg vil i øvrigt rose 
ideen om at lave et permanent vandbassin i parken. 
 
Det alternative forslag forslår også at fjerne yderligere byggefelter i form af 
foreslåede kanthuse i begge sider af amtssygehusgrunden mod henholdsvis 
øst og vest (ved Tage Hansens Gade). Det vil redde noget eksisterende 
grønt, herunder enkelte større træer. Men den største gevinst vil efter min 
vurdering opstå, hvis A09 og A10 droppes. 
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Kommunens teknikere anfører, at balancen i byudviklingsøkonomien vil for-
svinde, hvis byggefelterne droppes. Det er efter min vurdering ikke en objek-
tiv balance, men en politisk vurdering. 
 
A Der planlægges 540 parkeringspladser. Det virker utilstrækkeligt i forhold 
til, at der planlægges 900 boliger.  
 
I Bilag 3 bliver det noteret, at kommunen etablerede cirka 450 gratis parke-
ringspladser uden tidsbegrænsning. Tanken var, at de mange p-pladser 
skulle komme beboerne i området og især gæster i Den Gamle By til gode. 
Disse pladser vil gradvist blive nedlagt i forbindelse med byggemodning, og 
nybyggerier igangsættes. Dette sammenlagt med bydelens mulige medfødte 
mangel på parkeringspladser kan øge behovet for parkeringsmuligheder i 
nabokvarteret. Herunder på F.G.E. Rostrups Vej, hvor jeg bor. Gæster i Den 
Gamle By har altid været velkomne til at bruge kantstensparkeringen i det 
kvarter, jeg bor i. Men efter at kommunen på grund af Parkeringspolitik 2018 
har ændret fem timers fri parkering i mit kvarter til to timers fri parkering, 
hvorefter der skal betales, er der markant færre bilister, der parkerer i vores 
gade og de tilstødende. Formentlig fordi to timers fri parkering ikke er nok for 
gæster i Den Gamle By. I mange tilfælde heller ikke for vores private gæster. 
Jeg kan derfor kun opfordre til, at Parkeringspolitik 2018 justeres, så den ta-
ger højde for lokale forskelle og behov. Vi var glade for fem-timers reglen. 
Den kan måske også give mening for beboerne på Amtssygehuset. 
 

Som det er nu, virker vores ledige kantstensparkering som spildte parke-

ringsressourcer på grund af en firkantet og måske også grisk parkeringspoli-

tik.  

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  

Teknik og Miljø noterer sig de rosende ord om planens hovedidé, indpasnin-

gen af en dagligvarebutik og bevaring af de oprindelige bygninger.  

 

Høringssvaret omhandler krav til ny arkitektur, andel af almene boliger, 

større bypark, og trafikforhold og parkering. 

 
Krav arkitektur for nybyggeri 

Som også høringsgiver pointerer, skal det nye ikke skal være en kopi af det 

eksisterende, men forholde sig kvalificeret til dette særlige sted og finde et 

udtryk, der giver et meningsfuldt med-/ modspil til det gamle anlæg. Det er 

ambitionen, at gammelt og nyt kan berige hinanden, således området i den 

helt nye funktion opleves som et særligt og godt sted i byen. 

 

I udviklingsplanen fastlægges der en holdning til det nye byggeri – som be-

skrevet. Der vises nogle eksempler i planen, som kan være inspiration til de-

taljer, formgivning, tekstur mv. Det er eksempler, der således ikke skal ”kopi-

eres”, men være til inspiration, netop i forhold til særlige bygningsemner i det 

ny, og emner, som også er særlige i det eksisterende – det er for eksempel 

indgangspartier, modulering af facaden – tung / let udtryk mv.  
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I det videre arbejde vil der blive arbejdet med at præcisere kravene til nybyg-

geri. Høringsbidraget vil indgå i som et input til drøftelserne i forbindelse 

med dette arbejde.  

 

Andel af almene boliger 

Høringsgiveren undrer sig over, at der er stillet krav om 20% almene boliger, 

når det er 25% på Aarhus Ø. Generelt er det vigtigt for udviklingen af det nye 

kvarter, at det bidrager til at sikre en bæredygtig bydel i social balance. Fast-

sættelsen af andelen af almene boliger baseres på en vurdering af områdets 

attraktivitet sammenholdt med den eksisterende andel af almene boliger i 

skoledistriktet. Andelen af almene boliger i skoledistriktet er 45%. Det er re-

lativt højt sammenlignet med andre skoledistrikter i Aarhus. Til sammenlig-

ning er andelen af almene boliger i Samsøgades skoledistrikt, som Aarhus Ø 

er en del af, 14%.  

 

Højder og tætheder 

I forhold til bebyggelseshøjden og tætheder i området henvises til bevarel-

sen under høringssvar 4.  

 

Større bypark 

For høringssvarets bemærkning om støtte til en større bypark henvises til 

besvarelsen under høringssvar 6. 

 

Trafikforhold og parkering 

I forhold til trafikforhold og særligt fældning af træer langs Viborgvej er dette 

forhold som ikke er udløst af en omdannelse af Amtssygehuset, men konse-

kvenser af etablering en højklasset kollektiv trafikløsning på Viborgvej. Der 

henvises til besvarelsen under høringssvar 12 vedrørende trafikforhold på 

Viborgvej og boligområdet ved Johan Langes Vej m.fl.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret delvist imødekommes. Det anbe-

fales jf. indstillingen, at udviklingsplanen justeres og bydelsparken udvides 

ved at udtage byggefelterne A09 og A10.  

 

Det anbefales desuden (jf. indstillingen), at der inden salg af 2 byggefelter 

(A02 og A06) mod Viborgvej undersøges mulighed for, at der kan ske en re-

duktion af højden i henhold til det samlede arealregnskab og den samlede 

økonomiske balance for området.  

 

Herudover vil høringssvaret blive videreformidlet til projektet omkring høj-

klasset kollektiv trafik på Viborgvej.  

 

Input omkring krav til ny arkitektur vil indgå som et input i det videre arbejde 

med udvikling og realisering af planen.  

 

Høringssvar 11: Karen Woer 
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Udviklingsplan for Amtssygehuset og grønne områder 

Jeg er glad for at kunne læse at flere af de flotte gamle bygninger er fredede 

og at kommunen ønsker at lægge vægt på det eksisterende miljø, der er i 

området. Området omkring det gamle amtssygehus har potentale til at blive 

Aarhus mest fantastisk og mest attraktive boligområde, hvis ikke kommunen 

bygger for tæt. min frygt er at det også kan ende som det katastrofale om-

råde på den gamle Ceres grund.  

 

Efter at have set præsentationen af planerne for området må jeg sige at der 

er mange gode takter, men at der som frygtet lægges op til et alt for tæt be-

bygget miljø, hvor man ikke i tilstrækkelig grad prioriterer at bibeholde de be-

varingsværdige beplantninger på området. jeg vil derfor tilslutte mig den al-

ternative fysiske plan med mere grønt, scenarie 1. Hvor man vil bevare mere 

af randbeplantningen og de bevaringsværdige beplantninger, der er så ken-

detegnende for området. I Aarhus er der et stort behov for flere grønne om-

råder. Denne løsning vil tiltrække beboere fra hele kvarteret og give et hårdt 

tiltrængt åndehul.  

 

I oplægget skriver I selv at sammenkoblingen med den omkringliggende by 

svækkes. Intet kunne være mere forkert. Der står også at det ikke bliver mu-

ligt at lave en ønsket sti til Tage Hansens gade, hvilket også er helt uforståe-

ligt. Tværtimod vil der blive adgang fra gaden direkte ind i et parkområde. 

Hvad kan være mere lækkert og attraktivt end det? den omkringliggende by 

vil elske det.  

 

At udvide parkområdet bag den fredede sengebygning vil også få den flotte 

bygning til at stå flot og majestætisk i området. På den modsatte side af byg-

ningen derimod er der planlagt to bygninger i 5-6 etagers højde op af senge-

bygningen. Det er 12 etager højere end sengebygningen g vil helt skjule 

denne flotte bygning for gadebilledet. Det vil komme til at klemme bygningen 

og i lighed med på Ceres grunden ødelægge helhedsindtrykket. det er super 

ærgerligt og ødelæggende for et ellers godt projekt.  

 

Det er mit håb at politikerne i Aarhus kommune begynder at lytte til borger-

nes ønske om et grønnere Aarhus med respekt for de gamle bygninger, der 

endnu findes og at man virkelig vil bevare den fantastiske stemning der er i 

Amtssygehusets område. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  

Høringssvaret omhandler større bypark, randbeplantning samt højde og tæt-

heder. 

 

Større bypark 

For høringssvarets bemærkning om støtte til en større bypark henvises til 

besvarelsen under høringssvar 6. 
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Højder og tætheder 

I forhold til bebyggelseshøjden og tætheder i området henvises til bevarel-

sen under høringssvar 4.  

 

Bevarelse af randbeplantning 

I forhold til bevarelse af randbeplantningen henvises til bevarelsen under hø-

ringssvar 4.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret delvist imødekommes. Det anbe-

fales jf. indstillingen, at udviklingsplanen justeres og bydelsparken udvides 

ved at udtage byggefelterne A09 og A10.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret imødekommes delvist idet det jf. 

indstillingen anbefales, at placering af byggefelter syd for sengebygningen 

fastlægges i forbindelse med salg under hensyntagen til mulighed for at be-

vare dele af randbeplantningen. 

 

Det anbefales desuden (jf. indstillingen), at der inden salg af 2 byggefelter 

(A02 og A06) mod Viborgvej undersøges mulighed for, at der kan ske en re-

duktion af højden i henhold til det samlede arealregnskab og den samlede 

økonomiske balance for området.  

 

Høringssvar 12: Knud Bach-Mikkelsen 
Trafikafvikling ved Viborgvej mv. 
Emne: Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset, dateret marts 2021 
 
Vedr. Manglende beskrivelse i Udviklingsplanen for konsekvenser for om-
kringliggende byområder mht. trafik mv. 
 
Nærværende forholder sig kun til hvilke konsekvenser de beskrevne trafik-
løsninger kan medføre for omkringliggende bydele og her især villaområdet 
ved Johan Langes Vej, F. G. E Rostrups Vej og Eugen Warmings Vej. Som 
beboer på Johan Langes Vej kan det undre, at der i udviklingsplanen læg-
ges op til væsentlig udvidelse af trafikmængden på netop denne stille bolig-
vej som vist på bilag 2 – illustrationsplan (model 1) via forslaget til et lys-
kryds. 
 
Der er mange fine tiltag som er beskrevet i udviklingsplanen inden for Amts-
sygehusets nuværende grund, hvor der adskillige steder er beskrevet at 
”Der skal skabes et trygt og fodgængervenligt kvarter”, ”det private, rolige 
hverdagsliv” mv. Det samme bør være tilfældet i bebyggelserne omkring 
Amtssygehusets grund, herunder villakvarteret nord for Viborgvej. 
 
Udviklingsplanen vil ikke umiddelbart medføre flere biler til Amtssygehusets 
grund end tidligere. De nuværende ca. 400 pladser på grunden plus plad-
serne på Tage Hansens Gade og Regenburgsgade giver ca. 500 til 550 par-
keringspladser svarende til kravene i Aarhus Kommunes parkeringsnorm 
vedr. zone 1. 
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Det oplyses i Udviklingsplanen, at der er færre biler på omkringliggende veje 
jf. teksten under punktet ”Parkering i tilstødende gader” efter de nye parke-
ringsregler trådte i kraft i området. Dette er en tilsnigelse, idet biler der tidli-
gere har parkeret her, nu parkerer inden på Amtssygehusets grund.  
Ved en tælling af biler på Amtssygehusets grund på 2 lørdage i maj var der i 
gennemsnit ca. 370 biler på grunden. Der er ikke i planen taget hensyn til 
hvor disse biler fremadrettet skal parkere. Det kan forventes, at disse igen 
kommer til at stå i omkringliggende bebyggelser. Byens parkeringsproblemer 
kunne delvis løses ved at der på Amtssygehusets grund etableres væsentlig 
flere p-pladser end det der lægges op til i Udviklingsplanen. 
 
Kortbilaget med illustrationsplanen illustrerer en løsning på Viborgvej hvor 
de fleste vejtræer fjernes, et stort vejkryds med diverse vigespor ved Johan 
Langes Vej og fjernelse af forhaver ved villaerne nord for Viborgvej. Viborg-
vej består i øjeblikket af to bilkørespor – en i hver retning, cykelstier og for-
tove. Nuværende udformning er harmonisk, og de flotte vejtræer giver en flot 
adgang til Aarhus bymidte samt til Den gamle by. Trafikken afvikles uden 
problemer. Derfor synes det helt unødvendigt med diverse vigespor ved Jo-
han Langes Vej. Bilbelastningen til Amtssygehuset og Johan Langes Vej vil 
ikke ændres med oplægget til bebyggelsen på Amtssygehuset. 
 
Med den viste plan opfordres der til at benytte Johan Langes Vej som gen-
nemkørselsvej – dels til Den gamle by og dels som en smutvej til Ringga-
den. Konsekvensen med vigespor er, at der skal ske et opkøb af dele af vil-
lagrunde eller ved at ekspropriere dele af grundene eller ejendommene.  
 
Formålet med eksisterende bydele er vel den samme som I Udviklingspla-
nen, hvor der arbejdes for at ”skabe en bydel der vil skabe plads til et sundt 
lv med høj livskvalitet” Med det viste tiltag på Viborgvej vil det sunde liv og 
den høje livskvalitet forringes i villakvarteret nord for Viborgvej. Den nuvæ-
rende adgang til Amtssygehuset fra Viborgvej ønskes bevaret. 
 
Med nærværende foreslås det, at den kommende lokalplan kommer til at 
omfatte både Viborgvej og Amtssygehusområdet. 
 
De trafikale valg mht. letbane eller BRT kan komme til at få stor indflydelse 
på placering af de nye bygninger mod Viborgvej. Af planen fremgår det end-
videre ikke hvordan den eksisterende busdrift ønskes afviklet. Dette kan 
også have konsekvenser for udformningen af området foran Amtssygehuset 
mod Viborgvej. 
 
Såfremt at Aarhus Kommune frafalder ønsket til at føre Letbanen via Viborg-
vej, kunne den nuværende vejprofil generelt bevares. BRT-busser kunne 
måske være en fin løsning, idet den nuværende trafikbelastning mellem 
Ringvejen og Ceres krydset ikke giver kødannelser, og hermed kunne bus-
serne benytte samme spor som bilerne. Vejtræerne kunne hermed bevares, 
og trafikafviklingen i villaområdet nord for Viborgvej kunne forblive uændret 
mv. 
 
De mange fine intentioner med Amtssygehus området kunne gøres endnu 
mere interessant hvis alt overflade biltrafik fjernes. I byer i Sydeuropa arbej-
des der med bydele uden biler mellem bygningerne. I for eksempel 
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Bordeaux er der opført en bydel hvor dette er udført. Her kan børnene lege 
frit, og bilerne sætter ingen begrænsninger.  
 
Med en sådan løsning vil det også være muligt at opnå 40% friareal (iht. 
kommuneplanens minimumskrav) på Amtssygehuset. Grunden giver mulig-
heder for adgang til underjordisk parkering. Dette kunne ske enten via Vi-
borgvej eller via Regensburg Plads (måske den mest egnede adgang) hvor 
der naturligt kan gives adgang på grund af den store terrænforskel.  
 

Ved at føre en ”tunnel” helt frem til Silkeborgvej sikres boligerne her for en 

øget trafikstøj. En underjordisk parkeringsbygning kunne etableres i 2 eta-

ger, og her vil kunne etableres pladser til ikke kun Amtssygehusets beboere, 

men også til omkringliggende boligområder. Med ovennævnte løsning kan 

Aarhus blive et eksempel til efterfølgelse for andre byer her i landet 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  

Høringssvaret omhandler de fremtidige forhold for på Viborgvej og trafikbe-

tjening af Johan Langes vej samt støj og parkeringsforhold.  

 

Viborgvej og adgang til boligområdet ved Johan Langes Vej m.fl. 

Som det fremgår af udviklingsplanen, så er Viborgvej udlagt til fremtidig høj-

klasset kollektiv trafikbetjening enten via letbane eller BRT.  

 

I planlægningen af området er der taget højde for at sikre mulighed for etab-

lering af højklasset kollektiv transport, der planlægges placeret midt i Viborg-

vej. Der opretholdes et kørespor i hver retning til biltrafik og busser, ligesom 

der etableres cykelstier og fortove. Etablering af højklasset kollektiv trans-

port forventes at medføre, at Tage-Hansens Gade lukkes mod Viborgvej.  

 

For at sikre en acceptabel trafikafvikling af kvarteret mellem Tage-Hansens 

Gade og Vestre Ringgade er der sikret plads til en ny vejadgang mellem 

kvarteret og Tage-Hansens Gade (ensrettet ud af området) som supplement 

til vejadgangen gennem portbygningen (ensrettet ind i området).  

 

I forhold til at sikre en acceptabel afvikling af trafikken for bydelen på den an-

den side af Viborgvej forventes det, at vejtilslutningen fra kvarteret til Viborg-

vej skal omlægges, så der kan etableres et signalreguleret kryds ved Johan 

Langes Vej. Det betyder, at områdets trafikanter får mulighed for at komme 

venstre ud på Viborgvej da det ellers ikke vil være muligt at krydse den høj-

klassede kollektive trafik.  

 

Det betyder, at de i udviklingsplanen viste planer/projekter for Viborgvej alle 

er forhold, som ikke er udløst af en omdannelse af Amtssygehuset, men 

konsekvenser af etablering en højklasset kollektiv trafikløsning i Viborgvej. 

 

Planlægningen for omdannelse af Amtssygehuset sikrer derfor, at dette pro-

jekt ikke er til hinder for projektet højklasset kollektiv trafik og sikrer, at der er 
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det nødvendige areal på den vestlige side af Viborgvej. En forudsætning for 

dette er, at der er tale om en midterlagt løsning.  

 

De fremsendte bemærkninger omkring konsekvenserne for så vidt angår 

arealmæssige konsekvenser for ejendommene langs Viborgvej er således 

forhold, der bør tages i forbindelse med højklasset kollektiv trafikprojektet. 

 

De fremsendte høringssvar videreformidles til projektet omkring højklasset 

kollektiv trafik på Viborgvej. 

 

Støj 

I forhold til høringssvarets spørgsmål omkring hvorvidt den øgede trafik 

medfører, at boligområdet øst for Viborgvej vil opleve et forøget støjniveau 

som konsekvens af de viste løsninger for Viborgvej, bemærker Teknik og 

Miljø, at dette forhold ikke er noget som en udvikling af Amtssygehuset udlø-

ser, og derfor ikke noget som udviklingsplanen kan håndtere. Kommunens 

muligheder for at hjælpe enkeltpersoner eller virksomheder med opførelse af 

støjværn eller andre støjdæmpende foranstaltninger er yderst begrænset. 

 

Derfor må man som grundejer rejse problemstillingen i forbindelse med pro-

jektet for højklasset kollektiv trafik. 

 

Parkeringsforhold 

Udviklingsplanen sikrer, at det er muligt at opfylde de af byrådet vedtagne 

parkeringsnormer. Dette gælder både krav til bilparkering og cykelparkering. 

 

Hovedparten af parkeringspladserne etableres i parkeringskældre  

under nybyggerier. Der er tale om decentrale parkeringskældre,  

der etableres af den enkelte bygherre i takt med, at området udbygges. Par-

keringskældre skal opføres, så de fremstår venlige og imødekommende. 

Parkering i den sydlige del kan etableres som helt eller halvt nedgravede 

kældre. 

 

Den nuværende gratis parkering i området vil blive nedlagt i forbindelse med 

den videre udvikling af området.   

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer 

i udviklingsplanen, og at høringssvaret videreformidles til projektet omkring 

højklasset kollektiv trafik på Viborgvej. 

 

 

Høringssvar 13: Lars Schøneberg Lund 

Fældning af træer 

Da vi har et bredt fugleliv og ikke mindst by Ræve som 2 år har valgt at få 

ræve unger i lige netop det nedre del af krædtet op til sygehuset mener jeg 
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det ville være for ødelæggende og ærgerligt at fælde området. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger: 

I forhold til bevarelse af randbeplantningen henvises til bevarelsen under hø-

ringssvar 4.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret imødekommes delvist idet det jf. 

indstillingen anbefales, at placering af byggefelter syd for sengebygningen 

fastlægges i forbindelse med salg under hensyntagen til mulighed for at be-

vare dele af randbeplantningen. 

 

 

Høringssvar 14: Line Kjærgaard 
Kryds ved Viborgvej og Johan Langes Vej 

Efter at have deltaget i en fin præsentation af oplægget omkring Amtssyge-

husgrunden på borgermødet, har vi nu nærlæst præsentationen. Vi kan kon-

statere, at der er lagt på til en højre svingbane på Viborgvej ind mod Johan 

Langes Vej. Vi undrer os over hvorfor der skal ledes trafik via Johan Langes 

Vej, som er en villavej, fremfor via de store veje (Viborgvej og Ringgaden). 

Vi vil i stedet foreslå, at Johan Langes Vej lukkes ud mod Viborgvej, så man 

undgår at Johan Langes Vej bliver brugt som en smutvej mellem Viborgvej 

og Ringgaden. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  

For høringssvarets bemærkning om Viborgvej og trafikforhold ved Johan 

Langes Vej m.fl. henvises til besvarelsen under høringssvar 12. 

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer 

i udviklingsplanen, og at høringssvaret videreformidles til projektet omkring 

højklasset kollektiv trafik på Viborgvej. 

 

 

Høringssvar 15: Maria Blæsbjerg på vegne af beboerne på Vi-

borgvej 16, 18 og 20 
Kommentarer til bebyggelse på Amtssygehusgrunden og påvirkning af vej-
nettet på Viborgvej 
 
Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at der med bebyggelse på Amts-
sygehusgrunden ikke er taget hensyn til sikkerhed samt beboerne på mod-
satte side. En trafikforøgelse på toppen af en i forvejen befærdet vej, der 
skal rumme udrykningsvej, letbaneføring, cyklister og fodgængere. Vil det 
være muligt at gentænke planen for, hvordan den øgede trafik og letbanen 
bedst muligt kan etableres uden at bringe cyklister og fodgængere i fare? 
 
Udvidelse af vej – ekspropriering af grunde? 
Med planlægningen og udvidelse af Viborgvej ser det på kortet (side 47 i 
Forslag til udviklingsplan for Amtssygehuset), ud til, at en del af grundende 
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på Viborgvej fra nr. 14-22 vil blive eksproprieret til fordel for den udvidede 
vejbane.  
 
Da Aarhus Kommune står for at skulle etablere ny bebyggelse med etable-
ring af nye grunde på Amtssygehuset virker det ikke hensigtsmæssigt, at vi 
som beboere skal få vejen helt tæt på. Derimod vil man med planlægning af 
den nye bypark også gøre det muligt at udvide vejen og tage en del af Amts-
sygehusgrunden i stedet. Dermed vil man kunne bevare det brede fortov ad-
skilt fra cykelstien. 
 
Sikkerhed på cykelsti og gangsti 
Desuden vil der med x1000 nye boliger formodes en væsentlig øget trafik til 
og fra Amtssygehuset via Viborgvej. Amtssygehusgrunden får tilkørsel fra 
det nordvestlige hjørne ved Johan Langes Vej og Tage Hansens gade. Det 
er ikke hensigtsmæssigt at al til- og frakørsel har så ensidigt et flow koncen-
treret mod Viborgvej.  
En trafikforøgelse på toppen af en i forvejen befærdet vej, der skal rumme 
udrykningsvej, letbaneføring, cyklister og fodgængere. Vil det være muligt at 
gentænke planen for, hvordan den øgede trafik og letbanen bedst muligt kan 
etableres uden at bringe cyklister og fodgængere i fare? En mulighed kunne 
være adgang ved Viborgvej 35 og Regenburgs Plads og derigennem etab-
lere et trafikalt flow gennem bebyggelsen, og derved aflaste det nordvestlige 
hjørne, som er tæt forbundet med ringgadesystemet – og hvor trafikprop 
nemt vil kunne opstå.  
Det er en højtrafikeret cykelsti på begge sider – og det samme er fortovet, 
som begge er hovedvej for mange studerende til BSS. Dertil er der stor trafik 
til Den Gamle By – af både gående og cyklister. Særligt udkørsel fra huse på 
Viborgvej vil udgøre en risiko hvis fortovet gøres smallere. 
 
Skal gamle træer ikke bevares? 
Det er mange biler, som kører med høj fart på Viborgvej. Ved at fjerne ræk-
ken af træer vil fortovet stå blottet. Hvordan kan det være, at træerne op 
mod Amtssygehuset bevares i modsætning til modsatte side, hvor de fældes 
– men rent faktisk har et sikkerhedselement ift. forbipasserende bløde trafi-
kanter. 
 
Rolige villaveje – eller smutveje? 
Højre svingbane til Johan Langes Vej – kunne man forestille sig, at bebo-
erne på Johan Langes Vej i stedet benyttede F.G.E Rostrupsvej? Dermed 
ville højresving-banen ikke blive aktuel – og området vil forblive et roligt om-
råde med villaveje – og ikke et område, hvor trafikanter vil skære gennem 
området for at undgå lyskryds. 
 

Høringssvaret er indgivet på vegne af beboerne på Viborgvej 16 (Peter Ja-

kobsen), 18 (Maria Blæsbjerg) og 20 (Tor Hyldkrog). 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  

For høringssvarets bemærkning om Viborgvej og trafikforhold ved Johan 

Langes Vej m.fl. henvises til besvarelsen under høringssvar 12. 
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I forhold til øget trafikbelastning gøres der opmærksom på, at man ikke for-

venter, at det nye boligområde vil generere mere trafik sammenlignet med 

da Amtssygehuset var i drift, hvor der var ansatte, besøgende, patienter, der 

dagligt besøgte området. Dette fremgår også af den miljøvurdering, der er 

lavet af planforslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset (side 38). Desuden 

giver Amtssygehusets bynære beliggenhed gode muligheder for at lade en 

stor del af transporten ske med kollektiv transport, på cykel eller til fods.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer 

i udviklingsplanen, og at høringssvaret videreformidles til projektet omkring 

højklasset kollektiv trafik på Viborgvej. 

  

 

Høringssvar 16: Mathilde Lykke Mariegaard på vegne af beboere 

og brugere af UKH 
Amtssygehusets udviklingsplan 
Fællesskab midt i bylivet 
 
Vi synes overordnet det er en god plan med respekt for de gamle bygninger 
og at det bliver godt, at der bliver åbnet mere op, men vi har også lavet vo-
res eget bud på hvordan området kunne se ud og det håber vi, at I vil tage 
inspiration fra. Forslaget er vedhæftet som pdf. 
 
Vores største bekymring går på, at UKH ikke er tænkt særlig godt ind i pla-
nen. Vi er bekymrede for hvor høj den bygning, som ligger uden om UKH 
kommer til at være og om den kommer til at tage gårdareal og lys fra ung-
domskulturhuset. 
 
På UKH fylder vi og larmer til tider - vi holder festivaler, koncerter og der er 
øvelokaler på 2. sal på østfløjen, hvilket vil ligge lige op ad de nye boliger, 
som forslaget ser ud nu. Vi håber, at vi kan rykke meget af det ned i kælde-
ren, men det kommer an på tilladelser.  
 
Derfor ønsker vi, at der bliver taget hensyn til os, så vi kan tage hensyn til 
vores naboer. Derfor vil vi også opfordre til at gøre bygherrerne opmærk-
somme på, hvem det er de får som naboer, så det kan tages i betragtning, 
når der bliver bygget. Vi ønsker at være gode naboer, men UKH er et sted, 
hvor der er plads til at larme og fylde og det håber vi meget, at det kan blive 
ved med at være. 
 
Derudover er vi generelt bekymrede for højden på de nye bygninger. De 
kommer til at tage meget lys og gøre området meget tæt. Hvis vi igen vender 
tilbage til bygningen rundt om UKH og kigger på de nuværende bygninger, 
så har de en godhøjde og placering, hvor det stadig er muligt at benytte går-
den og området på bagsiden af UKH. Et alternativ til boliger kunne være at 
placere noget erhverv i disse bygninger, så det ikke bliver forstyrret i week-
enderne. 
 
Da vi bruger UKH til at lave festivaler og holde koncerter, hvor vi har benyttet 
gårdarealet meget. Vi ønsker at fortsætte med at kunne lave begivenheder 
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både indenfor og udenfor, så vi kan være med til at skabe liv på område. 
Derfor ville det også være ideelt at have et park-område lige op ad UKH, 
som vi kan benytte til fremtidige arrangementer. 
 
Derudover kommer bygningen også til at ligge meget tæt op af boligerne på 
vestfløjen, hvor der bor unge udsatte. Det vil gå ud over deres privatliv og 
deres sociale velvære, hvis det bliver muligt for dem at kigge direkte ind i 
bygningen. 
 
Alléen ser flot ud og vi håber, at den kan blive et samlingsområde, hvor der 
også er liv, måske med caféer og lignende. Der kommer til at være mange 
gående og cyklende besøgende til UKH og derfor vil det være fordelagtigt, 
hvis kørehastigheden blev holdt på 30 km/t. 
 
Trappen for enden mod Regenburgsgade, åbner området mere op og gør 
området mere tilgængeligt, symmetrisk og smukt. 
 
Vi er enige med de høringsforslag, som taler for mere park. (Udviklingsplan 
for amtssygehuset og grønne områder, Bebyggelsesplan for det gamle 
amtssygehus område, Randbeplantning og grønne områder ved det gamle 
amtssygehus). I forlængelse af det stemmer vi for model 2, scenarie 1, som 
taler for mere park, da det vil åbne området mere op og lade sengebygnin-
gen komme mere til sin ret. 
 
Vi synes ikke at man skal gå videre med model 2, scenarie 2 med parke-
ringshuset, men beholde det som det ses på planen, med parkeringskælder 
under de nye bygninger. 
 

Høringssvaret er skrevet på vegne af beboere og brugere af UKH. Se bilag 

af vores forslag til bebyggelsen af området. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  

Teknik og Miljø noterer sig tilfredsheden med planen, respekt for de gamle 

bygninger og at der åbnes op. Vi noterer os tilsvarende de pæne ord om al-

légaden og trappen mod Regenburgs Plads.  

 

Rammerne for UKH 

Der udtrykkes i høringssvaret bekymring for naboskabet mellem boliger og 

aktiviteterne i UKH, der ønsker mulighed for fortsat at kunne spille høj musik 

og afholde koncerter og festivaler. Høringssvaret omhandler således de 

fremtidige rammer for UKH og ungeboliger i form af ønsker til anvendelsen 

af bygningen og udearealer heromkring. Det ytres desuden bekymring for 

nærhed til boliger og højde på nybyggeri mod Viborgvej, som afsenderen 

mener kommer tæt på UKH-bygningen. For Teknik og Miljøs svar herpå 

henvises til høringssvar 2 (delafsnit ad. 1 Tag hensyn til UKH og ungeboli-

gerne i forbindelse med placeringen af bygningen mellem UKH og Viborgvej 

samt delafsnit ad. 2: Tilpas udearealerne omkring UKH til de unge). 
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Forslaget om at etablere erhverv omkring UKH med henvisning til at undgå 

konflikter i som resultat af koncerter og events er ikke relevant. Området er 

som helhed i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv, og Ung-

domskulturhuset skal derfor overholde de vejledende grænseværdier for støj 

forbundet med en sådan placering. 

 

Større bypark 

For høringssvarets bemærkning om støtte til større bypark henvises til be-

svarelsen under høringssvar 6. 

 

Randbeplantning 

For høringssvarets bemærkning om støtte til bevaring af randbeplantningen 

henvises til besvarelsen under høringssvar 4. 

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret imødekommes delvist idet det jf. 

indstillingen anbefales, at placering af byggefelter syd for sengebygningen 

fastlægges i forbindelse med salg under hensyntagen til mulighed for at be-

vare dele af randbeplantningen. 

 

Teknik og Miljø anbefaler, at om større bypark imødekommes og udviklings-

planen justeres, så bydelsparken udvides ved at udtage byggefelterne A09 

og A10. 

 

Jf. indstillingen anbefales det desuden, at der inden salg af 2 byggefelter 

(A02 og A06) mod Viborgvej undersøges mulighed for, at der kan ske en re-

duktion af højden i henhold til det samlede arealregnskab og den samlede 

økonomiske balance for området.  

 

Høringssvar 17: Peter Thestrup Waade 
Kort opbakning af prioritering af kultur og natur 
 
Jeg vil her blot støtte op om andres pointer om, at et grønt område med kul-
turinstitutioner kan gøre det nye område til en stor fordel for Aarhus - et sted 
folk ville komme til for at arbejde, gå tur, på café etc. At ofre for eksempel 
noget på mængden af boliger der kan laves for at gøre stedet attraktivt tror 
jeg kan være prisen værd. Særligt, selvfølgelig, for beboerne i området, som 
jeg selv er en del af - det gør en stor forskel for daglig trivsel (og derfor for 
mit arbejde og mine studier, for eksempel) at befinde mig et sted med plan-
ter og plads. Det er også en fordel for de kulturinstitutioner der findes nu og 
måtte findes i fremtiden, og er en måde at få folk til at samles (som det alle-
rede er, med flere ugentlige begivenheder med mange deltagere som for ek-
sempel nu gør en stor indsats for at genskabe fællesskab i pandemiens ef-
terdønninger). 

 

Der er et potentiale for at skabe et byområde med sjæl, besøgende og liv, 

som kan understøtte social trivsel - og det er vigtigt. Vigtigt nok til at oppriori-

tere. 
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Teknik og Miljøs bemærkninger:  

Teknik og Miljø er enige i betydningen af kulturinstitutioner og andre bylivs-

skabende elementer i forhold til at skabe en bydel, som er et bykvarter, frem 

for et boligområde. Ambitionen på Amtssygehusgrunden er netop at skabe 

et bykvarter, med afsæt i områdets historie og arkitektoniske kvaliteter.  

 

Kulturinstitutionerne i området i dag udgøres særligt af ungdomskulturhuset 

UKH, som med den politiske aftale omkring overdragelse af Patienthotellet til 

UKH og kollegie i oktober 2019 fik en permanent placering i området. Af for-

slag til udviklingsplan, side 28, fremgår det, at Bygningerne langs allégaden 

skal så vidt muligt danne rammen om udadvendte funktioner, der understøt-

ter hverdagsbylivet i bydelen og kvarteret.   

 

Det fremgår endvidere af udviklingsplanens side 49, at der arbejdes for at de 

mindre, bevaringsværdige bygninger i området i form af kiosk, kapel, ser-

vicebygning, direktørbolig og vaskeri- og værkstedsbygning kan rumme er-

hverv, kultur eller andre bylivsunderstøttende funktioner. 

 

En dedikeret anvendelse af bygningerne til kulturfunktioner vil dog kræve en 

politisk beslutning herom, samt anvisning af finansiering til overdragelse, 

istandsættelse og drift heraf. 

 

Teknik og Miljø anbefaler, at bemærkningen ikke giver anledning til ændrin-

ger i udviklingsplanen. 

 

 

Høringssvar 18: Stinna Liholm 

Randbeplantning og grønne områder ved det gamle amtssygehus 

Som beboer i kvarteret omkring det gamle amtssygehus får jeg betænknin-

ger ved nogle af de foreslog for byplanlægning for det nye byområde. 

Jeg håber man vil vælge den model med fokus på grønne områder, da det 

eksisterende grønne islæt er meget tiltrængt. 

 

Mit håb er at man vil bibeholde bla. Randbeplantningen ud til de omkring-

læggende områder. Den skaber ro, både visuelt og lydmæssigt, samtidig 

med at den indeholder et rigt dyre- og planteliv. Den er vigtig i forhold til den 

følelse af at befinde sig i en lille oase midt i byen, som hele området har. 

Når man vælger at lægge vægt på at tiltrække flere børnefamilier i området, 

tror jeg også dette ville være en fordel. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger: 

I forhold til at skabe et sted med planter og plads er ambitionen med udvik-

lingsplanen netop at skabe et grønt og attraktivt bykvarter med en markant 

identitet og stærk historisk forankring, som balancerer byliv, aktive 
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fællesskaber og det rolige hverdagsliv. Og hvor det byggede og det grønne i 

overensstemmelse med stedets historie og egenart spiller sammen.  

 

Større bypark 

For høringssvarets bemærkning om støtte til større bypark henvises til be-

svarelsen under høringssvar 6. 

 

Randbeplantning 

For høringssvarets bemærkning om støtte til bevaring af randbeplantningen 

henvises til besvarelsen under høringssvar 4. 

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret imødekommes delvist idet det jf. 

indstillingen anbefales, at placering af byggefelter syd for sengebygningen 

fastlægges i forbindelse med salg under hensyntagen til mulighed for at be-

vare dele af randbeplantningen. 

 

Teknik og Miljø anbefaler, at om større bypark imødekommes og udviklings-

planen justeres, så bydelsparken udvides ved at udtage byggefelterne A09 

og A10. 

 

Høringssvar 19: Viveke Wolfhagen 

Seniorbofællesskab 

Den 20.5.2021 deltog jeg i jeres virtuelle borgermøde og var den første, som 

stillede et spørgsmål: 

”Seniorboliger”. Det fik jeg svar på. Sådanne lejligheder findes der mange af, 

hvor man bare bor for sig selv. Men jeg skulle have stillet følgende spørgs-

mål: 

”Er der mulighed for, at der kommer Seniorboligfællesskab. 

Jeg tænker på 20-25 lejligheder, fælleskøkken, spisesal, fællesterrasse og 

et par gæsteværelser med et mindre grønt areal til blomster og urter. 

Gerne ejerlejligheder. 

Og ikke mindst muligheden for at deltage i arrangementer med alle andre 

beboere. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  

Der er tidligere i processen omkring udviklingsplanen fremkommet ønsker 

om seniorbofællesskaber på Amtssygehuset, som det fremgår af udviklings-

planens side 10-11 omkring borgerinddragelse og dialog.  

 

Teknik og Miljø ser gerne, at der etableres forskellige boformer på Amtssy-

gehuset. Det er blandt andet på denne baggrund, at det fremgår det under 

delstrategi 3: Vi vil skabe et kvarter med blandede naboskaber og aktive fæl-

lesskaber (udviklingsplanens side 32). Dette kunne også være seniorbofæl-

lesskaber. Aarhus Kommune har dog ikke i forbindelse med salg af bygger-

etter lovmæssig hjemmel til at sætte krav om, at der skal etableres bestemte 

boformer.  
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Teknik og Miljø anbefaler, at bemærkningen ikke giver anledning til ændrin-

ger i udviklingsplanen. 

 

Høringssvar 20: Lone Lunau samt 18 beboere på Johan Langes 

Vej og F. G. E. Rostrups Vej  
Med henvisning til frist for indsigelser mod Udviklingsplan for Amtssygehuset 
fremsendes følgende bemærkninger: 
  
Der lægges i projektmaterialet op til at udføre et lyskryds ved Viborgvej ind til 
Amtssygehusgrunden direkte overfor Johan Langes Vej og med svingbane 
ind på Johan Langes Vej fra Viborgvej. På denne måde opfordres der til at 
benytte Johan Langes Vej som genvej uden om lyskrydset ved Ringgaden 
og Viborgvej. Krydset og svingbanen vil føre til en væsentlig øget trafikbe-
lastning på Johan Langes Vej, som ellers er en rolig villavej, hvor kvarterets 
børn færdes trygt og leger. Kvarteret har i en årrække haft en tilflytning af 
børnefamilier, og det kan undre, at det ikke er en prioritet at bevare dette 
kvarter trygt for bløde trafikanter og legende børn, når dette prioriteres højt i 
det nye kvarter på Amtssygehusgrunden. Ligeledes sikres villakvarterer over 
hele Århus mod øget trafik, og trafikken ledes ad de større veje i Århus, som 
giver tryghed for beboerne i indre by, derfor giver dette forslag, om øget 
færdsel på Johan Langes Vej, ikke mening.  
  
Det ville være en væsentlig bedre løsning at lukke Johan Langes Vej mod 
Viborgvej, som det er gjort ved villavejene på den anden side af Ringgaden 
langs Viborgvej, og dermed bevare et velfungerende kvarter i vort område, 
og det vil være mere i tråd, som anført, med de prioriteringer Aarhus Kom-
mune udviser andre steder i byen.  
  
Det bliver godt med nyt liv på Amtssygehusgrunden, men det vil være skam-
meligt, hvis det bliver på bekostning af de tilstødende kvarterer, når det kan 
undgås. 
 
Vi håber, vores opfordring vil blive taget til efterretning. 

 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  

For høringssvarets bemærkning om Viborgvej og trafikforhold ved Johan 

Langes Vej m.fl. henvises til besvarelsen under høringssvar 12.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer 

i udviklingsplanen, og at høringssvaret videreformidles til projektet omkring 

højklasset kollektiv trafik på Viborgvej. 

  

Høringssvar 21: Den Gamle By v/ Niels Meyer 

Vedr. gæsteparkering omkring Den Gamle By og udviklingsplaner i området 

Høringssvar    

 

Vedr. gæsteparkering omkring Den Gamle By og udviklingsplaner i området.  
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Den Gamle By har, siden man opførte Prismet i slutningen af 1990erne, haft 

problemer med, at kunne anvise parkeringspladser til museets gæster. 

Selvom det dengang blev besluttet, at Den Gamle Bys gæster skulle have 

adgang til parkeringspladserne ved Prismet, og at det være afgiftsfrit i week-

enderne, har kapaciteten været utilstrækkelig. Beslutningen har i nogen grad 

afhjulpet problemet i weekender, og det er derfor vigtigt for Den Gamle By, 

at denne ret fastholdes.  

 

Parkeringsproblemet har været særligt udtalt i juleperioden, hvor Den Gamle 

By i de sidste mange år, har haft meget høje besøgstal, og sommersæsonen 

har også budt på kapacitetsproblemer. I mere end 20 år har Den Gamle Bys 

publikumsundersøgelser vist stor tilfredshed blandt gæsterne – på nær i 

spørgsmål om parkeringsforholdene, som desværre har givet mange marke-

ringer under ”utilfredsstillende”. Problemet har været stigende i takt med, at 

folk der pendler til Aarhus for at arbejde, har brugt området omkring Den 

Gamle By som en gratis parkeringsplads, hvorfra man kan gå eller cykle vi-

dere på arbejde.  

 

Den Gamle By har i den samme periode udviklet sig markant og har opnået 

vækst i både økonomi og besøgstal. Siden 2017 har besøgstallet ligget over 

500.000 årlige gæster (dog ikke under corona). Vores gæsteprofil (Publi-

kumsundersøgelser 2019) er sammensat af 46 % som kommer fra Aarhus 

Kommune, 30 % fra resten af Danmark og 24 % fra udlandet. De besøgende 

er ofte familier eller mindre grupper og repræsenterer et bredt udsnit af be-

folkningen. Tallene fortæller os også, at langt over halvdelen af vores gæster 

ankommer i bil.  

 

Der er imidlertid sket markante forbedringer i de seneste år. Ceresbyen tilby-

der nu 1250 underjordiske P-pladser, og gæster til Den Gamle by kan få en 

rabat på parkeringsbilletten, når de parkerer her. I 2020 indførte Aarhus 

Kommune betalingsparkering på Eugen Warmings Vej og de omkringlig-

gende veje, hvilket har fået pendlerne til at finde andre steder hen, og skabt 

plads til vores gæster. Samtidig er det blevet en generelt accepteret præmis, 

at man må betale for parkering i en by som Aarhus.   

 

Med disse forbedringer, er der i øjeblikket – vel og mærke under coronakri-

sen - ikke kapacitetsproblemer for gæsteparkering til Den Gamle By. Det er 

dog svært at konstatere dette entydigt, eftersom Den Gamle By ikke har haft 

et normalt besøgsmønster siden corona brød ud i begyndelsen af 2020. Vi 

håber på at kunne afvikle en normal juleperiode i år med høje besøgstal, og 

vil i så fald kunne kvalificere vores vurdering af parkeringskapaciteten. 

 

Den ny hovedindgang til Den Gamle By, som åbner i foråret 2023, vil orien-

tere sig ned mod Aarhus by og Ceres-krydset. Det vil uden tvivl øge incita-

mentet til at parkere i Ceresbyen, når man skal besøge Den Gamle By. De 

nuværende parkeringspladser på Eugen Warmings Vej, Viborgvej mfl vil 
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også være et aktiv fremover i den nye situation. Bl.a. fordi vi forventer at 

fastholde den nuværende hovedindgang som en sekundær indgang for 

grupper.   

 

Vores umiddelbare vurdering er, at det kommer til at fungere tilfredsstillende 

og at parkeringskapaciteten i de første år vil være tilstrækkelig. Dette er 

også set i lyset af at Den Gamle By har mange gæster i weekender og i fe-

rier, hvor efterspørgslen på parkeringsanlæg i øvrigt er lavest – altså en god 

synergi. Om det også er tilstrækkeligt om 10, 20 eller 30 år er vi dog usikre 

på. Der vil helt sikkert ske en udvikling i fremtiden, som trækker i forskellige 

retninger. På den ene side kan man forudse at den generelle fortætning i 

byen, øgede kvm erhvervslokaler og boliger i området, og måske en yderli-

gere vækst i Den Gamle Bys besøgstal. Samlet set vil det øge efterspørgs-

len på parkeringspladserne. På den anden side vil klimadagsordenen, dele-

biler og bedre offentlig transport trække i den anden retning.  

Vi forventer at efterspørgslen på parkeringspladserne omkring Den Gamle 

By vil stige, og at vi atter kan havne i samme situation som tidligere – at gæ-

sterne ikke længere kan finde plads, når de skal besøge Den Gamle By i bil. 

Det er derfor vigtigt for Den Gamle By, at adgangen til de eksisterende par-

keringsfaciliteter fastholdes – også selvom nye måtte komme til.  

 

Der peges i den igangværende planlægning på to områder, hvor der kan 

etableres yderligere parkeringskapacitet: Amtssygehuset og området vest 

for Prismet.  

 

På Amtssygehusgrunden vises der i udviklingsplanen en model, hvor der op-

føres et parkeringshus i 4 etager på det hjørne af grunden, der peger ned 

mod Den Gamle By. Det vil være et godt tilbud for gæster, der kommer i bil, 

med en god synlighed og nærhed til Den Gamle By. Det vil imidlertid ikke 

være fair at sige, at Den Gamle Bys gæster kan retfærdiggøre et sådant par-

keringshus alene. Det skal ses i sammenhæng med en høj grad af beboer-

parkering og erhvervsformål. På samme måde som den parkeringssynergi 

vores gæster kan biddrage med i Ceresbyen, vil den samme situation og for-

retningsmodel kunne opstå her.  

 

Vi er ikke bekendt med planerne for udvikling af området vest for Pri-

met/Shell grunden, men også her vil der kunne udvikles byggeri med et 

overskud af parkeringspladser. I forhold til den ny hovedindgang til Den 

Gamle By, vil parkeringsmuligheder på dette sted være de mest attraktive, 

set i forhold til nærhed til indgangen.  

 

Konklusion. Den Gamle By har i det seneste halvandet år under coronakri-

sen ikke haft problemer med gæsteparkering. Coronaperioden har medført 

stærkt reducerede besøgstal, så vi ønsker at se det an hen over den kom-

mende julesæson. Vi har en bekymring for, at de nuværende parkeringsan-

læg i området, kan komme under pres om nogle år, og at der dermed opstår 
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nye kapacitetsproblemer. Vi ser derfor gerne, at eksisterende parkeringsmu-

ligheder fastholdes og at der skabes et vist overskud af parkering i et af de 

kommende udviklingsprojekter på enten Amtssygehusgrunden, eller ved 

Prismet. Det skal nævnes, at Den Gamle Bys gæster har en god synergi 

med øvrige parkeringskunder og derfor kan være med til at skabe en bedre 

forretningsmodel for et parkeringshus. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  

Teknik og Miljø noterer, at den Gamle Bys parkeringsbehov for nuværende 

vurderes at være dækket via kapaciteten i bl.a. Ceres Byen og langs Eugen 

Warmings Vej.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at der ikke etableres et parkeringshus på Amtssy-

gehusgrunden.  

 

Høringssvar 22: Østjyllands Brandvæsen v/ Mikkel Ansø 

Supplerende meddelelse for plan: Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage 

Hansens Gade i Århus 

 

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand 

eller eksplosion. 

 

Der gøres opmærksom på, at beplantning, parkeringspladser og anden in-

ventar og udsmykning foran vinduer, altaner og tagterasser, der fungerer 

som redningsåbninger, kan hindre brugen heraf. Såfremt redning skal ske 

ved brug af håndstiger, skal det sikres at brandvæsnet kan fremføre og op-

stille stigerne. Såfremt redning skal ske ved brug af drejestige, skal 

brandvejen og brandredningsarealet hertil deslige sikres. 

 

Skulle der opstå væsentlige ændringer til projektet, hører vi gerne herom. 

Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:  

Teknik og Miljø har i processen omkring udviklingsplanen været i løbende di-

alog med Østjyllands Brandvæsen omkring blandt andet sikring af adgangs-

veje for brandkøretøjer og redningsarealer.  

 

Dialogen fortsætter i forbindelse med den efterfølgende konkretisering og re-

alisering.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer 

i udviklingsplanen. 
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Resume – forslag til besvarelse af indkomne hørings-

svar i forbindelse med høringen af forslag til Udvik-

lingsplan for Amtssygehuset 

 

Resume 

Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset (bilag 1) med tilhørende miljø-

rapport (bilag 14) har været fremlagt i offentlig høring i perioden 7. maj 2021 

til 2. juli 2021.  

 

I samme periode har der været en separat høring om ophævelse af gæl-

dende lokalplan nr. 88, Århus Amtssygehus – udvidelse, Tage Hansens 

Gade i Aarhus, vedtaget af byrådet 19. november 1980 (link).  

 

I høringsperioden blev der afholdt virtuelt borgermøde. Op mod 85 personer 

så med i langt det meste af transmissionen.  

 

Der er indkommet i alt 22 høringssvar til de to høringer. Der er fremsendt 21 

høringssvar til forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset og 1 høringssvar 

til forslag om ophævelse af gældende lokalplan. Sidstnævnte vedrører dog 

ikke specifikt ophævelse af lokalplanen, men er mere generel i forhold til Ud-

viklingsplanen. Høringssvarene behandles derfor samlet.  

 

De fremsendte høringssvar er fremsendt af: 

 

Forening/organisation 

• Ungeforeningen Ungdomskulturhuset UKH  

• Den Gamle By 

 

Myndighed 

• Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 

• Østjyllands Brandvæsen 

 

Privatpersoner 

• 18 privatpersoner  

 

De indkomne høringssvar omhandler især emnerne: 

 

1. Trafikforhold omkring Viborgvej: 7 høringssvar  

2. Større bydelspark: 5 høringssvar  

3. Bevaring af randbeplantning: 6 høringssvar  

4. Højder og tætheder af ny bebyggelse: 8 høringssvar 

5. Rammerne for Ungdomskulturhuset – UKH: 5 høringssvar  

6. Offentlige funktioner: 4 høringssvar 

7. Parkering og parkeringshus: 5 høringssvar  

TEKNIK OG MILJØ 

Bystrategi, Arealudvikling og Al-

mene Boliger 

Aarhus Kommune 

Arealudvikling 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

 

Telefon: 89 40 23 60 

Direkte telefon: 41 87 67 94 

 

E-mail: 

arealogalmene@mtm.aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

dbrl@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Britta Lyager Degn 
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Oversigt over høringssvar ift. temaer: 

 

 Afsender 

Trafikfor-

hold/ Vi-

borgvej 

Større 

park 

Bevaring/ 

Randb. 

Højder/ 

tætheder 

Rammer 

UKH 

 

Off.  

funktioner  

 

Parkering/  

P-hus 

1 
Ungeforeningen UKH  

v/ Noa Skouby 
    X   

2 
Magistratsafdelingen for 

Kultur og Borgerservice 
   X X X  

3 André Thelin Nielsen       X  

4 Anne Grethe Hansen   X X  X  

5 

Borgergruppe i Aarhus  

v/ Claus H. Paaske og 

Lotte Duwe Nielsen 

X       

6 Erik Nørager Petersen  X      

7 Helle Jakobsen X   X   X 

8 Iben Tryel    X X   

9 Jakob Lund Pedersen     X X   

10 Jørgen B. Hansen X X X X   X 

11 Karen Woer    X X X    

12 Knud Bach-Mikkelsen  X      X 

13 Lars Schøneberg Lund   X     

14 Line Kjærgaard X       

15 

Maria Blæsbjerg, på 

vegne af beboerne på 

Viborgvej 16, 18 og 20 

X       

16 

Mathilde L. Mariegaard, 

på vegne af beboere og 

brugere af UKH 

 

X X X X  X 

17 Peter Thestrup Waade       X  

18 Stinna Liholm   X X     

19 Viveke Wolfhagen        

20 

Lone Lunau samt  

18 beboere på  

Johan Langes Vej og  

F. G. E. Rostrups Vej 

X 

    

 

 

21 
Den Gamle By  

v/ Niels Meyer 

 
    

 
X 

22 
Østjyllands Brandvæsen  

v/ Mikkel Ansø 

 
    

 
 

 

Herudover indeholder høringssvarene en række øvrige bemærkninger, bl.a.: 

 

• Generel ros til bevaring, idéen med de to akser, dagligvarebutik, per-

manent vandbassin i parken og trappen mod Regenburgs Plads 

• Ønske om seniorbofællesskab i området, gerne med ejerboliger 

• Opfordring til at lade overvejelser omkring tagkonstruktion med skrå 

tage og udhæng indgå som arkitektonisk princip for nybyggeri for at 

sikre bedre sammenhæng mellem nyt og gammelt byggeri.  
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• Andelen af almene boliger bør være 25% 

• Østjyllands Brandvæsen vurderer, at der ikke på nuværende stadie 

er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion.   
 

Det følgende er en tematiseret gennemgang af bemærkningerne som udfol-

det i bilag 4. Tal fremhævet i parentes henviser til høringssvar. 

 

Ad.1.: Trafikforhold ved Viborgvej 

En del af de indkomne høringssvar (7 i alt) omhandler konsekvenserne ved 

den fremtidige trafikafvikling på Viborgvej, herunder især det planlagte lys-

kryds ved Johan Langes Vej i forbindelse med etablering af højklasset kol-

lektiv transport (5, 7, 10, 12, 14, 15 og 20). Høringssvarene kommer især fra 

beboerne i villaområdet omkring Johan Langes Vej, F.G.E Rostrups Vej og 

Eugen Warmings Vej. Beboerne er bekymrende for det planlagte kryds på-

virkning af kvarteret, som de beskriver, er karakteriseret ved rolige villaveje. 

Man frygter, at området kommer til at fungere som smutvej mellem Viborgvej 

og Ringgaden. Flere borgere anbefaler i stedet, at Johan Langes Vej lukkes 

mod Viborgvej.  

 

Borgerne langs Viborgvej er også bekymrede for de arealmæssige konse-

kvenser som de tegninger af letbaneprojekter viser. Her påpeges bl.a. behov 

for at afgive areal fra forhaver samt fældning af allétræer. 

 

Der er også enkelte høringsbidrag, der anfører, at boligområdet øst for Vi-

borgvej vil opleve et forøget støjniveau som konsekvens af de viste løsnin-

ger for Viborgvej. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger  

Som det fremgår af udviklingsplanen, så er Viborgvej udlagt til fremtidig høj-

klasset kollektiv trafikbetjening enten via letbane eller BRT.  

 

I planlægningen af området er der taget højde for at sikre mulighed for etab-

lering af højklasset kollektiv transport, der planlægges placeret midt i Viborg-

vej. Der opretholdes et kørespor i hver retning til biltrafik og busser, ligesom 

der etableres cykelstier og fortove. Etablering af højklasset kollektiv trans-

port forventes at medføre, at Tage-Hansens Gade lukkes mod Viborgvej. 

For at sikre en acceptabel trafikafvikling af kvarteret mellem Tage-Hansens 

Gade og Vestre Ringgade er der sikret plads til en ny vejadgang mellem 

kvarteret og Tage-Hansens Gade (ensrettet ud af området) som supplement 

til vejadgangen gennem portbygningen (ensrettet ind i området).  

 

I forhold til at sikre en acceptabel afvikling af trafikken for bydelen på den an-

den side af Viborgvej forventes det, at vejtilslutningen fra kvarteret til Viborg-

vej skal omlægges, så der kan etableres et signalreguleret kryds ved Johan 

Langes Vej. 
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Det betyder, at områdets trafikanter får mulighed for at komme venstre ud på 

Viborgvej da det ellers ikke vil være muligt at krydse den højklasset kollektiv 

trafik. 

 

De i udviklingsplanen viste planer/projekter for Viborgvej er alle forhold, som 

ikke er udløst af en omdannelse af Amtssygehuset, men konsekvenser af 

etablering en højklasset kollektiv trafikløsning i Viborgvej.  

 

Planlægningen for omdannelse af Amtssygehuset sikrer, at dette projekt 

ikke er til hinder for projektet højklasset kollektiv trafik og sikrer, at der er det 

nødvendige areal på den vestlige side af Viborgvej. En forudsætning for 

dette er, at der er tale om en midterlagt løsning.  

 

De fremsendte bemærkninger omkring konsekvenserne for så vidt angår 

arealmæssige konsekvenser for ejendommene langs Viborgvej er således 

forhold, der bør indgå i forbindelse med beslutning om højklasset kollektiv 

trafikprojektet. 

 

Støj 

Dette forhold er ikke noget, som en udvikling af Amtssygehuset udløser og 

derfor ikke noget, som udviklingsplanen kan håndtere. Kommunens mulighe-

der for at hjælpe enkeltpersoner eller virksomheder med opførelse af støj-

værn eller andre støjdæmpende foranstaltninger er yderst begrænset. 

 

Derfor må man som grundejer rejse problemstillingen i forbindelse med pro-

jektet for højklasset kollektiv trafik. 

 

Det anbefales, at høringssvar angående de trafikale forhold omkring Viborg-

vej ikke giver anledning til ændringer af udviklingsplanen. De fremsendte hø-

ringssvar videreformidles til projektet omkring højklasset kollektiv trafik på 

Viborgvej. 

 

Ad.2.: Større bydelspark 

Flere af de indkomne høringssvar anbefaler, at der arbejdes videre med det 

alternative forslag til udviklingsplan med en større bypark (6, 10, 11, 16 og 

18).  

 

Et af høringssvarene henviser blandt andet til universitetsparken som godt 

eksempel på en fungerende bypark og at der er behov for mere parkkapaci-

tet end botanisk have tilbyder (6). Et større grønt område argumenteres i øv-

rigt for at kunne styrke klima og biodiversitet (4). Der argumenteres også for, 

at en større bypark vil få sengebygningen til at komme til sin ret og markere 

helheden i det nye kvarter.  
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Teknik og Miljøs bemærkninger. 

Teknik og Miljø anbefaler, at illustrationsplanen og udviklingsplanen justeres 

i henhold til vedlagte bilag 6 og 7, således at byggefelterne foran sengebyg-

ningen (A09 og A10) udgår af planen. Herved kan der etableres en større 

bypark.  

 

I stedet udnyttes tagetagen i sengebygningen til boliger. Løsningen vil be-

tyde, at taget vil skulle hæves ca. 2 meter. Det er vurderet, at løsningen kan 

implementeres uden at kompromittere de overordnede bevaringsværdier i 

bygningen. Retningslinjer for omdannelse af tagetagen vil indgå i Kvalitets-

håndbog for omdannelse af de bevaringsværdige bygninger, der jf. udvik-

lingsplanen vil blive udarbejdet til brug for salg. 

 

Teknik og Miljø anbefaler, at bemærkningen imødekommes og udviklings-

planen justeres, så bydelsparken udvides ved at udtage byggefelterne A09 

og A10. 

 

Ad.3. Bevaring af randbeplantning 

Flere af de indkomne høringssvar anbefaler, at der arbejdes videre med det 

alternative forslag til udviklingsplan, hvor en større del af randbeplantningen 

bevares (4, 10, 11, 13, 16, 18). Høringssvarene angiver, at biodiversitet og 

dyreliv i form af bl.a. fugle og ræve, der er i randbeplantningen, er vigtigt at 

bevare. Flere anfører, at netop randbeplantningen er med til at gøre området 

særligt og attraktivt. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger. 

Teknik og Miljø anbefaler, jf. indstillingen, at endelig placering af byggefelter 

syd for sengebygningen fastlægges i forbindelse med salg under hensynta-

gen til at bevare dele af randbeplantningen. Det skyldtes, at denne del af 

planen er forholdsvis kompliceret at realisere, da der både er terrænfald og 

en række tekniske bindinger, herunder parkeringskælder og infrastruktur. 

Det foreslås derfor, at man søger at forenkle denne kompleksitet i forbin-

delse med udbud, således at indkomne tilbud skal byde ind med den bedste 

plan i forhold til at sikre den ønskede bykvalitet og bevaring af dele af rand-

beplantningen, samtidig med at de tekniske udfordringer begrænses.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret imødekommes delvist idet det jf. 

indstillingen anbefales, at placering af byggefelter syd for sengebygningen 

fastlægges i forbindelse med salg under hensyntagen til mulighed for at be-

vare dele af randbeplantningen. 

 

Ad 4. Højder og tætheder af ny bebyggelse 

En stor del af høringssvarene omhandler højder og tætheder i det nye kvar-

ter (2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16).  
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Nogle udtrykker generel bekymring over, at den nye bebyggelse nord for 

sengebygningen (5-6 etager) er for høj i forhold til de eksisterende beva-

ringsværdige bygninger (1-4 etager). Det gælder specielt i allégaden og mod 

Viborgvej. Det anføres, at det ville være bedre, hvis nybyggerier maksimalt 

bliver 5 etager.   

 

En anden gruppe udtrykker bekymring for højde på nybyggeri ved UKH mod 

Viborgvej, som afsenderne mener kommer tæt på UKH-bygningen. Det an-

føres b.la., at bygningen vil tage lys fra UKH og få det til at virke klemt inde.  

 

Teknik og Miljøs bemærkninger 

Den fysiske plan for området tager overordnet afsæt i at skabe et kvarter 

med varierende bygningshøjder og med en samlet bebyggelsesprocent på 

ca. 150%. Tætheden vil dog ikke være jævnt fordelt udover hele området. 

Den fysiske plan for området afsæt er at skabe et kvarter med varierende 

boligtyper, bygningshøjder og tætheder. Syd for sengebygningen opføres 

der byrækkehuse i 1-4 etager. Nord for sengebygningen består byggeriet af 

en kombination af de bevaringsværdige bygninger, der varierer mellem 1 og 

4 etager samt nye karrébebyggelser i 5-6 etager. 

 

De angivne højder i udviklingsplanen er maksimum højder. Det forventes 

desuden, at der arbejdes med en tilbagerykning af den øverste etage. De 

angivne højder i udviklingsplanen er maksimum højder. Det fremgår af for-

slag til Udviklingsplan for Amtssygehuset side 49, at boligkarreen mellem 

UKH og Viborgvej er planlagt til 5-6 etager. Den ene etage vil optage terræn-

springet mod Viborg. Det vil i praksis betyde, at bygningen vil være 4-5 eta-

ger mod UKH. Det forventes desuden, at der arbejdes med en tilbagerykning 

af den øverste etage. Dette er for at sikre en bedre bymæssig indpasning og 

dagslysforhold i gårdrummet. UKH er 3 etager med en høj stueetage. Det er 

vurderet, at det er muligt at lave et gårdrum, der ikke bliver mørkt og skygge-

fuldt. Der henvises til bilag 8, der viser højdeprofil/snit imellem de to bygnin-

ger. Til trods for dette, anbefaler Teknik og Miljø, at der inden salg af bygge-

felterne mod Viborgvej (A02 og A06) undersøges mulighed for, at der kan 

ske en reduktion af højden i henhold til det samlede arealregnskab og den 

samlede økonomiske balance for området.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret imødekommes delvist. Jf. indstil-

lingen anbefales det, at der inden salg af 2 byggefelter (A02 og A06) mod Vi-

borgvej undersøges mulighed for, at der kan ske en reduktion af højden i 

henhold til det samlede arealregnskab og den samlede økonomiske balance 

for området.  

 

Ad 5. Rammerne for Ungdomskulturhuset – UKH:  

Fem høringssvar omhandler de fremtidige rammer for UKH i form af anven-

delsen af bygningen og støj herfra samt arealerne omkring (1, 2, 8, 9, 16). 
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Høringssvarene er indsendt af Kultur- og Borgerservice (2), Ungeforeningen 

Ungdomskulturhuset UKH (1) samt privatpersoner (8, 9 ,16).  

 

Høringssvarene beskriver, at det er vigtigt at tage hensyn til UKH i forbin-

delse med placering af nye boliger. Der gøres i den sammenhæng særligt 

opmærksom på, at der kommer støj fra øvelokalerne, som man forudser, 

kan skabe konflikter med kommende beboere.  

 

Flere forslår også, at der i stedet for boliger etableres en park rundt om 

UKH, så man også i fremtiden kan holde events og koncerter tæt på UKH.   

 

Teknik og Miljøs bemærkninger 

I forhold til støjende aktiviteter fra musiklokaler, så bemærker Teknik og 

Miljø, at der er givet en midlertidig tilladelse til, at det gamle Patienthotel om-

bygges og ændre anvendelse til Ungdomskulturhus og kollegieboliger. Ung-

domskulturhusets nuværende anvendelser er foreløbigt godkendt for en pe-

riode på 3 år – frem til 8. april 2022. I den nuværende byggetilladelse er der 

meddelt dispensation i forhold til adgangsforhold, lydkrav og ventilations-

krav.  

 

Kultur og Borgerservice opfordres, som ejer af UKH, til at undersøge behov 

for ombygninger af huset (herunder specielt lydisolering af øvelokaler), så de 

ønsker, der er til fremtidige anvendelser kan leve op til de myndighedskrav, 

man under alle omstændigheder må forvente ved placering i et blandet bo-

lig- og erhvervsområde.  

 

I forhold til udearealer, bemærker Teknik og Miljø, at den politiske aftale om-

kring overdragelse af Patienthotellet (endeligt vedtaget af Aarhus Byråd d. 

30. oktober 2019) til UKH og ungdomsboliger alene omfatter bygningen. Det 

betyder, at ejendommen i udgangspunktet ikke råder over private opholds-

arealer.  

 

Arealerne nord og øst for UKH er, som det fremgår af udviklingsplanens side 

62, udlagt som privat gårdrum til den fremtidige boligbebyggelse. 

Teknik og Miljø henviser i den sammenhæng til, at det fremgår af udviklings-

planens delstrategi 4 (side 36-37), at der skal arbejdes med at sikre variation 

i byrum og grønne rum. Herunder er bl.a. beskrevet, at differentiering mel-

lem offentlige, semioffentlige og private gårdrum er en målsætning. Det vur-

deres, at de private gårdrum nord for vil bidrage positivt til bokvaliteten til de 

kommende boliger mod Viborgvej.   

 

Det er ikke hensigten, at de arealer, der ligger tættest på UKH, skal kunne 

benyttes af UKH til udendørs arrangementer i fremtiden. Det er en midlerti-

dig mulighed, som brugerne af UKH kan benytte frem til omdannelsen af 

området påbegyndes. På sigt vil UKH´s brugere skulle finde andre steder til 
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afholdelse af events/koncerter. Det kan f.eks. være langs allégaden, på de 

nye kvarterspladser eller i bydelsparken. Ligesom det er tilfældet andre ste-

der i byen, må det forventes at støjen ved udendørs arrangementer skal til-

passes de omkringboende. 

 

Teknik og Miljø bemærker, at når udviklingen af området er længere 

fremme, kan der med fordel ske en inddragelse af UKHs brugere i forbin-

delse med detailudformningen af de nye kvarterspladser og bydelsparken, 

så arealerne så vidt muligt tilgodeser både UKHs beboere og brugere samt 

kommende beboere.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer 

i udviklingsplanen. 

 

Ad. 6. Offentlige funktioner 

Der er indkomne høringsforslag til placering af en række offentlige funktioner 

i byomdannelsesområdet (2, 3, 4, 17). Ønsket om fokus på offentlige funktio-

ner støttes af flere. Det er ønske om plads til flere kulturinstitutioner og et be-

vægelseshus, hvor der gives plads til vækstlagene.   

 

Kultur og Borgerservice anbefaler, at der i udviklingen af områder ved UKH 

(nord for den kommende allégade) indtænkes muligheder for at placere of-

fentlige funktioner. Det understøtter de unges mulighed for et aktivt idræts- 

og fritidsliv. De peger konkret på behovet for plads både indendørs og uden-

dørs til sport- og bevægelsesaktiviteter i Vaskeri- og værkstedsbygningen og 

kunstneriske aktiviteter såsom teater og dans i Kapellet.  

 

Teknik og Miljøs bemærkninger 

Teknik og Miljø bemærker, at det fremgår af forslag til udviklingsplan, side 

28, at Bygningerne langs allégaden skal så vidt muligt danne rammen om 

udadvendte funktioner, der understøtter hverdagsbylivet i bydelen og kvarte-

ret.   

 

Teknik og Miljø bemærker, at det ud fra en byplanfaglig vurdering er en god 

idé, at sikre offentlige funktioner i ovennævnte bevaringsværdige bygninger. 

De har nogle centrale placeringer, og det vil medvirke til at sikre byliv i kvar-

teret og bydelen. Det fremgår endvidere af udviklingsplanens side 49, at der 

arbejdes for at de mindre, bevaringsværdige bygninger i området i form af ki-

osk, kapel, servicebygning, direktørbolig og vaskeri- og værkstedsbygning 

(teknisk afdeling) kan rumme erhverv, kultur eller andre bylivsunderstøttende 

funktioner.  

 

En dedikeret anvendelse til offentlige funktioner af eksempelvis værksteds-

bygningen vil dog kræve en politisk beslutning herom, samt anvisning af fi-

nansiering til overdragelse, istandsættelse og drift af eventuelle sports-, 
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bevægelses- og/eller kunstneriske aktiviteter. Dette kan ske uden ændringer 

i udviklingsplanen.   

 

Kultur og Borgerservice peger på, at aktiviteterne i bygninger omkring UKH 

med fordel kan programmeres med aktiviteter, der har fokus på ung-til-ung 

mødesteder, som går på tværs af kunst, kultur, sport og andet forenings- og 

ungdomsliv. Teknik og Miljø er enige i, at de unge er en vigtig gruppe. Det 

anbefales dog, at dette nuanceres, så evt. offentlige funktioner på sigt er 

med til at sikre sammenhængskraft i hele kvarteret og bydelen. Dette skal 

understøtte den politisk behandlede vision, hvoraf det fremgår, at nærområ-

det savner mangfoldighed. Det savner i særdeleshed familier med børn. 

Derfor skal området tilbyde noget aktivt til børn og deres familier, så området 

samlet understøtter en tæt sameksistens mellem børn, unge, voksne og æl-

dre, både i boligerne og i byrummene.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at bemærkningen ikke giver anledning til ændrin-

ger i udviklingsplanen. 
 

Ad. 7. Parkering og parkeringshus: 5 høringssvar  

Der er indkommet bemærkninger til parkering og parkeringshus (7, 10, 12, 

16, 21). 

 

Der ytres bekymring om der er indtænkt tilstrækkeligt antal parkeringsplad-

ser i området (7,10,12). Enkelte heriblandt Den Gamle By anbefaler, at der 

ikke etableres et parkeringshus (16, 21).  

 

Teknik og Miljøs bemærkninger 

Udviklingsplanen sikrer, at det er muligt at opfylde de af byrådet vedtagne 

parkeringsnormer. Dette gælder både krav til bilparkering og cykelparkering. 

 

Hovedparten af parkeringspladserne etableres i parkeringskældre under ny-

byggerier. Der er tale om decentrale parkeringskældre, der etableres af den 

enkelte bygherre i takt med, at området udbygges. Parkeringskældre skal 

opføres, så de fremstår venlige og imødekommende. Parkering i den sydlige 

del kan etableres som helt eller halvt nedgravede kældre. 

 

Den gratis parkering, der er i området i dag, vil blive nedlagt i forbindelse 

med den videre udvikling af området.   
 

Teknik og Miljø noterer, at den Gamle Bys parkeringsbehov for nuværende 

vurderes at være dækket via kapaciteten i bl.a. Ceres Byen og langs Eugen 

Warmings Vej.  

 

Teknik og Miljø anbefaler, at der ikke etableres et parkeringshus på Amtssy-

gehusgrunden.  
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8 BILAG 9: KORTBILAG –
OMRÅDEAFGRÆSNING LOKALPLAN 88



© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Aarhus Kommune

Lokalplan 88 - område

Målforhold 1:2500
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Udskrevet af Karen Grimastad
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8 BILAG 10: KORTBILAG –
ILLUSTRATIONSPLAN (MODEL 1)
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Vurdering af alternativt forslag til fysisk plan med mere grønt og 

parkeringshus (model 2) 

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til Udviklingsplanen er der vurde-

ret på konsekvenserne ved et alternativt forslag til fysisk plan (model 2), der 

indeholder to scenarier: 

 Scenarie 1: Hvor der indgår mere grønt i form af bevarelse af dele af

randbeplantningen samt en større bydelspark

 Scenarie 2: Hvor der indgår etablering af et parkeringshus i områ-

dets nordvestlige hjørne

Det alternative forslag til fysisk plan (model 2) er vedlagt som bilag 7. 

De to scenarier er vurderet i forhold til økonomiske, fysiske, planmæssige, 

juridiske forhold mv. nedenfor.  

Scenarie 1: Mere grønt i form bevarelse af en del af randbeplantningen 

samt en større bydelspark 

Såfremt der ønskes mere grønt i form af bevarelse af en del af randbeplant-

ningen, så vil dette kunne indarbejdes ved at lade en række byggefelter 

udgå af planen (A11, A15, A14, A18). A18 er udlagt til ny daginstitution.  

Desuden kan der etableres en større bydelspark omkring sengebygningen 

ved at lade byggefelterne A09 og A10 udgå af planen.  

Figur 1: Byggefelterne A09, A10, A11, A14, A15 og A18 (daginstitution) kan udgå af planen såfremt, der ønskes en 

plan med mere grønt.  

TEKNIK OG MILJØ 
Bystrategi, Arealudvikling og Al-

mene Boliger 

Aarhus Kommune 

Arealudvikling 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

Telefon: 89 40 23 60 

Direkte telefon: 41 87 67 94 

E-mail:

arealogalmene@mtm.aarhus.dk

Direkte e-mail:

dbrl@aarhus.dk

www.aarhus.dk

Sagsbehandler: 

Britta Lyager Degn 

Bilag 12

Side 289



 

 

18. februar 2021 

Side 2 af 7 
Den alternative fysiske plan med mere grønt er vist på figur 1 nedenfor. Det 

alternative forslag til fysisk plan er også vedlagt som bilag 7. 

 

 
Figur 2: Alternativ til fysisk plan med mere grønt. 

 

Vurdering af konsekvenser for den fysiske plan 

En større bydelspark vil være en fordel for planens blå/grønne struktur, hvor 

et større opholdsareal generelt er en fordel. Dette scenarie har også været 

drøftet i arbejdet med forslaget til Udviklingsplanen, hvor det også har været 

drøftet om det ville være en større kvalitet, hvis der var en større respektaf-

stand til sengebygningen. I denne afklaringsproces er det dog konkluderet, 

at det ses som en styrke i planen, at byggefelterne A09 og A10 bevares. De 

bidrager til at pakrummet fremstår rumligt velafgrænset, og at sengebygnin-

gen kommer til at indgå i en ny bymæssig sammenhæng omkring det nye 

stræde.  

 

Randbeplantningen er tæt og ufremkommelig og medvirker til at afskærme 

området fra den omkringliggende bydel. Det vurderes, at kun en mindre del 

af randbeplantningen vil kunne indgå som en andel af de udendørsopholds-

arealer, der stilles krav til skal sikres i forbindelse med udviklingen af områ-

det.  

 

I arbejdet med Udviklingsplanen er der derfor arbejdet med at åbne området 

op mod omgivelserne og samtidig disponere om på områdets grønne struk-

tur, så der sikres plads til udendørs byrum og opholdsarealer med høj rekre-

ativ værdi for både for kvarterets fremtidige beboere og i bydelen generelt. 

Hovedforslaget til den fysiske plan overholder kommuneplanens retningslin-

jer for udendørs opholdsarealer. Her er også arbejdet med at sikre, der en-

kelte steder vil være muligt at bibeholde udsnit af den eksisterende randbe-
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plantning. Der vil også blive arbejdet med at etablere nye karaktergivende 

beplantninger, der er mere åben og tilpasset den nye situation. 

 

Bevarelse af randbeplantningen vil medvirke til at kvarterets bymæssige 

sammenkobling med den omkringliggende vil blive svækket. Det vil også 

medvirke til at karakteren af lokalpladserne, som samlingssted i de enkelte 

boligområder forringes, samt at de ønskede stiforbindelser fra Tage Han-

sens Gade til området ikke kan etableres.  

 

Bevarelse af randbeplantning vil betyde, at der skal findes en anden place-

ring til daginstitutionen enten i eller uden for området.  

 

Økonomiske forhold 

Fjernelse af de angivne byggefelter vil have stor betydning for byudviklings-

økonomien, som ikke længere vil være i balance.  

 

Scenariet vil betyde, at der vil udgå ca. 8.000 etagemeter til både privat og 

alment byggeri fra planen i form af både byrækkehus- og etageboliger. Det 

er vurderet, at dette som minimum vil kunne medføre en reduktion i salgs-

indtægterne på mellem 55 og 65 mio. kr. Det vil dog afhænge af priserne i 

markedet.   

 

 

Hertil kommer at der skal findes en anden placering af daginstitutionen. Så-

fremt der ønskes at finde en anden placering indenfor området, så vil det 

medføre yderligere tab af byggeretter.  

 

Reduktionen vil desuden betyde, at mellem 60 og 70 boliger med stort po-

tentiale for at kunne tiltrække børnefamilier vil udgå af planen. 

 

Scenarie 2: Etablering af parkeringshus  

Der er desuden lavet en vurdering af konsekvenserne ved at etablere et 

parkeringshus med dobbelt udnyttelse. Et parkeringshus vil skulle benyttes 

af kvarterets beboere og dermed minimere behov for kældre andre steder i 

planen. At undlade kældre giver bedre muligheder ift. vandhåndtering på 

terræn og beplantning. Der findes også interessante eksempler hvor parke-

ringshuse er kombineret med andre anvendelsesmuligheder. Et parkerings-

hus vil også skulle være offentligt tilgængeligt, så det kan bruges af besø-

gende f.eks. i Botanisk Have og Den Gamle By.  

 

Såfremt der ønskes placeret i parkeringshus, så foreslås det placeret i det 

nordøstlige hjørne af grunden i stedet for byggefelt A06.  

 

Placering af parkeringshuset fremgår af figur 3 nedenfor. Den alternative 

forslag til plan er også vedlagt som bilag 7. 
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Figur 3: Alternativ til fysisk plan med parkeringshus i områdets nordøstlige hjørne. 

 

Parkering i området 

I forbindelse med arbejdet med Udviklingsplanen er det lavet en parkerings-

opgørelse for hovedalternativet, som peger på følgende fordeling af parke-

ringspladser:  

 

Parkeringsopgørelse Pladser 

Parkering, terræn 113 

Parkering, byrækkehuse mod syd 135 

Parkering, kælder 294 

Parkering i alt 542 

Tabel 1: Parkeringsopgørelse for forslaget til Udviklingsplanen. 

Det vurderes væsentlig for attraktiviteten af byrækkehusene mod syd, at 

boligkøberne vil få en dedikeret parkeringsplads tilknytning til boligen.  

 

Foruden parkeringspladser til byrækkehusene skal der etableres yderligere 

ca. 300 parkeringspladser i kældre. Disse vil kunne henvises til et fælles 

parkeringshus.  

 

Det er vurderet, at der i den viste bygningsafgrænsning på illustrationspla-

nen kan etableres ca. 115-130 parkeringspladser pr. etage og dermed ca. 

460-520 parkeringspladser, hvis parkeringshuset etableres i 4 etager. Det vil 

dække behovet for parkering til beboerne i området, og samtidig vil der være 

pladser i overskud til offentlig parkering. 
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Vejbetjening af parkeringshus 

Viborgvej er udlagt til fremtidig højklasset kollektiv transport. Beslutnings-

grundlaget herfor er under udarbejdelse, men i de indledende studier er der 

arbejdet med en højklasset kollektiv transport løsning placeret i midten af 

vejen. Fastholdes denne løsning vil det betyde, at et offentlig tilgængeligt 

parkeringshus vil skulle vejbetjenes ”højre ind og højre ud.”  

 

Det gøres i den forbindelse opmærksom på, at man i arbejde med Udvik-

lingsplanen har valgt at nedlægge den eksisterede udkørsel i det nordøstlige 

hjørne, da det trafiksikkerhedsmæssigt ikke er optimalt at have en udkørsel, 

hvor cyklister kommer med høj fart ned ad bakken. Det vurderes, at en ind- 

og udkørsel på dette sted vil være problematisk af hensyn til trafiksikkerhe-

den og risiko for opstuvninger langs Viborgvej. Det vil også være problema-

tisk ift. at sikre skabe en attraktiv og sammenhængende facade mod Viborg-

vej. 

 

Såfremt der ikke ønskes ind- og udkørsel via Viborgvej, skal både beboere 

og øvrige brugere ankomme til parkeringshuset via allégaden inde i områ-

det. Det vurderes, at dette vil medvirke til et uhensigtsmæssigt flow af biler 

gennem området. Der tages i den forbindelse forbehold for den negative 

konsekvens en sådan trafik kan have på de byggefelter, der grænser op til 

allégaden.  

 

Økonomiske konsekvenser ved et parkeringshus 

Det er vurderet, at etablering af parkeringshus vil medføre et tab af bygger-

etter på minimum 105 – 115 mio. kr.  

 

Nedenfor er tabel, der viser anlægspriser for etablering af parkering i forskel-

lige konstruktioner. Afhængig af ambitionsniveau viser erfaringer, at priserne 

for parkering i kældre, traditionelt – eller i mere multifunktionelle parkerings-

hus er på samme niveau. Det er altså ikke nødvendigvis en større besparel-

se ved at flytte parkeringskældre til parkeringshuse.  

 

Anlægspriser
1
 kr./plads 

Parkering, kælder 150.000 - 200.000 

Parkering, traditionelt parkeringshus 150.000 - 175.000 

Parkering, multifunktionelt parkeringshus 175.000 - 200.000 

Tabel 2: Erfaringspriser for anlæg af parkeringskældre og parkeringshuse. 

Betalingsvilligheden afhænger af parkeringsanlæggets type og beliggenhed, 

og det vurderes generelt, at en parkeringsplads i umiddelbar tilknytning til 

boligen vurderes at være højere end for parkeringshus. En centralisering af 

parkeringspladserne vil betyde, at flere boligejere vil få længere til deres 

                                                      
1
 Parkering- og bykvalitet, Realdania, 2014 
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parkeringsplads, da de ikke længere kan parkere i umiddelbar nærhed til 

deres bolig. Det kan indvirke negativt på de øvrige byggeretspriser i områ-

det.  

 

Hvis parkeringshuset er offentligt ejet vil der være mulighed for at indregne 

nogle lejeindtægter. Der er dog ikke vurderet herpå på nuværende tidspunkt. 

 

Juridiske og økonomiske forbehold 

Såfremt det besluttes, at der skal etableres et parkeringshus i planen, bør 

der foretages en nærmere undersøgelse af, om dette skal opføres i privat 

eller offentligt regi, samt om parkeringspladserne skal være offentligt ejede 

eller blot offentligt tilgængelige. Der er ikke udarbejdet en indgående juridisk 

model herfor på nuværende tidspunkt.    

 

Såfremt der alligevel ønskes, der skal opføres et kommunalt ejet parke-

ringshus, så vil parkeringsindtægterne tilfalder kommunen. Indtægterne vil 

tælle med i opgørelsen af kommunens samlede parkeringsindtægter. I den 

sammenhæng gøres der opmærksom på, at alle kommunens parkeringsind-

tægter over er vist niveau (pt. ca. 110 mio. kr. svarende til 320 kr. pr. ind-

bygger) skal afleveres til staten. De budgetlagte indtægter for betalingspar-

keringen er ca. 80 mio. kr. pr. år. Heri er dog ikke indregnet, de indtægter, 

der forventes at komme fra de nye regler for beboer- og betalingsparkering 

(områdeudvidelsen), der er under implementering i Aarhus Midtby. 

 

Opsamling  

Det vurderes, at bevarelse af randbeplantningen vil medvirke til at kvarterets 

bymæssige sammenkobling med den omkringliggende bydel vil blive svæk-

ket. Det vil også medvirke til at karakteren af lokalpladserne, som samlings-

sted i de enkelte boligområder forringes, samt at de ønskede stiforbindelser 

fra Tage Hansens Gade til området ikke kan etableres.  

 

Hertil kommer, at det vil kun være en del af randbeplantningen, der vil kunne 

benyttes som opholdsareal. Det betyder, at der ikke kan reduceres på ude-

arealer andre steder i planen, da det ikke er muligt at finde en anden place-

ring til de byggefelter, der udgår. Dette medvirker til, at der ikke kan opnås 

balance i byudviklingsøkonomien.  

 

Forslag om en større park vurderes at forringe de rumlige strukturer i aksen 

om den nye bydelspark og det nye stræde ved sengebygningen. 

 

Det vurderes, at mulighederne for at trafikbetjene et offentlig tilgængeligt 

parkeringshus fra Viborgvej ikke er optimale. Det betyder, at trafikken vil 

skulle ledes ind gennem området. Det vurderes som uhensigtsmæssigt. 

Etablering af et parkeringshus vil desuden medføre et stort tab af byggeret-

ter, der vil få konsekvenser for den økonomiske balance i planen.  
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På baggrund af ovenstående vurderes det, at de to alternative scenarier vil 

have væsentlig negativ betydning for den strategiske, fysiske og økonomi-

ske plan for omdannelsen af området.  
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Supplerende baggrundsinformation 

I nedenstående beskrives en række supplerende baggrunds-
information i forbindelse med forslaget til Udviklingsplanen. 
Dette omhandler information om: 

- Andel af almene boliger

- Parkeringsforhold

- Status ift. midlertidige aktiviteter og lejemål

Andel af almene boliger 
Udviklingen af det nye kvarter skal bidrage til, at der skabes 

bæredygtige bydele i social balance. Med forslaget til Udvik-
lingsplanen lægges der op til, at 20% af boligerne i kvarteret 
skal være almene.  

Andelen er fastsat på baggrund af en vurdering af områdets 

attraktivitet sammenholdt med den eksisterende andel af 
almene boliger i skoledistriktet på 45 %, som ligger et godt 
stykke over gennemsnittet i Aarhus på ca. 27 %. Andelen af 

almene boliger i de omkringliggende skoledistrikter er også 
høj. 

For at understøtte målsætningen om blandede naboskaber 
fordeles de nye almene boliger jævnt rundt i det nye kvar-

ter.  

Parkeringsforhold 
Parkering i udviklingsområdet 
Der skal etableres parkering i overensstemmelse med den 

gældende parkeringsnorm. Hovedparten af parkeringsplad-
serne etableres i parkeringskældre under nybyggerier. Der 

er tale om decentrale parkeringskældre, der etableres af den 
enkelte bygherre i takt med, at området udbygges. 

I forbindelse med udarbejdelse af Udviklingsplanen er er la-
vet en parkeringsopgørelse, som viser, at der vil være ca. 

540 parkeringspladser i området, når det er færdigudbygget. 

Parkeringen på terræn vil forventeligt blive privat fælles vej, 

og derfor vil områdets parkeringspladser ikke blive en del af 
de eksisterende beboerparkeringsordninger. Beboere i kvar-

teret vil ligeledes heller ikke kunne købe beboerparkerings-
kort til områderne omkring. Det vil sige, de fremtidige bebo-
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ere i kvarteret må forvente at skulle betale det, som bygher-
rerne kræver for parkering i området. 

Konsekvenser for offentlig parkering i tilgrænsende gader 
I forbindelse med parkeringsoptimering i Aarhus Midtby har 
Teknik og Miljø indført beboerparkering i området ved Tage-
Hansens Gade, Regenburgsgade og Regenburgs Plads.  

Udviklingsplanen har indflydelse på antallet af offentlige par-
keringspladser i Tage-Hansens Gade og Regenburgsgade, 
hvor der vil være behov for at nedlægge pladser for at sikre 
plads til nye vejadgange til området samt adgange til parke-
ringskældre og ny bebyggelse.  

Figur 1: Offentlig parkering der forventes, bibeholdt, nedlagt og oprettet som følge 
af Udviklingsplanen.  
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I området ved Rosenstien foreslås det, at der etableres et 
nyt vejprofil, der giver mulighed for at skabe nye offentlige 

parkeringspladser i både nord- og sydsiden af vejen. Samti-
dig vil der med det nye vejprofil give en bedre visuel sam-
menhæng mellem gaderummene Rosenstien, Regenburgs 

Plads og Regenburgsgade. Der vil også blive plads til nye 
vejtræer. 

Figur 2: Forslag til nyt vejprofil for Rosenstien med mulighed for etablering af nye 
offentlige parkeringspladser i både nord- og sydsiden af vejen. 

Der er lavet en foreløbig opgørelse, der viser konsekvenser 
for antallet af parkeringspladser ved to forskellige scenarier. 

Omfang af nedlæggelse ar parkeringspladser er ikke fastlagt 
endnu, da det afhænger af hvilket scenarie, der kan opnås 
godkendelser til:  

- Scenarie 1 - hvor parkering godkendes efter de sam-

me forudsætninger som på Frederiksbjerg: Det bety-
der,

- at ved vejkryds må der ikke ske parkering in-
den for en afstand af 10 m fra den tværgående

kørebanes nærmeste kant.
- at ved overkørsel til p-kældre til byggefelter og

overkørsler til parkering ved rækkebyhusene
langs Regenburgsgade friholdes 2,5 meter på
hver side af overkørslerne.
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- Scenarie 2 - hvor parkering godkendes efter oversigt i
kryds jf. vejregler og efter en planlægningshastighed

på 30 km/t: Det betyder,

- at oversigtsarealer friholdes for parkering.

- at ved overkørsel til p-kældre til byggefelter og

overkørsler til rækkebyhusene langs Regen-
burgsgade friholdes 2,5 meter på hver side af
overkørslerne.

Foreløbig opgørelse: offentlige parkeringspladser 

I dag Efter udvikling af området 

Offentlig parkering Scenarie 1 Scenarie 2 

Parkering på  

Tage-Hansens Gade 
174 147 129 

Parkering på Regenburgs-

gade 
118 105 105 

Parkering på 

Rosenstien 
4 37 37 

Parkering på Regenburgs-

plads 
35 33 33 

Offentlig parkering i alt 331 322 304 

Figur 3: Opgørelse over antal offentlige parkeringspladser ved de to scenarier 

Den foreløbige opgørelse viser, at det ved scenarie 1 vil væ-
re nødvendigt at nedlægge ca. 9 parkeringspladser. Ved 

scenarie 2 vil det være nødvendigt at nedlægge ca. 27 par-
keringspladser.  

I det videre arbejde med realisering af Udviklingsplanen vil 
der blive arbejdet på, at behov for at nedlægge offentlige 

parkeringspladser reduceres mest muligt.  

Vurdering af konsekvenser ved nedlæggelse af parkerings-

pladser 
Efter indførelse af beboerparkering og betalingsparkering 

oplever beboerne i området, at der nu er væsentlig flere le-
dige pladser i gaderne omkring Tage-Hansens Gade. Dette 
skyldes nok i høj grad, at f.eks. beboere og besøgende til 
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Ceres-området nu er flyttet væk. En nedlæggelse af pladser 
i området vil derfor medføre et større pres på de resterende 
pladser og minde om et pres, der tidligere har været i områ-
det.  

Udover at pladserne nedlægges, så vil det også få en konse-
kvens for parkeringsøkonomien, idet der er indført beta-
lingsparkering i gaderne omkring Amtssygehuset som kon-
sekvens af Parkeringspolitik 2018. Da indførelsen af beta-
lingsparkering i området er sket for nylig, foreligger der ikke 
præcise tal for indtægten pr. plads, men det forventes at 
være i størrelsesordenen 4.000 kr. pr. plads pr. år. 

Nedlæggelse af gratis parkering i området 
Ved overtagelsen af området etablerede Aarhus Kommune 
ca. 450 gratis parkeringspladser uden tidsbegrænsning. Der 
er tale om den betalingsparkering, der tidligere var tilknyttet 
Amtssygehuset. Tanken er, at de mange p-pladser – foruden 
beboerne i området – bl.a. skal komme gæster i Den Gamle 
By til gode. 

I forbindelse med realisering af Udviklingsplanen vil den gra-
tis parkering kunne bibeholdes frem til vinteren 2021. Heref-
ter vil den gratis parkering gradvist blive nedlagt i forbindel-
se med byggemodning, og nybyggerier igangsættes.  

Status midlertidige aktiviteter og lejemål 
Området har allerede dannet ramme om en række midlerti-
dige aktiviteter, som understøtter udviklingen af bylivet i det 
fremtidige bykvarter. Det omfatter blandt andet den Reu-
mert-prisvindende teaterforestilling Det Åbne Hjerte under 
Aarhus Festuge i 2019, kunstudstillinger og koncerter.  

Midlertidige lejemål 
Ejendomsforvaltningen har en række midlertidige lejemål i 
området bl.a. Aarhus Vinterherberg, kreative erhverv og 
musikere.  

Projekt Udenfor har desuden etableret et Levefællesskabet, 
hvor tidligere hjemløse har bygget deres egne hjem og der-
igennem udviklet kompetencer til at indgå i andre fællesska-
ber og oplevet en øget inklusion i det omgivende samfund. 
Levefælleskabet er med udgangen af 2020 overgået til MSB. 
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Som følge af omdannelsen af området, vil de midlertidige 
lejemål ikke kunne opretholdes på sigt. Lejemålene vil blive 
bibeholdt så længe som muligt. Det forventes dog, det vil 
være nødvendigt at opsige lejemålene i takt med at bygge-
modningen og omdannelsen tager fart. 

Ungdomskulturhuset Aarhus 
Hertil kommer at åbningen af Ungdomskulturhuset Aarhus 
(UKH) med tilhørende ungeboliger. UKH er for unge i alderen 
15-30. Det er et mangfoldigt sted, der rummer mange for-
skellige mennesker og har plads til kreative udfoldelser, 
iværksætteri og events. Der vil blive arbejdet med at under-
støtte og finde synergier imellem bydelen og UKH både på 
kort og langt sigt.
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1 Indledning 
 

Det tidligere Aarhus Amtssygehus, havde til huse på Tage-Hansens Gade. Nu, 

hvor Amtssygehuset ikke længere anvendes som sygehus, har Aarhus Kommune 

udarbejdet en vision for udviklingen af området: Fra Amtssygehus til bykvarter.  

Aarhus Kommune har udarbejdet en Udviklingsplan, som udstikker de overord-

nede rammer for udviklingen af byudviklingsområdet på Tage-Hansens Gade, 

med den afgrænsning, som er vist herunder.  
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Figur 1:  Afgrænsning af byudviklingsområdet for Amtssygehuset på Tage-Hansens 

Gade. 

 

Amtssygehusgrunden ligger i bydelen Vesterbro, som er placeret i den vestlige 

del af midtbyen, tæt på indre by og lige inden for Ringgaden.  

Området afgrænses af Viborgvej, Tage-Hansens Gade og Regenburgsgade. I dag 

findes der busforbindelser på Viborgvej, Silkeborgvej og Ringgaden. Viborgvej er 

udlagt til fremtidig højklasset kollektiv trafikbetjening enten via letbane eller 

BRT. På den anden side af Viborgvej ligger et sammensat byområde med bolig-

karréer, Aarhus Universitet, et villaområde med åben-lav boligbebyggelse, Den 

Gamle By og Botanisk Have. 

Byomdannelsen af Amtssygehusgrunden skal resultere i et område med ca. 

94.000 etagemeter boliger og 7.000 etagemeter detailhandel, en daginstitution, 

kultur og erhverv fordelt på 21 byggefelter, som vist på Figur 2.  
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Figur 2:  Illustrationsplan (udkast). Fra Udviklingsplanen. 

Når området er fuldt udbygget, forventes det at komme til at huse ca. 900 nye 

boliger, der fordeles i hhv. private boliger, almene boliger og studieboliger. 

 

Udviklingsplanen er ikke byggeretsgivende. En realisering af Udviklingsplanens 

bebyggelsesplan, trafikafvikling m.v. skal derfor følges op af en mere detaljeret 

lokalplanlægning inden for udviklingsområdet. 

 

Udviklingsplanen for Amtssygehuset er omfattet af krav om miljøvurdering efter 
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miljøvurderingsloven1, og der skal ifølge § 8 stk. 1, nr. 1, gennemføres en miljø-

vurdering. 

 

Miljøvurderingen er en vurdering af hvorvidt – og i hvilket omfang – det kan for-

ventes, at realiseringen af Udviklingsplanen kan medføre en væsentlig påvirk-

ning af miljøet, det vil sige de miljøfaktorer, som er identificeret i afgrænsnings-

rapporten. 

 

Miljøvurderingen omfatter ændringerne i forhold til 0-alternativet og indeholder 

tillige en vurdering af, hvorvidt Udviklingsplanen antages at fremme eller udgøre 

en hindring for realiseringen af de miljømålsætninger, som er fastlagt i nationale 

handlingsplaner, programmer og strategier for beskyttelsen af miljøet.  

 
1 LBK nr. 973 af 25. juni 2020: Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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2 Ikke-teknisk resumé 

Denne miljøvurdering beskriver miljøkonsekvenserne af at gennemføre den 

overordnede planlægning for Amtssygehuset, som beskrevet i forslag til Udvik-

lingsplan for Amtssygehuset. 

Udviklingsplanen for Amtssygehuset er en overordnet plan, som skal udgøre et 

plangrundlag for den kommende lokalplanlægning i området. I planen beskrives 

en overordnet vision og 7 delstrategier for udviklingen.  

Udviklingsplanen indeholder en overordnet fysisk plan, hvor der udpeges arealer 

til boliger og erhverv samt overordnede forbindelser og vejstrukturer. 

Det nye bykvarter skal rumme ca. 94.000 etagemeter boliger og 7.000 etage-

meter detailhandel, daginstitutioner, kultur og erhverv fordelt på 21 byggefelter. 

Når området er fuldt udbygget, forventes det at komme til at huse ca. 900 nye 

boliger, der fordeles i hhv. private boliger, almene boliger og studieboliger. 

2.1 Vejtrafikstøj 

Inden for udviklingsområdet er der forekomster af støj fra vejtrafik, over de vej-

ledende grænseværdier. Arealerne ud mod Viborgvej er belastet med støj over 

de vejledende grænseværdier hele døgnet.  

Arealerne i den nordlige del af udviklingsområdet ud til Tage-Hansens Gade, er 

ligeledes belastet med støj over de vejledende grænseværdier, dog kun i dagti-

merne. Derudover kan det ikke udelukkes, at den sydlige del af området langs 

Tage-Hansens Gade og Regenburgsgade, er belastet med vejtrafikstøj over de 

vejledende grænseværdier i dagtimerne.  

Med Udviklingsplanen udlægges arealerne langs Viborgvej, samt på hjørnet af 

Viborgvej/Tage-Hansens Gade til etablering af nye boliger i 5-6 etager. Portbyg-

ningen samt vaskeri og værkstedsbygningen vil blive omdannet til erhverv.  

Idet Udviklingsplanen udlægger arealer belastet med trafikstøj til støjfølsom an-

vendelse som boliger, er der behov for at indtænke brugen af afværgeforanstalt-

ninger i udviklingsområdet. Den kommende lokalplanlægning skal fastlægge be-

stemmelser, som sikrer, at de gældende støjkrav kan overholdes, såvel inden-

dørs i boligerne som på udendørs opholdsarealer.  

Da Udviklingsplanen fastlægger rammerne for udvikling af området på overord-

net niveau, konkluderes det, at en vedtagelse af Udviklingsplanen ikke i sig selv 

vil medføre en væsentlig påvirkning. Trafikstøj vil blive håndteret som led i en 

lokalplanlægning af området. 
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2.2 Trafikafvikling 

Med baggrund i den trafik, som udviklingen af Amtssygehusgrunden forventes at 

medføre, er der foretaget beregninger af trafikafviklingen. 

Grundet overvægten af boliger i udviklingsområdet vil trafikkens retning variere 

morgen og eftermiddag, idet der vil være flest udkørende om morgenen og flest 

indkørende om eftermiddagen. Fordelingen mellem ind- og udkørende forventes 

at blive omkring 30%/70% om morgenen og 68%/32% om eftermiddagen. For-

skellen i fordelingen morgen og eftermiddag hænger sammen med, at biltrafik til 

dagligvarebutikken primært vil påvirke eftermiddagstrafikken. Beregninger viser, 

at det vil være muligt at afvikle trafikken tilfredsstillede. 

Der er i de undersøgte løsninger taget højde for en situation, hvor der i Viborg-

vej etableres et centerlagt tracé for højklasset kollektiv transport (letbane/BRT). 

Det centerlagte tracé vurderes at være den sandsynlige løsning for denne del-

strækning af Viborgvej pga. hensynet til overkørsler til private ejendomme langs 

vejen. 

Realisering af Udviklingsplanen vil understøtte en fremtidig løsning for højklasset 

kollektiv trafik på Viborgvej og dermed være i overensstemmelse med mobili-

tetsplanen.  

2.3 Trafiksikkerhed 

Som en del af arbejdet med udvikling af området ved Amtssygehuset er der un-

dersøgt forskellige løsninger for vej- og stibetjening og udarbejdet et teknisk no-

tat, der fokuserer på trafiksikkerhed i forhold til portadgangen ved Tage-Han-

sens Gade og betjeningen af parkeringskældre.  

Trafikbetjeningen vil, som i dag, primært ske fra Viborgvej via den eksisterende 

vejtilslutning ved kapellet. Som udgangspunkt vurderes denne løsning, som sva-

rer til situationen mens Amtssygehuset var i drift, trafiksikkerhedsmæssigt at 

kunne fungere tilfredsstillende. Skulle der i takt med stigende trafik blive regi-

streret en overhyppighed af ulykker i krydset, sikres pladsen til, at det på sigt 

kan signalreguleres. 

Ved signalregulering af krydset forlægges adgangsvejen, så der dannes et 4 be-

net kryds med Johan Langes Vej. Etableres der et højklasset kollektivt trafik-

tracé ad Viborgvej, vil denne krydsløsning blive realiseret som del af dette pro-

jekt. 

Vejbetjening fra Tage-Hansens Gade sker, som i dag, via Portbygningen (ensret-

tet ind i området). Der laves desuden en ny ensrettet vejadgang syd for Port-

bygningen (ud af området) og en ny dobbeltrettet vejforbindelse længere mod 

syd. Enkelte ejendomme får direkte overkørsel til Regenburgsgade. Vejadgange 

til området er vist i figur 3. 

Idet udviklingsområdet omdannes til et område med blandede boliger og er-

hverv, er der foretaget en overordnet vurdering af om planen kan medføre en 
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væsentlig påvirkning af trafiksikkerheden ift. adgang fra udviklingsområdet til 

Viborgvej, portadgangen ved Tage-Hansens Gade og betjeningen af p-kældre.   

Det konkluderes, at vedtagelsen af Udviklingsplanen ikke vil medføre en væ-

sentlig påvirkning af trafiksikkerheden i og omkring Udviklingsplanens område. 

Den efterfølgende lokalplanlægning vil desuden tage hånd om en sikker afvikling 

af trafikken.  

2.4 Kulturmiljø 

Amtssygehuset er i den gældende kommuneplan udpeget som kulturmiljø.  

Planlægning for nyt kvarter på Amtssygehuset skal inddrage de kulturhistoriske 

interesser. Det betyder, at der godt kan foretages ombygninger af eksisterende 

byggeri eller tilføjes nyt, men at det skal gøres ud fra en helhedstænkning, hvor 

de kulturhistoriske interesser vægtes højt.  

I planen fremhæves vigtigheden i at fastholde de historiske rødder, at under-

bygge den bymæssige kontekst og kobling, at understrege akser og nye forbin-

delser internt i området og at have en strategi for det grønne og for bygningsbe-

varing.  

Det vurderes, at planlægningen er i overensstemmelse med retningslinjerne for 

kulturmiljøer i Kommuneplan 2017.  

I forbindelse med Udviklingsplanen er der udarbejdet en række udviklingsprin-

cipper, der beskriver retningslinjer for udformning af uderum, parkrum mv.  

Der skal i det videre arbejde med den fysiske plan være opmærksomhed på ma-

terialevalg, indretning, plantevalg og bevaring af større træer, der kan under-

støtte de nye rum og være med til at sikre kig til både den gamle Sengebygning 

og kig mod syd, udover byen.  

2.5 Grundvandssænkning og bevaringsværdige 
bygninger 

Det forventes, at den fremtidige realisering af Udviklingsplanen i et eller andet 

omfang kræver en midlertidig sænkning af grundvandet, f.eks. ved etablering af 

parkeringskældre.  

 

Der er i 2016 udført en orienterende geoteknisk undersøgelse med henblik på at 

opnå et overordnet kendskab til jordbunds- og grundvandsforholdene. Undersø-

gelsen viser, at der må forventes en del fyldlag på grund af den mangeårige 

byggeaktivitet i området. Derudover er der konstateret fedt ler i dele af områ-

det. Begge disse aflejringer kan opføre sig sætningsgivende i forbindelse med 

ændringer i grundvandsstanden. 

 

Det kan ikke på det foreliggende vidensgrundlag afgøres, om en grundvands-

sænkning vil give anledning til at jorden omkring de bevaringsværdige 
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bygninger sætter sig, som følge af midlertidig udtørring, hvorved der måtte 

være risiko for, at der kan opstå skader på de bevaringsværdige bygninger. 

 

Afværgeforanstaltninger vil blive etableret som led i detailprojekteringen af de 

kommende bebyggelser, hvorved kendskabet til jordbundsforholdene må forven-

tes at blive undersøgt yderligere ved supplerende geotekniske undersøgelser. Vi-

den fra dette, herunder beliggenheden af grundvandsspejlet vil indgå i den kon-

krete projektering af den kommende bebyggelse, herunder også behovet for 

sænkning af grundvandet.  

En eventuel grundvandssænkning kræver tilladelse fra kommunen. Kommunen 

vil i forbindelse med byggesagsbehandlingen vurdere, under hvilke betingelser 

der kan gives tilladelse til grundvandssænkning, så der tages forholdsregler til at 

kompensere for sænkningernes udbredelse, så der ikke sker skade på de beva-

ringsværdige bygninger. 

2.6 Konklusion 

Det kan samlet set konkluderes, at realisering af Udviklingsplanen for Amtssyge-

huset ikke forventes at få væsentlige negative konsekvenser for miljøet i forhold 

til realisering af Lokalplan nr. 088 for Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage-

Hansens Gade i Aarhus. 

2.7 0-alternativet 

0-alternativet udgør i denne sammenhæng den situation, der ville foreligge, hvis 

planforslaget ikke vedtages og gennemføres. Den eksisterende lovlige anven-

delse indenfor rammerne af den eksisterende planlægning vil således blive fast-

holdt. 

 

I den situation at Udviklingsplanen ikke endeligt vedtages, vil arealet fortsat 

være udlagt til område med offentlige formål og byomdannelsesområde iht. 

kommuneplanramme 030405BL og omfattet af Lokalplan nr. 088 for Århus 

Amtssygehus - udvidelse, Tage-Hansens Gade i Århus. Udviklingen af området, 

vil derfor kunne ske inden for rammerne fastsat i lokalplan nr. 088. 

2.8 Afværgeforanstaltninger  

Vejtrafikstøj 

Som en del af den efterfølgende og mere detaljerede planlægning for udviklings-

området, vil det være nødvendigt at ændre disponeringen af området eller ind-

arbejde afskærmende foranstaltninger ift. støjbelastningen fra vejtrafikstøj for at 

kunne overholde de gældende støjgrænseværdier. Der kan sættes krav til byg-

geriet i forhold til valg af facade og størrelse på åbninger heri som led i en lokal-

planlægning. 

Trafikafvikling 
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Trafikken kan afvikles fra området via det omkringliggende vejnet. Der er på 

baggrund af de ovenstående vurderinger af trafikafviklingen, ikke behov for af-

værgeforanstaltninger. 

Trafiksikkerhed 

For at mindske risikoen for ulykker i den nye vejadgang til udviklingsområdet, 

bør der udarbejdes en trafiksikkerhedsrevision af vejprojektet.  

Umiddelbart vurderes der ikke at være behov for at signalregulere områdets til-

slutning til Viborgvej for at tilgodese trafiksikkerheden, men der sikres mulighed 

for at dette kan ske, hvis trafikudviklingen skulle nødvendiggøre dette eller når 

dette bliver påkrævet i forbindelse med etablering af et højklasset kollektivt tra-

fiktracé ad Viborgvej. 

Kulturmiljø 

Der vurderes, at der ikke vil være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til 

påvirkning af kulturmiljøet. 

Grundvand og kulturarv 

Der er i miljøvurderingen af Udviklingsplanen ikke opstået behov for at etablere 

særlige afværgeforanstaltninger som følge af planlægning for amtssygehusgrun-

den for så vidt angår grundvandssænkning og kulturarv. 

2.9  Overvågning 

Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag. 
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3 Udviklingsplanen for Amtssygehuset 
 

Udviklingsplanen for Amtssygehuset er en overordnet plan, som beskriver visio-

nen for udvikling af området til et bykvarter med en markant identitet og stærk 

historisk forankring. Kvarteret skal først og fremmest danne ramme om et levet 

hverdagsbyliv. Planen giver mulighed for, at området sammenbindes med den 

omgivende by gennem nye forbindelser og bymæssige kvaliteter.   

 

Planen struktureres omkring de to historiske hovedakser, som binder området 

sammen med den omgivende bydel.  

 

Udviklingsplanen indeholder en overordnet dispositionsplan, hvor der udpeges 

arealer til boliger og erhverv samt overordnede forbindelser og vejstrukturer. I 

planen beskrives en overordnet vision og 7 delstrategier for udviklingen.  
 

 

 

Figur 3:  Sammenbinding. Udviklingen skal styrke områdets identitet og skabe nye 

forbindelser og bymæssige kvaliteter. Den historiske øst-vestgående akse 

gennem Portbygningen ved Tage-Hansens Gade, der oprindeligt var det 

primære strøg i byggeriet reetableres. Den nord-sydgående akse er et 
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sammenhængende parkrum, der skabes ved at gennembryde Sengebyg-

ningen. Nord for Sengebygningen bevares alle de bevaringsværdige byg-

ninger, samt skorsten og kapelmur. Området suppleres desuden med nye 

karrébebyggelser.  

 

Udviklingsplanen er ikke byggeretsgivende, men fastsætter alene rammerne for 

den kommende udvikling af området, herunder hoveddisponering, fordeling af 

bebyggelsestyper og anvendelser samt infrastrukturen i området. 

 

Tidshorisonten for den fulde realisering af området ved Amtssygehuset er 6-8 år 

fra det tidspunkt Udviklingsplanen er endeligt vedtaget i byrådet. 

3.1 Anden planlægning 

Udviklingsplanen omfatter de overordnede rammer for den kommende planlæg-

ning af Amtssygehusgrunden, som skal ændre området fra sygehus til et nyt 

kvarter. 

3.1.1 Aarhus Kommuneplan 2017 

Udviklingsplanen er omfattet af retningslinjer for kulturmiljøer og bevaringsvær-

dige bygninger. 

Kulturmiljøer 

Udviklingsområdet er i kommuneplanen udlagt som kulturmiljø – Bymiljø i hen-

hold til retningslinje nr. 30. De kulturhistoriske værdier for det enkelte kultur-

miljø fremgår af Kulturhistorisk Redegørelse 2013 (opdateret i 2017). 

 

Retningslinje 31 

I de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier 

sikres, styrkes og anvendes aktivt, når der sker ændringer i et af de udpegede 

bevaringsværdige kulturmiljøer. Markante rumlige træk og historiske elementer 

bør opretholdes og fortsat udgøre visuelle historiske referencer i områderne. Der 

skal vises hensyn over for områdets oplevelses- og fortælleværdi. 
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Figur 4: Værdifulde kulturmiljøer er markeret med blå flade.  

 

Retningslinje 32 

De bevaringsværdige sammenhænge skal løbende forbedres. Ved planlægning 

skal der være generel opmærksomhed på det miljø, projektet indgår i. Hvis mil-

jøet umiddelbart fremstår i en sammenhæng med kulturhistoriske værdier, der 

vil forringes, skal bevaringsværdierne kortlægges og sikres. 

For vurdering af Udviklingsplanens påvirkning af det bevaringsværdige kultur-

miljø, se afsnit 7.4.   

Retningslinje 33 

Bygninger, der er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige, kan ses på 

Aarhus Kommunes og Kulturstyrelsens hjemmesider. Eventuelle ændringer af 

eksisterende forhold, herunder bebyggelsesforhold, facadeudformning, vindues- 

og altanudskiftning, skiltning, tilbygninger m.m. bør bidrage til at opretholde el-

ler forbedre bygningens bevaringsværdi i sin helhed og detalje. 

Konklusion 

Udviklingsplanen vil ikke medføre en væsentlig påvirkning af de bevaringsvær-

dige bygninger på arealet, idet alle de bevaringsværdige bygninger, samt skor-

sten og kapelmur bevares som en del af det kommende bykvarter. 
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Figur 5: Bevaringsværdige bygninger er markeret med grøn flade.  

 

Konsekvensområde omkring erhvervsområder 

I henhold til tillæg 42 til Kommuneplan 2017 er der udlagt et konsekvensområde 

på 2 km omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder på Aar-

hus Havn. 

Når der ændres i planlægningen inden for konsekvensområdet, skal kommunen 

tage hensyn til produktionsvirksomhedernes driftsvilkår og Udviklingsplaner. Det 

er nødvendigt at tage højde for alle relevante miljøkonflikter, herunder hensyn 

til støj, støv, lugt og anden luftforurening. På den anden side skal virksomhe-

derne også respektere planlægningen på naboarealerne.  

 

Idet udviklingsområdet er beliggende i udkanten af konsekvensområdet, og af-

standen til produktionsvirksomhederne på havnearealerne er næsten 2 km, har 

Aarhus Kommune vurderet, at dette ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 

udviklingsområdet jf. afgrænsningsrapporten 
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Figur 6: Konsekvensområde omkring erhvervsområder er vist med blå skravering. 

Konsekvensområdet, der delvist omfatter udviklingsområdet, er en 2 km 

zone omkring Aarhus havn. 

Kommuneplanramme 030405BL 

Udviklingsområdet er i Kommuneplan 2017 udlagt som kommuneplanramme 

030405BL – Blandet bolig og erhverv. 

 

Kommuneplanrammen er udarbejdet med henblik på at kunne realisere Udvik-

lingsplanen for Amtssygehuset. 

 

Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål. Området kan des-

uden anvendes til offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- 

og kulturformål.  

 

Af kommuneplanrammen fremgår det, at området tilmed er udpeget som byom-

dannelsesområde, samt at udviklingen af området skal ske på baggrund af en 

samlet plan, der fastlægger områdets hoveddisponering, blandt andet fordelin-

gen af bebyggelsestyper og anvendelser, samt en plan for den etapevise udbyg-

ning.  

 

Det maksimale etageantal inden for området er 6, og den maksimale bebyggel-

sesprocent er 150 for området under ét. Det samlede etageareal inden for kom-

muneplanrammen må ikke overstige 101.573 m². Eventuelle parkeringshuse 

indgår ikke i etagearealet. 

 

Ligeledes fremgår det, at tekniske installationer, som udgangspunkt skal place-

res inden for bygningernes højde- og dybdeprofil. 
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Figur 7: Kommuneplanrammer udlagt i Kommuneplan 2017.  

Lokalplanlægning  

Udviklingsområdet er sammenfaldende med området omfattet af lokalplan nr. 

088 for Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage-Hansens Gade i Århus. Lokalpla-

nen er endeligt vedtaget den 19. november 1980. 

 

På baggrund af Udviklingsplanen skal der udarbejdes ny lokalplanlægning for 

området. Lokalplan nr. 088 udgør grundlaget for nuværende mulig udvikling af 

området, og er således udtryk for 0-alternativet. 0-alternativet er således en vi-

dereførelse af den hidtidige lovlige anvendelse. 

 

Formålet med lokalplanen er at fastlægge området til offentlige formål og sikre 

områdets anvendelse til sygehusformål, samt at muliggøre opførelse af en be-

grænset ny bebyggelse til afrunding af det bestående bygningskompleks. Den 

nye bebyggelse omfatter en 2-etagers økonomibygning, en 1-etagers og en 3-

etagers patientbygning samt et parkeringsanlæg. Der gives ligeledes mulighed 

for etablering af mindre tilbygninger til den eksisterende bebyggelse, hvis disse 

naturligt kan tilpasses bebyggelsen uden at det medfører gener for omgivelserne 

eller behov for parkering, der ikke er plads til på ejendommen.   

 

Planen rummer desuden mulighed for udførelsen af et selvstændigt parkerings-

anlæg til dækning af sygehusets nuværende og fremtidige parkeringsbehov. 

Parkeringsanlægget forudsættes placeret ud mod Tage-Hansens Gade 

 

Lokalplanen har ligeledes til formål at fastholde det bestående haveanlæg i 

størst mulig udstrækning.  

 

Med lokalplanen opretholdes de bestående adgangsveje til hospitalsområdet, fra 

Tage-Hansens Gade og Viborgvej, og der gives mulighed for etablering af en ny 

adgangsvej med begrænset anvendelse til Viborgvej i områdets nordøstlige 

hjørne. Den ny adgangsvej tillades i lokalplanen foreløbig benyttet til højresving-

ende ind- og udkørsel samt til fodgængerpassage.  
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Af lokalplanens § 5, stk. 2 fremgår under bebyggelsens omfang og placering, at 

der langs Viborgvej pålægges en bebyggelsesregulerende byggelinje i en afstand 

af 18m fra vejmidte. 

 

 

 

Figur 8: Illustration af lokalplanens fremtidige anvendelse af lokalplanområdet.  
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Figur 9: Luftfoto af udviklingsområdet, hvoraf det fremgår at byggemulighederne 

iht. lokalplan nr. 088 ikke er fuldt udnyttet. 
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4 Lovgrundlag og proces for 

miljøvurdering 

 

Udviklingsplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering i Lov om miljøvurde-

ring af planer og programmer og af konkrete projekter, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 

1. Miljøvurderingen vil blive gennemført efter de seks trin som ses i Error! Ref-

erence source not found.. 

 

 

     Myndighedsbehandling: Aarhus Kommune 

     Høringsperiode 

     Aktuel fase i miljøvurderingsprocessen 

Figur 10: Grafisk oversigt over faserne i miljøvurderingsprocessen. 

 

6. OVERVÅGNING

Gennemførelse af den eventuelt planlagte overvågning af 
udviklingsplanens miljømæssige konsekvenser. 

Overvågningsprogrammet vedtages i forbindelse med den endelige 
vedtagelse af planen.

5. GODKENDELSE OG VEDTAGELSE

Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af udviklingsplanen. 
Udviklingsplanen offentliggøres sammen med en sammenfattende 
redegørelse, som beskriver hvordan miljøvurderingen og indkomne 

høringssvar er taget i betragtning.

4. OFFENTLIG HØRING

Udviklingsplan samt tilhørende miljørapport i offentlig høring. Her har 
offentligheden og berørte myndigheder mulighed for at udtale sig.

3. AFGRÆNSNING OG MILJØRAPPORT

Myndigheden udarbejder en miljørapport, der vurderer den sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet af lokalplanens gennemførelse. Den 

endelige afgrænsning fremgår af miljørapporten, sammen med en 
beskrivelse af, hvordan relevante høringssvar fra berørte myndigheder 

er inddraget.

1. MYNDIGHEDSHØRING

Høring af berørte myndigheder om afgrænsning af miljørapportens 
indhold. Høringen er blevet gennemført i perioden 7. juli - 11. august 

2020

Side 327



 

 

     

MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR AMTSSYGEHUSET  25  

  

4.1 Afgrænsning, vurdering og kriterier 

I afgrænsningsrapporten er de miljøfaktorer, der sandsynligvis vil blive påvirket 

af gennemførelsen af planernes tiltag, identificeret og fastlagt. De udpegede mil-

jøfaktorer er (markeret med fed skrift): 

› Biologisk mangfoldighed 

› Befolkningen og menneskers sundhed 

› Fauna og flora, bilag IV-arter 

› Jordbund og jordarealer 

› Vand 

› Luft 

› Klimatiske faktorer 

› Materielle goder 

› Landskab, 

› Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og  

arkæologisk arv, 

› Større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker 

› Ressourceeffektivitet, samt 

› Det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 

Det er i afgrænsningsrapporten vurderet, at planen ikke medfører væsentlige 

indvirkninger på følgende miljøfaktorer: Biologisk mangfoldighed, fauna og flora, 

bilag IV-arter, jordbund og jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle 

goder, landskab, kirker og deres omgivelser, arkitektonisk og arkæologisk arv, 

større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker, ressourceeffektivi-

tet, samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 

I tabellen herunder angives de kriterier og indikatorer, der er anvendt ved vur-

deringen af de sandsynlige miljøpåvirkninger for hver af de relevante miljøfakto-

rer. 

Miljøfak-

tor 

Vurderingskriterier Indikator Databehov 

Befolkningen 

og menne-

skers sund-

hed 

› Vejtrafikstøj › Idet der er kendskab til 
overskridelse af de vejle-
dende grænseværdier for 
vejtrafikstøj inden for 
Udviklingsplanens om-
råde, kan det ikke ude-
lukkes, at vejtrafikstøj 
kan medføre en væsent-
lig påvirkning af arealan-
vendelse og bebyggelse 
på de støjbelastede are-
aler. 

Kvalitative vurderinger 
pba. eksisterende viden: 

› Overordnet vurdering af 

områdets disponering af 
støjbelastede arealer. 

› Overordnet vurdering af 

begrænsninger og restrik-
tioner for anvendelse af 
bebyggelse med beliggen-
hed på støjbelastede area-
ler, pba. bygningshøjder, 

facader og indretning. 
 

Befolkningen 

og menne-

skers sund-

hed 

› Trafikafvikling › Idet udviklingsområdet 
omdannes til et område 
med blandede boliger og 
erhverv, kan det ikke 
udelukkes at de ændrede 
forhold kan medføre en 
væsentlig påvirkning af 

Kvantitative og kvalitative 
vurderinger pba. eksiste-
rende viden: 

› Overordnet vurdering 

af trafikafviklingen 
i området. 
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Tabel 1: Miljøfaktorer, vurderingskriterier, indikatorer og databehov 

4.2 Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningsrapporten har været i høring hos berørte myndigheder i perioden 

fra 7. juli 2020 til 11. august 2020, om bemærkninger til omfanget og indholdet 

af miljørapporten. De hørte myndigheder var: 

 

› Miljøstyrelsen 

› Region Midtjylland, samt  

› Den Gamle By, som er vurderet værende høringspart i sagen.  

› Aarhus Kommune, afdelinger for Mobilitet samt Vand & Natur. 

Høringen gav også mulighed for at stille forslag om miljøforhold, der burde bely-

ses og vurderes i miljøvurderingen, og forslag til målsætninger, der også burde 

inddrages i miljøvurderingen. 

 

Der er indkommet høringssvar fra hhv Den Gamle By, Region Midtjylland samt 

Aarhus Kommunes afdelinger for Mobilitet samt Vand & Natur. 

 

Den Gamle By finder anledning til at bemærke, at Viborgvejs stærke allékarak-

ter er et kulturmiljø i sig selv, som er vigtigt at værne om. Det er en af de få 

trafikafviklingen i områ-
det. 

Befolkningen 

og menne-

skers sund-

hed 

› Trafiksikkerhed › Idet udviklingsområdet 
omdannes til et område 
med blandede boliger og 
erhverv, kan det ikke 
udelukkes at de ændrede 
forhold kan medføre en 
væsentlig påvirkning af 
trafiksikkerheden ift. ad-
gang fra udviklingsområ-
det til Viborgvej. 

Kvalitative vurderinger 
pba. eksisterende viden: 

› Overordnet vurdering af 

trafiksikkerhed og dispo-
nering af kryds ifm. ad-
gang fra udviklingsområ-
det til Viborgvej. 

 

Kulturarv › Kulturmiljø › Området er udpeget som 
kulturmiljø. Planen vil 
medføre en væsentlig 
påvirkning af de bæ-
rende elementer og sår-
barheder. 

Kvalitative vurderinger 
pba. eksisterende viden: 

› Overordnet vurdering 

af påvirkningen af kultur-
miljøet pba. dettes udpeg-
ningsgrundlag og indhol-
det i Udviklingsplanen. 

 

Kulturarv › Grundvandssænkning › Idet det ikke kan udeluk-
kes, at grundvands-
sænkning kan gennem-
føres uden at medføre en 
påvirkning af de beva-
ringsværdige bygninger i 
området. 

Kvalitative vurderinger 
pba. eksisterende viden: 

› Overordnet vurdering 

på baggrund af kendskab 
til jordbundsforhold. 
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tilbageværende indfaldsveje til Aarhus, der fortsat har sit originale præg. Derud-

over foreslås det, at det i miljøvurderingen undersøges hvordan den kommende 

letbane/BRT og bebyggelser på Amtssygehusets grund vil påvirke de omkringlig-

gende miljøer og i det hele taget at det undersøges, hvordan vil eksisterende 

boligområder blive påvirket af Udviklingsplanen for Amtssygehuset. 

 

Region Midtjylland oplyser, at der ikke er kendte forureninger omkring lokalite-

ten der vurderes at kunne påvirkes af grundvandssænkningen. 

 

Kommunens afdeling for Mobilitet har ikke yderligere tilføjelser til miljøvurderin-

gens indhold, men præciserer, at miljøvurderingen skal være så detaljeret, at 

man kan se konsekvenserne og vurdere eventuelle indsatser/tiltag for at imøde-

komme eventuelle konsekvenser. 

 

Endelig har kommunens Natur- og Vandafdeling indsendt oplysninger og forslag 

til konkrete beskrivelser af biologisk mangfoldighed, eksisterende og bevarings-

værdig beplantning og beplantning der indgår i det eksisterende kulturmiljø. 

 

På baggrund af høringen er der lavet en tilretning af de relevante afsnit.  

 

Udviklingsplanen ændrer ikke på allébeplantningen langs Viborgvej. Spørgsmål 

vedr. fremtidig allébeplantning langs Viborgvej er ikke en del af Udviklingspla-

nen. Det indgår i projektafklaring og miljøvurdering af højklasset kollektiv trans-

port. De øvrige bemærkninger tages til efterretning. 
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5 Tilgang og metode i miljøvurderingen 

 

I dette afsnit beskrives de sandsynlige, væsentlige indvirkninger på de miljøfor-

hold, som på grundlag af afgrænsningsrapporten er udvalgt som de relevante 

miljøfaktorer. 

 

Som grundlag for miljørapportens konsekvensvurderinger er der som udgangs-

punkt anvendt aktuel viden på tidspunktet for udarbejdelse af planforslaget, 

dvs. foreliggende planer og rapporter mv. 

  

Alle vurderinger bygger således på foreliggende viden, idet miljørapporten kun 

skal indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn-

tagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder samt til, hvor detalje-

ret planen eller programmet er, hvad den indeholder, og på hvilket trin i et 

eventuelt planhierarki planen eller program befinder sig", jf. Miljøvurderingslo-

ven. 

 

Konsekvensvurderingen tager udgangspunkt i, at der er tale om en Udviklings-

plan, der fastlægger de overordnede rammer for udvikling af Amtssygehusgrun-

den, herunder fastlæggelse af byggefelter og infrastruktur. Udviklingsplanen er 

imidlertid ikke byggeretsgivende og skal således følges op af en lokalplanlæg-

ning for at realisere den bebyggelse, der fremgår af Udviklingsplanen. 

 

Til overordnet vurdering af trafikbetjening og trafikafvikling er der udarbejdet et 

teknisk notat, der fokuserer på trafiksikkerhed i forhold til portadgangen ved 

Tage-Hansens Gade og betjening af parkeringskældre.  

 

Vurderinger af øvrige forhold, er kvalitative og foretaget på baggrund af tilgæn-

gelig viden og erfaring. 

 

Inden for miljørapportens emneområde, er der beskrivelser af relevant miljøsta-

tus og -mål, konsekvensvurdering af planforslaget, kumulative effekter, afbø-

dende foranstaltninger og overvågningstiltag. 

5.1 0-alternativet 

0-alternativet udgør i denne sammenhæng den situation, der ville foreligge, hvis 

planforslaget ikke vedtages og gennemføres. Den eksisterende lovlige anven-

delse indenfor rammerne af den eksisterende planlægning vil således blive fast-

holdt. 

 

I den situation at Udviklingsplanen ikke endeligt vedtages, vil arealet fortsat 

være udlagt til område med offentlige formål og byomdannelsesområde iht. 

kommuneplanramme 030405BL og omfattet af Lokalplan nr. 088 for Århus 

Amtssygehus - udvidelse, Tage-Hansens Gade i Århus. Udviklingen af området, 

vil derfor kunne ske inden for rammerne fastsat i lokalplan nr. 088. 

 

Som beskrevet i afsnit 3.1.2 giver den eksisterende lokalplan mulighed for at 

indrette bebyggelse på sygehusgrunden i et omfang som vist på figur 8. Som 
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det ses på ortofotoet i figur 9 er lokalplanen endnu ikke helt udnyttet, hvorfor 

det principielt endnu er muligt at opføre et parkeringshus som beskrevet. 

 

0-alternativet udgør sammenligningsgrundlaget for miljøvurderingen. De foreslå-

ede ændringer holdes således op mod den nuværende miljøtilstand i beskrivel-

sen af de forventede indvirkninger på miljøet. 
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6 Miljømål 

Miljøvurderingen omfatter også en vurdering af, hvorvidt Udviklingsplanen må 

antages at fremme eller udgøre en hindring, for realisering af de miljømålsæt-

ninger, som er fastlagt i nationale handlingsplaner, programmer og strategier for 

beskyttelsen af miljøet.  

De relevante miljømål er i denne miljørapport fremsat i de statslige vandområ-

deplaner 2016-2021 efter vandrammedirektivet om beskyttelse af overfladevand 

og grundvand. 

De statslige Vand- og Naturplaner omfatter indsatser og målsætninger for hhv. 

Natura 2000 områder og for Vandområderne. 

 

Forså vidt angår Natura 2000 vurderes det, at alene afstanden til områderne be-

tyder, at Udviklingsplanens realisering ingen betydning vil få for målenes opfyl-

delse. De nærmeste områder er Brabrand Sø med omgivelser hhv. Giber Å, Ene-

mærket og Skåde Havbakker. 

 

For så vidt angår Vandområderne, så er målet for Aarhus Bugten, at der ikke må 

ske forringelse af den aktuelle tilstand, herunder for de enkelte kvalitetselemen-

ter. Det vurderes, at realisering af Udviklingsplanen ikke vil være til hinder for, 

at målet kan nås i 2021. Desuden forventes ikke forøget udledning af forure-

nende stoffer fra området som følge af Udviklingsplanens realisering. 
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7 Miljøvurdering 

7.1 Vejtrafikstøj 

I dette afsnit vurderes vejtrafikstøj i Udviklingsplanens område. 

7.1.1 Miljøstatus og mål 

I dette afsnit er der fokus på overordnede vurderinger af udviklingsområdets di-

sponering af støjbelastede arealer, samt på begrænsninger og restriktioner for 

anvendelse af bebyggelse med beliggenhed på støjbelastede arealer. 

 

I kommuneplanens støjbestemmelser er der angivet grænseværdier for de for-

skellige typer af støj. Kommunens støjbestemmelser svarer til Miljøstyrelsens 

vejledende støjgrænseværdier. For denne plan vil de relevante støjtyper være 

støj fra vejtrafik. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje", danner 

grundlag for planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje.  

 

Ved udlæg og disponering af areal til støjfølsomme anvendelser i nærheden af 

veje skal det sikres, at det udendørs støjniveau ikke overstiger støjgrænserne i 

nedenstående tabel. Grænseværdierne udtrykker den støjbelastning, der efter 

Miljøstyrelsens vurdering, er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. 

 

Anvendelse Grænseværdi 

Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområ-

der, grønne områder, campingpladser) 

Lden 53 dB 

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og under-

visningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden 

kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. 

Lden 58 dB 

Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.) Lden 63 dB 

 

Tabel 1:  Vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Støjgrænserne er angivet som 

Lden, der er støjens døgnvægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden 

(kl. 19 – 22) tillægges et genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 

22 – 07) får et genetillæg på 10 dB, inden middelværdien regnes ud. 

 

I henhold til Aarhus Kommunes støjkortlægning2, var der i 2017 forekomster af 

støj fra vejtrafik, over de vejledende grænseværdier, i dele af området for Ud-

viklingsplanen.  

 

I planlægningssituationer, hvor der i form af ny bebyggelse i eksisterende bolig-

områder og områder med blandede funktioner i bymæssig bebyggelse etableres 

ny støjfølsom bebyggelse eller foretages boligforbedring gælder, at sådanne pro-

jekter kan realiseres, selvom støjniveauet fra vejtrafikken overstiger grænse-

værdierne i tabellen ovenfor, hvis der etableres afskærmningsforanstaltninger. 

 

 
2 http://miljoegis.mim.dk/?profile=noise  
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Figur 11:  Støj fra vejtrafik 2017 Lden 1,5 m.o.t., Kilde: Støj-Danmarkskortet, Miljø-

styrelsen. 

 

Planlovens3 § 15a forhindrer at der opføres nye boliger o.l. på støjbelastede are-

aler, idet en lokalplan kun må udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom an-

vendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforan-

staltninger m.v., kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.  

 

Med afskærmende foranstaltninger jf. Planlovens § 15, stk. 2, nr. 13, 22 og 25, 

menes anlæg af beplantningsbælte, støjvold, mur og lignende, herunder bebyg-

gelse i første række i transformationsområder, som betingelse for ibrugtagen af 

ny bebyggelse eller ændret anvendelse af et ubebygget areal, isolering af eksi-

sterende boligbebyggelse mod støj samt isolering mod støj af ny boligbebyg-

gelse i eksisterende boligområder eller områder for blandede byfunktioner. 

7.1.2 Konsekvensvurdering 

Inden for udviklingsområdet er der forekomster af støj fra vejtrafik, over de vej-

ledende grænseværdier. Arealerne ud mod Viborgvej er belastet med støj over 

de vejledende grænseværdier hele døgnet.  

 

Til belysning af områdets støjpåvirkning af vejtrafikstøj er der foretaget en be-

regning af støj fra vejtrafikken i området. Redegørelsen4 belyser støjpåvirknin-

gen af området under de nuværende forhold og med en planlagt fremtidig be-

byggelse. Det forudsættes, at den fremtidige anvendelse af området vil være en 

blanding af bolig og erhverv. Beregningerne er baseret på trafikmængder (ÅDT) 

for nuværende situation og for 2030. 

 
3 LBK nr. 1157 af 01/07/2020. Bekendtgørelse af lov om planlægning.  
4 Støj fra vejtrafik – Miljøvurdering af amtssygehusgrunden – Teknisk notat 

2018 (COWI) 
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Resultaterne viser, at støjen ved bebyggelsens facader i den nuværende situa-

tion overskrider den vejledende støjgrænseværdi på 58 dB ud mod Viborgvej. 

Mod Vestre Ringgade og Silkeborgvej er der ingen overskridelser.  

 

 

 

Figur 12:  Beregning af støjværdier (Lden) for den nuværende situation. Støjen fra 

Viborgvej overstiger de vejledende grænseværdier. Fra: Miljøvurdering 

Amtssygehusgrunden, Støj fra vejtrafik, COWI   

 

For den planlagte situation i 2030 vil der være tilsvarende overskridelser ved fa-

cader ud mod Viborgvej, da trafikken forudsættes at være uændret i 2030. Mod 

Silkeborgvej vil støjniveauet ét enkelt sted stige med 1 dB, men stadig over-

holde støjgrænseværdien. Mod Vestre Ringgade vil støjniveauet også overholde 

støjgrænseværdien.  
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Figur 13:  Beregning af støjværdier (Lden) for 2030. Støjen fra Viborgvej vil fortsat 

overstige de vejledende grænseværdier. Fra: Miljøvurdering Amtssygehus-

grunden, Støj fra vejtrafik, COWI.     

 

Udviklingsområdet henligger i dag som hospitalsområde, hvorfor Udviklingspla-

nen planlægger for et skift i anvendelsen af området til blandet bolig og er-

hvervsområde. På trods af at kommuneplanen fastlægger anvendelsen af områ-

det til bolig- og erhvervsformål og udpeger arealet til byomdannelsesområde, er 

området ikke et fysisk eksisterende boligområde eller et fysisk eksisterende om-

råde for blandede byfunktioner, hvorfor "hul-udfyldningsreglen" ikke kan finde 

anvendelse.  

 

Med Udviklingsplanen udlægges arealerne langs Viborgvej, samt på hjørnet af 

Viborgvej/Tage-Hansens Gade til etablering af nye boliger i 5-6 etager. I de ek-

sisterende mindre bygninger tættest på Viborgvej, påtænkes etableret erhverv 

og kultur. 

 

Idet Udviklingsplanen udlægger arealer belastet med trafikstøj over 58 dB til 

støjfølsom anvendelse som boliger, er der behov for at indtænke brugen af af-

værgeforanstaltninger i udviklingsområdet. Den kommende lokalplanlægning 

skal fastlægge bestemmelser, som sikrer at de gældende støjkrav kan overhol-

des, såvel indendørs i boligerne som på udendørs opholdsarealer. Det vurderes, 

at det vil være muligt at etablere en tilstrækkelig støjafskærmning således, at 

de gældende støjgrænseværdier kan overholdes. 

 

Disse afværgeforanstaltninger kan omfatte enten en ændring af disponeringen af 

udviklingsområdet, ved at flytte boligerne væk fra de støjbelastede arealer, eller 

ved at indarbejde afskærmende foranstaltninger, som støjværn ol. Ved etable-

ring af randbebyggelse med i 5-6 etager langs Viborgvej samt ved at trække 

randbebyggelsen vær fra Viborgvej, vil denne skærme både bagvedliggende be-

byggelse og opholdsarealer mod støjbelastningen fra Viborgvej.  
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Langs Viborgvej etableres med Udviklingsplanen en kantzone, som vil bidrage til 

at give udviklingsområdet, er grønt og imødekommende udseende.  

 

Da Udviklingsplanen fastlægger rammerne for udvikling af området på overord-

net niveau, konkluderes det, at en vedtagelse af Udviklingsplanen ikke i sig selv 

vil medføre en væsentlig påvirkning. Trafikstøj vil blive håndteret som led i en 

lokalplanlægning af området.  

7.1.3 Afværgeforanstaltninger 

Som en del af den efterfølgende og mere detaljerede planlægning for udviklings-

området, vil det nødvendigt at ændre disponeringen af området eller indarbejde 

afskærmende foranstaltninger ift. støjbelastningen fra vejtrafikstøj. Der kan 

sættes krav til byggeriet i forhold til valg af facade og størrelse på åbninger heri 

som led i en lokalplanlægning. 

7.1.4 Overvågning 

I henhold til § 12 stk. 4 i miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de 

væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse.  

 

Miljøvurderingen af forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset viser, at der 

ikke er miljøpåvirkninger, som er så væsentlige, at der er behov for særskilt 

overvågning. 

7.1.5 Referencer 

› Miljøministeriet (2007): Støj fra Veje – Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 

4/2007 

› LBK nr. 287 af 16. april 2018. Bekendtgørelse af lov om planlægning. 

› BR18 §§ 368-376 – Lydforhold 

› Erhvervsstyrelsen (2015): Oversigt over statslige interesser i kommune-

planlægningen 2017 

› Aarhus Kommune (2018): Støjhandlingsplan 2018  

https://mst.dk/media/170728/aarhus-stoejhandlingsplan-2018.pdf  

› Miljøstyrelsen Støj-Danmarkskortet 

› Miljøvurdering Amtssygehusgrunden (2018) – Støj fra vejtrafik. Teknisk no-

tat. COWI. 
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7.2 Trafikafvikling 

Dette afsnit indeholder en overordnet vurdering af trafikafviklingen i området på 

baggrund af indholdet i Udviklingsplanen. 

7.2.1 Miljøstatus og mål 

Det fremgår af kommuneplan 2017, at der forventes et øget behov for mobilitet, 

som følge af erhvervsudviklingen og tilvæksten af aarhusianere, udviklingen af 

nye byområder og ikke mindst af den øgede velstand, hvor flere får mulighed for 

egen bil, og hvor antallet af ture generelt øges. Når Aarhus udvikler sig til en 

mere kompakt by, vil et øget antal biler i bybilledet både skabe yderligere 

trængsel og øgede udfordringer i at finde plads til parkering. 

 

Udfordringerne med den aktuelle trængsel skal blandt andet løses ved en mere 

optimal sammenhæng i det kollektive trafiksystem, hvad angår terminaler og 

omstigningsmuligheder, og ved, at den kollektive trafik præsterer højere fre-

kvens og lavere rejsetider på de store trafikale korridorer. I så fald kan den kol-

lektive trafik konkurrere og opfange en større del af den samlede daglige pend-

ling. Muligheden for at benytte højklasset kollektiv transport (letbane/BRT) er et 

væsentligt element i at styrke det kollektive trafiksystem. 

 

I henhold til kommuneplan 2017 er udviklingsområdet placeret omgivet af eksi-

sterende overordnede cykelruter, udlagt iht. kommuneplanens retningslinje 101 

som vist i figur 12. 

 

 

Figur 24:  Eksisterende overordnede cykelruter er vist med orange. Fra Kommune-

plan 2017. 

 

I dag er der adgang til udviklingsområdet fra Viborgvej i den nordvestlige del af 

området. Der er udkørsel fra området til Viborgvej i den nordøstlige del af områ-

det. Der er ligeledes en enkelt vejadgang fra Tage-Hansens Gade gennem den 

eksisterende Portbygning, se figur 14.  
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Figur 15:  Udviklingsområdets afgrænsning. Eksisterende vejadgange (ind- og udkør-

sel) til udviklingsområdet er vist med pil.  

 

Med lokalplan 088 gives mulighed for yderligere tre vejadgange fra Tage-Han-

sens Gade, syd for den nuværende vejadgang til udviklingsområdet, se figur 9 i 

afsnit 3.1.2 Lokalplanlægning.  

 

Der er jf. kommunens tællinger talt 1.800 ÅDT i Thomas Nielsens Gade i 2013. 

Thomas Nielsens Gade er beliggende lige vest for udviklingsområdet og forbin-

der Tage-Hansens Gade med Vestre Ringgade.  

 

På Viborgvej er der talt 8.750 ÅDT øst for Tage-Hansens Gade i 2020 jf. kom-

munens trafiktællinger.  

 

Side 340



 

 

     
 38  MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR AMTSSYGEHUSET  

  

Amtssygehusets bynære beliggenhed giver gode muligheder for at lade en stor 

del af transporten ske med kollektiv transport, på cykel eller til fods. En højklas-

set kollektiv transportløsning ad Viborgvej vil kunne bidrage til at begrænse bil-

trafikken og den individuelle transport i området. 

 

Vejbetjening – før højklasset kollektiv transport 

Området vejbetjenes fra to sider. Trafikbetjeningen vil som i dag primært ske 

fra Viborgvej via den eksisterende vejtilslutning. Som udgangspunkt vurderes 

denne løsning, som svarer til situationen mens Amtssygehuset var i drift, afvik-

lings- og trafiksikkerhedsmæssigt at kunne fungere tilfredsstillende. Skulle der i 

takt med stigende trafik blive registreret en dårlig trafikafvikling eller overhyp-

pighed af ulykker i krydset sikres pladsen til, at det på sigt kan signalreguleres. 

Ved signalregulering af krydset forlægges adgangsvejen, så der dannes et 4 be-

net kryds med Johan Langes Vej.  

Fra Tage-Hansens Gade er der adgang ind til området via den eksisterende port 

i Portbygningen. Udkørsel til Tage-Hansens Gade sker via ny vej syd for Port-

bygningen. Begge veje ensrettes. Den sydlige del af byudviklingsområdet tilslut-

tes endvidere via en ny dobbeltrettet vejforbindelse. 

 

Internt i området sikrer en fordelingsgade god adgang til alle boliger og til par-

keringskældre og p-pladser mv. Herfra kan der opnås forbindelse til de interne 

boliggader, der indrettes som lege- og opholdsgader. Hele området planlægges 

til en hastighed på 30 km/t. Vareindlevering til den kommende dagligvarebutik i 

det nord-vestlige hjørne vil ske via offentlig vej - Tage-Hansens Gade, som det 

ses på illustrationsplanen på Figur 2.   

 

Vejbetjening – efter højklasset kollektiv transport 

Viborgvej er udlagt til fremtidig højklasset kollektiv trafikbetjening enten via let-

bane eller BRT. Der planlægges et stoppested for den højklassede kollektive tra-

fikløsning ved Ringgadekrydset.  

 

I planlægningen af området er der taget højde for at sikre mulighed for etable-

ring af højklasset kollektiv transport. Etableres der et højklasset kollektivt trafik-

tracé ad Viborgvej, vil et 4-benet signalreguleret kryds ved Johan Langes Vej-

blive realiseret som del af dette projekt, samt en evt. buslomme. 

Etablering af højklasset kollektiv transport vil medføre at Tage-Hansens Gade 

lukkes mod Viborgvej. Der er derfor sikret plads til en vejforbindelse ind og ud 

af området, der sikrer, at den lokale vejbetjening mellem bebyggelserne om-

kring Tage-Hansens Gade og Viborgvej kan bibeholdes.   

 

De to scenarier – med vejstrukturen før og efter etablering af højklasset kollek-

tiv transport på Viborgvej – er vist på figur 16 nedenfor. 
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Figur 16: Vejstrukturen omkring udviklingsområdet. Vejbetjening før implementering 

af højklasset kollektiv transport til venstre. Vejbetjening efter højklasset 

kollektiv transport til højre. Fra Udviklingsplanen. 

 

Internt i området sikrer en fordelingsgade god adgang til alle boliger og til par-

keringskældre og p-pladser mv. Herfra kan der opnås forbindelse til de interne 

boliggader, der indrettes som lege- og opholdsgader. Der er desuden en vejad-

gang ind i det sydlige område til fordelingsgaden. Der vil desuden blive lavet ve-

jadgange ind i parkeringskældre, der servicerer byggefelter A11, A12, A15 og 

A16 (jf. figur 2 og 16). 
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Figur 17: Vejstrukturen i udviklingsområdet. 

 

Med Udviklingsplanen etableres gang- og cykelstiforbindelser jf. figur 18 såle-

des, at der bliver optimal mulighed for at færdes til fods og på cykel i området. 

Der etableres et net af stier på kryds og tværs af området. Der er en del stier, 

der forløber langs veje.  

 

Udviklingsplanen er således med til at fremme vilkårene for cyklisterne i lokal-

området, i overensstemmelse med intentionerne i kommuneplan 2017.  
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Figur 18: Gang- og cykelstiforbindelser i udviklingsområdet. Fra Udviklingsplanen. 

7.2.2 Konsekvensvurdering 

Som grundlag for indretningen af vejadgange og det interne vejnet for en første 

og anden etape af byudvikling på grunden (hhv. nordlig og sydlig del af byde-

len), der tidligere husede Amtssygehuset, er der foretaget en opdateret vurde-

ring af trafikforholdene. Med baggrund i den trafik, som udviklingen af Amtssy-

gehusgrunden forventes at medføre, er der foretaget beregninger af trafikafvik-

lingen i DanKap jf. det tekniske notat: Tage-Hansens Gade – Trafikvurdering af 

Udviklingsplan af 31. marts 2020. 
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På baggrund af Udviklingsplanen, samt de i notatet opstillede forudsætninger5, 

er den kommende trafikmængde beregnet til samlet set ca. 2.900 køretøjer pr. 

døgn.  

 

Grundet overvægten af boliger i udviklingsområdet vil trafikkens retning variere 

morgen og eftermiddag, idet der vil være flest udkørende om morgenen og flest 

indkørende om eftermiddagen. Fordelingen mellem ind- og udkørende forventes 

at blive omkring 30%/70% om morgenen og 68%/32% om eftermiddagen. For-

skellen i fordelingen morgen og eftermiddag, hænger sammen med, at biltrafik 

til dagligvarebutik og daginstitutioner primært vil påvirke eftermiddagstrafikken.  

 

Det er vurderingen, at den forventede fremtidige trafik beregnes at kunne afvik-

les tilfredsstillende ved primær vejbetjening af området via et vigepligtsreguleret 

T-kryds på Viborgvej som i dag. Skulle trafikudviklingen på sigt nødvendiggøre 

en signalregulering af krydset sikres pladsen til, at dette kan lade sig gøre ved 

at friholde areal langs sydsiden af Viborgvej og vestsiden af adgangsvejen ved 

kapellet. Ved signalregulering vil adgangsvejen blive forlagt, så der dannes et 4-

benet kryds ved Johan Langes Vej. 

 

Der er i de undersøgte løsninger også taget højde for, at de vil kunne fungere i 

en situation, hvor der i Viborgvej er etableret et centerlagt tracé for højklasset 

kollektiv transport (letbane/BRT). Det centerlagte tracé vurderes at være den 

sandsynlige løsning for denne delstrækning af Viborgvej pga. hensynet til over-

kørsler til private ejendomme langs vejen. 

 

Med en letbane eller BRT skal der etableres et nyt signalreguleret kryds på Vi-

borgvej ved Johan Langes Vej. I krydset vil det være tilladt at foretage venstre-

sving fra Viborgvej mod Johan Langes Vej i krydset, mens venstresving mod 

Amtssygehusgrunden ikke tillades. Afvikling af den venstresvingende trafik sker 

i en egen fase for at undgå konflikt med højklasset kollektiv transport (let-

bane/BRT). 

 

Kapacitetsberegningerne viser, at det også i denne situation vil være muligt at 

opnå en tilfredsstillende afvikling af trafikken i krydset. Etablering af et signalan-

læg vil påvirke den langskørende trafik ad Viborgvej, men dette vil umiddelbart 

kun understøtte målsætningen om at biltrafikken over Ringgadesnittet ikke for-

øges. 

 

Realisering af Udviklingsplanen vil understøtte en fremtidig løsning for højklasset 

kollektiv trafik på Viborgvej og dermed være i overensstemmelse med mobili-

tetsplanen.  

 
5 De opstillede forudsætninger fremgår af det tekniske notat: Tage Hansens 

Gade – Trafikvurdering af Udviklingsplan af 31. marts 2020. Notatet er vedlagt i 

bilag samt notatet af 10. august 2020 – Amtssygehuset Trafikbetjening og -sik-

kerhed.  
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7.2.3 Afværgeforanstaltninger  

Trafikken kan afvikles fra området via det omkringliggende vejnet. Der er på 

baggrund af de ovenstående vurderinger af trafikafviklingen ikke behov for af-

værgeforanstaltninger.  

7.2.4 Overvågning  

I henhold til § 12 stk. 4 i miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de 

væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse.  

 

Miljøvurderingen af forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset viser, at der 

ikke er miljøpåvirkninger, som er så væsentlige, at der er behov for særskilt 

overvågning. Overvågningen ift. trafikafvikling indgår i Aarhus Kommunes lø-

bende overvågning af trafikken.  

7.2.5 Referencer 

› COWI (2020): Tage-Hansens Gade – Trafikvurdering af Udviklingsplan  

› COWI (2020): Amtssygehuset Trafikbetjening og -sikkerhed. Teknisk notat 

› Aarhus Kommuneplan 2017 

› Aarhus Kommune (2018): Mobilitetsplan Aarhus Midtby. 

https://www.aarhus.dk/media/7839/mobilitetsplan-aarhus-midtby.pdf  

 

7.3 Trafiksikkerhed 

Idet udviklingsområdet omdannes til et område med blandede boliger og er-

hverv, er der foretaget en overordnet vurdering af, om planen kan medføre en 

væsentlig påvirkning af trafiksikkerheden ift. adgang fra udviklingsområdet til 

Viborgvej, portadgangen ved Tage-Hansens Gade og betjeningen af p-kældre.   

7.3.1 Miljøstatus og mål 

Et moderne samfund kan ikke fungere uden transport. Den måde, vi vælger at 

transportere os på, har konsekvenser både for vores sundhed og for miljøet. Et 

af de oplagte problemer er trafikulykker. 
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Figur 19:  Personskader på Aarhus Kommunes veje i perioden fra 2009 til 2018 sam-

menholdt med kommunens målsætning for trafiksikkerhedsarbejdet. Fra 

Trafiksikkerhed årsrapport 2019 for Aarhus Kommunes veje.  

7.3.2 Konsekvensvurdering 

Som en del af arbejdet med udvikling af området ved Amtssygehuset er der un-

dersøgt forskellige løsninger for vej- og stibetjening. Der er desuden udarbejdet 

et teknisk notat, der fokuserer på trafiksikkerhed i forhold til portadgangen ved 

Tage-Hansens Gade og betjeningen af parkeringskældre. Derudover er der fore-

taget en opdatering af trafikforholdene i tilknytning til grunden. 

 

Det er vurderingen, at den nuværende vigepligtsregulerede adgang til området 

ved kapellet ved omdannelsen af området fortsat vil kunne fungere trafiksikker-

hedsmæssigt tilfredsstillende, som det har gjort det mens Amtssygehuset var i 

drift. 

Af hensyn til trafiksikkerheden, herunder langskørende cyklister på vej ned ad 

bakken på Viborgvej, sikres tilstrækkelige oversigtsforhold for at mindske risi-

koen for ulykker. Friholdelse af areal langs Viborgvejs sydside og adgangsvejens 

nordside med henblik på en eventuel fremtidig signalregulering af krydset vil bi-

drage til at sikre oversigtsforholdene. 

 

Udviklingsplanen tager højde for muligheden for etablering af fremtidig højklas-

set kollektiv transport (letbane/BRT) på Viborgvej. Med etableringen af dette, 

arbejdes med en forudsætning om, at Tage-Hansens Gade lukkes mod Viborgvej 

og signalregulering af adgangen til Amtssygehuset i et nyt 4 benet signalregule-

ret kryds ved Johan Langes Vej. I den skitserede løsning med et centerlagt kol-

lektivt tracé på Viborgvej er der i krydset forudsat etableret separatreguleret 

venstresving mod Johan Langes Vej, mens der vil være venstresvingsforbud 

mod udviklingsområdet.  

 

En ulempe ved løsningen vil være, at trafikanter kan overse venstresvingsfor-

buddet mod Amtssygehuset. Dette kan resultere i ulykker med især modkørende 

tog – en ulykkestype, der er set i andre kryds på letbanens etape 1. Endelig be-

slutning om krydsudformning er en del af arbejdet med projektafklaring og mil-

jøvurdering for højklasset kollektiv transport (letbanens etape 2). 
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Idet Udviklingsplanen udlægger arealer til detailhandel, skal vejbetjeningsløsnin-

ger ved etablering af detailhandel i udviklingsområdet undersøges nærmere i 

den kommende detaljerede planlægning for udviklingsområdet, herunder også 

trafiksikkerhed og afvikling af varetransporter til og fra udviklingsområdet. 

 

Det konkluderes, at vedtagelsen af Udviklingsplanen ikke vil medføre en væ-

sentlig påvirkning af trafiksikkerheden i og omkring Udviklingsplanens område. 

Den efterfølgende lokalplanlægning vil med afsæt i de beskrevne løsninger tage 

hånd om en sikker afvikling af trafikken.  

7.3.3 Afværgeforanstaltninger  

Der vurderes ikke at være behov for særlige afværgeforanstaltninger i forhold til 

trafiksikkerheden.  

 

Hvis dette alligevel skulle blive nødvendigt, vil friholdelse af areal syd for Viborg-

vej og vest for adgangsvejen ved kapellet som beskrevet, gøre det muligt frem-

adrettet at foretage trinvise tilpasninger af krydset (herunder signalregulering) i 

forhold til fremtidig trafikvækst eller en fremtidig højklasset kollektiv trafikløs-

ning, så trafiksikkerheden tilgodeses. 

 

For at mindske risikoen for ulykker i den nye vejadgang til udviklingsområdet, 

bør der udarbejdes en trafiksikkerhedsrevision af vejprojektet.  

7.3.4 Overvågning  

I henhold til § 12 stk. 4 i miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de 

væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse.  

 

Miljøvurderingen af forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset viser, at der 

ikke er miljøpåvirkninger, som er så væsentlige, at der er behov for særskilt 

overvågning. Overvågningen ift. trafiksikkerhed indgår i Aarhus kommunes lø-

bende overvågning af trafikken. 

7.3.5 Referencer 

› Miljøstyrelsen (2004): Veje til sundere trafik – Miljøtema nr. 26/2004. 

› Rådet for sikker trafik (2013): Færdselssikkerhedskommissionens nationale 

handlingsplan, 2013-2020:  Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar 

› COWI (2019): Trafiksikkerhed - Årsrapport 2019 for Aarhus Kommunes 

veje. 

› COWI (2020): Tage-Hansens Gade – Trafikvurdering af Udviklingsplan  

› COWI (2020): Amtssygehuset Trafikbetjening og -sikkerhed. Teknisk notat 
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7.4 Kulturmiljø  

 

I det efterfølgende afsnit er der fokus på en overordnet vurdering af påvirknin-

gen af kulturmiljøet på baggrund af dettes udpegningsgrundlag og indholdet i 

Udviklingsplanen. 

7.4.1 Miljøstatus og mål 

Amtssygehuset er i den gældende kommuneplan udpeget som kulturmiljø.   

 

Kulturmiljøer er geografisk afgrænsede områder, der ved deres fremtræden af-

spejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Kulturmiljøudpeg-

ningen for Amtssygehuset fremgår af figur 20. 

  

Der er udformet et datablad for udpegningen, hvor kulturmiljøets hovedtræk, 

bærende elementer og sårbarheder er beskrevet.  

 

De bærende elementer for Kulturmiljøet Aarhus Amtssygehus er angivet som:  

De ældste hospitalsbygninger, akser og symmetri, hovedgrebet i form af rum-

met og udsigten mod syd med den store, dominerende Sengebygning som ho-

vedelement kontra det tætte og bynære mod nord. Randbeplantning mod syd, 

der omkranser det tidligere storladne parkrum samt endelig skala og kobling til 

øvrig by – herunder hovedadgangen fra Tage-Hansens Gade. 

 

Kulturmiljøet er sårbart overfor slørende bygningsændringer, hvor de bevarings-

værdige bygningers tåleværdi overskrides samt for utilpasset nybyggeri, der 

ikke understøtter oprindelig struktur. 

 

Parkrummet er sårbart overfor nybyggeri, der ikke respekterer det åbne rum og 

ikke forholder sig til den oprindelige struktur og akse. 
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Figur 20: Det udpegede kulturmiljø for Aarhus Amtssygehus indgår i Udvik-

lingsplanen. Området er indtegnet med orange. 

 

Den varierende skala og vekslen mellem de mindre, velproportionerede ”gade-

rum” mod nord og det åbne, brede rum med kig over Aarhus mod syd karakteri-

serer 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 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 byg-

ningstilføjelser, 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. Anlæg-

get fremstår med en arkitektur, hvor nyklassicisme og den for samtiden nye stil 

– funktionalisme. 

7.4.2 Konsekvensvurdering 

Planlægning for nyt kvarter på Amtssygehuset skal inddrage de kulturhistoriske 

interesser. Det betyder, at der godt kan foretages ombygninger af eksisterende 

byggeri eller tilføjes nyt, men at det skal gøres ud fra en helhedstænkning, hvor 

de kulturhistoriske interesser vægtes højt.  

 

I planen fremhæves vigtigheden i at fastholde stedets egenart og de historiske 

rødder, at underbygge den bymæssige kontekst og kobling, at understrege ak-

ser og nye forbindelser internt i området, at have en strategi for det grønne og 

for bygningsbevaring.  

 

Med Udviklingsplanen fremhæves den centrale øst-vestgående hovedakse via 

byggefelter, belægning og beplantning. De mindre bygninger; inspektørbolig, 

kapel og kiosk, fremhæves som bygninger med pladsdannelser omkring.  

 

Den anden markante og nord-sydgående akse i området understreges yderligere 

ved gennembrud i Sengebygningen og en markant kobling til Regenburgsgade. 
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De midlertidige pavilloner og senere bebyggelse i parkrummet fjernes for at give 

plads til en ny bebyggelse, der har karakter af byhuse. Den oprindelig parkud-

formning vil derved ikke blive reetableret eller være synlig. Med Udviklingspla-

nen "omformuleres" parkudformningen, og der etableres et sammenhængende 

rektangulært parkrum. Oplevelsen af den tidligere park og Sengebygningen æn-

dres hermed. 

 

Udviklingsplanens grønne strategi er formet omkring et sammenhængende 

parkrum, i nord og syd, der skabes ved at gennembryde sengebygningen. Park-

rummet bliver en “grøn” løber som skaber en ny adgang til området. Mindre lo-

kalpladser sikrer bevarelse af eksisterende solitære træer. 

 

Der vil ske en stor påvirkning af parkrummet syd for den vinklede Sengebyg-

ning. Parkrummet er i dag bebygget med midlertidige pavilloner i markant afvi-

gende arkitektur og slører det oprindelige, stramme parkanlæg væsentligt. Ud-

viklingsplanen foreslår, at senere bygningstilføjelser fjernes, så der gives plads 

til nyt boligbyggeri. Ved at opføre en ny rækkehusbebyggelse i parkrummet og 

tæt på den markante, gamle Sengebygning, sløres alt andet lige fortællingen om 

det oprindelige haveanlæg. Størstedelen af randbeplantning langs kulturmiljøets 

kant forsvinder – dog bevares al den eksisterende randbeplantning langs kultur-

miljøets syd-østlige kant omkring daginstitutionen.  

 

Samlet vurderes Udviklingsplanen overordnet at udgøre en forbedring i forhold 

til det eksisterende. Det vurderes, at planlægningen er i overensstemmelse med 

retningslinjerne for kulturmiljøer i Kommuneplan 2017. Kulturmiljøets væsentlig-

ste værdier bringes enten styrket, helt eller delvist videre i planlægningen for 

den nye funktion. Følgende væsentlige værdier understøttes eller styrkes: Akser 

og symmetri, skala og kobling til øvrig by og kontekst, de ældste bygninger, der 

er opført samlet, bevares for langt størstedelen. Parkrummet bringes delvist vi-

dere. 

 

I forbindelse med Udviklingsplanen er der udarbejdet retningslinjer for arbejdet 

med de eksisterende bygninger, der bevares, for nye bygninger, for udformning 

af uderum, parkrum mv. På den måde sikres en ensartet tilgang inden for for-

skellige emner. Kataloget skal ligge som grundlag for det videre planarbejde. 

 

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til den videre detailplanlægning: 

Overordnet disponering og uderum 

Intentionen i Udviklingsplanen er at koble området ”aktivt” til den øvrige by og 

internt styrke de store akser. Den nord–sydgående midterakse peger i den syd-

lige del af anlægget frem mod den tragtformede Regenburgs Plads ved Silke-

borgvej. Via gennembrud i Sengebygningen og videre en markant kobling til 

pladsen, understøttes dette vigtige træk og bærende element. Den øst–vestgå-

ende akse med adgang gennem Portbygningen fremhæves ved disponering af 

byggefelter, der understøtter forløbet. Det er tanken, at beplantning yderligere 

skal understrege aksen. 

 

Det er intentionen at ”iscenesætte” de mindre bygninger i den nordlige del af 

området og skabe byrum omkring disse. De bynære uderum skal understøtte 

den fremtidige funktion og samtidig skabe en genfortælling om den interne 
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fordelingsvej, med adgang fra Tage-Hansens Gade, som central gade i området. 

Der skal i det videre arbejde med den fysiske plan være opmærksomhed på ma-

terialevalg og indretning, der understøtter intentionen, sammenhængen i områ-

det og den oprindelige klare struktur. 

 

Intentionen i planen er at frigøre det grønne og rekreative parkareal for senere 

utilpasset byggeri. I Udviklingsplanen foreslås den sydlige del af området bebyg-

get med rækkehuse, interne fordelingsveje og mindre lokale pladsdannelser. Be-

byggelsen er fordelt omkring en central parkdannelse, med direkte adgang til 

Regensburgsgade. Parken kan tolkes som en "omformulering" af den tidligere 

park, der omfattede hele området syd for Sengebygningen.  

 

Der skal i det videre arbejde med den fysiske plan være opmærksomhed på ma-

terialevalg, indretning, plantevalg og bevaring af større træer, der kan under-

støtte de nye rum og være med til at sikre kig til både den gamle Sengebygning 

og kig mod syd, udover byen. 

 

Ombygning af eksisterende bygninger 

Intentionen i Udviklingsplanen er at bevare de bevaringsværdige bygninger. Der 

skal i det videre arbejde med den fysiske plan være særlig opmærksomhed på 

at sikre aflæseligheden i de bygninger, der bevares og omdannes, ud fra en vur-

dering af den enkelte bygnings anvendelse i forhold til fremtidige funktion, beva-

ringsværdi, tåleværdi og værdi i forhold til sammenhængskraft og fortælleværdi.  

Bygningsudtryk nybyggeri 

Intentionen i helhedsplanen er at føje ny bebyggelse til eksisterende ud fra en 

især kontekstmæssig vinkel. Det er hensigten, at nye bygninger skal iscene-

sætte de ældste og at både kig fra det fjerne og kig fra den nære kontekst re-

spekteres. Der skal i det videre arbejde med den fysiske plan være særlig op-

mærksomhed på overordnet arkitektur, facadeproportionering, materialevalg og 

detaljebearbejdning med henblik på at opnå et arkitektonisk samspil mellem 

gammelt og nyt.  

 

Det konkluderes, at vedtagelsen af Udviklingsplanen vil medføre en væsentlig 

påvirkning af kulturmiljøets bærende elementer og sårbarheder. Det vurderes 

imidlertid at der med de oplistede opmærksomhedspunkter vil blive taget hen-

syn til de væsentlige værdier og helhedsindtrykket af området bevares. 

7.4.3 Afværgeforanstaltninger  

Der vurderes, at der ikke vil være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til 

påvirkning af kulturmiljøet. 

7.4.4 Overvågning  

I henhold til § 12 stk. 4 i miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de 

væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse.  

Miljøvurderingen af forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset viser, at der 

ikke er miljøpåvirkninger i relation til kulturmiljøet og de i udviklingsområdet 
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tilknyttede kulturhistoriske værdier, som måtte medføre behov for særskilt over-

vågning. 

7.4.5 Referencer 

› Vandkunsten og SLETH (2020): Tage-Hansens Gade - Udviklingsplan for 

Amtssygehuset (Fysisk plan)  

› Aarhus Kommune (2017): Aarhus Kommuneplan 2017 

› Aarhus Kommune (2013): Kommuneplan 2013 - Kulturhistorisk Redegø-

relse 2013 

› Aarhus Kommune (årstal?): BILAG 1: Datablade for nye, udpegede kultur-

miljøer (tidligere potentielle kulturmiljøer i Kommuneplan 2013) 

› Aarhus Kommune (2020): Miljøvurdering_Amtssygehuset Kulturmiljø og be-

varingsværdige bygninger 

› Erhvervsstyrelsen (2015): Oversigt over statslige interesser i kommune-

planlægningen 2017 

7.5 Grundvandssænkning og bevaringsværdige 
bygninger 

Det forventes at den fremtidige realisering af Udviklingsplanen i et eller andet 

omfang kræver en midlertidig sænkning af grundvandet, f.eks. ved etablering af 

parkeringskældre.  

 

I dette afsnit foretages en overordnet vurdering af jordbundsforholdene og om 

en evt. grundvandssænkning vil kunne påvirke jordbundens stabilitet. 

7.5.1 Miljøstatus og mål 

På baggrund af en udtræk fra GEUS’ Nationale boringsdatabase (Jupiter) kan der 

fremsøges oplysning om jordbundens sammensætning i Udviklingsplanens om-

råde samt i de nærliggende områder. Herved kan der sammenstilles en meget 

overordnet beskrivelse af geologien.  

 

På baggrund af en gammel vandforsyningsboring (DGU nr.: 89.211) nord for 

den tidligere røntgenbygning er geologien i området beskrevet som værende op-

bygget af 45-46 m moræneler der dækkes af et ca. 40 cm tykt muldlag. Umid-

delbart øst for udviklingsområdet mellem Viborgvej og Mønsvej er der yderligere 

en vandforsyningsboring (DGU nr.: 89.19). Boringen er ca. 30 m dyb og under 

det øverste 30 cm tykke muldlag er der truffet et ca. 50 cm tykt tørvelag. Under 

muld og tørv er der truffet vekslende sand- og lerlag, hvoraf de nederste er 

glimmerholdige og indeholder fede lertyper. I den nærliggende boring 89.18 er 

der ikke påtruffet tørv, men muldlaget er beskrevet med en mægtighed på op til 

90 cm. 

Side 353



 

 

     

MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN FOR AMTSSYGEHUSET  51  

  

 

I en vandforsyningsboring (DGU nr.: 89.85) umiddelbart syd for Silkeborgvej er 

der truffet en lagserie der består af vekslende lag af sand, ler og grus af glacial 

alder. Endelig er der umiddelbart nord for udviklingsområdet for enden af Johan 

Langes Vej yderligere i en vandforsyningsboring (DGU nr.: 89.201) truffet op til 

16 m moræneler der nedadtil afløses af ca. 12 m glacialt smeltevandssand før 

boringen afsluttes i glimmerholdigt, fedt ler af ikke glacial alder. Der er indmålt 

et øvre grundvandsspejl godt 1 m under terræn. Vest for Udviklingsplanens om-

råde i Haveforeningen Solvangen er der i boring DGU nr. 89.265 truffet 5 m fyld 

over 1 m muld før der træffes intakte morænale lag nederst i boringen. 

 

 

Figur 21: Boringer fra Jupiterdatabasen der beskrives i teksten. 

 

Der er i 2016 udført en orienterende geoteknisk undersøgelse med henblik på at 

opnå et overordnet kendskab til jordbunds- og grundvandsforholdene. 

 

På baggrund af i alt 13 boringer fordelt som vist på figur 21 beskrives de over-

fladenære jordlag at udgøres af 0,5 – 3,3 m fyld og overjord af vekslende karak-

ter. Herunder er der overvejende truffet senglaciale aflejringer af ler og sand til 

0,8 – 4,7 m.u.t, der igen underlejres af glaciale ler- og sandaflejringer.  

 

Der er i én boring truffet tertiære aflejringer af søvindmergel. Derudover er der 

truffet glaciale men tertiært prægede aflejringer af meget fedt ler i 3 andre bo-

ringer. Mod sydøst er der relativt terrænnært truffet meget fedt ler.  

 

Vandspejlet i de nye boringer er registreret 3,1 á 12,9 m.u.t., svarende til kote 

+11,6 á +26,4. I 2 af boringerne er der ikke registreret rovandspejl. 

 

Generelt er aflejringerne ikke selvdrænende og der må forventes etableret om-

fangsdræn. Afhængig af vandspejlets beliggenhed, placering af kælder, kælder-

gulvskote m.m., kan det vise sig nødvendigt at etablere kælderen vandtæt og 

sikret mod opdrift. Da der i de orienterende geotekniske undersøgelsesboringer 
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er truffet terrænnært samt sekundære vandspejl over impermeable aflejringer, 

bør der på den sikre side regnes med vandspejl ved terræn. 

 

 

Figur 22:  Placering af geotekniske boringer. Fra Niras (2016) Geoteknisk placerings-

undersøgelse, Amtssygehusgrunden, Aarhus. 

 

Bygningernes tilstand 

COWI har i 2014 udført teknisk due diligence af 7 bevaringsværdige bygninger 

på Aarhus Amtssygehus i udviklingsområdet. 

 

Det fremgår at kælderen fremstår generelt i rimelig stand, men nogle steder har 

kældervægge kalkudfældninger og afskalninger grundet fugt i ydervæggene. 

Desuden er det oplyst, at vandstanden i området er højt og giver problemer 

med gulvbelægning i kælder. Det er oplyst, at vandspejl stiger for hvert år der 

går, hvorfor der er problemer med opstigende grundvand i som giver fugtskader 

i kældre.   

 

Der er tilsyneladende ikke registreret sætningsskader i de bevaringsværdige 

bygninger, med undtagelse af Patienthotellet og Portbygningen, der har grove 

revner og sætningsskader i facade og sokkel. Sætningsskaderne er imidlertid 

ikke på et niveau, hvor der skal ske oprettelse af fundamenterne. Det fremgår 

ikke af notatet, hvorvidt disse revner er gamle eller om de er opstået indenfor 

nyere tid. 

7.5.2 Konsekvensvurdering 

Jordarter som fx.: muld, tørv og gytje er jordtyper, der indeholder større mæng-

der organisk materiale. Jordarterne er ikke bærende og ofte sætningsgivende.  

 

Fedt ler er karakteriseret ved at dets volumen ændrer sig kraftigt i takt med æn-

dringer i vandindholdet. Jordarten er derfor meget følsom overfor udtørring samt 

tilførsel af vand i f.eks. nedbørsrige perioder og vil derfor kunne påføre 
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sætningsskader på bygninger, hvis disse ikke er funderet på en sandpude eller 

på anden vis sikret. 

 

Glacialt ler, såsom moræneler er i udgangspunktet ikke sætningsgivende. 

 

Normalt forårsager en kortvarig grundvandssænkning ikke sætningsskader på 

bygninger, mens langvarige grundvandssænkninger øger risikoen væsentligt. 

 

Gamle bygninger der står på pæle, kan tage skade ved afdræning af jorden. 

Skaderne opstår typisk ved udtørring og nedbrydning af pælefundamenter. Der 

kan også ske skader som følge af nedbrydning og sætninger i jordlagene om-

kring fundamenter. Aktuelt er der ikke fremskaffet oplysning om funderingen af 

de eksisterende (bevaringsværdige) bygninger i Udviklingsplanens område. 

 

Ud fra de tilstedeværende jordbundsforhold vurderes det, at der umiddelbart 

ikke forekommer sætningsgivende intakte, jordlag i udviklingsområdet. Det sy-

nes derfor ikke sandsynligt, at bygningerne er pælefunderet.  

 

Idet der i Udviklingsplanens sydøstlige del er truffet fedt i en boring, og da fedt 

ler er karakteriseret ved at dets volumen ændrer sig kraftigt i takt med ændrin-

ger i vandindholdet, er jordtypen derfor meget følsom overfor udtørring samt til-

førsel af vand i f.eks. nedbørsrige perioder. Volumenændringerne vil resultere i 

sætninger/hævninger, hvilket der skal tages hensyn til i forbindelse med projek-

teringen af den nye bebyggelse, hvis grundvandsstanden sænkes, også blot 

midlertidigt. 

 

Det må imidlertid forventes, at der eksisterer en del fyldaflejringer omkring den 

eksisterende bebyggelse, da der har været en del byggeaktivitet på grunden 

igennem årene. 

 

Det kan ikke på det foreliggende vidensgrundlag afgøres, om en grundvands-

sænkning vil give anledning til at jorden omkring de bevaringsværdige bygnin-

ger sætter sig, som følge af midlertidig udtørring, hvorved der måtte være risiko 

for at der kan opstå skader på de bevaringsværdige bygninger. 

7.5.3 Afværgeforanstaltninger 

Der er i miljøvurderingen af Udviklingsplanen ikke opstået behov for at etablere 

særlige afværgeforanstaltninger som følge af planlægning for amtssygehusgrun-

den for så vidt angår grundvandssænkning og kulturarv. 

 

Afværgeforanstaltninger vil blive etableret som led i detailprojekteringen af de 

kommende bebyggelser hvorved kendskabet til jordbundsforholdene må forven-

tes at blive undersøgt yderligere ved supplerende geotekniske undersøgelser. Vi-

den fra dette, herunder beliggenheden af grundvandsspejlet vil indgå i den kon-

krete projektering af den kommende bebyggelse, herunder også behovet for 

sænkning af grundvandet.  

 

Omfanget af en eventuel grundvandssænkning kræver tilladelse fra kommunen. 

Kommunen vil i forbindelse med byggesagsbehandlingen vurdere, under hvilke 

betingelser der kan gives tilladelse til grundvandssænkning, så der tages 
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forholdsregler til at kompensere for sænkningernes udbredelse, så der ikke sker 

skade på de bevaringsværdige bygninger.  

  

7.5.4 Overvågning  

I henhold til § 12 stk. 4 i miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de 

væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse.  

Miljøvurderingen af forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset viser, at der 

ikke er miljøpåvirkninger, som er så væsentlige, at der er behov for særskilt 

overvågning.  

7.5.5 Referencer 

› Jupiter, Den Nationale Boringsdatabase, GEUS 

› Aarhus Amtssygehus – Teknisk due diligence af bygningsdele på bevarings-

værdige bygninger, COWI 2018. 

› Niras (2016): Geoteknisk placeringsundersøgelse, Amtssygehusgrunden, 

Aarhus. Rapport nr. 1,  
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8 Konklusion 

Det kan samlet set konkluderes, at realisering af Udviklingsplanen for Amtssyge-

huset ikke forventes at få væsentlige negative konsekvenser for miljøet i forhold 

til realisering af Lokalplan nr. 088 for Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage-

Hansens Gade i Aarhus. 
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8 BILAG 15: TB-SKEMA T-21-202-017



Sagnr. T-21-202-017
Sagstitel

Sektor Profitcenter/Projekt/Anlægsbevilling U/I/
Ramme

Tillægs-
bevillinger 

Tillægs-
bevillinger 

Tillægs-
bevillinger 

Tillægs-
bevillinger 

Tillægs-
bevillinger 

SUM

2021 2022 2023 2024 Efterfølg år
(1) (2) (3) (4) (5)

- 1.000 kr. - - 1.000 kr. - - 1.000 kr. - - 1.000 kr. - - 1.000 kr. -
                       
Tillægs-/Anlægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0

202 MTM Anlæg Amtssygehuset udviklingsplan U 0 9.400 6.400 3.400 3.400 22.600
920 Reserven Anlægsreserve U 1.173 2.600 40.000 77.300 51.400 172.473

Anlægsreserve I 31.927 0 -34.000 -96.000 -97.000 -195.073
998 Renter og finansiering M2 Tillægsbevillinger, Kassemodpost U/I -33.100 -12.000 -12.400 15.300 42.200 0

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Bevillingskema

Amtssygehuset - udviklingsplan
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8 BILAG 16: ANLÆGSBEVILLING
AB-21-202-011



FI-område      0020

Valuta         DKK

Budgetkategori Forpligtelse

   Budgetreg. Bilagsart Position   År Kap.mid.  KapMidler BevAnsSt. Oprett. d. Version BevillPos. BS-program   Bev. program txt          Beløb IV Linietekst                                   Bilagsstat    Status Behandling FunktOmr.   

   1000000250 100      000001  2021 MTM, anlæg 20200A100 8226100000 11.10.2021 X01    451010    AB-21-202-011 Amtssygehuset udvikl 23.200.000,00 Opr. anlægsbevilling (Udviklingsomkostninger) Forel. bogført                 002205-3-000

*                                                                               451010    AB-21-202-011                     23.200.000,00                                                                                        

**                                                                                        AB-21-202-011                     23.200.000,00                                                                                        

***                                                                                                                        23.200.000,00                                                                                        
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9.  Kommuneplantillæg for byudvikling ved Brendstrup/Marienlystvej samt
udviklingsplan for Marienlyst

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for byudvikling ved Brendstrup.
Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 samt forslag til Udviklingsplan for Marienlyst.

Resumé
Byrådet besluttede den 9. oktober 2019 at igangsætte byudvikling omkring
Marienlystvej og planlægning for vejforbindelse mellem Viborgvej og Søftenvej og med
forbindelse til Paludan Müllers Vej. Det blev desuden besluttet at udbyde en række
arealer ejet af Aarhus Kommune til salg og at reservere et evt. provenu til
vejforbindelsen.

Teknik og Miljø har gennemført en offentlig høring om kommuneplantillæg og
Udviklingsplan for Byudvikling i Marienlyst, i tidsrummet 17. maj til den 9. august
2021.

Der er modtaget i alt 51 høringssvar fra fællesråd, grundejerforening, beboergrupper,
Haveforeningen Marienlyst, Aarhus Stift, Miljøministeriet og virksomheder samt
grundejere, privatpersoner og naboer.

Høringssvarene er samlet i temaerne: Mobilitet, natur samt byudvikling.

Teknik og Miljø foreslår, at kommuneplantillægget og udviklingsplanen ikke bliver
ændret som følge af høringssvarene, men at alle temaerne tages op i det videre
arbejde med byudviklingsområdet i overensstemmelse med intentionerne i
udviklingsplanen.

Forslag til kommuneplantillæg indeholder en bebyggelsesprocent for hele området
under ét, også indeholdende kommende veje, arealer til offentligt formål o.l. Der er i
Planklagenævnet truffet afgørelser vedrørende beregning af bebyggelsesprocent, som
betyder, at denne beregningsmetode ikke vil være gyldig. Teknik og Miljø foreslår
derfor, at angivelse af bebyggelsesprocent udgår af kommuneplantillægget.

I det videre arbejde med byudviklingsområdet vil Teknik og Miljø sikre intentionerne i
udviklingsplanen om byudvikling, hvor et stærkt naturindhold er centralt. På baggrund
af en mere detaljeret disponering af området vil Teknik og Miljø fastlægge, hvor der
skal være offentlig service og sikre plads til skole, sport og fritidsanlæg,
daginstitutioner mm. i lokalplaner og tilhørende kommuneplantillæg. De første
lokalplaner vil blive forelagt Byrådet i 2022.

Indstilling
Det indstilles til Byrådet:

At 1) forslag til Kommuneplantillæg nr. 97 byudvikling ved Brendstrup/Marienlystvej,
vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.3 og 5.4),

At 2) forslag til Udviklingsplan for Marienlyst vedtages endeligt

At 3) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages endeligt
(som den fremgår af indstillingens afsnit 5.4) og

At 4) høringssvar besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.3.

20.10.2021 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning
Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til
indstillingen.
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Indstilling 

 

Kommuneplantillæg for byudvikling ved 

Brendstrup/Marienlystvej samt udviklings-

plan for Marienlyst  

 

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for 

byudvikling ved Brendstrup. Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 

2017 samt forslag til Udviklingsplan for Marienlyst. 

 

1. Resume 

Byrådet besluttede den 9. oktober 2019 at igangsætte by-

udvikling omkring Marienlystvej og planlægning for vejfor-

bindelse mellem Viborgvej og Søftenvej og med forbindel-

se til Paludan Müllers Vej. Det blev desuden besluttet at 

udbyde en række arealer ejet af Aarhus Kommune til salg 

og at reservere et evt. provenu til vejforbindelsen.  

 

Teknik og Miljø har gennemført en offentlig høring om 

kommuneplantillæg og Udviklingsplan for Byudvikling i 

Marienlyst, i tidsrummet 17. maj til den 9. august 2021. 

 

Der er modtaget i alt 51 høringssvar fra fællesråd, grund-

ejerforening, beboergrupper, Haveforeningen Marienlyst, 

Aarhus Stift, Miljøministeriet og virksomheder samt grund-

ejere, privatpersoner og naboer.  

 

Høringssvarene er samlet i temaerne: Mobilitet, natur 

samt byudvikling.  

 

Teknik og Miljø foreslår, at kommuneplantillægget og ud-

viklingsplanen ikke bliver ændret som følge af høringssva-

rene, men at alle temaerne tages op i det videre arbejde 

med byudviklingsområdet i overensstemmelse med inten-

tionerne i udviklingsplanen.  

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Teknik og Miljø 

Dato 13. oktober 2021 
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Forslag til kommuneplantillæg indeholder en bebyggelses-

procent for hele området under ét, også indeholdende 

kommende veje, arealer til offentligt formål o.l. Der er i 

Planklagenævnet truffet afgørelser vedrørende beregning 

af bebyggelsesprocent, som betyder, at denne bereg-

ningsmetode ikke vil være gyldig. Teknik og Miljø foreslår 

derfor, at angivelse af bebyggelsesprocent udgår af kom-

muneplantillægget.  

 

I det videre arbejde med byudviklingsområdet vil Teknik 

og Miljø sikre intentionerne i udviklingsplanen om byudvik-

ling, hvor et stærkt naturindhold er centralt. På baggrund 

af en mere detaljeret disponering af området vil Teknik og 

Miljø fastlægge, hvor der skal være offentlig service og 

sikre plads til skole, sport og fritidsanlæg, daginstitutioner 

mm. i lokalplaner og tilhørende kommuneplantillæg. De 

første lokalplaner vil blive forelagt Byrådet i 2022.  

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles til Byrådet: 

At 1) forslag til Kommuneplantillæg nr. 97 byudvikling ved 

Brendstrup/Marienlystvej, vedtages endeligt (med de æn-

dringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.3 og 5.4), 

 

At 2) forslag til Udviklingsplan for Marienlyst vedtages en-

deligt 

 

At 3) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvur-

dering vedtages endeligt (som den fremgår af indstillin-

gens afsnit 5.4) og 

 

At 4) høringssvar besvares, som det fremgår af indstillin-

gens afsnit 5.3. 

 

3. Baggrund 

Byrådet besluttede den 9. oktober 2019 at igangsætte by-

udvikling omkring Marienlystvej og planlægning for vejfor-

bindelse mellem Viborgvej og Søftenvej og med forbindel-

se til Paludan Müllers Vej. Det blev desuden besluttet at 

udbyde en række arealer ejet af Aarhus Kommune til salg 

og at reservere et evt. provenu til vejforbindelsen. 
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Der er efterfølgende gennemført udbud af de kommunale 

arealer og den 29. april 2020 traf byrådet beslutning om 

at indgå aftale med Stadt A/S om køberetten til en del af 

Aarhus Kommunes areal. I aftalen indgik også, at Stadt 

A/S sammen med Aarhus Kommune og øvrige grundejere i 

området skulle udarbejde en udviklingsplan for byudvik-

lingsområdet, som har været fremlagt offentligt sammen 

med kommuneplantillægget.  

 

Teknik og Miljø har desuden gennemført forundersøgelser 

af linjeføringer for den nye vej som grundlag for udarbej-

delsen af et forprojekt og senere skitseprojekt. Vejprojek-

tet og processen for den nye vejforbindelse vil blive fore-

lagt byrådet i en særskilt indstilling. 

 

Planlægning af den fulde udbygning af området efter 

2026, hvor den nye vejforbindelse er etableret, sker alle-

rede nu, herunder vurdering af arealbehov til offentlige 

servicefunktioner, fritids- og idrætsfaciliteter, samt regn-

vandshåndtering. Kommuneplantillægget muliggør dog, at 

der kan tages hul på delområder inden 2026, som i den 

mellemliggende periode vejbetjenes fra det eksisterende 

vejnet. Det skal ske på baggrund af en nærmere planlæg-

ning, herunder vurdering af, hvor meget yderligere trafik 

det omkringliggende vejnet kan bære og hvilke trafikale 

indsatser, der er nødvendige. 

 

Særligt krydsene Hasle Ringvej/Viborgvej og Hasle Ring-

vej/Herredsvej er allerede meget belastede og har stort 

set ingen restkapacitet, men også andre steder er præget 

af trængsel i spidsbelastningerne – f.eks. Blomstervej. 

 

4. Relationer til mål 

Kommuneplantillægget understøtter den fortsatte vækst i 

Aarhus Kommune ved at muliggøre et øget boligudbud af 

forskellige boligtyper, herunder almene boliger og fritlig-

gende boliger. Kommuneplantillægget er koordineret med 

den kommende Temaplan for arealer til alle boligtyper. 

 

Kommuneplantillægget understøtter desuden planen om 

forbedret trafikbetjening af erhvervsområdet i Skejby og 

Agro Food Park, og aflastning af trængselsproblemer på 

Randersvej og i østlige Tilst. 

Side 367



  Byudvikling ved Brendstrup/Marienlystvej  side 4 af 9 

 

5. Sagsfremstilling 

5.1 Forslag til kommuneplantillæg og udviklingsplanlokal-

plan 

Kommuneplantillægget fastlægger de overordnede ram-

mer for udvikling af en ny grøn og bæredygtig bydel, hvor 

der er plads til blandede boformer og boligtyper, skole, 

institutioner, butikker og en mindre andel erhverv. Byde-

len vil rumme boliger i en blanding af etageboliger, tæt lav 

og åben-lav. Generelt vil bebyggelsen være i 1 - 3 etager, 

mens der i områder kan bygges i op til 5 etager.  

 

Mindst 25% af det samlede boligetageareal skal være al-

mene boliger, som fordeles med mindre enheder jævnt i 

bydelen. 

 

Kommuneplantillægget fastlægger derudover, at der i den 

kommende detailplanlægning skal reserveres arealer til 

detailhandel, offentlige funktioner og rekreative grønne 

områder, herunder arealer til skole, daginstitutioner og 

sports- og rekreative aktiviteter. 

 

Ud over det eksisterende skovområde og opholdsarealer til 

de enkelte bebyggelser skal 5% af det samlede område 

udlægges til park og tilsvarende offentligt tilgængelige 

grønne områder. 

 

Parallelt med kommuneplanlægningen er der udarbejdet et 

forslag til Udviklingsplan for området og et forprojekt for 

den nye vej. Der planlægges allerede nu for den fulde ud-

bygning af området efter 2026, hvor den nye vejforbindel-

se er etableret, fx vurdering af arealbehov for offentlige 

servicefunktioner, fritids- og idrætsfaciliteter, og løsninger 

ift. regnvandshåndtering. Forslaget til udviklingsplan er 

vedlagt som bilag 3.  

 

5.2 Forslag til besvarelse af bemærkninger fra den offent-

lige fremlæggelse 

Teknik og Miljø har gennemført en offentlig høring om 

kommuneplantillæg og Udviklingsplan for Byudvikling i 

Marienlyst, i tidsrummet 17. maj til den 9. august 2021. 

 

Der er modtaget i alt 51 høringssvar fra:  
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 Fællesrådene i Tilst, Kasted, True og Skjoldhøj samt 

Hasle, Grundejerforeningen Østermarken, Beboere i 

Kasted, Haveforeningen Marienlyst 

 Aarhus Stift og Miljøministeriet 

 En række virksomheder her i blandt grundejere  

 Mange privatpersoner, naboer i Tilst, mv. 

 

Høringssvarene er vedlagt som bilag 4, og i bilag 5 er der 

en oversigt med nummerering og resumé af svarene. I 

bilag 6 er bemærkningerne resumeret og med Teknik og 

Miljøs kommentarer.  

 

Høringssvarene er samlet i temaerne:  

Mobilitet 

 Den nye vej  

 Trafik i naboområderne 

 Stier 

 Kollektiv trafik 

 Trafikstruktur i byudviklingsområdet 

 

Natur, fredskov og skovrejsning 

 Naturinteresser 

 Skovrejsning 

 Regnvand 

 

Byudvikling  

 Offentlig service  

 Bystruktur, højder mm. 

 Økonomi 

 Afgrænsning af byudviklingsområdet 

 

Hovedparten af høringssvarene omhandler, hvad byudvik-

lingen betyder for den trafikale situation i naboområderne, 

især i Tilst og på det omliggende vejnet. Der er mange, 

der mener, at en i forvejen belastet trafiksituation omkring 

Viborgvej vil blive værre som følge af byudviklingen. Der 

er synspunkter om at tilføre tilstrækkelige ressourcer til 

den kollektive trafik, gode stiforbindelser og nogle forslag 

til indretning af det nye byområde.  

 

Der er synspunkter om, at de naturkvaliteter, der findes i 

området i dag, vil komme under pres med byudviklingen 

samt at området er udpeget til skovrejsning.  
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Der er flere høringssvar, der peger på, at det nye byområ-

de skal være selvforsynende med offentlig service, som 

skole, idræts- og fritidsfaciliteter mm.   

 

Teknik og Miljøs kommentarer 

Det er uundgåeligt, at etablering af nye boligområder vil 

betyde et større trafikalt pres på de eksisterende veje og 

kryds, indtil den ny forbindelsesvej gennem området er 

færdiganlagt. Byrådet har dog besluttet, at en forsigtig og 

gradvis udbygning kan foretages, så op til 1000 boliger 

kan tages i brug, før den nye vej er færdig.  

 

Der er ikke planer om at reducere fredskoven i området og 

herudover er området væsentligst et landbrugsområde. 

Aarhus Kommune har en målsætning om 8.000 ha. skov i 

2030. Med planforslaget bliver 70 ha. taget ud af regnska-

bet, men med den rummelige udpegning, der er i kommu-

neplanen, vurderes det ikke at påvirke målet om skov.  

 

I det videre arbejde med byudviklingsområdet vil Teknik 

og Miljø sikre intentionerne i udviklingsplanen om byudvik-

ling, hvor et stærkt naturindhold er centralt. På baggrund 

af en mere detaljeret disponering af området vil Teknik og 

Miljø fastlægge, hvor der skal være offentlig service og 

sikre plads til skole, sport og fritidsanlæg, daginstitutioner 

mm. i lokalplaner og tilhørende kommuneplantillæg. De 

første lokalplaner vil blive forelagt Byrådet i 2022.  

 

5.3 Forslag til ændringer i forslag til kommuneplantillæg 

Teknik og Miljø foreslår, at høringssvarene ikke giver an-

ledning til ændringer i det fremlagte planforslag, men fo-

reslår at foretage redaktionelle rettelser, herunder at tilfø-

je en lovbestemt sammenfattende redegørelse om 

miljøvurdering.  

 

Dog er der i høringsperioden fremkommet forslag til udvi-

delse af området med arealer syd for det nuværende ud-

viklingsområde. Under indtryk af kommuneplanens tema-

plan for blandede boligtyper vil dette område kunne 

udvikles i forlængelse af den fulde udbygning af det nuvæ-

rende udviklingsområde som indeholdt i kommuneplantil-

lægget. Dette vil potentielt kunne bidrage til mere forskel-
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ligartede boligtypologier i området. 

 

Til gengæld foreslår Teknik og Miljø en rettelse til kommu-

neplantillægget, at fjerne bebyggelsesprocenten i forslag 

til kommuneplantillæg. Årsagen er at Planklagenævnet har 

truffet en principiel afgørelse vedrørende Aarhus Kommu-

nes Lokalplan 1090 - Blandet boligområde ved Randersvej 

og Bøgegade. Planklagenævnet fastslog i afgørelsen, at 

kommuneplantillægget var ugyldigt, fordi det indeholdt en 

bebyggelsesprocent for et rammeområde under ét og om-

fattede et offentligt vejareal sammen med et område ud-

lagt til boligbebyggelse.  

 

Planklagenævnet bemærkede i afgørelsen, at det er en 

forudsætning for at kunne fastlægge en bebyggelsespro-

cent for et rammeområde under ét, at området udlægges 

til en forholdsvis ensartet anvendelse. Planklagenævnet 

bemærkede med henvisning til den gældende vejledning 

om kommuneplanlægning, at hvis en kommune fastsætter 

rammer for lokalplanlægningen, der indeholder bebyggel-

sesprocenter for områder under ét, bør grænserne for det 

enkelte område fastsættes, så området ikke gennemskæ-

res af større veje eller jernbaner, og så større arealer, der 

udlægges til offentligt formål, som ikke forudsætter be-

byggelse – herunder parker og større parkeringsarealer – 

ikke indgår i området. Afgørelsen er senere fulgt op af en 

tilsvarende afgørelse for et kommuneplantillæg i Kolding.  

 

På baggrund af Planklagenævnets nye praksis har Teknik 

og Miljø vurderet, at det ikke er muligt at fastsætte en be-

byggelsesprocent under ét for rammeområdet for den nye 

bydel Marienlyst.  

 

Dette skyldes, at området gennemskæres af Marienlystvej 

og den planlagte forlængelse af Bredskiftevej. Hertil kom-

mer, at området udover boliger skal indeholde en række 

offentlige formål som skole, institutioner og faciliteter til 

fritids- og kulturformål samt offentlige tilgængelige grønne 

områder, som i henhold til Planklagenævnets praksis som 

udgangspunkt heller ikke vil kunne inddrages ved fastsæt-

telsen af en samlet bebyggelsesprocent. 

 

På den baggrund foreslår Teknik og Miljø at fjerne bebyg-

Side 371



  Byudvikling ved Brendstrup/Marienlystvej  side 8 af 9 

gelsesprocenten fra tillæggets rammebestemmelse og til-

svarende konsekvensrettes i redegørelsen. I stedet er den 

maksimale samlede bebyggelse angivet som et etageareal. 

Den endelige fordeling af byggemulighederne vil fortsat 

blive fastlagt i de kommende lokalplaner.  

 

5.4 Sammenfattende redegørelse 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Forslag til 

kommuneplantillæg nr. 97 skal der offentliggøres en lov-

bestemt sammenfattende redegørelse om miljøvurdering. 

Afsnittet ”Miljøvurdering” erstattes derfor af teksten i bilag 

7 ”Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering”. 

 

6. Strategi for borgerinddragelse 

I forbindelse med den offentlige høring er der afholdt et 

online offentligt møde med deltagelse af ca. 60 borgere. 

  

Der er i forbindelse med planarbejdet etableret en følge-

gruppe bestående af repræsentanter fra fællesråd og 

grundejerforeninger i naboområderne. Der har været af-

holdt flere møder med gruppen og det er aftalt, at der af-

holdes fremtidige møder i de kommende planprocesser.  

 

7. Konsekvenser for ressourcer 

Indstillingen har ikke i sig selv kommunaløkonomiske kon-

sekvenser.  

 

For at belyse de miljømæssige konsekvenser af kommu-

neplantillægget og udviklingsplanen er der udarbejdet en 

miljørapport, hvori nedenstående emner er behandlet: 

Arealforbrug, påvirkning af erhverv, grundvand, vandløb, 

skove og natur og kulturarv, støj, vejinfrastruktur, byens 

funktioner, energi og bæredygtighed og forholdet imellem. 

 

Miljørapporten har været fremlagt sammen med planfor-

slagene.  

 

 

Bünyamin Simsek  

   / 

 Henrik Seiding 
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Bilag  

Bilag 1: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 97 til Kommu-

neplan 2017 

Bilag 2: Miljøvurdering af forslag til Kommuneplantillæg 

nr. 97 til Kommuneplan 2017 

Bilag 3: Forslag til Udviklingsplan for Marienlyst 

Bilag 4: Høringssvar fra den offentlige høring 

Bilag 5: Oversigt og resumé af høringssvar 

Bilag 6: Teknik og Miljøs gennemgang af og kommenta-

rer til høringssvarene 

Bilag 7: Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering 

 

Tidligere beslutninger 

Byrådet besluttede den 9. oktober 2019 indstillingen: 

Vejforbindelse og byudvikling ved Brendstrup. 

 

Byrådet besluttede den 28. april 2021 indstilling om of-

fentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg, udviklings-

plan og miljørapport.  

 

 

 

Sagsnummer: 20/035957-13 

Plan, Byggeri og Miljø 

 Antal tegn: 14.503 

 Sagsbehandler: Carsten Lützen 

Tlf.: 30 56 28 01 

E-post: carstenl@aarhus.dk 
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BILAG 1: FORSLAG TIL
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 97 TIL
KOMMUNEPLAN 2017



 

BYUDVIKLING I BRENDSTRUPKILEN 

Forslag til: 

Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 
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INDLEDNING 

Dette kommuneplantillæg har til formål at muliggøre byudvikling ved Brendstrup. Tillægget fastlægger 

rammen og de overordnede forudsætninger for byudviklingen i området, herunder anvendelser, 

bebyggelsesomfang, veje og offentlig service. 

Planlægningen sker som et led i Aarhus Kommunes byudviklingsstrategi, hvor der gennemføres 

helhedsplanlægning for en række større arealer ved henholdsvis Lisbjerg, Nye, Årslev, Harlev og 

Brendstrup. De nye byområder skal øge boligudbuddet væsentligt, så Aarhus i højere grad kan følge med 

efterspørgslen. 

Byudviklingen ved Brendstrup sker i sammenhæng med planlægningen af en ny vej, der skal forbinde 

Viborgvej med Paludan-Müllers Vej og Søftenvej. Det forudsættes i planlægningen at den nye bydel 

vejbetjenes af den nye vejforbindelse.  

Planprocesserne for byudviklingen og den nye vejforbindelse gennemføres uafhængigt af hinanden, da 

formålet med vejen primært er at aflaste vejene i et større området mellem Tilst og Skejby/Søftenvej – 

herunder også overordnede veje. Projektet for Bredskiftevejs forlængelse er desuden VVM-pligtigt, dvs. at 

det ikke kan realiseres før der er udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering sammen med et 

kommuneplantillæg og givet VVM-tilladelse til projektet. 

Byudviklingen i området vil som udgangspunkt først kunne igangsættes, når den nye vejforbindelse er 

etableret omkring 2026. Kommuneplantillægget udelukker dog ikke at der kan tages hul på mindre 

delområder inden 2026, som skal trafikbetjenes fra det eksisterende vejnet. Det skal i givet fald ske på 

baggrund af en nærmere planlægning herunder vurdering af, hvor meget yderligere trafik det 

omkringliggende vejnet kan bære. 

I det nye byområde ved Brendstrup skal der planlægges for en alsidig boligsammensætning og herunder 

også for fritliggende boliger. I planlægningen skal der tages stilling til sammenhængen med tilgrænsende 

byområder, det omgivende landskab, natur, miljø, infrastruktur, grundvandssikring, klimatilpasning, 

bæredygtighed mv. 

Byudviklingen skal ske med afsæt i de lokale forhold. Området har store naturmæssige og rekreative 

potentialer. Det skal udnyttes og understøttes i planlægningen, så den nye bydel bliver knyttet sammen 

med den grønne kile. 

Sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplantillægget har Aarhus Kommune i samarbejde med private 

udviklere udarbejdet et udkast til en strategisk udviklingsplan for området. Udviklingsplanen beskriver de 

kvaliteter der ønskes i det nye byområde og en overordnet dispositionsplan, der viser placeringen af 

boligområder, bymidte og erhvervsområder, skole, boldbaner/haller samt overordnede grønne områder og 

forbindelser, regnvandsbassiner, vej- og stistrukturer mv. 

Udkastet til udviklingsplan er vedlagt som bilag til byrådsindstillingen om kommuneplantillægget og vil 

sammen med dette danne grundlag for den videre mere detaljerede planlægning efter den endelige 

vedtagelse af kommuneplantillægget.  
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REDEGØRELSE  

Baggrund og formål 

Byrådet besluttede den 9. oktober 2019 at igangsætte byudvikling omkring Marienlystvej og at sælge en 

række kommunalt ejede arealer. 

Det blev desuden besluttet, at et eventuelt provenu fra salg af arealerne skal reserveres til en ny 

vejforbindelse mellem Viborgvej og Søftenvej med forbindelse til Paludan-Müllers Vej. Forslag til 

plangrundlag og miljøvurdering for de nye veje kommer efterfølgende i høring og dette kommuneplantillæg 

omhandler alene byudviklingen. 

Aarhus Kommune ønsker med byudviklingen at sikre et øget udbud af byggegrunde og udviklingsområder, 

for at kunne tilgodese efterspørgslen. 

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for udvikling af en grøn bydel, hvor der er plads 

til blandede boformer og boligtyper. Området vil rumme bebyggelse i 1 - 3 etager, herunder boliger i en 

blanding af etageboliger tæt-lav og åben-lav samt skole, institutioner, butikker og en mindre andel erhverv. 

Enkelte områder kan fortættes yderligere med bebyggelse i op til 5 etager. Kommuneplantillægget skal 

desuden sikre at der i den kommende detailplanlægning reserveres arealer til offentlige funktioner og 

rekreative grønne områder, herunder arealer til sports- og rekreative aktiviteter. 

Området i dag 

Området er ca. 184 ha stort og ligger i tilknytning til den grønne landskabskile mellem Tilst og Paludan-

Müllers Vej, nord og syd for Marienlystvej.  

I området syd for Marienlystvej er 50 ha udlagt til perspektivareal i kommuneplanen og interesseområde 

for byudvikling efter 2029. Ca. 17 ha er udlagt til rekreative formål (idrætsanlæg) og ca. 10 ha er omfattet af 

lokalplan nr. 667 til eksperimenterende boligbebyggelse til udsatte befolkningsgrupper, hvoraf en del er 

bebygget og rummer Storbylandsbyen. Ca. 13 ha er fredskov.  

Området nord for Marienlystvej er i kommuneplanen udlagt som bynært landskab. Hovedparten af det 

vestlige areal er sårbart grundvandsområde, hvor planlægningen generelt søger at undgå byudvikling af 

hensyn til den fremtidige grundvandsdannelse. Området er derfor også udpeget som fremtidigt 

skovrejsningsområde. 

Området indgår i visionen om et større sammenhængende skov- og naturområde omkring Tilst og Brabrand 

Nord.  

Afgrænsningen 

Området grænser mod sydvest op til boligområderne i den nordlige del af Tilst og erhvervsområdet ved 

Blomstervej. Mod nord afgrænses området af den grønne kile og mod øst af landsbyen Brendstrup og 

haveforeningen Marienlyst. 
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Afgrænsning af området 

Fremtidig anvendelse  

Der planlægges for en bydel med ca. 12.000 – 14.000 indbyggere. Til sammenligning har Lystrup-Elsted, 

Beder-Malling og Tranbjerg hver et indbyggertal på omkring 10.000 og Tilst-Brabrand Nord et indbyggertal 

på ca. 16.000 indbyggere. Den nye bydel vil dog få en større tæthed end de nævnte byer da de 

arealmæssigt er større.  

En ny bydel af denne størrelse kan ikke i stort omfang trække på eksisterende faciliteter i de tilgrænsende 

byområder og derfor skal behovet for bycenter, offentlig og privat service, boliger og erhverv mv. 

indtænkes i forbindelse med planlægningen. 

Byområdet skal have en blandet boligsammensætning og herunder også bidrage til udbygning med 

fritliggende boliger, hvor udbuddet aktuelt ikke matcher efterspørgslen. Der skal arbejdes med en andel 

almene boliger på 25 pct. som skal fordeles jævnt i bydelen. 

Når der arbejdes med fritliggende boliger, skal der tages hensyn til tendensen med ønske om mindre 

grunde end de typiske 700 kvm, men stadig med en bolig på 4-5 værelser. De fritliggende boliger vil skulle 

blandes med andre boligtyper og ikke placeres adskilt som i de traditionelle parcelhusområder.  

I planlægningen skal der sikres plads til erhverv med fokus på placering langs en ny bygade (Marienlystvej) 

og evt. langs den nye forbindelsesvej.  

Der skal etableres et bydelscenter centralt i området, med en placering ved eller langs den ny bygade, og 

med et omfang på ca. 3.000 etagemeter butikker og ca. 3.000 etagemeter serviceerhverv.  
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Der skal sikres areal til og indarbejdes skoletilbud, dagtilbud og idrætstilbud. Ud fra ud fra en 

gennemsnitsbetragtning for de eksisterende forhold i Aarhus Kommune vil det svare til:  

o 7 fodboldbaner 

o 3 idrætshaller 

o 35 dagtilbudsgrupper 

o 1 firesporet skole 

 

Det præcise behov skal nærmere fastlægges i forbindelse med den videre planlægning.  

 

Tætheder og bebyggelsesprocenter 

Der ønskes en tættere by end f.eks. Tilst. Samlet set arbejdes der ud fra en bydelsstørrelse på omkring 

12.000 – 14.000 indbyggere. Det grønne integreres i byen som supplement til parker og større grønne 

områder. 

Der regnes med et samlet bruttoetageareal på 738.000 etagemeter, svarende til en maksimal 

bebyggelsesprocent på 40 for området som helhed. 

I den nævnte udviklingsplan som Aarhus Kommune har udarbejdet i samarbejde med private udviklere, er 

der vist et eksempel på hvordan området kan disponeres med bebyggelse til boliger, erhverv, institutioner.  

Der udlagt en konsekvenszone på 150 meter omkring erhvervsområdet ved Blomstervej, som det ses på 

kortet nedenfor. Formålet med konsekvenszonen er at sikre produktionsvirksomhedernes drifts- og 

udviklingsmuligheder. I konsekvenszonen kan der derfor ikke opføres miljøfølsom anvendelse som boliger, 

daginstitutioner og lignende.   

Der er udlagt et støjkonsekvensområde omkring de to heliports på Aarhus Universitetshospital. Indenfor 

støjkonsekvensområdet kan der ikke etableres støjfølsom anvendelse. 

Langs med den nye vej kan et område op til 80 m fra vejmidten være støjbelastet fra trafikstøj udover 

grænseværdien for støjfølsom anvendelse som boliger, opholdsarealer m.m. Anvendelse til støjfølsom 

anvendelse inden for dette område forudsætter støjafskærmning eller anden støjreduktion. 
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Miljøkonsekvenszoner 

Trafikbetjening og kollektiv trafik 

Vejbetjening af den nye bydel 

Byudviklingsområdet ligger placeret omkring Marienlystvej og grænser op til Revelhøjvej. De to veje kan 

ikke i sig selv betjene et nyt byområde, og det er derfor en forudsætning for byudviklingen at 

vejbetjeningen i stor udstrækning sker via en ny vejforbindelse der skal forbinde Viborgvej med Paludan-

Müllers Vej og Søftenvej.  

Det eksisterende vejnet omkring Tilst og Skejby er i dag stærkt belastet. Der opstår lange kødannelser 
morgen og eftermiddag i myldretiderne, bl.a. ved koblingen Randersvej/Paludan Müllers Vej, på 
Marienlystvej og i Ringvejens kryds med Herredsvej. En ny vej mellem Viborgvej med Søftenvej vil aflaste 
vejnettet – herunder de lokale veje mellem Tilst og Skejby - og forbedre tilkørselsmulighederne til 
Skejbyområdet.   

Den nye vej vil i syd blive koblet på Bredskiftevej og derfra forløbe mod nord igennem byudviklingsområdet 

til Søftenvej. Nord for byudviklingsområdet etableres en forbindelse til Paludan Müllers Vejs kryds med 

Agro Food Park/Tyge Søndergaards Vej således, at Marienlystvej kan afbrydes som forbindelsesvej mellem 

Tilst og Skejby.  

Det er endnu ikke afklaret, hvor vejen tilsluttes Søftenvej. To alternative tilslutningspunkter – ved 

Nymøllevej eller over for Lisbjerg Parkvej - skal undersøges nøjere i en miljøvurdering af vejprojektet.  

Igennem byudviklingsområdet er der næsten ingen forskel på de to alternative linjer. 
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Vejens udformning og præcise geografiske og terrænmæssige placering er ikke fastlagt, men følgende vil 

være forudsætninger for vejen, som skal indarbejdes i kommende planlægning af byudviklingsområdet. 

Vejens funktion vil være som trafikvej med god og effektiv fremkommelighed for biler, og den anlægges 

derfor med hastighedsbegrænsning på 60 km/t igennem byudviklingsområdet og 70-80 km/t på 

strækninger uden for byudviklingsområdet. Desuden anlægges den med få sidevejstilslutninger.  

I byudviklingsområdet vil der kunne anlægges to firbenede kryds på vejen som adgangsbetjening af 

området samt en adgang mod øst, hvor Bredskiftevej i dag har forbindelse til Blomstervej.   

Marienlystvej kan opretholdes i byudviklingsområdet som bygade. Denne bygade kan være tilsluttet den 

nye vej, men må ikke blive en gennemkørselsforbindelse mellem Paludan Müllers Vej i øst og Blomstervej i 

vest.  

Byudviklingsområdet kan ikke adgangsbetjenes fra Revelhøjvej. 

Til den nye vej skal der i byudviklingsområdet afsættes plads til et vejtrace på min. 35 m og udvidet til 42 m 

i en afstand af 250 m fra hvert af krydsene, hvor der skal være plads til svingbaner og helleanlæg.   

Vejen tænkes anlagt som en tosporet vej med cykelsti og fortov i begge sider. Det brede vejtrace skal sikre 

mulighed for på sigt at udvide vejen til 4 spor.   

Med op til 15.000 - 20.000 biler/døgn vil vejen støjbelaste omgivelserne. Støjbelastning vil i relativt stor 

afstand fra vejen overskride grænseværdierne for støjpåvirkning på boligfacader og facader på 

kontorbygninger og lign. støjfølsom anvendelse. 

Afhjælpning af støjen kan f.eks. ske ved støjafskærmning (skærm eller jordvold), ved nedgravning af vejen 

eller ved placering af bygninger med ikke-støjfølsom anvendelse (virksomheder) i første række mod vejen. 

Det vil formentlig ikke være realistisk at afhjælpe støjen ved at rykke bebyggelsen ud i ikke-støjbelastet 

afstand fra vejen, fordi denne afstand vil være stor – for boliger muligvis op til 80 m. 

Der vil som udgangspunkt ikke kunne opføres boliger med en facade, der har trafikstøjbelastning over 

kommuneplanens støjgrænseværdi på 58 dB (Lden).  

En mulig første etape - inden den nye vej er anlagt 

Den nye vej vil tidligst kunne være færdig til ibrugtagning i 2026. Da der er et ønske om at igangsætte 

byudviklingen tidligere, vil det forudsætte at de første delområder kan vejbetjenes fra det eksisterende 

vejnet.  

De kritiske veje/kryds er især Marienlystvej, Blomstervej/Havkærvej, krydsene Viborgvej/Hasle Ringvej, 

Herredsvej/Hasle Ringvej, Paludan Müllers Vej/Hasle Ringvej og rundkørslen nord for Skejby, der forbinder 

Randersvej med Paludan Müller Vej. Desuden er de lokale veje i området mellem Tilst/ Søftenvej og Skejby 

trafikeret af uønsket gennemkørende trafik. 

Den nye vej Forlænget Bredskiftevej vil aflaste disse kritiske trafikpunkter og give nem og hurtig adgang til 

Byudviklingsområdet fra det overordnede vejnet.  

En meget begrænset udbygning i byudviklingsområdet vurderes dog at kunne iværksættes med adgang til 

det eksisterende vejnet uden store trafikale konsekvenser for trafikafviklingen. Der vil således kunne 

realiseres op til 150 boliger med adgang til den eksisterende Marienlystvej og ca. 200 boliger med adgang 

til den eksisterende Bredskiftevej, hvorfra der er forbindelse til hhv. Viborgvej og Blomstervej.  
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Mulighed for evt. yderligere udbygning af byudviklingsområdet før den nye vej er anlagt, udelukkes ikke, 

men det vil kun kunne ske på baggrund af nøjere trafikundersøgelser/redegørelser for trafikafviklingen på 

vejnettet – herunder afklaring af behov for evt. forbedringer af eksisterende vejnet.  

Kollektiv Trafik 

Byudviklingsområdet ligger tæt på supercykelsti mod Tilst og tæt på hospital og erhvervsområde i Skejby 

med mange arbejdspladser. Området skal udvikles sådan, at det i høj grad initierer benyttelsen af 

bæredygtig transport.  

Dette indebærer, at der i byudviklingsområdets vejstruktur sikres mulighed for, at området kan få en god 

kollektiv trafikbetjening med busruter. Området skal indrettes med mulighed for etablering af busrute fra 

midtbyen og fra Skejby til og igennem området og videre f.eks. Tilst og/eller Lisbjerg. Som minimum skal 

den gennemgående bygade (Marienlystvej) indrettes sådan, at der gives mulighed for en gennemgående (A 

eller BRT) busforbindelse fra Paludan Müllers Vej frem til den nordlige del af Tilst. Dette kan ske i form af 

eksempelvis særlige bustraceer, bussluser eller lignende. Evt. kan der blive tale om andre busruter til 

betjening af området på andre stam- eller fordelingsveje.  

Overfladevand – regnvand og skybrud 

Byudviklingsområdet ligger på en bakke med væsentlige fald og strømningsveje igennem området mod 

nord. Afvanding sker via rørlagte vandløb og drænsystemer til Koldkær Bæk og Brendstrupgrøften, som 

begge er beskyttede vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. Koldkær Bæk er desuden sårbar og 

afledning hertil er meget begrænset, hvilket betyder, at der stilles ekstra store krav til 

regnvandshåndtering. 

Desuden findes der flere lavningsarealer. Det skal fremadrettet sikres, at lavningsarealet bevares indenfor 

området, således ekstremsituationen ikke forværres for lavt beliggende arealer.  
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Overfladevand – Regnvand og skybrud 

 

Regnvand skal som udgangspunkt renses og forsinkes indenfor planområdet. Principielt set kan 

regnvandshåndtering også ske i regnvandsbassiner uden for planområdet, hvis dette kan give en bedre, 

samlet løsning og kan kombineres med rekreativ anvendelse med offentlig adgang samt at udviklere kan 

sikre sig adgang til de relevante arealer.  

Størrelsen af arealudlæg til regnvandshåndtering afhænger af oplandets størrelse, befæstelsesgraden og 

vandløbets robusthed. Et foreløbigt skøn er, at der skal bruges et samlet areal til forsinkelse og rensning på 

ca. 9-10 ha. 

I forbindelse med den videre planlægning skal der udarbejdes en regnvandsdispositionsplan for det 

samlede område, som beskriver, hvordan regnvandshåndteringen kan foregå og etapeinddeles således, at 

udviklingstakten kan tilrettelægges uden nødvendighed for regnvandsbassiner indenfor hvert enkelt 

lokalplanområde.  

I regnvandsdispositionsplanen skal der tages højde for: 

• At lavest liggende områder for et givet vandopland skal benyttes til regnvandsbassin. 

• At der udlægges vandtracéer, som sikrer at et givet vandopland kan aflede til bassinet. 

• At kommende delplanområder som udgangspunkt afgrænses, så de følger naturlige oplande til 

vandløb og leder regnvandet via planlagte regnvandstracéer. 

Regnvandsdispositionsplanen skal desuden danne grundlag for et    tillæg til spildevandsplanen.  
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Grundvand  

Den nordvestlige del af helhedsplanen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt 

indvindings- og grundvandsdannende opland til Kastedværket, se kortet herunder. En stor del af 

ovenstående område er samtidigt kortlagt som sårbart over for nedsivning af miljøfremmede stoffer. 

 

Grundvand 

Kastedværket, hvis grundvandsdannende opland bliver påvirket af planlægningen, har en samlet tilladelse 

til at indvinde 3,8 mio. m³ grundvand pr. år til drikkevandsforsyning af store dele af Aarhus By.  

Jf. Kommuneplan2017 forventes det, at der i den nordlige del af Aarhus Kommune er en betydelig 

befolkningstilvækst. Dette betyder, at der er et yderligere behov for rent drikkevand i dette område og 

dermed et øget behov for beskyttelse. En forringelse af enten vandmængde og/eller kvalitet af 

grundvandsressourcen er derfor yderst uhensigtsmæssig. Det er derfor afgørende, at OSD-området, og i 

særdeleshed det sårbare område beskyttes, så der ikke sker forringelse af grundvandsressourcen.  

Bebyggelse i de sårbare områder, skal ske i henhold til kommuneplanens retningslinjer, så grundvandets 

kvalitet og mængde sikres. Der skal således stilles krav om maksimal befæstelse på 30 % for boligområder 

og 50 % for erhvervsområder indenfor de beskyttede arealer.  
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Landskab, skov og natur samt rekreative stiforbindelser 

Planområdet ligger i og i tilknytning til den grønne landskabskile, Brendstrupkilen, som strækker sig ind i 

byen mellem Tilst, Skejby og Hasle. Arealerne anvendes primært til jordbrugsformål og gartneriformål og 

syd for Marienlystvej er et mindre område bebygget med boliger (storbylandsbyen).  

Brendstrupkilen er i kommuneplanen udpeget som et område med god landskabskarakter og er en del af 

de bynære landskaber, hvor udpegningsgrundlaget er potentialer i forhold til friluftsliv og naturoplevelser 

og bevaringsværdige landskabselementer – terrænformer, bevoksninger, bebyggelsesstrukturer eller 

lignende, som kendetegner det enkelte område. Disse elementer skal udnyttes og så vidt muligt bevares i 

forbindelse med planlægning af ændringer i landskabet.  

 
Skov, natur og rekreative forbindelser 

Landskabsmæssigt er planområdet beliggende på kanten af Egådalen med jævnt fald mod nord. Der er 

ingen åbne vandløb indenfor området, men et rørlagt vandløb samt flere dræn som afvander ned i Koldkær 

Bæk og Brendstrupgrøften. Der er enkelte §3 beskyttede vandhuller i området nord for Marienlystvej.  

Der er et offentligt skovområde, Brendstrup Skov, syd for Marienlystvej. Den sydøstlige del af planområdet 

er omfattet af skovbyggelinje fra denne skov og fra skove udenfor planområdet. I det omfang fredskoven 

berøres – skal der ske genplantning i henhold til gældende regler og praksis. 

I området er der flere læhegn i markskel og omkring drivhuse og gartneriarealer syd for Marienlystvej.  
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Planområdet, herunder Brendstrup Skov, gennemskæres i nord-sydgående retning af 150 kV og en 60 kV 

højspændingsledning, hvilket kan medføre begrænsninger for arealanvendelsen under og omkring 

anlægget.  

Store dele af området nord for Marienlystvej er udpeget som muligt skovrejsningsområde i 

kommuneplanen. Skovrejsningen anvendes dels til at beskytte grundvands- og drikkevandsressourcer dels 

til at fremme den biologiske mangfoldighed og binde naturområder sammen. 

Planområdet grænser mod øst op til landsbyen Brendstrup hvor der er kulturhistorisk interesse i at arbejde 

med hvordan landsbyen og det nye byområde møder hinanden, således, at landsbyens grønne karakter og 

afgrænsning mod det omgivende landskab bevares bedst muligt. 

Den nye vejforbindelse fra Viborgvej til Søftenvej og Paludan-Müllers Vej vil ændre landskabet markant og i 

forbindelse med planlægningen af det nye byområde skal det sikres at vejen mindst muligt bliver en 

barriere og i stedet integreres i naturen og det nye byområde.  

Med udlæg af det nye byudviklingsområde vil den grønne kile og de mulige skovrejsningsområder blive 

reduceret. Der er dog i forbindelse med afgrænsningen taget hensyn til, at der forsat vil være en forholdsvis 

bred grøn kile med muligheder for at etablere nye skovområder og sammenhænge med naturområder 

vest, nord og øst for planområdet. 

Generelt skal områdets naturmæssige og rekreative potentialer udnyttes og understøttes i planlægningen, 
så den nye bydel bliver knyttet sammen med den grønne kile. Det kan f.eks. være i form af rekreative 
forbindelser igennem områder, skov, bypark, eller fælled der knytter den grønne kile sammen med byen.  
 
Det rørlagte vandløb i området kan med fordel åbnes op og indgå som et blåt element i byen, sammen med 
de §3 beskyttede vandhuller. Vandhullerne må ikke blive påvirket og kan ikke kan indgå i 
regnvandshåndteringen.  
 
Mellem landsbyen Brendstrup og den nye bydel skal der sikres en bufferzone så det er tydeligt visuelt 
hvornår landsbyen stopper og den nye bydel begynder. Det kan f.eks. være i form af en grøn fælled eller 
lignende som kan udnyttes rekreativt, fælles for begge områder.  
 

Den videre proces 

Udvikling og realisering af den nye bydel kommer til at ske over en længere årrække og i flere etaper.  

Efter vedtagelsen af nærværende kommuneplantillæg skal der med udgangspunkt i en Strategisk 

udviklingsplan udarbejdes en mere detaljeret dispositionsplan med tilhørende kommuneplantillæg, som 

konkret fastlægger hvor skole, idrætsanlæg, bydelscenter m.m. skal placeres og hvordan byggemuligheder, 

bebyggelsestyper, større grønne områder fælles for bydelen og arealer til fælles regnvandshåndtering 

fordeles i området.  

I forbindelse med den videre planlægning skal det desuden nærmere vurderes hvor stor mængde trafik, der 

kan tilføres det nuværende vejnet. Trafikmængderne kan derefter (med udgangspunkt i 

bebyggelsesprocent, boligtype m.v.) være bestemmende for en mere konkret geografiske størrelse og 

placering af de områder, der kan tages i brug før vejforbindelsen fra Viborgvej-Søftenvej er anlagt. 

Et mere detaljeret kommuneplantillæg forventes at kunne fremsendes som forslag til byrådet sammen med 

den/de første lokalplaner om ca. halvandet år.  
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Redegørelse for behovet for at inddrage nye arealer til byvækst 

Efter Aarhus Kommunes befolkningsprognose forventes en befolkningsvækst på knap 5.000 personer årligt. 

Det svarer til en tilvækst på 60.000 personer for de kommende 12 år.  

Befolkningsvæksten vil generere et behov for 2.500 – 3.000 nye boliger årligt svarende til 30.000-36.000 

boliger i en 12-årig planperiode. Udgangspunktet for dette behov er et gennemsnit på 2 personer pr bolig i 

Aarhus men med forventning om, at der fremover bliver efterspurgt lidt flere en-personers boliger. 

Det afledte arealbehov kan beregnes med udgangspunkt i det gennemsnitlige arealforbrug for forskellige 

typer af boliger samt andelen af de forskellige boligtyper. 

I beregningen af hvor mange boliger, der kan opføres på 1 ha, tages udgangspunkt i følgende nøgletal:  

- 10 enfamiliehuse/ha  
- 30 tæt-lave boliger/ha  

 

Antallet af etageboliger/ha afhænger af boligstørrelser og antal etager, men en bebyggelsesprocent på 80 

vil give plads til ca. 100 boliger/ha. 

I vurderingen af arealbehovet tages udgangspunkt i følgende arealfordeling:  

- 25% til åbent lavt byggeri 
- 50% til tæt lavt byggeri 
- 25% til etageboligbyggeri 

 

Det samlede arealbehov til rene boliger kan med udgangspunkt i dette anslås til mellem 700 og 850 ha 

afhængig af om boligbehovet anslås til 30.000 eller 36.000. Det faktiske arealbehov er dog større, da 

arealerne også skal rumme plads til eksempelvis offentlig service og rekreative arealer. Omfanget heraf kan 

ikke fastslås, men i nye byudviklingsområder forventes der bl.a. at blive stillet krav om, at yderligere 5% af 

arealerne udnyttes til sammenhængende rekreative områder. Dette er et krav der ligger ud over de øvrige 

opholdsarealbestemmelser og på den måde kan evt. krav om sammenhængende rekreative områder 

medvirke til et større arealbehov end tidligere forudsat.  

Hertil kommer, at balancen kan forskubbes mod mindre tættere boligformer, da der aktuelt er et fokus på 

at tilvejebringe boliger målrettet fritliggende grunde. Dette vil alt andet lige øge arealbehovet.  

Aktuel rummelighed  

Opgjort i juni 2020 er der 707 ha ubebyggede arealer til boligformål i kommuneplanen. Heraf er 607 

kommuneplanlagte og 100 ha lokalplanlagte. Af disse arealer udgør de rammebelagte arealer i de nye byer 

i Lisbjerg og Nye ca. 330 ha.  

De nye byer i Nye og navnlig Lisbjerg rummer imidlertid store arealer, der først vil blive udnyttet efter 

planperioden, hvorfor planperiodens reelle rummelighed er væsentlig mindre end angivet ovenfor.  

 

Hertil kommer, at der vurderes at være plads til ca. 20.000 boliger i byomdannelsesområderne. Det er dog 

en rummelighed der først forventes fuldt udnyttet efter den 12-årige planlægningshorisont.  
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Med den aktuelle temaplan om arealer til alle boligtyper planlægges tilført ca. 400 ha. Disse arealer er dog 

målrettet fritliggende boliger og forventes at imødekomme en konkret efterspørgsel således, at en del af 

dem, der aktuelt fraflytter Aarhus Kommune for at købe et grund i en af omegnskommunerne, fremover vil 

kunne fastholdes. Denne arealtilførsel forventes derfor i det store og hele at være neutral i forhold til 

ovennævnte behov.  

Vurdering af arealbehov  

Med kommuneplantillægget tilføres 144 ha til byudvikling, så den samlede restrummelighed er ca. 850 ha. 

Dette skal holdes op mod et vurderet arealbehov på mellem 700 og 850 ha samt rummeligheden i 

omdannelsesområder.  

Som nævnt vurderes arealbehovet reelt at være større, da der som en del af byudviklingen samtidig skal 

skaffes plads til rekreative arealer, offentlig service, boldbaner og lignende. Samtidig er restrummeligheden 

reelt mindre end angivet, da ret store arealer i de nye byer Lisbjerg og Nye først forventes udnyttet efter 

den 12-årige planperiode.  

Der er samtidig betydelig usikkerhed om realiseringstakten for de arealer, der indgår i restrummeligheden, 

idet en stor del er privatejede og Aarhus Kommune derfor ikke har indflydelse på, hvornår de bringes i spil i 

byudviklingen. Dette betyder, at der er behov for en reserve for at sikre en tilstrækkelig boligudbygning i 

planperioden og byudviklingen omkring Marienlyst understøtter her den fortsatte vækst i Aarhus 

Kommune ved at muliggøre et øget boligudbud af forskellige boligtyper, herunder almene boliger og 

fritliggende boliger.  

Byudviklingen er tæt koblet til etablering af vejforbindelse mellem Viborgvej og Søftenvej med kobling til 

Paludan Müllers Vej. Vejforbindelsen forbedrer trafikbetjeningen af erhvervsområdet i Skejby og Agro Food 

Park, og vil samtidig give aflastning af trængselsproblemer på Randersvej og i østlige Tilst. Der er betydelige 

synergier mellem byudviklingen og etableringen af vejforbindelsen og det ses derfor som afgørende, at 

byudvikling og vejforbindelse kobles sammen. Dette underbygger yderligere behovet for inddragelsen af 

arealerne i kommuneplantillægget.  
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Rammekort – den prikkede streg viser det nye BL-område 

NYE RAMMER 

250805BL 

Generelle rammer 

Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål. Området kan desuden anvendes til offentlige 

formål, herunder skole, institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.  

Der kan centralt i området etableres et bydelscenter til ca. 3.000 etagemeter butikker og ca. 3.000 

etagemeter serviceerhverv. 

Bebyggelsens omfang 

Det samlede bruttoetageareal indenfor området må ikke overstige 738.000 etagemeter, svarende til en 

maksimal bebyggelsesprocent på 40 for området som helhed. 

Maksimal højde: 1 - 3 etager, dog op til 5 etager i dele af området. Bestemmelser for dette skal fastlægges i 

et efterfølgende mere detaljeret kommuneplantillæg og byggeretsgivende lokalplaner.  

Supplerende bestemmelser 

Området skal inden for en årrække udvikles til en nye selvstændig bydel.  
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Forinden der kan udarbejdes kommuneplantillæg og byggeretsgivende lokalplaner for dele af området, skal 

der udarbejdes en dispositionsplan for området med tilhørende kommuneplantillæg som fastlægger en 

overordnet bystruktur og disponering af det samlede område, herunder en plan for håndtering af 

regnvand. Dispositionsplanen skal fastlægge fordelingen af boliger, erhverv og offentlig service samt en 

plan for etapevis udbygning. Indtil da kan den nuværende lovlige anvendelse videreføres. 

Regnvandsdispositionsplanen skal beskrive håndteringen af hverdagsregn og spildevandshåndteringen 

samt tage højde for ekstremregn og klimatilpasning i forhold til Koldkær Bæk. Planen skal indeholde en 

etapeinddeling således, at udviklingstakten kan tilrettelægges uden nødvendighed for regnvandsbassiner 

indenfor hvert enkelt lokalplanområde. 

Boligbebyggelsen skal være en blanding af etageboliger, forskellige former for tæt-lav boligbebyggelse, 

herunder dobbelthuse og fritliggende boliger.  

Mindst 25% af det samlede boligetageareal skal være almene boliger, som fordeles med mindre enheder 

jævnt i bydelen. 

Bebyggelsens placering og udformning skal tilpasses det eksisterende terræn og fastlægges under særlige 

hensyn til bevarelse af områdets landskabs- og naturværdier. Terrænreguleringer kan dog foretages alene 

med det formål at sikre arealer mod oversvømmelse.  

Mellem landsbyen Brendstrup og den nye bydel skal der sikres en bufferzone i form af en grøn kile så det er 

tydeligt visuelt hvornår landsbyen stopper og den nye bydel begynder. 

Vandhullerne må ikke blive påvirket og kan ikke kan indgå i regnvandshåndteringen. Der skal holdes en 
afstand på 10 meter bebyggelse til de §3 beskyttede vandhuller. 
 
På arealer der er registreret som sårbare for grundvandet er der krav om maksimal befæstelse af arealer på 

30 % for bolig og 50 % for erhverv.  

Ud over det eksisterende skovområde og opholdsarealer til de enkelte bebyggelser skal mindst 5% af det 

samlede område udlægges til offentligt tilgængelige grønne områder. 

Indenfor støjkonsekvensområdet omkring de to heliports på Aarhus Universitetshospital kan der ikke 

etableres støjfølsom anvendelse. 

 

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE – MILJØVURDERING 

Miljørapporten1  behandler de miljøemner, som er vurderet at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet 

i forslag til Kommuneplantillæg nr. 97 til kommuneplan 2017. 

For mange af miljøemnerne er der dog generelt den begrænsning, at miljøpåvirkningerne ikke kan vurderes 

på det overordnede niveau som et overordnet kommuneplantillæg har, fordi indvirkningerne afhænger af, 

hvordan den efterfølgende og mere detaljerede planlægning gennemføres. 

 
1 Miljøvurderingen er foretaget efter miljøvurderingsloven, Lov nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM)   
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De planlægningsmæssige ændringer ift. Kommuneplan 2017 betyder, at der inden for planområdet på 184 

ha kan etableres en blandet bydel med 12 – 14.000 indbyggere, hvor der blandt andet gives mulighed for 

udbygning med boliger, servicefunktioner, erhverv og hvor byen skal have et grønt udtryk. 

Emner i miljørapporten er udvalgt af Aarhus Kommune og på baggrund af en høring af berørte 

myndigheder og omfatter: Arealforbrug, påvirkning af erhverv, grundvand, vandløb, skove og natur og 

kulturarv, støj, vejinfrastruktur, byens funktioner, energi og bæredygtighed og forholdet imellem. 

En ny bydel vil medføre markante ændringer. Planområdet består i dag primært af jordbrugserhverv 

betjent med mindre veje i det åbne land, hvor Marienlystvej er belastet med en del pendlertrafik. I 

Kommuneplan 2017 er der planlagt for en ny stor trafikvej fra Viborgvej til Paludan-Müllers Vej for bl.a. at 

aflaste de lokale veje. Vejen skal også være den overordnede vej til den nye bydel. 

Indbyggermæssigt er det en bydel mindre end Tilst (ca. 16.000 indbyggere) og større end Lystrup (ca. 

10.000 indbyggere), men med den væsentlige forskel, at de to bysamfund udgør et meget større 

arealudlæg.  

Hvis man skal nå målet, om en ny grøn bydel med plads til ca. 12-14.000 indbyggere, vil der skulle bygges 

tættere og højere. 

I dele af området syd for Marienlystvej er der forventning om byvækst, da der er udpeget perspektivareal 

op mod eksisterende erhvervs- og boligområder, men i størstedelen af området nord for Marienlystvej er 

der planlagt for skovrejsning bl.a. som beskyttelse af grundvandet, men også for at opnå rekreative 

sammenhænge mellem eksisterende skove og naturområder vest og nord for Aarhus. 

Landskabeligt ligger området på et plateau, som skråner mod nord og den naturlige afstrømning for 

regnvand sker ned mod Egådalen og de to mindre vandløb Brendstrup Grøften og Koldkær Bæk. I 

princippet gør det samme sig gældende for grundvandet. Indvindingsoplandet til Kasted Vandværk dækker 

en stor del af den vestlige del af planområdet, hvor halvdelen består af sårbart grundvandsområde, hvor 

der er stor grundvandsdannelse. 

Byudviklingen tager hensyn til den eksisterende natur samt indarbejder konsekvenszoner ift. støj fra 

heliport, erhvervsområde og kommende vej, så der ikke bygges boliger i disse områder. 

Med byudvikling mister man muligheden for at skabe sammenhæng i skovene mellem Vestereng og True 

Skov. Samtidig bliver beskyttelse af grundvandsressourcerne udfordret, da det skal ske gennem nødvendige 

hensyn i byudviklingen. Kasted Vandværks forsyningstilladelse dækker med den nuværende byudvikling 

over 40 % af drikkevandsforsyningen i det nordlige Aarhus og udgør derfor en væsentlig el af den samlede 

forsyning. 

I den videre planlægning bør der lægges vægt på bæredygtighed, klima og beskyttelse af de naturgivne 

ressourcer. Det betyder, at der i den videre planlægning af bydelen bør sikres, at indvirkningen begrænses 

bl.a. ved at: 

• Sikre mindre fodaftryk i område med sårbart grundvand og indrette byen, så forurening af 
grundvandet mindskes og der sikres en fortsat mulig grundvandsdannelse. 

• Tage hensyn til vandløbenes sårbarhed og tilbageholde regnvand i planområdet, hvor det også kan 
indgå i den rekreative indretning. 

• Tage hensyn til byens møde med det åbne land og mindske den landskabelige påvirkning. 

• Tage hensyn til byens indretning ift. støj fra erhvervsområde, heliport og den kommende store 
trafikvej 
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• Finde løsninger på barriereeffekten fra den store trafikvej, så der kommer en sammenhængende 
by.  

• Aarhus Kommune skal være CO2 neutral i 2030. Der er derfor behov for, at der er ekstra fokus på 
disse emner i forbindelse med udviklingen af den nye by. 

• Arbejde med bæredygtige tiltag, som en løsning ift. ovenstående udfordringer 
 

Der er ikke behov for overvågning på det nuværende planniveau, men det skal bemærkes, at Aarhus 

Kommune løbende følger med i udviklingen i vandkvaliteten af grundvandet, påvirkningen af vandløb samt 

kapaciteten på vejene. 
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BILAG 2: MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 97 TIL
KOMMUNEPLAN 2017



15. december 2020 

Miljøvurdering  

af forslag til kommuneplantillæg nr. 97 til kommuneplan 2017 

Byudvikling i Brendstrupkilen 
 

Indledning 
Aarhus Byråd ønsker med forslag til kommuneplantillæg nr. 97 til kommuneplan 2017 at muliggøre 
planlægning af en ny bydel på 184 ha beliggende vest for landsbyen Brendstrup, nordøst for Tilst og syd for 
Revelhøjvej. 
 
Forud for planlægningen er der gennemført en forudgående høring med indkaldelse af idéer og forslag, 
som baggrund for udarbejdelse af forslaget til kommuneplantillæg (herefter kaldet planforslag). 
Planforslaget fastlægger konkret anvendelse af arealer og er dermed omfattet af lov om miljøvurdering1, 
som indebærer en vurdering af, om planændringen kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet i bred 
forstand. 
 
Beslutningen om, at udarbejde en miljørapport og hvilke emner der skal medtages, er foretaget i den 
forudgående proces ud fra en screening af planforslaget og en høring af berørte myndigheder.  
 
Miljørapporten er udarbejdet af Aarhus Kommune og målet er, at miljørapporten skal kvalificere den 
efterfølgende offentlige debat og politiske behandling af planen ved at synliggøre ændringer ift. den 
eksisterende planlægning og de mulige indvirkninger, det kan medføre på miljøet.  
 
Miljørapporten er som planen på et overordnet niveau, hvor nærmere vurdering af de konkrete 
konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende mere detaljerede planlægning og screeningen af disse 
planer. 
 
Miljørapporten tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter kravene til proces og indhold.  
 
Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet inden for et bredt 
miljøbegreb, der omfatter biologisk mangfoldighed, flora og fauna, befolkningen, menneskers sundhed, 
jordbund og jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder 
kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk kulturarv, større menneskeskabte 
katastroferisici og ulykker, ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem ovennævnte faktorer. 
 
De miljøemner, som vurderes at kunne være væsentlige, er fundet efter en gennemgang (screening) af 
ændringerne i plangrundlaget. På baggrund screeningen er der udarbejdet et afgrænsningsnotat. Den 
konkrete afgrænsning af miljørapportens indhold er dels sket i en intern proces i kommunen og dels 
gennem høring af berørte myndigheder.  
 

  

                                                           
1
 Lov nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)   
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1. IKKE teknisk resume 
 
 
Miljørapporten2  behandler de miljøemner, som er vurderet at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet 
i forslag til Kommuneplantillæg nr. 97 til kommuneplan 2017. 
 
For mange af miljøemnerne er der dog generelt den begrænsning, at miljøpåvirkningerne ikke kan vurderes 
på det overordnede niveau som et overordnet kommuneplantillæg har, fordi indvirkningerne afhænger af, 
hvordan den efterfølgende og mere detaljerede planlægning gennemføres. 
 
De planlægningsmæssige ændringer ift. Kommuneplan 2017 betyder, at der inden for planområdet på 184 
ha kan etableres en blandet bydel med 12 – 14.000 indbyggere, hvor der blandt andet gives mulighed for 
udbygning med boliger, servicefunktioner, erhverv og hvor byen skal have et grønt udtryk. 
 
Emner i miljørapporten er udvalgt af Aarhus Kommune og på baggrund af en høring af berørte 
myndigheder og omfatter: Arealforbrug, påvirkning af erhverv, grundvand, vandløb, skove og natur og 
kulturarv, støj, vejinfrastruktur, byens funktioner, energi og bæredygtighed og forholdet imellem. 
 
En ny bydel vil medføre markante ændringer. Planområdet består i dag primært af jordbrugserhverv 
betjent med mindre veje i det åbne land, hvor Marienlystvej er belastet med en del pendlertrafik. I 
Kommuneplan 2017 er der planlagt for en ny stor trafikvej fra Viborgvej til Paludan-Müllers Vej for bl.a. at 
aflaste de lokale veje. Vejen skal også være den overordnede vej til den nye bydel. 
 
Indbyggermæssigt er det en bydel mindre end Tilst (ca. 16.000 indb.) og større end Lystrup (ca. 10.000 
indb.), men med den væsentlige forskel, at de to bysamfund udgør et meget større arealudlæg.  
 
Hvis man skal nå målet, om en ny grøn bydel med plads til ca. 12-14.000 indbyggere, vil der skulle bygges 
tættere og højere. 
 
I dele af området syd for Marienlystvej er der forventning om byvækst, da der er udpeget perspektivareal 
op mod eksisterende erhvervs- og boligområder, men i størstedelen af området nord for Marienlystvej er 
der planlagt for skovrejsning bl.a. som beskyttelse af grundvandet, men også for at opnå rekreative 
sammenhænge mellem eksisterende skove og naturområder vest og nord for Aarhus. 
 
Landskabeligt ligger området på et plateau, som skråner mod nord og den naturlige afstrømning for 
regnvand sker ned mod Egådalen og de to mindre vandløb Brendstrup Grøften og Koldkær Bæk. I 
princippet gør det samme sig gældende for grundvandet. Indvindingsoplandet til Kasted Vandværk dækker 
en stor del af den vestlige del af planområdet, hvor halvdelen består af sårbart grundvandsområde, hvor 
der er stor grundvandsdannelse. 
 
Byudviklingen tager hensyn til den eksisterende natur samt indarbejder konsekvenszoner ift. støj fra 
heliport, erhvervsområde og kommende vej, så der ikke bygges boliger i disse områder. 
 
Med byudvikling mister man muligheden for at skabe sammenhæng i skovene mellem Vestereng og True 
Skov. Samtidig bliver beskyttelse af grundvandsressourcerne udfordret, da det skal ske gennem nødvendige 
hensyn i byudviklingen. Kasted Vandværks forsyningstilladelse dækker med den nuværende byudvikling 

                                                           
2
 Miljøvurderingen er foretaget efter miljøvurderingsloven, Lov nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM)   
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over 40 % af drikkevandsforsyningen i det nordlige Aarhus og udgør derfor en væsentlig el af den samlede 
forsyning. 
I den videre planlægning bør der lægges vægt på bæredygtighed, klima og beskyttelse af de naturgivne 
ressourcer. Det betyder, at der i den videre planlægning af bydelen børl sikres at indvirkningen begrænses 
bl.a. ved at: 
 

 Sikre mindre fodaftryk i område med sårbart grundvand og indrette byen, så forurening af 

grundvandet mindskes og der sikres en fortsat mulig grundvandsdannelse. 

 Tage hensyn til vandløbenes sårbarhed og tilbageholde regnvand i planområdet, hvor det også kan 

indgå i den rekreative indretning. 

 Tage hensyn til byens møde med det åbne land og mindske den landskabelige påvirkning. 

 Tage hensyn til byens indretning ift. støj fra erhvervsområde, heliport og den kommende store 

trafikvej 

 Finde løsninger på barriereeffekten fra den store trafikvej, så der kommer en sammenhængende by.  

 Aarhus Kommune skal være CO2 neutral i 2030. Der er derfor behov for, at der er ekstra fokus på 

disse emner i forbindelse med udviklingen af den nye by. 

 Arbejde med bæredygtige tiltag, som en løsning ift. ovenstående udfordringer 

 
 
Der er ikke behov for overvågning på det nuværende planniveau, men det skal bemærkes, at Aarhus 
Kommune løbende følger med i udviklingen i vandkvaliteten af grundvandet, påvirkningen af vandløb samt 
kapaciteten på vejene. 
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2. Planens indhold 
Forslaget til kommuneplantillæg fastlægger på overordnet niveau mål, retningslinjer og rammer for bl.a. 
den fysiske udvikling. Derfor skal planforslaget vurderes på samme niveau. Miljøvurderingen koncentrerer 
sig derfor om generelle vurderinger af forhold, der kan have en indvirkning på miljøet, og hvilke afbødende 
foranstaltninger, der bør overvejes at inddrage i forbindelse med den videre planlægning.  
 
Aarhus Kommune ønsker med kommuneplantillægget at sikre et øget udbud af byggegrunde og 
udviklingsområder, for at kunne tilgodese efterspørgslen til boliger. 
 
Formålet er at give mulighed for udvikling af en grøn bydel, hvor der er plads til blandede boformer og 
boligtyper. Området vil rumme bebyggelse i 1 - 3 etager, herunder boliger i en blanding af etageboliger tæt-
lav og åben-lav samt skole, institutioner, butikker og en mindre andel erhverv. Enkelte områder kan 
fortættes yderligere med bebyggelse i op til 5 etager.  
 

I det samlede planområde på 184 ha forventes der, at bliver 
plads til omkring 12-14.000 nye indbyggere (svarende til 2-3 
års vækst i Aarhus området). Kommuneplantillægget skal 
desuden sikre, at der i den kommende detailplanlægning 
reserveres arealer til offentlige funktioner og rekreative 
grønne områder, herunder arealer til sports- og rekreative 
aktiviteter. Der er allerede i dag få grønne områder, hvor 
størstedelen er beskyttet som fredskov. 
 
Aarhus kommune er desuden i den igangværende 
kommuneplanlægning ved at revidere arealbehovet i form 

af en Erhvervstemaplan og en Temaplan Arealer til alle boligtyper, som dette kommuneplantillæg bliver et 
supplement til. 
 
Gennem området skal der forløbe en stor trafikvej, som skal forbinde Viborgvej med Paludan-Müllers Vej 
og måske Søftenvejen. Vejen fremgår af Kommuneplan 2017 og den videre planlægning af vejen vil foregå i 
eget spor med tilhørende miljøkonsekvensvurdering (VVM). Det vil være en forudsætning for den samlede 
byudvikling, at der sker en eller anden form for udbygning af infrastrukturen, som supplement til områdets 
mindre veje. 
 
Indbyggermæssigt er det en bydel mindre end Tilst (ca. 16.000 indb.) og større end Lystrup (ca. 10.000 
indb.), men med den væsentlige forskel, at de to bysamfund udgør et meget større arealudlæg.  
 
Hvis man skal nå målet, om en ny grøn bydel med plads til ca. 12-14.000 indbyggere, vil der skulle bygges 
tættere og højere. 
 
Der fastlægges med kommuneplantillægget ikke en detaljeret placering af byfunktionerne, da 
kommuneplantillægget alene er en overordnet ramme, der efterfølgende skal udmøntes via en 
udviklingsplan. Udviklingsplanen skal følges op med et mere detaljeret kommuneplantillæg og 
byggeretsgivende lokalplaner. Disse skal også vurderes efter reglerne i miljøvurderingsloven. 
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3. De nuværende miljø- og planforhold (0-scenariet) 
 
Planområdet er landskabsmæssigt udpeget, som et område med god landskabskarakter. Den sydlige del af 
planområdet ligger på et højt beliggende let skrånende plateau, som nord for Marienlystvej bliver til et 
småbakket bakkelandskab, der skråner ned mod Revelhøvej.  
 
De høje arealer og skråningen er tydeligt synlige fra den nye by i Lisbjerg. Planområdet består af 
enkeltliggende ejendomme, gartnerier og jordbrugsarealer afgrænset af levende hegn. Naturindholdet 
begrænser sig til fem mindre solitære naturlokaliteter og et kommunalt fredskovsareal. Der er 
skovbyggelinje omkring skoven. 
 
Mod sydvest grænser området op til eksisterende boligområder og et område med produktionserhverv, 
mod syd til en landskabskile og økologisk forbindelse, mod øst til kolonihaver og landsbyen Brendstrup og 
mod nord til Revelhøjvej, åbne jordbrugsarealer og enkeltliggende ejendomme.  
 
Dele af planområdet er pålagt konsekvenszoner pga. støj fra henholdsvis området med produktionserhverv 
og fra heliporten til ambulanceflyvning på Aarhus Universitetshospital. anvendes. Der er i disse zoner ikke 
mulighed for at etablere følsom anvendelse som f.eks. boliger. 
 
Den nordvestlige del af området ligger inden for indvindingsoplandet til Kasted Vandværk og er samtidig 
udpeget, som sårbart område og OSD.  
 
Arealerne nord for Revelhøjvej er udlagt til skovrejsning, som en del af Aarhus Kommunes samlede plan for 
skovrejsning i de områder, hvor der er behov for grundvandsbeskyttelse og/eller i de områder hvor det kan 
bibringe et rekreativt potentiale for byen. Den primære afstrømning af overfladevand fra området sker 
mod nordøst til Koldkær Bæk enten via dræn eller via naturlig afstrømning og tilbageholdelse i lavninger i 
markerne. 
 
Øst vest gennem området forløber Marienlystvej, som i dag fungerer som den primære forbindelsesvej 
mellem Skejby og Tilst og som også bruges som pendlerrute i morgen- og eftermiddagstimerne, hvor den er 
tæt trafikeret. Revelhøjvej, som definerer den nordøstlige afgrænsning fungerer som er en mindre lokalvej 
mellem Kasted og Brendstrup. Gennem området syd-nord forløber en 150 KV højspændingsledning. 
 

Plangrundlag  
Arealer er i dag omfattet af kommuneplanens rammeområder 50005LA, 250006LA, 250007LB, 250803BO, 
250804RE og 250805JO samt gældende retningslinjer i Kommuneplan 2017. Inden for området er der 
lokalplan 169 for højspændingsledningen og lokalplan 667 for Storbylandsbyen. Alle arealer på nær 
Storbylandsbyen ligger i landzone. 
 
Ud af de 184 ha er: 

 Ca. 50 ha syd for Marienlystvej i kommuneplanen udlagt til perspektivareal og interesseområde for 
byudvikling efter 2029. 

 Ca. 17 ha udlagt til rekreative formål (idrætsanlæg). 

 Ca. 12 ha omfattet af lokalplan nr. 667 til eksperimenterende boligbebyggelse til udsatte 
befolkningsgrupper, hvoraf ca. 3 ha er bebygget og rummer Storbylandsbyen. 

 De resterende 105 ha udlagt som bynært landskab i kommuneplanen, hvoraf en del syd for 
Marienlystvej er fredskov og hovedparten af arealerne nord for vejen er udpeget til skovrejsning. 

 Endelig er der en reservation til en ny vej fra Viborgvej og til Paludan Müllers Vej i kommuneplanen. 
 

Side 400



 
Figur xx: Afgrænsningen af den nye by Brendstrup sammenholdt med ny vej og rammeområder i 
Kommuneplan 2017 
 

Alternativer 
Det eneste alternativ der vurderes på, er gennemførelse af den nuværende planlægning (0 alternativet), 
hvor en stor del af området tilplantes med skov og den øvrige del fortsat er udlagt til jordbrugserhvervet. 
 
Ved 0 alternativet forventes der forsat behov for en ny vejforbindelse fra Viborgvej til Paludan-Müllers Vej. 
 

Forhold til kommuneplanen 
Planforslaget er et tillæg til Kommuneplan 2017. Med vedtagelsen af Planstrategi 2019 lægges der kun op 
til en delvis revision af kommuneplanen, der primært sker via følgende ni temaplaner, der har status af 
kommuneplantillæg: Arealer til alle boligtyper, Omstilling til grøn energi, Sammenhæng mellem 
naturområder, Landskabet, En grønnere by med mere blåt, Vindmøller og solenergianlæg, Erhvervsarealer, 
detailhandelsplanlægning samt Oversvømmelse og erosion. 
 
Temaplan: ”Arealer til alle boligtyper” og kommuneplantillæg nr. 86 til Kommuneplan 2017” har til formål 
at sikre arealer til boligudviklingen, så der er grundlag for en boligtilvækst af forskellige boligtyper i form af 
etageboliger, tæt lav og fritliggende boliger. Temaplanen, som omfatter et samlet arealudlæg på 400 ha til 
boliger fordelt på 27 nye rammeområder, skal samtidig sikre, at den kommende boligudvikling på barmark 
udtrykkes i blandede boligformer, så der også kan findes plads til at håndtere efterspørgslen på grunde til 
fritliggende boliger for borgere der ønsker at forblive i Aarhus Kommune, eller flytte hertil.  
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Planforslaget bliver dermed et supplement til kommuneplantillæg nr. 86 og den konkrete udmøntning af 
planstrategiens sigte, som skal sikre bredden i boligudbuddet på tværs af forskellige aldersgrupper og 
familiemønstre. 
 

4. Miljømål  
Planforslaget skal medvirke til at opfylde en række af Aarhus Kommunes mål på miljø- og planområdet: 
 
Vandområdeplan 2015 - 2021 

 Miljømålet for Koldkær Bæk er god økologisk og kemisk tilstand. Det betyder, at der er en svag 

afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet. 

 Miljømålet for grundvandsforekomsten er god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. Det betyder, 

at der skal være vandbalance og tilstrækkelig rent vand ift. de tilknyttede vandløb, søer og natur, så 

de kan opfylde deres miljømål. 

 
Bæredygtighed og klima 
FN’s 17 verdensmål er indarbejdet i Planstrategi 2019, som en del af den strategi der skal arbejdes med ifm. 
byudvikling for at bidrage til den globale ansvarlighed og realisering af målene. Det gælder i særdeleshed 
det 11. mål, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund samt det 13. mål, som handler om 
klimaindsatsen.  
 
Det er Aarhus Kommunes mål at være et CO2 neutralt samfund i 2030. 
 
Arealforbrug 
Kommuneplan 2017 har et mål om at udvikle Aarhus som en tættere by og dermed spare på inddragelse af 
nye arealer til byvækst og dermed spare på ressourcerne. Derudover er der verdensmål nr. 11 om 
bæredygtige byer, som indgår i Planstrategien.  
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5. Afgrænsning af emner til miljøvurdering 
Der er gennemført en høring af miljøvurderingens afgrænsning og indhold hos følgende myndigheder: 

 Erhvervsstyrelsen, da arealer i åbent land inddrages til byudvikling og der planlægges i nærheden af 
produktionserhverv 

 Miljøstyrelsen, da en ny by kan påvirke landskab, arealer med fredskovsnoteringer og arealer 
udlagt med skovbyggelinje samt vandområdeplanens målsætninger for overfladevand og 
grundvand. 

 Energistyrelsen, da en ny by medfører øget energiforsyning samt byudvikling omkring eksisterende 
150 KV-ledning 

 Landbrugsstyrelsen, da en ny by betyder inddragelse af arealer udlagt til jordbrugsformål 

 Moesgaard Museum, da der er registreret enkeltfund fra Oldtiden og spredte fund af ikke fredede 
fortidsminder. 
 

Der er kommet bemærkninger fra Moesgaard Museum og Energistyrelsen. De er indarbejdet i 
afgrænsningsnotatet (bilag 1) og det er vurderet at følgende emner skal miljøvurderes: 
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Internationale beskyttelsesområder - - - - - - - - - 

Vandplanerne - - x - - - - - - 

Miljøet generelt (støj og trafik) - - - - - x x x - 

Biologisk mangfoldighed x - x x - - - - - 

Befolkningen x - - x - x x - - 

Menneskers sundhed - x - - - x x - - 

Fauna og flora x - x x - - - - - 

Jordbund x - - - - - - - - 

Vand - x - - - - - - - 

Luft - - - - - - - - - 

Klimatiske faktorer - - - - - - - - x 

Materielle goder x x - - - - - - - 

Landskab - - - - - - - - - 

Kulturarv og kirker samt deres omgivelser - - - - - - - - - 

Arkitektonisk og arkæologisk arv - - - - x - - - - 

Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer x - x x - - - - x 

Andre miljøpåvirkninger - - - - - - - - - 

Samspillet mellem emnerne - - - - - - - - - 

Skema 5.1:  Afgrænsning af emner til miljøvurdering. Venstre side oplister miljøvurderingslovens miljøfaktorer og højre side de 
emner, som er vurderet relevante at miljøvurdere om de har en væsentlig indvirkning. 
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6. Miljøvurdering 
Planforslaget lægger retning for den efterfølgende planlægning af en ny bydel, herunder for placering af 
infrastruktur, som er nævnt i lovens bilag 2 og der kan ikke på forhånd afvises væsentlige miljøpåvirkninger. 
Aarhus kommune har derfor vurderet at planforslaget skal miljøvurderes. I screeningen er det vurderet, at 
ovenstående emner i skema 5.1 skal indgå i miljøvurderingen, da det ikke kan afvises, at der kan være en 
væsentlig indvirkning. 
 
Formålet med miljørapporten er åbenhed om beslutninger ift. borgere og politikere, så beslutninger kan 
træffes på så oplyst et grundlag som muligt. 
 

Arealforbrug og inddragelse af arealer til byvækst,  
Der er både i EU og Verdensmålene målsætninger om, at inddragelse af nye arealer til byformål og veje skal 
mindskes. Aarhus Kommune har også i en længere periode arbejdet på at begrænse inddragelsen af nye 
arealer og har i stedet fokuseret på fortætning. Der er fortsat plads i kommuneplanen til at opfylde 
boligbehovet samlet set, men der findes kun begrænsede udlæg til fritliggende boliger.  
 
Alligevel er det vurderet, at der er et behov for inddragelse af arealer til ny by for at supplere med nye 
boligtyper. Sammenlignet med andre byer, som f.eks. Lystrup og Tilst, så bliver tætheden planområdet 
større, da de nævnte bysamfund har et større arealforbrug pr indbygger. Det er derfor en forholdsvis 
begrænset inddragelse af areal set i forhold til antallet af nye indbyggere, men fortsat et større forbrug end 
i den tætte by.  
 
Nogle arealer får ikke ændret anvendelse eller skal anvendes til grønne kiler og en allerede planlagt vej. 
 
I forhold til arealanvendelsen arbejdes der i den igangværende Temaplan for de Blå-Grønne forbindelser 
med større arealudlæg i større byudviklingsområder, hvor der skal sikres plads til det grønne svarende til 5 
% af det samlede grundareal til parker o.lign. , hvilket bliver en præcisering af retningslinje 23 i 
Kommuneplan 2017, som allerede nu inddrages i planforslaget.   
 
I meget runde tal kan et forventet arealbogholderi se ud som følgende: 
 
Arealanvendelse Areal Areal 

Planområdet  184 ha 

Eksisterende bebyggelse (Storbylandsbyen)  2,5 ha 

Fredskov  13,5 ha 

Planlagt stor trafikvej (1,4 km lang og ca. 40 m bred)  6 ha 

Areal til rådighed for planlægning  162 ha 

Skole og idræt incl. boldbaner 15 ha  

Lokalt detailhandelscenter (ca. 2 m
2
/indbygger) 10 ha  

Institutioner (vuggestuer og børnehaver) 3 ha   

Støjvolde langs med den overordnede vej, som evt. også kan anvendes rekreativt  5 ha  

Regnvandsbassiner 10 ha  

Parker 9 ha  

Støjkonsekvenszone heliport (ikke egnet til følsom anvendelse) 9 ha  

Højspændingsledning (ikke egnet til følsom anvendelse) 5 ha  

Konsekvenszone omkring produktionserhverv (ikke egnet til følsom anvendelse) 11 ha  

Arealer til andre formål eller ikke egnede til boliger 77 ha  

Arealoverskud til boligbebyggelse  85 ha 

 
Inddragelse af arealer til byvækst betyder et varigt tab af jordbrugsarealer til fødevareproduktion og 
muligheden for at omdanne arealerne til skov.  
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Påvirkning af produktionserhverv ved Blomstervej 
I Erhvervstemaplanen udlægges erhvervsområdet ved Blomstervej til produktionserhverv og der udlægges 
en konsekvenszone, som rækker 150 m ind i planområdet. Formålet med konsekvenszonen er at beskytte 
produktionsvirksomhederne imod begrænsninger som følge af byudvikling (følsom arealanvendelse) på 
naboarealer. Der kan derfor ikke etableres boliger, institutioner og lign. indenfor konsekvenszonen. 
 
Det meste af erhvervsområdet er udbygget og der er adskillige fødevare eller fødevaregrosistvirksomheder 
i området. Der er derfor ud fra den nuværende sammensætning af virksomheder bindinger på, hvilke 
virksomheder, der hensigtsmæssigt kan placere sig i området. Ud fra kendskabet til de nuværende 
virksomheder vurderes der ikke at være gener som rækker udover konsekvenszonen og ind i planområdet i 
form af lugt, støv og støj. 
 
Samlet set vurderes planforslaget ikke at medføre begrænsninger for hverken erhvervsområdets 
produktionsvirksomheder eller for byudvikling uden for konsekvenszonen. 
 

Påvirkning af grundvand og overfladevand, herunder klimatilpasning,  
Når der etableres en by, vil en meget større del af fladerne blive befæstet med veje, pladser og huse. Det 
kan både påvirke mængden af dannet grundvand, fordi nedsivningsmuligheden mindskes, men kan også 
påvirke kvaliteten af grundvand pga. miljøfremmede stoffer i det regnvand, der fortsat kan nedsive.  
 
Den øgede befæstelse vil desuden påvirke bortledning af regnvand, som vil løbe hurtigere af fladerne end 
af markerne, hvor det i dag forsinkes naturligt eller nedsiver. Det kan medføre en øget påvirkning i 
vandløbene. Byen skal derfor indrettes, så den stadig kan tilbageholde regnvand.  
 
Overordnet sagt skal der i planområdet fortsat være plads til at danne grundvand, men også plads, hvor 
overfladevand kan forsinkes, så det ikke skader vandløbene. 
 

Grundvand 
I den nordvestlige del af planområdet svarende til et område på ca. 77 ha er der særlige 
drikkevandsinteresser (OSD) samt indvindings- og grundvandsdannende opland til boringerne for det 

nærmeste vandværk ”Kastedværket”. Heraf er de ca. 33 ha 
kortlagt, som sårbart grundvandsområde, hvor det beskyttende 
lerlag er tyndt. Det sikrer bedre grundvandsdannelse, men øger 
også risikoen for forurening. Der er derfor særligt i disse 
områder grund til sikre en kombination af lav befæstelsesgrad 
og høj beskyttelse af grundvandet. 
 
Kastedværket indgår i Aarhus Vands drikkevandsforsyning af det 
nordlige Aarhus og værket har en tilladelse til at indvinde 3,8 
mio. m³ grundvand pr. år. Da en stor del af kommunens vækst 
sker i det nordlige Aarhus, stiger Aarhus Vands samlede behov 
for drikkevandsforsyning over de næste 10 år. Ud fra 
kommuneplanens forventninger til befolkningstilvækst dækker 

Kastedværket 41-46 % af den samlede forsyning i det nordlige forsyningsområde og bidrager derfor 
væsentligt til den samlede forsyning. Der er behov for at beskytte indvindingen, da en del boringer allerede 
i dag er påvirket med miljøfremmede stoffer.  Øget befæstelse vil samtidig påvirke indvindingsoplandets 
udstrækning og øge risikoen for, at en større del af grundvandet indvindes fra andre områder med by.  
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For de nye boligområder beliggende i sårbare drikkevandsområder i planforslaget er der stillet krav til en 
begrænsning af befæstelsesgraden for at mindske tabet af dannet grundvand.  Byen bør derfor i denne del 
udarbejdes med et lavt ”fodaftryk” f.eks. ved at placere en større andel af parkerne eller have en lavere 
udnyttelse af arealerne her. 
 

Håndtering af regnvand  
Størstedelen af planområdet har naturlig vandafstrømning mod Koldkær Bæk, som ligger nord for 
planområdet. Koldkær Bæk er ikke særlig robust og allerede kraftig hydraulisk påvirket af afstrømning fra 
andre ældre byområder i Skejby området. Konsekvensen er, at der er behov for ekstra plads til forsinkelse 
af regnvand inden for planområdet end der normalt er behov for fra tilsvarende områder. Af samme årsag 
blev der i forbindelse med byggeriet af Aarhus Universitetshospital stillet krav om en række store 
regnvandsbassiner og der arbejdes konkret med et klimatilpasningsprojekt på Vestereng.  
 
Ud fra grove erfaringstal fra andre områder i Aarhus forventes det, at der bliver behov for omkring 10 ha til 
regnvandsbassiner. De terrænnære jordlag er meget lerede i planområdet og det vurderes derfor 
umiddelbart at være svært at kombinere håndtering af regnvand med lokal nedsivning uden for de sårbare 
områder for at mindske behovet for arealudlæg til regnvandsbassiner.  
 

Regnvandsdispositionsplan 
Der er ikke udarbejdet en regnvandsdispositionsplan som grundlag for planforslaget. Ved andre større 
byudviklingsområder svarende til Lisbjerg og Nye er der først i forbindelse med udviklingsplanen / 
helhedsplanen udarbejdet en regnvandsdispositionsplan.  
 
Regnvandsdispositionsplanen skal beskrive håndteringen af hverdagsregn og spildevandshåndteringen 
samt tage højde for ekstremregn og klimatilpasning. Regnvandsdispositionsplanen skal derfor være i tråd 
med udbygningstakten og udviklingen af planområdet og udarbejdes dermed bedst sammen med 
udviklingsplanen.  
 
I regnvandsdispositionsplanen skal der tages højde for: 

 At lavest-liggende områder for et givet vandopland skal benyttes til bassinplacering.  
 At der udlægges regnvandstracéer, som sikrer at et givet vandopland kan aflede til bassinet.   
 At kommende delplanområder som udgangspunkt afgrænses, så de følger naturlige oplande til 

vandløb og leder regnvandet via planlagte regnvandstracéer.  
 
Planforslaget indeholder en retningslinje, som sikrer, at der sammen med udviklingsplanen eller anden 
overordnet planlægning udarbejdes en regnvandsdispositionsplan for det samlede planområde, som 
fastlægger principper for afledning og sikrer de nødvendige arealer til forsinkelse og nedsivning af 
regnvand.  
 
Regnvandsdispositionsplanen skal desuden danne grundlag for et nødvendigt tillæg til spildevandsplanen. 
 
Ved tilrettelæggelsen af afvandingen skal fremtidige klimaændringer indtænkes, hvilket kan betyde behov 
for mere areal.  Afledning af vand kan med derfor med fordel tænkes ind i grønne rekreative forbindelser i 
området, så der opnås en dobbeltfunktion. 
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Påvirkning af natur samt eksisterende skov og muligheden for ny skov 
 

Eksisterende natur og skov i planrådet 
Planområdet består hovedsageligt af dyrkede arealer, som udnyttes jordbrugsmæssigt til planteavl, 
juletræer eller gartneri. Især på arealerne syd for og lige nord for Marienlystvej er der karakteristiske 
levende hegn i skel og omkring bygninger. Naturindholdet begrænser sig til fem mindre solitære 
vandhuller samt et yngre skovområde på knap 14 ha. Skoven er plantet i 90’erne med en egetræs- og en 
normansbevoksning, men udvikler sig i dag naturligt mod en blandet skov. Der er ikke konstateret bilag IV-
arter knyttet til de enkelte skov- og naturlokaliteter. Der er dog i skovarealet konstateret masser af vildt. 
 
De 8 ha med egetræ har en fredskovsnotering. Da det samlede skovareal er kommunalt ejet vurderes hele 
skoven at være omfattet af fredskovspligt. En del af det sydøstlige hjørne af helhedsplanen er omfattet af 
skovbyggelinje både fra denne skov samt fra andre skove uden for planområdet.  

 
Skoven er omfattet af bestemmelser om fredskov og nærområdet til de beskyttede vandhuller sikres i 
planforslaget. For at undgå at skoven og vandhullerne samt plante og dyreliv knyttet til disse påvirkes af 
byudviklingen skal der i den videre planlægning sikres tilstrækkelige bufferzoner ud mod bebyggelser. For 
skove er der en skovbyggelinje på 300 m, som der kan dispenseres en mindre afstand. Her er et vigtigt 
element at beskytte påvirkning af skovbrynet, der er et meget vigtige for skoves biodiversitet. 
 

Ny natur og mulige skovrejsningsarealer i planrådet 
Inden for planområdet er der i Kommuneplan 2017 udpeget skovrejsningsarealer på 70 ha. Disse arealer vil 
ikke kunne realiseres som skov, når planområdet udvikles til by og vil dermed også påvirke den 
landskabelige indvirkning. 
 
De potentielle skovarealer indgår i strategien om at nye skove sammen med naturarealer skal forbinde True 
Skov til Vestereng, og dermed omkranse den nordvestlige del af Aarhus med natur og skove. Både for at 
skabe spredningsmulighed for vildtet og sikre rekreativ adgang til bynær natur for mennesker.  
 
Samtidig indgår skovrejsningsarealerne i Aarhus Kommunes bindende klimamål om CO2 neutralitet i 2030 
og i beskyttelsen af sårbare grundvandsområder.  
 
Aarhus Kommune har en målsætning om 8.000 ha skov i 2030. Med planforslaget bliver 70 ha taget ud af 
regnskabet men med en rummelig udpegning i kommuneplanen vurderes det ikke at påvirke målet om 
skov.  
 
Planforslaget får dog konsekvenser for planlægningen om sammenhængende skov i Aarhus Nord og ift. at 
beskytte grundvandsressourcen i den vestlige del af planområdet. For at opnå målet om 
sammenhængende skov bør det undersøges, om der kan udpeges skovrejsning på nye arealer nordvest for 
planområdet.  
 
Planområdet indeholder ikke arealer udpeget til mulig ny natur. Det vurderes dog at der er potentiale for, 
at de arealer som udpeges til regnvandsbassin og klimatilpasning med tiden kan overgå til natur. 
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Kulturarv 

Planområdet dækker et meget stort areal og alene deraf er der meget stor sandsynlighed for, at der vil 
kunne findes fortidsminder inden for området ud over de allerede kendte. Der findes på især det sydlige 
planområde, en del registreringer af fortidsminder af bl.a. gravhøje og bopladsmateriale fra stenalder. 
Ingen af disse er dog registrerede som fredede. Der er heller ikke inden for området erkendte diger. 
 
Moesgaard Museum anbefaler, at der inden anlægsarbejdet foretages en arkæologisk forundersøgelse.  
 

Planforslaget vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på kulturarven. 
 

Støjpåvirkning 

Heliport 
Der er på Aarhus Universitetshospital en heliport til ambulanceflyvninger. Ambulanceflyvninger er ikke i sig 
selv begrænset af støjreglerne, men medfører en støjpåvirkning, som der efterfølgende skal tages hensyn 
til i forbindelse med planlægning, hvor man efter planlovens § 11a nr. 7 og § 15a ikke må planlægge for 
følsomme aktiviteter på støbelastede arealer.  
 
Der er gennemført en miljøvurdering af etableringen af heliporten og der er i et kommuneplantillæg udlagt 
en konsekvenszone3, hvor der ikke må etableres støjfølsom anvendelse. Overskridelsen af de vejledende 
støjgrænser inden for konsekvenszonen sker om natten. Det giver mulighed for at planlægge for aktiviteter, 
som kun anvendes i dag og aftentimerne. Det kræver dog nærmere undersøgelser i den videre 
planlægning. 
 
Det skal bemærkes, at der i hele området nord for Marienlystvej vil være overskridelse af maksimalstøjen 
om natten, hvis forsvarets store EH101 helikopter flyver over området og dermed en risiko for, at de 
kommende beboere får afbrudt deres nattesøvn. Det er vurderet til at være under 50 gange om året og et 
begrænset problem med moderne tætte bygninger. 
 

Veje 
Der er i kommuneplan 2017 en reservation til en stor trafikvej fra Viborgvej til Paludan Müllers Vej. 
Sideløbende arbejdes der med et forslag om, at vejen evt. skal forlænges til Søftenvej. Afhængigt af hvilken 
løsning byrådet beslutter, vil det konkrete vejprojekt være omfattet af en miljøkonsekvensvurdering. 
 
Den nye vej får en overordnet funktion og skal både aflaste Blomstervej, Randersvej, Herredsvej, Paludan 
Müllers Vej, Kasted landsby samt en del af Ringvejen samtidig med, at den skal betjene planområdet. 
 
Forlænges vejen til Søftenvej kan der forventes en årsdøgntrafik (ÅDT) på 15-20.000 biler med en 
lastbilandel på 10-15%. Det betyder, at der er en støjkonsekvenszone på over 80 meter til følsom 
bebyggelse.  
 
Planlovens mulighed for udtagelserne for støj på facader i forbindelse med huludfyldelse forventes ikke at 
kunne anvendes i forbindelse med en ny by der etableres i det åbne land. Der er derfor behov for i den 
videre planlægning at undersøge, hvordan trafikstøjen kan dæmpes uden et stort arealforbrug og uden at 
skabe andre væsentlige udfordringer i byen.  
 
 

                                                           
3
 Fremgår af forslag til kommuneplantillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017. 
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Påvirkningen af vejinfrastrukturen,  
Marienlystvej er allerede i dag hårdt presset med afledt ekstra belastning på vejene i Tilst. Med en ny by på 
op til 14.000 indbyggere er der behov for nye veje samt udbygning af eksisterende for at kunne betjene 
udviklingsområdet. 
 
Ifm. realisering af Gasa grunden i Tilst blev der i 2019 anlagt en ny vej, som forbinder Bredskiftevej og 
Blomstervej. Vejen ligger i det trace, som i Kommuneplan 2017 er planlagt til stor trafikvej fra Viborgvej til 
Paludan Müllers Vej, men er kun anlagt til at dække det nuværende behov og skal udbygges med cykelstier 
og større bredde for at udgøre basis for en ny overordnet vejforbindelse til planområdet.  
 
Traceet til en stor trafikvej fylder 35 meter de smalleste steder og ca. 42 meter ifm. kryds. Vejen forløber 
nord syd igennem planområdet og kan blive en markant barriere både for mennesker og for overfladevand. 
Da der samtidig er behov for støjdæmpning, bør det overvejes om vejen skal graves delvist ned, så der 
bliver mulighed for etablering af niveaufri passager på tværs, men som det nævnes ovenfor medfører det 
andre udfordringer med afvandingen. 
 

Detailhandel og offentlige funktioner  
Planlægningen af den nye by er endnu på så overordnet et plan, at det ikke er fastlagt, hvor detailhandel, 
offentlige funktioner og idrætsanlæg skal lokaliseres, men for at sikre en by der hænger sammen, bør der 
ikke være mere end maksimalt 15 minutters gang fra boliger og til de samlende fællesfunktioner og at der 
er trygge forbindelser for de bløde trafikanter.  
 
Med en gennemgående stor trafikvej med by på begge sider kan det udgøre en væsentlig indvirkning og der 
er i den videre planlægning behov for at indtænke løsninger der sikrer trygge krydsning af den 
gennemgående vej. 
 
En ny by med detailhandel, offentlige funktioner og mulige kollektive trafikforbindelser samt en styrkelse af 
det overordnede vejnet kan også få en positiv betydning for lokalområdet ift. aflastning af vejnettet og 
nærhed til serviceydelser. 
 

Energi og bæredygtighed 
Aarhus Byråd har politisk fokus på grøn omstilling og udvikling af bæredygtige byer, bl.a. for at sikre en 
målrettet indsats mod at Aarhus Kommune skal være CO2 neutral i 2030. Der er derfor behov for, at der er 
ekstra fokus på disse emner i forbindelse med udviklingen af den nye by.  
 

Bæredygtighed 
Planforslaget ligger i et område, hvor der også er planlagt en stor trafikvej. Planområdet er på nuværende 
tidspunkt hverken forsynet for højklasset kollektiv trafik eller planlagt forsynet i kommuneplanen ligesom 
der ikke er taget stilling til, hvordan området skal forsynes med varme. Det bliver derfor vigtigt, at de 
grundlæggende forsyninger indarbejdes, så der i den videre planlægning på baggrund af FN’s verdensmål 
bl.a. arbejdes for:  
 

 En bystruktur, hvor mest muligt kan nås via gang eller cykel, 

 Grøn kollektiv transport for den mobilitet, der ikke kan løses via gang eller cykel 

 En by med en kombination af boliger og arbejdspladser uden miljøgener, så transport over længere 
afstande minimeres, 

 Plads til kommende infrastruktur (el, elladestationer, kollektiv varmeforsyning, fiber, etc.) 

 Anvendelse af bæredygtige materialer og reduktion af brugen af jomfruelige råstoffer 

 At bygninger er forberedt for genanvendelse 
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 At bygninger er forberedt for energiproduktion og lagring (herunder solceller og masselagring) 

 
En by hvor der fra planlægning til udførsel er inddraget bæredygtighedsprincipper. 
 

Klima 
Aarhus Kommune har et mål om at være CO2-neutral i 2030, og derfor bør det øgede energiforbrug som 
følger af de nye boliger, virksomheder og offentlige institutioner i planområdet, dækkes med CO2-neutrale 
energikilder. Dette mål søges i Aarhus Kommune gennemført ved en klimastrategi og en række forskellige 
planer. Især Energistrategien og temaplanen Omstilling til Grøn Energi tilstræber, at nye planområder får 
det lavest mulige og et fossilfrit energiforbrug. Det vil kræve et tæt og konstruktivt samarbejde mellem 
plan- og byggemyndighederne, forsyningsselskaberne og bygherrerne at nå dette ambitiøse mål.  
 
I forbindelse med den videre planlægning vil det blive nødvendigt med et samlet overblik over energibehov 
og forsyningsstruktur, herunder arealbehov til nødvendige ledningsanlæg, større og mindre varmepumper, 
elkedler, lokale batterier og evt. fælles elladestationer for at sikre en bæredygtig by. 
 
Klimaplanerne peger bl.a. på, at indpasning af solceller til størst mulig lokal elproduktion og fremme af 
kollektiv elbaseret transport og elbiler vil blive nødvendige værktøjer. 
 

Vurdering i forhold til 0-alternativet 
Hvis planforslaget ikke vedtages, må det forventes, at udlagte rammer og retningslinjer i Kommuneplan 
2017 og vedtagne Temaplaner realiseres inden for en 12-årig tidshorisont.  
 
Det betyder, at den planlagte store trafikvej under alle omstændigheder anlægges for at aflaste trafikken 
på større og mindre veje i Aarhus N, og dermed også vil påvirke området med støj og barriereeffekt. Der vil 
være en række positive påvirkninger, hvis skovrejsningen realiseres ift. beskyttelse af grundvand og 
muligheden for at skabe et sammenhængende rekreativt grønt område mellem byen og Egådalen.  
 
Realisering af skovrejsningen vil afhænge af muligheden for opkøb ved private lodsejere.  
 
Samtidig må det forventes, at den nuværende erhvervsmæssige drift af områdets nuværende mindre 
gartnerier og øvrige jordbrugserhverv vil ændre karakter i takt med udviklingen inden for 
jordbrugserhvervet. 
 
Arealbehovet til byvækst vil skulle findes inden for rammerne i Kommuneplan 2017 gennem fortætning 
eller gennem de rammeområder der arbejdes med i den igangværende planlægning af nye boligområder. 
 

Kumulative forhold 
Kommuneplantillægget skal ses i sammenhæng med Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper”, som 
udlægger 400 ha til boliger spredt i Aarhus Kommune. Det samlede udlæg til boliger bliver med dette 
kommunetillæg 584 ha og et paradigmeskifte ift. Kommuneplan 2017, hvor fokus var på den tætte by.  
 
Samtidig skal det nye byområde i særdeleshed ses i sammenhæng med de større nye byudviklingsområder i 
Aarhus nord; Lisbjerg og Nye, som over de næste årtier ændre området markant fra åbent land til 
fornemmelsen af sammenhængene by. Landskabet vil ændre karakter og det er i den proces vigtigt, at de 
enkelte bysamfund respekterer både den landskabelige påvirkning, men også den visuelle påvirkning fra 
bysamfund til bysamfund. Derfor skal udviklingsplanen have fokus på, hvordan byen møder det åbne land.  
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6. Sammenfattende vurdering 
Det samlede område indeholder udover et skovareal ikke markante naturværdier. En ny bydel betyder dog 
påvirkning af nærområdet ift. landskab, grundvand, vandløb, skovrejsning samt trafik og støj, som skal løses 
i den videre planlægning. Desuden skal der i planlægningen arbejdes med at sænke bydelens behov for 
energi og finde løsninger der sikrer en bæredygtig bydel. 
 
 

7. Krav til planlægningen 
Gennem planlægning hvor der lægges vægt på bæredygtighed og beskyttelse af de naturgivne ressourcer, 
kan der udvikles en by, hvor indvirkningen begrænses bl.a. ved at: 
 

 Sikre mindre fodaftryk i område med sårbart grundvand og indrette byen, så forurening af 

grundvandet mindskes og der sikres en fortsat mulig grundvandsdannelse. 

 Tage hensyn til vandløbenes sårbarhed og tilbageholde regnvand i planområdet, hvor det også kan 

indgå i den rekreative indretning. 

 Tage hensyn til byens møde med det åbne land og mindske den landskabelige påvirkning. 

 Tage hensyn til byens indretning ift. støj fra erhvervsområde, heliport og den kommende store 

trafikvej 

 Finde løsninger på barriereeffekten fra den store trafikvej, så der kommer en sammenhængende by.  

 Aarhus Kommune skal være CO2 neutral i 2030. Der er derfor behov for, at der er ekstra fokus på 

disse emner i forbindelse med udviklingen af den nye by. 

 Arbejde med bæredygtige tiltag, som en løsning ift. ovenstående udfordringer. 

 
 

Afværgetiltag 
Der er ikke behov for egentlige afværgetiltag, men for at de rejste emner indgår og håndteres i 
detaljeringen af planlægningen, herunder i forbindelse med helhedsplanen. 
 

Overvågning 
Der er ikke behov for overvågning på det nuværende planniveau, men det skal bemærkes, at Aarhus 
Kommune løbende følger med i udviklingen i vandkvaliteten af grundvandet, påvirkningen af vandløb samt 
kapaciteten på vejene. 
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FORORD
Vi skal ikke alle bo i bymidten. Selvom om udvikling af den tætte by er bæredygtigt, effek-
tivt og tiltrækkende for mange, så skal fremtidens Aarhus kunne tilbyde meget mere til 
mange flere.

Fremtidens Aarhus skal også tilbyde, at man kan slå sig ned i en bæredygtig del af byen, 
hvor naturen er en hverdagsressource, hvor bæredygtighed er en grundforudsætning, og 
hvor man stadig har fornemmelsen af, at man bor lige her som en del af Danmarks næst-
største by.

Marienlyst bliver en helt ny bydel i Aarhus, der lover både lys og luft og samhørighed og 
fællesskab. En bydel med naturen som omdrejningspunkt, hvor fællesskaber og byrum en 
central placering skal gøre forskellen mellem at flytte på landet og flytte til Marienlyst.

Marienlyst bliver et aktiv for hele den nordvestlige del at Aarhus. Bydelen vil bidrage med 
rekreativ natur, aktiviteter og faciliteter. Og Marienlyst til sikre en god infrastruktur, der 
binder en række adskilte bydele sammen. 

Marienlyst kommer til at levere nogle af svarene på fremtidens bæredygtige byudvikling. 
Både i bygningerne og i landskabet.

Aarhus skal have det hele. Nu også Marienlyst. 

Med venlig hilsen

Bünyamin Simsek

Rådmand, Teknik og Miljø
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1. INTRODUKTION
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Udviklingsområdet set mod vest
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EN UDVIKLINGSPLAN FOR MARIENLYST

Udviklingsplanen beskriver samlet set byrådets vision for udvikling af områderne nord og 
syd for Marienlystvej og mellem Tilst i vest og Brendstrup landsby i øst. Udviklingsplanen 
beskriver de elementer som Aarhus Kommune anser for helt centrale for en kommende 
byudvikling af området.

Udviklingsplanen beskriver den overordnede ramme om udviklingen i området samt 
stedets nuværende kvaliteter og de muligheder og udfordringer, der tilsammen danner 
rammen for visionen om Naturbyden Marienlyst.

I udviklingsplanen beskrives også de hovedgreb og udviklingsprincipper, der skal gen-
nemføres og arbejdes med fremadrettet for at sikre, at Marienlyst udvikles til en attraktiv 
bydel på naturens præmisser. Hvor hovedgrebene beskriver konkrete elementer, som skal 
gennemføres for at sikre visionen, beskriver udviklingsprincipperne en række fysiske og 
strategiske fokusområder, der skal arbejdes med i forbindelse med den kommende byud-
vikling. Udviklingsprincipperne er knyttet op på fire forskellige kvalitetstemaer som alle 
afspejler byrådets kvalitetsønsker for en attraktiv bydel i Marienlyst.

BAGGRUND

Aarhus Byråd besluttede i efteråret 2019 at lave en plan for vejforsyningen i området ved 
Brendstrup mellem Skejby og Tilst. Det inkluderede bl.a. en ny vejforbindelse mellem 
Viborgvej, Paludan-Müllers Vej og Søftenvej, som skal aflaste en række belastede veje i 
området og sikre bedre tilkørselsforhold til erhvervsområderne i Skejby. Vejforbindelsen 
skaber samtidig grundlag for byudvikling af et større område ved Tilst og Brendstrup.

Den samlede udviklingsplan for området skal indeholde både hensyn til byudvikling, trafik 
og natur.

På kortet nedenfor ses en markering af området ved Brendstrup udpeget til byudvikling 
samt placeringen af den nye vejforbindelse. 

Processen for arbejdet med udviklingsplanen har været opdelt i 3 spor, der tilsammen 
udgør udviklingsplanens hovedelementer. Processen har været tilrettelagt, så borgere og 
grundejere har kunne bidrage med idéer og forslag i processens indledende faser.
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Udbud af kommunale køberetter
Som et led af finansieringen af den nye vejforbindelse besluttede Aarhus Byråd i 2019 at 
udbyde en køberet af de kommunale jorder i området. Arealer som i dag er udlagt til bl.a. 
land-brugsjord og som reservation til rekreative formål, grænsende op til fredskovsarealer, 
Brend-strup, Haveforeningen Marienlyst og Storbylandsbyen.

Tilbudsgiver skulle på lige fod med øvrige grundejere i udviklingsområdet indgå i dialog 
med Aarhus Kommune om tilrettelæggelsen af en udviklingsplan for det nye byudviklings-
område. Den vundne køberet bliver udløst, når der for de kommunale jorder forelægger 
en godkendt lokalplan.

Inddragelsesproces
Forud for og parallelt med udarbejdelsen af udviklingsplanen har Teknik og Miljø afholdt 
en række borger- og interessentmøder for at informere om den kommende proces og for 
at få forslag og ideér til udviklingsplanen. Ligesom at der har været afviklet offentlig hø-
ring i forbindelse med udarbejdelsen af det tilhørende kommuneplantillæg. Arbejdet med 
udviklingsplanen har taget udgangspunkt i en dialogbaseret arbejdsform, hvor de primære 
udviklere med rådgivere har bidraget til at definere rammerne for den kommende bydel i 
Marienlyst i tæt samarbejde med Aarhus Kommune. Processen har været faciliteret af Aar-
hus Kommune, og der har undervejs været afholdt en række interessentmøder, workshops 
og rådgivermøder. 

Forudsætninger 
Det er en forudsætning for byudvikling i området, at der etableres en ny vejforbindelse 
gennem området. Vejforbindelsen skal forbinde Viborgvej, Paludan-Müllers Vej og Søften-
vej, mens byudviklingen skal ske på arealer nord og syd for Marienlystvej.

Kommuneplantillæg 
Udviklingsplanen er reguleret af planrammerne i ’Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017’ 
som er udarbejdet parallelt med udviklingsplanen for Marienlyst.
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2. STEDET OG VISIONEN
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2.0 - STEDET OG VISIONEN

AFGRÆNSNING OG PLACERING I BYEN

Marienlyst ligger som en naturlig forlængelse af Aarhus. Området ligger placeret mellem 
Skejby, Aarhus V og Tilst og på kanten mellem by og natur. Marienlyst ligger attraktivt i 
land-skabet med adgang til bynære naturarealer, nærhed til E45, nærhed til letbanen og 
blot 6 km til centrum af Aarhus. 

Marienlyst ligger i dag attraktivt placeret med nærhed til Agro Food Park, erhvervsom-
rådet i Skejby, AUH og eksisterende boligområder ved Tilst. Området har store iboende 
landskabelige kvaliteter med Brendstrupkilen som det naturmæssige omdrejningspunkt. 
Brendstrupkilen skaber en grøn sammenhæng mellem Vestereng mod øst, Brendstrup 
Skov, Egåen mod nord og Kasted Mose og det åbne land mod vest.

Den nye bydel er mod syd delvist afgrænset af erhvervsområdet ved Blomstervej, 
Brendstrup landsby mod øst, Revelhøjvej mod nord og Blomstervej mod vest. Det reste-
rende landbrugsområde er udpeget til skovrejsning. I alt udgør byudviklingsområdet knap 
184 hektar, hvoraf knap 13 hektar fredskov.

Aarhus Kommune ønsker med byudviklingen at styrke de landskabelige kvaliteter gennem 
et øget samspil mellem Brendstrupkilen og de kommende byudviklingsarealer. Aarhus 
Kommune ønsker med byudviklingen i området at drage nytte af nærheden til erhvervs-
området i Skejby og Agro Food Park, samt at skabe en kvalitativ sammenhæng med Tilst, 
Storbylandsbyen, Brendstrup landsby og de tilstødende eksisterende bebyggelser.
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Marienlyst ligger som en naturlig forlængelse af Aarhus - kun 4-5 km fra centrum. 

Udviklingsområdet udgør ca. 185 ha og vil blive et bindeled mellem Tilst, Skejby og Aarhus V

MARIENLYST

MIDTBYEN
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STEDETS POTENTIALER

Den kommende bydel Marienlyst skriver sig ind i en sammenhæng af større nye byudvik-
lingsområder i det nordlige og vestlige Aarhus. Byudviklingen i NYE, Lisbjerg og Marien-
lyst har alle et slægtskab i form af en betonet nærhed til landskabet. Det er et ønske, at 
Marienlyst udvikles som et supplement til NYE og Lisbjerg. Den kommende byudvikling af 
Marienlyst skal både differentiere sig fra de to andre områder og samtidig underbygge og 
videreudvikle et igangværende træk i den aarhusianske byudvikling, hvor byen udvikles på 
kanten af by og landskabet, der omkranser Aarhus. 

Bydelen skal have sin egen stærke identitet, der understøtter fællesskaber og beboerenga-
gement og som tager udgangspunkt i stedets særlige egenart og fortælling.

Marienlysts særlige byudviklingspotentiale er derfor knyttet til at styrke sammenhængen 
mellem Skejby, Tilst og resten af Aarhus og samtidig være et springbræt for en styrket 
sammenhæng mellem byudvikling og de bynære landskaber og naturområder.
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ET GRØNT NETVÆRK

Marienlyst indgår i en bymæssig sammenhæng med 

kvarterer og bydele, som hver for sig har en stærk identitet. 

Marienlyst skal også være helt sin egen. Med en egen identi-

tet forankret i stedet, i historien, i landskabet og naturen og 

ikke mindst i visionen om at udvikle en bydel, som er værd at 

besøge og opholde sig i. 

Afsættet for Marienlyst er landskabet. Den store landskabe-

lige sammenhæng og de naturmæssige kvaliteter omkring 

Marienlyst udgør  

de kvaliteter, som byen skal bygges på.

Visionen er at udvikle en bydel, hvor naturen og landskabet er 

til stede som kvaliteter overalt. Hvor det gode liv i attraktive 

omgivelser kan ses og mærkes.Vi tænker naturen sammen og 

ind i bydelen. Med udgangspunkt i kvaliteterne i omgivelser-

ne skabes nye naturmæssige og landskabelige sammenhæn-

ge og strukturer.
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VISION – NATURBYDELEN MARIENLYST

Fortællingen om bydelen Marienlyst er fortællingen om jord. Det er fortællingen om 
en landsby, som voksede sig til og blev ét af Aarhus’ vigtige gartneriområder og lokale 
spisekamre. Det er fortællingen om det daglige, møjsommelige slid med at holde mulden 
sund, frugtbar og givende. I sidste ende er det fortællingen om naturens og livets kreds-
løb, som afhang af samarbejde og respekt samt kloge og langsigtede investeringer.

Det tager omtrent et årtusinde at skabe en sund muldjord. Derfor skal et af fremtidens 
virkeligt visionære byområder som en selvfølge plejes, udvikles og beriges som et levende 
land-skab nøjagtigt som fortidens allerbedste landbrugsjord.

Det er ambitionen at skabe en bæredygtig og sammenhængende bydel, der tager ved 
lære af stedets historie og naturens kredsløb, og som bliver stærkere år for år. Derfor skal 
udviklingen af Marienlyst tage afsæt i landskabet, naturen og topografien. Derfor skal ud-
viklingen af Marienlyst skabe nye og stærke sammenhænge – landskabeligt og bymæssigt.
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Skovsø i udviklingsområdet. Fotograf: Stadt
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VISION – STRATEGISKE MÅL

Planen skal tage afsæt i områdets eksisterende kvaliteter og rekreative værdier og skal 
sikre helhedsbetragtninger i forhold til landskab, natur, miljø, infrastruktur, grundvands-
sikring, klimatilpasning og tilgrænsende byområder, herunder landsbyen Brendstrup som 
byudviklingsområdet grænser op til og samspillet med storbylandsbyen Marienlystvangen. 

Udviklingsplanens strategiske mål knyttes derfor op på følgende kvalitetstemaer:

 ■ Naturen som hverdagsressource - Bydelen skal understøtte mere og styrket natur. 
Naturværdien i eksisterende natur- og landskabsområder skal styrkes. Der skal 
skabes mere tilgængelig natur til Aarhus. Naturby og Sund by. Klimatilpasning som 
ressource. Plads til alle. 

 ■ En sammenhængende by - Kompakt og blandet by. Sammenhængskraft og offent-
lige funktioner. Plads til natur. Bæredygtig mobilitet. Integreret ny bydel. Samspil 
mellem byen og naturen. 

 ■ En mangfoldig og holdbar by - Bylivsdynamoer på tværs af generationer. Holdbare 
arkitektoniske løsninger. Fællesskaber og naboskaber. Kvalitet i byens miljø. Social 
bæredygtighed. Mangfoldigt byliv. Plads til alle. Der skal arbejdes med en robust 
planlægning, hvor byen planlæg-ges og tilpasses over tid.

 ■ Bæredygtig bydel - Klimaindsats. FN’s verdensmål. Sundhed, natur og biodiversitet. 
Bæredygtig mobilitet. Helhedstænkning og økonomisk kvalitet. Ressourceudnyttel-
se. 
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Bæredygtig mobilitet integreret bydel
Foto: Troels Heien

Bylivsdynamoer på tværs af generationer
Foto: Seitu Jones

Kvalitet i byen miljø
Sandkajen. E+N

Sundhed og natur
Foto: Flemming Rune

Ressourceudnyttelse
Foto: Ukendt

Klimaindsats
Foto: Ukendt

Fælleskaber og naboskaber
Foto: Adam Grønne

Samspil mellem byen og naturen
Bosrijk, NL. Karres en Brands

Bæredygtige løsninger
Kajstaden. C.F. Møller

Integrerede by- og servicefunktioner
Copenhagen Int. School. Foto: C.F. Møller

1. Strategi for naturen som hverdagsresource

2. Strategi for en sammenhængende by

3. Strategi for mangfoldig og holdbar by

4. Strategi for en bæredygtig bydel

Kultur- og naturlag: stjerneudskiftning markeret med kirsebær, - naturlig hydrlogi på vej tilbage i lavninger 

Mere natur og styrket natur Kunst, natur og leg. Foto: Jacob DahlgrenKlimatilpasning. 
Foto: Laura Solano

Plads til alle
Foto: Thomas M. Barwick
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3. PLANEN
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Støjkonsekvensområde

Miljøkonsekvenszone

Planen
Visionen for Marienlyst prioriterer en langsigtet og helhedsorienteret udvikling, der 
både fokuserer på en bæredygtig byudvikling inden for projektafgrænsningen, og skaber 
bevidste fysiske og mentale koblinger til den omkringliggende by. Det er Aarhus Byråds 
ambition, at Udvklingsplanen på én gang skal være både styrende og retningsstyrende, og 
samtidig tilpas robust og fleksibel til at modstå fremtidige konjunkturer, teknologier samt 
arkitektoniske og bosætningsmæssige udviklingstendenser.

For at styre denne udvikling bygger visionen for Naturbydelen Marienlyst på seks bærende 
hovedgreb, der gør det muligt at tilrettelægge udviklingen af Marienlyst både på kort og 
lang sigt. 

Planforudsætninger
Højspændingsledninger - Centralt i området løber i dag en række højspændingsledninger 
i et samlet maste-tracé, der bl.a. passerer igennem et større skovområde. Det er ambiti-
onen, at denne jordlægges for at sikre bedre natur- og bymæssige kvaliteter til bydelen. 
Udviklingsplanen afspejler denne ambiotion.

Såfremt det ikke lykkedes at jordlægge højspændingsledningerne, skal gældende regler for 
planlægning i nærhed af sådanne overholdes.

Miljøkonsekvenszoner – I byudviklingsområdets sydvestlige hjørne støder området op til 
et større erhvervsområde hvorfra der er fastlagt en konsekvenszone som skal sikre virk-
somhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. I den fastlagte konsekvenszone kan der ikke 
placeres boliger og andre følsomme funktioner som fx daginstitutioner.

Trafikstøj - Langs med den nye vej – Forlænget Bredskiftevej - kan et område være støjbe-
lastet fra trafikstøj udover grænseværdien for støjfølsom anvendelse som boliger, opholds-
arealer m.m. Anvendelse til støjfølsom anvendelse inden for dette område forudsætter 
støjafskærmning eller anden støjreduktion.

Miljøkonsekvenszoner
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MARIENLYST SKOV

VESTERENG

BRENDSTRUP-KILEN

AUH

TILST

1. Landskabet først - Gør plads til naturen
Et landskabeligt hovedgreb, som anvender topografi, naturværdi, regnvandshåndtering 
og tæthed i det byggede til at give overskud og frihed til at udvide naturens råderum. Et 
robust og sammenbindende blå-grønt naturnetværk, der styrker biodiversiteten, skaber va-
rierede forudsætninger for  bykvarterer, håndterer ekstremregnssituationer, sikrer adgang 
for alle til naturen og bringer naturen helt ind i hverdagslivet.

2. Den nye bygade - Marienlystvej
Et bystrategisk hovedgreb der udvikler Marienlystvej som bydelens nye hovedgade. Et greb 
der styrker bydelens sammenhængskraft med Tilst, Skejby og resten af Aarhus og skaber 
en ny samlende hovedgade med integrerede byfunktioner. En bygade på de bløde trafi-
kanters præmisser, der med en tydelig karakter af bynatur understøtter Marienlyst som en 
bydel der samler og har naturen helt tæt på.
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Søftenvej

Viborgvej

Ny forbindelse
til Paludan Müllers 
Vej

AUH

TILST

Viborgvej

Søftenvej

3. Ny forlængelse af Bredskiftevej
Den kommende omfartsvej skaber grundlag for en øget byudvikling i området. Med to nye 
koblingspunkter til udviklingsområderne øst og vest for omfartsvejen sikres både adgang 
til Marienlyst og omfartsvejens primære funktion som aflastning for Paludan Müllers Vej.

4. Forskellige bykvarterer med afsæt i landskabet
Hovedgrebet udvikler nye bykvarterer med tydelig arkitektonisk karakter og kvalitet. 
Bykvarterer der tager af farve af kvarterets placering i det blå-grønne naturnetværk. 
Bykvartererne udvikles med afsæt i de lokale landskabelige og kontekstuelle situationer. 
Forskellige kvarters- og klyngedannelser skabes varierede tætheder, bebyggelsetypologier 
og arkitektoniske muligheder for at bygge med naturen – grønt såvel som blåt. 
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AUH

TILST

Viborgvej

Søftenvej

5. Koblingen
Et hovedgreb der sikrer en sammenhængende byudvikling på tværs af den nye 
Brendstrupvej. Koblingen er et bystrategisk hovedgreb der skal sikre at forbindelsen 
mellem øst og vest ikke blot bliver et infrastrukturelt kryds, men derimod skaber et land-
skabsarkitektoniske pejlemærke der sikrer uhindrede og trygge fysiske tværforbindelser 
for bløde trafikanter samtidig med at det er Naturbydelens primære adgangsvej. Et fysisk 
krydsningspunkt, der viderefører Marienlystvejs karakter over Brendstrupvejen, skaber 
trygge tværforbindelser og markerer bydelens tydelige identitet som naturby.

6. Steder vi deler – dyrk fællesskaberne
Et bystrategisk og socialt hovedgreb af en fortættet byudvikling omkring Marienlystvej 
med to primære byrumsankre strategisk placeret på hver side af Brendstrupvejen. Om-
kring disse forankres byens primære byfunktioner og bygadens urbane karakter møder det 
blå-grønne naturnetværk. Hovedgrebet styrkes med en strategi for det blå-grønne netværk, 
som indpasser nye bylivs- og naturdestinationer i bydelen. Steder der skal sikre at Marien-
lysts blå og grønne ressourcer i hverdagen er noget vi deler og er fælles om at udvikle.
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Strukturplanen
Udviklingsplanen for Marienlyst er bygget op omkring en fysisk udviklingsstruktur, der 
prioriterer plads til natur. De seks hovedgreb er således indlejret i en enkel, fysisk struktur-
plan, der danner spillepladen for den fremtidige udvikling af Marienlyst. 

Normalt starter man med det byggede miljø og indpasser så natur-, landskabs- og byrum 
i forhold til bebyggelsen. I Marienlyst er spillepladen vendt om. Visionen for Marienlyst 
lader det byggede følge det groede. Derfor er grundstrukturen for byudviklingsområdet 
i Marienlyst bygget op omkring et sammenhængende blå-grønt natur- og landskabsnet-
værk. Som lommer i denne struktur, indpasses den fremtidige bebyggelse på landskabets 
præmisser.

Illustrationsplan
Ovenstående plan er en illustration af, hvordan Udviklingsplanens vision potentielt kan 
komme til at se ud. Illustrationsplanen viser eksempler på, hvordan Udviklingsplanens 
hovedgreb og strategiske indsatser kan udvikles, så de underbygger visionen om Marien-
lyst som naturby. Illustrationen viser mulige bebyggelsesstrukturer og klyngedannelser, 
eksempler på hvordan den landskabelige og naturmæssige løsninger kan tage sig ud, 
indpasning af potentielle trafikale løsninger og placering af mulige byfunktioner. 

Gennemgående for illustrationsplanen er ønsket om at illustrere udviklingsområdets 
bevidste sammenhæng mellem bebyggelse og natur- og landskabsarealer. Planen viser 
overordnet, hvordan bebyggelserne indpasses som fortættede klynger i landskabet. De 
enkelte klynger og delkvarterer i planen tager farve af, hvor de ligger placeret i det store 
blå-grønne naturnetværk og derved får tilført individuel identitet som grundlag for lokale 
fællesskaber.

Illustrationsplanen viser også, hvordan byudviklingsområdet organiseres omkring en for-
tætning langs Marienlystvej, som også tegner en ny sammenhængende forbindelsesrute 
for gående og cyklende og kollektiv trafik fra Tilst til Skejby. To markante bymæssige anker-
punkter i øst og vest,  markerer bydelens fokus på at skabe et fremtidigt byliv i Marienlyst, 
hvor naturen spiller en synlig og central rolle. Omkring ankerpunkterne indpasses centrale 
by- og fritidsfunktioner.

Den kommende forbindelsesvej fra Viborgvej til Søftenvej indpasses landskabeligt i pla-
nen med et centralt adgangsgivende punkt ved Marienlystvej og et sekundært punkt ved 
Blomstervej. Udviklingsområdets fysiske og mentale sammenhæng på tværs af den nye 
vejforbindelse, understøttes af en serie af landskabelige og bevægelsesmæssige tværfor-
bindelser. 

Langs Revelhøjvej skal overgangen til landskabet og naturen i Brendstrupkilen styrkes via 
den nye bebyggelse. Landsbyen Brendstrup bevares som et selvstændigt landsbysamfund 
men integreres i den kommende byudvikling med en rekreativ landskabelig, bufferzone 
sydvest for landsbyen.
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TILST BYMIDTE

AUH

Strukturplan, ikke målfast
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Illustrationsplan, ikke målfast
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UDVIKLINGSPRINCIPPER – STRATEGI FOR NATUREN 
SOM HVERDAGSRESSOURCE

Strategi 1 handler om at gøre Marienlyst til en Natur- og sund bydel.

Med dette tema skal Marienlyst bidrage til ønsket om mere natur og en styrket natur - blå 
såvel som grøn. Med sin placering, iboende landskabelige kvaliteter samt topografiske og 
klimamæssige potentialer spiller naturen en afgørende fremtidig rolle for udviklingen af 
området. 

Både klimatilpasning og naturetablering kan potentielt være med til at styrke bosætnings-
kvaliteterne i et fremtidigt Marienlyst. Naturen skal være med til at understøtte Marienlyst 
som Naturbydel og Sund bydel, hvor naturen både bliver et rekreativt og nærværende 
omdrejningspunkt i hverdagen, og samtidig styrkes ud fra en naturmæssig kvalitet.

Indsatser
 ■ Sundhedsfremmende indsatser – At være i naturen har betydning for menneskers 

velvære både fysisk, psykisk og socialt. Brug naturens sundhedsfremmende og fore-
byggende potentiale. Flere skal få øje på mulighederne så flere kan bruge naturen 
- på tværs af alder, køn og aktivitets- og ambitionsniveau. 

 ■ Naturformidlingsindsatser – Indsatser der styrker formidlingen af og om den lokale 
natur og dens værdi. Indsatser kan knyttes til leg, læring, drift af lokale naturarealer. 
Målet er at synliggøre naturens kredsløb og dens bæredygtige værdi. I Marienlyst 
skal natur ikke  være noget vi blot ser på, men noget vi bruger – på naturens betin-
gelser.

 ■ Organisatorisk indsats – Organisatorisk indsats, der samler, formidler og synliggør 
de forskellige natur- og sundhedsfremmende indsatser. Kan med fordel forankres i 
relation til de lokale fællesskaber og foreningsliv.
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Landskabet i udviklingsområdet. Fotograf: Stadt
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Geding Mose

Egå

Koldkær 
Bæk

Egå

VESTERENG

BRENDSTRUP-KILEN

SKJOLDHØJ-KILEN

Eldal

AUH

TILST

AARHUS V

AGRO
FOOD
PARK

ØSTERMARKEN

SKJOLDHØJPARKEN

HERREDSVANG

BUSINESS
PARK

SKEJBY

KALENDERKVARTERET

UDVIKLINGSOMRÅDET

Vi starter med landskabet - Det store naturnetværk rundt om Aarhus
Naturen og landskabet i og omkring Marienlyst er markant. Der skal med udviklingen 
af Marienlyst skabes plads til mere natur. Landskabsnetværket skal udvikles til gavn for 
naturen, og de to overordnede naturtyper Engen og Skoven skal styrkes som de bærende 
træk for ny natur. Udviklingsplanen bygger således på et strukturelt træk der starter med 
at sikre, at det blågrønne netværk får en en størrelse, kvalitet og sammenhæng med det 
omkringliggende naturnetværk der styrker bydelens natur dna. Herved ønsker Aarhus 
Kommune dels at bidrage til at sikre den samlede naturværdi i bydelen og en styrkelse af 
det samlede naturnetværk rundt om Aarhus. Naturen skal være det bærende træk i udvik-
lingsområdet og en nærværende ressource i hverdagen. 
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MARIENLYST SKOV

VESTERENG

BRENDSTRUP-KILEN

Giv plads til naturen – styrk naturværdien
Marienlyst skal udvikles som en bydel og et sted, som er rammen om en hverdag, hvor 
man har lyst til at gå ud ad døren. Hele bydelen vil være et oplevelsesrigt hverdagsland-
skab med fælles aktiviteter i naturen og med anledninger til det gode liv overalt.

De unikke landskabelige rammer og naturkvaliteter er vores afsæt og virkemidler. 

Naturen skal bruges – den skal have værdi for borgerne og være en aktiv del af hverda-
gen: En grøn by at bo i. Men barren skal sættes endnu højere med en målsætning om, at 
udviklingen af bydelen også skal efterlade naturen i endnu bedre form end nu - med mere 
mang-foldigt grønt med kvalitet og med bedre forudsætninger for biodiversiteten i områ-
det. Et landskab med levesteder for både mennesker, dyr og planter. 

Vi starter med udviklingen af bydelens grønne og blå landskaber med en entydig målsæt-
ning om at højne kvaliteten mærkbart og målbart - både den oplevede kvalitet og biodiver-
siteten - gennem det, vi gør. 

Overalt skal de grønne arealer sikre biologisk sammenhæng, variation og kvalitet samti-
digt med, at de skal udgøre hverdagslandskabet for beboerne i hele bydelen. Rammer for 
de store og små fællesskaber.

Det skal være med til at flytte folk mentalt ud i deres omgivelser, og skabe rammer om 
stærke fællesskaber og gode oplevelser i naturen. Vi vil fremme en livsstil, hvor man for-
holder sig aktivt til og bruger naturen.

Ny bydel med afsæt i de landskabelige kvaliteter og rammer
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Grøn byggemodning - natur før bygninger

Naturstrategi – princip for grøn byggemodning og eksisterende elementer
For at skabe variation i skov og eng etableres forskellige naturtyper på baggrund af om-
rådets eksisterende naturkvaliteter i den økologiske forbindelse. Eksisterende og ny skov 
udvikles med løvskov, nåleskov, elle- og aske-skov samt skovbryn. Engområderne etable-
res som græsland og fugtig eng afhængigt af topografi og hydraulik.

De eksisterende fredskovarealer er hovedsageligt yngre bevoksninger af ensaldrende 
monokulturer med et homogent udtryk. Introduktionen af variation i skovens opbygning 
og indhold med hensyn til bevoksningsstruktur, træarter og vand i skovbunden vil øge den 
biologiske værdi og vil samtidig skabe et visuelt udtryk af vekslen mellem åbne og lukkede 
rum, som er vigtigt for skovoplevelsen. 

Nye lysninger i skov kan både udvikles som ny natur og anvendes til rekreative anlæg, her-
under den centrale legeplads samt stier, cykelruter mv. Åbningerne vil i alle tilfælde berige 
de eksisterende skovområder. I den forbindelse kan eksisterende fredskov nedlægges i det 
omfang der plantes ny skov andre steder inden for planområdet.

De eksisterende skovarealer er udgangspunktet. Centralt udvikles en stor sammenhæn-
gende legeplads i hele strækket, der væves sammen med de eksisterende skovarealer. 
Samlet set vil området i fremtiden rumme langt mere skov og meningsfuld, sammenhæn-
gende natur end i dag. 

De grønne kiler syd for Marienlystvej etableres med en overvejende skovagtig karakter. 
Kilerne indeholder områder med skovagtig karakter baseret på grundtypologier, der pri-
mært tager udgangspunkt i lokale skovtyper i den `biologiske korridor´ fra True Skov og 
Skjoldhøjkilen til Brendstrupkilen. 

Nord for Marienlystvej etableres de grønne kiler med en engkarakter nærmest Revelhøjvej 
og med en græslandskarakter på terrænfaldet fra Marienlystvej til Revelhøjvej. Beplant-
ningen vil bestå af fritstående træer af karakteristiske arter, som kendetegner området ved 
Vestereng. 
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Naturstrategi, engkarakter

Naturstrategi, skovagtig karakter
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Brug naturen som ramme for hverdagen - Principper for anvendelser og 
sammenhæng
Naturen er rammen for den nye bydel Marienlyst. Her skal man have naturen tæt på, og 
den skal samtidig være en naturlig del af folks hverdag. I den kommende udvikling skal 
der arbejdes med en balanceret disposition, der både indpasser hverdagsaktiviteter og 
funktioner i naturen og som samtidig respekterer, at natur kræver plads. Udgangspunktet 
er altid landskabet og naturen først.
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Referencer på naturen som hverdagsressource

Biojagt Amager Fælled. Fotograf: Sille Veilmark

Drageflyvning. Friluftsrådet. Fotograf: Ukendt Samle naturråvarer. Fotograf: Carrotsticks

Naturliv. Fotograf: Adam Grønne

Kirkkojärvi Flood Park FI. Fotograf: Pyry-Pekka Kantonen Kirkkojärvi Flood Park FI. 
Fotograf: Pyry-Pekka Kantonen 

Dyreliv. Fotograf: Rolf Stiefelhagen
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Principper for vandhåndtering
Det overordnede mål er at sikre en klimatilpasset bydel hvor

 ■ regnvand så vidt muligt følger landskabet på terræn 

 ■ ekstremregn ikke giver skadevoldende oversvømmelser 

 ■ hverdagsregn ikke giver gener og udnyttes rekreativt 

 ■ de naturlige nedsivningsmuligheder udnyttes 

 ■ terrænnært grundvand ikke giver gener 

Terrænet og strømningsvejene viser vandets veje gennem byudviklingsområdet. I dag 
danner Marienlystvej det primære vandskel. På nordsiden af vejen leder det stejle terræn 
det afstrømmende vand til recipienten Koldkær bæk. Syd for Marienlystvej leder en større 
strømningsvej vandet fra størstedelen af området mod øst til Brendstrupgrøften. Mod syd 
ledes en lille del af projektområdet mod Brabrand Sø og Aarhus Å.

En sammenhængende vandhåndteringsstrategi for bydelen er en afgørende del af byde-
lens fremtidige fysik. I det videre arbejde med visionen i udviklingsplanen skal der således 
arbejdes helhedsorienteret med både nedsivnings- og afledningspotentiler, lokal hånd-
tering af hverdags- og ekstremregn som værdiskabende for bebyggelserne og i sammen-
hæng med terræn og naturlige strømningsveje. 

Hertil skal der arbejdes med at løsningerne i de blågrønne korridorer udnyttes til både 
vand, natur, forbindelser og naturaktiviteter. 

Vandet skal som grundlæggende princip tilbageholdes og håndteres så langt oppe i 
systemet som muligt. Eventuelle yderligere tiltag til opsamling og tilbageholdelse af vand 
kan ske som større vandarealer i den blågrønne struktur. I det omfang det ikke er muligt 
at begrænse udledningen til de nærmeste vandløb fra drænene tilstrækkeligt, etableres fra 
den nordlige og vestlige del af området en afskærende ledning mod nord til Egåen via den 
nye Forlænget Bredskiftevej. 
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Illustrationseksempel af landskabskorridor, nord for Marienlystvej.

Illustration af STADT 
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Illustrationseksempel af landskabskorridorer ved den blå kant mod Revelhøjvej.

Illustration af ELF Development
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Principper for sunde og meningsfulde fællesskaber
Marienlyst skal udvikles som en levende, bæredygtig, aktiv og sammenhængende bydel 
man elsker at bo i og besøge. En bydel baseret på meningsfulde fællesskaber og fritidsin-
teresser, der favner mange. 

Naturen er rammen for den nye bydel Marienlyst. Her skal man have naturen tæt på og 
den skal samtidig være en naturlig del af folks hverdag. I det fremadrettede arbejde med 
udviklingsområdet skal der arbejdes med en balanceret disposition der både indpasser 
hverdagsaktiviteter og funktioner i naturen, og samtidig respekterer at natur kræver plads. 
Udgangspunktet er altid landskabet og naturen først.

Udvikling af landskab, byrum og bygninger skal ske med et fokus på at skabe sammen-
hæng mellem befolkningsgrupper på tværs af generationer og interesser. Vi vil skabe 
forskellighed og stedsidentitet gennem veldefinerede boligklynger, som hver især har en 
overskuelig størrelse, og ved at udvikle hvert nabolag med hvert sit særkende – og gerne i 
partnerskab med dem, der skal bo der. På den måde kan vi sikre arkitektonisk og bymæs-
sig kvalitet og identitet med forskellighed i typer og tæthed, samtidigt med at vi skaber 
rammerne om de fællesskaber, som giver mening for borgerne. Samtidigt vil vi i det grøn-
ne og blå netværk skabe rammerne for fællesskaber omkring interesser.

Attraktive mødesteder og bevægelsesrum rundt om de grundlæggende faciliteter vil 
invitere til ophold og til aktivitet. På den måde vil rum og faciliteter tiltrække flere bru-
gergrupper. Ophold- og mødesteder placeres i sammenhæng med bydelens blågrønne 
hovedstruktur og den centrale Marienlystvej.  

Bydelens to primære byrumsankre danner sammen med Marienlystvej naturbydelens pri-
mære samlingspunkt. Nye fællesskabsdestinationer knyttes på bygaden og styrker herved 
bydelens fokus på at danne meningsfulde fællesskaber. Som en stor levende naturpark 
bliver legepladsen syd for det østlige byrumsanker et centralt samlingspunkt med kobling 
til fredskov, skolen og boliger. Let tilgængelig med supercykelstien og mindre stier som 
direkte forbindelser, der kommer til at føre mennesker til og igennem Marienlyst. 

Marienlyst vil være et attraktivt, tilgængeligt og socialt bæredygtigt område med høj til-
gængelighed, som indbyder til aktiv udvikling af og deltagelse i sociale fællesskaber fysisk 
aktivitet omkring åbne faciliteter og de indbydende udearealer – med plads til nye former 
for organiserede og uorganiserede aktiviteter 
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Principper
 ■ Tilgængelighed - Marienlyst skal udvikles som en grøn bydel med naturen som are-

na for fællesskab og fritidsliv. Mulighederne for et aktivt hverdags- og fritidsliv skal 
være tæt på, fleksibelt og tilgængeligt. 

 ■ Dynamisk udvikling - Visionen er at udvikle den levende by med beboere og be-
sø-gende, der i fællesskab skal være med til at skabe de rette rammer. De to anker-
punkter er her et centralt omdrejningspunkt for denne udvikling. Som en helt ny 
bydel vil udviklingen være dynamisk og følge det levede liv. Der arbejdes med en 
midlertidighed, som giver mulighed for løbende tilpasning efter behov og efter-
spørgsel. 

 ■ Sammenhæng til resten af byen - Marienlysts aktiviteter og funktioner skal ikke kun 
henvende sig til beboere i bydelen, men også til resten af byen. Den nære relation 
til Tilst og Skejby styrkes gennem attraktive forbindelser, der særligt øger tilgænge-
lig-heden uden bil. Koblinger til supercykelsti, central busrute, gang– og cykelstier, 
MTB-spor og gå/løberuter åbner området op. Marienlyst bliver et nyt aktivitets- og 
samlingssted for foreninger, selvorganiserede brugere, familier og brugere i alle 
aldre, og med en lettilgængelig bygade er her gode muligheder for ankomst med 
forskellige transportmidler. 

 ■ Forbindelser i det grønne netværk - Bydelen danner ikke alene koblinger til resten af 
byen, men danner interne forbindelser, der skaber koblinger i lokalområdet. Kob-lin-
ger, der giver mulighed for forskelligartede aktiviteter for fællesskaber, familien 
og individet. Disse forbindelser er med til at danne forskellige aktivitetszoner, der 
skaber forbindelse mellem mange mennesker og aktiviteter. Nye former for idræt, 
leg og bevægelse bliver forbundet med mange af de klassiske idrætter på møder, der 
skaber nye mødesteder og sammenhænge blandt brugerne. 

 ■ Faciliteter til fremtiden - Marienlyst vil blive udviklet som en friluftsby med 
ud-gangspunkt i et sammenhængende, grønt, blåt rekreativt netværk med aktivitets-
muligheder for alle aldersgrupper. Det betyder, at mange af de rekreative aktiviteter 
og faciliteter, der skal etableres i Marienlyst, skal kunne fungere i symbiose med og 
respekt for naturen og de landskabskvaliteter, som er det vigtigste udgangspunkt for 
den nye naturby. Til gengæld vil bydelen også med sikkerhed komme til at tilbyde 
beboerne i Marienlyst og de tilstødende byområder nogle helt nye og attraktive 
rekreative tilbud, som det ikke vil være muligt at skabe i de allerede etablerede by-
områder. Ambitionen er derfor at Marienlyst, som bydel, bliver et supplement til de 
eksisterende byområder, og at der derfor kommer en positiv og styrkende udveks-
ling mellem dem.
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UDVIKLINGSPRINCIPPER – STRATEGI FOR SAMMEN-

HÆNGENDE BY

Strategi 2 handler om at skabe en ny bydel der hænger sammen med den omkringliggen-
de by og natur. Med sin placering på kanten af byen og landskabet vil der være et naturligt 
fokus på samspillet mellem by og natur. Det er et ønske at arbejde med en kompakt og 
blandet by med henblik på at give plads til naturen omkring og til at bruge naturen aktivt i 
bydelen.

Marienlyst skal være en bydel, der hænger sammen med resten af byen. Offentlige funk-
tioner skal placeres strategisk som naturlige knudepunkter, der både aktiverer bydelen 
selv og inviterer byen omkring ”indenfor”. Marienlyst skal give noget tilbage til resten af 
Aarhus.

Marienlyst skal bindes fysisk sammen med byen omkring. Plads til bæredygtige mobili-
tetsløsninger, skal sikre en naturlig og fuldt integreret fysisk sammenhæng.

Indsatser
 ■ Bæredygtig mobilitet - Mobilitet er én af udfordringerne i Aarhus Kommunes am-

bitioner om at være CO2-neutral kommune i 2030, og mobilitet er et vigtigt emne, 
her-under også hvordan Marienlyst udformes robust ift. fremtidens mobilitet. Et 
helt overordnet mål med udviklingen af Marienlyst er derfor at skabe rammerne for 
grøn mobilitet. Det indebærer også, at der skal skabes optimal tilgængelighed til ny 
og eksisterende, kollektiv trafik. Det kan fx handle om at sikre ladeinfrastruktur til 
elbiler og om at forbinde området effektivt til letbanen med nyskabende fremtidige 
transportformer som fx førerløse elbusser – lokale og fleksible, kollektive trafikløs-
ninger, som kan understøtte de store investeringer i kollektiv trafik, som allerede er 
gjort og som er i støbeskeen.

 ■ Attraktive og trygge forbindelser - Infrastrukturen skal i første omgang designes for 
cyklister, fodgængere og den kollektive trafik. Området må ikke være domineret af 
bilerne. Det vigtigste er, at det skal være muligt at gå og cykle trygt og sikkert rundt 
i hele området, til og fra nabobydelene og ud i det åbne land: Trygge og inviterende 
stier for både bydelen og for besøgende. Samtlige nabolag skal have adgang via 
cykel- og gangsystemer til naturen og de rekreative faciliteter i Marienlyst. 

 ■ Styrke bymæssige forbindelser – Forbindelserne mellem de enkelte omkringlig-gen-
de byområder og kvarterer skal styrkes, så sammenhængen mellem boligområder, 
kollektiv trafik, tilstødende naturområder, AUH, Agro Food Park samt de omkringlig-
gende fritidstilbud øges. Herved skal udviklingsplanen bidrage til at skabe en mere 
sammenhængende by.

50    |  Udviklingsplan for Naturbydelen Marienlyst

Side 462



Udsigter over udviklingsområdet. Fotograf: Stadt

51

En bedre integreret bydel – ny destination i Aarhus
Med sit rekreative blågrønne netværk og nye sammenhængende stiforbindelser i bydelen 
og ind i det eksisterende Aarhus og nabobydelene skal Marienlyst bidrage til at skabe øget 
tilgængelighed til naturen i og omkring Marienlyst og en styrket sammenhæng med den 
omkringliggende by. Udover en øget fysisk tilgængelighed skal det kommende byud-
viklingsområde også bidrage med nye rekreative natur- og friluftsdestinationer for hele 
Aarhus. Marienlyst skal ikke være en bydel der lukker sig om sig selv men en bydel, der 
inviterer indenfor. Derfor er der en afgørende sammenhæng mellem Udviklingsplanens in-
frastrukturelle greb og de natur- og bylivsaktiviteter og fællesskaber, som planen arbejder 
med.

En styrket sammenhængende by og nye destinationer
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Illustration af mulig fortættet boliggade

Illustration af Tækker Group og Omnia Invest
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Princip for infrastruktur
Den nye vejforbindelse vil forbinde Viborgvej med Søftenvej og skal afhjælpe de trafikale 
problemer i Aarhus Nord. Der etableres et vejkryds ved Marienlystvej som skal servicere 
boligkvartererne vest for fredskoven. De østlige boligkvarterer i området bliver adgangsbe-
tjent fra Paludan Müllers Vej.
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VIBORGVEJ

HASLE RINGVEJ

TILST BYMIDTE

AUH

AARHUS C

AARHUS C

Tilst supercykelsti

Cykelsti/-baner

Nye cykelstier

Skejby/lisbjerg Supercykelsti

Forslag til ny Supercykelsti

Princip for gang- og cykelnetværk

Princip for gang- og cykelnetværk – Den grønne ring
Marienlyst er forbundet med byens overordnede netværk af stier. Området kobler sig på 
supercykelstien mellem Tilst og Aarhus C, og der skal etableres nye cykelstier, som for-
binder området både mod nord – mod Agro Food Park og Lisbjerg – og mod vest og øst 
langs den nye Marienlystvej mod Tilst og AUH samt langs den eksisterende Revelhøjvej.

Interne stiforbindelser mellem øst og vest etableres som niveaufrie kryds over Forlænget 
Bredskiftevej hvor det grønne netværk og Marienlystvej krydser Forlænget Bredskiftevej.

Der etableres et sammenhængende og bilfrit netværk af stier i hele området – med tryg og 
sikker tilgængelighed overalt i bydelen.
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Princip for kollektiv trafik
Der lægges op til at etablere et vejtracé i bygaden. I vejtracéet skal der sikres mulighed for 
at der kan etableres en forbindelse til kollektiv trafik mellem Tilst midtby, AUH/Skejby og 
letbanen – og som eventuelt på længere sigt kan betjenes med førerløse busser. Marien-
lyst bliver dermed et bindeled for Aarhus og bliver en del af den sammenhængende by. 
Området kan desuden evt. blive betjent af lokale ruter ind i området, og af A-bus ruter, 
der via den Forlænget Bredskiftevej knytter videre an til Lisbjerg, eller regionale ruter ud af 
kommunen. 

Princip for gang- og cykelnetværk

TILST BYMIDTE

AARHUS C

LISBJERG

AUH

56    |  Udviklingsplan for Naturbydelen Marienlyst

Side 468



Princip for vejstruktur
Bydelens vejstruktur er bygget op omkring Marienlystvej og den nye vej - Forlænget Bred-
skiftevej. Forlænget Bredskiftevej er en vigtig forudsætning for en kommende byudvikling 
af området.

Marienlystvej bliver som bygade den centrale adgangsvej til størstedelen af Marienlyst. 
Ved ankerpunkterne vil biler ikke kunne køre igennem. Til gengæld vil der være fri passage 
for busser, cykler og gående, så den kollektive og bæredygtige transportformer prioriteres i 
for-bindelsen mellem Tilst og Skejby.

I byudviklingsområdet vil der være mulighed for 3 vejkryds på Forlænget Bredskiftevej, 
herunder ét ved Marienlystvej, ét ved Blomstervej og ét mellem Revelhøjvej og Marienlyst-
vej. Marienlystvej bliver hovedadgangsvejen til den nye bydel, og bydelens hovedgade og 
hjerte.

Det er afgørende for alle vejkryds, at kommende koblinger til Forlænget Bredskiftevej 
ikke må blive alternative veje (”smutveje”) for den trafik, der er tiltænkt at skulle ledes ad 
Forlænget Bredskiftevej.

Princip for vejstruktur
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Illustrationseksempel af Forlænget Bredskiftevej

Illustration af Tækker Group og Omnia Invest

BydelsgadeEtagebyggeriEtagebyggeriForlænget BredskiftevejByhuseGårdhave Parkeringsareal

Princip for Forlænget Bredskiftevej
Forlænget Bredskiftevej etableres som en gennemgående vej igennem Marienlyst, mens 
passagerne over Forlænget Bredskiftevej ved Marienlystvej, Revelhøjvej og ved Blomster-
vej iscenesættes som noget særligt, der markerer byen tydeligt over for trafikanterne på 
vejen. Vejen har ingen facadefunktioner men har – med undtagelse af de krydsende forbin-
delser – en grøn/landskabelig karakter.

Principsnit for Forlænget Bredskiftevej

58    |  Udviklingsplan for Naturbydelen Marienlyst

Side 470



Referencer på Forlænget Bredskiftevej og krydsninger

Ecoduct  i Böblingen Tyskland. Fotograf: Klaus Foehl Ecoduct  i Holland. Fotograf: Ukendt

Vejforløb med landskabeligt indpassede stier. Fotograf: Ukendt

Ecoduct i Holland. Fotograf: Joop van Houdt
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Princip for Bygaden Marienlystvej
Marienlystvej forbinder bydelen Marienlyst med Tilst mod vest og Skejby og Universitets-
hospitalet mod øst. Det naturlige bindeled, som sikrer en sammenhængende by.

Marienlyst er en adgangsvej – men den er frem for alt det centrale, grønne og belagte by-
strøg, som forbinder bydelen mellem øst og vest. En fortættet del af byen med markante 
koblinger til det store landskab mod nord og syd.

Marienlystvej er omdrejningspunktet for byfunktioner i Marienlyst – og for er den lang-
somme opkobling på naboområderne – på letbanen ved AUH mod øst og på Tilst mod 
vest. På den måde skaber Marienlyst en helt ny, bymæssig sammenhæng med og mellem 
naboområderne. En levende og aktiv gade med anledning til aktiviteter og muligheder for 
ophold for alle aldersgrupper. En grøn og bymæssig ramme om bydelens store fællesska-
ber.

Marienlystvejs byrumsudlæg varierer. Det grønne strøg er gennemgående og kan på del-
strækninger være flankeret af vejen. På andre strækninger vil bilerne og det grønne være 
skilt ad. Trafikken skal afvikles på de bløde trafikanters præmisser.

Langs den centrale del af Marienlystvej er byen fortættet – med boliger og med offentlige 
funktioner orienteret ud mod det grønne strøg samt i et forventeligt begrænset omfang 
kommercielle funktioner som liberale erhverv, mindre butikker og evt. spisesteder. Og 
med et væld af aktivitetsmuligheder for folk i alle aldre.

Eksempel på planudsnit for Marienlystvej.
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Principtværsnit af bygaden Marienlystvej.

Ballerup Boulevard, Marianne LevinsenBallerup Boulevard, Marianne Levinsen

Sønder Boulevard. SLASønder Boulevard. SLA

Pulsparken. CEBRA Byliv. VisitAarhusByliv. Fotograf: UkendtMikrogrønt, Torvehallerne  Fotograf:  Ukendt

Markedshal, Ghent. 
Robbrecht en Daem

Sønder Boulevard. SLA

Bryggervangen og Skt. Kjelds. SLA

Referencer på bygaden Marienlystvej
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Illustration af hvordan Bygaden Marienlystvej kan komme til at se ud.

Illustration af STADT
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PUMP-TRACK
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SHELTERS
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LEG  OG  AKTIVITET

ANKERPUNKT  
ØST

  LEGEPLADS

ANKERPUNKT  
VEST

FREDSKOV

MULTIHAL

FARMERS  MARKET

BOLDBANER

BOLDBANER

SUNHEDSHUS

GRÆSBAKKE

IVÆRKSÆTTERHUS

FOR  ALLE  GENERATIONER

Konceptdiagram for Bygaden Marienlystvej

Skatepark Lemvig. EFFEKT

Byliv. Fotograf: UkendtBraunstein Taphouse. ADEPTIglohallen Greve. CEBRAThe East End Campuspark. Taylor Brammer Architects

Naturlegepladsen Valby. Fotograf: Ursula BachSkovbakkeskolen. CEBRAMarseille Vieux Port. Foster + Partners
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Princip for by- og fællesfunktioner
Omkring de to ankerpunkter på Marienlystvej placeres bydelens primære by- og fælles-
funktioner. Mod øst skal områdets nye skole være omdrejningspunktet for fællesskaber 
knyttet til leg, læring og naturliv. Her indpasses også daginstitution og den nye store 
legeplads.

Mod vest skal der etableres et bymæssigt ankerpunkt med fritids- og foreningsliv som 
omdrejningspunktet - fællesskaber, der underbygger Marienlyst som Sund by. Her skal 
indpasses multihal, boldbaner, markedsplads og faciliteter til også mere uorganiseret fri-
tidsliv, og ankerpunktet kan også fungere som potentiel fritidsdestination for hele Aarhus.
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Eksempel på hvor Naturparken og legepladsen kan komme til at se ud

Illustration af STADT

Byliv. Fotograf: Ukendt
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Udsnit af Illustrationsplan, Koblingen

Fodgængerkrydsning  Amstelveen. Paul De Ruiter ArchitectsFodgængerbro. Paul De RuiterJiangyin Greenway. 

Fotograf: Pavel Shubskiy

Referencer på Koblingen
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Princip for Koblingen
Marienlystvej er koblet på den nye Forlænget Bredskiftevej. Det grønne strøg krydser 
Forlænget Bredskiftevej ude af niveau. Det vil sige at forbindelsen på tværs for de bløde 
trafikanter er prioriteret, og landskabet/topografien bruges til at skabe en terrænmæssig 
forskel mellem Forlænget Bredskiftevej og Marienlystvej, som muliggør et naturligt kryds. 
Således vil biler og andre køretøjer som fx busser krydse Forlænget Bredskiftevej i et vej-
kryds nede, mens gående og cyklende primært vil krydse over Forlænget Bredskiftevej ad 
en universel tilgængelig brostruktur.

Krydset med den nye Forlænget Bredskiftevej er en markant, bymæssig manifestation 
langs den nye vej – stedet, hvor Marienlyst bliver synlig som by for de passerende på ve-
jen. Men også et sted hvor bydelens identitet som naturbydel vil være synlig.
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Cykelbro Eindhoven. Fotograf: IPV Delft Cykelbro Eindhoven. Fotograf: IPV Delft

Referencer på Koblingen
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Principper for Parkering
Udviklingsplanen rummer en robusthed, der tager højde for at mange nu og i en over-
skuelig fremtid fortsat er afhængige af at have egen bil. Og derfor skal der også i den 
nye bydel tages udgangspunkt i Aarhus Kommunes nuværende principper for parkering. 
Men den teknologiske udvikling går dog hurtigt med fx udvikling af selvkørende biler 
eller smarte, digitale deleordninger. Dette kan ændre vores adfærd fundamentalt, når det 
gælder mobilitet.

Derfor skal det i den nye bydel sikres, at dele af vej- og parkeringsarealerne kan ændre 
an-vendelse over tid, ligesom det skal være muligt at skabe mere centraliserede parke-
ringsområder eller konstruktioner til fælles parkeringsløsninger hvor det giver mening.

Samtidig betyder det forhold, at bydelen fra start er tænkt og tiltænkt bæredygtig mobi-
litet, at parkeringsløsninger og mængde, skal tilpasses det oplevede behov for biler og 
andelen af bilejerskab som vil vise sig i takt med at bydelen tager form.

Derfor skal der i Marienlyst arbejdes med en række delstrategier vedr. parkering, som 
sikrer det nødvendige antal parkeringspladser, men som er tilstrækkeligt fleksibel til, at 
udbuddet af parkeringspladser kan tilpasses over tid:

 ■ Parkeringspladser i Marienlyst skal i relevante områder kunne etableres som fælles 
parkeringspladser eller mindre parkeringshuse/-konstruktioner, hvor fx boligklynger 
og delkvarterer kan deles om en fælles pulje af parkeringspladser.

 ■ Etablering af delebilordninger og andre smarte løsninger, som potentielt vil kunne 
reducere antallet af biler. 

 ■ I områder med en blanding af flere funktioner som fx bolig, erhverv og offentlige 
funktioner, skal der om muligt arbejdes med dobbeltudnyttelse.

 ■ Med fælles parkeringsarealer vil arealerne kunne skifte funktion, hvis behovet æn-
drer sig. Det er ikke muligt på samme måde med individuelle parkeringspladser. 

På den baggrund lægger udviklingsplanen fast, at der i Marienlyst generelt skal arbejdes 
med steds- og situationsbestemte parkeringsløsninger, som tager højde for det konkrete 
behov i de enkelte delområder med iagttagelse af ovennævnte hensyn. 
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UDVIKLINGSPRINCIPPER – STRATEGI FOR MANGFOL-
DIG OG HOLDBAR BY
Strategi 3 handler om at skabe en hverdagsby der lever og har plads til alle.

Med Marienlyst vil Aarhus Kommune gerne sikre en social diversitet på tværs af generati-
oner og målgrupper. Med udgangspunkt i meningsfulde fællesskaber, diversitet i boligtil-
bud og målrettede bylivstilbud, vil vi gerne sikre en levende og inviterende naturbydel.

Bylivsdynamoer skal sikre et aktivt og mangfoldigt byliv. Samtidig med dette skal kvali-
teten i byens miljø og i de arkitektoniske løsninger sikres så Marienlyst opfylder krav til 
holdbare bæredygtige løsninger på bydels- og bygningsniveau.

Indsatser
 ■ Diversitet i boligtyper – Der skal fremadrettet arbejdes for en differentieret sam-

mensætning af boligtyper, der sikrer en varieret og bred beboersammensætning i 
bydelen og som understøtter bydelens gennemgående natur- og fællesskabstematik. 
Bydelen skal udvikles over lang tid, og der skal arbejdes for en varieret og mangfol-
dig bydel, der i sin boligsammensætning og arkitektoniske kvalitet er robust over for 
fremtidige ændringer i boligmarkedet.

 ■ Differentiering af byrum, landskabsrum og bylivsdynamoer – Indsatsen for by- og 
naturlivet i Marienlyst skal prioriteres gennem en strategisk og helhedsorienteret 
indsats for hele bydelen. Der skal arbejdes for at skabe tydelige byrums- og destina-
tionshierakier der koncentrerer og prioriterer bylivsindsatserne i forhold til bydelens 
enkelt kvarterer og  bydelens overordnede hovedgreb.

Udviklingsprincipperne for Mangfoldig og holdbar by knytter sig til 2 hovedelementer:
 ■ Principper for bebyggelse
 ■ Principper for fællesskaber
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Mangfoldighed i boligtyper og forskellige møder med naturen
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Boligtypologier – boliger til alle
Byen skal bygges med hjertet og med afsæt i konkrete ønsker og behov hos dem, der skal 
bo i Marienlyst og bruge bydelen. Det indebærer at boliger skal udvikles til alle behov, 
sammen med dem, som skal bo i Marienlyst og sammen med virksomheder, uddannel-
sesinstitutioner, foreninger, institutionelle investorer, den almene boligsektor og fonde, 
som har en interesse i at sikre et relevant udbud af boliger til fx medarbejdere, gæstefor-
skere, patienter og pårørende eller andre med særlige interesser og behov. 

Der skal være plads til forskellige boligtyper i mange størrelser og i forskellige tætheder 
i Marienlyst – men overalt med plads til de små og store fællesskaber mellem husene. 
Det skaber en mangfoldig by med en bred befolkningssammensætning og stor sammen-
hængskraft.

Udover en bred variation af byhuse, rækkehuse, punkthuse og etageboliger i alle stør-
rel-ser rummer udviklingsplanen mulighed for: 

 ■ Små boliger og fleksible, bæredygtige boligformer, der kan adressere de abstrakte, 
globale problemer med klimaforandringer og ressourceforbrug gennem konkrete, 
lokale tiltag. Små boliger er ét af redskaberne, som både kan imødekomme boligbe-
hov og skabe nye muligheder hos dem, som ikke nødvendigvis tiltales af traditionel-
le, store parcelhuse, rækkehuse eller etageboliger. Små boliger, der kombineres med 
udendørsliv og faciliteter i en landskabelig bydel og som kan tiltrække nye borgere 
til Marienlyst og dermed til Aarhus, og der er en konkret mulighed for, at beboerne 
med deres boligvalg kan bidrage aktiv til grøn omstilling. Udviklingsplanen giver 
derfor plads til  at udvikle nye, fleksible boligformer – bl.a. små basisboliger, som 
kan sammensættes og udvikles fleksibelt, og som kan danne ramme om en hel bo-
ligkarriere og for det simple liv med fokus på miljø, forbrug og bæredygtighed – og 
med rammerne for de lokale fællesskaber i fokus. Derfor skal der i den kommende 
lokalplanlægning sikres mulighed for små boliger (på i gennemsnit under 75 m2), 
herunder bl.a. små, kompakte familieboliger.
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 ■ Fritliggende boliger i kompakte udstykninger. I Aarhus Kommunes temaplan om 
area-ler til alle boligtyper, er der fokus på, at de nye større byområder får en blandet 
boligsammensætning, men at de også bidrager til udbygning med fritliggende bo-
liger. I udviklingsområdet vil der derfor være plads til op til 300 fritliggende boliger. 
Antallet af fritlig-gende boliger er ikke et konkret krav, men et pejlemærke for den 
videre planlægning. De fritliggende boliger vil kunne blandes med andre boligtyper i 
de enkelte boligklynger. Integrationen af fritliggende boliger i områdets boligklynger 
i øvrigt og tilgængeligheden til områdets friarealer betyder også, at grundstørrel-
serne kan være ned til ca. 400 m2. Placering og fordeling fastlægges endeligt i den 
efterfølgende lokalplanlægning.

 ■ Fleksibelt erhverv, hvor udviklingsplanen sikrer mulighed for at erhvervsarealer kan 
etableres som fleksible arealer, som kan benyttes som boliger og sidenhen omdan-
nes til erhverv, og omvendt for at imødekomme samfundsmæssige forandringer.

 ■ Kombinationsløsninger, for at give mulighed for flere nye og spændende fællesska-
ber og partnerskaber, samt at skabe mere liv omkring mere erhvervstunge områder, 
er kombinationsløsninger hvor forskellige funktioner blandes i samme byggeri en 
mulighed i udviklingsområdet. Det kan fx være boliger der etableres i kombination 
med en hal eller en dagligvarebutik. 

Mødet med naturen syd for Marienlystvej
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Højder og tætheder
Udviklingsplanen muliggør en stor variation af bebyggelsestyper og -tætheder. For at 
understøtte topografien og bygadens funktion, fortættes bebyggelsen mest omkring Ma-
rienlystvej, hvor der omkring Marienlystvej kan bygges højere. Det betyder at bebyggelsen 
i bydelen vil være meget blandet og bestå af etageboliger, åben-lav bebyggelse og tæt-lav 
bebyggelse.  Generelt vil bebyggelseshøjderne være fra 1-3 etager, mens der i områder kan 
bygges op til 5 etager.

Udviklingsplanen muliggør en bebyggelse på op 738.000 etage-m2 for området som hel-
hed. 

Tæthedsprincip

Bygningshøjde og tæthed forøges lokalt og mod højderyggen ved bygaden Marienlystvej.

MARIENLYSTVEJ

grønt netværkSKOV

ENGgrønt netværk
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Fra de store til de små fællesskaber
De nære fællesskaber er et centralt omdrejningspunkt i den nye bydel Marienlyst. Med 
introduktionen af boligklynger i varierende størrelse er der skabt grobund for en fleksibel 
og realistisk etablering og udvikling af området. Med klyngestørrelser på omkring 20-60 
boliger, er udviklingen af Marienlyst forankret omkring de nære sociale fællesskaber i hver 
klynge. Det sikrer samtidig, at udviklingen af en boligklynge kan ske over en relativt kort 
tidsperiode. Herved er der mulighed for at der hurtigt kan skabes gode naboskaber og 
lokale miljøer.

De lokale fællesskaber gradueres samtidig i bydelen fra klyngeniveau til delområdeniveau 
til bydelsniveau med forskellige samlingssteder og varierende aktivitetsmuligheder. Der 
skal derfor som en del af det videre realiseringsarbejde arbejdes med at sikre disse niveau-
er gennem et målrettet arbejde med eksempelvis fysisk placering af byfunktioner, by- og 
hverdagsfunktioner der kan fungere som bylivs- og fællesskabsdynamoer samt en sam-
menhængende plan for overordnede natur- og bylivsfunktioner, så disse komplementerer 
hinanden.

Princip for skalering af fællesskaber
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Referencer på fællesskabsdynamoer

Visualisering af Bygaden Naturliv. Fotograf: Adam Grønne

Visualisering af landskabskorridorPumptrack. Fotograf: Uniqa

Pulsparken. CEBRA

Basketbar Utrecht NL. NL Architects

Pavillion Sandnes NO. Fotograf: Emilie Ashley

Marseille Vieux Port. Foster + Partners

Markedshal, Ghent. Robbrecht en Daem
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STRUKTURPLAN
- bydele, kvarterer og klynger

Bydele
400 - 600 boliger

Byens fællesskab

Bytorv
Forbundet af  det grønne loop

Fælleshus

Kvarter
100 - 200 Boliger

Det store fællesskab:

Egen identitet
Kvartersplads/mødested

Cykelværksted
Bålplads/udekøkken

El-bil/delebil ladestationer
Overdækket spiseplads

Klynge - landsbyfællesskab
20 - 50 boliger

Det nære fællesskab:

Fællesspisning
Grejdepot

Nyttehave/væksthus
Sport/spil/leg til børn

Grillplads

39
MARIENLYST / IDÉOPLÆG

Fællesfunktioner 

Egen identitet 

Kvartersplad 

Overdækket spiseplads 

El-bil/delebil ladestationer

Nabofællesskab 

Nyttehave/væksthus 

Grillplads 

Sport/spil/leg til børn

Kvarterene Klyngerne

Klyngeprincip – meningsfulde naboskaber
Meningsfulde, lokale fællesskaber og en overskuelig skala er en del af nøglen til den ople-
vede livskvalitet og tryghed. Vi kender hinanden og derfor tager vi os af hinanden. 

Udviklingen af boligklynger vil være et bærende princip. Klyngerne bliver Marienlysts 
meningsfulde naboskaber og kommer til at skabe tryghed, sikkerhed, nærvær og sammen-
hæng, og dermed stærke, lokale identiteter. 

Der skal skabes forskellighed og stedsidentitet gennem veldefinerede boligklynger, som 
hver især har en overskuelig størrelse, og ved at udvikle hver boligklynger med hvert sit 
særkende – og gerne i partnerskab med dem, der skal bo der. På den måde kan vi sikre 
arkitektonisk og bymæssig kvalitet og identitet med forskellighed i typer og tæthed, samti-
digt med at vi skaber rammerne om de fællesskaber, som giver mening for borgerne. 

For hver enkelt klynge skal det være tydeligt, hvad de bidrager med til resten af bydelen og 
til byen som helhed. Klyngerne skal bidrage til fællesskabet og der skal være noget at være 
fælles om. 

Det kan fx være mellem generationer i form af klynger og bygninger, som knytter genera-
tionerne sammen i et aktivt dagligliv. Fx ældreboliger/seniorbofællesskaber kombineret 
med en skovbørnehave. Men det vil også være i form af boliger for målgrupper med 
særlige boligbehov, fx små boliger, midlertidige boliger, bofællesskaber, og boliger, som 
kan ændres og kombineres, så de kan tilpasses familiers behov over tid og kan huse flere 
generationer. 
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En tryg og mangfoldig bydel
Tryghed handler om at føle sig sikker i hjemmet, i boligomgivelserne og når man er på vej. 
Noget af den tryghed skal sikres i den overordnede planlægning af Marienlyst.

Udviklingen af boligklynger med en overskuelig størrelse vil være et bærende princip. Klyn-
gerne bliver Marienlysts meningsfulde naboskaber og kommer til at skabe stærke, lokale 
identiteter som grundlag for tryghed, sikkerhed, nærvær og sammenhæng.

De principper for tryghed i byudviklingen, som er afspejlet i udviklingsplanen, og som skal 
lægges til grund for den videre planlægning, er:

Balance i boliger og en blandet beboersammensætning. Boligklynger af en overskuelig 
størrelse og med et miks af ejerformer og boligtyper skal sikre en blandet beboersammen-
sætning både i hele bydelen og i dens kvarterer. I den forbindelse skal det konkret und-
gås, at almene boliger koncentreres i enkelte områder, og der skal sikres en blanding af 
ejer- og lejeboliger. I Marienlyst vil der komme boliger til alle aldersgrupper. Når vi møder 
mennesker i forskellige aldre, sætter det vores eget liv i perspektiv. Når unge og ældre bor 
sammen, lærer de af og om hinanden, og det skaber muligheden for at der knyttes bånd 
på tværs af generationer. Og det skaber fundamentet for social robusthed i bydelen.

Øjne på gaden. Boligklyngerne og blandingen af funktioner langs Marienlystvej giver 
mulighed for naturlig overvågning af gader, friarealer, parkeringspladser mv. Herudover 
bidrager integrerede trafikmiljøer som på Marienlystvej til trygheden i byområdet. 

Se og bliv set. Der skal være god synlighed og mulighed for at have et overblik, uanset 
hvor man færdes i bydelen. Bygningerne skal åbne sig mod omverdenen, og der skal være 
godt udsyn mod parkerings- og fællesområder. Blinde, inaktive og visuelt tillukkede faca-
der, fx ifm. erhverv og offentlige funktioner, skal undgås, og der skal sikres aktive stueeta-
ger eller attraktive kantzoner omkring de vigtigste opholdsrum i bydelen.

Sikker transport og bevægelse. Trygge og trafiksikre stier skal sikre tilgængelighed for 
alle – også for de små trafikanter – overalt i Marienlyst. Stier og færdselslinjer skal etab-
leres med gode muligheder for at orientere sig og skifte retning, hvis man føler sig utryg. 
Krydsende færdsel skal være tydelig og varslet, og der skal være klart definerede ruter for 
forskellige trafikformer samt god belysning langs veje og stier. 

Psykologisk ejerskab og ansvarlighed. Det skaber tryghed, hvis der er en klar markering af 
forskellige områdetyper i forhold til, om de er offentlige, halvoffentlige, halvprivate eller 
private. Det har betydning for beboernes ansvarsfølelse, og det giver personer ude fra en 
fornemmelse af, hvornår de træder ind på mere privat område. Princippet med boligklyn-
ger skal bidrage til at skabe lokal identitet og tilhørsforhold.

Opholds- og udfoldelsesmuligheder. Der skal være gode muligheder for at bruge om-rådet 
for alle aldersgrupper. Det er vigtigt for fællesskabet og muligheden for at møde andre 
beboere, at de udendørs arealer er designet, så alle aldersgrupper er interesserede i at 
færdes og opholde sig der. Teenagere bør have aktivitetsmuligheder i nærheden af deres 
boligområde.
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UDVIKLINGSPRINCIPPER - BÆREDYGTIG BYDEL

Strategi 4 handler om at skabe en prioriteret bæredygtig bydel i Aarhus.

Aarhus Kommune skal udvikle sig som en bæredygtig og attraktiv by. I målsætningen om 
at mindske klimaforandringer og bidrage aktivt til en bæredygtig omstilling ønsker Aarhus 
Kommune at bruge FN’s verdensmål til at sætte en retning for en bæredygtig udvikling af 
området.

Udviklingsplanen for Marienlyst skal sikre en samlet strategi for de bæredygtige indsatser 
i bydelen. Naturen, sundhed, klima og mobilitet er naturlige udgangspunkter for en sådan 
strategi. Bæredygtighedsindsatsen skal gøres til et synligt aktiv i Marienlyst. Dette skal 
gøres ud fra en helhedstænkning til gavn for hele Aarhus.

Afsæt i verdensmålene
Bæredygtighed er et fundamentalt udgangspunkt for byudvikling. Aarhus Kommunes am-
bition om en nettoreduktion af CO2-udledninger i 2030 er ét af de overordnede afsæt for 
arbejdet med udvikling af Marienlyst. 

Vi vil tage bredt afsæt i FN’s verdensmål som et styringsinstrument, og vi vil bruge dem 
aktivt til at fokusere indsatsen dér, hvor det giver mening - både i planlægningen af byde-
len og realiseringen og driften af den. 

Tilgangen til bæredygtighed i Marienlyst skal være båret af ambitioner og ikke af dogmer. 
Det er fx ikke ønsket at fastlåse et billede af, hvad der er bæredygtigt byggeri. Men gennem 
partnerskaber med bygherrer, eksperter, de kommende brugere og beboere, faciliteres 
udviklin-gen og brugen af de løsninger, som i hvert enkelt tilfælde giver mest effekt. 

Relevante verdensmål i relation til udviklingsplanen for Marienlyst. De enkelte delmål 
tager afsæt i FN’s 17 Verdensmål med delmål samt henter inspiration i 2030-panelets rap-
port ’Gør Verdensmål Til Vores Mål’ og Aarhus Kommunes ’Forslag til Planstrategi 2019’. 
Tekst med kursiv er fra sidstnævnte.

3 – Sundhed og trivsel
 ■ Sikker trafik for alle.
 ■ Fremme af miljørigtig og bæredygtig transport.
 ■ Tilgængelig og effektiv offentlig trafik.
 ■ Nem og lige adgang til naturen.

4 – Kvalitetsuddannelse
 ■ Skole- og fritidstilbud for alle med fokus på naturen og bæredygtighed.
 ■ Muligheder for og anledninger til bevægelse i løbet af skoledagen.

6 – Rent vand og sanitet
 ■ Kvalitet af drikkevand og grundvand.
 ■ Hensyn til vådområder beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

7 – Bæredygtig energi
 ■ Udbredt ladekapacitet til el- og hybridbiler.
 ■ Høj andel af klimavenlige køretøjer og offentlig trafik.
 ■ Implementering af delebilsordninger.
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9 – Industri, innovation og infrastruktur
 ■ Oplevet kvalitet og effektivitet af infrastruktur.
 ■ Reduktion af oplevet støj fra infrastruktur.
 ■ Udbredt infrastruktur til cykeltrafik og fodgængere.

10 – Mindre ulighed
 ■ Boligtyper og byrum til alle for understøtning af social diversitet.
 ■ Planlægning for almene boliger.
 ■ Bredt foreningstilbud til alle.

11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund
 ■ Oplevet tryghed i det offentlige rum.
 ■ Boliger til en overkommelig pris.
 ■ Bæredygtige transportsystemer.
 ■ Gør byerne inkluderende og bæredygtige.
 ■ Reducér byernes miljøbelastning.
 ■ Giv alle adgang til grønne offentlige rum.
 ■ Styrk sammenhængen mellem land og by.

12 – Ansvarligt forbrug og produktion
 ■ Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt
 ■ Giv alle mennesker viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt
 ■ Mindre boliger med mindre ressourceforbrug 

13 – Klimaindsats
 ■ Planlægning under hensyntagen til bluespot-områder og eksisterende topografi.
 ■ Mangfoldig anvendelse af arealer, der kan opsamle vandmængder.
 ■ Indtænke klimaløsninger i byrum og bynære landskaber og samtænke disse med aktivi-

tetsskabende funktioner.

15 – Livet på land
 ■ Styrkelse af grønne og blå elementers sundhedsfremmende kvaliteter.
 ■ Implementering af arealer med naturlige vådområder.
 ■ Udvikling og fasthold af skovarealer.
 ■ Beskyttelse af biodiversitet og mikroklima gennem udvikling af sammenhængende 

eksisterende og nye biokorridorer og naturpassager.

17 – Partnerskaber for handling
 ■ Partnerskaber om udvikling af en sund by i naturen med civilsamfundet, foreninger, 

universiteter og organisationer.
 ■ Partnerskaber om etablering af meningsfulde fællesskaber
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Principper for partnerskaber som driver for byudvikling
Verdensmål nummer 17: Partnerskaber for handling, beskrives af FN som nøglen til de øv-
rige verdensmål, og målet er derfor også særligt vigtig for udviklingen af Marienlyst, som 
bliver en bydel baseret på partnerskaber. 

Den vigtigste investering ligger i de mennesker, som vælger at udvikle et hjem i Marien-
lyst. Derfor skal mennesker og livet i byen tages hånd om først, for at udvikle en nye bydel 
med afsæt i stærke partnerskaber:

Med og mellem bydelens kommende beboere på tværs af generationer og livsvilkår og i 
meningsfulde fællesskaber om bl.a.:

 ■ fritidsinteresser og hverdagsliv. 
 ■ naboskaber og nærhed.

Udviklingen af områdets blå-grønne netværk som et samlet forløb med destinationer med 
plads til alle generationer, herunder naturpark og legeplads.

 ■ drift og dyrkning af fællesarealer.
 ■ aktiv deltagelse i ejerskabet til boliger og grønne områder.
 ■ Med og mellem virksomheder, uddannelser og forskningsinstitutioner om:
 ■ boliger og faciliteter til medarbejdere, forskere, expats m.fl.
 ■ eksperimenter med nye typer af fællesskaber og nye boligformer.

Med leverandører og selskaber mv. i forhold til at skabe rammerne for hverdagen om fx: 
 ■ mobilitet og deleservice.
 ■ udvikling af bæredygtig, lokal energiforsyning og ressourcekredsløb.
 ■ en digital infrastruktur til smarte løsninger fra første dag.

Mellem grundejere og Aarhus Kommune 
 ■ om at skabe rammerne for en naturskole med faciliteter, der rummer forskellige 

aktiviteter for bydelens kommende beboere med et højt ambitionsniveau. 
 ■ om etableringen af offentlige og fælles faciliteter i takt med bydelens udvikling. om 

etableringen af offentlige og fælles faciliteter i takt med bydelens udvikling.
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PARTNERSKABER OM RESSOURCER
Det er et mål at udvikle en bydel, hvor partnerskaber om bæredygtigt ressourceforbrug 
udgør ét af de bærende elementer.

Derfor skal der fx arbejdes for at etablere et effektivt, lokalt kredsløb, hvor grøn omstilling 
kan gå hånd i hånd med smarte løsninger og en økonomisk attraktiv energiforsyning - 
gennem partnerskaber med både producenter, aftagere og leverandører.

Den handler bl.a. om:

 ■ at give mulighed for at producere og dele energi lokalt – også gerne i samarbejde 
med leverandører og energiproduktion i oplandet til byen.

 ■ at sikre, at anlæg til energiforsyning ikke bare bliver tekniske anlæg, men at de i sig 
selv kan bidrage til udviklingen af en attraktiv bydel. 

 ■ partnerskaber ifm. ressourceudnyttelse generelt omkring bl.a. energi, materialer og 
affald – herunder fx gennem energifællesskaber samt, hvor det er muligt, at sikre og 
muliggøre lokal affaldshåndtering. Og helt praktisk ved fx at undgå jordflytning ind 
og ud af området.

Boliger og virksomheders energiforbrug er en nøgle til realiseringen af Aarhus Kommunes 
ambition om CO2-neutralitet i 2030. Af den resterende opgave med realisering af målet 
ligger størstedelen hos borgere og bygherrer. Transport og fremkommelighed er en vigtig 
del af løsningen, og elbiler og elcykler - når vi er så tæt på city - indgår i ligningen. El-in-
frastrukturen skal derfor sikres, og det er ét af argumenterne for at tænke i lokale kredsløb 
ift. lokal energiforsyning. 
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UDBYGNINGSTAKT

Udviklingen af Marienlyst forudsætter beslutningen om at anlægge Forlænget Bredskif-
tevej - den nye forbindelsesvej mellem Viborgvej, Søftenvej og Paludan Müllers Vej. Som 
beskrevet i tidligere afsnit er vejforsyningen af den fuldt udviklede bydel baseret på denne 
vej.

Afgørende for den vellykkede udvikling af bydelen er bl.a., at Marienlystvej udvikles som 
en aktiv bygade, herunder at de planlagte, funktionelle ankerpunkter bliver etableret samt 
at der hurtigst muligt tilflytter beboere og andre brugere, som kan skabe grundlaget for 
livet i bydelen og specifikt omkring Marienlystvej.

Den mulige udbygningstakt af Marienlyst er i høj grad defineret af mulighederne for 
sikring af nødvendig trafikal infrastruktur, herunder hensigtsmæssige koblinger til det 
eksisterende vejnet og primære koblinger til Forlænget Bredskiftevej. 

Princip for udbygningen:
 ■ Med den eksisterende infrastruktur er det vurderet, at byudviklingen umiddelbart vil 

kunne igangsættes med et begrænset antal boliger. 

 ■ I forbindelse med den mere detaljerede planlægning af enkeltområder kan der på 
baggrund af en nærmere belysning af de trafikale konsekvenser samt etablering af 
tiltag på det eksisterende vejnet overvejes, om der er mulighed for et større antal 
boliger.

 ■ Ved Forlænget Bredskiftevejs etablering (forventet 2026) kan man igangsætte den 
fulde udbygning af bydelen.
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Åbningstræk
For at sikre det bedste afsæt for den lokale for forankring i bydelen skal der arbejdes for at 
etablere en række åbningstræk som både kan være midlertidige attraktioner og mere per-
ma-nente funktioner i bydelen. Der skal være anledning til at komme i bydelen fra starten 
- stærke åbningstræk, som kan være med til at skabe tilknytningen til bydelen, og som kan 
udvikle sig til blivende værdier for bydelens beboere og besøgende, vil bidrage hertil. 

Konkrete åbningstræk:
 ■ Etablering af central naturpark og -legeplads. Det skal ske med udgangspunkt i det 

grønne netværk, som allerede er i området og som vil binde det sammen - koblet 
med naturkvaliteter og -formidling, adgang til natur og landskab for alle generatio-
ner.

 ■ Iværksætte midlertidige aktiviteter og byfunktioner i området omkring Marienlystvej, 
som kan skabe liv i bydelen og gøre den relevant og inviterende for resten af byen – 
både for at sikre liv fra dag ét og for at sikre en stærk og holdbar bydel på den lange 
bane.

 ■ Igangsætte de første etaper af en ‘grøn byggemodning’ i form af en samlet land-
skabs-dvikling, der skal fungere som grundlag for den etapevise udvikling af byde-
len. Træerne skal plantes først som en blivende kvalitet, og der skal sikres rekreativ 
og økologisk kvalitet af det grønne og blå netværk, som skal bære bydelens fysiske 
struktur.

 ■ Der skabes en blå struktur, som understøtter leg og den grønne byggemodning.

 ■ Afklaring og iværksættelse af jordlægning af højspændingsledningerne gennem 
byområdet.

 ■ Etablering af et nyt kryds mellem Marienlystvej og Paludan-Müllers Vej, så der fra 
starten skabes sammenhæng på tværs af bydelene Tilst, Marienlyst og Skejby samt 
at der fra starten tages de første, skridt frem mod en fremtidssikret vejadgang til 
området, også i årene indtil Forlænget Bredskiftevej er etableret. 

ØKONOMI

Der skal i forbindelse med grundsalg af de kommunale arealer sikres indtægter til finan-
siering af den nye vej – Forlænget Bredskiftevej.

Der skal i forbindelse med udviklingen af delområder inden for Udviklingsplanens af-
grænsning udarbejdes særskilte udbygningsaftaler i forbindelse med lokalplanproces.
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Udsigt over udviklingsområdet. Fotograf: Stadt

87

Side 499



FORSLAG TIL

UDVIKLINGSPLAN FOR NATURBYDELEN MARIENLYST
MARTS 2021

Udgivet af  Aarhus KommuneTeknik og Miljø

Kontakt:

Teknik og Miljø

Bystrategi,  Arealudvikling og Almene Boliger

arealogalmene@mtm.aarhus.dk
Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Side 500



9 BILAG 4: HØRINGSSVAR FRA DEN
OFFENTLIGE HØRING



1/197

FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN
FOR NATURBYDELEN
MARIENLYST SAMT TILLÆG NR.
97 TIL KOMMUNEPLAN 2017
(H308)

Samlede høringssvar
Start på høring 17/05/2021
Høringsfrist 09/08/2021
Antal høringssvar 51

Side 502

https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-udviklingsplan-naturbydelen-marienlyst-samt-tillaeg-nr-97-til-kommuneplan-2017
https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-udviklingsplan-naturbydelen-marienlyst-samt-tillaeg-nr-97-til-kommuneplan-2017
https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-udviklingsplan-naturbydelen-marienlyst-samt-tillaeg-nr-97-til-kommuneplan-2017
https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-udviklingsplan-naturbydelen-marienlyst-samt-tillaeg-nr-97-til-kommuneplan-2017
https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-udviklingsplan-naturbydelen-marienlyst-samt-tillaeg-nr-97-til-kommuneplan-2017
https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-udviklingsplan-naturbydelen-marienlyst-samt-tillaeg-nr-97-til-kommuneplan-2017#hearing-tickets


2/197

Forening / organisation 4 ................................................................................................. 
Beboerne i Kasted (v. Søren Follmann) – HS7729804 4 ................................................. 
Fællesrådet Tilst, True og Skjoldhøj (v. Allan Petersen) – HS8854199 7 ........................ 
Grundejerforeningen Østermarken (v. Dennis Cassøe) – HS5199040 11 ....................... 
Grundejerforeningen Østermarken (v. Dennis Cassøe) – HS9450374 14 ....................... 
Grundejerforeningen Østermarken (v. Dennis Cassøe) – HS6514836 17 ....................... 
Grundejerforeningen Østermarken (v. Dennis Cassøe) – HS5297017 23 ....................... 
Hasle Fællesråd (v. Steen C. Saabye) – HS4763644 27 ................................................. 
Haveforeningen Marienlyst (v. HF Marienlyst / Sidsel Kirketerp) – HS2381631 34 ......... 

Myndighed 39 ..................................................................................................................... 
Aarhus Stiftsøvrighed (v. Aarhus Stift) – HS9055850 40 ................................................ 
Miljøministeriet (v. Linda Solveig Hau Andersen) – HS4870997 45 ................................ 

Virksomhed 48 .................................................................................................................... 
CEBRA architecture (v. Kolja Nielsen) – HS8242704 49 ................................................. 
Ejendomsudvikler (v. Lise Bliksted) – HS5179506 55 ..................................................... 
ELF Development/Bækhus Enge ApS (v. ELF Development A/S) – HS9523469 65 ......... 
Energinet Eltransmission A/S (v. Gitte Madsen) – HS3541989 68 .................................. 
Grundejere (v. ELF Development A/S) – HS6941568 76 ................................................. 
Interessenter og grundejere i udviklingsområdet (v. ELF Development A/S) –

HS4121281 83 ........................................................................................................ 
Landbrug & Fødevarer / Agro Food Park / Arla Foods / VikingDanmark / Horisont Hotel

& Konference (v. Janne Pløen) – HS2502308 90 ...................................................... 
Stadt A/S (v. Stadt A/S v/Ulrik Stengaard) – HS4204418 97 ........................................... 
Sweco Architects (v. Lene Sack-Nielsen, Sweco Architects) – HS7235842 104 .............. 

Privatperson 112 ................................................................................................................ 
Aage Grønberg – HS6379745 113 .................................................................................. 
Alexander Jensen – HS5771054 115 .............................................................................. 
Anette Nielsen – HS5443083 117 ................................................................................... 
Anna Kjær – HS4622054 119 ......................................................................................... 
Anne Houmann – HS7168928 121 ................................................................................. 
Anne Houmann – HS9452731 124 ................................................................................. 
Anne Nguyen-Quy – HS1856321 126 ............................................................................. 
Christel Bruun – HS7108495 128 ................................................................................... 
Dilek Cakar – HS3158992 133 ........................................................................................ 
Hanne Lange – HS4471010 135 ..................................................................................... 
Jan du Jardin Nielsen – HS4490265 139 ......................................................................... 
Jesper Bremer Lund – HS6738259 143 ........................................................................... 
Jesper Madsen – HS3132206 145 ................................................................................... 
Jesper Uth – HS2135198 147 ......................................................................................... 
Jette Dall – HS2810479 151 ........................................................................................... 
Jørgen Buhl – HS0902778 153 ........................................................................................ 
Jørgen og Lisa Helbo – HS4992516 157 ......................................................................... 
Karen Rasmussen – HS7348133 159 .............................................................................. 
Keld Fisker Jensen – HS9060110 161 ............................................................................. 
Lars Høst – HS0773324 163 ........................................................................................... 

Side 503



3/197

Linda Bruhn Jensen – HS1417151 166 ........................................................................... 
Marcus Torp – HS5864010 168 ...................................................................................... 
Marie Kjellerup Thesbjerg – HS6533369 172 .................................................................. 
Michael Sand – HS9827528 174 ..................................................................................... 
Morten Olesen – HS7363896 177 ................................................................................... 
Nanna Jahn Larsen – HS7043848 180 ............................................................................ 
Nicole Schneider – HS2055910 182 ............................................................................... 
Peter Mortensen – HS5831423 184 ................................................................................ 
Rasmus Gross Søgaard – HS8858467 187 ..................................................................... 
Sophie Ngo – HS5274655 190 ........................................................................................ 
Stefan Daugbjerg og Henriette Gregersen – HS0250673 192 ........................................ 
Thomas Duus Hansen – HS5855889 196 ....................................................................... 

Side 504



4/197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst 

samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

 

Søren Follmann 

Forening / organisation 

Beboerne i Kasted 

HS7729804 

H308 

 

 

  

Side 505



5/197

9-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS7729804
Dato for oprettelse: 2021-08-09 21:53:16

Afsender

Navn: Søren Follmann
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Beboerne i Kasted

Indhold

Vejføring gennem Kasteds unikke natur.

Høringssvar fra Kasteds Beboere omkring den nye vejføring.

Vil vi naturen og landsbyerne, eller er det bare noget vi siger?

Dette er det første spørgsmål der springer os i øjnene, når vi med meget stor nysgerrighed læser jeres oplæg til vores
fantastiske område.

At kunne finde på at planlægge en vej så tæt på den meget unikke lille landsby Kasted, samtidig med at man siger man vil
natur hænger IKKE sammen. Kasted har den mest fantastiske natur, men istidens spor, der står unikt og uberørt hen, hvor
der er muligt at gå ture langs Egåen uforstyrret, hvor dyr og fugle lever og trives i bedste velgående. Der er gravhøje,
skove, drikkevandsboringen, søer. Jeg kan ikke forstå man som beslutningstager, kan se sig selv i øjnene og med god
smag i munden sige, vi ønsker natur og landsbyer, og så samtidig overveje en vestlig linjeføring, dette kan kun være fordi
man ikke har været herude og se det, eller har en skjult dagsorden, hvilket vi ikke tror er tilfælde. Vi glæder os til at inviterer
jeg alle herud, en efter en. Efter en gåtur i området, kan der vidst ikke være nogen tvivl om hvilken skade i vil pådrage
området ved at vælge en sådan løsning. Dette kan også ses på den noget større mængde af paragraf 3 områder der vil
blive påvirket. På et kort, kan det godt se ud som om at det måtte være lige meget hvilken vej man vælger, men når man
ser det fra egne øjne, er der stor forskel på de to muligheder. F.eks. skal den flotte ådal og Kasted ås ødelægges af en stor
bro.

Vælges den vestlige løsning vil der i stort omfang også blive påvirket meget negativt af gener ved flere beboere i området.
Kun meget få lodsejere vil blive ramt at den vestlige forbindelse, sammenlignet med den østlige forbindelse.

Drikkevand
Kasteds vandværk forsyner en stor del af Aarhus med drikkevand. Vi ønsker at der gives svar på hvor meget forurening
der vil komme ved at føre en vej igennem og tæt på mange af de drikkevandsområder den østlige vejføring vil ramme.
Hvor meget microplast, tjære og gummi, fra biler og vej vil sive ned i det grundvand vi alle drikker. En vestlig vej vil slet ikke
i samme omfang komme i nærheden af det MEGET værdigfulde drikkevand, som vi kan høre snart bliver en mangelvare i
byen. Mange af områderne vejen vil ødelægge er marker der er omlagt til økologi, med drikkevandssøer, skove som alle
påtænker det gode vand til byen.

Vi læser oplægget fra Agro Food park med en ”vi ønsker at blæse med mel i munden” tilgang. Vi kan se den enorme trafik
der allerede kører i området, komme direkte fra Agro food park, vi er opmærksomme på gennemkørselsproblemet, men
dette kan løses ved at lukke for gennemkørsel som der er også er plan om, men dette ville ikke løse problemet. PT. Er der
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allerede stor støj foruerning fra området, med nybygning og stor lysforurening med de store oplyste bygningen er p-
pladsen. De ønsker ikke den vej det kræver for at afdække deres eget problem. Vi ønsker de må tage ansvar for deres
eget behov, i stedet for at lade det gå ud over vores lille unikke landsby. Derfor er det naturligt at vælge den østlige
forbindelse, dette vil få den store trafik som vil komme derfra afviklet meget bedre.

Vi tror ikke på en løsning, hvor man sætter mere trafik på søftenvejen direkte. Derfor vil den østlige løsning også give god
mening, da den så kan tilslutte direkte på nord tilkørslen på motorvejen, som direkte på grenåmotorvejen, samt
lisbjergbuen. Dette må være optimalt. Det kan IKKE lade sig gøre at afvikle mere trafik på søftenvejen. Det står simpelthen
helt stille hvor morgen og eftermiddag.

Den gode løsning.
Vi er åbne for en god dialog, da vi tror at ved at lukke veje som f.eks. Kastedvej og Kærbyvej og lukke for muligheden for
gennemkørende trafik, kan vi undgå mange af de gener vi oplever i byen. En til to indfaldsveje, som ikke giver en fordel for
dem der skal fra øst til nord om omvendt, vil give den ro enhver landsby fortjener, for at oprette den idyl, alle beboerne her
har søgt.

Vi i Kasted ønsker også en god udvikling af Aarhus og omegn, og syntes der er mange gode initiativer i gang. Bla. Andet.
Lisbjerg området. Dette område har i mange år været på vej, men uden det store held. Derfor undrer det os man ikke lader
dette område færdiggøre sig først, da skolen skriger efter elever og har kapaciteten. Man vil med dette forslag endnu
engang slå skolens elevantal ned, da en del af det opland de dækker, vil gå til en ny skole i marienlyst. Fokuser på et
projekt af gangen, der er for meget i gang, og det vil ødelægge de muligheder for udvikling i de områder der allerede er i
gang. Sæt Marienlyst på pause, indtil de andre projekter, er færdigudviklet. Ellers vil vi stå tilbage med huse og lejligheder
der ikke kan lejes ud, som man ser andre steder, som f.eks. Aalborg hvor det er muligt at få en lejlighed gratis i flere
måneder og uden depositum, da der er blevet bygget alt for meget. Det er ikke gavnligt at ramme den rette balance.

Selvom vi er en lille landsby, er vi aktive med mange arrangementer, en vestlig vejføring vil splitte vores sogn, og mange af
byens medlemmer i den aktive beboerforening vil føle sig afskåret, da man pludselig skal køre 10-15 minutter i bil for at
komme ned til byen.

Den løsning vi har set oplæg til nu, løser ikke de problemer med gennemkørende trafik vi har, og derfor vil det være et
vedvarende problem som vi vil kræve en løsning på.

Lad os sammen finde den gode løsning, vi tror vi kan bidrage med megen viden, der gør at vi finder en bedre løsning, en
den meget dyre østlige løsning, som forbinder til en overbelastet vej hvor alt står stille.

Vil i bevare landsbyen Kasted og den helt unikke natur hvor vi tapper vores drikkevand? I råder over vores unikke område
herude, i så tilfælde skal i IKKE vælge den vestlige linjeføring der vil ØDELÆGGE alt dette.

På vegne af de mange berørte borgere i Kasted

Søren Follmann
22924282
sfollmann@gmail.com

Jeg beklager hvis det er mange tastefejl, har måtte haste dette svar igennem, da jeg var blevet oplyst der kom en separat
høring alene om vejføringen. 2 Timer før høringsfristen lukkede, blev jeg gjort opmærksom på dette var blevet blandet
sammen i en høring.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS8854199
Dato for oprettelse: 2021-05-24 07:04:32

Afsender

Navn: Allan Petersen
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Fællesrådet Tilst, True og Skjoldhøj

Indhold

Planlagt skovrejsning aflyst

Aarhus kommune og Naturstyrelsen har, som det ligeledes fremgår af vedlagte materiale, planlagt med skovrejsning i en
stor del af det område, hvor der den nye bydel skal ligge.
Jeg syntes det er noget søgt, at kalde det en naturbydel, når man således fravælger et rekreativt skovområde til fordel for
boliger.
Det vil være, at foretrække, at der fortsat afsættes en kile mod nord til skovrejsning og dermed mindre areal til boliger.

Allan Petersen tilføjede et høringssvar den 24-05-2021. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:

Fredskov
Det fremgår at Aarhus kommune ikke nødvendigvis har tænkt sig, at fastholde den nuværende fredskov i området. Der
skrives at såfremt man gør indhug i den eksisterende skov, så vil man etablere tilsvarende skov andetsteds.
Det er ikke tilfredsstillende, da den nuværende skov har sin værdi i sin nuværende stand og ikke som ny skov i f.eks
Tranbjerg.

Allan Petersen tilføjede et høringssvar den 24-05-2021. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:

Cykel og gangstier
Bydelsplanen har meget fokus på anlæg af en stor gennemgående vej som forlængelse af Bredskiftevej. Det er ikke
tilfredsstillende, at der planlægges med cykel og gangsti langs vejen frem for cykel og gangstier i inde i området væk fra
trafikken.
Tilst har god tradition for gode stier, hvor børn kan færdes uden at skulle forholde sig til bil og lastbilstrafik. Kommunen bør
stille krav til bygherrerne om et sammenhængende stisystem, hvor børn kan færdes uden at skulle krydse trafikerede veje.

Allan Petersen tilføjede et høringssvar den 24-05-2021. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:

Højspændingsledninger
Aarhus kommune vil lade det op til bygherrerne om højspændingsledningerne skal eksistere eller graves ned. Kommunen
bør stille krav til bygherrerne om at højspændingsledningerne nedgraves. De hører ikke til i et boligkvarter.
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10-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

Allan Petersen tilføjede et høringssvar den 24-05-2021. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:

Byggehøjde
Aarhus kommune vil tillade byggeri i op til fem etager og har som sådan ikke fastsat yderligere retningslinjer. Kommunen
bør være mere klar med en holdning, som ligger fast hvor meget højt byggeri der er tilladt og maksimalt tillade 2 etagers
bygninger til bolig.

Allan Petersen tilføjede et høringssvar den 24-05-2021. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:

Trafiksituation i Tilst
Den ny bydel vil sammen med den i forvejen betydelige mængde tilflyttere til Tilst betyde, at trafik situation fremadrettet vil
blive stærkt forværret.
Den nye forlængelse af Bredskiftevej vil have en positiv effekt, men Aarhus kommune bør se på trafiksituationen i Tilst og
omegn som et hele og sikre de trafikale forhold er fornuftige ikke blot i det nye område.
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Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst 

samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

 

Dennis Cassøe 

Forening / organisation 

Grundejerforeningen Østermarken 

HS5199040 

H308 
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8-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS5199040
Dato for oprettelse: 2021-08-08 20:19:03

Afsender

Navn: Dennis Cassøe
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Grundejerforeningen Østermarken

Indhold

Høringssvar vedr. at bygge boliger før infrastrukturen er på plads

Se vedlagte dokument
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Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst 

samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

 

Dennis Cassøe 

Forening / organisation 

Grundejerforeningen Østermarken 

HS9450374 

H308 

 

 

  

Side 515



15/197

8-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS9450374
Dato for oprettelse: 2021-08-08 21:16:38

Afsender

Navn: Dennis Cassøe
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Grundejerforeningen Østermarken

Indhold

Høringssvar vedr kollektiv trafik, institutioner og foreningsliv

Af en eller anden grund var filen ikke blevet uploaded, så prøver igen.
 
 
 

Side 516



16/197

Side 517



17/197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst 

samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

 

Dennis Cassøe 

Forening / organisation 

Grundejerforeningen Østermarken 

HS6514836 

H308 
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8-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS6514836
Dato for oprettelse: 2021-08-08 21:15:21

Afsender

Navn: Dennis Cassøe
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Grundejerforeningen Østermarken

Indhold

Høringssvar vedr. dimensionering af den nye vej og trafikafvikling

Af en eller anden årsag var filen ikke tilføjet på tidligere høringssvar, så prøver igen.
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Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst 

samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

 

Dennis Cassøe 

Forening / organisation 

Grundejerforeningen Østermarken 

HS5297017 

H308 
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8-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS5297017
Dato for oprettelse: 2021-08-08 20:21:27

Afsender

Navn: Dennis Cassøe
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Grundejerforeningen Østermarken

Indhold

Høringssvar vedr. natur og byggehøjde

Se vedlagte dokument
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Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst 

samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

 

Steen C. Saabye 

Forening / organisation 

Hasle Fællesråd 

HS4763644 

H308 
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24-05-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS4763644
Dato for oprettelse: 2021-05-24 11:45:16

Afsender

Navn: Steen C. Saabye
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Hasle Fællesråd

Indhold

Høringsbidrag fra Hasle Fællesråd

Høringsbidrag fra Hasle Fællesråd.

Hasle Fællesråd skal hermed afgive sit høringssvar omkring Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt
Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017.
Se vedhæftede høringssvar samt notat fra første møde i følgegruppen.
Med venlig hilsen
Hasle Fællesråd
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Høringsbidrag fra Hasle Fællesråd. 

Hasle Fællesråd skal hermed afgive sit høringsbidrag omkring Forslag til Udviklingsplan for 
naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017. 

Indledningsvis skal Hasle Fællesråd komme med nogle generelle kommentarer, og herefter vores 
mere specifikke kommentarer vedr. naturområder, kollektiv transport, vejforbindelser og 
boligområder. 

Generelt. 

Indledningsvist skal det bemærkes, at under høringen i 2020 om ”Debatoplæg-Brendstrupkilen” 
afgav Hasle Fællesråd sin dengang umiddelbare vurdering af projektet.  

Der har så efterfølgende været nedsat en såkaldt følgegruppe, der har afholdt såvel et fysisk møde 
som virtuelle møder med kommunens repræsentanter. Hasle Fællesråd var repræsenteret i denne 
gruppe ved Steen C. Saabye. 

Allerede efter det første af disse møder havde flere medlemmer af følgegruppen forventet et 
referat fra kommunen over mødet som dokumentation af forløbet af et så væsentligt møde og 
udbedt sig et sådant. 

Imidlertid har kommunen efterfølgende påstået, at der på mødet blev sagt, at der ikke ville blive 
udfærdiget et referat – noget, som i al fald flere af følgegruppens medlemmer ikke mener at have 
hørt.  

Uanset hvad der måtte have været sagt her, er det for Hasle Fællesråd meget utilfredsstillende, at 
kommunen tilsyneladende ikke har fundet følgegruppens eksistens og indsats værdifuld nok til at 
medvirke til at dokumentere de synspunkter, følgegruppen kom med under dette møde. Disse 
synspunkter kunne give stor værdi i det efterfølgende arbejde, og for at råde bod på kommunens 
uvilje til dette, udarbejdede Hasle Fællesråds repræsentant, i samarbejde med Allan Petersen, 
repræsentant for Fællesrådet Tilst, True og Skjoldhøj, et eget referat, som også lægges ud på 
høringsportalen som vedhæftning til nærværende høringssvar, under titlen ”Notat fra første møde i 
følgegruppen vedr. byudvikling ved Brendstrup”. 

Udover ovenstående er Hasle fællesråd forundret over, at man nu vælger at kalde projektet 
”Naturbydelen Marienlyst”, i og med, at man i forbindelse med projektet nu kan konstatere, at: 

• Aarhus kommune ikke har tænkt sig, at sikre den nuværende fredskov i området.  

• Aarhus kommune nu tilsyneladende prioriterer en ny bydel højere end den hidtil planlagte 
skovrejsning. 

Naturområder. 

Det blev i debatoplægget pointeret, at ”planlægningen vil tage afsæt i områdets eksisterende 
kvaliteter og rekreative værdier og sikre helhedsbetragtninger i forhold til landskab, natur, fredskov, 
miljø, infrastruktur, grundvandssikring,” 

Ikke mindst Corona har vist, hvor vigtigt det er for mennesker at kunne komme ud i naturen, og vi 
er sikre på, at vi i fremtiden vil opleve et større behov for folk for at nyde skov, parker og øvrig 
natur. 

Så for os er det altafgørende, at der i forbindelse med byudviklingen ikke foretages reduktion af de 
nuværende naturområder, heri inkluderet fredskovsområderne. 

Vi har tidligere oplevet, at der i området omkring Skejby Sygehus blev fældet fredskov i forbindelse 
med udbygningen af sygehuset. Denne fældning blev så ”kompenseret” med skovrejsning syd for 
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Tranbjerg. Sikkert noget, beboerne i Tranbjerg var glade for, men for os i Hasle var det en 
reduktion af vores nære naturområder.  

Dette må ikke ske igen – vi vil fastholde, at de eksisterende skov- og naturområder ikke må 
berøres, og at disse tværtimod skal udbygges forholdsmæssigt med den nye befolkning i 
Brendstrupkilen.  

Hasle Fællesråd finder det derfor dybt problematisk, at: 

• Aarhus kommune ikke har tænkt sig at fastholde den nuværende fredskov i området. Der 
skrives, at såfremt man gør indhug i den eksisterende skov, så vil man etablere tilsvarende 
skov andetsteds. Det er ikke tilfredsstillende, da den nuværende skov har sin værdi i sin 
nuværende stand og placering. 

• Aarhus kommune og Naturstyrelsen forinden havde planlagt skovrejsning i en stor del af 
det område, hvor kommunen nu ønsker, at den nye bydel skal ligge. 

Kollektiv transport. 

Af det nu offentliggjorte materiale fremgår det, at: 

• ”Byudviklingsområdet ligger tæt på supercykelsti mod Tilst og tæt på hospital og 
erhvervsområde i Skejby med mange arbejdspladser.  

Området skal udvikles sådan, at det i høj grad initierer benyttelsen af bæredygtig transport.  

Dette indebærer, at der i byudviklingsområdets vejstruktur sikres mulighed for, at området 
kan få en god kollektiv trafikbetjening med busruter.  

Området skal indrettes med mulighed for etablering af busrute fra midtbyen og fra Skejby til 
og igennem området og videre f.eks. Tilst og/eller Lisbjerg. Som minimum skal den 
gennemgående bygade (Marienlystvej) indrettes sådan, at der gives mulighed for en 
gennemgående (A eller BRT) busforbindelse fra Paludan Müllers Vej frem til den nordlige 
del af Tilst. Dette kan ske i form af eksempelvis særlige bustraceer, bussluser eller 
lignende. Evt. kan der blive tale om andre busruter til betjening af området på andre stam- 
eller fordelingsveje.” 

Hasle Fællesråd vil virkelig se frem til, at disse ord bliver realiseret. 

For som det er i øjeblikket, er der nemlig stort set ingen kollektiv transport i området. 

I en fremtid, hvor der fra politisk hold fokuseres mere og mere på kollektiv transport i stedet for 
privatbilisme, er det absolut nødvendigt, at der i forbindelse med den videre planlægning sikres 
tilstrækkelige kollektive transportmuligheder. 

For dem, der er så heldige at råde over en bil, vil den manglende dækning animere til øget bilisme 
og dermed øget miljøbelastning, hvilket er i direkte modstrid med de implicitte målsætninger for en 
velfungerende kollektiv transport. 

Og en utilstrækkelig kollektiv transport fremover vil være dybt problematisk for de af de kommende 
beboere, der ikke råder over en bil og/eller er gangbesværede el. lign. Disse vil reelt have 
vanskeligt ved at komme ud af området, med de sociale konsekvenser, det vil have for dem. 

Ikke mindst vil den socialt svage halvdel af beboerne i Storbylandsbyen Marienlystvangen forblive 
socialt marginaliseret. Disse benyttede indtil i 2017 bussen fra endestationen på Haslegårdsvej for 
den daværende linje 16 for at kunne komme ud af området. I sig selv en vanskelig transportvej, 
idet ruten fra deres boliger gik gennem en uoplyst og ofte trafikeret Marienlystvej uden fortov, 
herefter gennem et kolonihaveområde, og siden gennem en sti langs Marienlystparken – i alt en 
distance på 2 km hver vej til fods. I forbindelse med forringelserne i bustrafikken i 2017 for at skaffe 
penge til den underbudgetterede letbane fase 1 blev denne buslinje endda nedlagt og erstattet 
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med en ringlinje, der på hverdage kun kører halvt så ofte som linje 16 gjorde, og i weekend’erne 
kun i nogle få timer 

En del af Storbylandsbyens beboere er i gang med at etablere sig, enten fordi det er helt unge 
mennesker, eller fordi flytningen til Marienlystvangen blev en “genstart” fra et udsat liv som 
hjemløs. Derfor er beboerne også helt afhængig af kollektiv transport for at genoprette et socialt liv, 
hvor man også skal kunne besøge og få besøg. Og ifølge lokalplan nr. 667 til eksperimenterende 
boligbebyggelse til udsatte befolknings-grupper er p.t. kun ca. 3 ha ud af områdets 12 ha bebygget 
med Storbylandsbyen, hvorfor man på sigt vil kunne forvente en firdobling af de sårbare 
mennesker der, der vil have behov for reel kollektiv transport. 

Vejforbindelser. 

Kommunen forventer en 2-sporet vej mellem Viborgvej og Søftenvej gennem den nye by med en 
ÅTD (ÅrsDøgnsTrafik) på 17.000 biler. 

Dette vækker stor bekymring, da dette jo svarer til langt bredere nuværende veje i Aarhus med 
tilsvarende trafikmønster. 

Kommunen har overfor følgegruppen forsvaret den kun 2-sporede vej med, at den jo så 
efterfølgende kunne udbygges til 4 spor, når behovet herfor opstod, finansieret gennem yderligere 
midler ud over grundsalget. Men vi er meget betænkelige herved, da der jo så skal en sådan 
yderligere finansiering hertil, og der ikke er synderlig præcedens for, at noget sådant er let at få. 

Boligkoncentrationen. 

Vi læser i materialet fra debatoplægget: ”En meget foreløbig vurdering er, at området vil kunne 
rumme et samlet bebygget volumen på mellem 500.000 - 600.000 etagemeter med plads til ca. 
10.000 - 15.000 beboere”. Vi gav dengang udtryk for vores bekymring. 

Dette etageareal er nu yderligere øget: 

• Der ønskes en tættere by end f.eks. Tilst. Samlet set arbejdes der ud fra en bydelsstørrelse 
på omkring 12.000 – 14.000 indbyggere. Det grønne integreres i byen som supplement til 
parker og større grønne områder. Der regnes med et samlet bruttoetageareal på 738.000 
etagemeter, svarende til en maksimal bebyggelsesprocent på 40 for området som helhed. 

738.000 etagemeter er – forudsat en skønsmæssigt sat gennemsnitlig bebyggelseshøjde på 2 
etager – et boligmæssigt bebygget areal på 37 ha. 

Det lyder meget voldsomt, i og med, at det samlede udviklingsområde kun er på 160 ha, og der 
derfra skal fratrækkes arealer til veje, institutioner, rekreative formål (idrætsanlæg), nye og 
eksisterende natur- og fredskovsområder og nuværende bebyggelser. 

Vi er derfor stadig bekymrede over en så massiv boligkoncentration i udviklingsområdet. 
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Notat fra første møde i følgegruppen vedr. byudvikling ved 
Brendstrup 

Om nærværende notat 

Nærværende notat er udarbejdet af Steen C. Saabye, repræsentant for Hasle Fællesråd, i samarbejde 

med Allan Petersen, Fællesrådet Tilst, True og Skjoldhøj. 

Baggrunden for udarbejdelsen er, at flere medlemmer af følgegruppen havde forventet et referat fra 

kommunen over mødet som dokumentation af forløbet af et så væsentligt møde.  

Imidlertid har kommunen efterfølgende påstået, at der på mødet blev sagt, at der ikke ville blive 

udfærdiget et referat – noget, som i al fald flere af følgegruppens medlemmer ikke mener at have 

hørt.  

Præsentation 

De fremmødte personer præsenterede sig selv. Ud over kommunens repræsentanter var der følgende 

repræsentanter i følgegruppen: 

o Fællesrådet Tilst, True og Skjoldhøj ved Allan Petersen 

o Hasle Fællesråd ved Steen C. Saabye 

o Grundejerforeningen Østermarken, Tilst ved Dennis Cassøe 

o Grundejerforeningen Kornmodsbakken, Hasle ved Søren Boisen 

o Storbylandsbyen Marienlystvangen ved (?) 

o Haveforeningen Marienlyst ved (?) 

o Beboer fra Kornmodsbakken, Hasle, Mette Mejlby Hansen 

Kommunen gjorde opmærksom på, at følgegruppen udelukkende bestod af ”naboer”, og således 

ingen interessenter (udviklere). 

Udviklerne er Stadt, Tækker/Omnia og ELF, og da de har forskellige visioner, skal de finde fælles 

”fodslag”. 

Om udviklingsplanen 

Strategierne blev nævnt, herunder ”En sammenhængende by”, ”En bæredygtig by 

(”Verdensmålene”)”, ”Mangfoldig holdbar by” og ”Mere natur (”Naturen som 

hverdagsressource”)”. 

Udviklernes tanker 

Disse er forskellige og skal afstemmes med hinanden. 

Stadt ønsker en bilfri bygade ad den eksisterende Marienlyst vej. De har også en vision om en stor 

legeplads i området. 

Tækker/Omnia ønsker bygaden ad den nye nord/sydgående vej med detailhandel langs med denne. 

De vil derudover gerne integrere grønne områder i planen. 

ELF tænker i klima, miljø og fællesskaber. 
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”Hybridmodellen” bliver, som deres fælles bud, en bygade ad den eksisterende Marienlystvej med 

butikker, og primært transport ved ”bløde” trafikanter. 

Bebyggelsen 

Kommunen fortalte, at bebyggelsesprocenten i hele området ville blive 40 %. Der var fra 

følgegruppen bekymring herover, da dette ville beboermæssigt svare til en by som Hobro er nu. 

Vejforbindelse 

Der blev nævnt flere alternativer for den nye nord/sydgående vej, der skal forbinde Viborgvej med 

Søftenvej. Kommunen forventer en 2-sporet vej med en ÅTD (ÅrsDøgnsTrafik) på 17.000 biler. 

Dette vakte bekymring hos følgegruppen, da dette ville svare til langt bredere nuværende veje i 

Aarhus med tilsvarende trafikmønster. 

Kommunen forsvarede den kun 2-sporede vej med, at den jo så efterfølgende kunne udbygges til 4 

spor, når behovet herfor opstod, finansieret gennem yderligere midler ud over grundsalget. Men 

følgegruppen var betænkelig herved, da der jo så skulle en sådan yderligere finansiering hertil, og 

der ikke var præcedens for, at noget sådant var let at få. 

Afgrænsning af området 

Fredskov er principielt fredet, men kan fældes mod kompensation (nyplantning) andetsteds i 

kommunen. Kommunen havde ikke nogen garanti for, at det ikke ville kunne gå ud over den 

eksisterende fredskov, og nævnte, at der i al fald muligvis kunne blive tale om at flytte noget 

fredskov i norddelen af området. Følgegruppens bekymring var, at der – som det skete i tilfældet 

med udbygning af Skejby Sygehus for nogle år siden – blev fældet skov omkring sygehuset, men at 

”kompensationen” blev foretaget i Tranbjerg 15 km. derfra og således ikke gav nogen reel 

kompensation i nærområdet omkring fældningen. 

Kollektiv trafik 

Det blev af følgegruppen påpeget, at såfremt man skulle reducere klimabelastningen fra private 

biler, var det nødvendigt at fokusere seriøst på kollektive trafikmuligheder i området. I omegnen af 

Brendstrup er der p.t. ingen kollektiv trafik, hvilket ikke mindst giver problemer for socialt udsatte 

beboere i Storbylandsbyen Marienlystvangen. Disse har allerede i flere år haft 2 km til den 

nærmeste bus (som endda blev erstattet af en væsentligt reduceret busforbindelse i 2017, da den 

kollektive bustrafik blev drastisk beskåret som en konsekvens af underbudgettering af letbanen). 

Dyreliv 

Følgegruppen advokerede for behovet for faunapassager under den nye vej. 

Skole og fritid 

Kommunen fortalte om, at der ville komme en 4-sporet skole, daginstitutioner og boldbanearealer i 

det nye område. 

Fremover 

Følgegruppen vil få mulighed for at være samarbejdspartner og talerør overfor offentligheden, 

herunder at deltage i møder med såvel kommunen som interessenterne. 
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9-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS2381631
Dato for oprettelse: 2021-08-09 20:30:58

Afsender

Navn: HF Marienlyst / Sidsel Kirketerp
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Haveforeningen Marienlyst

Indhold

Høringssvar til "Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017"

Høringssvar ang udmøntning af visioner, naturbevarelse og trafik
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Høringssvar til  

”Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til 

Kommuneplan 2017” 

Fra Haveforeningen Marienlyst, Marienlystvej 50, 8200 Aarhus N 

V/ Formand Sidsel Kirketerp 

OM HF MARIENLYST 

Haveforeningen Marienlyst ligger mod den yderste østlige afgrænsning af byudviklingsområdet op til Brendstrup skov. 

Haveforeningen har eksisteret siden slut 70érne og er en velfungerende haveforening med 167 havelodder. 

Vores medlemsskare er mangfoldig - mange aldre , familiestrukturer og nationaliteter og vi har et godt fællesskab. Vi 

er en forening hvor der sættes pris på nærheden til naturen og stilheden væk fra byens larm. Haverne benyttes 

selvfølgelig mest i sæsonen 1. april til 1. november, men mange bruger deres hus og haver i dagtimerne også udenfor 

sæsonen da mange sætter pris på deres kolonihave som fristed og ramme for fritidsaktiviteter. 

 

HF Marienlyst er omfattet af lokalplan 35 hvor jorden er udlagt til kolonihaveområde. 

Jorden er lejet af Aarhus Kommune med en lejekontrakt mellem kolonihaveforbundets Aarhus Kreds og  Aarhus 

Kommune. Den nuværende lejekontrakt er gældende til 2038. Området skal kloakeres i 2024. Kloakeringen finansieres 

af foreningens medlemmer med et 30 årigt lån fra Aarhus Kommune. 

Kolonihaverne er kategoriseret som ”varigt kolonihaveområde”.   

 

FLOTTE VISIONER -   

Det er med glæde at vi bemærker at der i forslaget til udviklingsplan står at ”det i det nye byområde ved Brendstrup 

skal planlægges for en alsidig boligsammensætning og herunder også for fritliggende boliger.  

I planlægningen skal der tages stilling til sammenhængen med tilgrænsende byområder, det omgivende landskab, 

natur, miljø, infrastruktur, grundvandssikring, klimatilpasning, bæredygtighed mv. Byudviklingen skal ske med afsæt i 

de lokale forhold.  

Området har store naturmæssige og rekreative potentialer der skal udnyttes og understøttes i planlægningen, så den 

nye bydel bliver knyttet sammen med den grønne kile. 

 

Indsigelse: UDMØNTNING AF VISIONERNE – SÆRLIGT I ØSTLIGE OMRÅDE 

Vi er dog mere bekymrede for hvordan disse meget flotte visioner kommer til at udmønte sig i praksis - særligt i den 

østlige ende af udviklingsområdet hvor HF Marienlyst og Storbylandsbyen ligger. 

Det er ikke er vores umiddelbare fornemmelse at respekt for tilgrænsende bebyggede og beboede områder samt det 

omgivende landskab, natur og miljø her har den store prioritet som visionerne ellers lægger op til. 

Haveforeningen Marienlyst ligger på nuværende område 250802RE og er omfattet af lokalplan 35. 

Området er offentligt tilgængeligt rekreativt område med 167 havelodder på ca 400 m2. Max bebyggelse på hver 

enkelt lod er 50 m beboelse/udhus samt 15 m2 overdækket terrasse. Max bygningshøjde 4 m og byggematerialet er 

træ. 

Området er grønt frodigt og entreprenant. Vi har et godt foreningsliv og en alsidig medlemsskare med mange 

forskellige nationaliteter aldre og familieforhold. 

HF Marienlyst er er ikke en del af det planlagte byudviklingsområde.  

Derimod er vi umiddelbart naboer til følgende områder der er udlagt som en del af byudviklingsprojektet (undtaget 

den allerede etablerede storbylandsby på 250803BO.) 

• 250804RE ( arealet der for nuværende er udlagt til koncertplads for Grøn koncert )  

Tidligere udlagt som grønt kolonihaveområde ved lokalplan 35 men udtaget af l lokalplanen ved vedtagelsen 
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af lokalplan 667 ( storbylandsbyen) og ved samme lejlighed udlagt ved kommuneplanen som areal til 

plantning af fredskov, der står i direkte for forbindelse med Brendstrup skoven og den grønne kile / 

brendstrupkilen. 250005LA 

 

• 250803BO Storbylandsbyen omfattet af lokalplan 667 som lavt tæt boligområde / levemiljø for socialt 

sårbare personer og entreprenante ressourcepersoner som vil indgå i et forpligtigende naboskab i 

levemiljøet.  

Bebyggelsen i storbylandsbyen er omfattet af lokalplan 667 og er tænkt som inspireret af kolonihaven 

udformet med fritliggende og eventuelt sammenbyggede huse på ca. 350 m2 - 400 m2 grunde, som 

omkranses af en hækbeplantning. På hver grund fastlægges et byggefelt. Basisboligen udgør omkring 35 m2 

og opføres i et enkelt og robust byggesystem, f.eks. med massive træelementer.  

Der er for nuværende bygget 40 boliger .der fremstår som lavt rækkehusbyggeri i træ og trælignende 

materiale og med en max byggehøjde på 5 m. 

 

• 250006LA grønt område / (herunder Brendstrup skoven) der i kommuneplanen er ”fastlagt som bynært 

landskab, herunder rekreative formål og jordbrugsformål. Med mindre særlige forhold gør sig gældende, må 

der i området kun opføres eller indrettes bebyggelse, som er nødvendig for landbruget, skovbruget og 

gartnerivirksomhedserhvervet eller rekreative formål.” 

Brendstrupskoven – er forholdsvis nyplantet skov der skaber sammenhæng mellem marienlystparken og 

området omkring HF Marienlyst og den planlagte plantning af fredskov på område 250804RE 

 

Indsigelse : OMRÅDE 250804RE BØR TAGES UD AF DET NYE RAMMEOMRÅDE 250805BL  

Vi vil specielt opfordre til at intentionerne og visionerne i tidligere og gældende lokalplaner og kommuneplanstillæg 

respekteres ved planlægningen af byudviklingen på nuværende område 250804RE,  så dette udtages af planen om at 

inddrage området i den nye rammeområde 250805BL hvor det  fastlægges til bolig- og erhvervsformål med en 

maksimal højde på 5 etager. Dette er området hvor boligområderne Skovbyen, Lunden, Skovhaverne, Plantagen og 

Lysningen er planlagt. 

Vi vil påpege at visionener er en ”sammenhæng med tilgrænsende byområder, det omgivende landskab, natur, miljø, 

infrastruktur, grundvandssikring, klimatilpasning, bæredygtighed mv. Byudviklingen skal ske med afsæt i de lokale 

forhold.”  

I  dette tilfælde bør det betyde at der bygges i samme stil og med samme intentioner som i de nærliggende 

naboskaber HF Marienlyst og Storbylandsbyen. 

Dvs:. lavt, max 4-5 meter i højden i træ eller trælignende materialer. Små jordlodder med mindre individuel mindre 

bebyggelse. Med indbygget åbenhed for entrepreneurskab og gode rammer for fællesskab og mangfoldighed. Store 

grønne områder, mange træer, frie vandløb og søer og forbindelsesskov mellem Brendstrup skoven og skovområdet 

på den anden side af legepladsområdet og storbylandsbyen.  

 

BEVARELSEN AF NATUREN I OMRÅDET 

Vi håber at navnet på den nye bydel: ”Naturbydelen Marienlyst” kommer til at udmønte sig i konkret naturtænkning 

og gerne nytænkning. 

Det er vigtigt for os at påpege at specielt områderne nævnt ovenfor , men også byudviklingsområdet generelt,  har en 

stærk grøn profil med et rigt dyreliv og høj grad af biodiversitet. Områderne fungerer som grønne rekreative områder 

for nuværende beboere  og  beboere i de nærliggende boligområder . 

Det er generelt et roligt område hvor rådyr, ræve og andre skovdyr færdes frit og ugenert, Vi har i de senere år 

oplevet en øget ”trafik” af rådyr og andre skovdyr  i vores haver og omkringliggende åbne områder. Vi synes det er en 

berigelse med et rigt dyreliv, men ser det også som et tegn på at dyrelivet er trængt af udvidelser byggeri på 

eksisterende naturområder. 
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Indsigelse: BEVARELSE OG NYREJSNING AF SKOV / FREDSKOV 

Det fremgår at Aarhus kommune ikke nødvendigvis har tænkt sig, at fastholde den nuværende fredskov i området og 

at man så vil man etablere tilsvarende skov andetsteds. Ej heller plante den allerede planlagte fredskov.  

Indsigelse: Det er ikke tilfredsstillende, da den nuværende skov har sin værdi i sin nuværende stand og ikke som ny 

skov i andet sted ligesom visionerne for at bevare naturmiljøet i og omkring Brendstrup forkastes. 

Vi vil også påpege at en ændring af nuværende planer om plantning af fredskov på området for at erstatte det med 

byggeri vil trænge det naturlige dyreliv end mere end det allerede er.  

Vi vil helt klart anbefale at der anlægges fredskov på en større eller mindre del af områderne 250803BO og 250804RE 

så der skabes naturlige ugenerede naturlige forbindelsesveje mellem områderne Brendstrup skoven og det det 

eksisterende grønne område vest for storbylandsbyen hvor der er planlagt rekreative områder samt skoven på den 

anden side af dette område.  

Det vil være naturligt at der i en naturbydel prioriteres og værdsættes træer og skov. 

Vi vil minde om at Aarhus Kommune med skovene i Aarhus  vil tilbyde borgerne  

Muligheder for et aktivt og alsidigt friluftsliv,  Stilhed,  Variation i naturoplevelsen , Øget biodiversitet  Træ – en CO2-

neutral ressource Landskabelige værdier , beskyttelse af grundvand og  forbedring af vandmiljø 

 

Derudover vil vi med betegnelsen naturbydel forvente haver og en høj grad af beplantning af træer buske og hække 

mellem bebyggelserne,  samt større vandområder og vilde enge der kan tiltrække fugleliv og insekter. 

 

Indsigelse: IDRÆTSANLÆG OG INSTITUTIONER 

Der står i planen: Der skal sikres areal til og indarbejdes skoletilbud, dagtilbud og idrætstilbud. Ud fra ud fra en 

gennemsnitsbetragtning for de eksisterende forhold i Aarhus Kommune vil det svare til:  

7 fodboldbaner /  3 idrætshaller /  35 dagtilbudsgrupper /  1 firesporet skole 

 

Vi vil opfordre til at der i planlægning af disse tilbud indtænkes natur så idrætsanlæg ikke blot bliver mulighed for 

fodbold og indendørs sport men at der rent faktisk etableres mulighed for udendørs natur aktiviteter som golf, 

klatring, mountainbikeruter, løbestier, bueskydning, og andre udendørs sportsaktiviteter hvor naturen er aktiv 

medspiller. 

Der etableres mange naturlegepladser, huleområder og shelterområder evt. en naturskole. 

At institutioner og skoler bygges ind i naturen og får en aktiv grøn profil så f.eks. naturen er legepladsen i stedet for at 

der etableres godkendte asfalterede legepladser.  

 

TRAFIK 

Kollektiv Trafik 

Vi vil med glæde se frem til at området bliver betjent af kollektiv trafik da der på nuværende tidspunkt er ca 1 km Fra 

HF Marienlyst til busstoppested med regelmæssige afgange. 

Vi anbefaler at der allerede nu indsættes kollektiv trafik på strækningen Marienlystvej mellem Paludan Müllers vej og 

Tilst / Viborgvej da der er et behov for forbindelse mellem Skejby og Viborgvej der ikke nødvendigvis skal foregå i egen 

bil.  

Manglende mulighed for transport til området med offentlig transport afholder mange med nye lejere uden bil, fra at 

søge om have i Marienlyst. 

Vi ser frem il at udvidet kollektiv transport til området kan understøtte at HF Marienlyst bliver for alle, uanset om man 

har mulighed for egentransport eller ej. 

Vi er i Marienlyst de senere år blevet meget trængt på P-plads, da flere og flere kommer hertil i bil, og vi ikke på 

området har mulighed for at etablere flere p-pladser. Flere er begyndt at parkere uden for området – især på den 

nuværende Grøn Koncert plads og veje i tilknytning til denne. Når byggeriet påbegyndes, vil denne mulighed ikke være 
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eksisterende længere og vi vil stå med et internt p-problem i foreningen der evt. kan aflastes med mulighed for at 

benytte kollektiv trafik til området. 

 

Indsigelse:  EN MULIG FØRSTE ETAPE - INDEN DEN NYE VEJ ER ANLAGT  

Citat: ”Byudviklingen i området vil som udgangspunkt først kunne igangsættes, når den nye vejforbindelse er etableret 

omkring 2026. Kommuneplantillægget udelukker dog ikke at der kan tages hul på mindre delområder inden 2026, som 

skal trafikbetjenes fra det eksisterende vejnet. Det skal i givet fald ske på baggrund af en nærmere planlægning 

herunder vurdering af, hvor meget yderligere trafik det omkringliggende vejnet kan bære.” 

Private byudviklere ønsker at igangsætte byudviklingen tidligere end 2026 hvor den nye vej der skal fungere som 

tilkørselsvej til den nye bydel, er etableret. Planen omtaler at der inden den ny vej er etableret kan  realiseres op til 

150 boliger med adgang til den eksisterende Marienlystvej samt  ca. 200 boliger med adgang til den eksisterende 

Bredskiftevej. 

Dette forudsætter at de første delområder kan vejbetjenes fra det eksisterende vejnet.   

Planen omtaler en øget belastning af en række nævnte kritiske vejkryds. 

Udover belastningen af de nævnte vejkryds mener vi så brugere af Marienlystvej som eneste tilkørselsvej til HF 

Marienlyst, at denne vej allerede er kraftigt belastet af gennemkørende trafik og at Marienlystvej som adgangsvej for 

byggeri og ibrugtagning af yderligere 350 boliger vil øge belastningen af Marienlystvej uhensigtsmæssigt. 

Vejen er i forvejen ikke egnet til meget trafik på grund af de eksisterende trafikale forhold – dårlig oversigt, smal vej, 

mange sving, hastighedsbegrænsninger der ikke overholdes.  

 

Denne øgede belastning af vejen vil ikke blot ske når de nye boliger tages i brug.  

I byggeperioden vil vejen belastes af tung trafik i forbindelse med byggeriet og formentlig også vejspærringer i 

forbindelse med anlægsarbejder. Vi forudser at tidlig start på byggeri generelt vel skabe store trafikale gener og især 

gener for nuværende beboere og andre med ærinder på Marienlystvej. 

Vi anbefaler derfor at der ikke igangsættes byggeri inden den nye vej er etableret eller at der som minimum etableres 

midlertidige løsninger der kan aflaste trafikken på Marienlystvej, f.eks. at al uvedkommen trafik omdirigeres og/eller 

at tung kørsel begrænses til visse perioder hvor trafikbelastningen på vejen er mindre. 
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3-06-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS9055850
Dato for oprettelse: 2021-06-02 10:14:28

Afsender

Navn: Aarhus Stift
Udtaler sig som: Myndighed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Aarhus Stiftsøvrighed

Indhold

Vejføring til Søftenvej

Stiftet skal venligst anbefale en østlig vejføring mod Søftenvej. Se vedlagte.
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Telefon: 8614  5100  │  kmaar@km.dk  │  www.aarhusstift.dk 

Ean nr. 5798 0008 18736  │  CVR nr. 39902613 

 
Side 1 af 1 

 

AARHUS STIFT 
 

Dalgas Avenue 46  

8000 Aarhus C 

Aarhus Kommune 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar til forslag til Udviklingsplan for naturbydelen 

Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

 

Aarhus Stift har modtaget en henvendelse fra Kasted Menighedsråd om 

etablering af vejføring fra Bredskiftevej til Søftenvej. 

 

Det fremgår af forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst 

samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017, at den nye vil vej i syd blive 

koblet på Bredskiftevej og derfra forløbe mod nord igennem 

byudviklingsområdet til Søftenvej, men at det endnu ikke er afklaret, 

hvor vejen tilsluttes Søftenvej. To alternative tilslutningspunkter – ved 

Nymøllevej eller over for Lisbjerg Parkvej - skal undersøges nøjere i en 

miljøvurdering af vejprojektet.  

 

Stiftet skal i den forbindelse oplyse, at stiftet 

anbefaler den østlige vejføring kraftigt, idet en vestlig 

vejføring vil påvirke Kasted sogn og dermed Kasted 

Kirke negativt. 

 

Stiftet vedlægger brev fra menighedsrådet af den 16. 

maj 2021. 

 

Stiftet deltager gerne i en dialog om vejføringen. 

 

Med venlig hilsen 

Pernille Lystbæk Facius 

 

Specialkonsulent 

 

Kopi til:  Aarhus Vestre Provsti 

 Kasted Menighedsråd 

Den  │ 

Akt.id.  │   

Sagsnr.  │   

Ansvarlig  │   

 

2. juni 2021 

1419429 

2021 - 15945 

PEEL 
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10-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS4870997
Dato for oprettelse: 2021-08-10 12:35:17

Afsender

Navn: Linda Solveig Hau Andersen
Udtaler sig som: Myndighed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Miljøministeriet

Indhold

Bemærkninger til "Forslag til Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune - Byudvikling ved
Brendstrup/Marienlystvej

Grønt Danmarkskort
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 97 for Aarhus Kommune følgende
bemærkninger, for så vidt angår varetagelsen af nationale naturbeskyttelsesinteresser.
Styrelsen har fundet, at ændringen overlapper med Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og Økologiske
forbindelser under Grønt Danmarkskort, se kortudsnit nedenfor.

Følgende retningslinjer for Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser samt for Økologiske forbindelser, der
vurderes at være relevante ift. kommuneplantillægget, fremgår af Aarhus kommuneplan 2017:

162
Søer, vandløb og vandhuller, moser, ferske enge, strandenge, heder og overdrev, der er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3, skal bevares og tilstanden i områderne må ikke ændres.

163
I planlægning for byudvikling, grønne områder, friluftsliv og klimatilpasning mv. skal naturområder og natursammenhænge
bevares for at sikre den biologiske mangfoldighed og dermed indgå i byområderne som et værdifuldt aktiv. Der bør
etableres respektafstand til naturområder for at undgå, at tilstanden i områderne ændrer sig.

164
Den rekreative benyttelse må kun udbygges, hvor dette kan ske uden væsentlig påvirkning eller forstyrrelse af sårbar natur
eller dyreliv.

171
I de økologiske forbindelser skal sammenhængende naturområder bevares uforstyrret og i videst muligt omfang forbedres
og udvides.

172
De økologiske forbindelser bør friholdes for byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af nye eller ændring af
eksisterende veje og jernbaner skærer de økologiske forbindelser, bør anlæggene indrettes med faunapassager, så
dyrelivets spredningsmuligheder opretholdes. Ved eksisterende spærringer i de økologiske forbindelser bør passage sikres
ved at etablere faunapassager.

Side 547



47/197

10-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

177
Inden for Grønt Danmarkskort ønsker byrådet i særlig høj grad at arbejde for både at skabe mere og bedre natur samt
gode sammenhænge mellem eksisterende værdifulde naturområder.

178
Inden for Grønt Danmarkskort skal indsatsen for at sikre optimale levesteder for vilde dyr og planter have særlig prioritet.

På side 13 i tillægget er følgende formulering fundet: ”Det rørlagte vandløb i området kan med fordel åbnes op og indgå
som et blåt element i byen, sammen med de §3 beskyttede vandhuller. Vandhullerne må ikke blive påvirket og kan ikke
kan indgå i regnvandshåndteringen.”

Miljøstyrelsen vurderer dog overordnet, at der mangler en konkret vurdering af, hvilke konsekvenser
kommuneplantillægget vil medføre for de naturinteresser, der i henhold til kommuneplanens retningslinjer skal varetages
inden for udpegningerne, herunder om funktionen af udpegningerne kan opretholdes. Endeligt bør der fremgå en vurdering
af, hvorledes kommunens egne retningslinjer vurderes overholdt.

Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men en bemærkning om gældende
regler.

Figur 1 Kortudsnit der viser, at kommuneplantillægget overlapper med Grønt Danmarkskort (5 mindre naturområder med
særlige naturbeskyttelsesinteresser, der er vejledende registreret i DAI som §3-søer, samt et mindre delareal af en
udpeget økologisk forbindelse sydligst i området)

Bilag IV-arter
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 97 for Aarhus Kommune følgende
bemærkninger, for så vidt angår bilag IV-arter.

Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller
ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det følger imidlertid af det nationale hensyn 2.1.5 i Oversigt over
nationale interesser i kommuneplanlægningen, at planforslag ikke kan vedtages, hvis gennemførelse af planen vil
indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der skal således foretages en
vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af redegørelsen til planforslaget.

Det fremgår af kommuneplantillægget, at der indenfor planrammen er 5 vandhuller og ca. 14 ha fredsskov, og at der i
forbindelse med planlægningen skal sikres tilstrækkelige bufferzoner omkring disse. Derudover fremgår det, at der ikke er
konstateret bilag IV arter inden for de enkelte skov- og naturlokaliteter. Det fremgår dog ikke, hvordan dette er konstateret
og om hvorvidt der er gennemført en feltundersøgelse.

Miljøstyrelsen bemærker, at disse vandhuller og skove potentielt kunne være levested/rastested for bilag IV arter, og
forstår ud fra kommuneplantillægget, at disse arealer bevares, og at der oprettes bufferzoner til naturarealerne.

Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering om reglerne
vedr. bilag IV-arter.
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Figur 1 Kortudsnit der viser, at kommuneplantillægget overlapper med Grønt Danmarkskort (5 mindre naturområder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser, der er vejledende registreret i DAI som §3-søer, samt et mindre delareal af en udpeget økologisk 
forbindelse sydligst i området) 
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5-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS8242704
Dato for oprettelse: 2021-08-05 21:31:14

Afsender

Navn: Kolja Nielsen
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: CEBRA architecture

Indhold

Høringssvar til Udviklingsplan for Naturbydelen Marienlyst

Hermed høringssvar til kommuneplantillæg nr. 97 for ”Byudvikling i Brendstrupkilen” og forslaget til ”Udviklingsplan for
Naturbydelen Marienlyst” på vegne af Tækker Group og Omnia Invest. Se vedhæftede fil.
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9-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS5179506
Dato for oprettelse: 2021-08-09 20:13:56

Afsender

Navn: Lise Bliksted
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Ejendomsudvikler

Indhold

Byudvikling Bredskifte Allé 2

Hermed høringsvar med ønske for at give mulighed for byudvikling af Bredskifte Allé 2
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Bredskifte Allé 2, Tilst 1 2
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Bredskifte Allé 2, Tilst 2 2
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Sweco Architects 
Papirfabrikken 24 
DK-8600, Silkeborg 

Telefon +45 7024 1000 
www.swecoarchitects.dk 

Sweco Danmark A/S 

CVR nr. 48233511 
Reg. kontor København 

Lene Sack-Nielsen 

Mobil +45 31 77 93 97 
lene.sacknielsen@sweco.dk 

1 (5)

TEKNIK OG MILJØ 
Aarhus Kommune  
Plan  
Karen Blixens Boulevard 7  
8220 Brabrand  

pbm@mtm.aarhus.dk  

6. august 2021

Høringssvar til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst, 
kommuneplantillæg 97 og Arealer til alle boligtyper vedr. Bredskifte 
Allé 2. 

Baggrund 
Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst 
samt tillæg 97 til Kommuneplan 2017. Forslaget er i offentlig høring frem til den 9. august 
2021. Tillæg 86, Temaplan om arealer til alle boligtyper, er ligeledes udsendt i offentlig 
høring frem til 31. august 2021. 

På vegne af bygherre og udvikler, 1927 Estate, fremsendes der hermed ønske om delvist at 
byudvikle på Bredskifte Allé 2, matr. 19a, Tilst By, Tilst.  

Tidligere indsendt ønske om byudvikling på matr.nr. 19a 
Grundejer, Delta Ejendomme I/S indsendte den 28. juni 2019 input i forbindelse med 
indkaldelse af idéer og forslag til temaplanlægning for arealer til alle boligtyper. Her blev der 
anmodet om ændret anvendelse af Bredskifte Allé 2 til byudvikling til nye boliger. I den 
politiske behandling af anmodningen blev det beskrevet, at ønsket skulle afvente nærmere 
helhedsplanlægning for naturbydelen Marienlyst.  

Forslag til Helhedsplanen for Marienlyst foreligger nu, og vi bemærker, at det pågældende 
areal ikke er inddraget i udviklingsplanen, men er udlagt til ”et grønt landskab, som skaber 
afstand mellem bysamfund”, som må anvendes til jordbrug mv.  Da 1927 Estate har en 
køberetsaftale på grunden, fremsendes der derfor høringssvar for at redegøre for de 
positive kvaliteter en byudvikling vil kunne bringe til området og byen, og hvordan der fortsat 
er taget hensyn til omgivelserne.
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Illustration, der viser, hvordan byudvikling på Bredskifte Allé 2 vil kunne bidrage til en afrunding af byudviklingen mod den 

eksisterende by.  

Vision 
1927 Estate er et firma, der har eksisteret i mange år og har indenfor de seneste år har stort 
fokus på at bidrage positivt til byudviklingen i flere forskellige byer. 1927 investerer gerne i 
herlighedsværdier og bæredygtige aspekter. Der er fokus på at skabe varierede boformer 
for mange forskellige beboere – for både ældre, yngre, singler og børnefamilier. Der er 
ligeledes fokus på fællesarealerne mellem bygningerne og at der differentieres mellem 
fællesskaberne. Der skal være plads til det store fællesskab i bydelen, fællesskaber for 
beboerne i området og de mere spontane fællesskaber, der opstår i mellemrummet mellem 
den enkelte bolig og gaden. Derfor er der også ønsker om at etablere aktivitetshuse, når der 
byudvikles. Aktivitetshuse kan rumme de mere planlagte fællesskaber, fællesspisning osv.  

1927 Estate har ambitioner om DGNB Guld certificering af deres nye byggerier. 
Eksempelvis udvikles bydelen Vonsild Bakke med DGNB Guld og Hjerte, hvor biodiversitet 
også spiller en stor rolle. På de udendørs fællesarealer er den nuværende natur blevet 
registreret gennem en BioBlitz med henblik på at måle på biodiversiteten før og efter 
udvikling af området. 

Det er visionen at en byudvikling på dette sted vil kunne bidrage med nye positive kvaliteter 
og skabe værdi for byområdet. 
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Anvendelse og boligtyper 
Områdets perifere beliggenhed i forhold til det mere urbane område ved Marienlystvej gør 
det ideelt til at etablere boliger i landskabelige omgivelser, hvilket er i tråd med 
helhedsplanen for Marienlyst. Dette vil således bidrage til en differentiering af boligtyperne i 
området og støtte op om målet om diversitet både i forhold til boligtyper og i forhold til 
tæthederne i Marienlyst. Der ønskes mulighed for tæt-lavt byggeri og evt. etagebyggeri 
langs Bredskifte Allé samt liberalt erhverv på en mindre del af grunden. 

Illustration fra helhedsplanen for Marienlyst, der viser princippet om at bygge tæt og højt ved Marienlystvej og trappe ned mod 

periferien. 

Fokus på bæredygtighed, fællesskaber og værdi for nærområdet 
Den nuværende anvendelse til landbrugsområde udgør ingen værdi for byen. Med de 
igangværende planer for et stort byudviklingsområde, er en anvendelse til markjorder ikke et 
bæredygtigt valg i forhold til arealudnyttelse og i forhold til at skabe værdi for nærområdet.  

Bebyggelsesplan, der viser hvordan området kan udvikles til et nyt boligområde med omgivende rekreative faciliteter. 

De arealer på matr. 19a der ligger tættest på det eksisterende erhvervsområde, inden for 
konsekvenszonen, ønskes anvendt til nye rekreative arealer og fællesfunktioner som skaber 
værdi for nærområdet. Der er her tale om ekstra offentligt tilgængelige udearealer udover 
opholdsarealerne til boligerne, som er beliggende udenfor konsekvenszonen. Disse ekstra 
rekreative arealer er et bæredygtigt valg i forhold til at højne biodiversiteten og det sociale 

Side 563



63/197

4 (5)

og rekreative liv i byområdet. De indeholder bl.a. udsigtspunkt med tilhørende bålsted, 
madpakkehus og shelter som vil kunne være et udflugtssted for beboere, børnehaver, 
spejderklubber og andet foreningsliv. Hundeskove og nye vandhuller vil kunne udforskes af 
familierne og børnene i området. Stiforløbene vil kunne give adgang til nye uudforskede 
områder i byen og udvide ”walk & talk” mulighederne for de nærliggende erhvervsområder. 

Det nye boligområde har fokus på social bæredygtighed og udgør en ramme for nye 
bosætningsmæssige fællesskaber. Boligerne sammensættes i klynger, hvor fokus er på at 
der bliver værdifulde fællesskaber for beboerne. Fælleshaver, frugtlunde, væksthuse og 
aktivitetslommer sætter rammerne for meningsfulde fællesskaber beboerne imellem. Disse 
udendørs opholdsarealer er beliggende udenfor konsekvenszonen. 

Der skal satses på de små og store, være tilbud med aktiviteter i højt og lavt gear. 
Bredskifte Allé - et nyt projekt med en vision om en samlet bydel med centrale aktiviteter og 
naturmæssige værdier. 
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Vejadgang og stisammenhænge 
Der etableres to vejadgange via den nye forlængede Bredskifte Allé. Byområdet kobles op 
på supercykelstien og eksisterende stier ved regnvandsbassinerne syd for området. 
Samtidigt skabes der forbindelse til fremtidige stier i den grønne kile ved Marienlyst Skov.  
Der er særligt fokus på gode stiforbindelser og bevægelsesakser. Både for cyklister og 
gående. Boligveje ønskes eksempelvis udført med fortove og evt. cykelstier og der ønskes 
etableret gode rekreative stiforbindelser og bevægelses-akser, som skaber vigtige 
sammenhænge mellem by, landskab og rekreative faciliteter. 

Afstande til nærliggende erhverv 
Konsekvenszonen på 150 meter omkring erhvervsområdet ved Blomstervej respekteres. 
Der holdes desuden 50 meters afstand fra erhverv i virksomhedsklasse 1-3 syd for 
området.  

Vi håber at I med dette høringssvar kan se de kvaliteter som en udvikling af området vil 
bidrage til. Rådgiver står til rådighed for eventuelle spørgsmål og ser frem til en positiv 
behandling af ovenstående forslag. 

Med venlig hilsen 

Lene Sack-Nielsen  
Projektleder 
Arkitekt Cand. Polyt. 

+45 31 77 93 97
lene.sacknielsen@sweco.dk
Swecoarchitects.dk

Bilag 1: Bredskifte Allé 2, Tilst. Forslag til ny byudvikling, 6. august 2021 
Bilag 2: Fuldmagt fra ejer 
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6-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS9523469
Dato for oprettelse: 2021-08-06 09:38:17

Afsender

Navn: ELF Development A/S
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: ELF Development/Bækhus Enge ApS

Indhold

Marienlystvej/Paludan-Müllers Vej. Vejforlægning og nyt kryds

Høringssvar vedlagt.
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Høringssvar 

Vedr. Aarhus Kommune: 

a) Forslag til Udviklingsplan for Naturbydelen Marienlyst samt tillæg nr. 97 til kommuneplan 2017 

På vegne af:   

 

-fremsendes hermed nedenstående høringssvar vedr.:  

Koblingen, vejforbindelsen og forlægningen af Marienlystvejens østligste del samt etablering af nyt kryds 

ved Marienlystvej/Paludan-Müllers Vej. 

ELF Development a/s er grundejer af de privat ejede arealer, som forlægningen og krydset vedrører. 

Det udsendte høringsmateriale indeholder kun meget få informationer omkring vejstykket, som er 

beliggende uden for udviklingsområdets afgrænsning. Vejstykket er ej heller en del af ”vejpakken”, der 

omfatter den Nye Brendstrupvej -S/N, -med tilslutning til Paludan-Müllers Vej.  

Der foreligger ikke forundersøgelser eller lignende, som beskriver konsekvenserne for planforhold, 

naturforhold, klima- og trafikforhold og ej heller en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og de 

heraf følgende konsekvenser for os som grundejeren eller for øvrige interessenter i området. 

Vi har som grundejere søgt disse informationer og denne dialog med Aarhus Kommune uden held.  

 

På ovenstående baggrund er det ikke muligt for os at fremkomme med et kvalificeret høringssvar og 

eventuelt foreslå alternative løsninger. 

Vi anbefaler, at Aarhus Kommune undersøger ovenstående tekniske, planmæssige og økonomiske forhold 

omkring vejen inkl. krydset og drøfter resultatet og konsekvensen heraf med os som berørte grundejere i 

en positiv og ligeværdig dialog, således at vi som grundejere har mulighed for at tage stilling til 

konsekvenserne ved vejens forlægning og etablering af krydset. (Vi henviser til vort brev om emnet til 

Aarhus Kommune af 10. december 2020.) 

Med venlig hilsen 

Henrik Carl Meding 

ELF Development A/S 

Matrikel Ejer 

1b, 3d, 3k, 4g, 5d, 6b, 7a, 7n, 7o, 7p, 7q, 8a, 9, 13, 

Brendstrup By, Tilst 

Brendstrup Hovedgård ved ELF Development A/S. 

Bækhusvej, Brendstrup. 
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7-07-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS3541989
Dato for oprettelse: 2021-07-06 11:56:48

Afsender

Navn: Gitte Madsen
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Energinet Eltransmission A/S

Indhold

Høringssvar til KPT nr. 97

Se vedhæftede høringssvar og kortbilag (2 filer).
 
 
 

Side 570



70/197

Randersvej

Hasle Ringvej

Viborgvej

He
rre

ds
ve

j

Skejby Busvej

Ka
ste

dv
ej

Re
ve

lhø
jve

j

Ve
nø

ve
j

Nekseløvej

Topkærvej

Ju
niv

ej

Jernaldervej

Søftenvej

Bl
om

ste
rve

j

Tilst Østervej

Skejbybakkevej

Februarvej

Ma
jve

j

Skejbygårdsvej

Oktobervej

Paludan-Müllers Vej

Ju
liv

ej
Bodøvej

Østermarksvej

Gedingvej

Haslegårdsvej

Skejbyvej

Br
en

ds
tru

pg
ård

sv
ej

Januarvej

Ap
rilv

ej

Stockholmsgade

Vågøgade

Nydamsvej

Tangen

Marienlystvej

Brendstrupvej

Ar
en

da
lsv

ej

Ma
rts

ve
j

Tilst 
Skolevej

Malmøgade
Mandalsvej

Kærbyvej

Øs
ter

øg
ad

eNykersvej

Agerøvej

Humlehusvej

Skjoldhøjvej

Septembervej

Ho
lm

str
up

gå
rdv

ej

Sandøgade

Gøteborg Allé

Lil
leh

am
me

rve
j

Kileparke
n

Trillegårdsvej

Langørvej

My
gg

en
æs

ve
j

Tilst Søndervej

Vesterengvej

Næringen

Ha
vkæ

rve
j

Rytterknægten

Slotslyngen

Bækhusvej

Eldalen

Islandsgade

Lindholmvej

Hedeager

Re
yk

jav
iks

ga
de

Torpevænget

Mø
lle

va
ng

s A
lle

Halmstadgade

Da
lst

ien

Runevej

Bredskiftevej

Bredskifte Alle

Me
jlø

væ
ng

et

Dusager

Bysmedevej

Graham Bells Vej

Rydevænget

Skaa
rups A

lle

Kirkely

Va
rd

øg
ad

e

Liv
øv

æn
ge

t

Runetoften

Nordøgade

Augustvej

Skelagervej

De
cem

be
rve

j

Th
or

sh
av

ns
ga

de

Dy
bk

jæ
rve

j

Skejbyparken

Fr
ed

eri
ks

ha
lds

ga
de

P.O.Pedersens Vej

Porsgrunnsvej

En
gd

rag
et

Tueager

Neks
øve

j

Mosealleen
Havkærtoften

Er
teb

jer
g

Rundbjergvej

Herredsvej

Hasle Ringvej

Hasle Ringvej

He
rre

ds
ve

j

He
rre

ds
ve

j

Herr
ed

sve
j

Randersvej

Randersvej

Viborgvej

7

9

6

8

15

18

21

12

20

11

17

14

19

13

16

10

19A

±

0 100 200 300 400 500
m

Byggenavn: Hasle-Mollerup (mast 6-19)

Ejerlav: Hasle By, Hasle – Tilst By, Tilst – 
Brendstrup By, Tilst – Koldk ærgå rd, Kasted

26-05-2021
Kort nr.: Udarbejdet af: 

xk bje
1:14.000Må lforhold:

Tonne Kjærsvej 65, DK 7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44 - Fax 76 24 51 80
www.energinet.dk

Dato:
Kilder: DDO@COW I, Danm ark s Miljøportal, Geodatastyrelsen og
Styrelsen for Dataforsyning og effek tivisering
Data benyttes i henhold til vilk å r for brug af danske offentlige data

Signaturforklaring
Respek tafstand

! Mast
150 kV luftledning
Yderfaser
Dek larationsareal

0 140 280 420 560 700
m

Side 571



71/197

1/5

Dok. 21/03973-8 Til arbejdsbrug/Restricted

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39314878

Dato:
6.juli 2021

Forfatter:
GMA

AarhusKommune
Høringsportal: deltag.aarhus.dk

HØRINGSSVAR FRA ENERGINET
ELTRANSMISSION A/S VEDR. FORSLAG TIL
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 97 TIL KOM-
MUNEPLAN 2017 FOR AARHUS KOMMUNE

Energinet Eltransmission A/S har modtaget information om, at forslag til ”Tillæg nr. 97 til Kom-

muneplan 2017 for Aarhus Kommune” (samlet pdf af forslag til Tillæg nr. 97 til Kommuneplan

2017 for Aarhus Kommune -Byudvikling ved Brendstrup/Marienlystvej samt Miljørapport)er i

høring. Høringsfristen er den 9. august2021.

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre byudvikling ved Brendstrup.

Eltransmission svarede i øvrigt også på Aarhus Kommunes forundersøgelse i forbindelse med

udarbejdelse af forslag til helhedsplan/kommuneplantillæg for byudvikling i Brendstrupkilen i

19. august 2020.

Hvem er Energinet Eltransmission A/S:

Det kan indledningsvis oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltrans-

missionsnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde elforsynings-

sikkerheden -og ejer eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.

Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig

virksomhed, oprettet af Klima-, Energi-og Forsyningsministeren.

Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler ude-

lukkende eltransmissionsnettetog det tager udgangspunkt i den samlede pdf af forslag til Til-

læg nr. 97 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune -Byudvikling ved Brendstrup/Marien-

lystvej samt Miljørapport.
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Hensynet til elanlæg:

Det er en statslig interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale

anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.2 i ”Oversigt over nationale interesser i

kommuneplanlægningen”.

Efter planloven, LBK nr. 1157 af 01/07/2020, § 11 a stk. 5 skal kommuneplanen indeholde ret-

ningslinjer og kort for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder Eltransmissions elanlæg.

Eltransmission gør i nærværende høringssvar således opmærksom på vores elanlæg så areal-

udnyttelsen kan indrettes med hensyn til elanlæggenes tilstedeværelse.

Bemærkninger

Eltransmission har ingen bemærkninger til Aarhus Kommunes forslag til "Tillæg nr. 97 til Kom-

muneplan 2017 for Aarhus Kommune”, der giver anledning til indsigelse, men nedenstående

skal fremgå i retningslinjerne for kommuneplantillægget, i form af:

visning af Eltransmission elanlæg i et oversigtskort

en kort beskrivelse af vores eltransmissionsanlæg og de begrænsninger der er i areal-
anvendelsen omkring dem.

Eltransmisson har bemærket, at

- vores elanlæg fremgår af kortbilag i den glædende kommuneplan 2017 (Retningslin-

jer, s 124), hvilket vi er meget tilfredse med

- redegørelsen i forslaget til kommuneplantillægget(s 13) fint nævner vores eksiste-

rende elanlæg samt at der er begrænsninger i arealanvendelsen omkring det.

Eltransmission anbefaler, at afsnittet flyttes om under tillæggets retningslinjer.

Bemærk venligst, at luftledningen 150 kV luftledningen Hasle-Mollerup ikke umiddelbart for-

ventes at blive omfattet af de kabler der kan kabellægges inden for PSO-puljen. Vi kan derfor

ikke entydigt sige om hvorvidt luftledningen bliver kabellagtpt.

Teknisk bemærkning 1 -Eltransmissions elanlæg:

Af det vedhæftede kort og i nedenstående kortudsnit ’Brendstrupkilen_26052021’ fremgår El-

transmissions elanlæg - en 150 kV luftledning benævnt Hasle-Mollerup - der forløber gennem

planområdet.
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Kortudsnit (fra filen ’Brendstrupkilen_26052021’):

Teknisk bemærkning 2 - Servitut:

Eltransmissions elanlæg er sikret ved tinglyste servitutter.

Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til luftledninger ikke uden meddelt dispensa-

tion fra lyste servitutter kan laves fysiske ændringer og etableres anlæg af nogen art.

Om der planlægges beplantning/skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder

(grave-/interesseområde), vejanlæg, cykelsti, stier, boligområder, terrænregulering, regn-

vandsbassiner el.lign. skal det understreges, at der langs vores elanlæg er tinglyst servitut. Det

betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til luftledningsanlægget ikke uden meddelt di-

spensation kan etableres anlæg af nogen art. Servitutarealet administreres meget restriktivt,

hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes meddelt.

Ved en konkret dispensationsansøgning bedes Eltransmission kontaktes på mailadresse: 3.par-

ter@energinet.dk.

Teknisk bemærkning 4 - Beplantning:

I servitutarealet for luftledningsanlæg tillader vi ikke skovrejsning samt beplantning med træer

og buske, der bliver mere end 3 m høje. Træer og buske over 3 m over terræn vil overskride

respektafstanden til vores luftledninger, hvormed der kun kan arbejdes efter arbejdsinstruks

fra Eltransmission.

Beplantning uden for servitutarealet kan ske, såfremt det sikres, at træer og buske ikke kan

vælte og beskadige vores elanlæg, jf. Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om ”Beskæring af

træer i nærheden af luftledninger”

Af sikkerhedshensyn anbefaler vi kraftigt, at respektafstanden på 15 meter, jf. ’Bekendtgørelse

om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr.
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1112 af den 18/08/2016, fra yderste ledning anvendes, når der planlægges beplantning jf. vej-

ledningen.

Øvrige oplysninger

Forsigtighedsprincip og magnetfelter:

Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der være magnetfel-

ter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg og el-apparater,

uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af,

hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden.

I Danmark har vi ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtids-

virkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke

er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for.

I stedet har vi et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. For-

sigtighedsprincippet omfatter eksponering fra magnetfeltet og er formuleret således:

”Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på

eksisterende højspændingsanlæg.

Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børne-

institutioner.

Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete

situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.”

Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og til ejere

af højspændingsanlæg. Eltransmission ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/anlægsar-

bejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljø-

screening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes

Landsforening: http://magnetfeltudvalget.dk/sundhed/forsigtighedsprincipper-og-graenseva-

erdier/vejledning-i-forsigtighedsprincippet/.

For yderligere oplysninger om magnetfelter ved elforsyningsanlæg på hjemmesiden www.mag-

netfeltudvalget.dk

WMS/WFS-tjeneste:

Til orientering har Eltransmission en WMS/WFS-tjeneste, som giver adgang til det overordnede

eltransmissionsnet (midte af ledningstracéer) for både luftledninger og jordkabler.

Data er tilgængelige via geodata-info.dk: http://www.geodata-info.dk/Por-

tal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f

Politiske retningslinjer og fremtidige planer:
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Planlægningen af elnettet er baseret på lovgivningsmæssige rammer, Energistyrelsens fastlagte

forudsætninger for udviklingen i elforbrug, produktions- og handelskapacitet samt offentlig-

gjorte kriterier for elnettets dimensionering. Læs evt. mere på Energinets hjemmeside her.

De aktuelle og historiske netudviklingsplaner kan findes her.

Vi imødeser modtagelse af kvittering for nærværende høringssvar.

Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål.

Oplys venligst sagsnummer 21/03973.

Bilag:

Kort ’Brendstrupkilen_26052021’.

Venlig hilsen

Gitte Madsen

Elteknisk konsulent

Arealer og Rettigheder, Team 3. parter - EL

+4570220275

3.parter@energinet.dk

Energinet Eltransmission A/S

Tonne Kjærsvej 65

Fredericia 7000

http://www.energinet.dk
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6-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS6941568
Dato for oprettelse: 2021-08-06 10:25:39

Afsender

Navn: ELF Development A/S
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Grundejere

Indhold

Linjeføringen og VVM-undersøgelsen af Forbindelsesvejen Ø/V mellem Nye Brendstupvej og Tyge Søndergaards Vej

Høringssvar vedlagt.
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Høringssvar 

Vedr. Aarhus Kommune: 

a) Forslag til Udviklingsplan for Naturbydelen Marienlyst samt tillæg nr. 97 til kommuneplan 2017 

b) Herunder: Projektering og VVM-undersøgelse af den Ny Brendstrupvej 

På vegne af:   

 

-fremsendes hermed nedenstående høringssvar vedr.:  

Linjeføringen og VVM-undersøgelsen af Forbindelsesvejen Ø/V mellem den Nye Brendstupvej S/N og 

Tyge Søndersgaards Vej. 

Rikke & Mogens Vangsgaard samt ELF Development a/s er grundejere af de østligste arealer, som den i 

udviklingsplanen og høringsmaterialet fremviste linjeføring omfatter. 

Baggrund: 

Aarhus Kommune har via Rådgiveren Arkitema/Cowi udarbejdet et linjeføringsforslag for den kommende 
Forbindelsesvej Ø/V mellem den nye Brendstrupvej (S/N) og Tyge Søndergaards Vej. Linjeføringsforslaget 
vil danne grundlag for den fremtidige VVM-undersøgelse og dermed implicit fastlåse vejens beliggenhed. 
 
Linjeføringsundersøgelsen som gennemskærer vores grundarealer og desuden gennemskærer et af Aarhus 
Kommune udpeget stort klimaområde, -beliggende på samme arealer, -er ensidig undersøgt, ukoordineret 
med øvrige instanser i Aarhus Kommune og ikke fyldestgørende. Dermed er det ikke tilstrækkeligt for 
implicit at fastlåse linjeføringen, som den eneste mulighed.  
 
Som eksempel herpå kan nævnes, at ”Fravalg af undersøgte linjeføringer”, jf. bilag 2A fra Rådgiveren 
Arkitema/Cowi ikke nævner den fravalgte nordligere linjeføring med et eneste ord?   
 
Det bør naturligvis undersøges, om der findes ligeværdige alternativer, som ikke omfatter vores arealer 
eller ikke omfatter vores arealer i samme grad som de viste linjeføringer.  
 
Umiddelbart kan der peges på alternative nordligere linjeføringer som:   
 
a) - er økonomisk mere fordelagtige 
b) - i højere grad harmonerer med det udpegede klimaområde 
c) - undgår at krydse den beskyttede Koldkærbæk. 
d) - undgår at krydse den private fællesvej i landzonen, -Revelhøjvej 

 

Matrikel Ejer 

1b, 3d, 3k, 4g, 5d, 6b, 7a, 7n, 7o, 7p, 7q, 8a, 9, 13, 

Brendstrup By, Tilst 

Brendstrup Hovedgård ved ELF Development A/S. 

Bækhusvej, Brendstrup 

2a, 2e og 3a Brendstrup By, Tilst Rikke & Mogens Vangsgaard, Revelhøjvej, 

Brendstrup 
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-og således i højere grad lever op til Aarhus Kommunes vision omkring en bæredygtig udvikling og et mere 
blåt og grønt Aarhus. En vision og en parole som netop tager sit afsæt i hensynet til landskabet, 
klimaudfordringen omkring ekstrem regn og den natur og det landskab, man ønsker at beskytte. 
 
De nordligere alternativer er helt ligeværdige for så vidt angår plan- og trafikmæssige forhold. 
 
Vi anbefaler at: 
 
a) Mulige linjevalg -og således en kommende VVM-undersøgelse, -udvides til minimum at kunne rumme 

linjeføringer, der ligger på begge sider (N/S) af Koldkærbækken. Best illustreret ved, at en 

linjeføringsundersøgelse og en kommende VVM-undersøgelse som minimum skal kunne omfatte 

løsninger inden for området, der ligger imellem linjeføringsforslaget fra Aarhus Kommune og den 

”fravalgte linjeføring” jf. bilag 2a fra Arkitema/Cowi. (Vedlagt bilag a). 

 

b) At de forudbestemte linjeføringer (ligeværdige alternativer) undersøges uden på forhånd at lade 

interesser for særlige private og halv-private virksomheder og institutioner (herunder Agro Food Park) 

influerer på linjeføringsvalget.  

 

c) At Aarhus Kommune, -inden linjeføringen forudbestemmes, -koordinerer arbejdet inden for områderne 

af plan, jura, natur, klima og særligt mobilitet internt i kommunen og samtidigt går i dialog med de 

berørte grundejere om vejprojektets (omfattende klimaområdet) konsekvenser for de berørte 

grundarealer.  

 

Med venlig hilsen 

Henrik Carl Meding 

ELF Development A/S 
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Linjeføring
 

Det med gult skravede område viser område for ønskede undersøgte vejlinjer
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6-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS4121281
Dato for oprettelse: 2021-08-06 09:30:21

Afsender

Navn: ELF Development A/S
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Interessenter og grundejere i udviklingsområdet

Indhold

Linjeføring og VVM-undersøgelse af den Nye Brendstrupvej N/S

Høringssvar vedlagt.
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Høringssvar 

Vedr.: Aarhus Kommune: 

a) Forslag til Udviklingsplan for Naturbydelen Marienlyst samt tillæg nr. 97 til kommuneplan 2017 

b) Herunder: Projektering og VVM-undersøgelse af den Ny Brendstrupvej 

På vegne af følgende arealer/ejere beliggende i udviklingsområdet: 

Ulrick Christian Kornum Matrikel 15a, 2f og 17b Kasted By, Kasted /Tilst 

Hvilsted  Matrikel 37 Tilst By, Tilst 

Hvilsted Ejendomme Matrikel 13a Kasted By/Kasted 

Susanne Rask og Michael 

Andersen 

Matrikel 20 og 29b Kasted By, Kasted/Tilst 

Christel Nini Bruun Matrikel 11a og 12a Brendstrup by/Tilst 

Posch Matrikel 23b, 1a, 29c og 5t Tilst By, Brendstrup/Tilst 

 
-som omfatter ca. 32 ha, 

-og talsmand for (i den henseende at fremme ønsket om, at en evt. N/S vejforbindelse (Brendstrupvejen) 

forskydes i østlig retning, -væk fra ejerens arealer): 

Birgit Wilhjelm Hørup Matrikel 17b og 3b Kasted by, Kasted 

 

-som omfatter ca. 6,4 ha, - fremsendes hermed følgende høringssvar vedrørende: 

 Linjeføringen og VVM-undersøgelse af den Nye Brendstupvej. 

Baggrund:  

Ovenstående interessenter/ejere har i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen og 

linjevalgsundersøgelserne for Brendstrupvejen ved vort tilknyttede Rådgivende Ingeniørfirma Niras udført 

og forelagt alternative forslag til det af Aarhus Kommune udarbejdede linjevalgs-forslag. 

Vore undersøgelser viser, at der findes helt ligeværdige alternativer til det af Aarhus Kommune 
udarbejdede forslag. Alternativer, der udover at være ligeværdige mht. plan, klima, natur, trafik og 
økonomi, kan have fordele i nuancerne og samtidigt er alternativer, der er realiserbare inden for en 
overskuelig tidshorisont. 

Ovenstående ejere/interessenter har endvidere påpeget væsentlige habilitetsudfordringer ved Aarhus 

Kommunes valg af rådgivere til de udførte linjevalgsundersøgelser. 

På vegne af ovenstående interessenter/ejere skal vi derfor i prioriteret rækkefølge anmode om at: 

a) Mulige linjevalg -og således en kommende VVM-undersøgelse, -udvides til minimum at kunne rumme 

de tre vedlagte linjeføringsforslag bilag a, b og c. (Vedlagt).  
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b) Mulige linjevalg -og således en kommende VVM-undersøgelse, -udvides til minimum at kunne rumme 

de to vedlagte linjeføringsforslag bilag a og c (Vedlagt).  

Såfremt Aarhus Kommune mod vores forventning ved responsen på vores høringssvar vil afvise af 

undersøge disse ligeværdige alternativer, skal vi af hensyn til den fremadrettede proces venligst anmode 

Aarhus Kommune om fagligt og kvalificeret at begrunde afvisningen. 

Særligt vedrørende ejendommen Revelhøjvej 21, 8200 Aarhus N. 

Ovenstående tre linjeføringsforslag (samt Aarhus Kommunes eget forslag) vil i realiteten eliminere 

ejendommen Revelhøjvej 21, 8200 Aarhus N.  

Som eneste privat ejede ejendom i tilknytning til udviklingsområdet, -hvis grundlæggende præmis for 

realisering er udbygning af infrastrukturen i området, -vil denne ejendom blive nedrevet eller blive 

nærmest uanvendelig som bolig og fritids-landbrug ved udførelse af Brendstrupvejen. 

Vort forslag om linjeføringer gennem eller meget nær ved denne ejendom fordrer, at der via alle udviklere 

og interessenter inden for udviklingsområdet laves en frivillig aftale med ejeren, der positivt imødegår 

ejeren og familiens reelle tab af ejendomsværdi og tab af bo- og livskvalitet, og som muliggør et tilsvarende 

alternativ i nærområdet.   

Med venlig hilsen 

Henrik Carl Meding 

ELF Development A/S 

 

 

 

 

Side 587



87/197

Side 588



88/197

1b

1f

1g

1c

1d
1h

1a

1e

1b

7as

7cn

7cø

7
d
h

5cp

7cx

7cv

7
c
p

7br

7bq
7co7bt

7bs7bl

7bu

7cm

7a

7
c
æ

7dd7dc

7de

7bm

7bn
7db

7
c
q

7bo

7cf7da

7bp

5ds

5dc

5dd

18p

7dg18b

7cy

7cr

7df

7cg

15cy

15da

15dd

15cx

15ag14bn

14d

14bh

14bi

14aø

14bm

14bl

14bg

1
5
e

m
1
5
e
l

1
5
e
k

15ei

15cs
15cr

15dq
14bo

18ae

18ø

22b

18au

18æ

1
5
d
t

1
5
d
s

1
5
d
r

15eo

15ec

15en

18af

18aa

18ag

18ac

18ah

18ab

18ai

18y

18at

18ak

31b
22k

1
8
a
v

18z

18al

18as

15bk

15bf

15dx
15dv

15du

15ap

14be

15bb
15az

15au 15aq

14aæ

14bc

14az

14bf

15mz

14bb

15bm 15aø15bd
15ax 15as 15ao

15bi 15be15bn 15ba
15at15ay

26f

26a14bd

5cv

8uu 8tb

8qp

8qn

8rz

8qo

8vz

8væ

8xn

8y
f

8vø

8qx

8qy

8xr

8xa

8ry

8ræ

8rø

8sa

8vy

8o

8sh 8sf

8se8sn
3d

8si

8sm
8sk

8tx

8sl
8ty

8tv

8rx8ru

8rr 8rv

8rq
8so

8st 8sp

8rs8qø

8rn8rf

8rm
8ro

8rg 8rl

8rb 8qz

8ra 8qæ

8uv

8ox

8mx 8mv

8pp
8po

8pn
8oz

8oæ
8qf

8oø

8pa

8ok 8uy

8ol
8uz

8
o
m 8or

8on
8oq

8oo 8ut

8pr

8nz

8od

8pq

8xc

8rd

8re

8vb

8
y
l

8va
8oi

8uø

8uæ

8næ

8oe

8nø

8of

8oc

8og

8yn

8ob

8oa

8oh

8y
h

8xb

8rc

8y
e

8qv

8qr

8qu

8qs

8qt

8qq

8rt

8mh

8lh 8lk8li

8pk

8pb

8pc

8nd
8ne

8mi

8
n
x

8ny

8
n
v8nu

8pt

8ps

8pu

8pv

8qe

8qd

8qc

8pl

8lt 8lu

8lz

8lv

8ue

8uf

8lx

8ud

8ug

8uc

8ub

8ly
8ka 8iø

8ua

8tø

8tæ

8ya

8yc

3a

8tc

8tz

8vi

8yg

8te

8td

8tf

8yd

8tg

8uq

8ur

8
y
k

8us
8up

8yi 8un
8uo8um

8vk
8uk8ul

8ui

8uh

8vh

8th

8vg

8tn

3b

8vf

8ve

8tt

8vd

8tu

8sq

8tl

8tm

8tq

8tp

8tr

8to

8ts

8su 8ss

8sr8sv

8sz 8sx

8tk8sy

8ti

8rp

8rk8rh

8ri 8sæ

8ux

8sø

8
y
m

8ta

8vc

8sd

8sc

8sb

8sg

8mg

8mt 8mu

8læ

8pm

8ll

8nc

8mf

8lm

8nb

8me

8xo

8ln

8na

8md

8mo

8lo

8mc

8mø

8mp

8lp

8mb

8mæ

8mq

8lq

8ma

8lr

8mr

8mz

8lø

8ls

8ms

8my

8op 8os

8ot

8ou8oy 8ov

10a

10h

7x

7z7u

11a

11d
27

28a

8h

8g

8f

7t

7æ

25

7s

7y

7a

7v

39

7ab

2f

9a

3b

13a

17b

15a

1
9
a

18a

16a

9d

6b

8c

9e

20

3a

3m

19a

3n

3o

23b

1a

29c

18g

29b

19e

18b

3l

18f

19b 17b
37

11e

20a

11c

11d

12ay

12av

20g

12ax

12l

12m

12o

12n

21a

21d

32e

12p

20c

20d
20f

20e

9d

22a

22e

22n

22k

32d

11a

22p

22h

12k

22o

9a

10d10b

4b

5b

4c
Byvej

14

6c

3b

Byvej

4u

6f

6g

4n
3c

2f

2b

1a

5a

4t

4a

5h

1f
8a

7p
7o

6b

5k

5t

5r

5n
5l

4r

4o

3a

4g

3d

1b

2eM
a
rk

v
e
j

3e

5d

3k

13

3f

3g

4
x

4k

4l

4m

4i

5e

4h

5g

5s

1
1
a

1
2
a

7
i

7
k 7l7a

7
h

7
g
7
f
7
e
7
d

7q

2a

9

1e

Byv
ej

1h

4f1d

2d

1i

2c

2b

2c

4d

2d

Ikke tildelt

Ikke tildelt

Ikke tildelt

Sag:

Dato Udført

Projekt nr.:

Rev.:

Udf.: Godk.:Dato:

Fase:

Skala:

Udgave Betegnelse/Revision

Emne:

Kont.:

Tegn. nr.:

Kontrol Godkendt

A1_K20_0101

Brendstrup

Ny vej mellem Viborgvej - Søftenvej

Oversigtsplan

Linjeføringer

 

 1: 4000

Ceres Allé 3, 8000 Aarhus C

niras@niras.dk |  8732 3232

 MSZ PWR SMH 2021.06.21

A1_K20_0101  

-

10409408

1470mm x 594mm

      

 

1
3

:3
1

:4
2

2
1

-0
6

-2
0

2
1

\\
N

ir
a
s
.I

n
t\

R
o
o
t\

P
R

O
J
\1

0
\4

0
9
\4

0
8
\C

0
7
_
G

e
o
m

e
tr

y
\C

0
7
.0

1
_
D

ra
w

in
g
\O

ld
\A

1
_
K

2
0
_
0
1
0
1
.D

g
n

NOTE:

Fredet område

Højspændingstracé

§3- Beskyttet vandløb

Naturbeskyttelsesområde

Økologiske forbindelser

§3- Beskyttet sø

§3- Beskyttet overdrev

§3- Beskyttet eng

§3- Beskyttet mose

Matrikelkort

Grundkort

SIGNATURER:

Koordinatsystem er DKTM2

Ubenævnte mål er i m. (mm.)

Koter er i m angivet i kotesystem DVR90.

R
 =
 ꝏ

R
 =
 ꝏ

R
 =
 ꝏ

R = ꝏ

R
 =
 4

0
0

R
 =
 ꝏ

R 
= 

ꝏ

R
 =
 6

0
0

R
 =
 6

0
0

R
 =
 3

0
0

R
 =
 2

7
0

A
 =
 1

7
0
,2

4

A 
= 
17

0,
24

R = 115

R
 = 120

R = 130

500

3
7
9
,5

0

R = ꝏ

R = ꝏR = ꝏ

R = ꝏ

R = 200
R = 300

R = 500

R = 1200

A = 400

A = 400

R = 80
0

A = 350

R =
 800

A = 278
R = ꝏ

A = 27
8

R = 
800

A =
 27

8 R =
 ꝏ

A =
 27

8

R = 8
00

A = 278 R = ꝏ A = 212
R = 500

A = 212

R = ꝏ

0

00

500

3
5
0
0

4
0
0
0

4400

Bystrækning

V
ib

o
rg

ve
j

B
lo

m
st

e
rv

e
j

Strækning
 Vest

Strækning Øst

Åbning af vandløb

S
ø
ft
e
n
ve
j

D
ju
rs
la

n
d

m
o
to
rv

e
je

n

K
lo
k
h
ø
je

n

E
gå

Lisbjerg P
arkvej

Ti
ls
lu
tn
in
g 
til
 P

al
ud

an
 M

ül
le
rs
 V
ej

Paludan Müllers Vej

Revelhøjvej

R = 800

A = 278

A = 278

R = ꝏ

R
 =
 ꝏ

1000

R = ꝏ

R = 500

A = 141.42

A = 141.42

R = ꝏ

R = 700

R = 400

R = ꝏ
R = 300

R = ꝏ

A =
 35

0

R 
= ꝏ

A =
 27

8

Kasted

Tilst

Fortidsminde, gravhøj

B
yu

d
viklin

g
sp
ro
je
kt

B
yu

d
vi
kl
in
g
sp
ro
je
kt

Byudv
iklings

projek
t

By
ud
vik
lin
gs

pr
oje

kt

Ikke vedtaget

AFP Helhedsplan

  1025
Lokalplan

    946
Lokalplan

Ikke vedtaget

AFP Helhedsplan

B
yudviklingsprojekt

B
yudviklingsprojekt

Blomstervej

K
æ
rb

yve
j

S
ø
fte

nv
ej

D
ju
rs
la
nd

m
ot
or
ve
je
n

Klo
kh

øje
n

Lisbjerg P
arkvej

Lisbjerg Buen

T
o
p
k

æ
rv

e
j

M
a
ri
e
n
ly
st
ve
j

1
0
0
0

1
5
0
0

2
0
0
0

2
5
0
0

3
0
0
0

2
5
0
0

3
0
0
0

3
5
0
0

Re
ve
lh
øj
ve
j

Boringsnær beskyttelsesområde

150 m
100 m

200 m

123 m

Side 589



89/197

1b

1f

1g

1c

1d
1h

1a

1e

1b

7as

7cn

7cø

7
d
h

5cp

7cx

7cv

7
c
p

7br

7bq
7co7bt

7bs7bl

7bu

7cm

7a

7
c
æ

7dd7dc

7de

7bm

7bn
7db

7
c
q

7bo

7cf7da

7bp

5ds

5dc

5dd

18p

7dg18b

7cy

7cr

7df

7cg

15cy

15da

15dd

15cx

15ag14bn

14d

14bh

14bi

14aø

14bm

14bl

14bg

1
5
e

m
1
5
e
l

1
5
e
k

15ei

15cs
15cr

15dq
14bo

18ae

18ø

22b

18au

18æ

1
5
d
t

1
5
d
s

1
5
d
r

15eo

15ec

15en

18af

18aa

18ag

18ac

18ah

18ab

18ai

18y

18at

18ak

31b
22k

1
8
a
v

18z

18al

18as

15bk

15bf

15dx
15dv

15du

15ap

14be

15bb
15az

15au 15aq

14aæ

14bc

14az

14bf

15mz

14bb

15bm 15aø15bd
15ax 15as 15ao

15bi 15be15bn 15ba
15at15ay

26f

26a14bd

5cv

8uu 8tb

8qp

8qn

8rz

8qo

8vz

8væ

8xn

8y
f

8vø

8qx

8qy

8xr

8xa

8ry

8ræ

8rø

8sa

8vy

8o

8sh 8sf

8se8sn
3d

8si

8sm
8sk

8tx

8sl
8ty

8tv

8rx8ru

8rr 8rv

8rq
8so

8st 8sp

8rs8qø

8rn8rf

8rm
8ro

8rg 8rl

8rb 8qz

8ra 8qæ

8uv

8ox

8mx 8mv

8pp
8po

8pn
8oz

8oæ
8qf

8oø

8pa

8ok 8uy

8ol
8uz

8
o
m 8or

8on
8oq

8oo 8ut

8pr

8nz

8od

8pq

8xc

8rd

8re

8vb

8
y
l

8va
8oi

8uø

8uæ

8næ

8oe

8nø

8of

8oc

8og

8yn

8ob

8oa

8oh

8y
h

8xb

8rc

8y
e

8qv

8qr

8qu

8qs

8qt

8qq

8rt

8mh

8lh 8lk8li

8pk

8pb

8pc

8nd
8ne

8mi

8
n
x

8ny

8
n
v8nu

8pt

8ps

8pu

8pv

8qe

8qd

8qc

8pl

8lt 8lu

8lz

8lv

8ue

8uf

8lx

8ud

8ug

8uc

8ub

8ly
8ka 8iø

8ua

8tø

8tæ

8ya

8yc

3a

8tc

8tz

8vi

8yg

8te

8td

8tf

8yd

8tg

8uq

8ur

8
y
k

8us
8up

8yi 8un
8uo8um

8vk
8uk8ul

8ui

8uh

8vh

8th

8vg

8tn

3b

8vf

8ve

8tt

8vd

8tu

8sq

8tl

8tm

8tq

8tp

8tr

8to

8ts

8su 8ss

8sr8sv

8sz 8sx

8tk8sy

8ti

8rp

8rk8rh

8ri 8sæ

8ux

8sø

8
y
m

8ta

8vc

8sd

8sc

8sb

8sg

8mg

8mt 8mu

8læ

8pm

8ll

8nc

8mf

8lm

8nb

8me

8xo

8ln

8na

8md

8mo

8lo

8mc

8mø

8mp

8lp

8mb

8mæ

8mq

8lq

8ma

8lr

8mr

8mz

8lø

8ls

8ms

8my

8op 8os

8ot

8ou8oy 8ov

10a

10h

7x

7z7u

11a

11d
27

28a

8h

8g

8f

7t

7æ

25

7s

7y

7a

7v

39

7ab

2f

9a

3b

13a

17b

15a

1
9
a

18a

16a

9d

6b

8c

9e

20

3a

3m

19a

3n

3o

23b

1a

29c

18g

29b

19e

18b

3l

18f

19b 17b
37

11e

20a

11c

11d

12ay

12av

20g

12ax

12l

12m

12o

12n

21a

21d

32e

12p

20c

20d
20f

20e

9d

22a

22e

22n

22k

32d

11a

22p

22h

12k

22o

9a

10d10b

4b

5b

4c
Byvej

14

6c

3b

Byvej

4u

6f

6g

4n
3c

2f

2b

1a

5a

4t

4a

5h

1f
8a

7p
7o

6b

5k

5t

5r

5n
5l

4r

4o

3a

4g

3d

1b

2eM
a
rk

v
e
j

3e

5d

3k

13

3f

3g

4
x

4k

4l

4m

4i

5e

4h

5g

5s

1
1
a

1
2
a

7
i

7
k 7l7a

7
h

7
g
7
f
7
e
7
d

7q

2a

9

1e

Byv
ej

1h

4f1d

2d

1i

2c

2b

2c

4d

2d

Ikke tildelt

Ikke tildelt

Ikke tildelt

Sag:

Dato Udført

Projekt nr.:

Rev.:

Udf.: Godk.:Dato:

Fase:

Skala:

Udgave Betegnelse/Revision

Emne:

Kont.:

Tegn. nr.:

Kontrol Godkendt

A1_K20_0101

Brendstrup

Ny vej mellem Viborgvej - Søftenvej

Oversigtsplan

Linjeføringer

 

 1: 4000

Ceres Allé 3, 8000 Aarhus C

niras@niras.dk |  8732 3232

 MSZ PWR SMH 2021.07.08

A1_K20_0101  

-

10409408

1470mm x 594mm

      

 

1
0

:5
2

:5
9

0
8

-0
7

-2
0

2
1

\\
N

ir
a
s
.I

n
t\

R
o

o
t\

P
R

O
J
\1

0
\4

0
9

\4
0

8
\C

0
7

_
G

e
o

m
e
tr

y
\C

0
7

.0
1

_
D

ra
w

in
g

\A
1

_
K

2
0

_
0

1
0

1
.D

g
n

NOTE:

Fredet område

Højspændingstracé

§3- Beskyttet vandløb

Naturbeskyttelsesområde

Økologiske forbindelser

§3- Beskyttet sø

§3- Beskyttet overdrev

§3- Beskyttet eng

§3- Beskyttet mose

Matrikelkort

Grundkort

SIGNATURER:

Koordinatsystem er DKTM2

Ubenævnte mål er i m. (mm.)

Koter er i m angivet i kotesystem DVR90.

R
 =
 ꝏ

R
 =
 ꝏ

R
 =
 ꝏ

R = ꝏ

R
 =
 ꝏ

R
 =
 ꝏ

R
 =
 ꝏ

R 
= 

ꝏ

R
 =
 6

0
0

R
 =
 6

0
0

R
 =
 3

0
0

R
 =
 3

0
0

R
 =

 5
00

R
 =
 1

6
0

R
 =
 2
70

A
 =
 1

7
0
,2

4

A 
= 
17

0,
24

A 
= 
15

1

R = 115

R
 = 120

R = 130

0

500

1000

1500

1612

3
7
9
,5

0

R
 =
 ꝏ

R = ꝏ

R = 115

R
 = 120

R = 130

3
7
9
,5

0

R = ꝏ

R = ꝏ

R = ꝏ

R = 200

R = 300

R =
 800

A = 27
8

R = ꝏ

A = 27
8

R = 
800

A =
 27

8
R =
 ꝏ

A =
 27

8

R = 8
00

A = 278 R = ꝏ A = 212 R = 500

A = 212
R = ꝏ

0

00

5
0
0

Bystrækning

V
ib

o
rg

ve
j

B
lo

m
st

e
rv

e
j

Stræ
kning

 Vest

Stræ
kning Ø

st

Åbning af vandløb

S
ø
ft
e
n
ve
j

D
ju
rs
la

n
d

m
o
to
rv

e
je

n

K
lo
k
h
ø
je

n

E
gå

Lisbjerg P
arkvej

Ti
ls
lu
tn
in
g 
til
 P
al
ud

an
 M

ül
le
rs
 V
ej

Paludan Müllers Vej

Revelhøjvej

R = ꝏ

R = 500

R 
= ꝏ A =

 27
8

Kasted

Tilst

Fortidsminde, gravhøj

B
yu

d
viklin

g
sp
ro
je
kt

B
yu

d
vi
kl
in
g
sp
ro
je
kt

Byudv
iklings

projek
t

By
ud
vik
lin
gs

pr
oje

kt

Ikke vedtaget

AFP Helhedsplan

  1025
Lokalplan

    946
Lokalplan

Ikke vedtaget

AFP Helhedsplan

B
yudviklingsprojekt

B
yudviklingsprojekt

Blomstervej

K
æ
rb

yve
j

S
ø
fte

nv
ej

D
ju
rs
la
nd

m
ot
or
ve
je
n

Klo
kh

øje
n

Lisbjerg P
arkvej

Lisbjerg Buen

T
o
p
k

æ
rv

e
j

M
a
ri
e
n
ly
st
ve
j

Re
ve
lh
øj
ve
j

Boringsnær beskyttelsesområde

150 m
100 m

200 m

123 m

A =
 35

0

R = 8
00A = 350

R = 800

R = 313

R = 313

R = ꝏ

R = ꝏ

R = ꝏ

R = 300

A = 154,92

R = 400

A = 154,92

R = ꝏ

R = 800

R = 800

1
0
0
0

1
5
0
0

2
0
0
0

2
5
0
0

3000

3500

2
5
0
0

3
0
0
0

3
5
0
0

4
0
0
0

Side 590



90/197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst 

samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

 

Janne Pløen 

Virksomhed 

Landbrug & Fødevarer / Agro Food Park / Arla Foods / 

VikingDanmark / Horisont Hotel & Konference 

HS2502308 

H308 

 

Side 591



91/197

 

  

Side 592



92/197

9-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS2502308
Dato for oprettelse: 2021-08-09 13:28:13

Afsender

Navn: Janne Pløen
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Landbrug & Fødevarer / Agro Food Park / Arla Foods / VikingDanmark / Horisont Hotel & Konference

Indhold

Høringssvar vedr. Udviklingsplan for Marienlyst

Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park, Arla Foods, VikingDanmark og Horisont Hotel & Konference afgiver hermed
høringssvar vedr. forslag til udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017.

Høringssvaret findes i vedhæftede dokument.
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     Agro Food Park, 09-08-2021 

 

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park, Arla Foods, VikingDanmark og Horisont Hotel & 

Konference 

Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park, Arla Foods, VikingDanmark og Horisont Hotel & Konference skal 

hermed afgive sit høringssvar vedrørende Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg 

nr. 97 til Kommuneplan 2017. 

Grundejerne i Agro Food Park har nogle generelle kommentarer til udviklingsplanen, samt nogle mere spe-

cifikke kommentarer til vejforbindelser, stier og sammenhænge mellem eksisterende og udviklingsområder 

og kollektiv transport. 

Generelt 

Området som er omfattet af Udviklingsplanen for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommune-

plan 2017 ligger i nærhed af Agro Food Parks udviklingsområde i Skejby. Agro Food Park imødeser positivt 

udviklingen af Marienlyst som grøn naturbydel med blandede boformer og boligtyper. Agro Food Park har 

en forhåbning om på sigt at kunne tiltrække byens borgere til anvende Agro Food Parks naturområder, såle-

des at området også får liv uden for almindelig kontortid. Marienlyst vil kunne tilbyde boliger til det vok-

sende antal medarbejdere i Agro Food Park og de omkringliggende erhvervsområder. Udviklingen af Mari-

enlyst ses derfor fra Agro Food Park, som et aktiv for Aarhus Nord og Skejby. 

Vejforbindelser 

I forbindelse med byudviklingen planlægges også en ny vejforbindelse til at betjene udviklingsområdet samt 

aflaste det eksisterende vejnet i Tilst og Skejby, som er stærkt belastet. Dette opleves også i Agro Food Park 

hvor der på den private fællesvej er store mængder gennemkørende trafik i morgen- og eftermiddagsti-

merne. Grundejerne i Agro Food Park imødeser derfor positivt, at Aarhus Kommune nu planlægger forbed-

ret infrastruktur i Skejby området.  

Der arbejdes med to alternative linjer for vejforbindelsen – en østlig linje og en vestlig linje. Agro Food Park 

har tidligere været i dialog med Mobilitet, Aarhus Kommune omkring disse linjeføringer. Agro Food Park 

har i den forbindelse udtrykt bekymring i forhold til den skitserede strækning Øst, hvis linjeføring går meget 

tæt på den i dag etablerede del af Agro Food Park. Agro Food Park har d. 11.11. 2020 sendt et skriftligt svar 

til Mobilitet på baggrund af dialoger omkring linjeføring af vejforbindelse, hvori der blev givet udtryk for de 

samme bekymringer som fremgår af dette høringssvar.  

Fra grundejerne i Agro Food Park er der særligt en bekymring i forhold til, at vejudlægget vil begrænse an-

vendelsen af kommende byggefelter jf. Agro Food Parks udviklingsplan, samt områdets mulighed for lang-

sigtet udvikling og dermed etablering af flere arbejdspladser i Agro Food Park og tiltrækning af arbejdskraft 

til Aarhus. Erhvervsklyngerne i Aarhus er stærke, og et værdifuldt bidrag til erhvervet i Aarhus. Agro Food 

Park er Danmarks førende erhvervsklynge inden for fødevarer- og landbrug. Den danske fødevareklynge 
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giver direkte og indirekte anledning til beskæftigelse af 189.000 personer, samt en årlig eksport på 170 mia. 

kr.  

Ved etablering af den østlige vejføring vil Aarhus Kommune begrænse udviklingsmulighederne for Agro 

Food Park og erhvervsklyngen. Der er set en hastig udvikling af erhvervsområdet i Skejby i de seneste år, og 

fremtidig udvikling af erhvervsområderne i Skejby bør derfor tilgodeses i planlægningen af linjeføringen. 

Der er ligeledes særligt en stor bekymring i forhold til støjgener som en østlig linjeføring måtte medføre for 

de arbejdspladser, som befinder sig, og som på sigt kommer, i Agro Food Park. Derudover er Horisont Hotel 

& Konference beliggende tæt ved det vejudlæg der er skitseret for den østlige linjeføring. Hotellet og konfe-

rencecenteret har overnattende gæster som vil blive særligt generet af den trafikstøj som vejen vil genere. 

Horisont Hotel og Konference kan tilbyde noget unikt til gæster og kunder i naturskønne og rolige omgivel-

ser, som samtidig er tæt på byen. Dette værditilbud vil blive begrænset ved placering af, en forventet, me-

get trafikeret vej lige ved siden af.   

Grundejerne i Agro Food Park vil derfor på det kraftigste henstille til at vejen anlægges i den vestlige linjefø-

ring. 

Stier/forbindelser imellem eksisterende og udviklingsområder 

I forbindelse med den nye vejforbindelse nævnes det i materialet, at vejen anlægges med cykelsti og fortov 

i begge sider. Derudover nævnes ingen andre stiforbindelse i området. Grundejerne i Agro Food Park finder 

det vigtigt at der opretholdes stiforbindelse mellem Brendstrup-kilen og Agro Food Park. I dag anvendes 

Revelhøjvej flittigt af fodgængere og cyklister som sti mellem områderne. Denne sti indgår som del af pro-

jektet ”Spor i Landskabet” og er jf. lokalplan 1025 med i planlægningen af det fremtidige rekreative cykelru-

tenet ”Tusindfrydruten”. Der henstilles derfor til, at Aarhus Kommune i planlægningen af vej og øvrig infra-

struktur i området tager højde for, at der stadig kan opretholdes en sikker vej for de bløde trafikanter mel-

lem de to områder samt at disse forbindelser prioriteres højt. Derudover bør der overvejes en plan for 

hvordan de forskellige områder i Skejby forbindes samt skaber mulighed for at byens borgere kan få glæde 

af de naturskønne omgivelser som er mellem områder i form af oplevelsesruter eller spor i landskabet.  

Der pågår udvikling flere steder i Skejby (Marienlyst, Agro Food Park, Skejby Nord, Lisbjerg) i områder som 

stort set er forbundet igennem grønne områder. Der kan opnås sammenhæng mellem områderne ved at 

der laves en overordnet plan for hvordan passager mellem områder sikres. Alternativt vil områderne blive 

isoleret i hver deres interne område, det vil være synd ikke at udnytte de muligheder der for at skabe sam-

menhæng og passager mellem områderne, som kan være til gavn og glæde for alle byens borgere, med mu-

lighed for at opleve de naturskønne omgivelser ved Brendstrup-kilen, dalstrøget ved Koldkærbæk og Egåen.  
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Kollektiv transport 

I udviklingsplanens materiale fremgår det, at: 

”Byudviklingsområdet ligger tæt på supercykelsti mod Tilst og tæt på hospital og erhvervsområde i Skejby 
med mange arbejdspladser.  

Området skal udvikles sådan, at det i høj grad initierer benyttelsen af bæredygtig transport.  

Dette indebærer, at der i byudviklingsområdets vejstruktur sikres mulighed for, at området kan få en god 

kollektiv trafikbetjening med busruter.  

Området skal indrettes med mulighed for etablering af busrute fra midtbyen og fra Skejby til og igennem 

området og videre f.eks. Tilst og/eller Lisbjerg. Som minimum skal den gennemgående bygade (Marienlyst-

vej) indrettes sådan, at der gives mulighed for en gennemgående (A eller BRT) busforbindelse fra Paludan 

Müllers Vej frem til den nordlige del af Tilst. Dette kan ske i form af eksempelvis særlige bustraceer, busslu-

ser eller lignende. Evt. kan der blive tale om andre busruter til betjening af området på andre stam- eller for-

delingsveje.” 

Grundejerne i Agro Food Park vil anmode om, at der i forbindelse med planlægning af busruter også tages 

hensyn til Agro Food Park, som siden 2017 har været uden kobling til offentlig transport. Al offentlig trans-

port er fokuseret omkring Universitetshospitalet, Aarhus Kommunes egen erhvervsområder Erhvervspark 

Skejby Nord samt Lisbjerg.  

I en fremtid, hvor der samfundsmæssigt samt politisk kommer større fokus på kollektiv og bæredygtig 

transport er det nødvendigt, at der i forbindelse med den videre planlægning sikres tilstrækkelige kollektive 

transportmuligheder til det samlede område i den vestlige del af Skejby.  
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Med venlig hilsen 

 
 
Thomas Funch-Hansen   Anne-Marie Hansen 
Direktør for Ejendomme   Director Agro Food Park 
 
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.   Agro Food Park  
Axelborg, Axeltorv 3    Agro Food Park 13-15 
1609 København V   8200 Aarhus  
 
 
 
Lars Dalsgaard   Hans Peter Bay   
Senior Vice President – Arla Innovation Centre Adm. direktør    
 
Arla Foods A.m.b.A.   VikingDanmark 
Agro Food Park 19   Agro Food Park 12   
8200 Aarhus N   8200 Aarhus N  
       
 
 
Casper Bock 
Hotelchef 
 
Horisont Hotel & Konference 
Agro Food Park 10 
8200 Aarhus N 

 

 

Side 597



97/197
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samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 
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9-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS4204418
Dato for oprettelse: 2021-08-09 14:57:47

Afsender

Navn: Stadt A/S v/Ulrik Stengaard
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Stadt A/S

Indhold

Udviklingsplan for Marienlyst

Se vedhæftede høringssvar fra Stadt A/S.
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Stadt A/S vil med dette høringssvar give sine bemærkninger til det d. 17/05/2021 offentliggjorte Forslag til Udviklingsplan for 
naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017. 

Stadt A/S repræsenterer som grundejer, køber og repræsentant/fuldmagtshaver for grundejere et areal på over 120 hektar af 
byudviklingsområdet. Det svarer til knapt 2/3 af det samlede byudviklingsområde. Konkret drejer det sig nedennævnte arealer: 

 

› Marienlystvej 11 (matr. nr. 17a Tilst By, Tilst), 233.185 m2, som repræsentant ved fuldmagt. 
› Marienlystvej 25 og 31 (matr. nr. 4a, 4x, 5a, 5g og 5s Brendstrup By, Tilst), 227.695 m2, som ejer. 
› Marienlystvej 33 (matr. nr. 4t Brendstrup By, Tilst, 7.205 m2, som ejer. 
› Marienlystvej 26 (matr. nr. 5r Brendstrup By, Tilst), 9.135 m2, som repræsentant ved fuldmagt. 
› Marienlystvej 32 (matr. nr. 5k Brendstrup By, Tilst), 10.913 m2, som repræsentant ved fuldmagt. 
› Marienlystvej 34 (matr. nr. 4o Brendstrup By, Tilst, 29.710 m2, som repræsentant ved fuldmagt. 
› Marienlystvej 48, (matr. nr. 6a, 3b, 2b, 6g og 3c Brendstrup By, Tilst), 686.886 m2. Stadt A/S har indgået køberetsaftale med 

Aarhus Kommune vedr. disse arealer. 
› Bækhusvej 1 (matr. nr. 14b Brendstrup By, Tilst), 29.416 m2, som repræsentant ved fuldmagt. 
 

Den nye bydel Marienlyst 
Høringssvar vedr. Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen 
Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 
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Høringssvar 
Overordnet set vil vi rose forslaget til udviklingsplanen, som udgør et solidt og ambitiøst grundlag for den videre planlægning. Vi vil 
dog samtidigt anføre en række konkrete bemærkninger, opmærksomhedspunkter og opfordringer, som vi lægger op til indgår i 
bearbejdningen af og den endelige vedtagelse af udviklingsplanen og kommuneplantillægget.  

Bemærkninger til udviklingsplanen og kommuneplantillægget: 

Forlænget Bredskiftevej /  
Kryds ved Revelhøjvej 
 
 

Stadt opfordrer til, at de i udviklingsplanen skitserede muligheder for et vejkryds 
ved Revelhøjvej/Forlænget Bredskiftevej udgår af udviklingsplanen. 
 
Der er i forslaget til udviklingsplanen vist et kryds ved Revelhøjvej/Forlænget 
Bredskiftevej (Angivet på kort side 26, 29 og 57 samt i teksten på side 57). 
 
Hensynet til at sikre trygge og trafiksikre forbindelser gennem byudviklingsområdet 
er afgørende. Dette hensyn vurderes ikke at være foreneligt med en sekundær 
vejadgang fra nord, herunder et vejkryds ved Revelhøjvej. 
 
Dels vil krydset muliggøre smutvejstrafik og gennemkørsel, som netop søges 
undgået i udviklingsplanen i øvrigt. Dels vil vejadgang til byudviklingsområdet fra 
Revelhøjvej vanskeliggøre realiseringen af sikker trafikal infrastruktur for cyklister 
og fodgængere i byudviklingsområdet. 
 
I stedet vil Stadt opfordre til, at der ved Revelhøjvej bliver etableret en trafiksikker 
krydsningsmulighed på tværs af Forlænget Bredskiftevej for gående og cyklister i 
alle aldre, så man trygt kan gå og cykle til skole, legeplads og supercykelsti. Dette 
hensyn gælder for hele projektområdet og er i øvrigt bakket op af alle 
grundejere/rådgivere i udviklingsfasen. 
 
Stadt henstiller på den baggrund til at lade muligheden for et eventuelt kryds ved 
Revelhøjvej udgå af udviklingsplanen samt til at sikre, at der langs Revelhøjvej i 
stedet udvikles et attraktivt landskabsstrøg med attraktive stier. 
 

Vejadgang til byudviklingsområdet /  
Ingen gennemkørende trafik på 
Marienlystvej 

Marienlystvej skal afbrydes for gennemkørende trafik ved det østlige ankerpunkt. 
 
På side 57 i udviklingsplanen er det (som eneste sted) angivet, at Marienlystvej 
afbrydes for gennemkørende trafik.  
 
Det savnes tydeliggjort andre steder i planen, at Marienlystvej ’klippes over’ ved det 
østlige ankerpunkt (fx på side 25, 27, 28), og at der kun er mulighed for 
gennemkørsel for bløde trafikanter og kollektiv transport. Det er afgørende for 
sammenhængen mellem fx skole og legeplads samt for etableringen af trygge 
stiforbindelser gennem bydelen, at ’klippet’ i Marienlystvej for det første bliver 
etableret, så gennemkørende trafik undgås, for det andet at ’klippet’ kommer til at 
ligge ved ankerpunktet/ved den skitserede placering af skolen. 
 

Vejadgang til den vestlige del af området 
 

En sammenhængende by er en del af den overordnede vision for 
byudviklingsområdet. For at sikre det, bør hele den vestlige del af 
byudviklingsområdet have vejadgang fra Forlænget Bredskiftevej via Marienlystvej. 
 
Det er på side 57 i udviklingsplanen anført, at Marienlystvej afbrydes for 
gennemkørende trafik ved det vestlige ankerpunkt. For at sikre sammenhæng 
mellem den østlige og vestlige del af Marienlyst bør vejforsyningen af den vestlige 
del af planområdet (Hestekærlunden) sikres med adgang til Marienlystvej og 
Forlænget Bredskiftevej, så områdets beboere kan deltage i bydeles faciliteter og 
eksempelvis har direkte adgang til bydelens funktioner, herunder skolen, uden at 
skulle køre gennem Tilst. Gennemkørende trafik kan mere hensigtsmæssigt 
afbrydes ved at Blomstervej afbrydes for gennemkørende trafik. 
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En sammenhængende bydel - 
Partnerskab om kollektiv trafik 
 

Vi vil opfordre til, at Aarhus Kommune allerede nu går i partnerskab med 
trafikselskaberne om planlægningen af fremtidige ruter og om forberedelse af 
bydelens infrastruktur på kollektiv trafikbetjening.  
 
Kollektiv trafik og ønsket om at forberede byudviklingsområdet Marienlyst til 
fremtidens bæredygtige mobilitet er overordnet behandlet i udviklingsplanen.  
 
Etableringen af Marienlyst vil udgøre en betydelig forskydning af ’det 
befolkningsmæssige tyngdepunkt’ i det nordvestlige Aarhus og vil dermed skabe et 
markant andet transportbehov og -mønster end det, der er grundlaget for den 
kollektive trafik, som den er struktureret i dag. 
 
Vi vil derfor opfordre til, at der i det videre arbejde med udviklingen af bydelen sker 
en gentænkning af sammenhænge og ruter med udgangspunkt i de ændrede 
behov, og at der gives mulighed for at afprøve/eksperimentere med nye typer af 
kollektiv transport i området, samt at det sker i sammenhæng med oplandet, 
herunder Tilst, AUH, Agro Food Park og Business Park Skejby. 
 

En etapeplan med det østlige ankerpunkt 
som åbningstræk 

Udviklingen af Marienlyst bør ske med afsæt i en kompakt byudvikling med 
udgangspunkt i det østlige ankerpunkt og med skolen som et afgørende 
åbningstræk (se også næste punkt): En successiv udvikling af én bydel med en klar 
identitet ”indefra og ud” snarere end en spredt udvikling af flere, selvstændige 
”pionerkvarterer”. 
 
En etape 1 omkring det østlige ankerpunkt indebærer, at der fra starten etableres 
et sammenhængende byområde med en selvstændig identitet og med en blivende 
værdi med grundlag i de kvaliteter, som skal kendetegne bydelen på sigt.  
 
Der kan realiseres et kompakt byområde, som rummer en kritisk masse af 
indbyggere til etableringen af de første fælles byfunktioner omkring det østlige 
ankerpunkt: En skole, en dagligvarebutik, fritidsfaciliteter og ikke mindst 
meningsfulde fællesskaber og et foreningsliv. 
 
Området omkring det østlige ankerpunkt vil kunne vejbetjenes fra Marienlystvej 
med en (allerede lokalplanlagt) ombygning af krydset ved Paludan Müllers Vej, og 
den første etape vil derfor kunne udvikles relativt uafhængigt af planlægningen og 
etableringen af Forlænget Bredskiftevej. Dvs. at formgivning, planlægning og 
etablering af den nye vej kan pågå parallelt med udviklingen af etape 1 uden 
gensidige bindinger ud over, at vejen på sigt skal forsyne hele byområdet. 
 
Stadt foreslår derfor, at der i den kommende planlægning indgår en etape 1, som 
omfatter byudvikling omkring det østlige ankerpunkt. 
 

Skolen som et nøgleprojekt i Marienlyst 
 

Etableringen af en skole er et nøgleprojekt for udviklingen af hele Marienlyst og bør 
være en integreret del af bydelens udvikling.  
 
Udviklingen og etableringen af en ny skole, fra beslutning til indvielse, er en 
langvarig proces. Samtidigt vil skolen være en vigtig forudsætning for bydelenes 
oplevede kvalitet og attraktivitet. Det er derfor vigtigt at komme i gang med 
planlægningen hurtigt.  
 
Stadt opfordrer Aarhus Kommune til at træffe en formel beslutning om at 
igangsætte arbejdet med skolen samtidigt med vedtagelsen af udviklingsplanen 
samt til at gennemføre i en visionsproces for skolen parallelt med 
lokalplanlægningen for de første delområder. 
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En sammenhængende bydel – passage 
over Forlænget Bredskiftevej 

Attraktive forbindelser på tværs af Forlænget Bredskiftevej er en forudsætning for 
en sammenhængende bydel. Tegningen på side 66 i udviklingsplanen antyder, at 
forlænget Bredskiftevej er sænket i terrænet, hvilket også har været drøftet 
undervejs i arbejdet med udviklingsplanen (med opbakning fra alle grundejere). En 
ambitiøs løsning af høj kvalitet på den terrænmæssige indpasning af forlænget 
Bredskiftevej samt af krydset mellem Marienlystvej og forlænget Bredskiftevej (en 
”markant, bymæssig manifestation” som beskrevet i udviklingsplanen) er et 
afgørende greb ift. kvaliteten af området som helhed.  
 
Det bør sikres i vejprojektet, at der tages højde for ambitionerne i udviklingsplanen, 
og det bør sikres i det videre arbejde med udviklingsplanen, at trygge, sikre og 
attraktive forbindelser for bløde trafikanter på tværs af den nye vej bliver etableret.  
 

En sammenhængende bydel / 
prioritering af et sammenhængende 
stinetværk 

Et sammenhængende stinetværk – både i Marienlyst og mellem de øvrige 
byområder omkring Marienlyst – bør gentænkes ifm. realiseringen af 
udviklingsplanen og etableringen af Forlænget Bredskiftevej. 
 
Udviklingsplanen skitserer og beskriver mål og forudsætninger for et 
sammenhængende og attraktivt stinetværk inden for bydelen Marienlyst. Der 
beskrives også forudsætninger for et overordnet stinetværk ifm. høringsmaterialet 
vedr. Forlænget Bredskiftevej.  
 
Hele kilen mellem Viborgvej og Randersvej – fra Ringvejen og ud – er præget af stor 
dynamik og markant byudvikling. Det drejer sig både om Marienlyst, men også AUH, 
Agro Food Park, Skejby Business Park og det kommuneplanlagte, fremtidige 
erhvervsområde ved Humlehusvej – foruden udvikling og omdannelse af dele af 
Tilst og Vestereng.  
 
Stadt opfordrer Aarhus Kommune til i forbindelse med realiseringen af 
udviklingsplanen og vejprojektet at gentænke den samlede stistruktur i hele den 
nordvestlige del af Aarhus. Både for at sikre sammenhæng mellem de mange 
aktuelle udviklinger, men også for at fremtidssikre strukturen i området til optimal 
udnyttelse af bæredygtige transportformer (cykler og kollektiv transport). Endelig 
vil en sammenhængende plan for stier mellem de store arbejdspladser og 
boligområderne i bl.a. Marienlyst sammen med det rekreative netværk understøtte 
udviklingsplanens visioner om en grøn by og en aktiv brug af hverdagslandskaberne. 
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Idrætsfaciliteter og andre offentlige 
funktioner 

Udviklingsplanen tager sit afsæt i en ambitiøs vision for et aktivt hverdagslandskab 
og stærke lokale fællesskaber – med plads til fællesskaberne i hele bydelen og ikke 
kun omkring isolerede faciliteter.  
 
Det er i redegørelsen for kommuneplantillægget anført, at: 
 
”Der skal sikres areal til og indarbejdes skoletilbud, dagtilbud og idrætstilbud. Ud fra 
en gennemsnitsbetragtning for de eksisterende forhold i Aarhus Kommune vil det 
svare til 7 fodboldbaner, 3 idrætshaller, 35 dagtilbudsgrupper samt 1 firesporet 
skole. Det præcise behov skal nærmere fastlægges i forbindelse med den videre 
planlægning”. 
 
Vi vil opfordre til, at der i disponeringen af fodboldbaner og idrætshaller tages 
hensyn til det samlede områdes karakter og indhold af aktivitetsmuligheder, 
herunder udbuddet af boldbaner i en større bymæssig kontekst, og at der i den 
videre planlægning bliver taget mere nuanceret stilling til behovet for traditionelle 
idrætsanlæg og deres placering i bydelen. I Marienlyst er bevægelse og udeliv tænkt 
ind fra starten i byens struktur, og det må forventes at behovet og brugen af 
bydelenes naturområder og fællesarealer vil være mere alsidigt end i andre bydele.  
 
Samtidigt er det afgørende for sammenhængen i bydelen, at idrætsfaciliteterne og 
de offentlige funktioner ikke bliver koncentreret i én del af byen: Der skal være 
lokale attraktioner og stærke fællesfunktioner ved begge de foreslåede 
ankerpunkter, dvs. både øst og vest for den nye, forlængede Bredskiftevej. 
 
Vi opfordrer til at tage højde for dette den endelige disponering og skalering af 
idrætsfaciliteter. 
 

Skovrejsning og fredskov Reetablering af fredskov bør tænkes ind i udviklingen af et grønt/naturnetværk i 
hele byudviklingsområdet såvel som i oplandet. 
 
Det fremgår af udviklingsplanen, at eksisterende fredskov kan nedlægges i det 
omfang der plantes ny skov andre steder inden for planområdet. 
 
Stadt bakker fuldt op om, at der skal skabes et robust og attraktivt grønt og blåt 
netværk, og at visionen om udviklingen af landskabet er en hjørnesten i visionen for 
den nye bydel Marienlyst. Herunder at både eksisterende og ny skov inden for 
udviklingsplanområdet er en vigtig kvalitet. Vi er dog også opmærksomme på, at 
udviklingen af Marienlyst ikke kan stå for sig selv, og vi vil derfor opfordre til, at  
erstatningsskov ikke udelukkende kan etableres inden for byudviklingsområdet men 
også kan omfatte skovrejsning uden for udviklingsplanens afgrænsning.  
 

 

Vi ser frem til det videre arbejde og står til rådighed, hvis I har spørgsmål. 

Venlig hilsen 

På vegne af Stadt A/S 

Jens Stausholm 
js@stadt.dk 
2936 1444 

Ulrik Stengaard 
ulrik@stadt.dk 
4114 9511 
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Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst 

samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

 

Lene Sack-Nielsen, Sweco Architects 

Virksomhed 

Sweco Architects 

HS7235842 

H308 
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9-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS7235842
Dato for oprettelse: 2021-08-09 12:26:35

Afsender

Navn: Lene Sack-Nielsen, Sweco Architects
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Sweco Architects

Indhold

Byudvikling på Bredskifte Allé 2

På vegne af bygherre og udvikler, 1927 Estate, fremsendes der hermed ønske om delvist at
byudvikle på Bredskifte Allé 2, matr. 19a, Tilst By, Tilst. Se venligst vedhæftede filer.
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TEKNIK OG MILJØ 
Aarhus Kommune  
Plan  
Karen Blixens Boulevard 7  
8220 Brabrand  

pbm@mtm.aarhus.dk  

 

6. august 2021 

 

 

Høringssvar til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst, 
kommuneplantillæg 97 og Arealer til alle boligtyper vedr. Bredskifte 
Allé 2. 

 

 

Baggrund 
Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst 
samt tillæg 97 til Kommuneplan 2017. Forslaget er i offentlig høring frem til den 9. august 
2021. Tillæg 86, Temaplan om arealer til alle boligtyper, er ligeledes udsendt i offentlig 
høring frem til 31. august 2021. 

På vegne af bygherre og udvikler, 1927 Estate, fremsendes der hermed ønske om delvist at 
byudvikle på Bredskifte Allé 2, matr. 19a, Tilst By, Tilst.  

 

 

Tidligere indsendt ønske om byudvikling på matr.nr. 19a 
Grundejer, Delta Ejendomme I/S indsendte den 28. juni 2019 input i forbindelse med 
indkaldelse af idéer og forslag til temaplanlægning for arealer til alle boligtyper. Her blev der 
anmodet om ændret anvendelse af Bredskifte Allé 2 til byudvikling til nye boliger. I den 
politiske behandling af anmodningen blev det beskrevet, at ønsket skulle afvente nærmere 
helhedsplanlægning for naturbydelen Marienlyst.  
 
Forslag til Helhedsplanen for Marienlyst foreligger nu, og vi bemærker, at det pågældende 
areal ikke er inddraget i udviklingsplanen, men er udlagt til ”et grønt landskab, som skaber 
afstand mellem bysamfund”, som må anvendes til jordbrug mv.  Da 1927 Estate har en 
køberetsaftale på grunden, fremsendes der derfor høringssvar for at redegøre for de 
positive kvaliteter en byudvikling vil kunne bringe til området og byen, og hvordan der fortsat 
er taget hensyn til omgivelserne.  
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Illustration, der viser, hvordan byudvikling på Bredskifte Allé 2 vil kunne bidrage til en afrunding af byudviklingen mod den 

eksisterende by.  

 
Vision 
1927 Estate er et firma, der har eksisteret i mange år og har indenfor de seneste år har stort 
fokus på at bidrage positivt til byudviklingen i flere forskellige byer. 1927 investerer gerne i 
herlighedsværdier og bæredygtige aspekter. Der er fokus på at skabe varierede boformer 
for mange forskellige beboere – for både ældre, yngre, singler og børnefamilier. Der er 
ligeledes fokus på fællesarealerne mellem bygningerne og at der differentieres mellem 
fællesskaberne. Der skal være plads til det store fællesskab i bydelen, fællesskaber for 
beboerne i området og de mere spontane fællesskaber, der opstår i mellemrummet mellem 
den enkelte bolig og gaden. Derfor er der også ønsker om at etablere aktivitetshuse, når der 
byudvikles. Aktivitetshuse kan rumme de mere planlagte fællesskaber, fællesspisning osv.  

1927 Estate har ambitioner om DGNB Guld certificering af deres nye byggerier. 
Eksempelvis udvikles bydelen Vonsild Bakke med DGNB Guld og Hjerte, hvor biodiversitet 
også spiller en stor rolle. På de udendørs fællesarealer er den nuværende natur blevet 
registreret gennem en BioBlitz med henblik på at måle på biodiversiteten før og efter 
udvikling af området. 

Det er visionen at en byudvikling på dette sted vil kunne bidrage med nye positive kvaliteter 
og skabe værdi for byområdet. 
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Anvendelse og boligtyper 
Områdets perifere beliggenhed i forhold til det mere urbane område ved Marienlystvej gør 
det ideelt til at etablere boliger i landskabelige omgivelser, hvilket er i tråd med 
helhedsplanen for Marienlyst. Dette vil således bidrage til en differentiering af boligtyperne i 
området og støtte op om målet om diversitet både i forhold til boligtyper og i forhold til 
tæthederne i Marienlyst. Der ønskes mulighed for tæt-lavt byggeri og evt. etagebyggeri 
langs Bredskifte Allé samt liberalt erhverv på en mindre del af grunden. 

 
Illustration fra helhedsplanen for Marienlyst, der viser princippet om at bygge tæt og højt ved Marienlystvej og trappe ned mod 

periferien. 

 
 
Fokus på bæredygtighed, fællesskaber og værdi for nærområdet 
Den nuværende anvendelse til landbrugsområde udgør ingen værdi for byen. Med de 
igangværende planer for et stort byudviklingsområde, er en anvendelse til markjorder ikke et 
bæredygtigt valg i forhold til arealudnyttelse og i forhold til at skabe værdi for nærområdet.  
 

 
Bebyggelsesplan, der viser hvordan området kan udvikles til et nyt boligområde med omgivende rekreative faciliteter. 

 
 
De arealer på matr. 19a der ligger tættest på det eksisterende erhvervsområde, inden for 
konsekvenszonen, ønskes anvendt til nye rekreative arealer og fællesfunktioner som skaber 
værdi for nærområdet. Der er her tale om ekstra offentligt tilgængelige udearealer udover 
opholdsarealerne til boligerne, som er beliggende udenfor konsekvenszonen. Disse ekstra 
rekreative arealer er et bæredygtigt valg i forhold til at højne biodiversiteten og det sociale 
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og rekreative liv i byområdet. De indeholder bl.a. udsigtspunkt med tilhørende bålsted, 
madpakkehus og shelter som vil kunne være et udflugtssted for beboere, børnehaver, 
spejderklubber og andet foreningsliv. Hundeskove og nye vandhuller vil kunne udforskes af 
familierne og børnene i området. Stiforløbene vil kunne give adgang til nye uudforskede 
områder i byen og udvide ”walk & talk” mulighederne for de nærliggende erhvervsområder. 
 
Det nye boligområde har fokus på social bæredygtighed og udgør en ramme for nye 
bosætningsmæssige fællesskaber. Boligerne sammensættes i klynger, hvor fokus er på at 
der bliver værdifulde fællesskaber for beboerne. Fælleshaver, frugtlunde, væksthuse og 
aktivitetslommer sætter rammerne for meningsfulde fællesskaber beboerne imellem. Disse 
udendørs opholdsarealer er beliggende udenfor konsekvenszonen. 
 
 
Vejadgang og stisammenhænge 
Der etableres to vejadgange via den nye forlængede Bredskifte Allé. Byområdet kobles op 
på supercykelstien og eksisterende stier ved regnvandsbassinerne syd for området. 
Samtidigt skabes der forbindelse til fremtidige stier i den grønne kile ved Marienlyst Skov.  
Der er særligt fokus på gode stiforbindelser og bevægelsesakser. Både for cyklister og 
gående. Boligveje ønskes eksempelvis udført med fortove og evt. cykelstier og der ønskes 
etableret gode rekreative stiforbindelser og bevægelses-akser, som skaber vigtige 
sammenhænge mellem by, landskab og rekreative faciliteter. 
 
 
Afstande til nærliggende erhverv 
Konsekvenszonen på 150 meter omkring erhvervsområdet ved Blomstervej respekteres. 
Der holdes desuden 50 meters afstand fra erhverv i virksomhedsklasse 1-3 syd for området.  
 
 
Vi håber at I med dette høringssvar kan se de kvaliteter som en udvikling af området vil 
bidrage til. Rådgiver står til rådighed for eventuelle spørgsmål og ser frem til en positiv 
behandling af ovenstående forslag. 
 

Med venlig hilsen 

Lene Sack-Nielsen  
Projektleder 
Arkitekt Cand. Polyt. 

 
   

+45 31 77 93 97  
lene.sacknielsen@sweco.dk 
Swecoarchitects.dk 

 

Bilag 1: Bredskifte Allé 2, Tilst. Forslag til ny byudvikling, 6. august 2021 
Bilag 2: Fuldmagt fra ejer 
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Bredskifte Allé 2, Tilst 1 2

Forslag til ny 
byudvikling
matr. 19a, 
Tilst By, Tilst.

Aktivitetszone 

Udviklingsplan 
for naturbydelen 
Marienlyst

Grøn kile

Udviklingsplan og areal til ny byudvikling

Bredskifte Allé 2, Tilst
06.08.2021

Sweco Architects

Aktivitetspark, Stige Ø

FælleshaverGenerationer samles

Eksempel på boliger med lokale fællesskaber. Schillerkvarteret. Sweco Architects

INSPIRATIONSFOTOS

Bevægelses-akse 
Cykelsti og fortov langs 
Bredskifte Allé

Rekreative stier kobles 
op på eksisterende 
stinetværk
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Bredskifte Allé 2, Tilst 2 2

KONSEKVENSZONE

Skoven

Torvet

Det grønne hjerte

Blå biotop

Marienlyst - Fremtidig byudvikling

Fælleshus
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Frugtlund

Ophold

Ophold

Fælles haver
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Væksthuse
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Ophold

Hundeskov

Aktivitets-
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Natursti
Natursti
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SUPERCYKELSTI

Ophold
Leg

Produktionserhverv

Produktionserhverv

Eksisterende bolig

Eksisterende erhverv 
Virksomhedsklasse 1-3
(Afstand 50 m)

Eksisterende stiforløb

Eksisterende stiforløb

Gårdklyngerne

Udsigten

Shelter/
Madpakkehus

Bålplads Outdoor-
faciliteter

50 M
Zone

Aktivitetshus

Evt. område til
liberalt erhverv

MATR. 19a

Forslag til byudvikling 1:2500

Bredskifte Allé 2, Tilst

OUTDOOR FACILITETER
TÆT-LAV BOLIGER
KLYNGER OG FÆLLESSKABER

GRØN KILE VIDEREFØRES

TÆT-LAV BOLIGER
KLYNGER OG FÆLLESSKABER

AKTIVITETSOMRÅDE

BEVÆGELSES-AKSE
REKREATIVT STIFORLØB

MARIENLYST
FREMTIDIG BYUDVIKLING

GRØNNE GÅRDRUM

SUPERCYKELSTI

06.08.2021
Sweco Architects

CYKELSTI/FORTOV LANGS 
BREDSKIFTE ALLÈ
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9-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS6379745
Dato for oprettelse: 2021-08-09 19:50:44

Afsender

Navn: Aage Grønberg
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017

Vedrørende den planlagte vejforbindelse mellem Viborgvej og Søftenvejen/Djurslandsmotorvejen. Vejføringen mellem
Viborgvej (Bredskiftevej) og frem til Revelhøjvej ligger indtil videre forholdsvist fast. Fra Revehøjvej og nordpå tales der om
en østlig og en vestlig vejføring. Den østlige er at foretrække. MEN hvis det er den vestlige, der kommer i spil, kan det
undre, at man ikke her vælger en vej, som hedder Viborgvej - Blomstervej - Djurslandsmotorvejen. Der har tidligere været
på tale, at forlænge Blomstervej mod nord som en forbindelse til Søftenvejen/Djurslandsmotorvejen. Det er noget
ufærdigtænkt i, at placere en 2- måske 4-spors forbindelsesvej mellem to overbelastede veje (Viborgvej - Søftenvejen/
Djurslandsmotorvejen) så den løber gennem et kommende boligområde; et boligområde, som ikke får de store
tilkørselsmuligheder til den nye vej. Ved at placere forbindelsesvejen via Blomstervej, placeres den uden for det måske
kommende boligområde og vil være til mindre gene for boligområdet. Jeg er bevidst om, at et modargument vil være, at
der er bebygget på begge siden af Blomstervej, så der ikke kan placeres en vej med så stor belastning, som må forventes
i.f.m. en sådan forbindelsesvej. Hertil at blot at sige, at det forventede byggeri langs Bredskiftevejmodellen i store træk
kommer til at ligne det, der nu ligger langs Blomstervej. Det er den gamle diskussion om, hvad der kom først: hønen eller
ægget (boligområde eller vejen).
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Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst 

samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

 

Alexander Jensen 

Privatperson 

 

HS5771054 

H308 
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8-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS5771054
Dato for oprettelse: 2021-08-08 21:08:59

Afsender

Navn: Alexander Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Enighed med tidligere HS

Vi i Blomstervænget 32 er enig i de høringssvar omkring Trafikale udfordringer, Natur og ikke mindst byggehøjde som er
blevet nævnt af Grundejerforeningen Østermarken. Dvs
HS0469389
HS5297017
HS0979357
HS5199040

Samt af vores naboer i
HS0773324

Venlig hilsen
Alexander Jensen
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9-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS5443083
Dato for oprettelse: 2021-08-09 21:26:43

Afsender

Navn: Anette Nielsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringssvar vedr. Naturbydelen Marienlyst

Flot præsentationsmateriale men desværre også vildledende.
En bydel blive hverken grøn eller landskabelig af at få tilnavnet Naturbydelen. Med en bebyggelsesprocent på 40 bliver tale
om bymæssig bebyggelse på bekostning af nuværende natur og fredskov.
Bydelen bliver skåret over at en trafikeret forbindelsesvej/ring-3, og kan på trods at hjerte-symbolerne således ikke ses
som en sammenhængende enhed.
Eksisterende infrastruktur er i forvejen belastet. Forbindelsesvejen bør etableres uanfægtet at byudviklingen skrinlægges.
Vi tilslutter os Grundejerforeningen Østermarkens bidrag indsendt af Dennis Cassøe.
MVH Anette og Michael Nielsen
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Privatperson 
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H308 

 

 

  

Side 620



120/197

26-05-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS4622054
Dato for oprettelse: 2021-05-26 21:41:32

Afsender

Navn: Anna Kjær
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Trafiksituationen på Blomstervej

Det er voldsomt, at man vil tillade byggeri af 1000 boliger, inden den store vejforbindelse ind til den nye bydel er på plads.
En del af disse boliger vil sansynligvis få udkørelsen via Blomstervej. Det er anerkendt, at Blomstervej i forvejen er
overbelastet med kø-dannelse i myldretiden. Udsigten til mere end 5 års trafikkaos er respektløst overfor områdets
nuværrende beboere og virker uigennemtænkt.
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7-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS7168928
Dato for oprettelse: 2021-08-07 11:02:36

Afsender

Navn: Anne Houmann
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringssvar

Vi er et udvalg af flere beboere på Blomstervænget, som er gået sammen om dette høringssvar. Vi er ekstremt bekymret
overfor det nye tiltag omkring vejføringen i forbindelse med den nye bebyggelse. Vi tænker, at der er tænkt mange gode
tanker, men vi er ekstremt bekymret overfor vejføringen og de støjgener, som det kommer til at have for os, der har grund
op til Tilst Østervej/Marienlystvej. I de tegninger, som I har præsenteret på nuværende tidspunkt, vil forbindelsesvejen fra
Tilst bymidte og tilkørselsvejen til den nye udstykning komme til at gå lige forbi vores grunde. På nuværende tidspunkt har
vi næsten ingen trafik på det stykke, men bare de få biler, der kører forbi larmer rigtigt meget. Vi har intet støjværn/vold til
at dæmpe støjen. Der er således kun en hæk mellem vej og grund. Tanken om, at øget trafik inkl. tung trafik, som busser
gør os ekstrem bekymrede, da det vil blive meget forstyrrende for os både, når vi er inde i og udenfor i vores hus.
Vi har vedhæftet et forslag til en alternativ vejføring som sikre, at vejen ikke kommer til at gå forbi vores huse og dermed
giver store støjgener. Samtidig beholder vi med dette forslag området med de store flotte, høje træer, som på nuværende
tidspunkt er beliggende ved siden af Marienlystvej (Ved gården). Dermed sikres et naturskønt område inkl. rigt fugle-
/dyreliv, som jo lige netop er i tråd med jeres visioner for det nye område og samtidig ikke påvirker det nuværende
parcelhuskvarter på Blomstervænget og Østerløkken negativt.
I den vedhæftede fil har vi tegnet et forslag, hvor Blomstervej føres et stykke gennem det nye beboerområde og den vej
videre ud til Tilst Bymidte (Tegnet med den Mørkeblå linje). Dette giver mulighed for at lave tilkørselsvej fra denne vej og til
de nye bebyggelser. Derudover forslår vi, at den nuværende Tilst Østervej/Marienlystvej i stedet laves om til en
supercykelsti (Tegnet med turkis linje).
Vi forslå samtidig, at der opføres en støjvold mellem vores grunde og Marienlystvej. En vold, som i øvrigt aldrig er blevet
opført/videreført fra Østerløkken, selvom oprindeligt var planen.
Med venlig hilsen
Blomstervænget 22, 34, 36, 38 og 40
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Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst 

samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

 

Anne Houmann 

Privatperson 

 

HS9452731 

H308 
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8-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS9452731
Dato for oprettelse: 2021-08-08 21:01:23

Afsender

Navn: Anne Houmann
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Marienlystvej ny bydel

Jeg tilkendegiver at jeg er fuldt ud enig i de høringssvar vires grundejerforening (Østerløkken, østermarksvej,
Blomstervænget) har indsendt.
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Privatperson 

 

HS1856321 

H308 
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7-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS1856321
Dato for oprettelse: 2021-08-07 04:29:59

Afsender

Navn: Anne Nguyen-Quy
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Pasning og tilsandede veje

Jeg er bekymret for kombinationen af flere børnefamilier, dagtilbud og i forvejen helt umulige vejforhold. De seneste år er
der bare blevet bygget, bygget og bygget i Tilst. Vi er nu i en situation, hvor pasningstilbuddene ikke kan følge med og
derfor skal der nu bygges en ny institution på Holmstrupgårdvej. Vejnettet omkring Tilst og Holmstrupgård er allerede
voldsomt belastet og som beboer i byen er jeg træt af de lange køer omkring kryds og rundkørsler på nuværende
tidspunkt. Et grundigt kig på veje og også dagtilbud, så ikke børnefamilier tvinges til at tage bilen for at aflevere børn (fx på
Holmstrupgårdvej) er helt essentielt.
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Christel Bruun 

Privatperson 

 

HS7108495 

H308 
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8-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS7108495
Dato for oprettelse: 2021-08-08 16:05:21

Afsender

Navn: Christel Bruun
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Indsigelse mod forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017

Høringssvar
Vedr. Aarhus Kommune:
a) Forslag til Udviklingsplan for Naturbydelen Marienlyst samt tillæg nr. 97 til kommuneplan 2017
b) Herunder: Projektering og VVM-undersøgelse af den Ny Brendstrupvej
Som ejer af matrikel 3g, 4h, 5e, 11a og 12a Brendstrup By, Tilst fremsendes hermed nedenstående høringssvar vedr.:
Udviklingsplanen og linjeføringen for den Nye Brendstrupvej.
I forbindelse med udviklingsplanen og ikke mindst linjeføringen for den nye Brendstrupvej blev offentliggjort, kan jeg se, at
min ejendom ser ud til at skulle blive en del af den nye vej.
Det overrasker mig naturligvis, at jeg ikke på noget tidspunkt er blevet kontaktet af Aarhus kommune for en dialog omkring
planerne, men skal høre om dem i forbindelse med borgermøde og høringsportalen.

Da jeg købte ejendommen i 2001 var planerne for området, at det skulle være en del af den grønne kile – et åndehul, med
natur, økologiske forbindelser og ikke mindst dyreliv tæt på Aarhus. Aarhus kommune har altid haft den vision, at Aarhus
skulle kunne tilbyde grønne, bynære områder, men med en udbygning af området her, vil et af de mest bynære grønne
områder i Aarhus kommune forsvinde. Jeg kan ikke forstå man ønsker at ændre på denne politik, og dermed smadre og
afbryde den økologiske forbindelse til True skov?

Igennem 20 år har jeg opbygget mit liv, -mit hjem, -mit fritidslandbrug, -min hesteejendom midt i naturen, med det dyreliv
og den fredelige hverdag som vi netop sætter pris på.
Ejendommen med de omkringliggende marker er en realisering af en livsdrøm om et familieliv på landet med dyr og et liv i
harmoni med naturen. Samtidigt er ejendommen beliggende tæt på mit arbejde i sundhedssektoren og med institutioner,
skoler og fritidsaktiviteter i nærområdet for mine børn.

Aarhus Kommune og en række private udviklere har i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen for Marienlyst, -
som ligger lige syd for min ejendom, -via rådgivere og de private udviklere i tilknytning til udviklingsplanen, -udarbejdet et
linjeføringsforslag for en ny kommende vej kaldet Brendstrupvejen (S/N) fra Viborgvej til Søften-Motorvejen.

Af materialet fremgår det, at den nye Brendstrupvej (ved Revelhøjvej 21) vil forløbe tæt forbi eller direkte hen oven min
ejendom.

Jeg kan forstå, at Aarhus Kommune har arbejdet med planerne om vejforbindelsen gennem en årrække, men jeg er ikke
på noget tidspunkt i forløbet blevet kontaktet herom af Aarhus Kommune. Jeg har dog fra andre involverede i
udviklingsplanerne fået oplyst, at Aarhus Kommune har udtrykt, at de har til hensigt at indlede ekspropriation af min
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ejendom?

Med den ufuldstændige viden jeg har om projektet og vejen, har jeg søgt hjælp fra naboer og andre involverede i projektet,
som har hjulpet mig med følgende høringssvar:

Vejen er en præmis for, at udviklingen af hele Marienlyst-området kan gennemføres.

Som processen er tilrettelagt af Aarhus Kommune, vil det viste linjeføringsforslag danne grundlag for en fremtidig VVM-
undersøgelse og dermed implicit fastlåse vejens beliggenhed, uden at det grundigt er undersøgt om, der findes andre
muligheder og ligeværdige alternativer, der ikke berører min ejendom, og uden jeg har haft lige reelle muligheder for
rettidigt at give min mening til kende på lige fod med de private udviklere og eksempelvis institutioner som Agro Food Park.

Det er helt åbenlyst, at der naturligvis findes mange ligeværdige alternativer, som mht. plan, klima, natur, trafik og økonomi
i så stort et område ikke berører min ejendom. Det er ligeledes åbenlyst, at en placering af en vej hen over min ejendom vil
betyde 2 nærmest parallelle omfartsveje – nemlig den nye Brendstrupvej og Paludan Müllers vej. Jeg synes det virker
uhensigtsmæssigt og unødvendigt, at anlægge en ny, stor vej så tæt på den anden – og derfor mener jeg det er
hensigtsmæssigt at se på ligeværdige alternativer med en måske endda mere fornuftig placering.

Jeg er samtidigt blevet oplyst, at de eksterne rådgivere, som har udført opgaven for Aarhus Kommune omkring den
foreliggende linjeføring, -der reelt eliminerer min ejendom, -er de samme rådgivere, som arbejder for de private udviklere
syd for Revelhøjvej, hvilket jeg er helt uforstående overfor.

Jeg ønsker ikke en vej på- eller i nærheden af min ejendom, og jeg anerkender ikke det foreliggende linjeføringsforslag
som værende ordentlig undersøgt, validt eller fyldestgørende.

Jeg ønsker en grundig redegørelse af de ligeværdige alternativer, inden jeg om muligt tvinges væk, og jeg vil anbefale, at
disse undersøgelser udføres i en proces, uden der på forhånd tages hensyn til de private udviklere og andre ejere og
institutioner, som har særinteresser i området, og at linjeføringsundersøgelserne foretages af uvildige rådgivere, som ikke
samtidigt er rådgivere for de private udviklere.

Alternativt kunne Aarhus Kommune gå i direkte dialog med mig, og vi kunne have en åben og ligeværdig samtale omkring
den nye Brendstrupvejs ønskede forløb og de hermed følgende konsekvenser for min ejendom, -min familie og jeg.

Med venlig hilsen

Christel Nini Bruun

Revelhøjvej 21

DK-8200 Aarhus N.
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Høringssvar 

Vedr. Aarhus Kommune: 

a) Forslag til Udviklingsplan for Naturbydelen Marienlyst samt tillæg nr. 97 til kommuneplan 2017 

b) Herunder: Projektering og VVM-undersøgelse af den Ny Brendstrupvej 

Som ejer af matrikel 3g, 4h, 5e, 11a og 12a Brendstrup By, Tilst fremsendes hermed nedenstående 

høringssvar vedr.: 

Udviklingsplanen og linjeføringen for den Nye Brendstrupvej. 

I forbindelse med udviklingsplanen og ikke mindst linjeføringen for den nye Brendstrupvej blev 
offentliggjort, kan jeg se, at min ejendom ser ud til at skulle blive en del af den nye vej. 
Det overrasker mig naturligvis, at jeg ikke på noget tidspunkt er blevet kontaktet af Aarhus kommune for en 
dialog omkring planerne, men skal høre om dem i forbindelse med borgermøde og høringsportalen. 
 
Da jeg købte ejendommen i 2001 var planerne for området, at det skulle være en del af den grønne kile – et 
åndehul, med natur, økologiske forbindelser og ikke mindst dyreliv tæt på Aarhus. Aarhus kommune har 
altid haft den vision, at Aarhus skulle kunne tilbyde grønne, bynære områder, men med en udbygning af 
området her, vil et af de mest bynære grønne områder i Aarhus kommune forsvinde. Jeg kan ikke forstå 
man ønsker at ændre på denne politik, og dermed smadre og afbryde den økologiske forbindelse til True 
skov? 
 
Igennem 20 år har jeg opbygget mit liv, -mit hjem, -mit fritidslandbrug, -min hesteejendom midt i naturen, 
med det dyreliv og den fredelige hverdag som vi netop sætter pris på. 
Ejendommen med de omkringliggende marker er en realisering af en livsdrøm om et familieliv på landet 
med dyr og et liv i harmoni med naturen. Samtidigt er ejendommen beliggende tæt på mit arbejde i 
sundhedssektoren og med institutioner, skoler og fritidsaktiviteter i nærområdet for mine børn.  
 
Aarhus Kommune og en række private udviklere har i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen for 
Marienlyst, -som ligger lige syd for min ejendom, -via rådgivere og de private udviklere i tilknytning til 
udviklingsplanen, -udarbejdet et linjeføringsforslag for en ny kommende vej kaldet Brendstrupvejen (S/N) 
fra Viborgvej til Søften-Motorvejen. 
 
Af materialet fremgår det, at den nye Brendstrupvej (ved Revelhøjvej 21) vil forløbe tæt forbi eller direkte 
hen oven min ejendom.  
 
Jeg kan forstå, at Aarhus Kommune har arbejdet med planerne om vejforbindelsen gennem en årrække, 
men jeg er ikke på noget tidspunkt i forløbet blevet kontaktet herom af Aarhus Kommune. Jeg har dog fra 
andre involverede i udviklingsplanerne fået oplyst, at Aarhus Kommune har udtrykt, at de har til hensigt at 
indlede ekspropriation af min ejendom?  
 
Med den ufuldstændige viden jeg har om projektet og vejen, har jeg søgt hjælp fra naboer og andre 
involverede i projektet, som har hjulpet mig med følgende høringssvar:  
 
Vejen er en præmis for, at udviklingen af hele Marienlyst-området kan gennemføres.  
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Som processen er tilrettelagt af Aarhus Kommune, vil det viste linjeføringsforslag danne grundlag for en 
fremtidig VVM-undersøgelse og dermed implicit fastlåse vejens beliggenhed, uden at det grundigt er 
undersøgt om, der findes andre muligheder og ligeværdige alternativer, der ikke berører min ejendom, og 
uden jeg har haft lige reelle muligheder for rettidigt at give min mening til kende på lige fod med de private 
udviklere og eksempelvis institutioner som Agro Food Park. 
  
Det er helt åbenlyst, at der naturligvis findes mange ligeværdige alternativer, som mht. plan, klima, natur, 
trafik og økonomi i så stort et område ikke berører min ejendom. Det er ligeledes åbenlyst, at en placering 
af en vej hen over min ejendom vil betyde 2 nærmest parallelle omfartsveje – nemlig den nye 
Brendstrupvej og Paludan Müllers vej. Jeg synes det virker uhensigtsmæssigt og unødvendigt, at anlægge 
en ny, stor vej så tæt på den anden – og derfor mener jeg det er hensigtsmæssigt at se på ligeværdige 
alternativer med en måske endda mere fornuftig placering. 
 
Jeg er samtidigt blevet oplyst, at de eksterne rådgivere, som har udført opgaven for Aarhus Kommune 
omkring den foreliggende linjeføring, -der reelt eliminerer min ejendom, -er de samme rådgivere, som 
arbejder for de private udviklere syd for Revelhøjvej, hvilket jeg er helt uforstående overfor.  
 
Jeg ønsker ikke en vej på- eller i nærheden af min ejendom, og jeg anerkender ikke det foreliggende 
linjeføringsforslag som værende ordentlig undersøgt, validt eller fyldestgørende. 
 
Jeg ønsker en grundig redegørelse af de ligeværdige alternativer, inden jeg om muligt tvinges væk, og jeg vil 
anbefale, at disse undersøgelser udføres i en proces, uden der på forhånd tages hensyn til de private 
udviklere og andre ejere og institutioner, som har særinteresser i området, og at 
linjeføringsundersøgelserne foretages af uvildige rådgivere, som ikke samtidigt er rådgivere for de private 
udviklere. 
 
Alternativt kunne Aarhus Kommune gå i direkte dialog med mig, og vi kunne have en åben og ligeværdig 
samtale omkring den nye Brendstrupvejs ønskede forløb og de hermed følgende konsekvenser for min 
ejendom, -min familie og jeg.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Christel Nini Bruun 
 
Revelhøjvej 21 
 
DK-8200 Aarhus N. 
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samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

 

Dilek Cakar 

Privatperson 

 

HS3158992 

H308 
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8-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS3158992
Dato for oprettelse: 2021-08-08 07:15:03

Afsender

Navn: Dilek Cakar
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Marienlystvej

Jeg vil hermed tilkendegive min store bekymring for den lukkede del af Marienlystvej.
Den er idag en fredelig vej som aktivt bliver brugt af rigtig mange borger til gåture med hunden barnevognen samt løbeture.
Det håber jeg forbliver på denne måde. Det vil have alvorlige konsekvenser både for de aktive brugere af vejen og især for
de mange beboere langs vejen ( os med huse grænsende op til Marienlystvej) , hvis I åbner vejen for trafik. Støj,
forurening, økonomiske konsekvenser og forstyrret privatliv. Som kommunen selv skriver i forslag til nye byplan, skal
naturen være i fokus. Derfor håber jeg også at det gælder den lukkede del af Marienlystvej, at den forbliver lukket for trafik,
som en fredelig vej lukket for trafik. Naturen i fokus og nej tak til til trafik.

Venlig hilsen
Dilek Cakar
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samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

 

Hanne Lange 

Privatperson 

 

HS4471010 

H308 
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6-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS4471010
Dato for oprettelse: 2021-08-06 15:04:23

Afsender

Navn: Hanne Lange
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Regnvandshåndtering, trafik, bebyggelse og nyt vejstykke

Høringssvar fra 3 grundejere på Revelhøjvej er vedhæftet.
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Vores kommentarer/høringssvar til: 

Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017. 

 

Vi er 3 grundejere der sammen ønsker at blive hørt i forbindelse med udviklingsplanen: 

Jørgen Peter Albrekt Revelhøjvej 25 Matrikel 4k / 30.340 kvm Landejendom 

Hanne og Rasmus Lange Revelhøjvej 27 Matrikel 4l / 30.340 kvm Landejendom 

Lone og Rene Andersen Revelhøjvej 29A Matrikel 4m / 30.340 kvm Landejendom 

 

Vi ligger alle på den nordlige side af Revelhøjvej (lige i skellet af udviklingszonen). Vi har alle 3 deltaget i de 

indledende høringer fra kommunen og havde et ønske om at være med i udviklingszonen. Da 

afgrænsningen af området blev besluttet helt tæt på vores ejendomme føler vi os klemt (og glemt) 

imellem en stor ny bydel på den ene side og en vej på den anden side af vores ejendomme.   

Vi har alle væsentlige bekymringer i forbindelse med den ret massive bebyggelse der lægges op til. 

 

Vores bekymring går på følgende emner: 

1. Regnvandshåndtering 

2. Trafik i forbindelse med byggeriet og efter etablering af bydelen Marienlyst 

3. Højde på bebyggelsen tæt på vores ejendomme. 

4. Placering af nyt vejstykke til Paludan Mullers Vej. 

 

1. Regnvandshåndtering 

Bebyggelsen fra Marienlyst og ned mod os på Revelhøjvej, ligger jo tydeligvis med en stærk hældning i 

landskabet. Vi er allerede nu ret generet når det regner meget og har områder der er sumpede på vores 

arealer. Det er en virkelig stor bekymring når der kommer meget hverdagsregn og helt særligt ved 

ekstremregn eller skybrud. Når vandet løbet ned imod os – specielt når store dele af udviklingsområdet er 

færdigbygget, er vi bange for at stå med hele problematikken omring vandet. 

Det er vores håb at der er en stor opmærksomhed på dette problem. 

 

2. Trafik i forbindelse med byggeriet og efter etablering af bydelen Marienlyst 

”Byudviklingsområdet kan ikke adgangsbetjenes fra Revelhøjvej”  – Dette står på side 14 i 

udviklingsplanen. Det er vores store ønske at dette fastholdes.  

Revelhøjvej er smal, snoet og i dag ret befærdet på tidspunkter af dagen. 

Under byggeriet og når det er færdigt, håber vi på at Revelhøjvej lukkes ved den nye vejforbindelse, så vi 

ikke bliver endnu en gennemkørselsvej. 
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      3. Højde på bebyggelsen tæt på vores ejendomme. 

At få så stor en ny bydel så tæt på vores landbrugsejendomme er en stor omvæltning. Det er derfor vores 

håb at der kan etableres en cykelsti, grøn bræmme eller andre frie arealer så afstanden til bebyggelse ikke 

bliver helt op til vejen. At vi heller ikke ønsker byggeri i mange etager, er også et stort ønske så kontrasten 

imellem vores land-boliger og et fleretagesbyggeri ikke bliver for markant. Vi mener der er stor forskel på 

at få en- og toplansbebyggelse tæt ved vejen frem for byggeri i 4-5 etagers. 

 

4 Den nye forbindelsesvej til Paludan Mullers Vej. 

Når der skal etableres en vejforbindelse nord for byudviklingsområdet med forbindelse til Paludan Mullers 

Vej, er det vores ønske at den kan placeres endnu nordligere (på den anden side af bækken) mod Arla.  

Vi er blevet klemt imellem en ny stor bydel og ønsket om at bo med jord omkring os og på landet. Det vil, 

for os, blive en helt anden hverdag når der er færdigbygget i hele udviklingsområdet. Ved at placerer dette 

vejstykke nord for bækken – på Arlas grund – generes vi ikke af biler på den side af vores huse. 

Da arealet hvor vejen nu er placeret på udviklingsplanen, er en del af et klimaområde, forstår vi heller ikke 

at den kan placeres en vej på dette areal. 

 

Med venlig hilsen 

Lone og Rene Andersen, Hanne og Rasmus Lange og Jørgen Peter Albrekt 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS4490265
Dato for oprettelse: 2021-08-09 19:01:32

Afsender

Navn: Jan du Jardin Nielsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringssvar vedr. linjeføring af ny vej

Høringssvar vedr. linjeføring af ny vej -se PDF
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Høringssvar vedr. linjeføring af ny vej 
 

Vedrørende vejføring nævnt i "Præsentation Marienlyst borgermøde 26.05.21.pdf" side 20
-21.  
I forbindelse med de to foreslåede linjeføringer, er det vores store ønske at den østlige 
vejføring vælges. Vores ejendom (Revelhøjvej 12) er beliggende helt tæt ud til Revelhøjvej, 
ca 2 meter fra asfalt til ydermur.  
Da vi for mange år siden købte ejendommen, var det ud fra et ønske om fred og ro og 
landlige omgivelser. Beliggenheden meget tæt ved vejen har været et tåleligt vilkår i for-
hold til den forholdsvis begrænsede trafik, hvis man ser bort fra morgen og eftermiddags-
trafik.  
Vi har ved tidligere midlertidige vejlukninger i nærområdet mærket, hvilken enorm forskel 
en øget trafikmængde gør for os. Hvis Revelhøjvej tilsluttes den nye vej, må vi forvente en 
væsentlig forøgelse af trafikmængden, som vil gøre det utåleligt at skulle bo op ad. Det er 
derfor væsentligt for os at Revelhøjvej afkobles ved den nye vej i retning mod Kasted 
Hvis den skitserede vestlige linjeføring vælges, vil tilkoblingen af Revelhøjvej ske lige uden-
for vores hus. Såfremt denne løsning vælges, vil vi anmode om at hele eller dele af vores 
matrikler (i alt ca 11ha) indgår i det kommende byudviklingsområde. Dette vil give os mu-
lighed for en frisk start i mere rolige omgivelser. Vores jord grænser op til udviklingsområ-
dets nordvestlige hjørne.  
 
Det er yderligere vort ønske at Revelhøjvej friholdes af tung kørende trafik i forbindelse 
med anlæg af vej og byområde. 
 
Endvidere vil vi opponere mod at der etableres 350-1000 nye boliger INDEN den fornødne 
infrastruktur er på plads. 
 
Med venlig hilsen  
 
Inger Kejser og Jan du Jardin Nielsen 
Revelhøjvej 12 
8200 Aarhus N  
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Vores ejendom er markeret med grøn prik 

Vores ejendom er markeret med grøn prik 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS6738259
Dato for oprettelse: 2021-08-09 19:25:09

Afsender

Navn: Jesper Bremer Lund
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

HØRINGSSVAR VEDR. UDVIKLINGSPLAN FOR MARIENLYST

Jeg tilkendegiver at jeg er enige i de fire høringssvar, der der indsendt af grundejerforeningens bestyrelse:
Natur og byggehøjde:
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5299
Dimensionering af den nye vej
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5302
Kollektiv trafik og insitutioner
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5303
Om ikke at bygge boliger før infrastrukturen er på plads
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5296
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS3132206
Dato for oprettelse: 2021-08-06 20:36:17

Afsender

Navn: Jesper Madsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Få nu infrastrukturen etableret først

Blomstervej er allerede meget belastet af den eksisterende trafik til og fra Skejby. I forbindelse med byggeriet på den
tidligere Gasa-grund står der i udbygningsaftalen
(https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/udbygningsaftale_endelig.pdf), punkt 5.1. at et lyskryds ved
Blomstervej skal være etableret inden boligerne tages i brug for at håndtere den øgede trafikmængde.

Jvf. Blomsterhaven Tilsts Facebook opslag af 7. februar 2019
(https://www.facebook.com/blomsterhaventilst/posts/655086938244381) var de første lejligheder indflytningsklare 1. juli
2019 (og der blev flyttet ind i dem den sommer) - Og her to år senere er der endnu ikke skyggen af et lyskryds, stik mod
aftalen.

Få nu infrastrukturen på plads først i stedet for at ende i samme pinlige situation igen som I åbner op for ved denne
formulering: "Byudviklingen i området vil som udgangspunkt først kunne igangsættes, når den nye vejforbindelse er
etableret omkring 2026. Kommuneplantillægget udelukker dog ikke at der kan tages hul på mindre
delområder inden 2026, som skal trafikbetjenes fra det eksisterende vejnet"
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS2135198
Dato for oprettelse: 2021-08-08 07:06:00

Afsender

Navn: Jesper Uth
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringssvar

Etablering af boliger inden infrastrukturen.
Vi ser i dag store trafikale udfordringer på Marienlystvej/Blomstervej og der lægges op til at bygge mange boliger før end
den nye vej er færdig. Dette vil skabe endnu mere kaos og jeg opfordrer til at infrastrukturen etableres før boligerne. Vi har
jo set hvor svært det er for kommunen blot at få lavet et lyskryds på blomstervej som skulle være etableret for år siden og
stadig står uberørt hen.
Hvorfor etablerer man ikke vej og by som et samlet projekt eller vejen først da den er forudsætningen for etableringen af
den nye by?

Idrætsforhold
TST Tilst har allerede i dag en ”kamp” mellem de forskellige idrætsgrene om at få tider til hold i hallerne og med endnu
flere beboere bliver situationen yderligere forværret som det også er blevet genne de seneste år grundet alle de nye
beboere.
Hvordan sikres at idrætsfaciliteterne (3 haller) bliver etableret samtidig med bebyggelserne så så vi bibeholder en aktiv,
social og sund befolkning?

Boligsammensætning
Der lægges op til 300 fritliggende boliger hvilket må antages at udgøre 1200 beboere.
Total vil det nye område have 12-14.000 beboere, så kun 10% vil udgøres af beboere i fritliggende huse.
Det er sandsynligvis på kort sigt en utrolig god forretning for kommunen at sælge områder til etagebyggeri mm. Hvad kan
gøres for at fritliggende boliger bliver en større andel af dette område så udbuddet af grunde matcher efterspørgslen?

Størrelse af fritliggende boliger
Det fremgår at der skal tages hensyn til tendensen med ønske om mindre grunde end de typiske 700 kvm, men stadig med
en bolig på 4-5 værelser.
At det skulle være ”et ønske at få mindre grunde end 700 kvm” harmonerer ikke med min personlige opfattelse.
Hvad er informationskilden til denne ” tendensen med ønske om mindre grunde” – findes der uvildige undersøgelser eller
lignende?

Natur versus boliger
Det ses i høringssvarene at bygherrer forventer at boligantallet er låst, mens skov kan tilsidesættes og de foreslår endnu
højere byggeri end de allerede alt for høje 5 etager. Hvordan vil man sikre at naturen får prioritet over skabelsen af profit
for bygherrerne?
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Energi og Bæredygtighed
Dejligt at det fremgår at der er ekstra fokus på bæredygtighed i forbindelse med udviklingen af den nye by.
Hvordan kan denne fokus omsættes til reelle krav til bygherre så bygninger ikke blot er er forberedt for energiproduktion og
lagring (herunder solceller og masselagring), men at disse løsninger er etableret ved opførsel?
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Etablering af boliger inden infrastrukturen. 
Vi ser i dag store trafikale udfordringer på Marienlystvej/Blomstervej og der lægges op til at bygge 
mange boliger før end den nye vej er færdig. Dette vil skabe endnu mere kaos og jeg opfordrer til 
at infrastrukturen etableres før boligerne. Vi har jo set hvor svært det er for kommunen blot at få 
lavet et lyskryds på blomstervej som skulle være etableret for år siden og stadig står uberørt hen. 
Hvorfor etablerer man ikke vej og by som et samlet projekt eller vejen først da den er 
forudsætningen for etableringen af den nye by? 
 
Idrætsforhold 
TST Tilst har allerede i dag en ”kamp” mellem de forskellige idrætsgrene om at få tider til hold i 
hallerne og med endnu flere beboere bliver situationen yderligere forværret som det også er blevet 
genne de seneste år grundet alle de nye beboere. 
Hvordan sikres at idrætsfaciliteterne (3 haller) bliver etableret samtidig med bebyggelserne så så vi 
bibeholder en aktiv, social og sund befolkning? 
 
Boligsammensætning 
Der lægges op til 300 fritliggende boliger hvilket må antages at udgøre 1200 beboere. 
Total vil det nye område have 12-14.000 beboere, så kun 10% vil udgøres af beboere i fritliggende 
huse. 
Det er sandsynligvis på kort sigt en utrolig god forretning for kommunen at sælge områder til 
etagebyggeri mm. Hvad kan gøres for at fritliggende boliger bliver en større andel af dette område 
så udbuddet af grunde matcher efterspørgslen? 
 
Størrelse af fritliggende boliger 
Det fremgår at der skal tages hensyn til tendensen med ønske om mindre grunde end de typiske 
700 kvm, men stadig med en bolig på 4-5 værelser. 
At det skulle være ”et ønske at få mindre grunde end 700 kvm” harmonerer ikke med min 
personlige opfattelse. 
Hvad er informationskilden til denne ” tendensen med ønske om mindre grunde” – findes der 
uvildige undersøgelser eller lignende? 
 
Natur versus boliger 
Det ses i høringssvarene at bygherrer forventer at boligantallet er låst, mens skov kan tilsidesættes 
og de foreslår endnu højere byggeri end de allerede alt for høje 5 etager. Hvordan vil man sikre at 
naturen får prioritet over skabelsen af profit for bygherrerne? 
 

Energi og Bæredygtighed  
Dejligt at det fremgår at der er ekstra fokus på bæredygtighed i forbindelse med udviklingen af den 
nye by. 
Hvordan kan denne fokus omsættes til reelle krav til bygherre så bygninger ikke blot er er forberedt 
for energiproduktion og lagring (herunder solceller og masselagring), men at disse løsninger er 
etableret ved opførsel? 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS2810479
Dato for oprettelse: 2021-08-07 06:45:53

Afsender

Navn: Jette Dall
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Vejforhold

Foreslår kommunen om at sikre udbygning at til- / frakørselsveje omkring Tilst INDEN øvrigt arbejde påbegyndes.
Især med tanke på hvor trafikken ledes hen, hvis nuværende vejforhold ikke ændres inden.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS0902778
Dato for oprettelse: 2021-08-07 19:40:50

Afsender

Navn: Jørgen Buhl
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringssvar

Vedr. Aarhus Kommune:
a) Forslag til Udviklingsplan for Naturbydelen Marienlyst samt tillæg nr. 97 til kommuneplan 2017
b) Herunder: Projektering og VVM-undersøgelse af Ny

På vegne af følgende arealer/ejere:
Jørgen Buhl, Matrikel 8c, Kasted by, Kasted
Kurt Jensen, Matrikel 9e, Kasted by, Kasted
Susanne Rask & Michael Andersen
Matrikel 20 og 29b, Kasted/Tilst By/Kasted/Tilst

-fremsendes hermed nedenstående høringssvar vedr.:

Udviklingsplanen for Marienlyst og de forudsatte linjevalg for den Nye Brendstrupvej med en tilhørende østlig eller vestlig
linjeføring.

Baggrund:

Aarhus Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af Udviklingsplanen for Marienlyst udarbejdet to linjeføringsforslag
for en ny kommende vej kaldet Brendstrupvejen (S/N) fra Viborgvej til Søften- Motorvejen.

Linjeføringsforslaget indeholder en vestlig og en østlig mulighed. Begge linjeføringer vil imidlertid gennemskære vore
ejendomme med bevaringsværdigt landskab og begge linjeføringer er uønskede.
Vi kan forstå, at Aarhus Kommune har arbejdet med planerne om vejforbindelsen gennem en årrække, men ingen af
ejerne er på noget tidspunkt i forløbet blevet kontaktet herom af Aarhus Kommune.

Vi har dog fra andre involverede i udviklingsplanerne fået oplyst, at Aarhus Kommune har udtrykt, at de har til hensigt at
indlede ekspropriation af vores ejendomme for etablering af en af de to linjeføringer?

Som processen er tilrettelagt af Aarhus Kommune, vil de viste linjeføringer danne grundlag for en fremtidig VVM-
undersøgelse og dermed implicit fastlåse de to muligheder, uden at det reelt er undersøgt om, der findes andre muligheder
og ligeværdige alternativer, der ikke berører vores ejendomme, og uden vi har haft reelle muligheder for rettidigt at give
vores mening til kende på lige fod med andre ejere og institutioner i området, -eksempelvis institutioner som Agro Food
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Park.

Linjevalgsundersøgelserne, som synes ufuldstændige og ikke fyldestgørende, vægter på forhånd private og halv-private
særinteresser, som ikke harmonerer med Aarhus Kommunes vision omkring en bæredygtig udvikling og et mere blåt og
grønt Aarhus. En vision og en parole som netop bør tage sit afsæt i hensynet til landskabet, naturen og topografien for
området.

Efter vores opfattelse er de foretagne linjevalgsundersøgelser ikke tilstrækkelige til at danne grundlag for den fremtidige
proces omkring VVM med efterfølgende ekspropriation for øje.

Det kan umiddelbart påvises, at der findes alternativer til de to foreslåede linjeføringer, der relateret til natur- og
landskabsinteresser er lang mere skånsomme, -har en fordelagtig økonomi og er helt ligeværdige hvad angår plan-, klima-
og trafikmæssige forhold. Et eksempel som følger:

Såfremt den foreslåede østlige linjeføring forskydes blot 100 -150 m i østlig retning til kanten af og ind på Agro Food Parks
ideoplæg og påtænkte udviklingsområde, -som iht. kommuneplantillægget er udlagt til erhvervsområde, -vil det indebære,
at vejen på en strækning op til 500 m vil forløbe helt uden om det bevaringsværdige landskab og landskab med særlig god
landskabskarakter.

Linjeføringen vil uden særlige udfordringer kunne planlægges og inkorporeres i det 45 ha store kommende
udviklingsområde for Agro Food Park, uden at udviklings-og byggemulighederne for Parken hermed reduceres. Vejforløbet
vil samtidigt med denne simple forskydning i højere grad komme uden om den undersøgte korridor, hvor det kan forventes,
at der findes fortidsminder.

Denne forskudte linjeføring vil endvidere være kortere og dermed være økonomisk fordelagtig og vil vedr. plan-, klima- og
trafikmæssige forhold være helt på højde med den af rådgiveren Arkitema/Cowi viste østlige linjeføring.

Ovenstående er et alternativt valg, som ikke burde være svært at træffe, hvis Aarhus Kommune reelt ønsker at beskytte og
værne om de bevaringsværdige landskaber og landskaber med særlig god landskabskarakter.

Sammenfatning:

Som grundejere af de berørte arealer anbefaler vi at:
a) Det østlige linjevalg vælges, -og men forskydes 100-150 m i østlig retning.

b) Der udføres en linjevalgsundersøgelse, der som minimum kan rumme ovenstående forskydning af den østlige mulighed,
-i østlig retning, -og at denne linjeføring lægges til grund for en bredere VVM, der kan omfatte ovenstående.

c) Linjevalgsundersøgelserne udføres i en proces, hvor der ikke på forhånd tages hensyn til de private udviklere og andre
ejere og institutioner, som har særinteresser i området.

Såfremt Aarhus Kommune mod vores forventning ved responsen på vores høringssvar vil afvise af undersøge disse
ligeværdige alternativer, skal vi af hensyn til den fremadrettede proces venligst anmode Aarhus Kommune om fagligt og
kvalificeret at begrunde afvisningen.

Særligt vedrørende ejendommen Revelhøjvej 21, 8200 Aarhus N.
Ovenstående forskudte linjeføring (samt Aarhus Kommunes eget forslag) vil i realiteten eliminere ejendommen Revelhøjvej
21, 8200 Aarhus N, som er vores gode nabo.

Som eneste privat ejede ejendom i tilknytning til udviklingsområdet, -hvis grundlæggende præmis for realisering er
udbygning af infrastrukturen i området, -vil denne ejendom blive nedrevet eller blive nærmest uanvendelig som bolig og
fritids-landbrug ved udførelse af den Ny Brendstrupvej.
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Vort forslag om en linjeføring gennem eller meget nær ved denne ejendom fordrer, at der via alle udviklere og interessenter
inden for udviklingsområdet laves en frivillig aftale med ejeren, der positivt imødegår ejeren og familiens reelle tab af
ejendomsværdi og tab af bo- og livskvalitet, og som muliggør et tilsvarende alternativ i nærområdet.

På vegne af ovenstående ejere

Jørgen Buhl
Revelhøjvej 11
8200 Århus N
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS4992516
Dato for oprettelse: 2021-08-09 19:13:34

Afsender

Navn: Jørgen og Lisa Helbo
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Beskyttelse af dyrelivet og frygt for den tunge trafik

Vi bor op til en mark der grænser op til Marienlystvej. Den mark bliver hver dag benyttet af mange af de vilde dyr der lever
herude. Ræve, fasaner, rådyr, egern, harer og mange andre arter. Vi frygter at dyrene ikke vil kunne komme fra de
forskellige skovområder, hvis man ikke laver en sti til dem. Vi foreslår en 5-10 meter bred sti der skal gå langs haverne til
husene der allerede ligger ud mod marken og ud mod det der indtil videre er foreslået til at skulle indeholde en stor
fodboldbane og skole.

Vi er meget bekymrede for den tunge trafik der vil følge med i det nye byggeri. Vi frygter at vi skal ud på Marienlystvej som
cyklister og gående nu hvor der er lagt op til at kommunen muligvis vil give lov til at lukke Bækhusvej, som i mange mange
år er blevet brugt af rigtig mange mennesker. Både beboere fra Brendstrup og omegn og mange der kommer længere væk
fra, har benyttet vejen som adgangsvej til cykelsti og gangsti på Paludan Müllers Vej. Der er lavet en supercykelsti fra Tilst,
da Marienlystvej er alt for farlig at cykle på, men nu risikerer vi at vi alligevel skal ud på Marienlystvej for at komme til
Paludan Müllers Vej. Marienlystvej har hverken cykelsti eller gangsti. Marienlystvej er meget smal og der er allerede meget
og hurtigkørende trafik i dag. Det bliver jo meget værre når de store lastbiler og andre maskiner der skal bruges til
nybyggeriet, skal køre derude. Desuden er krydset Marienlystvej/Paludan Müllers Vej kåret som et af de 10 farligste kryds
for cyklister i Århus allerede i 2020 før den tunge trafik skulle køre på vejen.
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Dato for oprettelse: 2021-08-09 10:19:01

Afsender

Navn: Karen Rasmussen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Udviklingsplan for Marienlyst

Hermed en tilkendegivelse af min enighed om høringssvarene fra Grundejerforeningen Østermarken, Tilst
 
 
 

Side 661



161/197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst 

samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

 

Keld Fisker Jensen 

Privatperson 

 

HS9060110 

H308 

 

 

  

Side 662



162/197

9-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS9060110
Dato for oprettelse: 2021-08-09 11:31:07

Afsender

Navn: Keld Fisker Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringssvar vedr. Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017

Jeg tilskriver mig 100% de fire høringssvar, der der indsendt af grundejerforeningens bestyrelse:
Natur og byggehøjde:
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5299
Dimensionering af den nye vej
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5302
Kollektiv trafik og insitutioner
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5303
Om ikke at bygge boliger før infrastrukturen er på plads
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5296

Yderligere vil jeg gøre opmærksom på, at der i præsentationen af lokalplanen på borgermødet d. 26. Maj er lagt op til broer
på tværs af den ny vej, som skal forbinde Viborgvej/Bredskiftevej med Marienlystvej, Søftenvej og Paludan Müllers Vej.
Dette NØDVENDIGGØR ganske enkelt, at der fra start etableres og skabes plads til en 4-spors vej med tilhørende
drejebaner, INDEN der etableres beboelse og andre arealer.
Når først broer mv. er etableret, vil det rent fysisk IKKE kunne lade sig gøre at udvide vejen, så det er VIGTIGT, at det
bliver gjort som det første.

https://deltag.aarhus.dk/sites/default/files/documents/Pr%C3%A6sentation%20Marienlyst%20borgerm%C3%B8de%2026.0
5.21.pdf
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS0773324
Dato for oprettelse: 2021-08-08 09:49:35

Afsender

Navn: Lars Høst
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringssvar

Vi, beboere i Blomstervænget 44, har følgende kommentarer til den offentlige høring vedr. lokalplansforslaget:

1. Som høringssvar fra Blomstervænget 22, 34, 36, 38 og 40 er vi enige i deres samlede forslag

2. Vi er meget bekymrede for udrulningensplanerne for byudviklingen i to spor, beboelse og tilkørselsforhold/vejudbygning.
Vi har set en voldsom ekstra trafik på Marienlystvej efter forlægningen af Paludan Müllersvej og opførelsen af det nye
Skejby Sygehus. Denne trafikmængde var generet dels af tung byggetrafik, senere da vejetableringen var gennemført af
ekstra bilisme grundet denne smutvej. Nu ser vi tiltagende trafikmængde på Marienlystvej/Blomstervej efter Gasagrunden
er blevet bebygget med beboelsesejendomme samt det andet nye igangværende byggeri Tulipanhaven langs Blomstervej.
Såfremt bebyggelse af op mod 1000 nye boliger sker inden færdigetablering af Ny Bredskiftevej med forbindelsesveje/-
kryds til Marienlyst bydel er det vanskeligt at forstå hvordan kommunen mener dette ikke får de såkaldte udsatte kryds til at
bryde helt sammen og er samtidig en hån mod nuværende beboere i området der grænser op til den nye bydel, der
således skal stå model til urimelige trafikale forhold i op til måske 4 år eller mere – vi har set kommunen ikke er
tilbageholdende med at vige fra deres løfter, idet lyskrydset ved Honningvænget/Blomstervej her to år efter deadline for
etablering af lysreguleringen fortsat er uden igangværende arbejde på samme. Og vi kender beboere, der er rejst fra
området pga. denne trafikale belastning. Trafikken har enormt stor impact på vores dagligdag i området: børn kan ikke gå
til fritidsaktiviteter, hvis de skal køres dertil i bil i spidsbelastningperioderne og kan ikke aflevere/hente børn i institutioner
med bil pga. uforudsigelig og stækt svingende trafikafvikling ved udkørslesvejene, eks. Blomstervej/Havkærvej
rundkørslen. Så det er meget vanskeligt som lokal borger at have tiltro til kommunens meget fine intentioner, når de er så
luftige og i vid udstrækning ser ud til at være beskrevet på bygherrers præmisser og med stor risiko for at de skrider i en
sådan retning at Ny Bredskiftevej kan blive væsentligt forsinket i forhold til etablering af den samlede bebyggelse. Det er
ikke bare ærgerligt men stærkt kritisabelt og der bør ikke stå ”kan” eller ”bestræbe” men eks. ”etableringen af tilstrækkelig
vejudbygning, for at afvikle den forøgede trafikmængde, skal ske forud for eller i takt med etablering af ny bebyggelse,
altså uden væsentlig gene for nuværende beboere grænsende op til den nye bydel” og at der forlods og ikke først senere i
byggefasen analyseres og trafikmåles for at vurdere en forventet belastning.

3. Afspærring af Marienlystvej: God ide, synes vi, da den ellers vil kunne tænkes at generere yderligere gennemgående
trafik ved Blomstervej. Afspærringen ser ud til at være projekteret på Marienlystvej lige øst for det ny byggeri,
Tulipanhaven. I så fald giver det adgang for de mest vestlige dele af Marienlyst, til Blomstervej/Marienlystvej mod vest til
Tilst bymidte, og det vil forventeligt generere tiltagende trafik fra disse beboere på en i forvejen meget belastet
vejstrækning. Samtidig vil alle i bydelen potentielt finde denne vej interessant (trafik er som vandrør – det flyder hen hvor
der er mindst modstand). Vores forslag ville være at lukke Marienlystvej lige før 90 gr. Knækket, altså før nuværnede
Marienlystvej, så sidste sidevej sydfra bliver Tulipanhaven. Derved vil beboere i den ny bydel skulle trafikledes ad den Ny
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Bredskiftevej/Paludan Müllersvej mod øst og ad den ny planlagte tilkørselvej mod vest, men IKKE ad den i forvejen meget
belastede Blomstervej. Dog vil det være MEGET ærgerligt, hvis Marienlystvej åbnes for trafik, da det vil ødelægge
rekreativiteten i området (vejen bruges i dag flittigt af fodgængere, løbere, hundeluftere) ligesom beboerne lige op til vejen
vil blive belastet af støj, forurening samt formodet værditab af deres huse. Så allerhelst ingen trafik på Marienlystvej mod
Tilst. Tilkørsel til ny bydel alene fra Ny Bredskiftevej/Paludan Müllersvej.

4. Højt byggeri. Bygherrer foreslår byggeri højere end 5 etager. Det vil kunne virke beskæmmende for en ”skovbydel” og
bør i al fald indtænkes nøje i planen, hvis det godtages. Fritliggende lavt byggeri… højhuse… side om side. Hvem tænker I
har lyst at købe hus eller bo i lav beboelse lige ved siden af et højhus, frem for måske klynger af ensartede huse, selv om I
ikke vil kalde det et parcelhuskvarter.

5. Husk at prioritere naturen. Det lyder meget fint med grønne arealer, men med tæt bebyggelse og en
bebyggelsesprocent op til 40 og endnu mindre Marienlyst kile tilbage er det vanskeligt at få øje på en ægte prioritering i
den retning. Sørg generelt for gode forhold til gående, løbende, cyklister (forskellige spor) og natur der udgør et samlet
område og ikke blot findes i form af træer hist og pist mellem bebyggelsen.

6. Offentlig transport kontra privatbilismens udvidelse: rent indholdsmæssigt fylder offentlig transport meget lidt i forslaget.
Kunne godt tænke mig større ambitioner og flere konkrete tiltag og løfter. En sikring af offentlig transports tilgængelighed,
hyppigere frekvens i afgange og et billigere tilbud til borgerne samt frem for alt et mere udbygget net af offentlig transport.
Planerne med letbanen er fine, men ikke meget værd uden udbyggelse af denne eller MRT eks. som supplement dertil.
Enkelte beboere i Marienlyst får ganske vist ikke så langt til Letbanen – men mange, og i virkeligheden nok de fleste, får
ganske langt og vil skulle cykle derhen og vil så formentlig i stedet tage bilen – ligesom Letbanen kun er til for de der skal
nord/syd. Vores forslag er at tænke forbindelse fra centrum og egerformet ud af byen, halvcirkelformede forbindelser
mellem egerne og gerne nogle flere hurtigbusser/forbindelser. Hvis der ikke samtidig satses på mere, bedre og billigere
kollektiv trafik i Aarhus generelt og også i Marienlyst, er vi bange for mere 2- eller 4-sporet vej blot vil generere yderligere
trafik fra andre dele af Aarhus, da denne vil kunne være et reelt alternativ til motorvej E45 og Ringvejen. Igen mere plads til
trafik vil generere mere trafik, forudsat der ikke ligger et bedre alternativ i offentlig transport. Byen er så stor, at ikke alt kan
klares pr. cykel, trods alt, selvom cyklismen generelt også bør prioriteres højt. Husk cykelsti/fortov overalt hvor det er muligt
og relevant, også ad Blomstervej op til Tulipanhaven. Mange gående her er ikke sjældent meget tæt på at blive påkørt.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS1417151
Dato for oprettelse: 2021-08-07 07:43:06

Afsender

Navn: Linda Bruhn Jensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Vejforbindelse til AUH og skejby

Jeg håber at I ved planlægningen af Marienlyst bydelen vil huske på hvor mange mennesker der i dag benytter
Marienlystvej som forbindelses vej til AUH og nordbyen, således at I ikke lukker af for trafik den vej. Jeg ved godt at man
kan køre ad Viborgvej/RIngvejen og Herredsvej, hvis man skal til AUH, men det tager længere tid og der er meget trafik på
den strækning i forvejen, så det vil bare betyde at Viborgvej sander endnu mere til, og at forureningen bliver større, når
flere skal køre flere kilometer og evt holde i kø. Marienlystvej er én af de eneste muligheder for at komme fra Tilst og til
Nordbyen/Skejby, hvis man gerne vil undgå Viborgvej.
Hvis Marienlystvej spærres for gennemkørsel til Paludan Mullersvej, vil det for folk i Tilst blive endnu mere besværligt at
komme til sygehuset, med mindre man cykler. Selv hvis man vil bruge offentlig transport er det allerede nu, besværligt og
langsommeligt. I bil tager det ca. 10 min ad Marienlystvej, med bussen skal man regne med 3 kvarter eller mere.
Håber I vil huske os I Tilst der arbejder på sygehuset og de patienter, der har brug for at komme derud.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR
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Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS5864010
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Afsender

Navn: Marcus Torp
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Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringssvar vedr. nyt bolig område mellem Hasle og Tilst

Høringssvar vedr. at at man vil bygge boliger
før infrastrukturen er på plads
Etablering af boliger før infrastrukturen er på plads vil skabe sammenbrud i kryds
Der lægges op til at bygge mellem 350-1000 boliger før end den nye vej er færdig, uagtet at det vil have meget store
konsekvenser for trafikken i området, herunder at krydsene Viborgvej/Hasle Ringvej og Herredsvej/Hasle Ringvej Krydset
formodes i kommunens egne dokumenter at være nær sammenbrud hvis man etablere disse boligere. Det er en meget
forfejlet tankegang og er desværre endnu en gang kun for at være “venlig” over for bygherrerne. For hvordan kan man
konkludere at der kan etableres op mod 1000 flere boliger før der er lavet den nødvendige nye vej, når man samtidig
skriver at vejnettet som disse boliger skal er stærkt belastede. Selv 350 boliger vurderes at have meget store
konsekvenser for vejnettet. Hvorfor kører man ikke vej og by som et samlet projekt, da vejen jo er forudsætningen for
etableringen af den nye by.
Manglende vurdering af konsekvenserne ved nye boliger før vej er etableret ved Marienlystvej/Viborgvej
I analyserne af trafikken har man ikke vurderet hvilke konsekvenser de op imod 1000 nye boliger vil have på krydset
Marienlystvej/Viborgvej. I spidsbelastningstidspunkterne ses allerede op imod 800 meter kø, som må forventes at blive
værre.
Overholdelse af tidsplaner for nye vejforhold.
I Tilst har vi oplevet at en simpel ting som et lyskryds, der skulle etableres i mellem Marienlystvej og Bredskiftevej i
september 2019 endnu ikke er etableret. Kommunen har fortalt os at der selvom i lokalplanen står, at man ikke må
ibrugtage de nye boliger på Gasagrunden før lyskrydset er lavet, har man valgt at se bort fra dette og lave en dispensation.
Denne dispensation har vi dog ikke kunnet fremfinde eller kunne få nogle i kommunen til at finde.
Hvis et simpelt lyskryds kan forsinkes 2 år indtil videre, hvor længe vil en ny vejs tidsplan så kunne forventes at skride, og
de 1000 boliger som må etableres op til 2 år før vejen er klar, kan jo reelt set resultere i at være 3-4 år før en vejen er klar.
Når man nu har valgt at køre by og vej i to spor, så må løsningen jo være at vejsporet skal være i mål, før end man går i
gang med byen.

Høringssvar vedr kollektiv trafik, institutioner og foreningsliv
Kollektiv trafik
I planerne er der lagt op til at området skal have en god kollektiv trafikbetjening med busruter. Der står i materialet at
“Området skal indrettes med mulighed for etablering af busrute fra midtbyen og fra Skejby til og igennem området og
videre f.eks. Tilst og/eller Lisbjerg.”.
Vi vil gerne have en garanti for at man ikke laver busruterne til Tilst endnu længere end de allerede er. I forvejen er tiden
fra Aarhus midtby til Tilst i bus meget lang og den bruges også til den videre trafik til Sabro, så at gøre linjeføringen endnu
længere ved at køre igennem et nyt byområde vil risikere at fjerne endnu flere mennesker fra den kollektive trafik.
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Foreningsliv og institutioner
Når arealet afsat til Marienlyst er væsentlig mindre end Tilst, men der forventes væsentlig flere indbyggere, hvordan vil
man så tænkt sig at der finde plads til skole, vuggestuer, børnehaver, sportshaller og fritidsaktiviteter i området. I Tilst er
der ikke ekstra kapacitet at gøre brug af, men
der vil jo være et sammenligneligt behov som det der pt dækkes i Tilst, hvilket vil sige skole, haller, m.m. skal som
minimum være på niveau med Tilst, og sandsynligvis en del større.
Derudover skal man også sikre opbygningen af foreningslivet omkring dette. Dette kunne også gøres ved at inddrage Tst i
Tilst, som jo bliver en oplagt nabo.
Dernæst skal man også sikre at der er midler afsat til disse faciliteter, samt at man etablerer dem tidligt nok i processen,
således det ikke i en årrække skal gå ud over de naboliggende områder.
Høringssvar vedr. dimensionering af den nye vej og trafikafvikling
Flow af den nye vej
Det virker ikke til at man har taget højde for konsekvenser af den mindre nye lokalplan x140 samt konsekvenserne af
”Byporten” med 40.000 etagemeter og et stort antal arbejdspladser som der pt bygges kraftigt på.
Størrelsen af den nye vej
Der lægges op til at bygge en såkaldt bred to-sporsvej med mulighed for fremtidig udvidelse til fire spor. Vi har hele tiden
pointeret at to-spor slet ikke vil være nok, når det over tid bliver Aarhus ring 3 efter Ringgaden og Ringvejen. Der er ikke i
materialet om vejen lavet nogen analyse på, hvad det vil koste at bygge fire spor nu frem for at bygge det om for eksempel
10 år fra nu. Ud over det må være betragtelig dyrere at bygge det ad to omgange, så vil det jo også øge omkostningerne,
at man ikke kan bygge nær så effektivt når vejen allerede benyttes samt de store trafikale omkostninger det vil have for
trafikanterne. Derfor vil vi bede om at man som minimum får lavet en analyse af prisen for 4 spor nu kontra 4 spor om 10
år.
Deri bør man også undersøge om det overhovedet vil kunne lade sig gøre, når man bygger så massivt ved tilgangen på
Viborgvej, hvor der både ligger mange virksomheder samt byporten som er ved at blive bygget.
Trafik flytning fra den ny vej over til bredskiftevej - blomstervej som følge af meget store køer når biler skal forsøge at
komme af den nye vej og ind på viborgvej
Vi er voldsomt bekymrede for trafikflowet på den del af den nye vej som kaldes den sydlige delstrækning

Ved Blomstervej er der lagt op til et lyskryds (ved den sorte pil) som er ca. 700 meter fra Viborgvej. Pre-corona var der
myldretid op mod 800 meter kø på Marienlystvej ud mod rundkørslen markeret med lilla, denne vej er lige som den nye vej
to spors. Dvs. vi kan forvente at bare med den nuværende trafik vil køen bare flytte over på den sydlige delstrækningen.
Konsekvensen af dette er, at det bliver svært at komme fra Blomstervej ud på den nye vej, samt endnu værre, at man
bilister må formodes at tage en “genvej” ved at dreje fra den nye vej over blomstervej og ned igennem rundkørslen ud til
Viborgvej.
Dette har man anerkendt som en udfordring på et af de møder, som vi har haft med kommunen og man har pt ingen
løsning på det.
Dette vanskeliggøres yderligere af den nuværende mangel på en løsning for erhvervsområdet der ligget i slutningen af den
sydlige delstrækning op imod lyskrydset. For som det står i rapporten så anbefales det at man skal lave yderligere analyser
af området trafik, da men ikke har en god løsning endnu, og muligvis ikke finder det.

Af den årsag ønsker vi man finder en løsning på dette, fordi ellers vil bilisterne ikke kunne komme ud på Viborgvej,
trafikken for erhvervsområdet bliver ødelagt, herunder også det ekstremt store byggeri som er planlagt (Byporten) samt det
vil ødelægge trafikken i området på Blomstervej hen til rundkørslen. Dette kunne løses med fire spor, men det har man jo
indtil videre valgt ikke at ville have.
Derudover har vi fra kommunens side tidligere fået at vide at man ikke kan ændre lyssignalet på krydset
Bredskiftevej/Viborgvej da det vil ødelægge flowet ud fra byen af Viborgvej. Dette betyder jo, at man reelt set ikke kan
afvikle trafikken på vejen som der må forventes at opstå. Hvilket vi tydeligt så, da man sidste år lukkede Blomstervej i en
periode og tvang alle ud på Bredskiftevej, med vilde køer og sindssyge overhalinger som følge.

Miljø kontra boliger
Vi kan allerede nu se i høringssvarene at bygherrer forventer at bolig antallet er fixed, mens skov kan tilsidesættes, hvorfor
de nu foreslår endnu højere byggeri end 5 etager som der er lagt op til i planen. Hvordan vil man sikre at det ikke bare
bliver nedslagtning af al natur i skabelsen af profit for bygherrerne.
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Man taler desuden om at Brændstrupkilen fortsat vil være relativ bred, hvordan skal det forstås, når den nu skæres
igennem, og hvordan vil man sikre et fortsat rigt naturliv

Lavt byggeri tæt på eksisterende byggeri
Vi har en bekymring for at man vil bygge højt tæt på bl.a. vores grundejerforeningen men også i forhold til Storbylandsbyen
m.v.. Derfor vil vi gerne have at man indfører en regel om at man kun bør bygge max en etage højere end det byggeri som
allerede findes tæt på. Dvs der kan bygges højt på tidligere uberørte områder samt hvis man lavet et løbende stigning i
højden fra det ene byggeri til det næste. Dette vil undgå at eks. et parcelhuskvarter el. de borgere som er i storbylandsbyen
lige pludseligt får en 3-5 etages nabo.

Dyreliv ved Bredskiftevej.
Da man i sin tid etablere udvidelse af Bredskiftevej måtte dette vente pga. det lokale dyreliv. Der er meget dyreliv ved dette
vandåndehul, og når man vil til at øge trafikken drastisk her, bør man sikre en fornuftig løsning i forhold til dette område og
ikke bare tromle det over, selvom det er den lette løsning
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS6533369
Dato for oprettelse: 2021-08-09 19:18:28

Afsender

Navn: Marie Kjellerup Thesbjerg
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Trafik

Det foreliggende forslag til udviklingsplanen for naturbydelen Marienlyst er meget spændende, og kan få stor betydning for
livet i Tilst, samt udviklingen i Tilst.

Vores største bekymring er, at politikerne igen "glemmer" de trafikale gener og igangsætter boligudvikling uden at sikre den
fornødne infrastruktur. Vores forslag er, at der ikke færdigmelding af et eneste boligbyggeri i Marienlyst, før der er etableret
vejforbindelse direkte til Bredskiftevej og Viborgvej. Vejadgang længere mod nord/øst kan muligvis ske på et senere
tidspunkt, men Blomstervej skal ikke bære mere trafik på bekostning af byudvikling - det er hverken de nuværende eller
fremtidige beboere i Tilst og Marienlyst tjent med.

Vi bor ud til Blomstervej, som i mange år har været presset trafikalt i krydset med Havkærvej. Bydudvikling ud mod
Blomstervej (Gasa-grunden, Tulipanlunden og Blomsterlunden) har kun forøget dette pres. Der er nu lavet en forlængelse
af Bredskiftevej, men der fortsat ikke etableret det nødvendige signalanlæg på Blomstervej. Dette fører jævnligt til utrygge
og farlige situationer i krydset. Lad nu være med at gentage dette pinlige forløb, hvor der bygges og bygges uden, at der er
hånd under infrastrukturen.

Byg i bare løs. Udvid vores skønne by. Skab nye muligheder. MEN byg en vej til Viborgvej, før der flytter beboere til
Marienlyst. Tak.

Vi kan se, at der er andre høringssvar, der fremfører ønske om tilladelse til højere byggeri end der er lagt op til. Dette
mener vi ikke, skal tillades.

Mvh Joachim Kjellerup Lassen og Marie Kjellerup Thesbjerg.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS9827528
Dato for oprettelse: 2021-08-09 20:05:32

Afsender

Navn: Michael Sand
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Hule visioner og politikere uden ejerskab for egen planlægning

3,5 år skulle der gå før politikerne i Aarhus Kommune indså, at man trods det 12 årige perspektiv i kommuneplan 2017,
alligevel havde lavet så ringe en plan, at den ikke kunne forudse en ny bydel med et indbyggertal på størrelse med Hobro.
Det lyder alligevel ret vildt! Specielt i en tid hvor selv kommuner kan købe sig fattige i fagligt kvalificeret rådgivning, eller
højst sandsynligt allerede har den i sin akademisk vægtede forvaltning. Skyldes det mon ikke snarere noget helt andet.
Nemlig det, som øjensynligt længe har præget udviklingen i Aarhus mest; økonomiske bagtanker og politikere uden
ejerskab for egen planlægning.
"Man har et standpunkt til man tager et nyt" - er praktisk i mange situationer. Men når det gælder planlægning af en
kommunes udvikling kompromitterer det hele essensen af det regelsæt, som skal forme den: Planloven. Specielt i Aarhus,
hvor ambitiøse velmenende planer på stribe lader livet, når developperen og profitmaksimeringen presser på. Som borger
står man bagefter og tænker; hvad nytter det egentlig det hele? - og hvorfor i al verden skal jeg overhovedet døje med at
læse de ellers fine ord i en kommuneplan eller udviklingsplan. Sandsynligheden er, at visionerne er hule, bliver dispenseret
fra, ændret i et nyt kommuneplantillæg, eller at forvaltningen alligevel ikke har administrativ mandat til at efterleve det i den
virkelige verden. Og i Aarhus kommune er det en ret stor sandsynlighed! Om det er de (oprindelige) menneskevenlige
visioner for de bynære havnearealer, sikringen af bevaringsværdige bygninger og understøttelsen af kulturmiljøerne,
kvalitetsrige grønne arealer, højhuspolitikker etc. Aarhus kommunes politikere (og forvaltning måske også?) igangsætter
det, vedtager det - og glemmer det. .................. (i den ligning burde egentlig også stå "afklarer det med offentligheden").
Men reel almen indflydelse har man som borger i kommunen sjældent, også selv hvis man organiserer sig. Det virker af
samme årsag derfor komisk, at man som politiker i kommunen kan gå yderst meget op i en enkelt bygning i øgaderne. Men
end ikke en styrelse og en ordentlig spandfuld høringssvar imod højhus byggerier i havneområdet kan åbne politikkerne for
en anden synsvinkel.
I kunne derfor gøre jer selv den tjeneste at skrælle ned på store ord i jeres planarbejder. Det kunne spare jer selv og
forvaltningen for en masse akrobatisk udenoms snak og redegørelse for "ændrede planer".
Det var det store perspektiv, som leder ind til det specifikke, og min egentlige anke. At kommunen har indvilliget i at
planlægge for et gigantisk byområde, hvor det før længe havde været planen at der skulle ske skovtilplantning, og rekreativ
anvendelse. Som Viggo Jonasen selv bemærkede det i behandlingen af forlaget: I Aarhus Kommune er et grønt areal et
ubebygget areal. Og på trods af flotte plantegninger og gode grønne intentioner i udviklingsplanen, kan i stille jer selv det
spørgsmål: Men hvad sikrer det egentligt? Jeg er selv arkitekt og byplanlægger, og kan svarer jer på spørgsmålet -
overraskende lidt!
I kan tage til de nye boligudstykninger i Stavtrup, Nye, Lisbjerg osv. Læg mærke til hvordan det går med de attraktive
grønne kiler dér. Det står sløjt til - og det skyldes at alt det grønne, som ellers fylder meget på illustrationerne, modsat
fylder meget lidt på budgettet hos en udvikler.
I udviklingsplanen for naturbyen er der lagt op til at de rekreative områder for det meste skal udgøres af snævre rabatter
mellem bebyggelsen med flotte vildt græsser og urter. I kan være sikre på, at når den første grundejerforening skal

Side 676



176/197

9-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

varetage sådan en grøn kile/rabat, findes plæneklipperen hurtigt frem. Og træerne? Måske en gang nogen orker at ofre
penge til det.
Hvis der er noget corona epidemien har lært os om byrum, er det vigtigheden af sammenhængende oplevelsesrige grønne
arealer med plads. Det er vel af samme årsag at Marienlystparken og de eksisterende fredsskove fremhæves som
væsentlige biddragsydere til udviklingsplanens grønne ambitioner? Spøjst er det derfor også at den nye bydel med
indbyggertal på Hobro størrelse skal nøjes med mellemrabatter med vandhåndteringsbassinner, som højst sandsynligt er
tørlagte det meste af året. Og hvad med fredskoven, som kunne understøtte den grønne vision? Stadt A/S har selvfølgelig
allerede i deres høringssvar ønsket at kravet om nytilplantning inden for planområdet tages ud - så må vi se hvor længe i
tør stå ved jeres vision.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS7363896
Dato for oprettelse: 2021-08-08 16:20:41

Afsender

Navn: Morten Olesen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Udfordringer ved ny by i Marienlyst!

Udfordringer ved den nye by Marienlyst som bør adresseres
Etablering af boliger før infrastrukturen er på plads vil skabe sammenbrud i kryds
Der lægges op til at bygge mellem 350-1000 boliger før end den nye vej er færdig, uagtet at det vil have meget store
konsekvenser for trafikken i området, herunder at krydsene Viborgvej/Hasle Ringvej og Herredsvej/Hasle Ringvej Krydset
formodes i kommunens egne dokumenter at være nær sammenbrud hvis man etablere disse boligere. Det er en meget
forfejlet tankegang og er desværre endnu en gang kun for at være “venlig” overfor bygherrerne. For hvordan kan man
konkludere at der kan etableres op mod 1000 flere boliger før der er lavet den nødvendige nye vej, når man samtidig
skriver at vejnettet som disse boliger skal er stærkt belastede. Selv 350 boliger vurderes at have meget store
konsekvenser for vejnettet. Hvorfor kører man ikke vej og by som et samlet projekt, da vejen jo er forudsætningen for
etableringen af den nye by.
Manglende vurdering af konsekvenserne ved nye boliger før vej er etableret ved Marienlystvej/Viborgvej
I analyserne af trafikken har man ikke vurderet hvilke konsekvenser de op imod 1000 nye boliger vil have på krydset
Marienlystvej/Viborgvej. I spidsbelastningstidspunkterne ses allerede op imod 800 meter kø, som må forventes at blive
værre.
Overholdelse af tidsplaner for nye vejforhold.
I Tilst har vi oplevet at en simpel ting som et lyskryds, der skulle etableres i mellem Marienlystvej og Bredskiftevej i
september 2019 endnu ikke er etableret. Kommunen har fortalt os at der selvom i lokalplanen står, at man ikke må
ibrugtage de nye boliger på Gasagrunden før lyskrydset er lavet, har man valgt at se bort fra dette og lave en dispensation.
Denne dispensation har vi dog ikke kunnet fremfinde eller kunne få nogle i kommunen til at finde.
Hvis et simpelt lyskryds kan forsinkes 2 år indtil videre, hvor længe vil en ny vejs tidsplan så kunne forventes at skride, og
de 1000 boliger som må etableres op til 2 år før vejen er klar, kan jo reelt set resultere i at være 3-4 år før en vejen er klar.
Kollektiv trafik
I planerne er der lagt op til at området skal have en god kollektiv trafikbetjening med busruter. Der står i materialet at
“Området skal indrettes med mulighed for etablering af busrute fra midtbyen og fra Skejby til og igennem området og
videre f.eks. Tilst og/eller Lisbjerg.”.
Vi vil gerne have en garanti for at man ikke laver busruterne til Tilst endnu længere end de allerede er. I forvejen er tiden
fra Aarhus midtby til Tilst i bus meget lang og den bruges også til den videre trafik til Sabro, så at gøre linjeføringen endnu
længere ved at køre igennem et nyt byområde vil risikere at fjerne endnu flere mennesker fra den kollektive trafik.
Trafikflytning fra den ny vej over til bredskiftevej - blomstervej som følge af meget store køer når biler skal forsøge at
komme af den nye vej og ind på viborgvej
Flow af den nye vej
Det virker ikke til at man har taget højde for konsekvenser af den mindre nye lokalplan x140 samt konsekvenserne af
”Byporten” med 40.000 etagemeter og et stort antal arbejdspladser som der pt bygges kraftigt på.
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Størrelsen af den nye vej
Der lægges op til at bygge en såkaldt bred to-sporsvej med mulighed for fremtidig udvidelse til fire spor. Vi har hele tiden
pointeret at to-spor slet ikke vil være nok, når det bliver Aarhus ring 3 efter
Undersøge prisen på 4 spor nu kontra 4 spor senere hen, herunder også om det overhovedet kan lade sige gøre med de
virksomheder og byporten som udvikler sig over de kommende år
Miljø kontra boliger
Vi kan allerede nu se i høringssvarene at bygherrer forventer at boligantallet er fixed, mens skov kan tilsidesættes, hvorfor
de nu foreslår endnu højere byggeri end 5 etager som der er lagt op til i planen. Hvordan vil man sikre at det ikke bare
bliver nedslagtning af al natur i skabelsen af profit for bygherrerne.
Man taler desuden om at Brændstrupkilen fortsat vil være relativ bred, hvordan skal det forstås, når den nu skæres
igennem, og hvordan vil man sikre et fortsat rigt naturliv.

Mvh
Morten Olesen
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS7043848
Dato for oprettelse: 2021-05-25 07:40:01

Afsender

Navn: Nanna Jahn Larsen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Vedr. Gående trafikanter.

Når man taler om miljø og bæredygtighed - så det jo fint der nævnes det med bus, men der bør jo også være muligt, at
komme gående hen til bussen eller cykelstien �

Nu jeg ikke kun gående - men også en der ikke kører bil eller bruger bil i min dagligdag.

Ved fx. blomstervej/honningvænget og det nyligt nye busstoppested til nr.14 (som iøvrigt har rigtig gode afgange) - der er
der jo kun fortov til den ene side og ingen cykelsti før bunden af vejen.

Nede ved enden - hvor vejen går hen imod rundkørslen ved Havkærvej til venstre og Blomstervej/Marienlystvej til højre er
der ingen mulighed for at krydse vejen, før rundkørslen - dog er der en cykelsti fra hjørnet.

Så hvis ikke bilisterne holder tilbage, hvilket iøvrigt sker sjældent, så det svært at krydse vejen og komme over til
busstoppestedet Blomstervej/Honningvænget.

Vejen er i forvejen stærkt trafikeret i de tidspunkter hvor der køres til og fra skole/arbejde mm.

For ikke at glemme de tunge lastbiler som jo skal ind og pålæsse/aflæsse på blomstervej og det sker også udenfor
dagtimerne.

Jeg savner muligheder/løsninger får gående trafikanter og dette generelt i Tilst.

Vh. Nanna Jahn Larsen
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS2055910
Dato for oprettelse: 2021-08-06 21:00:07

Afsender

Navn: Nicole Schneider
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Overvejelser ifm det nye byggeri

Overvejelser familien har gjort om at være nabo til projektet:
-Meget øget trafik, når det bliver den ny primær alternativ vej for at undgå bredskiftevej/viborgvej krydset
- yderligere misligholdelse af området, som i forvejen lider under en del affald fra byggerierne langs Blomstervej
- få fulgt op på allerede lovede lyskryds og cykelstier langs Blomstervej, og sørge for hurtig etablering heraf, så
sikkerheden for både bløde trafikanter og bilister øges
-Undgå 5 etager bygninger tæt på eksisterende byggeri
- Ikke tillade at kommunen bygger flere boliger før end Bredskiftevej er etableret og forbundet helt ud til Paludan-Müllers
vej, så Blomstervej aflastes
- sikre bedre offentlige transportmuligheder i den nye del af Tilst og den nye bydel
- prioritering af hurtig etablering af fortov/ cykelsti, så man som fodgænger og cyklist kan færdes sikkert på vejene i
bydelen, samt komme sikkert til og fra offentlig transport
- Ikke at gøre de offentlige transportruter længere ved først at gå igennem endnu en by
- gennemtænkt etableringsplan med offentlige daginstitutioner når der kommer så markant en stigning i befolkningen i
området, således at man kan få pasningsmulighed tæt på ens hjem
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS5831423
Dato for oprettelse: 2021-08-08 19:35:35

Afsender

Navn: Peter Mortensen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Udfordringer ved den nye by Marienlyst som bør adresseres

Etablering af boliger før infrastrukturen er på plads vil skabe sammenbrud i kryds:
Der lægges op til at bygge mellem 350-1000 boliger før end den nye vej er færdig, uagtet at det vil have meget store
konsekvenser for trafikken i området, herunder at krydsene Viborgvej/Hasle Ringvej og Herredsvej/Hasle Ringvej Krydset
formodes i kommunens egne dokumenter at være nær sammenbrud hvis man etablere disse boligere. Det er en meget
forfejlet tankegang og er desværre endnu en gang kun for at være “venlig” overfor bygherrerne. For hvordan kan man
konkludere at der kan etableres op mod 1000 flere boliger før der er lavet den nødvendige nye vej, når man samtidig
skriver at vejnettet som disse boliger skal er stærkt belastede. Selv 350 boliger vurderes at have meget store
konsekvenser for vejnettet. Hvorfor kører man ikke vej og by som et samlet projekt, da vejen jo er forudsætningen for
etableringen af den nye by.

Manglende vurdering af konsekvenserne ved nye boliger før vej er etableret ved Marienlystvej/Viborgvej:
I analyserne af trafikken har man ikke vurderet hvilke konsekvenser de op imod 1000 nye boliger vil have på krydset
Marienlystvej/Viborgvej. I spidsbelastningstidspunkterne ses allerede op imod 800 meter kø, som må forventes at blive
værre.

Overholdelse af tidsplaner for nye vejforhold:
I Tilst har vi oplevet at en simpel ting som et lyskryds, der skulle etableres i mellem Marienlystvej og Bredskiftevej i
september 2019 endnu ikke er etableret. Kommunen har fortalt os at der selvom i lokalplanen står, at man ikke må
ibrugtage de nye boliger på Gasagrunden før lyskrydset er lavet, har man valgt at se bort fra dette og lave en dispensation.
Denne dispensation har vi dog ikke kunnet fremfinde eller kunne få nogle i kommunen til at finde.
Hvis et simpelt lyskryds kan forsinkes 2 år indtil videre, hvor længe vil en ny vejs tidsplan så kunne forventes at skride, og
de 1000 boliger som må etableres op til 2 år før vejen er klar, kan jo reelt set resultere i at være 3-4 år før en vejen er klar.

Kollektiv trafik:
I planerne er der lagt op til at området skal have en god kollektiv trafikbetjening med busruter. Der står i materialet at
“Området skal indrettes med mulighed for etablering af busrute fra midtbyen og fra Skejby til og igennem området og
videre f.eks. Tilst og/eller Lisbjerg.”.
Vi vil gerne have en garanti for at man ikke laver busruterne til Tilst endnu længere end de allerede er. I forvejen er
bustiden til Tilst meget lang og den bruges også til den videre trafik til Sabro, så at gøre linjeføringen endnu længere ved at
køre igennem et nyt byområde vil risikere at fjerne folk fra den kollektive trafik.

Flow af den nye vej:
Det virker ikke til at man har taget højde for konsekvenser af den mindre nye lokalplan x140 samt konsekvenserne af
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”Byporten” med 40.000 etagemeter og et stort antal arbejdspladser som der pt bygges kraftigt på.

Trafik flytning fra den ny vej over til bredskiftevej - blomstervej som følge af meget store køer når biler skal forsøge at
komme af den nye vej og ind på viborgvej:
Vi er voldsomt bekymrede for trafikflowet på den del af den nye vej som kaldes den sydlige delstrækning
Ved Blomstervej er der lagt op til et lyskryds (ved den sorte pil) som er ca. 700 meter fra Viborgvej. Pre-corona var der
myldretid op mod 800 meter kø på Marienlystvej ud mod rundkørslen markeret med lilla, denne vej er lige som den nye vej
to spors. Dvs. vi kan forvente at bare med den nuværende trafik vil køen bare flytte over på den sydlige delstrækningen.
Konsekvensen af dette er, at det bliver svært at komme fra Blomstervej ud på den nye vej, samt endnu værre, at man
bilister må formodes at tage en “genvej” ved at dreje fra den nye vej over blomstervej og ned igennem rundkørslen ud til
Viborgvej.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS8858467
Dato for oprettelse: 2021-06-11 15:37:48

Afsender

Navn: Rasmus Gross Søgaard
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Bevarelse af supercykelsti og etablering af cykelsti langs Bredskiftevej

I forbindelse med forlængelsen af Bredskiftevej til Søftenvej er det vigtigt at prioritere den nuværende supercykelsti fra Tilst
til Brendstrup skov/Hasle. Det kunne ske ved, at der blev etableret en cykel-/gangbro (eller alternativt tunnel) under den
nye Bredskiftevej, så cyklister og gående ikke skal krydse vejen.
Det vil desuden være i god overensstemmelse med Aarhus kommune klimamål og ønske om flere cyklister at sikre en
uhindret supercykelsti fra Tilst og ind til byen.

Derudover er der allerede nu cyklister og gående på Bredskiftevej, hvor der hverken er fortov eller cykelsti, så i forbindelse
med den nye vej, bør man indtænke de gående og cyklende, som bevæger sig på tværs til/fra Viborgvej.

Rasmus Gross Søgaard tilføjede et høringssvar den 09-Aug-2021. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:

Som det fremgår af de fire høringssvar (nedenfor) fra vores grundejerforening, så har vi som privatpersoner flere
bekymringer i forhold til det nye område, mestendels baseret på tidligere dårligere erfaringer og manglende planlægning.
Til eksempel kan det nævnes, at der nu bygges ny institution på Holmstrupgårdsvej, hvilket er langt fra de seneste nye
boliger ved den gamle GASA-grund og Blomstervej. Dertil bygges en institution på et område, der hidtil har hørt til Tilst
skole. Der er altså tidligere ikke blevet reserveret de nødvendige arealer, da der senest er bygget i området.
Ligeledes er det også allerede nævnt i indtil flere høringssvar, at der mangler at blive etableret lyskryds og cykelsti i
forbindelse med byggeriet på den gamle GASA-grund (Pollen- og Honningvænget).
Vi frygter at denne manglende planlægning vil føre til underdimensionering af offentlige institutioner, skole, fritidsaktiviteter
og ikke mindst et trafikalt kaos, hvor vi allerede nu oplever lange kødannelser på Marienlystvej og Blomstervej i hhv.
morgen- og eftermiddagstrafikken.

Jeg tilkendegiver at jeg er fuldt ud enige i de fire høringssvar, der der indsendt af grundejerforeningens bestyrelse:
Natur og byggehøjde:
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5299
Dimensionering af den nye vej
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5302
Kollektiv trafik og insitutioner
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5303
Om ikke at bygge boliger før infrastrukturen er på plads
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5296
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Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS5274655
Dato for oprettelse: 2021-08-09 09:16:21

Afsender

Navn: Sophie Ngo
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringssvar

Jeg tilkendegiver at jeg er enig med høringssvarene fra grundejerforeningen Østermarken.
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS0250673
Dato for oprettelse: 2021-08-02 14:16:22

Afsender

Navn: Stefan Daugbjerg og Henriette Gregersen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Medtagelse af det sidste større jordlod i 8200 Århus N

Høringssvar til udvikling af naturbydelen Marienlyst.

Generelt ser vi på forslaget med stor interesse og på udviklingen af vores område som et naturligt næste skridt i
byudklingen i Århus Kommune. Det er dog også med vemod i sindet, da vi bor på matrikelnummer 16F - en familie
ejendom fra 1927 hvortil vi har 6,5 hkt. landbrugs jord som bruges til hestehold, udeliv og opdyrket landbrugsjord.
Vi vil dog gerne i dette høringssvar påpege vigtigheden af, at der medtages dette sidste areal af beboeligt landbrugsjord,
som er vores jord. Se venligst vedhæftede.

Vi vil gerne understrege det med følgende to argumenter;

1: Grundlaget for vores ejendom og vores liv på vores ejendom kompromitteres når der planlægges at bygge lige op af
skellet til vores have hus og jord med heste og udendørsliv. Vi ser det som en væsentligt forringelse af vores
herlighedsværdi og i det hele taget en forringelse af vores ejendom når der bygges så tæt på vores jord. Som det ses i det
vedhæftede vil en naturlig afgrænsning af området vel naturligt gå ved det sidst bebyggede større jordlod, hvor der naturligt
skeles mellem bebygget areal (“by”) og opdyrket landbrugsjord.

2: Vores jord ligger lige på højderyggen med udsigt udover Egådalen og vil derved kunne lægge jord til noget af det
smukkest beliggende bebyggelse, ligesom det vil ligge længst væk fra den planlagte vejføring til Søftenvej. Derfor virker
det indlysende, at arkitekter og bygherre vil kunne se et potentiale til at bebygge et sådan areal.

Den planlagte skovrejsning kan foregå ret tæt på skellet til vores jord mod nord/ Nord-Vest, for dermed også at skabe et
rekreativt skovareal tæt på den nye bydel.

En sidste pointe er, at infrastruktur i form af stisystem til Tilst og dermed skole, dagtilbud og dagligvarehandel er etableret.
Det binder vores jord og den forslåede bydel sammen med resten af Tilst, hvilket vi som meget aktive borgere i Tilst ser
som centralt i udviklingen af Tilst som bydel.

De bedste hilsner
Henriette og Stefan
 
 
 

Side 694



194/197

Side 695



195/197

Side 696



196/197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst 

samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

 

Thomas Duus Hansen 

Privatperson 

 

HS5855889 

H308 

 

 

  

Side 697



197/197

9-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst samt Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017
Høringens ID: 308
Høringssvarets sagsnummer: HS5855889
Dato for oprettelse: 2021-08-09 17:47:57

Afsender

Navn: Thomas Duus Hansen
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Høringssvar vedr. udviklingsplan for Marienlyst

Jeg tilkendegiver at jeg er fuldt ud enige i de fire høringssvar, der der indsendt af grundejerforeningens bestyrelse:
Natur og byggehøjde:
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5299
Dimensionering af den nye vej
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5302
Kollektiv trafik og insitutioner
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5303
Om ikke at bygge boliger før infrastrukturen er på plads
https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5296

https://deltag.aarhus.dk/node/308/ticket/5302?fbclid=IwAR0dYIeiyA8bTN53Cfj0A_n_MFfGU6JmU2M7HRITtOOwAx1wtGx
Ca3s5lWc
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FORENING / ORGANISATION                

Beboerne i Kasted 
V. Søren Follmann  

1 4 Imod den vestlige linjeføring af vejen, henvises til at dette vil påvirke større 
paragraf 3 områder, samt til stor gene for beboerne i området ved Kasted. 
Det vil være skæmmende for ådalen og Kasted å.  
Det påpeges at Kasted vandværk forsynes en stor del af Aarhus med 
drikkevand og der spørges i forlængelse heraf ” hvor meget forurening der vil 
komme ved at føre en vej igennem og tæt på mange af de 
drikkevandsområder den østlige vejføring vil ramme. Hvor meget microplast, 
tjære og gummi, fra biler og vej vil sive ned i det grundvand vi alle drikker? ”  
Lad os sammen finde den gode løsning, vi tror vi kan bidrage med megen 
viden, der gør at vi finder en bedre løsning, enden meget dyre østlige 
løsning, som forbinder til en overbelastet vej hvor alt står stille. Vil i bevare 
landsbyen Kasted og den helt unikke natur hvor vi tapper vores drikkevand? I 
råder over vores unikke område herude, i så tilfælde skal i IKKE vælge den 
vestlige linjeføring der vil ØDELÆGGE alt dette. 

  X X     X    

Fællesrådet Tilst, True og Skjoldhøj (v. 
Allan Petersen 

2 7 Betydelig mængde tilflyttere til Tilst samt den planlagte nye bydel vil betyde 
betydelig forværring af den trafikale situation. Der opfordres til at Aarhus 
Kommune ser på helheden for trafiksituationen i hele Tilst, ikke blot på 
vejforbindelsen og den nye bydel.  
Byggehøjden påtales med de fem etager og det kræves at kommunen har en 
fast holdning til hvor meget højt byggeri der må være tilladt, samt stilles krav 
til maksimalt at tillade 2 etagers-bygninger til bolig.  

x  X X X X X X  X X X 
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Derudover bør kommunen stille krav til bygherre om at 
højspændingsledninger nedgraves, da dette ikke hører hjemme i et 
boligkvarter.  
Det påtales at der ikke er planlagt cykel- og gangstier inde i området væk fra 
den tunge trafik, og det kræves at kommunen stiller krav til bygherre om et 
sammenhængende stisystem hvor børn kan færdes uden at skulle krydse 
trafikerede veje.  
Det påpeges og problematiseres at Aarhus Kommune kan gøre indhug i den 
eksisterende Fredsskov. Derudover påpeges det at det IKKE er 
tilfredsstillende ved fældning at etablere tilsvarende skov andetsteds, da den 
nuværende skov har sin værdi i sin nuværende stand. I forlængelse heraf 
kaldes det søgt at den planlagte bydel kaldes en ”naturbydel”, når man 
således fravælger et rekreativt skovområde til fordel for boliger.  
Der stilles forslag om at det prioriteres at afsætte en kile mod nord til 
skovrejsning.   

Grundejerforeningen Østermarken 
V. Dennis Cassøe 

3-6 11-23 Naturbydelen, Fredsskov mm.  
Det gives udtryk for bekymring for forholdet mellem natur og boliger og der 
spørgers ”hvordan vil man sikre at det ikke bare bliver nedslagtning af al 
natur i skabelsen af profit for bygherrerne? Samt spøgres der til hvordan 
Brendstrupkilen kan bevares relativ bred, når nu den skæres igennem, 
”hvordan vil man sikre forsat rigt naturliv?”  
Derudover er der bekymring for højden af kommende byggeri, tæt ved 

X  X X  X X X X X  X 
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grundejerforeningen samt mod Storbylandsbyen. Det foreslås at der indføres 
en regel om at man kun bør bygge max en etage højere end det bygger som 
allerede findes tæt på.  
Det påpeges at der ved salg af fredsskov fra kommunes side skal sikres at 
denne ikke fældes, samt at der ved fældet fredsskov ikke bliver lavet ”ny 
skov” andet sted.  
Derudover påpeges og problematiseres det at der i omtalte område var 
planlagt skovrejsning som nu er sløjfet uden at man er kommet med 
alternative løsningsforslag.  
I forlængelse heraf spørges der hvordan navnet ”en naturbydel” harmonerer 
med at mindske skovrejsning, fælde fredsskov og samt placere 12.-14.000 
mennesker. Det kræves at man sikrer dyrelivet ved vandhullet ved 
bredskiftevej ved udvidelsen af denne.  
TRAFIK  
Det pointeres (og understreges at det hele tiden har været tilfældet) at to 
spor slet ikke er nok, især i lyst af at det over tid bliver til Aarhus ring 3. Det 
påpeges derudover at der i materialet ikke er lavet nogen analyse på hvad 
det vil koste at bygge fire-spor nu frem for at bygge det om for eksempel 10 
år, og der bedes i forlængelse heraf om at der laves analyse af prisen for fire 
spor nu, frem for om 10 år.  
Der gives udtryk for voldsom bekymring for trafikflowet på den del af den 
nye vej som kaldes den sydlige delstrækning. Samt lyskrydset ved 
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Blomstervej, tilkørsel fra Blomstervej og ud på den nye vej. Derudover 
påpeges det at man må formode at bilister tager en ”genvej” ved at dreje fra 
den vej over blomstervej og ned gennem rundkørslen ved Viborgvej og at 
man fra kommunens side har anerkendt dette problem men ikke har nogen 
løsning på det.  
Det påpeges ydermere i forhold til trafik at der ved den sydlige delstrækning 
mangler løsninger mod erhvervsområdet – og der udbedes yderligere 
trafikanalyser af dette område, samt at man i de kommende projektfaser 
foretager en analyse af kørselsmønstre og køretøjer i erhvervsområdet.  
Lyssignalet ved Bredskiftevej/Viborgvej påtales også, at man fra kommunens 
side har udtalt man ikke kan ændre det, og at dette vil betyde at man reelt 
ikke kan afvikle trafikken på vejen som der må forventes at opstå.  
Det påpeges som dybt problematisk at man planlægger at bygge mellem 
350-1000 boliger før den nye vej står færdig, samt at dette må formodes ar 
kunne føre til sammen brud for trafikken på de omkringliggende veje – Det 
beskrives som en forfejlet tankegang som kun er til for at være ”venlig” 
overfor bygherre. Der spørges hvorfor man ikke kører vej og by som samlet 
projekt, da vejen jo er forudsætningen for etablering af den nye by?  
Og i forlængelse heraf konkluderes det at såfremt man vælger at køre vej og 
by i to spor, må løsningen være at vejsporet skal være i mål, før end man gør 
i gang med byen.  
Opsummerende er den primære bekymring at der ikke kan afvikles 15-

Side 703



 
BYUDVIKLING AF MARIENLYST 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nr.  

 
 
 
 
 
 
 
Side 

 
 
 
 
 
 
 
Resumé 

B
yu

d
vi

kl
in

g 
 

A
fg

ræ
n

sn
in

g 
af

 b
yu

d
vi

kl
in

g 

V
ej

fo
rb

in
d

el
se

 

Tr
af

ik
 o

g 
st

ø
j 

C
yk

el
st

ie
r 

o
g 

re
kr

ea
ti

ve
 f

o
rb

. 
 B

æ
re

d
yg

ti
g 

b
yd

el
 

Sk
o

vr
ej

sn
in

g 
o

g 
fr

ed
ss

ko
v 

La
n

d
sk

ab
 o

g 
G

rø
n

 k
ile

 

N
at

u
r 

o
g 

d
yr

el
iv

 

O
ff

en
tl

ig
 s

er
vi

ce
  

Ko
m

m
u

n
ep

la
n

 s
p

ø
rg

sm
ål

  

P
ro

ce
ss

 

17.000 biler som døgntrafik – især i myldretiden.  
Kollektiv transport  
Der efterspørges en garanti for at man ikke laver busruterne til/fra Tilst 
endnu længere end hvad der er tilfældet i dag.  
Foreningsliv og institutioner  
Der udtrykkes stor bekymring for om området og udviklingsplanen rummer 
plads og konkrete tanker om institutioner og foreningsliv – og om dette vil 
lægge pres på Tilst. Der spørges ” Hvordan vil man så tænkt sig at finde plads 
til skole, vuggestuer, børnehaver, sportshaller og fritidsaktiviteter i området? 
” Det påpeges at de offentlige faciliteter skal være minimum på niveau med 
Tilst, samt at man skal sikre opbygningen af foreningslivet, således at dette 
ikke går udover naboliggende områder.  
Finansiering  
Der spørges helt konkret til beregninger på hvilken regning kommunen får i 
forbindelse med projektet, både i forhold til den store vej, de små mindre 
veje, institutioner, haller, skoler, parker, rekreative området mv. og hvordan 
man vil pengene til dette når man kun har et begrænset areal at sælge, 
herunder fredsskoven.  
 

Hasle Fællesråd  
v. Steen C. Saabye 

7 27 Det pointeres og problematiseres dybt at der ved følgegruppemøder ikke 
tages referat og at der ikke er orienteret om dette. Det forstås som en 
disrespekt og manglende værdisætning af følgegruppens, eksistens, indsats 

X  X X X X X X X X X 
 

X 
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og synspunkter. Fællesrådet har indsendt efterskrevet referat til denne 
høring fra omtalte møde.  
Navnet pointeres som modsigende, en naturbydel hvor man fælder 
fredsskov og standser planlagt skovrejsning.  
I forlængelse heraf skrives der, ”Så for os er det altafgørende, at der i 
forbindelse med byudviklingen ikke foretages reduktion af de nuværende 
naturområder, heri inkluderet fredskovsområderne.”  
Det problematiseres dybt at Aarhus kommune ikke har tænkt sig at fastholde 
den nuværende fredskov i området.  
Derudover påpeges det at det IKKE er tilstrækkeligt eller tilfredsstillende at 
man såfremt at man gør indhug i den eksisterende skov, vil etablere 
tilsvarende skov andetsteds. Da den nuværende skov har sin værdi i sin 
nuværende stand og placering. 
Og det problematiseres at Aarhus kommune og Naturstyrelsen derudover 
forinden havde planlagt skovrejsning i en stor del af det område, hvor 
kommunen nu ønsker, at den nye bydel skal ligge. 
Der gives udtryk for vigtigheden i at helhedsplanen realiserer og initierer 
benyttelse af offentlig transport, samt at vejstrukturerne sikrer mulighed for 
god kollektiv trafikbetjening med busruter, samt at der som minimum 
kommer en BRT eller A-busforbindelse til Paludan Møllers vej.  
En ÅTD på 17.000 biler ved den planlagte vejforbindelse vækker stor 
bekymring – og det pointeres i forlængelse heraf at andre veje i kommunen 
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med tilsvarende trafikmønstre er langt bredere end 2-sporet. I forlængelse 
heraf beskrives betænkeligheden ved kommunens løsning ved at kunne 
udvide senere, især finansieringen af en sådan løsning.  
Derudover beskrives bekymring ved den høje boligkoncentration i 
udviklingsområdet.  
 

Haveforening Marienlyst  
V. Formand Sidsel Kirketerp 

8 34 Bekymring for området mod øst.  
Indsigelse:OMRÅDE 250804RE BØR TAGES UD AF DET NYE RAMMEOMRÅDE 
250805BL Vi vil specielt opfordre til at intentionerne og visionerne i tidligere 
og gældende lokalplaner og kommuneplanstillæg respekteres ved 
planlægningen af byudviklingen på nuværende område 250804RE, så dette 
udtages af planen om at inddrage området i den nye rammeområde 
250805BL hvor det fastlægges til bolig- og erhvervsformål med en maksimal 
højde på 5 etager. 

            

Myndighed                

Aarhus Stiftsøvrighed 9 40 Stiftet anbefaler kraftigt den østlige vejforbindelse, idet en vestlig vejføring 
vil påvirke Kasted sogn, og dermed Kasted kirke negativt.  
Der skrives at stiftet gerne indgår i videre dialog om vejføring  

  X          

Miljøministeriet 10 45              

Virksomhed                

CEBRA architecture 11 49 CEBRA på vegne af Tækker Group og Omnia Invest udtrykker bekymring for 
om det er muligt at fastholde de grønne ambitioner med de tætheder, der er 
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angivet i høringen (2-3 etager og enkelte steder 5 etager) når udlæg til vej, 
offentlig service og regnvandshåndtering tages i betragtning. De foreslår at 
det maksimale etageantal øges med større udbredelse i hele byområdet i 
den kommende planlægning.    

Ejendomsudvikler (v. Lise Bliksted) 12 55 På vegne af bygherre og udvikler, 1927 Estate, er der fremsendt ønske om 
delvist at byudvikle på Bredskifte Allé 2, matr. 19a, Tilst By, Tilst. 
Grundejer har tidligere indsendt byudviklingsønske i forbindelse med 
indkaldelse af idéer og forslag til temaplanlægning for arealer til alle 
boligtyper. I den politiske behandling af anmodningen blev det beskrevet, at 
ønsket skulle afvente nærmere helhedsplanlægning for naturbydelen 
Marienlyst. Forslag til Helhedsplanen for Marienlyst foreligger nu, og de 
bemærker, at det pågældende areal ikke er inddraget i udviklingsplanen, 
men er udlagt til ”et grønt landskab, som skaber afstand mellem 
bysamfund”, som må anvendes til jordbrug mv. De redegør for de 
positive kvaliteter de foreslår en byudvikling vil kunne bringe til området og 
byen, og hvordan der fortsat er taget hensyn til omgivelserne.  

 x           

ELF Development/Bækhus Enge ApS 
(v. ELF Development A/S) 
 

13 65 ELF Development spørger til vejforbindelsen og forlægningen af 
Marienlystvejens østligste del samt etablering af nyt kryds 
ved Marienlystvej/Paludan-Müllers Vej, der til dels er beliggende på deres 
arealer. De anbefaler, at Aarhus Kommune undersøger tekniske, 
planmæssige og økonomiske forhold omkring vejen inkl. krydset og drøfter 
resultatet og konsekvensen heraf med dem som berørte grundejere.  

  x          
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Energinet Eltransmission A/S (v. Gitte 
Madsen) 

14 68 Eltransmission har ingen bemærkninger til Aarhus Kommunes forslag til 
"Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune”, der giver 
anledning til indsigelse. Men bemærker at deres elanlæg fremgår af kortbilag 
i den glædende kommuneplan 2017 (Retningslinjer, s 124), hvilket de er 
meget tilfredse med samt at redegørelsen i forslaget til 
kommuneplantillægget (s 13) fint nævner deres eksisterende 
elanlæg samt at der er begrænsninger i arealanvendelsen omkring det. De 
anbefaler, at afsnittet flyttes om under tillæggets retningslinjer. Samt 
endvidere bemærker at luftledningen150 kV Hasle-Mollerup ikke 
umiddelbart forventes at blive omfattet af de kabler der kan kabellægges 
inden for PSO-puljen. De kan derfor ikke entydigt sige om hvorvidt 
luftledningen bliver kabellagt pt. 

          X  

Grundejere (v. ELF Development A/S) 
 

15 76 Foreslår at VVM for vejen undersøger yderligere alternative linjeføringer.    x          

Interessenter og grundejere i 
udviklingsområdet (v. ELF 
Development A/S)  

16 83 En række grundejere og interessenter i byudviklingsområdet foreslår  
Alternative linjeføring af den nye vej, som de finder ligeværdige mht. plan, 
klima, natur, trafik og økonomi. De påpeger væsentlige 
habilitetsudfordringer ved Aarhus Kommunes valg af rådgivere til de udførte 
linjevalgsundersøgelser.  
Endeligt forklarer de at ejendommen Revelhøjvej 21, som konsekvens af alle 
de foreslåede linjeføringer (både i høringsmaterialet og -svarene) vil blive 
nedrevet eller blive nærmest uanvendelig som bolig og fritids-landbrug ved 

  x          
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udførelse af vejen. Og mener der skal laves en frivillig aftale med ejeren, der 
positivt imødegår ejeren og familiens reelle tab af ejendomsværdi og tab af 
bo- og livskvalitet, og som muliggør et tilsvarende alternativ i nærområdet. 

Landbrug & Fødevarer / Agro Food 
Park / Arla Foods / VikingDanmark / 
Horisont Hotel & Konference (v. Janne 
Pløen)  

17 90 Virksomheder mv. md relation til Agro Food Park ønsker ikke den østlige 
linjeføring af vejen da de mener det begrænse udviklingsmulighederne for 
Agro Food Park og erhvervsklyngen. De har bekymring i forhold til støjgener 
som vejen kan medføre i forhold til de arbejdspladser, som befinder sig, og 
som på sigt kommer, i Agro Food Park, herunder også i forhold til Horisont 
Hotel & Konference der er beliggende tæt ved det vejudlæg der er skitseret 
for den østlige linjeføring.  
 
De ønsker at opretholde stiforbindelse mellem Brendstrup-kilen og Agro 
Food Park. Og ønsker en plan for hvordan de forskellige områder i Skejby 
forbindes og skabe mulighed for at byens borgere kan få glæde 
af de naturskønne omgivelser.  
 
Grundejerne i Agro Food Park vil anmode om, at der i forbindelse med 
planlægning af busruter også tages hensyn til Agro Food Park, som siden 
2017 har været uden kobling til offentlig transport.  

  x x x        

Stadt A/S (v. Stadt A/S v/Ulrik 
Stengaard)  

18 97 Stadt henstiller til at lade muligheden for et eventuelt kryds ved Revelhøjvej 
udgå af udviklingsplanen samt til at sikre, at der langs Revelhøjvej i stedet 
udvikles et attraktivt landskabsstrøg med attraktive stier.  

x  x    x  x x   
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De ønsker at Marienlystvej ’klippes over’ ved det østlige ankerpunkt og at der 
kun er mulighed for gennemkørsel for bløde trafikanter og kollektiv 
transport. De finder det er afgørende for sammenhængen mellem skole og 
legeplads samt for etableringen af trygge stiforbindelser gennem bydelen, at 
’klippet’ i Marienlystvej for det første bliver etableret, så gennemkørende 
trafik undgås, for det andet at ’klippet’ kommer til at ligge ved den skitserede 
placering af skolen.  
De mener at det er nødvendigt for at få en sammenhængende by bør hele 
den vestlige del af byudviklingsområdet have vejadgang fra Forlænget 
Bredskiftevej via Marienlystvej.  
De opfordrer til, at Aarhus Kommune går i partnerskab med 
trafikselskaberne om planlægningen af fremtidige ruter og om forberedelse 
af bydelens infrastruktur på kollektiv trafikbetjening. 
Stadt foreslår, at der i den kommende planlægning indgår en første etape 
som omfatter byudvikling omkring det østlige ankerpunkt. 
Stadt opfordrer Aarhus Kommune til at træffe en formel beslutning om at 
igangsætte arbejdet med skolen samtidigt med vedtagelsen af 
udviklingsplanen.  
De ønsker gode stiforbindelser på tværs af den nye vej (forlænget 
Bredskiftevej) der nemmest bliver etableret med en forsænket vej.  
Stadt opfordrer Aarhus Kommune til i forbindelse med realiseringen af 
udviklingsplanen og vejprojektet at gentænke den samlede stistruktur i hele 
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den nordvestlige del af Aarhus.  
De opfordrer til, at der i disponeringen af fodboldbaner og idrætshaller tages 
hensyn til det samlede områdes karakter og indhold af aktivitetsmuligheder.  
Endeligt forklarer de at udviklingen af Marienlyst ikke kan stå for sig selv, og 
de opfordrer til, at erstatningsskov ikke udelukkende kan etableres inden for 
byudviklingsområdet men også kan omfatte skovrejsning uden for 
udviklingsplanens afgrænsning. 

Sweco Architects (v. Lene Sack-
Nielsen, Sweco Architects)   

19 104 Samme som nr. 12             

3. PRIVATPERSON                

Aage Grønberg 20 113 Foretrækker den østlige linjeføring af den nye vej.    x          

Alexander Jensen 21 115 Bakker op om høringssvar fra Grundejerforeningen Østermarken (nr. 3-6)             

Anette Nielsen 22 117 Mener ikke den nye bydel bliver hverken grøn eller landskabelig når der skal 
være en bebyggelsesprocent på 40 bliver der en bymæssig bebyggelse på 
bekostning af nuværende natur og fredskov. 
Bydelen bliver skåret over at en trafikeret forbindelsesvej/ring-3, og bliver 
ikke en sammenhængende enhed. Eksisterende infrastruktur er i forvejen 
belastet. Forbindelsesvejen bør etableres uanfægtet at byudviklingen 
skrinlægges.  
Vi tilslutter os Grundejerforeningen Østermarkens bidrag indsendt af Dennis 
Cassøe. 

x  x     x x    

Anna Kjær 23 119 Det beskrives som voldsomt, ugennemtænkt og respektløst overfor           X X 
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områdets nuværende beboere at tillade byggeri af 1.000 boliger inden 
vejforbindelsen til den nye bydel er på plads. I forlængelse heraf at udkørsel 
på Blomstervej vil belaste en i forvejen overbelastet vej, og skabe 5 års 
trafikkaos.  

Anne Houmann 24 121 På vegne af Blomstervænget 22, 34, 36, 38 og 40. De ønsker ikke Tilst 
Østervej/Marienlystvej som forbindelsesvej fra Tilst bymidte og 
tilkørselsvejen til den nye byudvikling forbi deres grunde. De har vist en 
alternativ vejføring udenom Blomstervænget.  

   x         

Anne Houmann 25 124 Bakker op om høringssvar fra Grundejerforeningen Østermarken (nr. 3-6)             

Anne Nguyen-Quy 26 126 Er bekymret for kombinationen af flere børnefamilier, dagtilbud og i forvejen 
helt umulige vejforhold. Beskriver at pasningstilbuddene ikke kan følge med 
og ligeledes er vejnettet omkring Tilst voldsomt belastet.  

   x      x   

Christel Bruun 27 128 Er ejer af ejendommen (Revelhøjvej 21), der er beliggende hvor linjeføringen 
af den nye vej er, ved den nordlige afgrænsning af byudviklingsområdet. 
Ejeren ønsker ikke en vej på- eller i nærheden af ejendommen, og 
anerkender ikke det foreliggende linjeføringsforslag som værende ordentlig 
undersøgt, validt eller fyldestgørende. Ønsker en grundig redegørelse for 
alternative linjeføringer. Alternativt en direkte dialog med Aarhus Kommune 
om den nye Brendstrupvejs ønskede forløb og konsekvenserne for 
ejendommen.  

x  x          

Dilek Cakar 28 133 Er bekymret for den lukkede del af Marienlystvej, der i dag er en fredelig vej 
som aktivt bliver brugt af rigtig mange borger til gåture mm. ed hunden 

   x         
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barnevognen samt løbeture. Og ønsker den ikke åbnet for trafik. 

Hanne Lange 29 135 På vegne af tre grundejere på Revelhøjvej, der grænser op til 
byudviklingsområdet.  
De er bekymrede for:  
Regnvandshåndtering, terrænforhold gør at vandet løbet ned imod dem og 
vil de være tilstrækkeligt beskyttede når der kommer meget hverdagsregn og 
ekstremregn eller skybrud.  
De ønsker Revelhøjvej lukket ved den nye vejforbindelse både for 
anlægstrafik i forbindelse med byggeriet og efter etablering af bydelen 
Marienlyst.  
De ønsker et bufferareal imod den nye bydel med en cykelsti, en grøn 
bræmme eller andre frie arealer så bebyggelse ikke kommer helt op til vejen. 
Og heller ikke højt byggeri tæt på dem, kun en- og toplansbebyggelse tæt 
ved vejen.  
De ønsker vejforbindelse nord for byudviklingsområdet med forbindelse til 
Paludan Mullers Vej, placeret endnu nordligere (på den anden side af 
bækken) mod Arla. 

x  x x         

Jan du Jardin Nielsen 30 139 Ønsker den østlige vejføring af den nye vej, at Revelhøjvej afkobles 
ved den nye vej i retning mod Kasted, at Revelhøjvej friholdes af tung 
kørende trafik i forbindelse med anlæg af vej og byområde. Endvidere 
vil de opponere mod at der etableres op mod 1000 nye boliger inden 

x  x x         
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den fornødne infrastruktur er på plads. 
Jesper Bremer Lund  31 143 Bakker op om høringssvarene nr. 3-6.              

Jesper Madsen 32 145 Ønsker vejinfrastrukturen på plads inden byudvikling. q   x x         

Jesper Uth 33 147 Vil gerne have vejen først da den er forudsætningen for etableringen af 
den nye by. Spørger hvordan idrætsfaciliteter bliver sikret. Anfægter at der 
skal være små grunde. Og spørger hvordan der bliver plads til naturen med 
den megen byudvikling? Hvordan sikre bæredygtigt byggeri? 

x  x x     x x   

Jette Dall 34 151 Foreslår at vejinfrastruktur omkring Tilst inden byudviklingen sættes i gang.    x x         

Jørgen Buhl 35 153 Ønsker den østlige linjeføring af den nye vej men forskydes 100-150 m i 
østlig retning.  
Særligt vedrørende ejendommen Revelhøjvej 21, ovenstående forskudte 
linjeføring (samt Aarhus Kommunes eget forslag) vil i realiteten eliminere 
ejendommen Revelhøjvej 21, og de mener alle udviklere og interessenter 
inden for udviklingsområdet laver en frivillig aftale med ejeren, der positivt 
imødegår ejeren og familiens reelle tab af ejendomsværdi og tab af bo- og 
livskvalitet, og som muliggør et tilsvarende alternativ i nærområdet. 

            

Jørgen og Lisa Helbo 36 157 Foreslår en 5-10 meter bred sti der skal gå langs haverne til husene der 
allerede ligger ud mod marken og ud mod det der indtil videre er foreslået til 
at skulle indeholde en stor fodboldbane og skole.  
De er bekymrede for den tunge trafik der vil følge med i det nye byggeri og 
frygter at skulle bruge Marienlystvej som cyklister og gående. Også set i 
sammenhæng med Bækhusvej, der bliver brugt af cyklister som adgangsvej 

   x    x     
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til cykelsti og gangsti på Paludan Müllers Vej.  

Karen Rasmussen 37 159 Bakker op om høringssvarene nr. 3-6.              

Keld Fisker Jensen 38 161 Bakker op om høringssvarene nr. 3-6. Og ønsker den 4 sporede vej etableret 
før byudviklingen.  

  x          

Lars Høst 39 163 Bakker op om høringssvarene nr. 24.  
Og supplerer at det er nødvendigt at etablere en tilstrækkelig vejudbygning, 
for at afvikle den forøgede trafikmængde, skal ske forud for eller i takt med 
etablering af ny bebyggelse, altså uden væsentlig gene for nuværende 
beboere grænsende op til den nye bydel.  
Mener det er en god ide at lukke for gennemkørende trafik på marienlystvej 
og mener det med fordel kan være lige før 90 gr. Knækket så sidste sidevej 
sydfra bliver Tulipanhaven. Og ønsker den blinde del af Marienlystvej 
bibeholdt som sådan. Ikke højt byggeri. Der skal være gode forhold til 
gående, løbende, cyklister (forskellige spor) og natur som et samlet område. 
Ønsker et mere udbygget net af offentlig transport.  

x   x x        

Linda Bruhn Jensen 40 166 Ønsker at bevare Marienlystvej som gennemfartsvej som én af de eneste 
muligheder for at komme fra Tilst og til Nordbyen/Skejby, hvis man gerne vil 
undgå Viborgvej. 

   x         

Marcus Torp 41 168 Ønsker vej og by som et samlet projekt, da vejen jo er forudsætningen for 
etableringen af den nye by, ellers vil krydsene Viborgvej/Hasle Ringvej og 
Herredsvej/Hasle Ringvej jf. Aarhus Kommune egne dokumenter være nært 
sammenbrud. Men er også bekymret for den fremtidige trafikbelastning i 

x  x x     x    
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tilslutningen til Viborgvej 
Efterspørger lyskryds, der skulle etableres imellem Marienlystvej og 
Bredskiftevej.  
Ønsker om at den kollektive trafik til Tilst ikke bliver forringet som følge af 
byudviklingsprojektet.  
Der skal være den nødvendige kapacitet med skole, daginstitutioner samt 
sport og fritidsfaciliteter i den nye bydel.  
Vil ikke have for højt byggeri og slet ikke tæt på naboerne.  
Og ønsker der bliver passet på dyrelivet.  

Marie Kjellerup Thesbjerg 42 172 Vil ikke have boligudvikling uden at sikre den fornødne infrastruktur med 
vejforbindelse direkte til Bredskiftevej og Viborgvej. Vejadgang længere mod 
nord/øst kan muligvis ske på et senere tidspunkt, men Blomstervej skal ikke 
bære mere trafik på bekostning af byudvikling. Vil ikke have for højt byggeri.  

x  x x         

Michael Sand 43 174 Kommenterer byudviklingen med den anke at kommunen har indvilliget i at 
planlægge for et gigantisk byområde, hvor det før længe havde været planen 
at der skulle ske skovtilplantning, og rekreativ anvendelse. 

x            

Morten Olesen 44 177 Ønsker vej og by som et samlet projekt, da vejen jo er forudsætningen for 
etableringen af den nye by, ellers vil krydsene Viborgvej/Hasle Ringvej og 
Herredsvej/Hasle Ringvej jf. Aarhus Kommune egne dokumenter være nært 
sammenbrud. Men er også bekymret for den fremtidige trafikbelastning i 
tilslutningen til Viborgvej 
Efterspørger lyskryds, der skulle etableres imellem Marienlystvej og 

x  x x         
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Bredskiftevej.  
Ønsker om at den kollektive trafik til Tilst ikke bliver forringet som følge af 
byudviklingsprojektet.  
Der skal være den nødvendige kapacitet med skole, daginstitutioner samt 
sport og fritidsfaciliteter i den nye bydel.  
Vil ikke have for højt byggeri og ønsker der bliver passet på den rige natur. 

Nanna Jahn Larsen  45 180 Der efterlyses løsninger for blødetrafikkanter. Det påpeges at Blomstervej er 
stærkt trafikeret, at der ikke er sikre overgange eller tilstrækkeligt fortov og 
cykelsti – dette gør det usikkert at komme til bussen.  

  X X X        

Nicole Schneider  46 182 Meget øget trafik, når det bliver den ny primær alternativ vej for at undgå 
bredskiftevej/viborgvej krydset. Er bekymret for anlægsperiodens affald mm. 
og ønsker fulgt op på allerede lovede lyskryds og cykelstier langs 
Blomstervej. Undgå 5 etager bygninger tæt på eksisterende byggeri. Ikke 
flere boliger før end Bredskiftevej er etableret og forbundet helt ud til 
Paludan-Müllers vej, så Blomstervej aflastes. Sikre bedre offentlige 
transportmuligheder i den nye del af Tilst og den nye bydel. Prioritering af 
hurtig etablering af fortov/ cykelsti, så man som fodgænger og cyklist kan 
færdes sikkert på vejene i bydelen, samt komme sikkert til og fra offentlig 
transport. Ikke at gøre de offentlige transportruter længere ved først at gå 
igennem endnu en by. Gennemtænkt etableringsplan med offentlige 
daginstitutioner når der kommer så markant en stigning i befolkningen i 
området, således at man kan få pasningsmulighed tæt på ens hjem 

x  x x x     x   

Side 717



 
BYUDVIKLING AF MARIENLYST 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nr.  

 
 
 
 
 
 
 
Side 

 
 
 
 
 
 
 
Resumé 

B
yu

d
vi

kl
in

g 
 

A
fg

ræ
n

sn
in

g 
af

 b
yu

d
vi

kl
in

g 

V
ej

fo
rb

in
d

el
se

 

Tr
af

ik
 o

g 
st

ø
j 

C
yk

el
st

ie
r 

o
g 

re
kr

ea
ti

ve
 f

o
rb

. 
 B

æ
re

d
yg

ti
g 

b
yd

el
 

Sk
o

vr
ej

sn
in

g 
o

g 
fr

ed
ss

ko
v 

La
n

d
sk

ab
 o

g 
G

rø
n

 k
ile

 

N
at

u
r 

o
g 

d
yr

el
iv

 

O
ff

en
tl

ig
 s

er
vi

ce
  

Ko
m

m
u

n
ep

la
n

 s
p

ø
rg

sm
ål

  

P
ro

ce
ss

 

Peter Mortensen 47 184 Ønsker vej og by som et samlet projekt, da vejen jo er forudsætningen for 
etableringen af den nye by, ellers vil krydsene Viborgvej/Hasle Ringvej og 
Herredsvej/Hasle Ringvej jf. Aarhus Kommune egne dokumenter være nært 
sammenbrud. Men er også bekymret for den fremtidige trafikbelastning i 
tilslutningen til Viborgvej 
Efterspørger lyskryds, der skulle etableres imellem Marienlystvej og 
Bredskiftevej.  
Ønsker om at den kollektive trafik til Tilst ikke bliver forringet som følge af 
byudviklingsprojektet.  

            

Rasmus Gross Søgaard 48 187 Opfordrer til prioritering af nuværende supercykelsti til Brendstrupskov / 
Hasle. Foreslår at der etableres cykel/gangbro eller tunnel til nye 
bredskiftevej.  
Bakker op om høringssvarene nr. 3-6 

  X  X        

Sophie Ngo 49 190 Bakker op om høringssvarene nr. 3-6             

Stefan Daugbjerg og Henriette 
Gregersen 

50 192 Påpeger vigtighed af at matrikel nr 16F ikke medtages i kommuneplanstillæg. 
Det ses som en væsentlig forringelse af herlighedsværdi for afsenders 
ejendom når der planlægges at bebygges så tæt på skellet til dennes have, 
ejendom og heste. Derudover påpeges det at der med størst sandsynlighed 
vil blive bebygget der såfremt dette jordlod medtages, grundet vejføring og 
topografiske forhold.  
Der er vedhæftet billede med markering af omtalte matrikel NR. 16  
 

 X           
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Thomas Duus Hansen 51 196 Bakker op om høringssvarene nr. 3-6             
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BILAG 6: TEKNIK OG MILJØS GENNEMGANG
AF OG KOMMENTARER TIL
HØRINGSSVARENE



Bilag 6 

Teknik og Miljøs gennemgang af og kommentarer til høringssvarene.  

 

Indhold 
Indledning .......................................................................................................................................................... 1 

Mobilitet ............................................................................................................................................................ 2 

Den nye vej .................................................................................................................................................... 2 

Teknik og Miljøs kommentarer .................................................................................................................. 3 

Trafik i naboområderne ................................................................................................................................. 3 

Stier ................................................................................................................................................................ 5 

Kollektiv trafik ................................................................................................................................................ 5 

Trafikstruktur i byudviklingsområdet ............................................................................................................ 5 

Natur, fredskov og skovrejsning ........................................................................................................................ 6 

Naturinteresser.............................................................................................................................................. 6 

Skovrejsning ................................................................................................................................................... 6 

Regnvand ....................................................................................................................................................... 6 

Teknik og Miljøs kommentarer .................................................................................................................. 6 

Byudvikling......................................................................................................................................................... 7 

Offentlig service ............................................................................................................................................. 7 

Bystruktur, højder mm. ................................................................................................................................. 7 

Økonomi ........................................................................................................................................................ 8 

Afgrænsning af byudviklingsområdet ............................................................................................................ 8 

Teknik og Miljøs kommentarer .................................................................................................................. 8 

 

Indledning 
Teknik og Miljø har gennemført en offentlig høring om kommuneplantillægget for Byudvikling i Marienlyst, 

i tidsrummet 17. maj til den 9. august 2021. 

Der er indsendt i alt 51 høringssvar fra:  

 Fællesrådene i Tilst, Kasted, True og Skjoldhøj samt Hasle, Grundejerforeningen Østermarken, 

Beboere i Kasted, Haveforeningen Marienlyst 

 Aarhus Stift og Miljøministeriet 

 En række virksomheder her i blandt grundejere  

 Mange privatpersoner, naboer i Tilst, mv. 

Side 721



Høringssvarene er samlet i temaer og er resumeret og kommenteret i det følgende. Tal i parentes henviser 

til nummereringen i bilag med de samlede høringssvar.  

Høringssvarene har vi samlet i de tre temaer, Mobiliitet, Natur mm. samt Byudvikling.   

Mobilitet 

 Den nye vej  

 Trafik i naboområderne 

 Stier 

 Kollektiv trafik 

 Trafikstruktur i byudviklingsområdet 

 

Natur, fredskov og skovrejsning 

 Naturinteresser 

 Skovrejsning 

 Regnvand 

 

Byudvikling  

 Offentlig service  

 Bystruktur, højder mm.  

 Økonomi 

 Afgrænsning af byudviklingsområdet 

 

 

Mobilitet 

Den nye vej 
Mange høringssvar (1, 3-6, 7, 9, 15-16, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 30, 35, 38) handler om linjeføringen og nogle 

høringssvar angiver, hvorvidt de foretrækker den østlige eller vestlige linjeføring af ny vejforbindelse.  

Der er forslag om at flytte linjeføringen lidt mod øst igennem byudviklingsområdet, sådan, at den ikke 

berører ejendommen Revelhøjvej 21.  Nogle tvivler på, at en 2-sporet vej kan afvikle trafikken på 15.000 – 

17.000 biler i byudviklingsområdet. Og nogle høringssvar (blandt andre 2, 7) argumenterer for at den nye vej 

med det samme skal bygges med fire spor og at der ikke er kapacitet nok i krydset ved Blomstervej som vil 

medføre uhensigtsmæssig genvejstrafik.  

ELF Development og naboer på Revelhøjvej spørger til vejforbindelsen og forlægningen af Marienlystvejens 

østligste del samt etablering af nyt kryds ved Marienlystvej/Paludan-Müllers Vej og ønsker flere alternativer 

undersøgt. De ønsker en østligere linjeføring igennem selve byudviklingsområdet. Endeligt forklarer de at 

ejendommen Revelhøjvej 21, som konsekvens af de foreslåede linjeføringer vil blive nedrevet idet den 

nærmest bliver uanvendelig som bolig og fritids-landbrug ved udførelse af vejen. Ejeren af Revelhøjvej 21 

(27) ønsker ikke en vej på- eller i nærheden af ejendommen 
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Virksomheder mv. med relation til Agro Food Park (17) ønsker ikke den østlige linjeføring af vejen da de 

mener det vil begrænse udviklingsmulighederne for Agro Food Park og erhvervsklyngen. 

Teknik og Miljøs kommentarer 
Byrådet besluttede i april 2021 at arbejde videre med linjeføringerne igennem og nord for 

byudviklingsområdet, som fremgår af forslaget til kommuneplantillægget. Det videre arbejde består i at 

udarbejde skitseprojekt for de to linjer (som er ens igennem byudviklingsområdet) men deler sig i to 

alternativer nord for - en østlig og en vestlig. Og den sammenhæng en beslutning om at foretage en 

miljøkonsekvensvurdering (VVM) af de to vejlinjer. Arbejdet kan føre til justeringer af linjeføringen i forhold 

til konkrete miljøforhold. På baggrund af miljøkonsekvensvurderingerne tages der senere stilling til, om det 

er den østlige eller vestlige linje, der skal gennemføres – og om der skal ske mere væsentlige justeringer. 

Som indledning til arbejdet med miljøkonsekvensvurderingen vil der i en offentlig høring blive indkaldt ideer 

og forslag til emner. Heri er det muligt at foreslå justeringer af vejlinjerne. Først når skitseprojekt sammen 

med miljøkonsekvensvurdering er udført kan det afgøres, om enkeltejendomme bliver så berørt af vejlinjen, 

at de ikke kan opretholdes som beboelsesejendomme.  

Det indgår som del af skitseprojekteringen at se nøjere på udformningen af vejen igennem det eksisterende 

erhvervsområde omkring Bredskiftevej, hvor der er en udfordring i at ændre adgangene til 

erhvervsvirksomhederne på en sådan måde, at der skabes god trafikafvikling på strækningen og i krydset 

med Viborgvej. 

Trafikmodelberegningerne viser, at der ved fuld udbygning af byudviklingsområdet og øvrige planlagte 

udbygninger i Aarhus Nord (f.eks. Lisbjerg) kan forventes en trafik på op til 20.000 biler på den nye vej inde i 

byudviklingsområdet. En sådan trafikmængde kan godt afvikles på en to-sporet vej, forudsat at de 

signalregulerede kryds indrettes med kapacitet til at afvikle trafikken. (Trafikken svarer til trafikken på 

Silkeborgvej mellem Ringvejen og Ringgaden, hvor vejen er 2-sporet.) Der forventes at gå adskillige år, før 

der vil være behov for udvidelse til 4 spor. 

Hvis der sker forringelse af naturkvaliteter på stedet, vil der være kompenserende tiltag i områderne 

omkring, så der fortsat sikres gode levesteder for dyr og planter. Der er som anført i høringssvaret 

væsentlige drikkevandsinteresser i og omkring Kasted. Håndtering af overfladevandet vil derfor være et 

vigtigt emne i projektets realisering. Denne vurdering vil foregå i alle faser af projektet, så byudviklingen ikke 

bliver en hindring for de kommende års drikkevandsinteresser i området.   

Trafikstruktur i Aarhus Vest og Tilst 
Fællesrådet Tilst, True og Skjoldhøj (2), Grundejerforeningen Østermarken (3-6) samt mange naboer (21, 22, 

23, 25, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47) mener det er helt uforsvarligt at udvikle en ny bydel og 

begynde at etablere op mod 1000 boliger uden at etablere trafikinfrastrukturen først, det er først og 

fremmest den nye vej men også de tilslutninger og kryds, som ikke har den tilstrækkelige kapacitet. De 

mange nye beboere vil forværre en i forvejen meget belastet trafik. Aarhus Kommune skal i det hele taget se 

på helheden for trafiksituationen i Tilst området, ikke blot på vejforbindelsen og den nye bydel. Og at den 

nye vej bør etableres uanfægtet at byudviklingen skrinlægges.  

Teknik og Miljøs kommentarer 
Det er uundgåeligt, at etablering af nye boligområder med adgang til Marienlystvej eller til den nuværende 

Bredskiftevej vil betyde et større trafikalt pres på de eksisterende veje med større kødannelse især ved 

krydsene Herredsvej/Hasle Ringvej, Viborgvej/Bredskiftevej og Viborgvej/Hasle Ringvej. 
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Aarhus Kommune har dog besluttet, at en forsigtig og gradvis udbygning kan foretages, således at evt. op til 

1000 boliger kan tages i brug, før den nye vej er færdig. Teknik og Miljø er i færd med at udpege den bedste 

placering af disse tidlige boligområder - herunder vurdere, om de vil udløse større eller mindre 

ombygningstiltag på det eksisterende vejnet. 

Arbejdet med byudviklingsområdet har ikke givet anledning til en nøjere vurdering af hele vejstrukturen i 

Tilst, men i forhold til den kollektive trafikbetjening af Marienlyst indgår Tilst Østervej som en mulighed, som 

bus-vej.  

Trafikstruktur i og omkring byudviklingsområdet 
Beboere på Blomstervænget 22, 34, 36, 38 og 40 (24) ønsker ikke Tilst Østervej/Marienlystvej som 

forbindelsesvej fra Tilst bymidte og tilkørselsvejen til den nye byudvikling forbi deres grunde. De har vist en 

alternativ vejføring udenom Blomstervænget.  

(40) Ønsker at bevare Marienlystvej som gennemfartsvej som én af de eneste muligheder for at komme fra 

Tilst og til Nordbyen/Skejby, hvis man gerne vil undgå Viborgvej. 

(28) Er bekymret for den lukkede del af Marienlystvej, der i dag er en fredelig vej som aktivt bliver brugt af 

rigtig mange borger til gåture. Og ønsker den ikke åbnet for trafik.  

(41, 47) Efterspørger det signalregulerede kryds på Blomstervej ved GASA-grunden lyskryds, der skulle 

etableres imellem Marienlystvej og Bredskiftevej. 

(36) Bekymrede for om Marienlystvej bliver god til gående og cyklister. (39) Mener det er rigtigt at lukke for 

gennemkørende trafik på Marienlystvej og gerne lukke ved 90 graders svinget.  

Teknik og Miljøs kommentarer 
Den nye vej vil skabe den forbindelse mellem Viborgvej og Paludan Müllers Vej, som i dag sker via 

Marienlystvej. Teknik og Miljø forventer at den nye vej bliver attraktiv for bilister til og fra Viborgvej, sådan at 

det ikke bliver attraktivt at køre fra vejen gennem signalanlæg på Blomstervej og rundkørsel ved Havkærvej 

til Viborgvej. Det indgår som en del af projektet for den nye vej at ændre krydset ved Viborgvej, således at 

det får kapacitet til at afvikle trafikken i et godt serviceniveau. Ud fra vurdering af de trafikmodelberegninger, 

der er udført i forbindelse med forundersøgelsen for den nye vej, (indeholder fremtidig byudvikling både i 

Naturbydelen Marienlyst og i endnu ikke udbyggede lokalplanområder i Tilst) vil trafikbelastning på den 

sydlige del af Blomstervej (syd for indkørslen til Honningvænget) forblive på omtrent niveau som i dag, mens 

den uden den nye vej kan forventes at stige med ca. 40 – 50 %.  

Når Marienlystvej afbrydes som gennemkørende forbindelse til Skejby, reduceres trafikken på den nordlige 

del af Marienlystvej væsentligt. I 2019 var årsdøgntrafikken på Blomstervej ca. 4800 biler/døgn umiddelbart 

syd for Marienlystvej. Størstedelen af denne trafik vil forsvinde. 

Til gengæld er det foreløbigt forventet at lade en del af det nye byudviklingsområde vest for den nye vej 

blive adgangsbetjent fra Blomstervej. Der vil være tale om den del, der ligger direkte nord for boligkvarteret 

Blomstervænget og som derfor naturligt ligger i tilknytning til Tilst. Der kan være tale om en adgangstrafik på 

op til 3000 biler/døgn. Det er dog ikke umuligt at adgangsbetjene disse områder til den nye vej, og det vil i 

den videre bearbejdning blive genvurderet om og i givet fald hvor meget af det nye byområde, der skal 

adgangsbetjenes via Blomstervej – ligesom det vil blive overvejet nøjere, om adgangsbetjeningen skal ske ud 

til den blinde del af Marienlystvej eller om den kan føres mod øst og tilsluttes nord for Tulipanhusene. 
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Revelhøjvej 
Stadt (18) der er grundejer i området, ønsker ikke et eventuelt kryds ved Revelhøjvej.  De ønsker at 

Marienlystvej ’klippes over’ ved det østlige ankerpunkt (Skolen) og at der kun er mulighed for gennemkørsel 

for bløde trafikanter og kollektiv transport. De finder det er afgørende for sammenhængen mellem skole og 

legeplads samt for etableringen af trygge stiforbindelser gennem bydelen, at ’klippet’ i Marienlystvej for det 

første bliver etableret, så gennemkørende trafik undgås, for det andet at ’klippet’ kommer til at ligge ved den 

skitserede placering af skolen. De mener at det er nødvendigt for at få en sammenhængende by bør hele 

den vestlige del af byudviklingsområdet have vejadgang fra den nye vej (Forlænget Bredskiftevej) via 

Marienlystvej.  

Grundejere på Revelhøjvej (29) ønsker en vejforbindelse nord for byudviklingsområdet med forbindelse til 

Paludan Mullers Vej, placeret endnu nordligere (på den anden side af bækken) mod Arla. 

Teknik og Miljøs kommentarer 
Som en del af det videre arbejde med byudviklingsplanen, skal Marienlystvej have en nye udformning, blandt 

andet uden gennemkørende biltrafik og i der vil blive taget stilling til hvor den skal ”klippes” over.   

Revelhøjvej afbrydes for biltrafik, men føres over eller under den nye vej som stiforbindelse. Det er ikke 

planen, at der skal være adgang for biltrafik mellem det nye byområde og Revelhøjvej. Vejen er heller ikke 

egnet til kørsel med byggepladstrafik, og planlægningen vil blive tilrettelagt efter at undgå dette. 

Stier 
Ligeledes bliver der peget på at der skal tilvejebringes stisystemer (2, 17, 29) herunder forbindelser i Skejby – 

Agrofoodpark området. Og der er ønsker om gode stiforbindelser på tværs af den nye vej (forlænget 

Bredskiftevej) der nemmest bliver etableret med en forsænket vej. Og gode forhold for de bløde trafikanter 

(45).  

Teknik og Miljøs kommentarer 
Det er en af de overordnede målsætninger for den nye bydel, at der skal være et godt sammenhængende 

stisystem. Det skal være hurtigere og enklere at færdes på cykel end i bil. Stisystemet opbygges efter et 

princip om, at der skal være gode rekreative stier og transportstier, som direkte forbinder de vigtige 

funktioner i området - som fra bolig til skole -, men også stier med direkte tilknytning til stisystemer ud af 

området. Der vil eksempelvis blive etableret sti fra Paludan Müllers Vej langs Marienlystvej på tværs af den 

nye vej til Blomstervej og Tilst Østervej, og stier fra området til supercykelstien.  

Der planlægges for et stisystem, hvor det ved krydsning mellem vej og cykelsti vil være biltrafikken, der får 

vigepligt. Stiforbindelser på tværs af den nye vej vil blive etableret som tunneler eller på broer over vejen. 

Kollektiv trafik 
Fællesrådene, grundejerforeningen Østermarken, Agrofoodpark mfl. (2, 3-6, 7, 17, 18, 41, 44, 46 m.m.fl.) 

ønsker at den kollektive trafik bliver etableret inden byudviklingen samt at den kollektive trafikbetjening af 

Tilst ikke bliver dårligere forårsaget af omlagte og længere ruter. Som minimum en a-bus rute på Paludan 

Mølles vej. Og betjening af Agrofoodpark. Og (18) opfordrer til, at Aarhus Kommune går i partnerskab med 

trafikselskaberne om planlægningen af fremtidige ruter og om forberedelse af bydelens infrastruktur på 

kollektiv trafikbetjening. 
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Teknik og Miljøs kommentarer 
Det er planen, at byudviklingsområdet skal have god busbetjening. Det skal således være muligt nemt at 

komme til attraktiv kollektiv transport, hvis fremkommelighed på områdets vejnet er prioriteret, uanset hvor 

mange der bosætter sig i Marienlystområdet. 

Natur, fredskov og skovrejsning 

Naturinteresser 
Miljøstyrelsen (10) efterlyser en konkret vurdering af, hvilke konsekvenser kommuneplantillægget vil 

medføre for de naturinteresser, der i henhold til Aarhus Kommunes kommuneplans retningslinjer skal 

varetages inden for udpegningerne, herunder om funktionen af udpegningerne kan opretholdes. Endeligt 

bør der fremgå en vurdering af, hvorledes kommunens egne retningslinjer vurderes overholdt. Endvidere 

peger de på, at der er 5 vandhuller og ca. 14 ha fredsskov, og at der i forbindelse med planlægningen skal 

sikres tilstrækkelige bufferzoner omkring disse. Og de spørger hvordan det er konstateret, at der ikke er bilag 

IV arter inden for de enkelte skov- og naturlokaliteter, er der gennemført en feltundersøgelse.  

De understreger at der ikke er tale om indsigelse på planen.  

Skovrejsning 
Fællesrådet Tilst, True og Skjoldhøj, Grundejerforeningen Østermarken, Hasle Fællesråd samt en række 

beboere og naboer (2, 3-6, 7, 21, 25, 31, 33, 43 mfl.) problematiserer at en del af byudviklingsområdet var 

planlagt skovrejsning som nu er sløjfet uden at der er anvist alternative løsningsforslag. Og at der bliver gjort 

indhug i den eksisterende fredsskov, at naturen bliver ødelagt som følge af byudviklingen, hvordan bliver der 

plads til naturen.  

Stadt (18) forklarer at udviklingen af Marienlyst ikke kan stå for sig selv, og de opfordrer til, at 

erstatningsskov ikke udelukkende kan etableres inden for byudviklingsområdet men også kan omfatte 

skovrejsning uden for udviklingsplanens afgrænsning.  

Regnvand 
Grundejere på Revelhøjvej (ved den nordlige afgrænsning af byudviklingsområdet) (29) er bekymrede for om 

de kommende anlæg til regnvandshåndtering vil betyde et de vil blive oversvømmede.   

Teknik og Miljøs kommentarer 
Området er en del af et grønt og rekreativt forløb i en udpeget kile og der et mindre overlap med Det 

Grønne Danmarkskort.  Der er ikke planer om at reducere fredskoven. Fredskoven indgår som en aktiv del af 

planområdet, i den forstand, at skoven har et potentiale for at kunne udvikle sig til et sted med større 

diversitet inden for naturkvaliteter, samt en større oplevelsesværdi for de mange kommende indbyggere. 

Arealet forbliver kommunalt ejet og der er ikke planer om at ændre indholdet så det strider imod formål 

inden for den økologiske forbindelse eller Det Grønne Danmarkskort  

Der er meget lidt reel natur inden for planområdet. En stor del af arealerne består af dyrkede arealer i form 

af henholdsvis gartnerier i den sydlige del, og landbrug i den nordlige del af området. Den eksisterende 

beskyttede natur inden for området er i dag begrænset til 4 mindre søer. Derudover er det primært 

beplantning i ældre læhegn og haver, samt den kommunale skov der bidrager til biodiversiteten i dag. 

Området fungerer som fritidslandskab for de omkringliggende byområder.   

I den kommende planlægning vil der blive lagt vægt på at integrere de eksisterende naturkvaliteter. De 

eksisterende søer vil indgå i sammenhæng med andre grønne områder, og beskyttes i form af en 
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tilstrækkelig buffer omkring. Derved undgås påvirkning af de regnvandsløsninger der kommer til at indgå 

som en del af planen for området. Netop regnvandshåndteringen giver en forventning om, at der med flere 

åbne vandflader, kan indfinde sig ny biodiversitet på sigt.    

Der arbejdes med en overordnet grøn og blå struktur i området, som imødekommer den rekreative brug og 

færdsel i det nye byområde. Adgang og gennemgang for både gående og cyklister er vigtige emner i en 

kommende plan.  Byudviklingen vil påvirke det eksisterende dyreliv.  

Det er ambitionen at den natur der kommer til at præge byudviklingsområdet, bliver mere varieret, med 

større biodiversitet i form af bynatur, rekreative områder og områder af mere vild karakter. I etableringen af 

de ubebyggede arealer i den nye by, vil der til gengæld være et fokus på at etablere grundlaget, for at 

dyrelivet igen kan indfinde sig i området. Dog under den forudsætning, at området går fra at være intensivt 

dyrket, til at blive befolket af mange mennesker. I forslaget til udviklingsplan er der anvist hvordan det er 

ambitionen at etablere en zone af grønne og rekreative områder inden for byudviklingsområdet op mod 

Revelhøjvej.  

Inden for planområdet er der i Kommuneplan 2017 udpeget skovrejsningsarealer på 70 ha. Disse arealer vil 

ikke kunne realiseres som skov, når planområdet udvikles til by og vil dermed også påvirke den landskabelige 

indvirkning. 

Aarhus Kommune har en målsætning om 8.000 ha skov i 2030. Med planforslaget bliver 70 ha taget ud af 

regnskabet men med en rummelig udpegning i kommuneplanen vurderes det ikke at påvirke målet om skov.  

Planforslaget får dog konsekvenser for planlægningen om sammenhængende skov i Aarhus Nord og ift. at 

beskytte grundvandsressourcen i den vestlige del af planområdet. Skovrejsning kan også gennemføres uden 

for de udpegede skovrejsningsområder og for at opnå målet om sammenhængende skov bør det 

undersøges, om der kan gennemføres skovrejsning på nye arealer nord om planområdet, så der fortsat kan 

ske en kobling mellem Vestereng og True Skov.  

Planområdet indeholder ikke arealer udpeget til mulig ny natur. Det vurderes dog at der er potentiale for, at 

de arealer som udpeges til regnvandsbassin og klimatilpasning med tiden kan overgå til natur. 

Aarhus Kommune vil udarbejde både en regnvandsdispositionsplan i forbindelse med en kommende 

dispositionsplanlægning og regnvandshåndteringsplaner i forbindelse med kommende lokalplaner. 

Byudvikling 

Offentlig service 
Fællesrådet Tilst, True og Skjoldhøj (2) Grundejerforeningen Østermarken (3-6) samt beboere i Tilst (26, 41, 

44, 46 m.fl.) efterlyser at der bliver opført skole, vuggestuer, børnehaver, sportshaller og fritidsaktiviteter i 

området, minimum på niveau med Tilst, således at dette ikke går udover naboliggende områder.  

Bystruktur, højder mm.  
I mange høringssvar (2, 3-6 mfl.)  

Fællesråd og naboer er bekymret for højden på nyt byggeri i byudviklingsområdet (2, 7 m.fl.) og forslag om at 

det kun skal være muligt at bygge én etage højere end i de tilstødende områder, at der bliver indrettet et 

bufferareal (29 m.fl.) imod den nye bydel med en cykelsti, en grøn bræmme eller andre ubebyggede arealer 

så bebyggelse ikke kommer helt tæt på naboerne. Omvendt udtrykker CEBRA på vegne af Tækker Group og 

Omnia Invest (11) bekymring for om det er muligt at fastholde de grønne ambitioner med de tætheder, der 
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er angivet i kommuneplantillægget (2-3 etager og enkelte steder 5 etager) når udlæg til vej, offentlig service 

og regnvandshåndtering tages i betragtning. De foreslår at det maksimale etageantal øges med større 

udbredelse i hele byområdet i den kommende planlægning. (22) Mener ikke den nye bydel bliver hverken 

grøn eller landskabelig når der skal være en bebyggelsesprocent på 40 bliver der en bymæssig bebyggelse på 

bekostning af nuværende natur og fredskov. Yderligere bliver bydelen skåret over at en trafikeret 

forbindelsesvej/ring-3, og bliver ikke en sammenhængende enhed.     

Stadt (18) foreslår, at der i den kommende planlægning indgår en første etape som omfatter byudvikling 

omkring det østlige ankerpunkt. Stadt opfordrer Aarhus Kommune til at træffe en formel beslutning om at 

igangsætte arbejdet med skolen samtidigt med vedtagelsen af udviklingsplanen.  

Energinet Eltransmission A/S (14) forklarer at der er begrænsninger i arealanvendelsens ift. til deres el-

anlæg. De anbefaler, at afsnittet flyttes om under tillæggets retningslinjer. Samt endvidere bemærker at 

luftledningen150 kV Hasle-Mollerup ikke umiddelbart forventes at blive omfattet af de kabler der kan 

kabellægges indenfor PSO-puljen. De kan derfor ikke entydigt udtale sig om hvorvidt luftledningen bliver 

kabellagt pt. 

Økonomi 
Fællesrådet Tilst, True og Skjoldhøj (2) samt Grundejerforeningen Østermarken (3) ønsker et overblik over 

kommunens økonomi i forhold til den nye vej, øvrige veje, institutioner, haller, skoler, parker, rekreative 

områder mv.  

Afgrænsning af byudviklingsområdet 
Haveforeningen Marienlyst (8) mener at naboområdet mod vest, kommuneplan ramme 250804RE ikke skal 

indgå i byudviklingsområdet, men forsat være udlagt til rekreativ anvendelse.  

1927 Estate (12) ønsker at ejendommen Bredskifte Allé 2, matr. 19a, Tilst By, Tilst også skal indgå i 

byudviklingsområdet.  

(50) Ønsker ikke matrikel nr. 16F som en del af kommuneplantillægget.  

 

Teknik og Miljøs kommentarer 
I det videre arbejde med byudviklingsområdet vil Teknik og Miljø på baggrund af en mere detaljeret 

disponering af området fastlægge, hvor der skal være offentlig service og sikre plads til skole, sport og 

fritidsanlæg, daginstitutioner mm. i lokalplaner og tilhørende kommuneplantillæg.  

Udviklingsplanen, der er fremlagt sammen med kommuneplantillægget, indeholder et princip om en 

grøn/blå buffer mod Revelhøjvej og møde naboerne i lave højder. Ligeledes indeholder Udviklingsplanen en 

strategi om at bygge tættest omkring Marienlystvej og at byggeriet bliver lavere i periferien af 

udviklingsområdet. Den konkrete bebyggelseshøjde for projekter, vil blive defineret i kommende lokalplaner. 

Som en del af arbejdet med at disponere området indgår overvejelser om, hvor det er mest hensigtsmæssigt 

at placere de første etaper af byudviklingen. Et hensyn er, hvor vejadgangen kan tilvejebringes bedst inden 

den nye vej, er etableret samt hvor den nye by bedst bliver begyndt.   

Teknik og Miljø er i kontakt med Magistratsafdelingen for Børn og Unge om placering af skole.  
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Aarhus Kommune kan på nuværende tidspunkt ikke fremlægge en detaljeret økonomi for 

byudviklingsområdet, der er endnu mange udgiftskrævende anlæg mm. på et skitseniveau som det ikke er 

muligt fastsætte pris for. Salgsprisen for de kommunalt udbudte arealer er endnu underlagt fortrolighed.  

Teknik og Miljø anbefaler at fastholde den fremlagte afgrænsning af Byudviklingsområdet.  
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Baggrund 
Forslag til Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 samt tilhørende miljøvurde-

ring var fremlagt i offentlig høring fra den 17. maj til den 9. august 2021.  

 

I henhold til miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018) §13 stk. 2 

skal der i forbindelse med vedtagelse af en plan, hvor der gennemføres mil-

jøvurdering, udarbejdes en sammenfattende redegørelse, hvori der redegø-

res for: 

 

 hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, 

 

 hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlig-

hedsfasen, er taget i betragtning, 

 

 hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller ved-

tagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har 

været behandlet, og 

 

 hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på mil-

jøet af planen eller programmet. 

 

 

Miljørapporten 
For at belyse de miljømæssige konsekvenser af kommuneplantillægget og 

udviklingsplanen er der udarbejdet en miljørapport, hvori nedenstående em-

ner er behandlet. 

 

Arealforbrug, påvirkning af erhverv, grundvand, vandløb, skove og natur og 

kulturarv, støj, vejinfrastruktur, byens funktioner, energi og bæredygtighed 

og forholdet imellem. 

 

Gennem planlægning hvor der lægges vægt på bæredygtighed og beskyt-

telse af de naturgivne ressourcer, kan der udvikles en by, hvor indvirkningen 

begrænses bl.a. ved at: 

 

 Sikre mindre fodaftryk i område med sårbart grundvand og indrette 

byen, så forurening af grundvandet mindskes og der sikres en fort-

sat mulig grundvandsdannelse. 

 Tage hensyn til vandløbenes sårbarhed og tilbageholde regnvand i 

planområdet, hvor det også kan indgå i den rekreative indretning. 

 Tage hensyn til byens møde med det åbne land og mindske den 

landskabelige påvirkning. 

 Tage hensyn til byens indretning ift. støj fra erhvervsområde, heliport 

og den kommende store trafikvej 
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 Finde løsninger på barriereeffekten fra den store trafikvej, så der 

kommer en sammenhængende by.  

 Aarhus Kommune skal være CO2 neutral i 2030. Der er derfor behov 

for, at der er ekstra fokus på disse emner i forbindelse med udviklin-

gen af den nye by. 

 Arbejde med bæredygtige tiltag, som en løsning ift. ovenstående ud-

fordringer. 

 

Afværgetiltag 

Der er ikke behov for egentlige afværgetiltag, men for at de rejste emner 

indgår og håndteres i detaljeringen af planlægningen, herunder i forbindelse 

med helhedsplanen. 

 

Opsamling 

Samlet set konkluderes det i miljørapporten, at en vedtagelse af forslag til 

kommuneplantillæg nr. 97 vil kunne medføre: 

 

En ny bydel vil betyde en påvirkning af nærområdet ift. landskab, grundvand, 

vandløb, skovrejsning samt trafik og støj, som skal løses i den videre plan-

lægning. Desuden skal der i planlægningen arbejdes med at sænke byde-

lens behov for energi og finde løsninger der sikrer en bæredygtig bydel. 

 

 

 

 

Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er 
indkommet i offentlighedsfasen, er taget i be-

tragtning 
 

Miljørapporten har sammen med forslag Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 

været offentlig fremlagt fra den 17. maj til den 9. august 2021.  

 

Der er indsendt i alt 51 høringssvar fra:  

 Fællesrådene i Tilst, Kasted, True og Skjoldhøj samt Hasle, Grund-

ejerforeningen Østermarken, Beboere i Kasted, Haveforeningen Ma-

rienlyst 

 Aarhus Stift og Miljøministeriet 

 En række virksomheder her i blandt grundejere  

 Mange privatpersoner, naboer i Tilst, mv. 

 

Høringssvarene er samlet i temaerne:  

 

Mobilitet 

 Den nye vej  

 Trafik i naboområderne 
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 Stier 

 Kollektiv trafik 

 Trafikstruktur i byudviklingsområdet 

Natur, fredskov og skovrejsning 

 Naturinteresser 

 Skovrejsning 

 Regnvand 

Byudvikling  

 Offentlig service  

 Bystruktur, højder mm.  

 Økonomi 

 Afgrænsning af byudviklingsområdet 

 

Mange af høringssvarene relaterer sig til miljørapportens emner, (jf. indstil-

lingens Bilag 5 - Oversigt og resumé af høringssvar).  

 

De emner der har relation til høringssvarene er:  

 Arealforbrug og inddragelse af arealer til byvækst. 

 Påvirkning af grundvand og overfladevand, herunder klimatilpasning 

 Påvirkning af natur samt eksisterende skov og muligheden for ny 

skov, herunder eksisterende natur og skov i planområdet samt ny 

natur og mulige skovrejsningsområder i planområdet.  

 Påvirkningen af vejinfrastrukturen, herunder detailhandel og offentli-

ge funktioner.  

 Energi og bæredygtighed, herunder klima 

 

I indstillingens Bilag 6 - Teknik og Miljøs gennemgang af og kommentarer til 

høringssvarene, er Teknik og Miljøs stillingtagen til høringssvarene og kon-

klusionen er at Teknik og Miljø anbefaler, at bemærkningerne ikke giver 

anledning til ændringer i planforslaget og i miljøvurderingen. 

 

 

 

 

Vedtagelse af planen sammenholdt med vurdere-
de alternativer 
 

Forslag til Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017 sammenholdes alene med et 

såkaldt 0-alternativ - en situation, hvor planen ikke gennemføres, og den 

eksisterende anvendelse forsætter.  

 

Ved udarbejdelse af planlægning er det vurderet, at det kun er relevant at 

forholde sig til 0-alternativet. Dels fordi den nye planlægning er en konkreti-

sering af den eksisterende planlægning, og fordi bindingerne på arealet ikke 

gør det muligt at etablere boliger eller anden følsom arealanvendelse. 
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0-alternativet indebærer, at de gældende kommuneplanrammer fastholdes, 

der betyder at områdets nuværende anvendelse forsætter med spredt be-

byggelse, landbrug og skov.  

 

 

Integrering af miljøhensyn i planforslaget 
 

Emnerne i miljørapporten er integreret i forslag til Tillæg nr. 97 til Kommune-

plan 2017, som har været sendt i høring.  

 

Høring af berørte myndigheder og offentligheden har ikke givet anledning til 

ændringer af miljørapporten.  

 

I den kommende planlægning kan der planlægges for byudvikling ved at 

lægge vægt på bæredygtighed og beskytte af de naturgivne ressourcer, og 

indvirkningen skal begrænses bl.a. ved at: 

 

 Sikre mindre fodaftryk (befæstelsesgrad) i området med sårbart 

grundvand og indrette byen, så forurening af grundvandet mindskes 

og der sikres en fortsat mulig grundvandsdannelse. 

 Tage hensyn til vandløbenes sårbarhed og i nødvendigt omfang til-

bageholder regnvand i planområdet, hvor det også kan indgå i den 

rekreative indretning. 

 Tage hensyn til byens møde med det åbne land og mindske den 

landskabelige påvirkning. 

 Tage hensyn til byens indretning ift. støj fra erhvervsområde, heliport 

og den kommende store trafikvej 

 Finde løsninger på barriereeffekten fra den store trafikvej, så der 

kommer en sammenhængende by.  

 Aarhus Kommune skal være CO2 neutral i 2030. Der er derfor be-

hov for, at der er ekstra fokus på disse emner i forbindelse med ud-

viklingen af den nye by. 

 Arbejde med bæredygtige tiltag, som en løsning ift. ovenstående ud-

fordringer. 

 

Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 
Der er ikke behov for overvågning på det nuværende planniveau, men det 

skal bemærkes, at Aarhus Kommune løbende følger med i udviklingen i 

vandkvaliteten af grundvandet, påvirkningen af vandløb samt kapaciteten på 

vejene. 
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10. Lokalplan 1118, Område ved Høgemosevej 24, Ølsted – Endelig

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1118, område ved Høgemosevej 24, Ølsted,
samt Tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2017.

Resumé
På baggrund af anmodning fra privat ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for
55.000 m2 erhvervsbebyggelse i 1-3 etager i op til 15 meters højde og i ét punkt 6
etager i op til 30 meters højde.

Bebyggelsen disponeres som fire klynger. Kontorer og laboratorier placeres ved
gårdrum og grønne strøg, mens lager, haller m.m. placeres mod driftsflader og veje.
Centralt på grunden placeres en højere bygning som et landmark.

Lokalplanområdet er ca. 24 ha stort og rummer en landejendom, som nedrives.

Området afgrænses af infrastruktur, erhverv og landbrug og ligger i landzone.
Størstedelen omlægges til byzone. Området er omfattet af kommuneplanens
rammeområde 260508ER - Lisbjerg.

Forslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, som muliggør max.
tre etager og 12 meter. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg er gennemført
30. juni - 25. august 2021. Der indkom tre høringssvar.

Indstilling
At 1) forslag til lokalplan nr. 1118 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår
af indstillingens afsnit 5.4,

At 2) forslag til Tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,

At 3) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.3 og bilag 3

20.10.2021 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning
Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til
indstillingen.

Side 737



10 INDSTILLING



 

  Lokalplan 1118, Område ved Høgemosevej 24, Ølsted – Endelig side 1 af 8  

Indstilling 

 

Lokalplan 1118, Område ved Høgemosevej 

24, Ølsted – Endelig 

 

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1118, område 

ved Høgemosevej 24, Ølsted, samt Tillæg nr. 63 til Kom-

muneplan 2017. 

 

1. Resume 

På baggrund af anmodning fra privat ejer påtænkes der 

udarbejdet en lokalplan for 55.000 m2 erhvervsbebyggelse 

i 1-3 etager i op til 15 meters højde og i ét punkt 6 etager 

i op til 30 meters højde.  

 

Bebyggelsen disponeres som fire klynger. Kontorer og la-

boratorier placeres ved gårdrum og grønne strøg, mens 

lager, haller m.m. placeres mod driftsflader og veje. Cen-

tralt på grunden placeres en højere bygning som et land-

mark. 

 

Lokalplanområdet er ca. 24 ha stort og rummer en land-

ejendom, som nedrives.  

 

Området afgrænses af infrastruktur, erhverv og landbrug 

og ligger i landzone. Størstedelen omlægges til byzone. 

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 

260508ER - Lisbjerg.  

 

Forslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 

2017, som muliggør max. tre etager og 12 meter. Der er 

derfor udarbejdet et kommuneplantillæg.  

 

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Teknik og Miljø 

Dato 28. september 2021 
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Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommu-

neplantillæg er gennemført 30. juni - 25. august 2021. Der 

indkom tre høringssvar. 

 

2. Beslutningspunkter 

At 1) forslag til lokalplan nr. 1118 vedtages endeligt med 

de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.4, 

 

At 2) forslag til Tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2017 vedta-

ges endeligt, 

 

At 3) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillin-

gens afsnit 5.3 og bilag 3 

 

3. Baggrund 

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra privat 

bygherre, der vil sikre, at Teknologisk Institut fortsat kan 

drives og udvikle sig i Aarhus Kommune.  

 

4. Relationer til mål 

Lokalplanområdet ligger lige uden for byomdannelsesom-

rådet Lisbjerg, som udvikles over de kommende år.  

 

Lokalplanområdet ligger i forlængelse af Videnaksen, som 

følger Randersvej fra De Bynære Havnearealer til Skejby. 

Videnaksen forbinder de fleste af byens uddannelsesinsti-

tutioner og forskningsmiljøer. Teknologisk Institut har ak-

tiviteter inden for både uddannelse og forskning. 

 

Erhvervstemaplanen, vedtaget af Byrådet 24. marts 2021, 

omlagde dele af perspektivarealet til erhverv, så erhvervs-

rammen nu rummer hele lokalplanområdet.  

 

5. Sagsfremstilling 

5.1 Forslag til lokalplan 

Forslag til lokalplan er vedlagt som bilag 1 til indstillingen. 

 

Beliggenhed 

Lokalplanområdet ligger vest for Lisbjerg. Området af-

grænses mod syd af Djurslandsmotorvejen, mod nord af 

tracé for den kommende letbane, mod øst af den kom-
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mende forbindelsesvej mellem Søftenvej og Randersvej og 

mod vest af E45.  

 

 

 

Størrelse, anvendelse og zonestatus 

Området er ca. 24 ha og rummer en landejendom, som 

nedrives. De nærliggende områder rummer primært er-

hverv og landbrug. 

 

Lokalplanområdet ligger i landzone. Størstedelen omlæg-

ges til byzone.  

 

Lokalplanens formål 

Formålet med lokalplanen er at sikre udviklingsmuligheder 

for Teknologisk Institut, hvis nuværende placering i cen-

trum af Aarhus ikke imødekommer instituttets ønsker for 

fremtiden. Instituttet ønsker at samle flere faciliteter i ét 

campusområde og at sikre mulighed for udvidelser. 

 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af erhvervsbe-

byggelse i 1-3 etager, i et enkelt punkt op til 6 etager. Lo-

kalplanområdet inddeles i delområder med henholdsvis 

bebyggelse, åbne landskabsrum og parkering på terræn. 

 

Sydligst på grunden udlægges areal til regnvandsbassin. 

Den vestlige del fastholdes til landbrugsformål. 

 

Samlet set må der i lokalplanens delområde I opføres 

maks. 55.000 m² ny bebyggelse. Lokalplanen indeholder 

bestemmelser om maksimal bygningshøjde og etageantal. 

 

Etapevis udbygning 

Lokalplanområdet planlægges udbygget i etaper over en 

årrække i takt med instituttets udflytning og behov for ud-

videlse. Første etape udgøres af byggefelt A. Den præcise 

disponering af byggefelt B, C og D vil afhænge af de funk-

tioner, bygherre til den tid har behov for. Lokalplanen in-

deholder principper for placering og disponering, der, 

kombineret med retningslinjer for materialer og arkitekto-

nisk udtryk, sikrer, at det fuldt udbyggede campus frem-

står som en helhed. 
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Disponering af grunden 

Bebyggelse opføres som klynger af fritliggende bygninger i 

1-3 etager omkring gårdrum til hhv. ophold og drift. Cen-

tralt etableres en hovedbygning i op til seks etager. 

 

Arkitektur og materialer 

Tegl er det primære materiale. Bebyggelsen tilpasser sig 

terrænet i et enkelt formsprog og en afdæmpet farveskala. 

 

Landskab 

Der etableres et grønt bånd, Expo-landskabet, gennem 

bebyggelsen med faciliteter til faglige og rekreative formål, 

og hele bebyggelsen indrammes af beplantning.  

 

Mellem beplantningen og bebyggelsen løber Engdraget, et 

rekreativt englandskab med åbne vandrender, der afleder 

opsamlet regnvand. 

 

I den naturlige lavning i områdets sydøstlige hjørne etab-

leres et åbent regnvandsbassin, der opsamler og forsinker 

overfladevand fra både lokalplanområdet og vejvand fra 

forbindelsesvejen mellem Søftenvej og Randersvej. 

  

Intern infrastruktur 

En intern fordelingsvej kobles i det nordøstlige hjørne til 

den kommende forbindelsesvej mellem Søftenvej og Ran-

dersvej. 

 

Opholdsarealer 

Bebyggelsen skal i henhold til Kommuneplan 2017 etable-

re opholdsarealer svarende til 5 % af bruttoetagearealet. 

Disse etableres primært i gårdrum. En mindre del kan 

etableres i bebyggelsens kantzoner, hvor støjgrænserne 

dog ikke med sikkerhed kan overholdes. Kantzonerne ind-

rettes grønt og rekreativt i høj kvalitet, og kravet til op-

holdsarealer kan derfor, i henhold til Kommuneplan 2017, 

nedsættes med et tilsvarende areal. 

 

5.2 Forslag til kommuneplantillæg 

Forslag til tillæg til kommuneplanen indgår i bilag 1 til ind-

stillingen. 
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Lokalplanforslaget følger kommuneplanens mål om at ud-

vikle området til erhverv i henhold til Temaplan for er-

hverv. Lokalplanområdet ligger i forlængelse af Videnak-

sen, som er en af kommunens vækstakser og tæt på 

letbanens eventuelle etape 2.  

 

Lokalplanforslaget følger kommuneplanens mål og ret-

ningslinjer om, at nyt byggeri skal tilpasses landskabet og 

bidrage til at sikre nærhed til grønne byrum og landskaber 

for alle. 

 

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 

260508ER - Lisbjerg. Lokalplanforslaget er ikke i overens-

stemmelse med Kommuneplan 2017, som tillader byggeri i 

max. tre etager og på max. 12 meter. Lokalplanforslaget 

ledsages derfor af et forslag til kommuneplantillæg, som 

indgår i bilag 1. 

 

Tillægget foreslår, at den maksimale bygningshøjde hæves 

fra 12 til 15 meter. Forslaget begrundes med, at der i la-

boratorierne er særlige krav til tekniske installationer, ven-

tilation m.v. Herudover kan der være teknisk udstyr, der 

kræver særlig rumhøjde.  

 

En centralt beliggende bygning foreslås etableret i seks 

etager og 30 meters højde. Bygningen opføres i samme 

materialer og udtryk som de øvrige bygninger, men vil 

med sin højde være et landmark for bebyggelsen. 

 

Højhuspolitik 

Jf. Aarhus Kommunes Højhuspolitik skal der gennemføres 

en højhuskonsekvensvurdering, når der sker en overskri-

delse af kommuneplanens maksimale etageantal med 

mindst to etager. Kommuneplanrammen muliggør allerede 

erhverv i tre etager på arealet og i seks etager på arealet 

umiddelbart øst herfor, og grunden ligger i et byudvik-

lingsområde, hvor tæt og relativt høj bebyggelse forven-

tes. På den baggrund er det vurderet, at planerne ikke ak-

tiverer Aarhus Kommunes Højhuspolitik.  

 

Side 743



 

  Lokalplan 1118, Område ved Høgemosevej 24, Ølsted – Endelig side 6 af 8 

Det er i øvrigt vurderet, at den høje bebyggelse midt i lo-

kalplanområdet vil give virksomheden synlighed uden at 

dominere oplevelsen af landskabet, og at den er hensyns-

fuldt placeret midt på egen grund, så skyggekast ikke vil 

genere naboer. 

 

5.3 Forslag til besvarelse af høringssvar fra den offentlige 

fremlæggelse 

I perioden fra 30. juni til 25. august 2021 har forslag til 

lokalplan og kommuneplantillæg været fremlagt. Der ind-

kom i alt tre høringssvar fra henholdsvis en forening, en 

myndighed og en virksomhed. Emnerne er: 

- sikring af fremtidig forsyning med teleinfrastruktur 

- afstande til vejbyggelinje 

- fysiske og økonomiske gener 

- præcedens for højder 

- god landskabskarakter 

 

De modtagne høringssvar indgår i bilag 2 til indstillingen. 

Høringssvarene er refereret og kommenteret tematisk i 

bilag 3. Der er modtaget indsigelser fra følgende: 

 

1. Teleindustrien 

2. Vejdirektoratet 

3. Scan Ejendomme, Høgemosevej 29, v. Britt Møller 

Skovgaard Rump 

 

Teknik og Miljø foreslår, at høringssvar fra Teleindustrien 

giver anledning til følgende ændring i §9.22 i lokalplanfor-

slaget: 

 

”Dog er det i byggefelt F tilladt at opsætte mobilantenne-

systemer med en højde på op til to meter over tagfladen. 

Mobilantennesystemerne må ikke placeres nærmere faca-

den end en meter, de skal udføres, så de visuelle gener 

begrænses mest muligt, og de skal udføres i neutrale far-

ver eller i samme farve som den flade, de opsættes på, og 

således at de fremstår som en integreret del af arkitektu-

ren.” 

 

Teknik og Miljø foreslår, at øvrige høringssvar ikke giver 

anledning til andre ændringer i planforslagene. 
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5.4 Forslag til redaktionelle ændringer i lokalplanforslaget: 

 

- I forbindelse med intern revision af lokalplanforslag 

1156 og 1118 er der konstateret et overlap mellem 

de to lokalplanområder, så cirka 6.700 m2 indgår i 

begge lokalplanforslag. Teknik og Miljø foreslår, at 

afgrænsningen for lokalplan nr. 1118 tilpasses, så 

lokalplan 1156 ikke ændres, dvs.:  

 

 Kortbilag konsekvensrettes i henhold til bilag 4 

 Under Eksisterende forhold rettes 25 ha til 24 ha 

 

- I forbindelse med intern revision foreslås følgende 

rettelse af §6.1 for at fremme forståelsen: 

 

Fra: Nybyggeri har mulighed at tilslutte sig kollektiv 

varmeforsyning 

 

Til: Nybyggeri kan have mulighed for tilslutning til 

kollektiv varmeforsyning 

 

Note: Da lokalplanen ikke ligger inden for Affald-

Varmes forsyningsområde, bør AffaldVarme Aarhus 

kontaktes inden projektering af bebyggelsen for 

nærmere afklaring om mulig fremtidig tilslutning.  

 

7. Konsekvenser for ressourcer 

7.1 Kommunaløkonomiske konsekvenser 

Forslaget medfører kommunale driftsudgifter til belysning, 

signalanlæg og vedligeholdelse af vejtræer. Udgifterne kan 

afholdes inden for gældende budgetter. 

 

7.2 Konsekvenser for Miljøet 

I henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet af-

gørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke 

er omfattet af kravet om miljøvurdering efter lovens § 8, 

stk. 2, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig 

indflydelse på miljøet.  
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  Lokalplan 1118, Område ved Høgemosevej 24, Ølsted – Endelig side 8 af 8 

Afledning af regnvand fra opstrøms liggende arealer er 

håndteret ved etablering af opsamlingsbassin. 
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10 BILAG 1: FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1118
OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 63



Om dette hæftes indhold
Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold,  hvor 
baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet 
med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til 
afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, 
planen gør det muligt at udnytte området på.

Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser 
for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, byg- 
ningers udseende, veje og stiers forløb m.v.

Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalpla-
nen forholder sig til kommuneplanen og anden 
planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig 
f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk 
forsyning m.v.

Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger 
forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når 
lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt  
supplerer lokalplanens bestemmelser.

Yderligere oplysninger om lokalplanen fås ved
Teknik og Miljø, Plan
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
Tlf. 8940 4400 

E-mail: pbm@mtm.aarhus.dk

Lokalplanen kan ses ved
Borgerservice og Hovedbiblioteket på Dokk1, Hack 
Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C, Tlf. 8940 2222
http://www.aarhus.dk/lokalplaner

Kortgrundlag
© Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Lokalplanen er udarbejdet af 
Teknik og Miljø, Plan 

i samarbejde med: 
C.F. Møller A/S
Europaplads 2, 11
8000 Århus C

Vedtagelsesdatoer
Forslag til Lokalplan nr. 1118 er godkendt af Aarhus By-
råd den 22. juni 2021          

Forslaget er offentlig fremlagt fra den 30. juni         
til den 25. august 2021.

Her ligger lokalplanområdet

•
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AARHUS KOMMUNE

 Lokalplan nr.   1118

Område ved Høgemosevej 24, Ølsted
Indeholder Tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2017

FORSLAG I o�entlig høring fra
30. juni til 25. august 2021 
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Om dette hæftes indhold
Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold,  
hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom 
målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. 
Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, 
planen gør det muligt at udnytte området på.

Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser 
for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, byg- 
ningers udseende, veje og stiers forløb m.v.

Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalpla-
nen forholder sig til kommuneplanen og anden 
planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig 
f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk 
forsyning m.v.

Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger 
forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når 
lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt  
supplerer lokalplanens bestemmelser.

Yderligere oplysninger om 
lokalplanen fås ved
Teknik og Miljø, Plan
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
Tlf. 8940 4400 

E-mail: pbm@mtm.aarhus.dk

Lokalplanen kan ses ved
Borgerservice og Hovedbiblioteket på Dokk1, Hack 
Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C, Tlf. 8940 2222
http://www.aarhus.dk/lokalplaner

Kortgrundlag
© Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Lokalplanen er udarbejdet af 
Teknik og Miljø, Plan 

i samarbejde med: 
 
C.F. Møller A/S
Europaplads 2, 11
8000 Århus C

Vedtagelsesdatoer
Forslag til Lokalplan nr. 1118 er godkendt af Aarhus 
Byråd den           

Forslaget er offentlig fremlagt fra den          
til den...................

Her ligger lokalplanområdet

•
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ghde�ij
Side 809



�����������	
�����	����	������������������������������������������������� ���������������������������!��������"����������!���������������� ��������������#�����$���� ��%���������&�'()*+*,-),.)+/)#���������������� �����012��#3�����������������$��������!��������������4���������2���� ��!��������4��������!������456����7���������������������$��������������������������������5���������8�5����������������5����������!�����������������������4!����������9�������������������$!�������������������$�����������������������������������������������������$���������!�����������������������!�������������� �� �����012��#3����:$�������������������������������  ��#���� ��#�������������!��������������������&7���9��������;����#����������$���������������������������������#���������������������������!���5���������������� ����;��������<7�������������������������$�������������� ���������������������������!��������������������������������������������#�4$�������!����4�������$��$�6������!��������������������������������������������������$��$�6�����$!������=������� ���������!������������������������������� ���������������������!������������ �����012���������������� ��������������������!��������� ������������������>����$��������������� ����������������������������$���������!��������������!������������ �����012��������������������������!�������� ��������#���������������6!$���$����������?"��������������������� ����������������������5�$������������$��������������!������������$����4���������#�6����@�&@�����@�&�����3����!�������������������������������!����������� ����������������!�����������@#3����������AB�������� ��������������������!��������������!�������������������$���������������$�������������;C� ��!�����������!���������������������������������������������!�������� ��������������6!$���������������������������$��������

DEFGHIHGJ�KKKL�MNHGOOPQ

RSOP�TL
Side 810



�����������	�
	����
������������
���������
������������������������ !!���"#���$�%��&�'��(��)*(��)"#���������������������������������������+�,--��+��#)!�)��)"� !!���"#����&�'��(��)*(��)"#���������������������������������������+�,--��+��#)!�)��)"� !!���"#����&�'��(��)*(��)"#���������������������������������������+�,--��+��#)!�)��)"� !!���"#����&�'��(��)*(��)"#���������������������������������������+�,--��+��#)!�)��)"� !!���"#����&�'��(��)*(��)"#�����������������������������������������,�---��+��#)!�)��)"��)"#��)*(��)"#�����������������������������������������������������������.�,,�---��+��#)!�)��)"/012�134�5�6789:;�<=>?@=:�:;<>:<A:<B�C@<A:A�;?B=DAE:BC:C@?C�;?B�:=�F:FG>>:BC:CHAIJ:=;�HK�LM�F:A:>=:;�<N�BIO<BHB<=IEAKP:;C<A:<B�Q:BB:A�P:BIEAKP:;C�<A:<B�RP:=�;?BBD>�<N�<=P:B:�<N�:OC;:A=:�NDBB:C<A:<B:A�?�S:=SIBP�;?B�FG>=?=>CA:>B:E:=;:;T7�������
�����+��U !!�"(��(*)"�&")V���(��������������&��W��#U�")!�+�XA:<B<=@:=P:BC:�Y�(#��U !!���"#�������Z�������&)Y�""����[����Y\](�[���(#)"")#�������!�"�!�����������U����"(�������̂&�$")��(*)U�#(�]�(#�""��!($��!���('!(������������#)U"���(�]��������U !!���"#���������"��������������_��U !!�"(������������U !!���"#��[��[����!���(*)"��#)U"���(�(�����*#)�!]"̀���Y�"]������&")V���#�&)�)""�"#��""����#Y��*"�#�&��\��)������!���#���&���V�&&���(���Y�(#�&��U !!���"#���&��W��#U�")!�+�XA:<B<=@:=P:BC:��!�&��W��#U�")!_�3BBRC;A<;?I=CHB<=�a)""���(*)"��#)U"���(���#���&���V�&&������%��_�����,� !���!�����#���#���U !!���"#�����*)�����U����(������*(��&�"Y�(�!)�!���U����"(����(#]��#)!��[�!)�!U�����\̀ Y�#�Y���#���̀���""���)������Y���̀ **�������U����"(�����Y���̀ **�������U����"(�������#)U"���(�]��������U !!���"#�������b� !!���"#��[����!���(*)"���(&�����(���#���&���V�&&���(���U !!���"#���&��W��#U�")!�+�XA:<B<=@:=P:BC:��!�(���&�W��#U�")!�_�3BBRC;A<;?I=CHB<=�

cdefghgfi�jjjk�lmgfnnop

qrno�st
Side 811



�����������	
��
�������������������������������
	���������	
������������������	�����������������	
�	��������	�������������������������	�������� !"!#$ #% "& ����������	����'�("")&*�!*+,#&-"!#.�/���������������	
�����������������������������	����������
���	���������.���������	
��
����0�
0����	��������������������������������	
.�1�������������	
.�1
���	��������.2�3.4���
	
�������	
������������������������������
	
�������������	��
�����
�������������������	���	
�	��������	�������	����4.2�3.3����������	����������������������	�23.5���3.4���
����0�������������������������	�����
��������������������������������	��.2�3.6���
	
����������	�����
�����
��	
������0��������7����������.�.���������������	���������������������
��������	�	��������	������
����89����7��������
	
���������������89�8��������
��	
�������
�������������	����.�.2�3.:;�����������	�����������<�������7��������
����������������
���7������
	
�������
���	��������	���089���.�����
�����
	
�������
�����7������	��=;�������089�������
�	
��������089����������������������������
��������7����	
	���������������	���	
�	��������	����������������	����:5.2�3.::>	
�������
	
���?�
�7���	����������������
	��������
	
��@���
����������	
����A<B�
�7�����	�
�
��C�����	
���������	�����������
�������	�������	
���������
�.DEF�<G�HI�<J�I<�KJ�L2�3.:�M��0�����
��������
	
������������������������������0���
��������	�����������
���������
	
��089��.>���	�������
	
��089�����������
�������������������
	
��
����	�7���	
���
����������
��7�������7������������������	��7�����������
���������7
����.NOPPQRQST�U��������� M�
��	
 >�V.����
	
��089�� >�V.��
�����������: D�� 3�W�� ��� D�� :;�;�� ��= D�� :;�;�� ��' D�� :;�;�� �

XYZ[\]\[̂�___̀�ab\[ccde

fgcd�hi
Side 812



�� ���� ������ ��	 
�� ���� ��� 
�� ���� �� 
�� ������ ��� ���� ������ ��������������������������  !"!�# �� $%$ &#�'! (�)��*� $%$ &+,-�! (�)���$#���!#� !.���/��0 ����� ���� ����/��0 
���!. ���� �1 
23!�*� $%$ ���� 	4567�689�:�;<=>?@A�BCDA@E�FGEHIJH�K@E�DLM�BCDA@EN�KMGE�DGFIHKOPA@Q�@E�GR�ISD�=N>T�U�GM@E�I@EECQ<V����(�W&%���#��$#���!#� !.��$ %3!#�%�&W!��!#�%�V�����!.�X�!$�#%����#!��$�Y �'Z�#� !�-"��V�����2 ���	�V���[\!W$%&W!�%$&#����#%2$!.���3��'Z�#� !��Z�+,-&#�+�3!�!#�2�"�$ �'Z����]��"��!$�!$W!�#!�*� $%$ &�#� "���!�2 ��Z2'",.!&��!��!$�+,-�!�'Z�2'�#%��#2��!#!.�23!.��!$�!$W!�#!�#� "���!��\.�''!#Z.$!�2 �!�!3�#2.!.��Z��2 �2'",.!&�!��!$�+,-�!�'Z�2'�#%��#.!��!#!.��̂�23!.�23!$$Y3$#!�#!W$%&W!�%$&#����#%2$!.��Z��!.�'Z�#� "���!.$!�!#�*�!.!&�23!$��&�2 �!$!. %'.2�X_!.!$�!�$�Y �%�"2.���"�&2�_!��!.�2 �&2�"�$ !.!�!��!.��% $!$�!��!��!$���W&%����+,-�!�'Z�!$��!#!.�23!.��!$�!$W!�#!#� "���!�\!W$%&W!�%$&#����#%2$!.��!$!. %'.2�X_!.!$�!��$�Y ���3��'Z�#� !��Z�%WW!�'��_!.!&�$Y.�!.!�"�_��!�!$��!$��!#!.�V����
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à]̂�bZ
Side 820



���������	
�	���������������������������������� !"#� $!%� &�"��'���!() �")���*'�)'+% � �+,)$-�"*&� (.�-�,�%"/$! �+,�01/+%�%� �+,/+# (.��%2-�%- 3�3455�# �/��! ��!()�(%�%2-�%-&�$!!��(-�% �$5�%��'�)�67�'8������9��������������������������1/%�.��'���*'�)'+% � �+,)$-�"*�01�/":"'�%�.('�,*% #")'.(�(%-�,�)�(5�'�)�!(..�)'��/(%3$)'�# � -�,.�##�.��+/��)-�,�(5�
")'�% -�,�(-�% �$5�%��'�)�67�'8&� !"#�'���-�'�/":"'�$ (#�%$)5� $!%� &�"��'���$)'�)'+%  �+,)$-�"*�.�'�#*!!�'��-$)'*�%�$� �+,/+# (..��(02(#' ;�(5�"%3�,' %*.�$!!��(-�% �$5�%��'�)�7<�'8������7=����>���?@A?B������B����� !"#� $!%� &�"��'���!() �")���*'�)'+% � �+,)$-�"*&� (.�-�,�%"/$! �+,�01/+%�%�(02(#' "%�"#�%)�&�$!!��(-�% �$5�%�'�)�67�'8�01�'+5)3" $ &�,/��C(..*)�0#")�) � �+,3� ��..�# �%������D=��������>����?EA����F�'���"3#�%$)5�"/�-$%! (.2�'�%� !"#�'��� $!%� &�"��-$%! (.2�'�%)��$!!��01/+%�%�(.5$-�# �%)����� �+,)$-�"*&�'�%(-�% �$5�%�'��5%G) �-G%'$�%&�'�%��%�5G#'�)'��$�2�)2(#'��$#�C(..*)�0#")�) � �+,3� ��..�# �%�

HIJKLMLKN�OOOP�QRLKSSTU

VWST�XY
Side 821



��������	
����������	�
������	���
��
������������

������������������������������ ��!"�#$$��%�����#��&'�(�)*&+,-./01/21-�31�456-7�-7�/28/15�439�:-4;7-<-5�6���=�9-0�-5�39>/21�2?0<-20615�>37�0-2�-2;-85-�:-:@11-84-�68A�31�B@;-8C/7;-7621�-7�/28/15�9-0�-5�39>/21�2?0<-2061�>37�0-2�-2;-85-�:-:@11-84-D�3;/8C8/2-24�>E88-4�3CF3804/7-/8-7�-7�-5/:8-7-5�9-0�-5�39>/21�2?0<-20615�>37�0-2�-2;-85-�:-:@11-84-D�.>����G�4/95�-5/:8-7-5�31�:-C8/25-5�6�3<-7-2445-99-84-�9-0�:-45-99-84-72-�6����G��-2�6����G�2E<25-�7-12</204FH205-7621�-7�-5/:8-7-5D�-5�<-0�:-7-12621�-7�->5-7<645D�/5�0-�6������2E<25-�45?.17E24-7�-7�3<-7F3805D�:H0-�6�>37F380�568�:-:@11-84-�310-�I0-20?74�3CF3804/7-/8-7�JKLM�LNO�P�QRSQTUVWXYZ�[X�\] \̂ZX�_\̀]a�bccX�dX\ebaZeY]eebaZ�c_\�V]W[baafWXe�VgWb\[X\�bhWiaZ_aX\�_V�hXhjaaX̀eXk�̂b̀�[XW�XVZXWX\�cg\cWXZ�̂iW[XWb\a�̂]WX�YìbadX[�VgW�_Z�ab̂X�[belX\e_Zbg\�VW_�hXeZXYYX̀eXW\Xk�[ga�ci\�Yg[ebccXWdX[eeZb̀̀X̀eX�VgW�_\̀]a�_V�_WX_̀XW\X�b\[X\�VgW�X\�V_eZe_Z�VWbeZS
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FORSLAG TIL LOKALPLAN NR.
1118 - OMRÅDE VED
HØGEMOSEVEJ 24, ØLSTED
(H325)

Samlede høringssvar
Start på høring 30/06/2021
Høringsfrist 25/08/2021
Antal høringssvar 3
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25-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Lokalplan nr. 1118 - Område ved Høgemosevej 24, Ølsted
Høringens ID: 325
Høringssvarets sagsnummer: HS2030173
Dato for oprettelse: 2021-08-25 14:22:42

Afsender

Navn: Jakob Juul
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Teleindustrien

Indhold

Mobildækning og digital infrastruktur

Se vedhæftede PDF
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Teleindustrien – Axeltorv 6, 3. sal - DK-1609 København V – www.teleindu.dk 
 

         
 
 

                      25.08.2021 
 
Høringsbidrag til forslag til lokalplan nr. 1118, Område ved 
Høgemosevej 24, Ølsted 
Teleindustriens (TI) høringsbidrag til forslag til Lokalplan nr. 1118  
Område ved Høgemosevej 24, Ølsted, om den fremtidige anvendelse 
af lokalplanområdet og tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2017. Lokalpla-
nen giver mulighed for opførelse af ny erhvervsbebyggelse i 1-3 eta-
ger, i ét punkt op til seks etager. 
 
TI er en brancheforening, der arbejder for at forbedre rammevilkåre-
ne for de danske teleselskaber. TI repræsenterer 31 teleselskaber i 
Danmark og deres forskellige brands. En positiv udvikling på telemar-
kedet er en forudsætning for, at vi kan leve op til de politiske mål-
sætninger om at gøre Danmark til et af verdens mest konkurrence-
dygtige samfund og dermed sikre fremtidens velfærd. 
 
Det fremgår af Kommuneplan 2017 side 125 og 131, at Aarhus Kom-
mune prioriterer god infrastruktur på teleområdet i hele kommunen. 
   

 

 
Aarhus Kommune 
Teknik og Miljø, Plan 
Karen Blixens Boulevard 7,  
8220 Brabrand 
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2 

 
Det kan dog af det foreliggende forslag til lokalplan i paragrafferne 6, 
8 og 9 konstateres, at den fremtidige forsyning med teleinfrastruktur 
ikke er tilstrækkeligt afspejlet i forslaget. Konsekvensen af denne 
mangel kan bl.a. blive, at det kan være vanskeligt at etablere nye 
master og antennesystemer i området, samt at der i planen ikke sik-
res en tilstrækkelig adgang til en fremtidssikret digital infrastruktur.     
 
Det foreslås således, at der - for så vidt angår den kablede digitale in-
frastruktur - tilføjes en note til § 6 om:   

”NOTE TIL § 6. For at sikre en fremtidssikret digital infrastruk-
tur i området anbefales det, at byggeriet tilsluttes fibernet.” 

 
Den utilstrækkelige mulighed for etablering af forsyning med mobilin-
frastruktur kan betyde, at virksomhederne og brugerne i den nye be-
byggelse og i de omkringliggende områder kan opleve ringe eller 
manglende mobildækning. Det skyldes, at hvis der er mange samtidi-
ge brugere i området, er det ikke sikkert, at der ikke er tilstrækkelig 
datakapacitet til rådighed til hele området med den eksisterende 
dækning i mobilnettet.  
 
Endvidere skal det bemærkes, at nye velisolerede bygninger desvær-
re også medfører effektiv afskærmning fra mobilsignaler fra de uden-
dørs placerede mobilantenner, hvorfor brugerne i nybyggeri alt andet 
lige vil have sværere ved at opnå en tilfredsstillende mobildækning 
end brugerne i den ældre boligmasse. 
 
Der kan i forslaget til lokalplan konstateres en højdebegrænsning for 
byggeriets højde på fra 8,5 meter og op til maksimal 30 meter.  

TI skal derfor foreslå følgende tilføjelser til lokalplanensom et nyt § 
8.17: 

”Undtaget fra højdebegrænsningen i lokalplanen er antennema-
ster til telekommunikation, som kan opføres med en højde op 
til 48 m.   
 
Antennemaster skal placeres under hensyn til, at der skal være 
god og fremtidssikret mobildækning i bebyggelse inden- og 
udenfor lokalplanområdet.  
 
Tilhørende tekniske anlæg (teknikkabiner, teknikhuse mv.) skal 
etableres, så de visuelle gener minimeres mest muligt fx ved, 
at de skjules af beplantning eller sammenbygges med øvrig be-
byggelse.” 

 
Generelt vil det være mindre indgribende og forbundet med færre vi-
suelle gener, hvis antenner kan placeres på eksisterende bygninger 
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3 
og andre høje konstruktioner fremfor på nye master. Endvidere følger 
det af masteloven, at muligheden for anvendelse eksisterende byg-
ninger og andre høje konstruktioner skal overvejes, inden der gives 
tilladelse til opførelse af nye antennemaster.  
 
Selvom det ikke er givet, at området skal sikres yderligere mobildæk-
ning med placering af yderligere antennesystemer på byggeriets tag-
flader og/eller bygningsfacader, må det konstateres, at det kan være 
svært at udnytte denne mulighed effektivt med den nuværende § 
8.14 i forslaget til lokalplan (fremhævet med rødt):        

 
”Tekniske installationer m.v. på tage må højst have et omfang 
på 10 % af den enkelte bygnings tagflade og må opføres med 
en højde på op til to meter over den enkelte tagflade. Trappe-
tårne og elevatorer må dog opføres med en højde på op til tre 
meter. 
 
… 
 
Tekniske installationer, energiproducerende anlæg m.v. på tage 
må ikke placeres nærmere facade end en meter.” 
 

Samt med de begrænsninger, der er i § 9.22 (fremhævet med rødt): 
 

”Tekniske installationer m.v. på tage skal inddækkes og inte-
greres i bebyggelsens arkitektoniske udtryk. 
 
Almindelige mobilantenner og udendørs radio- og tv-antenner – 
herunder parabolantenner med en diameter på indtil en meter 
– skal, hvis de anbringes på bygninger, placeres så diskret som 
muligt, under hensyntagen til bebyggelsens udtryk og må ikke 
være synlige set fra de omkransende veje og pladser.” 
 

TI skal hertil bemærke, at radiosignaler udbredes på samme måde 
som lys, hvorfor enhver form for inddækning eller afskærmning vil 
medføre en forringelse af mobildækningen. Tilsvarende vil en place-
ring af mobilantenner på bagsiden af byggeriet – hvor de ikke kan ses 
fra de omkransende veje og pladser – også medføre en forringelse af 
dækningen på disse veje og pladser.    
 
TI skal derfor foreslå, at § 9.22 erstattes med: 

”Tekniske installationer m.v. på tage skal inddækkes og inte-
greres i bebyggelsens arkitektoniske udtryk. 
 
Opsættes der antennesystemer (herunder antenner, radioen-
heder, radiolink og bærerør) og udendørs radio- og tv-antenner 
– herunder parabolantenner med en diameter på indtil en me-
ter – på tage, facader og andre høje konstruktioner som fx 
skorstene, bør de udføres, så de visuelle gener begrænses, og 
de bør udføres i neutrale farver eller i samme farve som den 
flade, de opsættes på, således at de fremstår som en integreret 
del af arkitekturen.” 
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Afslutningsvist skal det bemærkes, at i forbindelse med, at der jf. vej-
lovgivningen skal fremsendes et projekt for private fællesveje og pri-
vate fællesstier til godkendelse hos Aarhus Kommune, Teknik og Mil-
jø, bør det af bygherre og kommunen sikres, at der i udstykningen ik-
ke kun sikres adgang til el, vejbelysning, varme- og vandforsyning 
samt spildevandsafledning, men også forsyning med kablet teleinfra-
struktur (fibernet).  
 
Det sker desværre ofte, at der i forbindelse med ny-udstykninger ikke 
planlægges med anlæg af fiberkabling fra starten af projektet. Når 
denne mangel opdages sent i anlægsfasen, medfører det både fordy-
relser, forsinkelser og manglende mulighed for ordentlig planlægning 
og koordinering af løsningerne og gravearbejdet. 
 
Såfremt Aarhus Kommune har spørgsmål til ovenstående, står TI na-
turligvis til rådighed for en uddybning.   
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jakob Juul 
Chefkonsulent 
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Forslag til Lokalplan nr. 1118 - Område ved 

Høgemosevej 24, Ølsted 

 

Vejdirektoratet, v/ Lene Stenderup 

Myndighed 

Vejdirektoratet 

HS3508587 

H325 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Lokalplan nr. 1118 - Område ved Høgemosevej 24, Ølsted
Høringens ID: 325
Høringssvarets sagsnummer: HS3508587
Dato for oprettelse: 2021-08-25 14:11:33

Afsender

Navn: Vejdirektoratet, v/ Lene Stenderup
Udtaler sig som: Myndighed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Vejdirektoratet

Indhold

Vejdirektoratets bemærkning til forslag til lokalplan nr. 1118

Se vedlagte
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 Vejdirektoratet 
Teglgårdsparken 102 
5500 Middelfart 
 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 
 

SE 60729018 
EAN 5798000893450 
 

   

Dato 25. august 2021 
Sagsbehandler Lene Dalgaard Stenderup 
Mail lds@vd.dk 
Telefon +45 7244 2746 
Dokument 21/09621-2 
Side 1/3 

 

 

 
Vejdirektoratets bemærkninger til Aarhus Kommunes forslag til Lokalplan nr. 1118 for om-
råde ved Høgemosevej, Ølsted 

Vejdirektoratet har den 30. juni 2021 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Aarhus Kommunes 
forslag til Lokalplan nr. 1118 for område ved Høgemosevej, Ølsted og tilhørende tillæg nr. 63 til 
Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. Planforslagene er i offentlig høring indtil den 25. august 
2021.  
 
Lokalplanforslaget muliggør, at der kan opføres en campusbebyggelse for Teknologisk Institut. 
 
Lokalplanområdet grænser mod syd op til Djurslandmotorvejen (statsvej nr. 72, Skejby - Løgten) 
samt mod vest op til tilslutningsanlægget TSA 46 – Hinnerup for Nordjyske Motorvej (statsvej 70, 
Aarhus – Aalborg). Motorvejene er statsveje, som Vejdirektoratet er vejmyndighed for, og som 
følge heraf er lokalplanforslagets bestemmelser af interesse for Vejdirektoratet.  
 
Vejdirektoratet, Aarhus Kommune og bygherre har tidligere drøftet, hvilken betydning udvidelsen af 
E45 og Djurslandmotorvejen vil få for udnyttelsen af det område lokalplanforslaget dækker. På 
mødet den 2. oktober 2019 blev det oplyst, at der vil blive fastsat ny vejbyggelinje på 60 m, regnet 
fra vejmidte af Djurslandmotorvejen, og det blev aftalt, at der kan anlægges regnvandsbassin mv 
indenfor denne 60 m vejbyggelinje, hvis der i lokalplanen anvises en anden løsning (alternativ pla-
cering), hvis det byggelinjebelagte areal på et senere tidspunkt skal anvendes til udvidelse af mo-
torvej/ramper eller andet i tilknytning til statsvejen. 
 
Indholdet af forslag til Lokalplan nr. 1118 for område ved Høgemosevej, Ølsted giver ikke 
Vejdirektoratet – som vejmyndighed for Djurslandmotorvejen og Nordjyske Motorvej – an-
ledning til at gøre indsigelse.  
 
Bemærkninger 
Vejdirektoratet har imidlertid nedenstående bemærkninger til lokalplanforslaget, som det forudsæt-
tes, at Aarhus Kommune forholder sig til og om muligt indarbejder i den endelige lokalplan. 
 
Vejdirektoratet har noteret sig, at lokalplanforslagets delområde IV udlægges til regnvandsbassin, 
og at der indenfor delområde III kan etableres pumpestation. Dele af områderne III og IV ligger 
indenfor vejbyggelinjen langs Djurslandmotorvejen. 
 

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
Att.: Plan, Byggeri og Miljø 
 
 
 
Sendt pr. mail til: pbm@mtm.aarhus.dk 
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Vejdirektoratet har samtidig noteret sig, at det af lokalplanforslagets redegørelse (s. 77) fremgår, at 
der er en vejbyggelinje på 50 m regnet fra motorvejens systemlinje, og at byggeri og anlæg inden 
for vejbyggelinjen kræver tilladelse fra Vejdirektoratet. 
 
Vejdirektoratet bemærker hertil, at det er korrekt, at vejbyggelinjen ved planområdet er 50 m fra 
motorvejens vejmidte, men hertil kommer et højdetillæg på 2 gange højdeforskellen og 1 m til fri 
passage. Det vil sige, at regnvandsbassinet og evt. pumpestation uden tilladelse kan etableres op 
til vejbyggelinjen, hvis alle dele af bassinet/pumpestationen ligger i højde med den fremtidige vej.  
 
Hvis det ikke er tilfældet, skal regnvandsbassinet/pumpestationen enten rykkes så langt tilbage, at 
afstanden mellem anlægget og byggelinjen svarer til 2 gange højdeforskellen mellem vejside og 
jordlinjen (hertil kommer den nødvendige bredde til fri passage), eller der søges og opnås en tilla-
delse fra Vejdirektoratet. 
 
Det tilsvarende er gældende indenfor den fremtidige vejbyggelinje på 60 m. 
 

 
Kortudsnit – Kortbilag 2 fra lokalplanforslaget 
 
Da lokalplanen åbner for etablering af regnvandsbassin i hele delområde IV og for pumpestation i 
delområde III skal Vejdirektoratet anmode om, at redegørelsens afsnit ”Vejbyggelinjer” og bestem-
melserne § 3.3, 3.4 og 6.3 tilføjes følgende tekst (eller en tekst med tilsvarende indhold): 
 
”Langs Djurslandmotorvejen er der den 9. januar 2012 tinglyst deklaration om vejbyggelinje inkl. 
højde- og passagetillæg. Byggelinjens afstand er 50 m fra motorvejens midte. 
Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens/anlæggets jordlinje ligger i højde med den frem-
tidige vej. Hvis bygningens/anlæggets jordlinje ikke ligger i samme højde som den fremtidige vej, 
skal bygningen/anlægget rykkes så langt tilbage, at afstanden mellem bygningen og byggelinjen 
svarer til 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinjen. Hertil kommer den nødvendige 
bredde til fri passage – mindst 1 m.  
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Ethvert byggeri eller anlæg af blivende art, der ønskes opført indenfor vejbyggelinjen inkl. højde- 
og passagetillæg, kræver tilladelse fra Vejdirektoratet efter vejlovens § 40, stk. 2” 
 
Vejdirektoratet skal samtidig anmode om, at det af lokalplanen kommer til fremgå, hvor regnvands-
bassin m.v. alternativt kan placeres, hvis disse anlæg på et senere tidspunkt skal flyttes væk fra de 
byggelinjebelagte arealer. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Såfremt ovennævnte bemærkninger giver anledning til spørgsmål, kan undertegnede sagsbehand-
ler kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2746 eller på e-mail lds@vd.dk. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Lene Dalgaard Stenderup 
Landinspektør 
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Forslag til Lokalplan nr. 1118 - Område ved 

Høgemosevej 24, Ølsted 

 

Britt Møller Skovgaard Rump 

Virksomhed 

Scan ejendomme 

HS0497908 

H325 
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OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Lokalplan nr. 1118 - Område ved Høgemosevej 24, Ølsted
Høringens ID: 325
Høringssvarets sagsnummer: HS0497908
Dato for oprettelse: 2021-08-24 11:12:57

Afsender

Navn: Britt Møller Skovgaard Rump
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Scan ejendomme

Indhold

Hørings svar vedr. Høgemosevej 24

INDSIGELSE VEDR. BYUDVIKLING PÅ HØGEMOSEVEJ 24, ØLSTED
Vi ønsker at gøre indsigelse vedr. vedtagelse af lokalplan nr. 1118 på ovenstående adresse. Indsigelserne mod vedtagelse
af lokalplan nr. 1118 støttes af følgende punkter:
1) Fysiske og økonomiske gener
Det vil være til stor gene for os, såfremt lokalplan nr. 1118 vedtages. På nuværende tidspunkt opfylder Høgemosevej 24
Kommuneplan 2017, hvorefter byggeri må være maksimalt 3 etager og 12 meter højt. Såfremt lokalplan nr. 1118 vedtages,
vil Teknologisk Institut have mulighed for at bygge bygninger med en højde á 15 meter og én bygning á 30 meter.
En bygning på 30 meter vil bevirke, at bygningen alt andet lige kommer til at opleves som
om, at den ligger tættere på vores ejendom, end hvad der hidtil har været tilfældet. Dertil
kommer, at så store bygninger også vil medføre øget trafik. Vores ejendom ligger i et naturskønt område. Det kan derfor
ikke udelukkes, at et stort byggeri vil medføre tab af herlighedsværdi.

2) Præcedens for fremtidigt byggeri
Såfremt der gives tilladelse til byggeri á 15 og 30 meters højde, vil det kunne danne præcedens for både fremtidige høje
bygninger, men også for fremtidigt erhverv.
3) Lokalplan nr. 1118 er i strid med Kommuneplan 2017
Høgemosevej fremstår i dag som et roligt miljø med udsigt over det åbne landskab. Det er
vores opfattelse, at lokalplan nr. 1118 vil være i strid med Kommuneplan 2017.
Af Kommuneplan 2017 fremgår, at området ved Høgemosevej ligger i et bevaringsværdigt
landskab.
Af pkt. 141, 142 og 156 fremgår videre:
”Inden for områder med særlig god landskabskarakter bør større byggeri og anlæg undgås. Byggeri og anlæg skal
udformes med særlig hensyntagen til landskabet, og det skal
dokumenteres, hvordan bygge- og anlægsprojektets visuelle indvirkning tilpasses områdets
særlige karaktergivende landskabselementer.
”Inden for områder med god landskabskarakter bør større byggeri og anlæg tilpasses områdets karaktergivende
landskabselementer. Det skal dokumenteres, hvordan bygge- og
anlægsprojektets visuelle indvirkning tilpasses områdets karaktergivende landskabselementer. ”
”Ny bebyggelse og anlæg i landzone skal placeres og udformes under hensyntagen til omgivelserne, herunder stedlig
byggeskik og områdets karakteristiske landskabstræk.”
Henset til ovenstående er det vores opfattelse, at såfremt lokalplan nr. 1118 vedtages, vil
et kommende byggeri på 15 og 30 meter ikke tage tilstrækkeligt hensyn til landskabet og
til områdets karakteristiske landskabstræk.
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Ud fra ovenstående punkter er det vores opfattelse, at lokalplan nr. 1118 ikke bør vedtages, idet
det dels vil medføre fysiske og økonomiske gener, dels vil være i strid med Kommuneplan 2017.
 
 
 

Side 873



10 BILAG 3: FORSLAG TIL BESVARELSE AF
HØRINGSSVAR



 

 

6. september 2021 

Side 1 af 3 
Bilag til indstilling til byrådsbehandling 

 

 

 

Forslag til besvarelse af bemærkninger fra den offentlige frem-

læggelse 

I perioden fra 30. juni til 25. august 2021 har forslag til lokalplan og kommu-

neplantillæg været fremlagt. Der indkom i alt tre bemærkninger fra hen-

holdsvis en forening, en myndighed og en virksomhed. Emnerne er sikring af 

fremtidig forsyning med teleinfrastruktur, afstande til vejbyggelinje, fysiske 

og økonomiske gener, præcedens for højder og god landskabskarakter. De 

modtagne bemærkninger indgår i bilag 3 til indstillingen. Bemærkningerne er 

refereret og kommenteret tematisk herunder. Der er modtaget indsigelser fra 

følgende: 

 

1. Teleindustrien 

2. Vejdirektoratet 

3. Scan Ejendomme, Høgemosevej 29, v. Britt Møller Skovgaard 

Rump 

 

Sikring af fremtidig forsyning med teleinfrastruktur (1) 

Forslag om at indføre bestemmelse om, at det anbefales, at byggeriet tilslut-

tes fibernet, og/eller at Aarhus Kommune sikrer, at der sikres adgang til kab-

let teleinfrastruktur (fibernet) i området 

 

Forslag om at, antennemaster til telekommunikation enten monteret på byg-

ninger eller fritstående på op til 48 meter fritages fra højdebegrænsningen i 

lokalplanen. 

 

Forslag om, at §9.22 ændres fra, at master og antenner ikke må være synli-

ge set fra de omkransende veje og pladser til, at de visuelle gener skal be-

grænses, og at de bør fremstå som en integreret del af arkitekturen. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger hertil: 

Lokalplanen regulerer ikke kabler og øvrig infrastruktur under terræn og 

regulerer ikke konkret tilslutning til fibernet o.l. Evt. etablering af kabler og 

lignende kan alene ske efter konkret aftale med lodsejer og under hensyn til 

bygninger og infrastruktur. Kablet internet er ikke en del af Aarhus Kommu-

nes forsyning.  

 

Fritstående tekniske elementer og andet som for eksempel master på op til 

48 meter må som udgangspunkt ikke placeres inden for lokalplanområdet, 

og anmodning herom skal behandles via ansøgning til Byggeri.  

 

Teknik og Miljø foreslår, at bemærkningerne giver anledning til følgende 

tilføjelse til §9.22 i lokalplanforslaget: 

TEKNIK OG MILJØ 
Plan, Byggeri og Miljø 

Aarhus Kommune 

Team Lokalplaner og Miljø 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

 

Telefon: 89 40 44 00 

Direkte telefon: 41 87 38 70 

 

E-mail: 

pbm@mtm.aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

ruhj@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Runa Hyldegård Jepsen 
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”Dog er det i byggefelt F tilladt at opsætte mobilantennesystemer med en 

højde på op til to meter over tagfladen. Mobilantennesystemerne må ikke 

placeres nærmere facaden end en meter, de skal udføres, så de visuelle 

gener begrænses mest muligt, og de skal udføres i neutrale farver eller i 

samme farve som den flade, de opsættes på, og således at de fremstår som 

en integreret del af arkitekturen.” 

 

Afstande til vejbyggelinje (2) 

Vejdirektoratet bemærker, at dele af delområde III og IV ligger inden for vej-

byggelinjen langs Djurslandmotorvejen.  

 

Forslag om tilføjelse til redegørelsen, så det fremgår, at vejbyggelinjes af-

stand er 50 m fra motorvejens midte, og at der kun kan bygges ud til bygge-

linjen, hvis bygningens/anlæggets jordlinje ligger i højde med den fremtidige 

vej. Ellers skal der sikres en afstand mellem bygning og byggelinje på to 

gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinjen og dertil mindst en me-

ter til fri passage. Ethvert byggeri eller anlæg af blivende art, der ønskes 

opført inden for vejbyggelinjen inkl. højde og passagetillæg, kræver tilladelse 

fra Vejdirektoratet efter vejlovens § 40, stk. 2. 

 

Forslag om, at det af lokalplanen kommer til at fremgå, hvor regnvandsbas-

sin m.v. alternativt kan placeres, hvis disse anlæg på et senere tidspunkt 

skal flyttes væk fra de byggelinjebelagte arealer. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger hertil: 

Udvikler oplyser, at der ikke er konflikter mellem vejbyggelinjerne og det 

foreslåede projekt. Området udlagt til regnvandsbassin er ligeledes så rum-

meligt, at basinnet vil kunne anlægges uden for vejbyggelinjerne. 

  

Teknik og Miljø foreslår, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændrin-

ger i planforslagene. 

 

Fysiske og økonomiske gener (3) 

Byggeri med højder på op til 30 meter vil opleves som meget tæt på ejen-

dommen. Stort byggeri og tilhørende trafik vil forstyrre i det naturskønne 

område og medføre værditab. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger hertil: 

Området er udlagt til udvikling i kp17 og vil formentlig ændre karakter inden 

for de kommende år. Teknik og Miljø tager bekymring om værditab til efter-

retning. 

 

Teknik og Miljø foreslår, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændrin-

ger i planforslagene. 
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Præcedens for højder (3) 

Bekymring for, om øgning af bygningshøjder vil skabe præcedens i området. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger hertil: 

Området er mod nord udlagt til erhverv i tre etager og mod øst til boliger og 

erhverv i tre og seks etager. Mod øst planlægges også for en ny forbindel-

sesvej mellem Søftenvej og Randersvej. 

 

Teknik og Miljø foreslår, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer 

i planforslagene. 

 

God landskabskarakter (3) 

Dele af lokalplanområdet ligger inden for udpegning til god landskabskarak-

ter. Retningslinjer i kp17 skal følges. 

  

Teknik og Miljøs bemærkninger hertil: 

Udpegningen ”god landskabskarakter”, som dele af lokalplanområdet ligger 

inden for, betyder iht. Kp17, at ”større byggeri og anlæg bør tilpasses områ-

dets karaktergivende landskabselementer. Det skal dokumenteres, hvordan 

bygge- og anlægsprojektets visuelle indvirkning tilpasses områdets karak-

tergivende landskabselementer.” Endvidere skal ny bebyggelse og anlæg i 

landzone ”placeres og udformes under hensyntagen til omgivelserne, her-

under stedlig byggeskik og områdets karakteristiske landskabstræk.” 

 

Bebyggelsen er disponeret, så områdets eksisterende karaktertræk under-

støttes. Der er stillet krav til placering, landskabsbearbejdning, materialer og 

vandhåndtering for at sikre en god landskabsbearbejdning. Lokalplanens 

redegørelsesdel beskriver dette. 

 

Teknik og Miljø foreslår, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer 

i planforslagene. 
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Bilag 4 

 

Administrativ rettelse: Justering af lokalplanafgrænsning 

 

 

 

 

 

Lokalplan nr. 1156 og nr. 1118 har været i offentlig høring omtrent samtidig. 

De to lokalplaner støder op til hinanden, og ved en fejl overlapper lokalplan-

områderne hinanden. 

 

Fejlen rettes ved, at lokalplan nr. 1118 tilpasses i tekst og kortbilag. Arealet, 

der skæres fra, er omtrent 6.700 m
2
. Lokalplanområdets areal er derfor cirka 

24 ha i stedet for 25 ha, som der står i lokalplanforslaget. 

 

 
Et areal på cirka 6.700 m

2
 indgår både i forslag til lokalplan nr. 1118 og nr. 1156. 

Arealet kan ses på kortet, hvor de to signaturer har et overlap. 

 

TEKNIK OG MILJØ 
Plan, Byggeri og Miljø 

Aarhus Kommune 

Team Lokalplaner og Miljø 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

 

Telefon: 89 40 44 00 

Direkte telefon: 41 87 38 70 

 

E-mail: 

pbm@mtm.aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

ruhj@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Runa Hyldegård Jepsen 
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L-.r?.

Matr. nr. 17a og 17b Olsted by, Olsted
beliggende Hogemosevej 24, 8380 Trige
samt ovrige arealer inkluderet i lokalplanen

AnmGld.r

Teknologisk lnstitut
Gregersensvei 1

2630 Taastrup

Afgift: r.75o kr.

FRASKRIVELSES ERKL/ER I NG

I forbindelse med Aarhus Kommunes lokalplanlagning afeiendommen,

matr.nr. 17a og 17 b Olsted by, Olsted samt svrige arealer indeholdt i lokalplanen

jf. forslag til lokalplan nr. 1118

Undeaegnede ejer af eiendommen,

matr.nr. 1 7a og fib Atsld by, Olsted samt ovrige arealer indeholdt i lokalplanen

der snsker det af lokalplanforslaget omfattede areal overfsrt til byzone, erklarer hermed bindende

for mig og efterfolgende ejere, at jeg fraskriver mig retten til at forlange arealet overtaget af Aarhus

Kommune i henhold til Lov om Planlegning, $ 47 A.

Nanv-ren& erklaring begares tinglyst pl ejendommen,

matr.nr. 17a og 17b Olsted by, Olsted samt ovrige arealer indeholdt ilokalplanen

idet der med hensyn til servitutter og pantegeld henvises til ejendommens blad itingbogen.

PAtaleret har Aarhus Kommune, Teknik og Miljo, Plan, Byggeri og Milio, Karen Blixens Boulevard

7, Ezoo Brabrand.

Dato: i9. mai 2021

Som ejer af matr.nr. 17a og 17b samt ovrige arealer indeholdt i lokalplanen

rEfxtr oG xlq,
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11. Lokalplan 1142, Nye værkstedsfaciliteter for DSB i Årslev - Endelig

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1142, Nye værkstedsfaciliteter for DSB
ved Rosbjergvej i Logistikparken i Årslev, og Tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017.

Resumé
Lokalplanområdet på ca. 29,3 ha er hovedsageligt offentlig ejet og ligger henholdsvis i
byzone og landzone som et ubebygget areal syd for jernbanen og øst for Rosbjergvej i
det eksisterende erhvervsområde i Logistikparken i Årslev.

Aarhus Kommune har igangsat planlægningen til nye værkstedsfaciliteter efter salg af
arealerne til DSB.

Med vedtagelse af lokalplanen muliggøres etablering af bygninger og anlæg til et nyt
værksted for el-tog med tilhørende sporarealer, hvor disponeringen af området og
bygningers udformning er indpasset i landskabet.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, der udlægger
arealet til erhvervsområde med en reservation til en kombi-terminal. Reservationen er
ikke udnyttet, og udviklingen i godstransporten har medført, at reservationen ikke
længere er relevant.

Lokalplanforslaget ledsages af Tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017, der fastholder
området til erhvervsformål, muliggør en anvendelse til togværksteder med tilknyttede
funktioner og en maksimal bygningshøjde på 13 meter samt præciserer, at reservation
for transportterminal ophæves.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg var sendt offentlig høring fra den 1. juni til
den 11. august 2021. Der indkom i alt 6 høringssvar, der primært handlede om trafik-
og støjforhold.     

Indstilling
Det indstilles:

At 1) forslag til lokalplan nr. 1142 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår
af indstillingens afsnit 5.4 og bilag 6),

At 2) forslag til Tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt (med de
ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.4 og bilag 6),

At 3) bemærkninger fra den offentlige høring besvares som det det fremgår af
indstillingens afsnit 5.3 og bilag 4.

At 4) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering af lokalplan nr. 1142
med Tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017, vedtages og indgår som en del af
lokalplanens og kommuneplantillæggets redegørelse. Den sammenfattende
redegørelse fremgår af bilag 5.

20.10.2021 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til
indstillingen.
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Indstilling 

 

Lokalplan 1142, Nye værkstedsfaciliteter for 

DSB i Årslev - Endelig 

 

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1142, Nye 

værkstedsfaciliteter for DSB ved Rosbjergvej i Logistikpar-

ken i Årslev, og Tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017. 

 

1. Resume 

Lokalplanområdet på ca. 29,3 ha er hovedsageligt offentlig 

ejet og ligger henholdsvis i byzone og landzone som et 

ubebygget areal syd for jernbanen og øst for Rosbjergvej i 

det eksisterende erhvervsområde i Logistikparken i Årslev. 

 

Aarhus Kommune har igangsat planlægningen til nye 

værkstedsfaciliteter efter salg af arealerne til DSB. 

 

Med vedtagelse af lokalplanen muliggøres etablering af 

bygninger og anlæg til et nyt værksted for el-tog med til-

hørende sporarealer, hvor disponeringen af området og 

bygningers udformning er indpasset i landskabet. 

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kom-

muneplanen, der udlægger arealet til erhvervsområde 

med en reservation til en kombi-terminal. Reservationen 

er ikke udnyttet, og udviklingen i godstransporten har 

medført, at reservationen ikke længere er relevant. 

 

Lokalplanforslaget ledsages af Tillæg nr. 88 til Kommune-

plan 2017, der fastholder området til erhvervsformål, mu-

liggør en anvendelse til togværksteder med tilknyttede 

funktioner og en maksimal bygningshøjde på 13 meter 

samt præciserer, at reservation for transportterminal op-

hæves. 

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Teknik og Miljø 

Dato 27. september 2021 
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Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg var sendt of-

fentlig høring fra den 1. juni til den 11. august 2021. Der 

indkom i alt 6 høringssvar, der primært handlede om tra-

fik- og støjforhold. 

      

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) forslag til lokalplan nr. 1142 vedtages endeligt (med 

de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.4 og 

bilag 6), 

 

At 2) forslag til Tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017 vedta-

ges endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillin-

gens afsnit 5.4 og bilag 6), 

 

At 3) bemærkninger fra den offentlige høring besvares 

som det det fremgår af indstillingens afsnit 5.3 og bilag 4. 

 

At 4) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvur-

dering af lokalplan nr. 1142 med Tillæg nr. 88 til Kommu-

neplan 2017, vedtages og indgår som en del af lokalpla-

nens og kommuneplantillæggets redegørelse. Den 

sammenfattende redegørelse fremgår af bilag 5 

 

3. Baggrund 

Aarhus Kommune har igangsat ny planlægning af området 

til erhvervsformål i form af værksteder og servicefunktio-

ner til vedligeholdelse og klargøring af el-tog efter konkret 

henvendelse fra DSB. 

 

Der er i Folketinget indgået et politisk forlig om elektrifice-

ring af jernbanerne, og det medfører behov for værksteder 

til vedligeholdelse af de nye el-tog. DSB har ønske om at 

få et værksted i Aarhus-området, da Aarhus Hovedbane-

gård er central for jernbanedriften i Østjylland. 

 

Det nuværende værksted i Sonnesgade skal anvendes til 

vedligeholdelse af IC3/IC4 tog, indtil togene er helt udfa-

sede. Det er ikke muligt at få el-togene ind til værkstedet, 

da broerne ikke har tilstrækkelig frihøjde. 
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Ved Årslev er der i erhvervsområdet en reservation til en 

kombi-terminal, som ikke er udnyttet, og hvor udviklingen 

i godstransporten har medført, at reservationen ikke læn-

gere er relevant og derfor kan bortfalde. 

 

4. Relationer til mål 

Lokalplanen er i overensstemmelse med målsætningen i 

Kommuneplan 2017 om at sikre forbundethed med om-

verdenen, stor bevægelighed, når det gælder transport, 

bl.a. af godstransport. Lokalplanen betyder, at el-togene 

kan repareres, klargøres og serviceres på arealer udenfor 

den tætte by og dermed ikke optage bynært areal. 

 

Samtidig ligger området umiddelbart tæt på den overord-

nede infrastruktur med gode forbindelser for lastbiler og 

personbiler til E45 Østjyske Motorvej og Herningmotorve-

jen. 

 

5. Sagsfremstilling 

5.1 Forslag til lokalplan 

Forslag til lokalplan er vedlagt som bilag 1 til indstillingen. 

 

Lokalplanområdet ligger i det eksisterende erhvervsområ-

de ved Rosbjergvej og Logistikparken nord for landsbyen 

Årslev. Området er placeret umiddelbart syd for jernbanen 

og nordøst for sammenfletningen af E45 Østjyske Motorvej 

og Herningmotorvejen. 

 

Lokalplanområdet er ca. 29,3 ha. stort og var ved planens 

udarbejdelse hovedsageligt offentligt ejet og beliggende 

både i byzone og landzone. 

 

Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af 

bygninger og anlæg med tilhørende sporarealer i forbin-

delse med etablering af et nyt værksted for el-tog. 

 

Lokalplanen sikrer, at udformning og disponering af ny 

bebyggelse sker med henblik på indpasning i landskabet, 

og på en sådan måde at miljøkonflikter inden for lokal-

planområdet og i forhold til omgivelserne forebygges.  

Tilslutning til hovedsporet vil blive etableret i områdets 

østligste del, mens lokalplanen fastlægger tilkørselsforhold 

for biler og lastbiler til området fra Rosbjergvej.  
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Området har et varieret terræn med et fald fra nordvest 

mod syd og mod øst på godt 15 m samt flere lavninger 

spredt i området. 

 

Der vil blive udført terrænreguleringer med planering for 

arealer til bygninger, jernbanespor og tekniske anlæg. Der 

gives mulighed for, at afgravet jord kan genanvendes in-

ternt i området til landskabelig bearbejdning, herunder at 

der kan ske anlæg af jordvolde på områdets ubebyggede 

arealer.  

 

Skråninger på jordvolde og grønne arealer skal tilsås med 

blomster og forskellige græsarter og henligge med lavt 

plejeniveau og øget biodiversitet i området. 

 

Ny bebyggelse skal placeres inden for de fastlagte bygge-

felter under hensyntagen til den øvrige bebyggelse i om-

rådet, og opføres maksimalt 25.000 m² etageareal, hvilket 

svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 9, byggeri i 2 eta-

ger med bygningshøjder i op til 13 meter. 

 

Størstedelen af bebyggelsen skal fremstå som industri-

bygninger med bygnings-base og markant tagkonstruktion 

med vinduesbånd, gitterkonstruktion og skylights. 

 

Bebyggelsens facader kan fremtræde som blank mur i 

f.eks. beton, teglsten, glatpudset eller beklædt med faca-

deplader. Bebyggelsen skal fremstå med et ensartet præg 

for lokalplanområdet som helhed. Facader skal fremstå i 

dæmpede jordfarver eller i materialernes naturlige farve. 

 

Tage skal fremstå som flade tage eller med ensidig tag-

hældning og kan f.eks. etableres som grønne tage tilplan-

tet med sedum. 

 

Inden for lokalplanområdet skal der sikres areal til 100 

bilparkeringspladser for personale til administrations- og 

værkstedsbygningerne mm. og der skal sikres 36 cykel-

parkeringspladser i nærheden af bygningsindgange. 

 

Størstedelen af området anlægges som grønne arealer el-

ler som sporarealer. Bebyggelse og veje udgør en mindre 
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del af området, der således vil få en relativt lille befæstel-

sesgrad. 

 

Der udlægges et opholdsareal på 100 m2 for personalets 

brug, idet der alene forventes at være ca. 60 medarbejde-

re beskæftiget ad gangen på værkstedsområdet. 

 

5.2 Forslag til kommuneplantillæg 

Forslag til Tillæg nr. 88 til kommuneplan 2017 indgår i bi-

lag 1 til indstillingen. 

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommune-

planens nuværende rammebestemmelser for området med 

hensyn til anvendelse, idet lokalplanområdet ønskes an-

vendt til togværksteder og tilknyttede funktioner.  

 

Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggen-

de udformning efter byrådets vedtagelse af et tillæg til 

kommuneplanen, hvori rammebestemmelserne for område 

240703ER ændres, så reservationen til Kombi-terminal 

ophæves, og rammerne fastlægges til værkstedsaktiviteter 

for servicering og klargøring af tog. Det smalle rammeom-

råde 240703ER, udvides ind over det nuværende er-

hvervsområde 240701ER, hvor den maksimale højde ved 

lokalplanens udarbejdelse var 18 meter. Højden i det ud-

videde rammeområde ændres i kommuneplantillægget fra 

de gældende 18 meter i område 240701ER til 20 m i det 

nye rammeområde.  Der indsættes endvidere en særlig 

bestemmelse om klimatilpasning, idet der er kortlagt risiko 

for oversvømmelse i dele af området og der i forbindelse 

med lokalplanlægningen skal indarbejdes afværgeforan-

staltninger. Dette sker bl.a. ved anlæg af et nyt forsinkel-

sesbassin øst for lokalplanområdet. 

 

Med vedtagelse af kommuneplanændringen udvides ram-

meområde 240703ER med en del af 240701ER. Da dette 

gør at den resterende del af rammeområde 240701ER bli-

ver adskilt i 2 usammenhængende områder, oprettes der 

et nyt rammområde 240709ER. Desuden reguleres af-

grænsningen mellem det udvidede område 240703ER og 

250001LA, således rammeområderne følger lokalplanaf-

grænsningen. 
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For rammeområde 240701ER og 240709ER ændres ram-

mebestemmelserne i overensstemmelse med Kommune-

plantillæg nr. 66 – Temaplan for erhvervsarealer, som er 

endelig vedtaget på byrådets møde den 10. marts 2021, 

og der indsættes en bestemmelse om klimatilpasning. 

 

5.3 Forslag til besvarelse af bemærkninger fra den offent-

lige høring 

I den forudgående offentlige høring om kommuneplanæn-

dring fra den 1. juni til den 11. august 2021 er der modta-

get i alt 6 høringssvar, herunder 1 samlet svar fra forenin-

gers beboere på Rætebølvej og Espenhøjvej samt 1 svar 

fra Teleindustrien, 2 svar fra henholdsvis virksomhederne 

Salling Group A/S/ og Salling Group Ejendomme A/S samt 

Energinet, Eltransmission A/S, 1 svar fra myndigheden 

Østjyllands Brandvæsen, og 1 svar fra privatperson. Em-

nerne er primært trafik- og støjforhold. De modtagne hø-

ringssvar indgår alle i bilag 3 til indstillingen og er numme-

reret høringssvar HS 1 – HS 6. 

 

Indstillingen er vedlagt bilag 4, Resume og forslag til be-

svarelse af bemærkninger fra den offentlige høring. 

 

5.4 Forslag til ændringer i lokalplan efter offentlig høring 

Teknik og Miljø foreslår, at der foretages mindre tekstret-

telser på baggrund af høringssvar, herunder enkelte re-

daktionelle rettelser i lokalplanen på kort og i tekst jf. bilag 

6, Forslag til ændringer i lokalplan 1142.  

 

Yderligere indsættes den lovbestemt sammenfattende re-

degørelse om miljøvurdering. De indkomne høringssvar 

vedrørende trafikken uden for lokalplanområdet og ønske 

om mobilmast har ikke givet anledning til ændringer i pla-

nen, idet planområdet er en del af Logistikparken, som har 

direkte forbindelse til det overordnede vejnet, og Teleindu-

strien selv har vurderet, at der ikke umiddelbart er behov 

for yderligere dækning i området. 

 

5.5 Sammenfattende redegørelse 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 

1142 og Tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017 skal der of-

fentliggøres en lovbestemt ”Sammenfattende Redegørelse” 
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om miljøvurdering af planerne. Redegørelsen er vedlagt 

indstillingen som bilag 5. 

 

6. Strategi for borgerinddragelse 

Der har ikke været gennemført særlige initiativer med 

borgerinddragelse ud over de lovbestemte krav og den 

normale praksis for lokalplanlægning under den videre lo-

kalplanprocedure. 

 

7. Konsekvenser for ressourcer 

7.1 Kommunaløkonomiske konsekvenser 

Lokalplanen og tillægget til kommuneplan 2017 medfører 

ikke i sig selv kommunaløkonomiske konsekvenser. 

 

7.2 Konsekvenser for Miljøet 

I henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet af-

gørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er 

omfattet af kravet om miljøvurdering efter lovens § 8, stk. 

2, idet planerne fastlægger anvendelsesbestemmelser for 

anlæg opført i lovens bilag 1 og 2. 

 

Det er Miljøstyrelsen, der har vurderet, at der er VVM-pligt 

på projektet og derfor skal der også udarbejdes miljøvur-

dering af lokalplan og kommuneplantillæg. Miljøvurderin-

gen har vist, at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger. 

Miljørapporten er vedlagt indstillingen som bilag 2. 

 

Miljøstyrelsen samt Trafik, Bygge og Boligstyrelsen er VVM 

myndigheder. 

 

Følgende emner indgår i miljørapporten: 

 Menneskers sundhed; virksomhedsstøj og arbejdsbe-

lysning  

 Befolkningens levevilkår; trafikafvikling og jernbanein-

frastruktur  

 Landskab; landskabsinteresser og visuelle forhold  

 Natur; beskyttede arter, naturområder og biotoper  

 Vand; håndtering af regnvand og beskyttelse af grund-

vand 

 Jord; håndtering af overskudsjord  

 Midlertidige effekter; trafik og støj i anlægsfasen  
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Bünyamin Simsek  

   / 

 Henrik Seiding 

 

  

Bilag  

Bilag 1: Forslag til Lokalplan nr. 1142 med tilhørende Til-

læg nr. 88 til Kommuneplan 2017 

Bilag 2: Miljørapport til Lokalplan nr. 1142 

Bilag 3: Samlede høringssvar 

Bilag 4: Resumé og forslag til besvarelse af indkomne 

høringssvar 

Bilag 5: Sammenfattende redegørelse - DSB 

Bilag 6 Teknik og Miljøs forslag til ændringer i lokalplan 

nr. 1142 

Bilag 7 Ændringer på Lokalplanens bilag 1 og 2 

Bilag 8 Nyt Støjnotat_DSB Værksteder_20210806  

 

Tidligere beslutninger 

 Byrådet godkendte på mødet den 28. april 2021 of-

fentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1142 og 

Tillæg 88 til Kommuneplan  

 Byrådet vedtog på sit møde den 6. juni 2018, på den 

lukkede dagsorden, salget af arealer til DSB’s nye 

værksteder i Årslev.  

 Byrådet vedtog den 13. december 2017 Kommuneplan 

2017 for Aarhus Kommune, hvori lokalplanområdet ud-

lægges til erhvervsområde. 

 Lokalplan nr. 812, Erhvervsområde ved Årslev Etape 2, 

vedtaget 5. marts 2008. 

 Lokalplan nr. 760, Erhvervsområde til transporterhverv 

ved Årslev, vedtaget den 22. november 2006. 

 

 

Sagsnummer: 18/001777-11 

Plan, Byggeri og Miljø 

 Antal tegn: 13.012 

 Sagsbehandler: Jette Tofte Nielsen 

Tlf.: 41 85 98 34 

E-post: jtkn@aarhus.dk 
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BILAG 1: FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1142
MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 88 TIL
KOMMUNEPLAN 2017



 Lokalplan nr.   1142

TEKNIK OG MILJØ
AARHUS KOMMUNE

Ny værkstedsfaciliteter for DSB i Logistikpar-
ken ved Rosbjergvej i Årslev.  
Indeholder Tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017

FORSLAG I offentlig høring fra 
1. juni til 11 august 2021
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Her ligger lokalplanområdet

•

i samarbejde med:  
Cowi A/S 
Jens Chrs. Skous Vej 9
 8000 Aarhus C

Vedtagelsesdatoer
Forslag til Lokalplan nr. 1142 er godkendt af 
Aarhus Byråd den 28. april 2021         

Forslaget er offentlig fremlagt fra den 1. juni          
til den.11. august 2021

Kortgrundlag

© Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Lokalplanen kan ses ved

Borgerservice og Hovedbiblioteket på Dokk1, Hack 
Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C, Tlf. 8940 2222
http://www.aarhus.dk/lokalplaner

Yderligere oplysninger om

lokalplanen fås ved

Teknik og Miljø, Plan
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
Tlf. 8940 4400 

E-mail: pbm@mtm.aarhus.dk

Lokalplanen er udarbejdet af 

Teknik og Miljø, Plan 

Om dette hæftes indhold

Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold,  hvor 
baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet 
med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til 
afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, 
planen gør det muligt at udnytte området på.

Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser 
for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, byg- 
ningers udseende, veje og stiers forløb m.v.

Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalpla-
nen forholder sig til kommuneplanen og anden 
planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig 
f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk 
forsyning m.v.

Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger 
forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når 
lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt  
supplerer lokalplanens bestemmelser.
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LOKALPLANENS INDHOLD 
Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt pla-
nens hovedtræk. 
 
Eksisterende forhold 
 
Denne lokalplan gælder for et område, der ligger nord for landsbyen Årslev og er 
placeret umiddelbart syd for jernbanen og nordøst for sammenfletningen af E45 Øst-
jyske Motorvej og Herningmotorvejen i det eksisterende erhvervsområde ved 
Rosbjergvej og Logistikparken.  
 
Lokalplanområdet, der er ca. 28,6 ha. stort, var ved planens udarbejdelse hovedsa-
geligt offentligt ejet og beliggende delvist i byzone og delvist landzone. Med denne 
lokalplan overføres landzonearealet til byzone. På matrikelkortet - er vist ejer- og 
zoneforhold. 
 
De omkringliggende områder mellem jernbanen (Den østjyske længdebane), E45 
Østjyske Motorvej og Herningmotorvejen er kendetegnet af flere store bygninger, 
herunder lagervirksomhed og transportcenter. 
 

 
 
Luftfoto af lokalplanområdet og dets nære omgivelser. Lokalplanområdet er vist med hvid afgræns-
ning. 
 
Beskrivelse af området 
 
Området strækker sig fra Rosbjergvej mod vest til Espenhøjvej og Edwin Rahrs Vej 
mod øst. Vest for Rosbjergvej findes en 400 kV-højspændingsledning og parallelt 
med Edwin Rahrs Vej findes en 150 kV-højspændingsledning. Mod nordøst støder 
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området op til jernbanen (Den østjyske længdebane) og mod syd afgrænses områ-
det af den eksisterende erhvervsbebyggelse ved Logistikparken. 
 
Området henligger ubebygget og uden væsentlige anlæg eller beplantning med 
undtagelse af Espenhøjvej og broen over jernbanen i områdets østlige hjørne.  
 
Langs jernbanen og Espenhøjvej er der anlagt jordvolde med spredt beplantning. 
 
Området har et varieret terræn, der ligger højest i kote ca. +45,0 m (DVR90) i nord-
vest og herfra falder mod syd og mod øst til kote ca. +30,0 m, men med flere ud-
sving, hvor terrænet stiger lokalt, samt flere lavninger spredt i området. 
 

 
 
Foto af eksisterende forhold set fra øst mod vest. Lokalplanområdet er ubebygget. Til venstre i bille-
det ses eksisterende erhvervsbebyggelse mod syd. Til højre i billedet ses jordvolde langs jernbanen. 
 
Planens baggrund og mål 
Området har hidtil været planlagt til erhvervsformål og til sporanlæg med tilslutning 
til hovedbanen for en planlagt kombi-terminal på arealerne vest for Rosbjergvej. 
Muligheden for kombi-terminal er aldrig udnyttet, og udviklingen i godstransporten 
har medført, at reservationen ikke længere er relevant. 
 
Etablering af jernbanebetjent transportcenter ved Aarhus blev skrinlagt tilbage i 
2003 da det ville være i direkte konkurrence med de to centre i Taulov i Trekantom-
rådet og Høje Tåstrup ved København. 
 
Baggrund 

Århus Kommune har igangsat ny planlægning af området til erhvervsformål i form 
af værksteder og servicefunktioner til vedligeholdelse og klargøring af eltog efter 
konkret henvendelse fra DSB. 
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Der er i Folketinget indgået et politisk forlig om elektrificering af jernbanerne, og det 
medfører behov for værksteder til vedligeholdelse af de nye eltog. DSB har ønske 
om at få et værksted i Aarhus-området, da Aarhus Hovedbanegård er central for 
jernbanedriften i Østjylland. 
 
Der er de seneste år truffet konkret beslutning om betydelige investeringer i den 
danske jernbaneinfrastruktur. Det planlægges, at størstedelen af DSB’s nuværende 
lokomotiver, fjern- og regionaltog (dieseldrevne IC3- og IC4-tog) skal udskiftes frem 
mod 2030 og erstattes af nye el-tog. 
 
Til servicering, vedligehold, klargøring og opstilling af togsæt ønsker DSB at etab-
lere et nyt værksted ved Årslev nordvest for Brabrand. Lokaliseringen nord for Aar-
hus er valgt, dels fordi der er tilstrækkelig banekapacitet på strækningen og på Aar-
hus Hovedbanegård, og dels fordi Aarhus udgør et knudepunkt for togtrafik. 
 
Det nuværende værksted i Sonnesgade skal fortsat anvendes til vedligeholdelse af 
IC3/IC4 tog, indtil de er helt udfasede. Det er ikke muligt at få eltog ind til værkstedet 
i Sonnesgade, da broerne ikke har tilstrækkelig frihøjde. Endvidere forventes det, at 
de fremtidige tog vil blive længere end de nuværende. Derfor skal der bygges nye 
faciliteter til servicering af de nye togsæt. 
 
Det forventes at de nye værkstedsfaciliteter i den daglige drift, efter indfasning af de 
nye togsæt, i gennemsnit skal vedligeholde ca. 20 togsæt om ugen. Vedligeholdelse 
af togene sker fortrinsvis om aften og natten. Det forventes, at der på værksteds-
området være ca. 60 medarbejdere beskæftiget ad gangen. 
 
Mål  

Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af bygninger og anlæg i forbindelse 
med etablering af et nyt værksted for el-tog med tilhørende sporarealer. 
 
Lokalplanens formål er at sikre, at udformning og disponering af ny bebyggelse sker 
med henblik på indpasning i landskabet, og på en sådan måde at miljøkonflikter 
inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne forebygges. Lokalplanen 
fastlægger endvidere tilkørselsforhold for biler og lastbiler til området fra Rosbjerg-
vej og giver mulighed for at udføre terrænmodellering med håndtering af overskuds-
jord fra afgravning og planering af sporarealer. 
 
Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg, der fastlægger ændret anvendelse 
og rammer for ny bebyggelse. 
 
Planens hovedtræk 

Lokalplanområdet åbner mulighed for togværksteder og udlægger området til er-
hvervsformål i form af sporanlæg og banedrift som udover togværksteder også om-
fatter servicefunktioner, lager, administration, personalefaciliteter og lignende inden 
for virksomhedsklasse 3-6. 
 
Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering 
af ny bebyggelse, bl.a. ved lokalplanbestemmelser om maksimalt etageantal og ved 
udlæg af byggefelter. 
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Områdets disponering og layout af jernbanespor til opstilling af togmateriel, samt 
placering af sporskifter og transversaler på hovedsporet skal sikre en høj grad af 
fleksibilitet, som giver mulighed for effektive arbejdsgange og rangering af tog. Der 
planlægges for at indgående tog kan nå direkte til et af vedligeholdelsesfaciliteterne 
uden at blive blokeret af andre tog, der serviceres på andre faciliteter inden for om-
rådet. 
 
Byggemulighederne for ny bebyggelse er fastlagt under hensyntagen til sammen-
hæng med den øvrige bebyggelse i området, og der er fastlagt byggefelter for pla-
cering af ny bebyggelse. Lokalplanen giver inden for byggefelterne mulighed for ny 
bebyggelse i 2 etager med bygningshøjder i op til 13 meter. Derudover åbner lokal-
planen mulighed for solceller/solpaneler, skorstene, antenner, afkast, ventilations-
anlæg og lignende, der er nødvendige for bebyggelsens drift, tekniske forsyning 
eller for overholdelse af miljøkrav. Disse er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 
Konkret ønskes mulighed for afkast, ventilationsanlæg og mobile kraner inden for 
byggefelterne. Højden af disse bryder ikke med det omkringliggende erhvervsom-
rådets karakter, hvor bebyggelse kan opføres i op til 4 etager og højden 14 meter. 
 
Vejadgang til området skal etableres fra Rosbjergvej i vest og tilslutning til hoved-
sporet skal etableres i områdets østlige del. 
 
Bebyggelsens udseende 

Bebyggelsen skal fremstå med et ensartet præg i udformning og farvesætning inden 
for lokalplanområdet som helhed. 
 
Størstedelen af bebyggelsen skal fremstå som industribygninger med bygningsbase 
og markant tagkonstruktion med vinduesbånd, gitterkonstruktion og skylights i prin-
cippet som vist på nedenstående skitsemæssig illustration. 
 

 
 
Skitsemæssig illustration af bygning med togværksteder, lager og administration. 
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Øvrige dele af bebyggelsen såsom indgangspartier, mellembygninger, sekundære 
bygninger og lignende kan udføres med andre tagkonstruktioner og i andre materi-
aler og andre farver end den øvrige del af bebyggelsen. 
 
Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsens facader kan fremtræde som blank mur i 
beton eller teglsten, vandskuret eller glatpudset mur og/eller beklædes med facade-
plader eller lamelbeklædning i metal, træ, fiberbeton eller skærmtegl. Mindre faca-
departier kan fremstå i andre materialer. Facader skal fremstå i dæmpede jordfarver 
eller i materialernes naturlige farve.  
 
Tage på ny bebyggelse skal fremstå som flade tage eller med ensidig taghældning 
og kan etableres som grønne tage tilplantet med sedum eller anden vegetation eller 
med mere traditionel tagbeklædning. Tage på mindre bygninger som portneranlæg, 
teknikbygninger og lignende kan fremstå med anden hældning. 
 
Sporene i området vil blive elektrificeret, ligesom hovedsporet nord for området og 
lokalplanen giver mulighed for at der kan opsættes master/portaler til kørelednings-
anlæg med en højde på op til 10 meter. 
 
Vedligeholdelse af togene forventes at kunne foregå hele døgnet, og der gives mu-
lighed for at opsætte arbejdsbelysning på udendørs arealer ved bygninger og op-
stillingsarealer, samt ved ankomstområdet mod Rosbjergvej. Belysning skal være 
nedadrettet og afskærmet, så den ikke er til gene for naboer og jernbanetrafikken. 
 
Beplantning 

Bebyggelse, sporarealer, interne veje og øvrige anlæg udgør kun en del af området. 
Arealer der ikke bebygges eller befæstes, skal henligge som grønne arealer med 
græs og beplantning.  
 
Skråninger på jordvolde og en del af de omkringliggende grønne arealer kan tilsås 
med blomster og forskellige græsarter og henligge med lavt plejeniveau til gavn for 
insekter og fugleliv, der kan medvirke til en øget biodiversitet i området. 
 
Der vil blive udført terrænreguleringer inden for området med planering af arealer til 
bygninger, jernbanespor og tekniske anlæg. Det forventes, at terrænregulering 
både vil omfatte afgravning og opfyldning, men der forventes en relativt stor 
mængde overskudsjord pga. betydelig højdeforskel mellem den planlagte værk-
stedsbygning og tilslutningspunktet til hovedsporet. Der gives mulighed for at afgra-
vet jord kan genanvendes internt i området til landskabelig bearbejdning, herunder 
at der kan ske anlæg af jordvolde på områdets ubebyggede arealer. Ved terrænre-
gulering mod skel skal der ske udjævning og tilpasning til de tilstødende arealer. 
 
Placering og omfang af landskabsbearbejdning i forhold til det omgivende landskab 
og terrænforhold, samt bebyggelse i nærområdet kan ses af de tre tværsnit af plan-
området, der er vist nedenfor og på kortbilag 2. 
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Tværsnit A-A. Til højre i figuren, uden for planområdet ses ejendommene Rætebølvej 21 og 24. 
 

 
Tværsnit B-B. Til højre i figuren, uden for planområdet ses ejendommene Rætebølvej 20. 
 

 
Tværsnit C-C. Til højre i figuren, lige uden for planområdet ses de eksisterende spor. 
 
 
Der kan opsættes et transparent sikkerhedshegn som fx trådhegn, der så vidt muligt 
skal placeres på indersiden af beplantning, jordvolde og anden terrænbearbejdning 
mod omgivelserne. 
 
Veje, stier og parkeringsarealer 

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Rosbjergvej via to vejadgange. Den ene 
vejadgang skal betjene biler og cyklister. Den anden vejadgang er for lastbiler, 
servicevogne o.lign.  
 
Inden for lokalplanområdet gives der mulighed for at etablere interne serviceveje, 
der sikrer vejbetjening af de forskellige funktioner inden for området, ligesom der 
udlægges færdsels- og parkeringsarealer til bebyggelsen.  
 
Inden for lokalplanområdet skal der sikres areal til 100 bilparkeringspladser for per-
sonale til administrations- og værkstedsbygningerne m.m. De 100 bilparkerings-
pladser svarer til det behov, der er for bebyggelsen, hvor der vil blive arbejdet i 3-
holdsskift på både hverdage og i weekender. Tilsvarende skal der sikres 36 cykel-
parkeringspladser i nærheden af bygningsindgange. Halvdelen af cykelparkerings-
pladserne skal være overdækkede. 
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Tilslutning til hovedsporet vil blive etableret i områdets østligste del. For at mulig-
gøre en optimal tilslutning til hovedsporet en der behov for at forlænge broen på 
Espenhøjvej, således at sporarealet kan udvides mod syd. 
 
Stiforbindelse ad Espenhøjvej opretholdes og påvirkes ikke af ny planlægning og 
udvikling i lokalplanområdet. 
 
Klima- og miljøforhold 

Størstedelen af området anlægges som grønne arealer eller som sporarealer. Be-
byggelse og veje udgør en mindre del af området, der således vil få en relativt lille 
befæstelsesgrad. 
 
Tage kan udføres som grønne tage med bevoksning af græs eller sedum-arter. 
Eventuelt behov for etablering af regnvandsbassin eller andre anlæg til forsinkelse 
af overfladevand før afledning, forudsættes etableret på arealer umiddelbart øst for 
lokalplanområdet og ved udvidelse af eksisterende bassiner vest for lokalplanom-
rådet, efter aftale med Aarhus Vand. 
 
Lokalplanområdet disponeres og terrænreguleres således, at bebyggelse og anlæg 
sikres mod oversvømmelser i forbindelse med ekstreme regnhændelser. Eksiste-
rende lavninger i området, hvor der under ekstreme regnhændelser kunne opstuves 
og tilbageholdes regnvand, forventes udjævnet som del af byggemodningen af om-
rådet og der skal findes plads til volumen i lavningerne i regnvandsbassinet eller 
inden for lokalplanområdet. Ved evt. ændring af opland/afstrømningsretning ved 
ekstremregn skal det ændrede volumen ligeledes kunne tilbageholdes i regnvands-
bassinet eller inden for lokalplanområdet. 
 
En del af lokalplanområdet er påvirket af støj fra jernbanen og den Østjyske Motor-
vej. Lokalplanen giver ikke mulighed for støjfølsomme anvendelser inden for områ-
det, dvs. fx boliger, kontor- og hotelvirksomhed mv. 
 
Ved etablering af nye virksomheder indenfor lokalplanområdet skal det sikres, at 
støjniveauet fra virksomhederne ikke overskrider Miljøstyrelsens til enhver tid gæl-
dende grænseværdier for ”Ekstern Støj fra virksomheder” ved naboskel. 
 
Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres virksomheder i området inden 
for virksomhedsklasse 3-6. Støjpåvirkning fra aktiviteter i området må ikke overstige 
60/60/60 dB(A) i skel, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virk-
somheder. 
 
 

Side 902



 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 1142 

9

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anven-
delse, bygningers og vejes udformninger m.v. 
 
 

§ 1. Formål 
Lokalplanen har til hovedformål at sikre: 
 
at området kan anvendes til erhvervsformål med etablering af værk-

steder til reparation og klargøring af tog. 
 

§ 2. Område og opdeling 
 
2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1, og omfatter jf. 

matrikelkortet følgende matrikelnumre og del af matrikelnumre: 5i af 
Lyngby By, Lyngby samt 12b, 14cr, 14cæ, del af 1b og del af 7000f af 
Årslev By, Sdr. Årslev samt alle parceller der efter den 6. april 2020 ud-
stykkes i området. Se fodnote1. 

 
2.2 Med den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af 

planen overføres det på matrikelkortet viste område fra landzone til by-
zone. Se fodnote2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
2 Der er landbrugspligt på matr.nr. 5i af Lyngby By, Lyngby, samt 1b og 12b af Årslev By, Sdr. Årslev. 

Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil den tages i brug til det 
planen bestemmer. Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse 
med ejendommens udstykning.  
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Matrikelkort 
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§ 3. Anvendelse 
 
3.1 Lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål i form af håndværksvirk-

somhed, værksteder, transport-, lager og logistikvirksomhed og lignende 
inden for virksomhedsklasse 3-6 med tilhørende personale faciliteter, 
samt de til virksomhederne nødvendige spor, vej og parkeringsarealer. 

 
3.2 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø kan tillade, at andre virksomheder 

kan etablere sig i områderne, hvis virksomhederne efter en konkret vur-
dering af produktions- og miljøtekniske forhold og risikoen for forurening 
af grundvand kan sidestilles med virksomheder i virksomhedsklasse 3-
6, samt at virksomhederne er forenelige med lokalplanens formål, jf. § 
1. 

 
3.3 Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området. 
 
3.4 Der må ikke etableres detailhandel eller handel med pladskrævende va-

regrupper i området. 
 
3.5 Uden for oversigtsarealer kan der i lokalplanområdet placeres mindre 

bygninger/anlæg til lokalplanområdets tekniske forsyning, herunder an-
læg til lokal afledning af regnvand (LAR) i form af bassiner, regnbede, 
grøfter o. lign. 

 
 

§ 4.  Udstykning 
 
4.1 Ingen grund må udstykkes med en størrelse mindre end 5.000 m². 
 

§ 5. Trafikforhold 
 
5.1 Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Rosbjergvej i princippet som 

vist på kortbilag 1. 
 
 Udlæg af trafikarealer 
5.2 Der udlægges færdsels- og parkeringsareal i princippet som vist på kort-

bilag 1.  
 
5.3  Interne veje og øvrige færdselsarealer skal indrettes med henblik på at 

sikre mulighed for brand- og redningskørsel. 
 
5.4 Der skal inden for lokalplanens område sikres vendemuligheder for vare- 

og servicekøretøjer. 
 
5.5 Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. 

gældende vejregler. 
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5.6 Der må ikke ske nedsivning fra interne veje samt færdsels- og parke-
ringsarealer. Interne veje og færdsels- og parkeringsarealer skal udfor-
mes på en sådan måde, at regnvand med mere ledes til ledningsnet. 

 
 Bil- og cykelparkering 
5.7 Inden for lokalplanområdet skal der reserveres areal til bilparkering sva-

rende til minimum 100 bilparkeringspladser. 
 
5.8 Inden for lokalplanområdet skal der reserveres areal til cykelparkering 

svarende til minimum 36 cykelparkeringspladser. 
 
 Cykelparkering skal placeres i nærheden af bygningsindgange. 

 
Mindst 50 % af cykelparkeringen skal være overdækket. 

 

§ 6. Teknisk forsyning og anlæg 
  

 Ledninger, kabler mv.  
 

6.1 Nybyggeri har mulighed for at tilslutte kollektiv varmeforsyning. Se fod-
note3. 

 
 Ledninger, kabler mv.  
 

6.2 Der må ikke forekomme nedsivning i området. Al regnvand fra tagflader 
og befæstede arealer skal ledes til forsinkelsesbassiner. Eventuelt spild 
eller lækage fra farligt gods, samt eventuelt forurenet overfladevand fra 
befæstede arealer med farligt gods, skal ledes til lukkede tanke. 

 
 Belysning  
 

6.3 Udendørs arbejdsbelysning, belysning af bygningsdele, afskærmede op-
lag o. lign., skal etableres med en lyspunktshøjde og udbredelsesgrad, 
der ikke generer omboende væsentligt, ligesom belysning ikke må være 
til gene for jernbanetrafikken. Se fodnote4. 

 
6.4  Belysning af interne veje skal være afskærmet og nedadrettet, så belys-

ningen ikke generer omboende væsentligt, ligesom belysning ikke må 
være til gene for jernbanetrafikken. Se fodnote4. 

 
 Affald 
 

6.5 Affaldshåndtering skal afskærmes, placeres i konstruktion eller placeres 
i byggeri.  

 
 
 

 
3  For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 
4  Ifølge jernbanelovens § 44 må reklamer og andre indretninger ikke være anbragt således, at de er til 

ulempe for opfattelsen af signaler på banearealet. 
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§ 7. Terrænregulering 
  

7.1 Der kan ske nødvendig terrænregulering for at tilpasse terrænet til byg-
geri og anlæg af sporanlæg. 

 
 Ved terrænreguleringer skal det sikres, at reguleringerne sker i sammen-

hæng med de omgivende sporanlæg uden for lokalplanområdet. 
 
 Terrænet kan udjævnes til plant niveau på arealer til bebyggelse og spor-

anlæg mv. 
 
7.2 Der kan etableres jordvolde, landskabsformationer og anden terrænbe-

arbejdning i overensstemmelse med princippet, der er vist på terrænsnit-
tene på side 7 og på kortbilag 2. 

 
 Volde og landskabsformationer må etableres op til kote 44 og skal an-

lægges med en hældning på maksimalt 1:2 og skal bearbejdes, så de får 
en blød og organisk form. 

 
7.3 Ved terrænregulering skal terrænet tilpasses det omgivende landskab 

med naturlige overgange i princippet som vist på terrænsnittene på kort-
bilag 2. 

 
7.4 Terrænregulering må ikke give anledning til opstuvning af vand uden for 

lokalplanområdet, bortset fra opstuvning af vand i regnvandsbassiner. 
 

7.5 Terrænregulering må ikke foretages nærmere lokalplanområdets af-
grænsning mod syd og vest end 0,5 m. I en afstand mellem 0,5 og 2,5 
m fra lokalplanområdets afgrænsning mod syd skal terrænet ved regu-
lering gives en jævn hældning. 

 

§ 8. Bebyggelsens omfang og placering m.m. 
 
 Omfang og placering 
 
8.1 Bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 1 viste byggefelter. 
 
 Inden for de viste byggefelter må der opføres maksimalt 25.000 m² eta-

geareal. 
 
 Uden for byggefelter må der opføres mindre, sekundære bygninger på 

op til 50 m², som f.eks. portneranlæg, affaldsanlæg og lignende til områ-
dets drift. Højden på disse må maksimalt være 8,5 meter. 

 
 Højder og etageantal 
 
8.2 Bebyggelse inden for de udlagte byggefelter må maksimalt opføres i 2 

etager foruden eventuel kælder med en maksimal bygningshøjde på 13,0 
meter. Maksimal bygningshøjde er uden tilladte anlæg og konstruktioner 
på tage jf. § 8, stk. 3. 

Side 907



 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 1142 

14 

 For hvert byggefelt er der fastsat en maksimal kote. For det vestlige byg-
gefelt til værksted kan byggeri etableres med en maksimal bygningskote 
på 52,0 DVR90 og for det østlige byggefelt for hjulafretning kan byggeri 
etableres med en maksimal bygningskote på 45,0 DVR90. 

 
8.3 Støjafskærmning, skorstene, antenner, afkast, ventilationsanlæg og lig-

nende, der er nødvendige for bebyggelsens drift, tekniske forsyning eller 
for overholdelse af miljøkrav, samt anlæg til indvinding af solenergi, er 
ikke omfattet af højdebegrænsningen og maksimal kote. 

 
8.4 Mindre, sekundære bygninger uden for byggefelterne må højst opføres i 

1 etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m målt i forhold til terræn 
eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan. 

 
8.5 I tilknytning til sporarealer og bygninger der kan opsætte master-/portaler 

til køreledningsanlæg med en højde på op til 10 meter. 
 

§ 9. Bebyggelsens udseende og skiltning 
 
 Bebyggelsens arkitektur 
 
9.1 Bebyggelsen skal fremstå med et ensartet præg i udformning og farve-

sætning inden for lokalplanområdet som helhed. 
 
 Størstedelen af bebyggelsen skal fremstå som industribygninger med 

bygningsbase og markant tagkonstruktion med vinduesbånd, gitterkon-
struktion og skylights. 

 
 Øvrige dele af bebyggelsen såsom indgangspartier, mellembygninger, 

sekundære bygninger og lignende kan udføres med andre tagkonstrukti-
oner og i andre materialer og andre farver end den øvrige del af bebyg-
gelsen. 

 
 Materialer 
 
9.2 Bygningsfacader skal udføres med tegl, beton, fiberbeton, metal, træ, 

glas og/eller skærmtegl i form af facadeplader eller lamelbeklædning. 
 
 Mindre facadepartier kan fremstå i andre materialer. 
 
 Bygningsfacaderne skal fremtræde i dæmpede jordfarver eller i materia-

lernes naturlige farve, bortset fra vinduesbånd/-konstruktioner. 
 
 Endvidere må der på facader anvendes energiproducerende paneler i 

plan med facaden. 
 
9.3 Tagflader på bebyggelsen skal udformes som "flade" tage eller med en-

sidig taghældning, dog kan sekundære bygninger udformes med anden 
hældning. 

 

Side 908



 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 1142 

15 

 Tage skal udføres med tagpap, tagdug og/eller begrønnes med plante-
vækst, for eksempel græs eller sedum. 

 
 Mindre dele af bebyggelsens tage, herunder ovenlyskonstruktioner i form 

af ovenlys, tagvinduer, rytterlys o.lign., må fremstå i træ, glas og metal.  
 
9.4 Tage på overdækninger må fremstå med anden tagmateriale end øvrig 

bebyggelse fx. plademateriale som fx tombak, bruneret aluminium, me-
talplader og fibercement. 

 
9.5 Til facade- og tagbeklædning må ikke benyttes reflekterende materialer, 

som kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. 
 
9.6 Tekniske installationer som eksempelvis udsugning, ventilation, solfan-

gere, klimaanlæg, mv. skal afskærmes, indeholdes i bygningen eller på 
anden måde indgå som en integreret del af bygningens arkitektur. 

 
 Solfangere og solceller 
 
9.7 Anlæg til indvinding af solenergi skal udformes, så de indgår på en har-

monisk måde i bygningernes arkitektoniske formsprog og facadeudform-
ning og må ikke overstige det højeste punkt på facaden med mere end 
2,0 meter. 

 
9.8 Anlæg til indvinding af solenergi skal opsættes på bebyggelsen tagflader 

eller integreres i den enkelte vægflade og skal fremstå som sammen-
hængende rektangler eller kvadrater. 

 
9.9 Til energiproducerende anlæg i form af solceller og solfangere på facader 

og tage må ikke benyttes reflekterende materialer, som kan give anled-
ning til væsentlige gener for omgivelserne. 

 
 Skiltning 
 
9.10 Skiltning skal underordne sig bebyggelsens arkitektoniske udtryk og fa-

cadernes bygningsdetaljer. 
 
9.11 Facadeskiltning skal begrænses til firmaets navn og/eller logo. 
 
 Facadeskiltning må ikke have karakter af facadebeklædning.  
 
 Facadeskiltning skal udføres som løse bogstaver, symboler og logo. Fir-

manavn må maksimalt gives en højde på 2,0 m, ligesom et logo kan gives 
en højde på maksimalt 2,0 m. 

  
 Tekst og logo i skilte på bygninger må kun være baggrundsbelyste eller 

bagud lysende. 
 
9.12 Ved vejadgang til lokalplanområdet må der opsættes én fritstående skil-

testandere/pyloner. Skiltestanderen/pylonen må ikke være højere end 
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8,5 m. Bredden og dybden af skiltestanderen/pylonen må maks. være 
2,0 m. 

 
 Logoer på den enkelte skiltestander/pylon må kun være indvendigt be-

lyst. 
 
9.13 Der kan opsættes oversigts- og henvisningsskilte inden for lokalplanom-

rådet for områdets erhverv og færdselsregulerende skiltning, som f.eks. 
parkeringshenvisningsskilte og henvisningsskilte for vareindlevering. 

 
9.14. Placering af skiltning skal overholde vejlovgivningens bestemmelser om 

oversigtsarealer. 
 
9.15 Der må ikke ske digital skiltning, herunder LED-skærme, og lysskilte i 

øvrigt med løbende eller blinkende lys, laserlys eller andet bevægeligt 
lys. 

 
9.16 Skiltning og belysning af skiltning må ikke være til gene for jernbanetra-

fikken. Se fodnote5. 
 

§ 10. Ubebyggede arealer, hegn og beplantning 
 
 Opholdsarealer 

 
10.1.  Inden for lokalplanområdet skal der etableres udendørs opholdsareal på 

mindst 100 m² for personalet i lokalplanområdets erhvervsbebyggelse.  
 

 Opholdsarealer må ikke være belastet af støj, jf. § 11. 
 
 Opholdsarealer skal placeres i tilknytning til fælles funktioner, admini-

stration og lignende og skal skærmes med beplantning. 
 
 Støjafskærmning 
 

10.2  Der skal udlægges areal til støjafskærmning langs jernbanen mod nord 
og Espenhøjvej mod øst, som vist på lokalplankortet. 

 
 Afstand fra fod af støjafskærmning til baneskel skal være minimum 6,0 

m. 
 
10.3 Støjafskærmning mod jernbanen skal etableres som jordvold og skal ud-

føres i sin helhed, men kan dog gennembrydes ved etablering af sporad-
gang til området. 

 
10.4 Inden for området kan der i tilknytning til bygninger og aktiviteter etable-

res støjafskærmning, der sikrer at de vejledende grænseværdier i nabo-
områder overholdes, jf. § 11.3. 

 

 
5  Ifølge jernbanelovens § 44 må reklamer og andre indretninger ikke være anbragt således, at de er til 

ulempe for opfattelsen af signaler på banearealet. 
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 Tekniske anlæg, oplagring og hegn 
 

10.5 Mindre bygninger/anlæg til lokalplanområdets tekniske forsyning skal af-
skærmes af hæk, stedsegrøn beplantning eller klatreplanter som ved-
bend eller kaprifolie. 

 
10.6 Oplagring må kun finde sted i bygninger eller på visuelt tæt hegnede are-

aler. Hegn skal begrønnes med hæk, stedsegrøn beplantning eller klat-
replanter som vedbend eller kaprifolie. 

 
10.7 Oplagring af grundvandstruende stoffer må ikke finde sted uden for byg-

ninger eller uden for dertil indrettede hegnede gårdarealer, som skal ud-
føres med uigennemtrængelig belægning og uden afløb. 

 
10.8 Der kan opføres et sikkerhedshegn i en højde op til 3,0 meter. Sikker-

hedshegnet skal være transparent, fx trådhegn. 
 
 Beplantning 
 

10.9 Volde og landskabsformationer, der etableres iht. § 7.2 skal beplantes 
med buske og træer. Beplantningen skal bestå af løvfældende arter. 
Skråninger på jordvolde og en del af de omkringliggende grønne arealer 
skal henligge med lavt plejeniveau og tilsås med blomster og forskellige 
græsarter. 

 
10.10 Arealer langs Rosbjergvej, der ikke er bebygget eller anlagt som færd-

sels- og parkeringsarealer, skal tilsås med græs og beplantes med soli-
tære træer eller træer i grupper. Beplantningen skal bestå af løvfældende 
arter. 

 
10.11 For træer plantet i befæstede arealer skal der være min. 12 m³ rodvenligt 

bærelag pr. træ. Dybden af plantehullet skal være min.1,0 m. 
 
10.12 Træer skal plantes med en afstand til facade på min. 4,0 m. Se fodnote6. 
 
 Regnvandshåndtering/Håndtering af overfladevand 
 
10.12 Interne veje, færdsels- og parkeringsarealer samt oplagsarealer skal be-

fæstes og udføres med fast uigennemtrængelig belægning og mulighed 
for opsamling af overfladevand, så nedsivning til og forurening af grund-
vandet undgås. 

 
10.13 Der må inden for lokalplanområdet maksimalt befæstes 60 %. 
 
10.14 På ubebyggede arealer kan der etableres grøfter, lavninger, vandrender 

o. lign.  
 

 
6   Træets højde og kronestørrelse skal vurderes for hele levetiden, så adgang til redningsåbninger bevares, 

også når træet er fuldt udvokset. 
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 Grøfter, lavninger, vandrender o. lign. kan ved skybrud fungere til trans-
port og/eller forsinkelse af regnvand.  

 
10.15 Grøfter, lavninger, vandrender o. lign. skal anlægges med tæt membran 

for at hindre nedsivning af vejvand. 
 

§ 11. Støjforhold 
 
 Trafikstøj 
 

11.1 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj 
påfører opholdsarealerne, ikke overstiger Lden 58 dB på døgnbasis. 

 
 Virksomhedsstøj 
 

11.2 Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke 
påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, 
der er gældende i henhold til Kommuneplanens støjbestemmelser. 

 
 Jernbanestøj 
 

11.3 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som jernbanestøj 
påfører opholdsarealer, ikke overstiger 64 dB Lden på døgnbasis. 

 
11.4 Det skal sikres, at vibrationer, som jernbanetog påfører opholdsarealer, 

ikke overstiger 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau). 
 

§ 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny 
bebyggelse 

 
 

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: 
 
Vejadgange og færdsels- og parkeringsarealer er anlagt som angivet i § 5, 
 
Bil- og cykelparkering er anlagt som angivet i § 5, 
 
Den i § 6 nævnte affaldsløsning er etableret og godkendt, 
 
Der er etableret opholdsareal og afskærmende beplantning som nævnt i 
§ 10, se fodnote7, 
 
Den i § 10 nævnte regnvandshåndtering er håndteret, 
 
Det ved beregning er eftervist, at de i § 11 nævnte støj- og vibrations-
grænser er overholdt, både i forhold til bebyggelse og de udendørs op-
holdsarealer. 

 
7  Såfremt de nævnte anlæg ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil 

der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod 
sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en fastsat frist. 
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§ 13. Grundejerforening 
 
13.1 Grundejere skal efter krav fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø optages 

i en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder. 
 

§ 14. Servitutter 
 
 Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitutbestemmelser 

i medfør af planlovens § 15, stk. 2, nr. 17: 
 
 Ingen. 
 

§ 15. Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lo-
kalplan 

 
 Lokalplan nr. 812 for Aarhus Kommune vedtaget den 5. marts 2008 op-

hæves for den del, der vedrører lokalplanområdet. 
 
 Lokalplan nr. 760 for Aarhus Kommune vedtaget den 22. november 2006 

ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet. 
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LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER
Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden plan-
lægning, som vedrører lokalplanen.

Kommuneplanen
Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som by-
rådet har vedtaget.

Kommuneplanens rammeområde 24.07.01 ER og 24.07.03 ER

Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle by-
del, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende delvist i rammeområde 24.07.01
ER og delvist i rammeområde 24.07.03 ER, der er udlagt til erhvervsformål. Områ-
det er delvist beliggende i byzone.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet området øn-
skes anvendt til togværksteder og tilknyttede funktioner og en maksimal bygnings-
højde på 13 meter, dog med mulighed for at anlæg og installationer der er nødven-
dige for områdets drift kan gives en større højde.

Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrå-
dets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen.

Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 88
til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. Tillægget findes bagerst i lokalplanen 
som bilag.

Kommuneplanens rammer ••••••••• Lokalplanområdet

Side 914



 

Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 1142 

21 

Kommuneplanens retningslinjer for udpegede kulturmiljøer 
 
I kommuneplanen er den nordlige del af lokalplanområdet udpeget som kulturmiljø, 
angivet som området "Industrimiljøets landskab, Jernbanestrækninger - Østjyske 
længdebane". 
 
De værdifulde kulturmiljøer er en del af kulturarven og fremstår som geografisk af-
grænsede områder, der afspejler den samfundsmæssige udvikling både i byerne 
og på landet. 
 
Udpegningsgrundlaget udgøres af stationsanlæg med stationsbygning, toiletbyg-
ning, pakhuse, remiser og værksteder, signalblokke, vandtårne, vige- og ranger-
spor, læssespor og -ramper, samt de tilhørende jernbanestrækninger, dæmninger 
og gennemskæringer, broer og viadukter, overskæringer, ledvogterhuse, signalan-
læg m.m. 
 
Lokalplanen vurderes ikke at tilsidesætte kommuneplanens retningslinjer for det ud-
pegede kulturmiljø, da lokalplanen beskytter og tager hensyn til de kulturhistoriske 
interesser, så udviklingen af området sker med respekt for banens bevaringssam-
menhænge. 
 
Kommuneplanens retningslinjer for støjhensyn i planlægningen 
I kommuneplanen er den vestlige del af lokalplanområdet udpeget som del af de 
støjbelastede arealer omkring statsvejene. Kommuneplanen indeholder bestem-
melser vedrørende støj, der svarer til Miljøstyrelsens vejledende normer og krav. 
 
Lokalplanen vurderes ikke at tilsidesætte kommuneplanens retningslinjer for støj-
hensyn, da lokalplanen ikke giver mulighed for støjfølsomme anvendelser inden for 
området, dvs. fx boliger, kontor- og hotelvirksomhed mv. 
 
Kommuneplanens retningslinjer for mobilitet og trafikale strukturer 
I kommuneplanen er der i områdets nordligste del foretaget reservation for trace til 
nærbane mellem Aarhus og Silkeborg. Der foreligger ikke noget konkret projekt eller 
tidshorisont for en fremtidig etablering af Silkeborgbanen. 
 
Lokalplanen vurderes ikke at tilsidesætte kommuneplanens retningslinjer for etab-
lering af Silkeborgbanen, da lokalplanen ikke giver mulighed for at etablere fa-
ste/permanente anlæg eller bebyggelse i områdets nordligste del. 
 
Kommuneplanens retningslinjer for vandindvindingsinteresser 
Projektet er placeret i et område med særlig drikkevandsinteresser (OSD). I henhold 
til Kommuneplan 2017 bør der på baggrund af retningslinje 124 ikke placeres virk-
somheder og øvrige anlæg i OSD, der har behov for lager eller håndtering af foru-
renende stoffer, som kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. 
 
Eksisterende erhvervsområder kan dog udbygges, hvis risikoen for forurening af 
grundvandsressourcen forebygges. 
 
Det vurderes, at der ikke er tale om ny planlægning, der kan medføre øget risiko for 
forurening af grundvandet. Den eksisterende anvendelse af området til 
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erhvervsformål fastholdes, dog med en præcisering af anvendelsen, således at om-
rådet ikke forbeholdes til kombi-terminal og reservation for transportterminal ophæ-
ves. 
 
Anden fysisk planlægning 
 
Hidtidig lokalplanlægning i området 
 
Lokalplan nr. 760 
Lokalplanområdets sydvestlige del er omfattet af Lokalplan nr. 760 Erhvervsområde 
til transporterhverv ved Årslev. I Lokalplan nr. 760 udlægges området til erhvervs-
formål i form af transportvirksomhed med tilknyttet administration og servicevirk-
somhed samt konkret til lager- og transportvirksomhed for delområde I. 
 
Lokalplan nr. 760 ophæves for det område, som er omfattet af nærværende lokal-
plan. 
 
Lokalplan nr. 812 
Lokalplanområdets nordlige og østlige del er omfattet af Lokalplan nr. 812, Er-
hvervsområde ved Årslev Etape 2. I Lokalplan nr. 812 udlægges, der området til 
erhvervsformål i form af transportvirksomhed med tilknyttet administration og ser-
vicevirksomhed. 
 
Lokalplan nr. 812 ophæves for det område, som er omfattet af nærværende lokal-
plan. 
 
Overordnede vej- og jernbaneforhold 
 
Lokalplanområdet har via Rosbjergvej og Logistikparken gode adgangsforhold til 
det overordnede vejnet i form at tilslutninger til fordelerrundkørslen ved Edwin Rahrs 
Vej nord for Årslev. 
 
Herfra har trafikanter Østjyske Motorvej E45 og Herningmotorvejen direkte adgang 
til erhvervsområdet, ligesom trafikanter fra erhvervsområdet kan køre direkte til mo-
torvejen. Hermed friholdes det omgivende lokale vejnet for en betydelig trafik, her-
under tung trafik. 
 
Sportilslutningerne til værkstedet sker i området ved Espenhøjvej. Her ligger hoved-
sporene i samme niveau og muliggør dermed indkørsel til værkstedsområdet fra 
begge hovedspor ved anlæg af sporskifter. 
 
I forbindelse med tilslutning af værkstedsområdet til hovedsporet bliver det nødven-
digt at erstatte den eksisterende bro over Espenhøjvej og opføre en ny bro med en 
større spændvidde og højde svarende til afstandskrav i forbindelse med den frem-
tidige elektrificering af banen. 
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Naturbeskyttelsesinteresser 
 
En del af området er omfattet af skovbyggelinje, hvor der i henhold til naturbeskyt-
telseslovens § 17 ikke må placeres bebyggelse, campingvogne med mere. Etable-
ring af bebyggelse inden for skovbyggelinjen forudsætter derfor enten, at projektet 
opnår Aarhus Kommunes dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 eller, at 
skovbyggelinjen ophæves inden for lokalplanområdet jf. naturbeskyttelseslovens § 
69. Aarhus Kommune vil søge Miljøministeriet om ophævelse af skovbyggelinjen 
inden for lokalplanområdet, hvor der kan opnås en administrativ forenkling. 
 
Ved besigtigelse af området er der ved en gammel byggetomt i den vestlige del af 
området kortlagt et vandhul med en størrelse er ca. 200 m², der vurderes at være 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Registreringen betyder, at alle ændringer 
kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Eventuelt behov for nedlæggelse 
af vandhullet eller forudsætter derfor Aarhus Kommunes dispensation fra naturbe-
skyttelseslovens § 3. 
 
Natura 2000 og Bilag IV 
 
Nærmeste Natura 2000-område er "Brabrand Sø med omgivelser" (H223), der er 
beliggende ca. 1,5 km mod syd/sydvest. Der er ikke registreret beskyttede arter i 
lokalplanområdet. 
 
Overfladevand fra planområdet udledes, via forsinkelsesbassiner og de to vandløb 
Voldbæk og Årslev Bæk, til Natura 2000-området. I forbindelse med miljøkonse-
kvensvurdering, af projektet for etablering af værkstedsfaciliteter til DSB, er der ud-
arbejdet en Natura 2000-screening (væsentlighedsvurdering) for at vurdere om der 
kan ske væsentlig påvirkning af et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætning.  
 
Det vurderes, at planlægningen ikke medfører en væsentlig påvirkning af vandkva-
liteten i Årslev Engsø og Brabrand Sø, ligesom det vurderes at der ikke vil ske en 
væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper i habitatområde H233. Tilsvarende vil 
planlægningen ikke kunne medføre en væsentlig påvirkning på levesteder for de 
arter (stor vandsalamander, odder og damflagermus), der er anført på udpegnings-
grundlaget eller bestande af disse arter. Planlægningen vil således ikke påvirke be-
varingsmålsætningerne for naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for habi-
tatområde H233, eller medføre skade på Natura 2000-områdets integritet. 
 
Efter bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 
06/12/2018) har Aarhus kommune vurderet, at planen ikke kan skade Internationale 
beskyttelsesområder (Natura 2000, Habitat og Fuglebeskyttelsesområder). 
 
Det er desuden vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre skade på yngle- eller ra-
steområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i ha-
bitatdirektivets bilag IV, litra a, (eller ødelægge de plantearter, som er optaget i ha-
bitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. 
 
 
Arkæologiske forhold 
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Moesgaard Museum har foretaget arkivalsk kontrol af området med det formål at 
lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er omfattet af Muse-
umslovens § 27, dvs.: Strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, 
grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, 
hvori disse spor er anbragt (jf. Museumslovens § 27 stk. 1). 
 
Da Moesgård Museum allerede i 2008 har gennemført arkæologiske forundersø-
gelse og udgravninger i området, anser museet det ikke for nødvendigt at foretage 
yderligere undersøgelser forud for anlægsarbejdet, og området frigives til byggeri 
og anlæg af Moesgård Museum. 
 
Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn 
som kulturlag, ildsteder eller affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang 
de arkæologiske levn berøres, og museet skal underrettes (Museumslovens § 27). 
Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte, 
eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse. 
 
Landbrugsloven 
 
Lokalplanen medfører, at de jordbrugsarealer, som lokalplanen omfatter, overgår 
fra landbrugsformål i landzone til erhvervsformål i byzone. 
 
Der er landbrugspligt på matr.nr. 5i Lyngby By, Lyngby og på matr.nre. 1b og 12b 
Årslev by, Sdr. Årslev. Arealerne skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslo-
vens regler, indtil den tages i brug til det, planen bestemmer. 
 
Landbrug 
 
Det vurderes, at der ikke er risiko for væsentlige gener for lokalplanområdet fra om-
kringliggende husdyrbrug, samt at der ikke sker væsentlig indskrænkelse af udvi-
delsesmuligheder på omkringliggende husdyrbrug. Generelt kan der forekomme pe-
riodevise gener fra landbrugsmæssige aktiviteter på landbrugsejendomme. 
 
Højspændingsledninger 
 
Vest for Rosbjergvej findes en 400 kV-højspændingsledning og parallelt med Edwin 
Rahrs Vej findes en 150 kV-højspændingsledning. 
 
Deklarationsbredden ved 400 kV-ledningen er 57 m i alt svarende til 28,5 m på hver 
side af ledningens midterlinje. Der kan efter konkret ansøgning muligvis bygges tæt-
tere på ledningen, men den mulige byggehøjde og -afstand afhænger af, hvor i led-
ningens deklarationsareal, der ønskes opført bygninger eller dele heraf. 
 
Deklarationsbredden ved 150 kV-ledningen varierer fra omkring 18 til omkring 32 m 
i alt svarende til 9-16 m på hver side af ledningens midterlinje. Der kan efter konkret 
ansøgning muligvis bygges tættere på ledningen, men den mulige byggehøjde og -
afstand afhænger af, hvor i ledningens deklarationsareal, der ønskes opført bygnin-
ger eller dele heraf. 
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Vandløb 
 
Lokalplanområdet rummer vandskellet mellem Årslev Bæk og Voldbæk. Begge 
vandløb er målsat til god økologisk tilstand i Vandområdeplanerne 2015-2021. Der 
må ikke ændres på vandskellet uden forudgående godkendelse fra vandløbsmyn-
digheden. Ved en eventuel godkendelse skal det påvises, at muligheden for målop-
fyldelse i de to vandløb ikke påvirkes. 
 
Afledning af regnvand til vandløbene skal ske under hensyntagen til vandløbenes 
hydrauliske kapacitet. 
 
Forureningsforhold – Jord 
 
Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 9. september 2019 følgende oplys-
ninger inden for lokalplanområdet: 
 
I 2008 blev der på matr.nr. 12b, 14cr og 14cæ Årslev By, Sdr. Årslev konstateret en 
forurening i forbindelse med nedrivning af bygninger og arkæologiske udgravninger. 
Der blev foretaget undersøgelser/afgrænsning af forureningen og det blev efter af-
gravning dokumenteret, at der ikke var efterladt jordforurening i udgravningsområ-
det. På baggrund af den dokumenterede oprensning, vurderede Region Midtjylland, 
at der ikke var grundlag for kortlægning af det pågældende område. Det pågæl-
dende areal har derfor status som udgået inden kortlægning. 
 
Områdeklassificering 
Lokalplanområdet ligger uden for et områdeklassificeret område. Det betyder, at 
området som udgangspunkt er ren, og jorden kan håndteres som ren jord. 
 
Overskudsjord/byggeaffald 
 
Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kommunes 
Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i henhold til Aarhus 
Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. 
 
Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser.  
 
Inden for lokalplanområdet er der reserveret areal, som vist på bilag 1, til etablering 
af jordvolde og landskabsformationer, hvor der kan indbygges overskudsjord fra an-
lægsarbejder. 
 
Grundvand 
 
Lokalplanområdet er beliggende inden for et område med særlige drikkevandsinte-
resser (OSD), indvindingsoplande, og der er stedvist udpeget sårbare grundvands-
områder. 
 
Der planlægges for at der i området fortsat kan etableres virksomheder inden for 
virksomhedsklasse 3-6. 
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Områdets anvendelse ændres ikke til formål, der medfører øget risiko for forurening 
af grundvandet. Desuden er der i lokalplanen fastlagt bestemmelser, der har til for-
mål at sikre, at der ikke etableres forhold, som kan medføre risiko for nedsivning, 
der forurener grundvandet. Bestemmelserne medfører en række bindinger og sær-
lige vilkår i forbindelse med etablering, indretning og drift. 
 
Planlægningen vurderes at være i overensstemmelse med de statslige vandområ-
deplaner og udmeldingerne i vejledning for kommunernes planlægning i OSD-om-
råder8. 
 
Miljøforhold 
 
Lokalplanen indeholder bestemmelser om miljøforhold, og i nogle tilfælde kan det 
være vanskeligt med sikkerhed at finde ud af, hvad de betyder for en bestemt ejen-
dom. 
 
Aarhus Kommune, Virksomheder og Jord kan bistå med nærmere vejledning om 
disse spørgsmål. 
 
Regulering af miljøforhold – i lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne – er først 
og fremmest udtrykt i § 3, hvor det fastlægges, hvad de forskellige dele af erhvervs-
området må anvendes til. 
 
Miljøklassificering 
 
Anvendelsesbestemmelserne er blandt andet fastlagt med baggrund i en miljøklas-
sificering, hvor de forskellige virksomhedstyper er klassificeret efter deres potenti-
elle miljøbelastning af omgivelserne. Anvendelsesbestemmelserne er endvidere 
konkretiseret i en liste over de virksomhedstyper, der må være i lokalplanområdet. 
 
Virksomhedsklassificeringen bygger på indsamlede erfaringer med virksomheders 
miljøforhold, hvor klassificeringen (miljøbelastningen) er udtrykt ved forskellige an-
befalede beskyttelsesafstande til forureningsfølsomme funktioner og arealanven-
delser.  
 
Klassificeringen bygger på nuværende og normale forhold med hensyn til udslip fra 
virksomheder, produktionsmetoder og forureningsbegrænsning. Der kan derfor, for 
den enkelte virksomhed, være konkrete og specielle forhold, der berettiger til en 
anden klassificering end den angivne – f.eks. i form af, at der anvendes forurenings-
begrænsende teknologi ud over det almindelige. 
 
En virksomhed kan eventuelt satse bevidst på en anden klassificering ved en vis 
miljøvenlig indsats. Jf. § 3, stk. 2, kan Aarhus Kommune, Teknik og Miljø således, 
efter en konkret vurdering af en virksomheds produktions- og miljøtekniske forhold, 
godkende en klassificering af virksomheden, der afviger fra den generelle virksom-
hedsklassificering. 
 

 
8 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (2016): Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden 
for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger 
uden for disse. 
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Under hensyntagen til udviklingen i produktionsmetoder, miljøteknologi, m.m. vil der 
med visse mellemrum blive foretaget generelle revisioner af virksomhedsklassifice-
ringen. 
 
Støjmæssige forhold 
 
Lokalplanen udlægger ikke arealer til følsom anvendelse, og der er derfor ikke be-
hov for begrænsninger i forhold til støj jf. planlovens §15a. 
 
Virksomhedsstøj 
 
Nord for jernbanen ligger et antal boliger ved Rætebølvej og Espenhøjvej. Det skal 
dokumenteres, at aktiviteter i området kan overholde vejledende støjkrav ved disse 
boliger. 
 
Virksomheder, der etablerer sig i området, må ikke påføre omgivelserne et støjni-
veau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 
 
Lokalplanområdets anvendelse inkluderer bl.a. rangering af tog, hvilket betragtes 
som terminalaktiviteter, der kan reguleres som erhvervsstøj. 
 
Støj fra intern trafik i lokalplanområdet, kørsel med eltrucks og andre udendørs ak-
tiviteter, betragtes ligeledes som virksomhedsstøj, hvorfor denne støj indgår i støj-
niveauet for erhvervsstøj. Øget trafik med varelevering og pendlertrafik på Rosbjerg-
vej og øvrige omkringliggende veje, som følge af områdets udbygning, indgår som 
trafikstøj, jf. det efterfølgende afsnit. 
 
Grænseværdierne fastsættes såvel i forhold til lokalplanområdet som i forhold til 
naboområder, afhængig af områdernes faktiske og/eller planlagte anvendelse. 
Grænseværdierne for virksomhedsstøj er angivet i nedenstående skema. Værdi-
erne angiver det maksimale støjniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde 
såvel inden for lokalplanområdet som i naboområderne uden for lokalplanområdet. 
 

Område Hverdage: 
Kl. 07-18. 
Lørdage: 
Kl. 07-14. 

Hverdage: 
Kl. 18-22. 
Søn- og 
helligdage: 
Kl. 07-22. 
Lørdage: 
Kl. 14-22. 

Alle dage: 
Kl. 22-07. 

Maks. værdier 
om natten: 
Kl. 22-07. 

I omliggende erhvervs- 
og industriområder 

70 70 70 - 

I omliggende erhvervs- 
og centerområder 

60 60 60 - 

I omliggende åben-lav 
boligområder 

45 40 35 50 

Enkeltboliger i det åbne 
land 

55 45 40 60 

 
Grænseværdierne, der er angivet i dB(A), er gældende i et hvilket som helst punkt 
uden for virksomhedens egen grund i de respektive områder. Grænseværdierne er 
gennemsnitsværdier (det ækvivalente korrigerede støjniveau) over visse tidsrum in-
den for de angivne døgnperioder. 
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Der kan i særlige tilfælde fastsættes højere grænseværdier for virksomhedsstøj end 
de vejledende grænseværdier, ligesom der kan tillades afvigelser fra den tidsmæs-
sige definition af dag-, aften- og natperioden. 
 
De nærmere regler og definitioner mv. er angivet i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 
/1984 om ekstern støj fra Virksomheder. 
 
Trafikstøj 
Lokalplanområdet er påvirket af støj fra jernbanen, den østjyske længdebane (Aar-
hus-Randers) og er beliggende inden for konsekvenszone om motorveje. Der plan-
lægges ikke for støjfølsom anvendelse i området. Eventuelle udendørs opholdsare-
aler skal etableres, så ny bebyggelse og/eller støjvold kan skærme mod støj fra 
jernbanen. 
 
I forhold til trafikmængden til og fra nye funktioner i området er det vurderet, at for-
øgelsen af vejtrafikstøjen ikke vil give anledning til betænkeligheder eller krav om 
afhjælpende tiltag som støjafskærmning langs lokalplanområdets afgrænsning. 
 
Lugt, støv og anden luftforurening 
Lokalplanen udlægger ikke følsom anvendelse, og der gives ikke mulighed for at 
etablere virksomheder eller anlæg der påvirker omgivelserne og der er derfor ikke 
behov for begrænsninger i forhold til lugt, støv og luftforurening jf. planlovens §15b. 
 
Miljøvurdering 
 
For lokalplaner og kommuneplantillæg, der er omfattet af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), foretages en screening. 
 
Ved lokalplanlægning i Aarhus Kommune anvendes et screeningsværkstøj i form af 
en tjekliste til vurdering af lokalplanens indvirkning på miljøet. Lokalplanen vurderes 
i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, lovens bilag 1 og 
2 samt Aarhus Kommunes højhuspolitik. Her afgøres også, hvorvidt planen vil 
kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet ud fra et bredt miljøbegreb. I afgørelsen 
indgår hensynet til kriterierne i lovens bilag 3 (bl.a. forhold vedrørende planens ka-
rakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, 
og resultaterne af høringerne efter § 32 i loven). 
 
I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillæg-
get er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, idet planen fast-
lægger anvendelsesbestemmelser for anlæg opført i lovens bilag 1 og 2. 
 
Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt 
i samme periode som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Ikke-teknisk re-
sumé er indsat som bilag bagerst i lokalplanen. 
 
Aarhus Kommune har gennemført en høring om miljøvurderingens afgrænsning 
og miljørapportens indhold hos berørte myndigheder og har vurderet, at følgende 
emner skal behandles i miljørapporten: 
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 Menneskers sundhed; virksomhedsstøj og arbejdsbelysning 
 Befolkningens levevilkår; trafikafvikling og jernbaneinfrastruktur 
 Landskab; landskabsinteresser og visuelle forhold 
 Natur; beskyttede arter, naturområder og biotoper 
 Vand; håndtering af regnvand og beskyttelse af grundvand 
 Jord; håndtering af overskudsjord 
 Midlertidige effekter; trafik og støj i anlægsfasen 

 
Miljørapporten skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af 0-alter-
nativet, der beskriver den nuværende situation og miljøstatus, der vil udgøre en re-
ferenceramme for planernes miljøpåvirkninger, hvis planlægningen ikke realiseres.  
 
Referencescenariet tager udgangspunkt i den aktuelle miljøstatus for planområdet, 
og angives som den situation, hvor nyt plangrundlag ikke vedtages og området fort-
sætter med at ligge ubenyttet hen og hvor en del af området fortsat er beliggende i 
landzone. 
 
Kollektiv trafik 
Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af bybusrute 12 på Logistikparken 
og af regional- og lokalbus 113 på Silkeborgvej. Busstoppestederne er placeret i 
gåafstand til lokalplanområdet. 
 
Tilladelse fra andre myndigheder 
 
Der må ikke foretages ændringer af eksisterede lovlige forhold, før der er opnået 
tilladelse hertil fra: 
 
Tilladelse fra Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø til ophævelse af 
skovbyggelinjen, der går gennem lokalplanområdet. (Såfremt skovbyggelinjen ikke 
ophæves, forudsætter lokalplanen dispensation fra Aarhus Kommune til opførelse 
af bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser). 
 
Teknisk forsyning 
 
Elforsyning sker fra: ………………………………  DinEl 
  Knudsminde 10 
  8300 Odder. 
  Mail: 
  dinel@dinel.dk 
 
Vandforsyning sker fra: …………………………..  Aarhus Vand A/S 
  Bautavej 1 
  8210 Aarhus V. 
  Mail:  
  aarhusvand@aarhusvand.dk 
 
Varmeforsyning kan ske fra: …………………….. AffaldVarme Aarhus 
  Teknik og Miljø 

Side 923



 

Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 1142 

30 

  Bautavej 1 
  8210 Aarhus V. 
 
Kloakforsyning sker ved:  ………………………….. Aarhus Vand A/S 
  Bautavej 1 
  8210 Aarhus V. 
  Mail:  
  aarhusvand@aarhusvand.dk 
 
Affaldshåndtering skal godkendes af:  ……………  AffaldVarme Aarhus 
  Teknik og Miljø 
  Karen Blixens Boulevard 7 
  8220 Brabrand. 
  Mail: 
  affald@aarhus.dk 
  
 
Generelt 
Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægter for Aarhus Kom-
mune, ved Aarhus Vand A/S, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J. 
 
Spildevand og regnvand 

Lokalplanområdet er omfattet af Aarhus Kommunes spildevandsplan 2013-16. Om-
rådets nordlige og østlige del er spildevandskloakeret (kloakopland M092B). Den 
sydvestlige del er separatkloakeret (M092A). 
 
Projektet giver ikke anledning til ændret spildevandsafledning, der skal afledes til 
Aarhus Vands spildevandsledning og behandles på Åby Renseanlæg. 
 
Aarhus Kommune har registreret et drænsystem i den vestlige del af området. Der 
kan derudover være yderligere dræn i området, som ikke er registreret på kommu-
nens kort. Drænenes skikkelse, herunder dimension og forløb, må ikke ændres 
uden forudgående tilladelse fra vandløbsmyndigheden. 
 
Øvrigt og tilladelser 
Aarhus Vand stiller krav om, at ledninger / anlæg, der ønskes overtaget af Aarhus 
Vand, bl.a. som følge af matrikulære ændringer, er projekteret og udført i henhold 
til Aarhus Vands bygherrevejledning. Inden anlægsarbejdets påbegyndelse skal det 
projekterede anlæg godkendes af Aarhus Vand. Bygherrevejledningen kan findes 
på: https://www.aarhusvand.dk/globalassets/filer/erhverv/du-bygger-nyt/bygherre-
vejledning-30102018.pdf 
 
Eksisterende stik, der ikke ønskes genanvendt, afproppes efter anvisning fra Aar-
hus Vand. 
 
Hvis der etableres privat fælles spildevands- eller regnvandsanlæg, skal dette op-
tages i spildevandsplanen og efterfølgende tinglyses. Der skal da etableres tilhø-
rende spildevandslav med vedtægter for varetagelse og fordeling af udgifter til etab-
lering, drift og vedligeholdelse af anlægget. Udkast til vedtægter for lavet og 
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anmodning om ændring af spildevandsplanen skal fremsendes til Aarhus Kom-
mune, Vand og Natur, vandognatur@mtm.aarhus.dk. 
 
Eventuel nedsivningstilladelse skal søges hos Aarhus Kommune, Vand og Natur, 
vandognatur@mtm.aarhus.dk. 
 
Tilslutningstilladelse skal søges hos Aarhus Kommune, Byggeri, bygge-
sag@mtm.aarhus.dk. 
 
Tilslutningen skal ske efter aftale og nærmere anvisninger fra Aarhus Vand A/S, 
aarhusvand@aarhusvand.dk, og i henhold til betalingsvedtægterne. 
 
Byggeri 
 
Ansøgning om byggeri skal behandles af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. An-
søgning skal sendes via Byg og Miljø på www.bygogmiljoe.dk 
 
Veje 
 
Ansøgning om godkendelse af et teknisk projekt for nye vejanlæg i lokalplanområ-
det (lokalplanens § 5, stk. 2) skal jf. privatvejsloven fremsendes til Aarhus Kom-
mune, Teknik og Miljø. Nærmere oplysning herom kan fås via link til Aarhus Kom-
munes hjemmeside http://www.aarhus.dk/approbation 
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen 
 
Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod 
enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene 
i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksi-
sterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. 
 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en 
endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. 
 
Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være 
muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller 
på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er 
i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- 
eller anlægsarbejde. 
 
Retsvirkninger af lokalplanen 
 
Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. 
 
Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på 
en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. 
 
Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der 
er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. 
 
Hvis det er af væsentlig betydning for at få planen ført ud i livet, kan kommunen 
ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter Lov om 
planlægning, § 47. 
 
Lokalplanen indeholder i § 2 bestemmelse om, at lokalplanområdet [den på matri-
kelkortet markerede del] overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår af 
bl.a. af Lov om Planlægning § 47 A. 
 
Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bort-
falder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. 
 
Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen. 
 
Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den 
påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger 
herom, før dispensation eventuelt gives. 
 
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. 
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MILJØRAPPORT – ikke-teknisk resumé 
til Lokalplan nr. 1142 og Tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kom-
mune 
 
I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplan og kommuneplantillæg er 
omfattet af krav om miljøvurdering m.v. af planer og programmer i henhold til lovens 
afsnit II, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3, samt er omfattet af Aarhus Kommunes højhus-
politik. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt 
offentligt i samme periode som forslag til lokalplanen og forslag til kommuneplantil-
læg. 
 
Aarhus Kommune har gennemført en høring om miljøvurderingens afgrænsning og 
miljørapportens indhold hos berørte myndigheder og har vurderet, at følgende em-
ner skal behandles i miljørapporten:  
 

 Menneskers sundhed; virksomhedsstøj og arbejdsbelysning 

 Befolkningens levevilkår; trafikafvikling og jernbaneinfrastruktur 

 Landskab; landskabsinteresser og visuelle forhold 

 Natur; beskyttede arter, naturområder og biotoper 

 Vand; håndtering af regnvand og beskyttelse af grundvand 

 Jord; håndtering af overskudsjord 

 Midlertidige effekter; trafik og støj i anlægsfasen 
 
Miljørapporten vil således omfatte en vurdering af, hvordan planforslagene kan på-
virke disse miljøfaktorer. 
 
Lokalplanen og kommuneplantillægget ledsages i den videre proces af denne mil-
jørapport, som redegør for planernes påvirkning af ovennævnte forhold. 
 
Menneskers sundhed 
Der er foretaget beregning af erhvervsstøj ved seks beregningspunkter omkring 
erhvervsområdet og udarbejdet støjniveaukonturer i både dag-, aften- og natperio-
den. Beregningerne viser, at de planlagte aktiviteter og funktioner i området kan 
overholde de vejledende grænseværdier for de omkringliggende boliger i det åbne 
land og erhverv på naboarealer. 
 
Sammenhængen mellem støj og sundhed vurderes ud fra retningslinjer og anbefa-
linger fra WHO. Beregningerne viser at ingen boliger påvirkes af støj om natten 
der overstiger 55 dB og det vurderes at WHO's retningslinjer kan overholdes med 
god margin. Støj fra aktiviteter i området vurderes således ikke at have påvirkning 
af befolkningens sundhed. 
 
Der opsættes arbejdsbelysning i området, som kan have en visuel påvirkning i de 
nære omgivelser. Det vurderes at der ikke vil forekomme væsentlig påvirkning af 
naboområder, herunder boliger umiddelbart nord for jernbanen. 
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Befolkningens levevilkår 
Området skal vejbetjenes fra Rosbjergvej via Logistikparken. Det vurderes at de 
planlagte funktioner i området vil generere en begrænset trafikmængde, som vil 
kunne afvikles på det eksisterende vejnet uden genevirkninger. Det vurderes at så 
godt som al tung trafik og hovedparten af pendlertrafikken afvikles via Logistikpar-
ken og fordelerrundkørslen mod syd og videre til det overordnede vejnet. Det for-
udses at alene en begrænset del af personbiltrafikken vil benytte Selkærvej mod 
nord. 
 
Der gives ikke mulighed for etablering af byggeri i området som vil kunne påvirke 
en eventuel fremtidig nærbane mellem Aarhus og Silkeborg inden for den nuvæ-
rende arealreservation. 
 
Landskab 
Der gives mulighed for opførelse af ny bebyggelse med en højde på op til 13 me-
ter i områdets vestlige del og en mindre bygning i områdets østlige del, samt op-
stilling af køreledningsanlæg for elektrificering af sporarealer. De udendørs områ-
der omkring værkstedet, forsyningsunits, p-plads og opstillingsspor vil være oplyst 
i aften- og nattetimerne. 
 
Nuværende jordvold og beplantning lang jernbanen vil afskærme planområdet. 
Planområdet er kun synligt fra få steder i nærområdet. Det vurderes, at den visu-
elle påvirkning af byrummet er begrænset, da de nye værkstedsbygninger kun om-
fatter et mindre areal. Yderligere findes der ikke visuelt sårbare omgivelser, hvor-
fra værkstedet vil være synligt. 
 
Natur 
Der planlægges for at opføre værksted og sporarealer i området, og etablere til-
slutning til hovedsporet i områdets østlige del ved Espenhøjvej. Ved udbygning af 
området nedlægges et beskyttet vandhul, mens en del af jordvolden mod jernba-
nen fjernes og et større kirsebærtræ øst for broen ved Espenhøjvej fældes. 
 
Vandhullet vurderes at være i ringe-dårlig naturtilstand og vurderes ikke at udgøre 
et egnet levested for arter af padder. Ved dispensation fra naturbeskyttelseslovens 
§ 3 forvendes det at der stilles krav om at der etableres et erstatningsvandhul i 
nærområdet. Banevolden vurderes at være egnet som levested for markfirben, 
som er observeret i nærområdet, der er dog ikke observeret markfirben ved besig-
tigelse inden for planområdet. Kirsebærtræet udgør et potentielt yngle- eller raste-
område for arter af flagermus, der er dog ikke observeret flagermus ved besigti-
gelse. 
 
Planområdet ligger i oplandet til Natura 2000-område ved Brabrand Sø, der består 
af habitatområde H233 'Brabrand Sø med omgivelser'. Da overfladevand fra plan-
området, via forsinkelsesbassiner og de to vandløb Voldbæk og Årslev Bæk, vil 
udlede vand til Natura 2000-området, er der gennemført en Natura 2000-væsent-
lighedsvurdering, hvor det er dokumenteret at planlægningen ikke medfører væ-
sentlig påvirkning af habitatnaturtyper. Tilsvarende vil projektet ikke kunne med-
føre væsentlig påvirkning af levesteder for de arter (stor vandsalamander, odder 
og damflagermus), der er på udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Planlæg-
ningen vil således ikke påvirke bevaringsmålsætningerne for naturtyper eller arter 
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på udpegningsgrundlaget for habitatområde H233, eller medføre skade på Natura 
2000-områdets integritet. 
 
Planlægningen vurderes ikke at have væsentlig påvirkning af naturlokaliteter eller 
beskyttede arter. 
 
Vand 
Planområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser i indvindings-
opland, hvor en mindre del ligeledes er udpeget som nitratfølsomme indvindings-
områder. Områdets anvendelse ændres ikke til formål, der medfører øget risiko for 
forurening af grundvandet. Endvidere er der i lokalplanen fastlagt bestemmelser, 
der har til formål at sikre, at der ikke etableres forhold, som kan medføre risiko for 
nedsivning, der forurener grundvandet. 
 
Med områdets planlagte anvendelse til værksted og sporarealer må der ikke sker 
nedsivning inden for området. Derfor skal al tag- og overfladevand bortledes fra 
planområdet. I overensstemmelse med spildevandsplanen skal regnvand afledes 
via forsinkelsesbassiner til recipienter. Det vurderes at regnvand kan afledes dels 
via eksisterende systemer til Årslev bæk mod vest og dels via nyt forsinkelsesbas-
sin øst for Espenhøjvej til Voldbæk. 
 
Jord 
Der er ikke kendskab til forurening i området, og jorden forventes ikke at være for-
urenet. Overskudsjord vil så vidt muligt blive genanvendt indenfor planområdet el-
ler køres bort til oplag og senere genanvendelse. 
 
Ud over de generelle procedurer, som følges ved håndtering af jord forventes der 
ikke at være behov for særlige afværgeforanstaltninger i forhold til håndtering af 
overskudsjord. 
 
Midlertidige effekter 
Trafikken i anlægsfasen er estimeret i forhold til det forventede anlægsarbejde og 
den forventede mængde af overskudsjord der skal bortskaffes. Der vurderes at 
der er tale om en meget begrænset trafikstigning i anlægsfasen i forhold til kapaci-
tet på det omgivende vejnet og placeringen i forhold til overordnede vejnet. 
 
Der er udført støjberegninger for støjen i forbindelse med anlægsfasen, der viser, 
at støjpåvirkningen i anlægsfasen ikke vil overstige de vejledende støjgrænsevær-
dier for anlægsarbejder på 70 dB ved de omkringliggende boliger, hvorfor denne 
ligeledes vurderes at være ubetydelig. 
 
Afværgeforanstaltninger 
I miljørapporten foreslås følgende afværgeforanstaltninger i forbindelse med plan-
forslagene: 

 Anlæg af nyt forsinkelsesbassin øst for Espenhøjvej. 

 Udvidelse af to forsinkelsesbassiner nord for Herningmotorvejen. 
 
Forslag til overvågning 
Der foreslås ingen særskilte tiltag til overvågning af miljøpåvirkninger i forbindelse 
med etablering eller drift af erhvervsområdet. 
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TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 
Tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune 
 
Redegørelse 
Kommuneplantillægget omhandler rammeområderne 240701ER og 240703ER, samt 
240709ER, 250001LA og 240005LA. 
 
Lokalplan nr. 1142 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens nuværende 
rammebestemmelser for området med hensyn til anvendelse. 
 
Kommuneplanen ændres for at muliggøre opførelse af et DSB-værksted til ser-
vicering, vedligehold, klargøring og opstilling af elektriske togsæt. I området skal 
der etableres faciliteter til servicering af nye eldrevne togsæt. Det nuværende 
værksted i Sonnesgade skal fortsat anvendes til vedligeholdelse af IC3/IC4 tog, 
indtil de er helt udfasede.  
 
Kommuneplanændringen består i at rammeområde 240703ER udvides med en 
del af 240701ER. Da dette gør at den resterende del af rammeområdet bliver delt i 
2 oprettes der et nyt rammområde 240709ER. Desuden reguleres afgrænsningen 
mellem 240703ER og 250001LA og 250005LA, så rammeområderne følger lokal-
planafgrænsningen. 
 
For rammeområde 240701ER og 240709ER. indsættes en bestemmelse om kli-
matilpasning. 
 
For det udvidede Rammeområde 240703ER ændres rammebestemmelserne, så 
reservationen til Kombi-terminal ophæves, og rammerne fastlægges til værksteds-
aktiviteter for servicering og klargøring af tog. Desuden øges højden til 20 m og 
der indsættes en bestemmelse om klimatilpasning. 
 
For området ophæves bestemmelser i retningslinjen Transportcenter ved Årslev 
(Bilag 1 til Kommuneplan 2017: Anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt) ved ud-
læg af rammeområdet til værkstedsaktiviteter for servicering og klargøring af tog. 
 
De ændrede områdegrænser fremgår af nedenstående rammekort til Tillæg nr. 88 
til Kommuneplan 2017. 
 
Kommuneplantillægget påvirker ikke de forhold, som fremgår af planlovens § 11, 
stk. 1. 
 
Vandindvindingsinteresser 
Projektet er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). I hen-
hold til Kommuneplan 2017 bør der på baggrund af retningslinje 124 ikke placeres 
virksomheder og øvrige anlæg i OSD, der har behov for lager eller håndtering af 
forurenende stoffer, som kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. 
 
Eksisterende erhvervsområder kan dog udbygges, hvis risikoen for forurening af 
grundvandsressourcen forebygges. 
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Det vurderes, at der ikke er tale om ny planlægning, der kan medføre øget risiko for 
forurening af grundvandet. Den eksisterende anvendelse af området til erhvervsfor-
mål fastholdes, dog med en præcisering af anvendelsen, således at området ikke 
forbeholdes til kombi-terminal og reservation for transportterminal ophæves. 
 
Miljøklassificering 
Anvendelsesbestemmelserne er blandt andet fastlagt med baggrund i en miljøklas-
sificering, hvor de forskellige virksomhedstyper er klassificeret efter deres potenti-
elle miljøbelastning af omgivelserne. Anvendelsesbestemmelserne er endvidere 
konkretiseret i en liste over de virksomhedstyper, der må være i lokalplanområdet. 
 
Miljøklassificeringen bygger på indsamlede erfaringer med virksomheders miljøfor-
hold, hvor klassificeringen (miljøbelastningen) er udtrykt ved forskellige anbefalede 
beskyttelsesafstande til forureningsfølsomme funktioner og arealanvendelser.  
 
Klassificeringen bygger på nuværende og normale forhold med hensyn til udslip fra 
virksomheder, produktionsmetoder og forureningsbegrænsning. Der kan derfor, for 
den enkelte virksomhed, være konkrete og specielle forhold, der berettiger til en 
anden klassificering end den angivne – f.eks. i form af, at der anvendes forurenings-
begrænsende teknologi ud over det almindelige. 
 
En virksomhed kan eventuelt satse bevidst på en anden klassificering ved en vis 
miljøvenlig indsats. Jf. § 3, stk. 2, kan Aarhus Kommune, Teknik og Miljø således, 
efter en konkret vurdering af en virksomheds produktions- og miljøtekniske forhold, 
godkende en klassificering af virksomheden, der afviger fra den generelle virksom-
hedsklassificering. 
 
Under hensyntagen til udviklingen i produktionsmetoder, miljøteknologi, m.m. vil der 
med visse mellemrum blive foretaget generelle revisioner af miljøklassificeringen. 
 
https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/media/179743/miljoeklassificering-bilag.pdf 
 
Kommuneplanens retningslinjer vedrørende klimatilpasning 
En del af rammeområderne 240701ER og 240703ER er i kommuneplanens ret-
ningslinjer udpeget som oversvømmelsestruet. Oversvømmelsestruede områder 
fremgår af kommuneplanens kort nr. 3.14 Klimatilpasning.  
 
Grundlaget for udpegningen er hændelser i en størrelsesorden, der kan forventes 
at forekomme én gang i løbet af de næste 100 år. 
 
Lokalplanlægning i oversvømmelsestruede områder skal overholde kommunepla-
nens retningslinjer nr. 130-137. 
 
Statslige interesser 
 
Natura 2000 og Bilag IV 
Nærmeste Natura 2000-område er "Brabrand Sø med omgivelser" (H223), der er 
beliggende ca. 1,5 km mod syd/sydvest. Der er ikke registreret beskyttede arter i 
lokalplanområdet. 
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Overfladevand fra planområdet udledes, via forsinkelsesbassiner og de to vandløb 
Voldbæk og Årslev Bæk, til Natura 2000-området. I forbindelse med miljøkonse-
kvensvurdering, af projektet for etablering af værkstedsfaciliteter til DSB, er der ud-
arbejdet en Natura 2000-screening (væsentlighedsvurdering) for at vurdere om der 
kan ske væsentlig påvirkning af et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætning.  
 
Det vurderes, at planlægningen ikke medfører en væsentlig påvirkning af vandkva-
liteten i Årslev Engsø og Brabrand Sø, ligesom det vurderes at der ikke vil ske en 
væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper i habitatområde H233. Tilsvarende vil 
planlægningen ikke kunne medføre en væsentlig påvirkning på levesteder for de 
arter (stor vandsalamander, odder og damflagermus), der er anført på udpegnings-
grundlaget eller bestande af disse arter. Planlægningen vil således ikke påvirke be-
varingsmålsætningerne for naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for habi-
tatområde H233, eller medføre skade på Natura 2000-områdets integritet. 
 
Efter bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 
06/12/2018) har Aarhus kommune vurderet, at planen ikke kan skade Internationale 
beskyttelsesområder (Natura 2000, Habitat og Fuglebeskyttelsesområder). 
 
Det er desuden vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre skade på yngle- eller ra-
steområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i ha-
bitatdirektivets bilag IV, litra a, (eller ødelægge de plantearter, som er optaget i ha-
bitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. 
 
Grundvandsbeskyttelse 
Lokalplanområdet er beliggende inden for et område med særlige drikkevandsinte-
resser (OSD), indvindingsoplande, og der er stedvist udpeget sårbare grundvands-
områder. 
 
Der planlægges for at der i området kan etableres virksomheder inden for miljø-
klasse 3-6.  
 
Områdets anvendelse ændres ikke til formål, der medfører øget risiko for forurening 
af grundvandet. Endvidere er der i lokalplanen fastlagt bestemmelser, der har til 
formål at sikre, at der ikke etableres forhold, som kan medføre risiko for nedsivning, 
der forurener grundvandet. Bestemmelserne medfører en række bindinger og sær-
lige vilkår i forbindelse med etablering, indretning og drift. 
 
Planlægningen vurderes at være i overensstemmelse med de statslige vandområ-
deplaner og udmeldingerne i vejledning for kommunernes planlægning i OSD-om-
råder9. 
 
https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/media/179742/grundvandsbeskyttelse.pdf 
 
 

 
9 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (2016): Vejledning om krav til kommune-planlægning inden 
for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger 
uden for disse. 
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Rammebestemmelser 
 
De nye rammeområder har følgende ordlyd: 
 
Rammeområde 240703ER 
 
GENERELLE ANVENDELSESBESTEMMELSER 
Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål i form af produktions- og trans-
porterhverv. I området kan der desuden etableres offentlige funktioner i det om-
fang disse offentlige funktioner med hensyn til miljøfølsomhed og -belastning ikke 
adskiller sig fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed i det konkrete område - og 
forudsat at der ikke er tale om specielle anlæg, hvis placering normalt vil nødven-
diggøre en særskilt planlægning. 
 
Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) må der ikke etableres detail-
handel i området. Der kan dog normalt etableres butikker til salg af egne produkter 
i tilknytning til de enkelte virksomheders produktionslokaler. Der må ikke etableres 
boliger i området. 
 
For de maksimale bygningshøjder gælder, at en større højde punktvis kan tillades, 
såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. 
Anvendelsen er fastlagt til erhvervsformål (anvendelseskategori 31 – Erhvervsom-
råder*). 
 
SUPPLERENDE BESTEMMELSER 
Områdets anvendelse er fastlagt til værkstedsaktiviteter for servicering og klargø-
ring af tog 
 
BEBYGGELSENS OMFANG 
Maksimal bebyggelsesprocent er 60% af den enkelte ejendom 
Maksimale antal etager er 2 
Maksimal højde er 20 m 
Rumfangsbestemmelse (m³ pr. m²) 3 beregnet den enkelte grund. 
Rumfangsbestemmelsen anvendes alene ved halbygninger og lign. 
 
ZONESTATUS 
Planlagt zone er byzone 
 
MILJØ 
Mindst tilladte miljøklasse er 3 
Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i min-
dre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen 
tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til 
boliger 50 m. 
 
Maksimalt tilladte miljøklasse er 6 
Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivel-
serne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i 
forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Anbefalet minimumsafstand i 
forhold til boliger 300 m. 
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UDSTYKNING 
Rammen regulerer ikke udstykning. 
 
SÆRLIGE BESTEMMELSER 
Vedrørende hvilke virksomheder og anlæg, der konkret kan placeres i OSD og be-
grænsninger i forhold oplag mv. der gælder for forskellige virksomhedstyper mv., 
henvises til kommuneplanrammernes bilag: "Miljøklasser og grundvandsbeskyt-
telse". 
 
Der er kortlagt risiko for oversvømmelse i dele af området, jf. kort nr. 3.14 Klimatil-
pasning Ved fremtidig planlægning af området skal risikoen for oversvømmelse 
vurderes nærmere, eksempelvis via undersøgelse af lokal hydrologi og jordbunds-
forhold. Derefter skal det vurderes, om bebyggelse og/eller anlæg kan opføres på 
de udsatte dele af arealet, og i så fald med hvilke afværgeforanstaltninger. Lokal-
planlægningen skal herefter indarbejde bestemmelser om nødvendige afværgefor-
anstaltninger. 
 
Rammeområderne 240701ER og 240709ER 
 
GENERELLE ANVENDELSESBESTEMMELSER 
Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål i form af produktions- og trans-
porterhverv. I området kan der desuden etableres offentlige funktioner i det om-
fang disse offentlige funktioner med hensyn til miljøfølsomhed og -belastning ikke 
adskiller sig fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed i det konkrete område - og 
forudsat at der ikke er tale om specielle anlæg, hvis placering normalt vil nødven-
diggøre en særskilt planlægning. 
 
Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) må der ikke etableres detail-
handel i området. Der kan dog normalt etableres butikker til salg af egne produkter 
i tilknytning til de enkelte virksomheders produktionslokaler. Der må ikke etableres 
boliger i området. 
 
For de maksimale bygningshøjder gælder, at en større højde punktvis kan tillades, 
såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. 
 
SUPPLERENDE BESTEMMELSER 
Anvendelsen af området er begrænset til transportvirksomheder og tilknyttede 
virksomheder. Der kan i området etableres en midlertidig satellitcentral til varme-
forsyning af Årslevarealernes erhvervsområder. Rumfangsbestemmelsen anven-
des alene ved halbygninger og lign. Langs områdets øst syd og vestgrænse skal 
støjafskærmningen være forberedt til en højde på 8 m og forøges til op til 8 m ved 
etablering af en kombiterminal i erhvervsområdet mod nord.  
Der må ikke ske direkte belysning af boligerne uden for området. Lyskilderne skal 
udformes og indrettes, så dette overholdes.  
Vandkvalitetsmålingerne for og nedstrøms Lyngbygård Å skal overholdes bl.a. ved 
at der etableres forsinkelses- og reservebassiner. Der skal etableres nye biotoper 
som kompensation for de småbiotoper, f.eks. Vandhuller, levende hegn mv., der 
ødelægges eller svækkes af etablering af erhvervsområdet. Der skal i området re-
serveres areal til en principiel placering af jernebane til betjening af virksomheder i 
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rammeområdet. Der skal etableres en 4 m høj støjafskærmning, rundt om ramme-
området.  
Der skal ved detailprojektering, planlægning og enkeltsagsbehandling følges op på 
intentionerne i VVM-redegørelsen og tilhørende bilag. 
 
BEBYGGELSENS OMFANG 
Maksimal bebyggelsesprocent er 60% af den enkelte ejendom 
Maksimale andel af grundarealet der må bebygges er 50% 
Maksimale antal etager er 4 
Maksimal højde er 18 m 
Rumfangsbestemmelse (m³ pr. m²) 5 beregnet den enkelte grund. 
Rumfangsbestemmelsen anvendes alene ved halbygninger og lign. 
 
ZONESTATUS 
Planlagt zone er byzone 
 
MILJØ 
Mindst tilladte miljøklasse er 3 
Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i min-
dre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen 
tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til 
boliger 50 m. 
 
Maksimalt tilladte miljøklasse er 6 
Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivel-
serne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i 
forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Anbefalet minimumsafstand i 
forhold til boliger 300 m. 
 
UDSTYKNING 
Rammen regulerer ikke udstykning. 
 
SÆRLIGE BESTEMMELSER 
For området gælder tillige bestemmelser i retningslinjen Transportcenter ved Års-
lev og tilhørende VVM-redegørelse. Arealet er beliggende inden for OSD. Vedrø-
rende hvilke virksomheder og anlæg, der konkret kan placeres i OSD og begræns-
ninger i forhold oplag mv. der gælder for forskellige virksomhedstyper mv., henvi-
ses til kommuneplanrammernes bilag: "miljøklasser og grundvandsbeskyttelse". 
 
Der er kortlagt risiko for oversvømmelse i dele af området, jf. kort nr. 3.14 Klimatil-
pasning Ved fremtidig planlægning af området skal risikoen for oversvømmelse 
vurderes nærmere, eksempelvis via undersøgelse af lokal hydrologi og jordbunds-
forhold. Derefter skal det vurderes, om bebyggelse og/eller anlæg kan opføres på 
de udsatte dele af arealet, og i så fald med hvilke afværgeforanstaltninger. Lokal-
planlægningen skal herefter indarbejde bestemmelser om nødvendige afværgefor-
anstaltninger. 
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Rammeområde 250001LA 
 
GENERELLE ANVENDELSESBESTEMMELSER 
Områdets anvendelse er fastlagt som bynært landskab, herunder rekreative formål 
og jordbrugsformål. 
 
Med mindre særlige forhold gør sig gældende, må der i området kun opføres eller 
indrettes bebyggelse, som er nødvendig for landbruget, skovbruget og gartnerier-
hvervet eller rekreative formål. 
 
Der skal sikres et sammenhængende færdselsnet for gående og cyklister. 
Andre arealanvendelser kan dog tillades placeret i området, såfremt de er af uvæ-
sentlig betydning for den primære anvendelse, og de i øvrigt efter en samlet vur-
dering af placeringsmulighederne mest hensigtsmæssigt kan placeres her. 
 
SUPPLERENDE BESTEMMELSER 
Området skal anvendes som et grønt landskab, som skaber afstand mellem by-
samfund. Det er som udgangspunktet ikke muligt at etablere større tekniske an-
læg, som kan udviske landskabet. 
 
BEBYGGELSENS OMFANG 
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang 
 
ZONESTATUS 
Planlagt zone er landzone 
 
UDSTYKNING 
Rammen regulerer ikke udstykning 
 
SÆRLIGE BESTEMMELSER 
For området gælder tillige bestemmelser i retningslinjen Transportcenter ved Års-
lev og tilhørende VVM-redegørelse. 
 
Rammeområde 250001LA 
 
GENERELLE ANVENDELSESBESTEMMELSER 
Områdets anvendelse er fastlagt som bynært landskab, herunder rekreative formål 
og jordbrugsformål. 
Med mindre særlige forhold gør sig gældende, må der i området kun opføres eller 
indrettes bebyggelse, som er nødvendig for landbruget, skovbruget og gartnerier-
hvervet eller rekreative formål. 
Der skal sikres et sammenhængende færdselsnet for gående og cyklister. 
Andre arealanvendelser kan dog tillades placeret i området, såfremt de er af uvæ-
sentlig betydning for den primære anvendelse, og de i øvrigt efter en samlet vur-
dering af placeringsmulighederne mest hensigtsmæssigt kan placeres her. 
 
SUPPLERENDE BESTEMMELSER 
Området skal anvendes som et grønt landskab, som skaber afstand mellem by-
samfund. Det er som udgangspunktet ikke muligt at etablere større tekniske an-
læg, som kan udviske landskabet. 
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BEBYGGELSENS OMFANG 
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang 
 
ZONESTATUS 
Planlagt zone er landzone 
 
UDSTYKNING 
Rammen regulerer ikke udstykning 
 
SÆRLIGE BESTEMMELSER 
For området gælder tillige bestemmelser i retningslinjen Transportcenter ved Års-
lev og tilhørende VVM-redegørelse. 
 

 
 
Rammekort til Tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune 
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Kort der viser risiko for oversvømmelse. jf. kort nr. 3.14 Klimatilpasning 
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11 BILAG 2: MILJØRAPPORT TIL LOKALPLAN NR.
1142



TEKNIK OG MILJØ
AARHUS KOMMUNE

Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 1142

Nye værkstedsfaciliteter for DSB i Logistikparken ved Rosbjerg-

vej i Årslev samt tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017

Miljørapporten er sammen med lokalplanen og kommuneplantil-

lægget offentlig fremlagt fra den 1. juni til den 11. august 2021

Side 944



Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 1142 

Har du indsigelser, bemærkninger og/eller ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte:

Teknik og Miljø, Plan

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

Tlf. 8940 4400 

Høringssvar sendes via Aarhus Kommunens Høringsportal, som du finder her

deltag.aarhus.dk

Fristen for bemærkninger udløber den 11. august 2021

Anfør venligst afsendernavn og -adresse på brev eller høringsportal.

Miljørapporten er udarbejdet af 

Teknik og Miljø, Plan

i samarbejde med:

Cowi A/S
Jens Chrs. Skous Vej 9
8000 Aarhus C

Her ligger området •
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Læsevejledning 
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1 Lov nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter (VVM) 

Side 947



3/63

Side 948



4/63

Side 949



5/63

Side 950



6/63

Side 951



7/63

 2

 3

 8
 8

 9
 11

 12

 13
 13

 13

 15
 15

 17
 27

 31
 36
 42

 47
 51

 57

 58

 58
 58
 58

 59
 59

 59

 61

 62

 63

Side 952



8/63

Planområdets afgrænsning og placering nord for Årslev. 
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Planområdets afgrænsning og mulige disponering. 
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2 https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-
lokalplanlaegning/kommuneplantillaeg/#2 
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Virksomhedsstøj
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Sundhed

Arbejdsbelysning
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3 Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1983, ”Beregning af ekstern støj fra virk-
somheder”. 
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4 Maskinværkstedsbekendtgørelsen. BEK nr. 1477 af 12/12/2017 om virk-
somheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. 
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Trafikafvikling
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Jernbaneinfrastruktur

Trafikafvikling

5 Århus Amt 2001: Transportcenter i Århusområdet – VVM, samt regionplan-
tillæg nr. 14. 
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Reservation til ny banestrækning 

6 Trafiktal opgøres af Vejdirektoratet og Aarhus Kommune. 
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Landskabet
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Visuelle forhold 
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Landskabelige forhold 

Terrænsnit A-A 

Terrænsnit B-B 
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Visuelle forhold 
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Naturlokaliteter

Natura 2000-områder 

7 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 - Bekendtgørelse om udpegning og admini-
stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af vis-
se arter. 

Side 984



40/63

Bilag IV arter 
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Overfladevand

Grundvand
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Overfladevand
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Grundvand
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Overfladevand

Grundvand
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Trafikale forhold i anlægsfasen 
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Støj i anlægsfasen 
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Kumulative

Sekundære 
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Overhøjde med en visualisering af DHM, hvor terræn er skaleret 3:1. 

Terrænsnit A-A Terrænsnit B-B 
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FORSLAG TIL LOKALPLAN NR.
1142 - NYE
VÆRKSTEDSFACILITETER FOR
DSB I LOGISTIKPARKEN VED
ROSBJERGVEJ I ÅRSLEV (H314)

Samlede høringssvar
Start på høring 01/06/2021
Høringsfrist 11/08/2021
Antal høringssvar 5

Vedlagt  et 6. høringssvar 

Bilag 3
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Forslag til Lokalplan nr. 1142 - Nye værkstedsfaciliteter 

for DSB i Logistikparken ved Rosbjergvej i Årslev 

Peter Tolstrup 

Forening / organisation 

beboere på Rætebølvej og Espenhøjvej 

HS1119059 

H314 

HS 1
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11-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Lokalplan nr. 1142 - Nye værkstedsfaciliteter for DSB i Logistikparken ved Rosbjergvej i Årslev
Høringens ID: 314
Høringssvarets sagsnummer: HS1119059
Dato for oprettelse: 2021-08-11 18:26:10

Afsender

Navn: Peter Tolstrup
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: beboere på Rætebølvej og Espenhøjvej

Indhold

DSB-værksted - kommentarer til lokalplan

Se vedhæftede fil
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Undertegnede beboere på Rætebølvej og Espenhøjvej har, for overskuelighedens skyld, samlet spørgsmål 

til Lokalplan nr. 1142 herunder.  

Trafikforhold / Ny jernbane ml. Århus og Silkeborg 

Vestlige del: 

Efter lokalplanen er udsendt, har folketinget vedtaget etablering af jernbane fra Århus til Silkeborg (TRU 

Alm.del Bilag 9: 16 10 04 Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg.pdf (ft.dk)). Linjeføringen er vist herunder.  

Linjeføringen ser ud til at påvirke lokalplanens skitsering af støjvoldes placeringer i den vestlige ende ved 

broen og krydset Selkærvej/Rætebølvej – hvordan tilvejebringes de lyddæmpende foranstaltninger med 

den nye jernbane, og kan dette illustreres med opdaterede skitseringer / lydberegninger?  

Det er i lokalplanen nævnt at den vestlige bro ikke er berørt af projektet, men forudsætningen for dette er 

ændret med den nye jernbane Aarhus-Silkeborg  – hvordan skal trafikken afvikles fremadrettet for 

området?  

Så vidt vi er orienteret, er der besluttet ombygninger ved broen aht. elektrificering af jernbanen, vi 

bemærker at dette virker uhensigtsmæssigt set i lyset af den nye jernbanes linjeføring.  

Vores bekymring er fortsat de trafikale forhold på Selkærvej / Rætebølvej, da disse anvendes som genveje 

for tung trafik til/fra Logistikparken hvilke landevejene ikke er egnet til størrelsesmæssigt. Vores forslag er 

derfor at udelade broen fremadrettet.  
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Østlige del: 

På kortbilaget ser det ud til at sporskifte/udfletning til værkstedet sker ved vejbroen Edwin Rahrs Vej – kan 

det bekræftes?  

Kan den eksisterende bro i forlængelse af Espenhøj bevares som den er i dag? Hvis ikke, foreligger der så en 

tegning af hvordan de nye forhold bliver samlet for området? (omfattende jernbaneudfletning til værksted, 

ændringer ift. elektrificering, fortsat adgang til skoven for Skov og Naturstyrelsen og deres maskiner via 

tidligere indkørsel til Espenhøjvej 33, den nye underføring af fjernvarmerørene som allerede udført samt 

hvor meget af de støjreducerende skovbælter der fjernes i den forbindelse). Vi er opmærksomme på at 

disse forhold er på grænsen af lokalplansområdet, men vi mener de er relevante da det er affødt af 

lokalplanen.   

Beboerne tæt på broen er bekymrede over en eventuel flytning af broen eller opgradering af broen til 

større udgave der kan spænde over nyt jernbanespor ind til værkstedet. Husene ligger allerede lavt ift. 

vejen, grundet broens tilkørselsrampes tilladelige hældning. 

Til orientering er den tidligere udmeldinger fra Banedanmark at jernbanen kunne sænkes, således broen 

forblev urørt ifm. elektrificeringen af jernbanenettet.  

Visuelle indtryk mod nord / bygningshøjder: 

Det bemærkes at der i lokalplanen er nævnt bygningshøjder på op til 13 meter + eventuelle nødvendigt 

tekniske anlæg. I Tillæg til kommuneplan (s. 4) er dette angivet som maks. 20 meter bygning i alt, er dette 

den maksimalt tilladelige højde inklusiv de tekniske anlæg?  

Højde af de østlige bygninger (bygning til hjulopretning) er beskrevet som ”mindre høje”, der ses dog ikke 

et snit af denne bygning, og det er derfor ikke helt klart hvor høj bygningen reelt bliver. Der er på s. 14 

nævnt kote 45 iht. DVR90 som maksimal bygningskote, og ud fra de øvrige snit ses en terrænkote på ca.  

33,xx hvilket er tæt på de 13 meter der tillades og ikke ”mindre høje”, er dette korrekt observeret?  

Og kan der udarbejdes en snittegning der viser denne bygning ift. nogen af boligerne på 

Espenhøjvej/Rætebølvej? 

Støjforhold: 

Beboerne i området ønsker sikkerhed for støjgrænserne ikke overskrides, samt der ikke gives 

dispensationer for afvigelser af gældende støjgrænser. 

Er der nogen krav til DSB’s egenkontrol af støjniveauer for sammenligning med de opstillede krav og 

beregninger i lokalplanen?  

Ved indkørsel for tog til grunden ved Espenhøjvej 
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Følgende beboere tilslutter sig ovenstående: 

Peter Tolstrup og Rikke Thomsen, Rætebølvej 10 

Kim Carlson, Espenhøjvej 31  

Lotte og Michael Falkenberg, Rætebølvej 6 

Tina Mølgaard og Martin Thomsen, Rætebølvej 24 

Anne og Martin Højgaard Rambølle, Rætebølvej 7 

Stine og Bo Summer, Espenhøjvej 32 

Mette og Rune Thers, Rætebølvej 12 
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Forslag til Lokalplan nr. 1142 - Nye værkstedsfaciliteter 

for DSB i Logistikparken ved Rosbjergvej i Årslev 

Jakob Juul 

Forening / organisation 

Teleindustrien 

HS4966597 

H314 

HS 2

Side 1018



9/20

10-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Lokalplan nr. 1142 - Nye værkstedsfaciliteter for DSB i Logistikparken ved Rosbjergvej i Årslev
Høringens ID: 314
Høringssvarets sagsnummer: HS4966597
Dato for oprettelse: 2021-08-10 11:45:55

Afsender

Navn: Jakob Juul
Udtaler sig som: Forening / organisation
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Teleindustrien

Indhold

Mobildækning og bredbånd

Se vedhæftede PDF
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Teleindustrien – Axeltorv 6, 3. sal - DK-1609 København V – www.teleindu.dk 

 10.08.2021 

Høringsbidrag til forslag til lokalplan nr. 1142 - Rosbjergvej i 
Årslev 
Teleindustriens (TI) høringsbidrag til forslag til Lokalplan 1142 - Ny 
værkstedsfaciliteter for DSB i Logistikparken ved Rosbjergvej i Årslev, 
Kommuneplantillæg nr. 88 til Kommuneplan 2017. 

TI er en brancheforening, der arbejder for at forbedre rammevilkåre-
ne for de danske teleselskaber. TI repræsenterer 31 teleselskaber i 
Danmark og deres forskellige brands. En positiv udvikling på telemar-
kedet er en forudsætning for, at vi kan leve op til de politiske mål-
sætninger om at gøre Danmark til et af verdens mest konkurrence-
dygtige samfund og dermed sikre fremtidens velfærd. 

Det fremgår af Kommuneplan 2017 side 125 og 131, at Aarhus Kom-
mune prioriterer god infrastruktur på teleområdet i hele kommunen. 

Aarhus Kommune 
Teknik og Miljø, Plan 
Karen Blixens Boulevard 7, 
8220 Brabrand 

E-mail: pbm@mtm.aarhus.dk
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Det kan dog af det foreliggende forslag til lokalplan i paragrafferne 6, 
9 g 10 konstateres, at den fremtidige forsyning med teleinfrastruktur 
ikke er tilstrækkeligt afspejlet i forslaget. Konsekvensen af denne 
mangel kan bl.a. blive, at det kan være vanskeligt at etablere nye 
master og antennesystemer i området, samt at der i planen ikke sik-
res en tilstrækkelig adgang til en fremtidssikret digital infrastruktur.   

Det foreslås således, at der - for så vidt angår den kablede digitale in-
frastruktur - tilføjes en note til § 6 om:   

”NOTE TIL § 6. For at sikre en fremtidssikret digital infrastruk-
tur i området anbefales det, at byggeriet tilsluttes fibernet.” 

Det bemærkes, at der på nabomatriklerne hhv. Logistikparken 1 og 
Rosbjergvej 35 er allerede etableret mobilmaster med antennesyste-
mer. Umiddelbart vurderes der således ikke at være behov for at 
etablere yderligere dækning i området, men såfremt det på et senere 
tidspunkt ikke er muligt at videreføre en eller begge disse eksisteren-
de antennepositioner, kan det konstateres, at det kan være svært at 
udnytte muligheden for opsætning af en eller flere nye antennemaster 
i lokalplanområdet, idet disse ikke er nævnt i lokalplanen.  

Der kan i forslaget til lokalplan konstateres en højdebegrænsning for 
byggeriets omfang på maksimal 20 m (fremgår af teksten i tillægget 
til kommuneplan) og 13 meter i miljørapporten1, og etableringen af 
master synes endvidere begrænset af den nuværende § 10.5 (tekni-
ske anlæg, oplagring og hegn) i forslaget til lokalplan, hvoraf det 
fremgår, at  

”§ 10.5 Mindre bygninger/anlæg til lokalplanområdets tekniske 
forsyning skal afskærmes af hæk, stedsegrøn beplantning eller 
klatreplanter som vedbend eller kaprifolie.”   

TI skal derfor foreslå følgende tilføjelser til lokalplanen under § 10: 
”Undtaget fra højdebegrænsningen i lokalplanen er antennema-
ster til telekommunikation, som kan opføres med en højde op 
til 48 m.   

Antennemaster skal placeres under hensyn til, at der skal være 
god og fremtidssikret mobildækning i bebyggelse inden- og 
udenfor lokalplanområdet.  

Tilhørende tekniske anlæg (teknikkabiner, teknikhuse mv.) skal 
etableres, så de visuelle gener minimeres mest muligt fx ved, 

1 Det fremgår af Miljørapporten, side 10, at ”Ny bebyggelse kan opføres med en højde på op til 
13 meter, dog kan tekniske installationer, master mv. etableres med en større højde.” 
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at de skjules af beplantning eller sammenbygges med øvrig be-
byggelse.” 

Generelt vil det være mindre indgribende og forbundet med færre vi-
suelle gener, hvis antenner kan placeres på eksisterende bygninger 
og andre høje konstruktioner fremfor på nye master. Endvidere følger 
det af masteloven, at muligheden for anvendelse eksisterende byg-
ninger og andre høje konstruktioner skal overvejes, inden der gives 
tilladelse til opførelse af nye antennemaster.  

Selvom det ikke er givet, at området kan sikres en tilstrækkelig mo-
bildækning med placering af yderligere antennesystemer på byggeri-
ets tagflader og/eller bygningsfacader, må det konstateres, at det kan 
være svært at udnytte denne mulighed effektivt med den nuværende 
§ 9.6 i forslaget til lokalplan.

” 9.6 Tekniske installationer som eksempelvis udsugning, venti-
lation, solfangere, klimaanlæg, mv. skal afskærmes, indeholdes 
i bygningen eller på anden måde indgå som en integreret del af 
bygningens arkitektur.” 

TI skal derfor foreslå, at der til § 9 tilføjes: 
”Opsættes der antennesystemer (herunder antenner, radioen-
heder, radiolink og bærerør) på tage, facader og andre høje 
konstruktioner som fx skorstene, bør de udføres, så de visuelle 
gener begrænses, og de bør udføres i neutrale farver eller i 
samme farve som den flade, de opsættes på, således at de 
fremstår som en integreret del af arkitekturen.” 

Afslutningsvist skal det bemærkes, at i forbindelse med, at der jf. vej-
lovgivningen skal fremsendes et projekt for private fællesveje og pri-
vate fællesstier til godkendelse hos Aarhus Kommune, Teknik og Mil-
jø, bør det af bygherre og kommunen sikres, at der i udstykningen ik-
ke kun sikres adgang til el, vejbelysning, varme- og vandforsyning 
samt spildevandsafledning, men også forsyning med kablet teleinfra-
struktur (fibernet).  

Det sker desværre ofte, at der i forbindelse med ny-udstykninger ikke 
planlægges med anlæg af fiberkabling fra starten af projektet. Når 
denne mangel opdages sent i anlægsfasen, medfører det både fordy-
relser, forsinkelser og manglende mulighed for ordentlig planlægning 
og koordinering af løsningerne og gravearbejdet. 

Såfremt Aarhus Kommune har spørgsmål til ovenstående, står TI na-
turligvis til rådighed for en uddybning.   

Med venlig hilsen 

Jakob Juul 
Chefkonsulent 
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Forslag til Lokalplan nr. 1142 - Nye værkstedsfaciliteter 

for DSB i Logistikparken ved Rosbjergvej i Årslev 

Mikkel Ansø 

Myndighed 

Østjyllands Brandvæsen 

HS7044069 

H314 

HS 3
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10-06-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Lokalplan nr. 1142 - Nye værkstedsfaciliteter for DSB i Logistikparken ved Rosbjergvej i Årslev
Høringens ID: 314
Høringssvarets sagsnummer: HS7044069
Dato for oprettelse: 2021-06-10 08:21:00

Afsender

Navn: Mikkel Ansø
Udtaler sig som: Myndighed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Østjyllands Brandvæsen

Indhold

Meddelelse om statusændring til forslag for kommuneplantillæg: "88. Nye værkstedsfaciliteter for DSB i Logistikparken ved
Rosbje

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion.
Skulle der opstå væsentlige ændringer til projektet, hører vi gerne herom.
Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs.

Med venlig hilsen

Mikk Ansø
Beredskabsinspektør
Beredskabsafdelingen, Område Nord
Østjyllands Brandvæsen I/S
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Forslag til Lokalplan nr. 1142 - Nye værkstedsfaciliteter 

for DSB i Logistikparken ved Rosbjergvej i Årslev 

Salling Group A/S 

Virksomhed 

Salling Group A/S 

HS3572159 

H314 

HS 4
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10-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Lokalplan nr. 1142 - Nye værkstedsfaciliteter for DSB i Logistikparken ved Rosbjergvej i Årslev
Høringens ID: 314
Høringssvarets sagsnummer: HS3572159
Dato for oprettelse: 2021-08-10 08:36:58

Afsender

Navn: Salling Group A/S
Udtaler sig som: Virksomhed
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed: Salling Group A/S

Indhold

Trafikale forhold

Se vedhæftede brev
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Aarhus Kommune 

Teknik og Miljø, Plan 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

Aarslev,10. august 2021 

Forslag til Lokalplan 1142 – Nye værkstedsfaciliteter for DSB 
i Logistikparken ved Rosbjergvej i Åarslev 

Salling Group Ejendomme A/S ejer ejendommen matr.nr. 5b Lyngby By, Lyngby, beliggende Rosbjergvej 

33 m.fl., Årslev, 8220 Brabrand, hvor bl.a. Salling Group A/S’ hovedkvarter og centrale lagerfunktioner er 

beliggende. Salling Group A/S og Salling Group Ejendomme A/S er således umiddelbar nabo til de af lo-

kalplanen omfattede nye værkstedsfaciliteter. 

Ved brev af 4. december 2019 afgav vi på vegne af Salling Group A/S og Salling Group Ejendomme A/S 

høringssvar i forbindelse med det dengang fremsatte forslag om ændring af kommuneplanen, som kunne 

muliggøre etablering af værkstedsfaciliteter til DSB.  

Vores hovedsynspunkter i dette høringssvar var: 

• Planlægningen bør sikre, at der etableres svingbane ved Salling Group A/S’ hovedkvarter på

Rosbjergvej 33, Årslev, 8220 Brabrand for herved at mindske kødannelser.

• Planlægningen bør sikre, at der etableres cykelsti i begge sider af Rosbjergvej

Vi har noteret os vedtagelsen af lokalplan 1142 på byrådsmødet den 28. april 2021, herunder det faktum, 

at lokalplanen ikke indeholder vilkår om etablering af svingbane og/eller etablering af cykelsti i begge si-

der af vejen. 

Det vil vi meget gerne appellere til, at man genovervejer. 

Som allerede oplyst, herunder i høringssvaret fra 4. december 2019, er der allerede på nuværende tids-

punkt udfordringer med den trafikale afvikling på og omkring Rosbjergvej, herunder som følge af trafikken 

til og fra Salling Group A/S’ hovedkvarter. På tidspunkter med spidsbelastning indebærer dette, at den 

trafikale belastning dagligt fører til kødannelser, som ikke sjældent strækker sig helt ned til Silkeborgvej.  

Ved etablering af nyt værksted til DSB vil der, henset til værkstedets karakter og den dertil knyttede trafik, 

herunder med store køretøjer, forventes at opstå forøget trafikbelastning på og omkring Rosbjergvej. 

Dette må forventes at skabe yderligere problemer i relation til den trafikale afvikling.  
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Som en mulig løsning på ovenstående udfordringer har vi som anført foreslået, at der i forbindelse med 

en gennemførelse af det påtænkte projekt etableres en svingbane ved indgangen til Salling Group A/S’ 

hovedkvarter på Rosbjergvej 33, Årslev, 8220 Brabrand.  

Dette vil mindske kødannelser på vejen, hvilket sikrer smidig afvikling af trafik på selve vejen og det mind-

sker risikoen for ulykker. 

Herudover bemærkes, at vi fortsat vurderer, at det vil være både rigtigt og relevant, at gennemføre en 

omlægning af cykelstien, således at der etableres cykelsti i begge sider af vejen. 

I Aarhus Kommunes Cykelhandlingsplan 2017  er på side 11 punkt ”#8” anført, at ”Trafiksikkerhed og 

tryghedsfremmende tiltag skal indtænkes i enhver indsats”.  En løsning med cykelsti i begge sider vil efter 

vores opfattelse være en investering i god trafikafvikling og øget trafiksikkerhed, ligesom det vil under-

støtte projektet Aarhus Cykelby, og ambitionen om at blive CO2-neutral i 2030. 

Det synes således på flere parametre oplagt og rigtigt, at tage ovenstående forhold (etablering af sving-

bane og cykelsti i begge sider) med i en infrastrukturplan for Rosbjergvej i den nye lokalplan. Behovet for 

ændrede forhold er der allerede, og vil som anført kun blive forøget med de nye aktiviteter i området.  

Nærværende brev er indgivet via https://deltag.aarhus.dk/hoering. 

Med venlig hilsen 

Mette Hedegaard Flø 

Attorney, Real Estate & Administration 

Group Legal & Property Development 

mette.floe@sallinggroup.com 
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Forslag til Lokalplan nr. 1142 - Nye værkstedsfaciliteter 

for DSB i Logistikparken ved Rosbjergvej i Årslev 

Yvonne Bloch 

Privatperson 

HS3457518 

H314 

HS 5
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10-08-2021 - Modtaget via Aarhus Kommunes Digitale Høringsplatform.

OFFENTLIGT HØRINGSSVAR

Dokument

Høringens navn: Forslag til Lokalplan nr. 1142 - Nye værkstedsfaciliteter for DSB i Logistikparken ved Rosbjergvej i Årslev
Høringens ID: 314
Høringssvarets sagsnummer: HS3457518
Dato for oprettelse: 2021-08-10 19:05:31

Afsender

Navn: Yvonne Bloch
Udtaler sig som: Privatperson
Evt. navn på virksomhed/organisation/myndighed:

Indhold

Dsb værksted

I forbindelse med lokalplansforslag1142 er der nogle opmærksomhedspunkter vi ønsker at understrege.
- I forbindelse med elektrificeringen af banestrækningen Aarhus-Ålborg, vil størsteparten af den eksisterende beplantning
langs banen blive fjernet. Dette vil få stor betydning for især ejendommene umiddelbart nord for området, idet de pga.
omfattende eldriftsservitutter ikke har mulighed for at etablere ny beplantning syd for ejendommene som afskærmning.
Derudover er den kommende Silkeborgbane foreslået(besluttet) anlagt nord for de eksisterende spor, dette vil medføre, at
dels bliver beplantningen langs Rætebølvej fjernet, dels vil størsteparten af den afskærmning der ifølge lokalplansforslaget
skal etableres i den nordvestlige del af området, blive fjernet igen. Dette vil alt andet lige betyde, at værkstedet vil være
synligt fra flere boliger langs Rætebølvej og Selkærvej, samt fra en stor del af de rekreative områder omkring True skov
nord for banen. Som følge heraf, vil vores anbefaling være, at der stilles krav om, at der friholdes et areal langs hele den
sydlige side af banen til den kommende Silkeborg forbindelse, således at støjvolde samt beplantning bevares i størst
muligt omfang, særligt ønsker vi støjvolden i størst mulig højde, idet beplantning ifølge Banedanmark kun anerkendes som
visuel afskærmning, og ikke har nogen støjdæmpende effekt. Det fremgår af kortmaterialet, at der er et ret stort areal syd
for værkstedet, så det må være muligt at rykke placeringen længere mod syd, og dermed skabe plads til både støjvold
samt den kommende Silkeborgforbindelse.
- I forhold til belysning, er det yderst vigtigt, at lyskilderne afskærmes, idet moderne led belysning er voldsomt generende,
også på længere afstand.
- i forhold til de visuelle tværsnit der er brugt til at illustrere forholdene, vil vi gøre opmærksom på, at de ikke stemmer
overens med de faktiske forhold, dels ligger ejendommen Rætebølvej 21 umiddelbart op til den eksisterende bane, og
størstedelen af den beplantning der er illustreret, vil blive fjernet i forbindelse med den kommende elektrificering, og
dermed vil værkstede blive langt mere synligt i landskabet, end tværsnittene giver indtryk af. Samtidig vil det tage 20 - 25
år, før nyplantede træer når en højde som illustreret.
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Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
DK-7000 Fredericia 
 
+45 70 10 22 44 
info@energinet.dk  
CVR-nr. 39 31 48 78 

Dato: 
9. juli 2021 
 
Forfatter: 
TER/TER 

 

  

Aarhus Kommune 

Plan, Byggeri og Miljø 
Teknik og Miljø 
Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 

 

 

  

 HØRINGSSVAR FRA ENERGINET 
ELTRANSMISSION A/S VEDR. AARHUS 
KOMMUNES FORSLAG TIL KPT NR. 88 OG LP 
NR. 1142 MED TILHØRENDE MILJØRAPPORT 
VEDR. NYE VÆRKSTEDSFACILITETER FOR DSB I 
LOGISTIKPARKEN VED ROSBJERGVEJ I ÅRSLEV 
 

 

 

 
Energinet Eltransmission A/S har modtaget information om, at Aarhus Kommunes forslag til 

kommuneplantillæg nr. 88 og lokalplan nr. 1142 med tilhørende miljørapport vedr. nye værk-

stedsfaciliteter for DSB i Logistikparken ved Rosbjergvej i Årslev er i høring. 

 

Energinet Eltransmission A/S har fint været inddraget i tidligere høringer og har bl.a. svaret 

med de vedhæftede mails: 

• 02-09-2019: Bemærkninger fra Energinet vedr. forundersøgelse om DSB-værksteder i 

Årslev ved Aarhus. 

• 13-11-2019: Idéer og forslag fra Energinet til miljøkonsekvensrapporten for nyt tog-

værksted ved Logistikparken i Aarhus. Miljøstyrelsens j.nr. 2019-7199 

• 27-06-2020: Bemærkninger fra Energinet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. af-

grænsningsnotat for miljøkonsekvensrapport. 

 

Det fremgår, at kommuneplantillæggets formål er muliggøre opførelse af et DSB-værksted til 

servicering, vedligehold, klargøring og opstilling af elektriske togsæt. I området skal der etable-

res faciliteter til servicering af nye eldrevne togsæt. 

 

Blandt andet fremgår følgende som lokalplanens mål: 

Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af bygninger og anlæg i forbindelse med etable-

ring af et nyt værksted for el-tog med tilhørende sporarealer. Lokalplanens formål er at sikre, 

at udformning og disponering af ny bebyggelse sker med henblik på indpasning i landskabet, og 

på en sådan måde at miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne 

forebygges. Lokalplanen fastlægger endvidere tilkørselsforhold for biler og lastbiler til området 
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fra Rosbjergvej og giver mulighed for at udføre terrænmodellering med håndtering af over-

skudsjord fra afgravning og planering af sporarealer.  

 

Det fremgår af lokalplanens bestemmelse 1, at lokalplanen har til hovedformål at sikre, at om-

rådet kan anvendes til erhvervsformål med etablering af værksteder til reparation og klargøring 

af tog. 

 

Høringsfristen for begge planer er den 11. august2021. 

 

Hvem er Energinet Eltransmission A/S? 

Det kan indledningsvis oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltrans-

missionsnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde forsyningssik-

kerheden og ejer således eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.  

Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig 

virksomhed oprettet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren. 

Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler ude-

lukkende eltransmissionsnettet. 

 

Hensynet til elanlæg 

Det er en statslig interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale 

anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.2 i ”Oversigt over nationale interesser i 

kommuneplanlægningen”. 

Efter planloven, LBK nr. 1157 af 01/07/2020, § 11 a stk. 5 skal kommuneplanen indeholde ret-

ningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder Eltransmissions elanlæg. 

Eltransmission gør i nærværende høringssvar således opmærksom på vores elanlæg, så den se-

nere arealudnyttelse kan indrettes med hensyn til elanlæggenes tilstedeværelse. 

 

Bemærkninger til planhøringer 

Kommuneplantillæg nr. 88: 

Kommuneplanændringen består i, at rammeområde 240703ER udvides med en del af 

240701ER. Da dette gør, at den resterende del af rammeområdet bliver delt i to, oprettes der 

et nyt rammeområde 240709ER. Desuden reguleres afgrænsningen mellem 240703ER og 

250001LA, så rammeområderne følger den nye lokalplanafgrænsning. De nye geografiske ram-

mer fremgår af kommuneplantillæggets side 9. Udsnit ses herunder: 
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Eltransmission har ingen bemærkninger til Aarhus Kommunes forslag til kommuneplantillæg 

nr. 88, der giver anledning til indsigelse, men vi har nedenstående tekniske bemærkninger, 

som skal fremgå af kommuneplantillægget jf. https://dokument.plan-

data.dk/12_10777626_1622488740560.pdf i form af:  

• Visning af Eltransmissions nuværende elanlæg på kortbilag 1 på side 11 i kommune-

plantillægget eller evt. vedlagt som andet kortbilag. (Oversigtskort med vores anlæg 

vedlagt til hjælp. I vedhæftede mail fra 02-09-2019 findes dwg-fil til hjælp. Se også ne-

denstående afsnit om WMS/WFS-tjeneste til hjælp ifm. udarbejdelse af kortbilag.) 

• I afsnit for anvendelse under følgende rammer 240701ER, 240703ER, 240709ER be-

des af hensyn til person-, anlægs- og forsyningssikkerhed tilføjet: 

”Indenfor rammeområdet findes højspændingsanlæg i form af luftledninger. Indenfor 

15 m fra yderste luftledning findes både tinglyste og lovhjemlede restriktioner, der op-

lyses af ledningsejer. Der skal ved lokalplanlægning i området tages hensyn til høj-

spændingsanlæggene og de gældende restriktioner.” 

 

Lokalplan nr. 1142: 

Vi har følgende bemærkninger til lokalplan nr. 1142 jf. https://dokument.plan-

data.dk/20_10808873_1622651389343.pdf: 

• På side 2 (pdf side 8) i lokalplanen er fint skrevet: Vest for Rosbjergvej findes en 400 

kV-højspændingsledning og parallelt med Edwin Rahrs Vej findes en 150 kV-højspæn-

dingsledning. Sætningen bedes suppleret med: ”Indenfor 15 m fra yderste luftledning 

findes både tinglyste og lovhjemlede restriktioner, der oplyses af ledningsejer.”  

Hele afsnittet kan evt. flyttes til § 6. 

• Det er nødvendigt med visning af Eltransmissions elanlæg inkl. respektafstand på kort-

bilag 1 eller særskilt kort i lokalplanen. (Oversigtskort med vores anlæg vedlagt til 
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hjælp. I vedhæftede mail fra 02-09-2019 findes dwg-fil til hjælp. Se også nedenstå-

ende afsnit om WMS/WFS-tjeneste til hjælp ifm. udarbejdelse af kortbilag.) 

• § 6.2: Her tænkes at være en fejl i overskrifterne i denne paragraf/bestemmelse. 

• På side 24 (pdf side 30) i kapitel om ”Lokalplanen og andre planer” er der i afsnittet 

”Højspændingsledninger” skrevet: 

Vest for Rosbjergvej findes en 400 kV-højspændingsledning og parallelt med Edwin 

Rahrs Vej findes en 150 kV-højspændingsledning. Deklarationsbredden ved 400 kV-led-

ningen er 57 m i alt svarende til 28,5 m på hver side af ledningens midterlinje. Der kan 

efter konkret ansøgning muligvis bygges tættere på ledningen, men den mulige bygge-

højde og -afstand afhænger af, hvor i ledningens deklarationsareal, der ønskes opført 

bygninger eller dele heraf. Deklarationsbredden ved 150 kV-ledningen varierer fra om-

kring 18 til omkring 32 m i alt svarende til 9-16 m på hver side af ledningens midter-

linje. Der kan efter konkret ansøgning muligvis bygges tættere på ledningen, men den 

mulige byggehøjde og - afstand afhænger af, hvor i ledningens deklarationsareal, der 

ønskes opført bygninger eller dele heraf. 

 

Afsnittet bedes suppleret med: 

 

Servitutter og servitutarealer: 

Eltransmissions elanlæg – både jordkabler og luftledninger - er sikret ved uopsigelige 

tinglyste rådighedsservitutter. Om der planlægges byggeri, veje, solcelleanlæg, be-

plantning/skovrejsningsområder, vejanlæg, stier, terrænregulering el.lign. skal det un-

derstreges, at der langs eltransmissionsanlæg er tinglyst servitut. Det betyder bl.a., at 

der ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen art. Servitutarealet 

administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes 

meddelt. Ved en konkret dispensationsansøgning bedes Eltransmission kontaktes på 

mailadresse: 3.parter@energinet.dk. 

 

Miljørapport (ses via ovennævnte link under lokalplan): 

• I afsnit 3 Miljøvurdering på pdf-side 71 er nævnt, at Energinet har svaret på miljøvur-

deringer. Der må tænkes på de 3 vedhæftede mails. Eltransmissions anlæg bør kort 

beskrives og vises på kort (evt. kortbilag 1 fra lokalplan inkl. linjer/signaturer for luft-

ledninger) i miljørapporten i stil med beskrivelse af trafik, natur m.v. 

• I forbindelsen med forundersøgelse om DSB-værkstedet ved Aarhus i august/septem-

ber 2019 har Energinet gjort Aarhus Kommune opmærksom på sine eltransmissions-

anlægs tilstedeværelse i området samt, hvilke restriktioner (servitutareal, respektaf-

stand samt minimums afstand til høje objekter m.v.) der er omkring anlæggene. Dette 

bør nævnes i miljørapporten.  

• Eltransmission har desuden i august/september 2019 anført, at DSB/rådgiver skal re-

degøre for, at der ikke er problemer med/risiko for parallel nærføring mellem nye an-

læg og Energinets luftledninger i området. Dette bør nævnes i miljørapporten. 

• Hvis etablering af nyt togværksted gør, at Eltransmissions elanlæg skal forstærkes el-

ler bygges om, bør disse afledte forstærkninger/ombygninger medtages i forbindelse 
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med vurderingen af virkning på miljøet (kumulative effekter herunder de trafikale og 

landskabelige). 

 

Teknisk bemærkning 1 - Eltransmissions elanlæg: 

Eltransmission ejer og driver elanlæg, som forløber gennem planområdet. På vedlagte over-

sigtskort samt på nedenstående kortudsnit fremgår Eltransmissions elanlæg.  

Tracémidte af 400 kV luftledninger vist med røde linjer. Tracémidte af 150 kV luftledninger vist 

med sorte linjer. Med blå linjer er vist respektafstande omkring luftledningerne. 

Indenfor planområdet findes:  

• 150 kV luftledning Hasle-Hørning 

• 400 kV luftledning Malling-Trige 

 
 

Teknisk bemærkning 2 – Servitutter og servitutarealer: 

Eltransmissions elanlæg – både jordkabler og luftledninger - er sikret ved uopsigelige tinglyste 

rådighedsservitutter.  

Om der planlægges byggeri, veje, solcelleanlæg, beplantning/skovrejsningsområder, vejanlæg, 

stier, terrænregulering el.lign. skal det understreges, at der langs vores elanlæg er tinglyst ser-

vitut. Det betyder bl.a., at der ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen 

art. Servitutarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan 

forventes meddelt. 

Ved en konkret dispensationsansøgning bedes Eltransmission kontaktes på mailadresse: 3.par-

ter@energinet.dk. 
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Teknisk bemærkning 3 - Tekniske anlæg: 

Elanlæg har en lovmæssig beskyttelse i Elsikkerhedslovens ’Bekendtgørelse om sikkerhed for 

udførelse af elektriske anlæg’ (BEK nr. 1114 af den 18.08.2016), § 20 som regulerer elektriske 

anlæg og andre objekters nærhed til hinanden: ”Elektriske anlæg og andre objekter må ikke an-

bringes så nær hinanden, at der derved kan opstå fare.  

Stk. 2. Ved anbringelse af andre objekter i nærheden af bestående elektriske anlæg skal eventu-

elle afstandskrav til det elektriske anlæg overholdes. 

Stk. 3. Det elektriske anlæg eller objekt, der anlægges sidst, skal placeres under hensyntagen til 

det allerede placerede”. 

 

Eltransmission anbefaler derfor, i henhold til ovenstående, at følgende sikkerhedsafstande ind-

arbejdes i kommuneplantillæg og/eller lokalplan: 

 

• Høje objekter nær Eltransmissions luftledningsanlæg bør som minimum placeres i en 

afstand på objektets fulde totalhøjde fra respektafstanden* langs luftledningsanlægget 

dvs. ”vælteafstand”. 

 

Sikkerhedsafstanden til luftledningsanlæg er illustreret herunder: 

 
 

*Respektafstanden som er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg 

eller ved uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elek-

trisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016. 

 

Dermed bør f.eks. en 20 meter høj mast som minimum placeres 15+20=35 meter fra nærme-

ste leder/ledning på luftledningsanlægget. 

 

Teknisk bemærkning 4 - Beplantning: 

I servitutarealet for luftledningsanlæg tillader vi ikke skovrejsning samt beplantning med træer 

og buske, der bliver mere end 3 m høje. Træer og buske over 3 m over terræn vil overskride 

respektafstanden til vores luftledninger, hvormed der kun kan arbejdes efter arbejdsinstruks 

fra ledningsejer.   

Beplantning uden for servitutarealet, kan ske såfremt det sikres, at træer og buske ikke kan 

vælte og beskadige vores elanlæg, jf. Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om ”Beskæring af 

træer i nærheden af luftledninger”. 
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Arbejdsinstruktion og respektafstand:  

Omkring luftledningsanlæg er der fastlagt en respektafstand, for at give betryggende sikkerhed 

ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Indenfor respektaf-

standen, er der restriktioner efter ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk 

arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016. Der skal derfor ind-

hentes en arbejdsinstruks, når der foregår arbejder i en højde over 3 m fra eksisterende terræn 

inden for en afstand på 15 m fra yderste fase. Det betyder, at den enkelte entreprenør, som 

arbejder i nærheden af vores højspændingsanlæg, dels skal ansøge en arbejdsinstruks hos 

Energinet via mail til arbejde-naer-el@energinet.dk og dels returnere arbejdsinstruksen i un-

derskrevet stand forinden arbejdets opstart. 

 

WMS/WFS-tjeneste: 

Til orientering har Eltransmission en WMS/WFS-tjeneste, som giver adgang til det overordnede 

EL-transmissionsnet. Data er altid ajourførte og tilgængelige via ”geodata-info.dk”. Bemærk at 

mere detaljerede data kan rekvireres til brug for detailprojektering eller udarbejdelse af kort. 

Kontakt 3.parter@energinet.dk.  

 

Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål. Oplys venligst sagsnummer 21/04294. 

 

Bilag: 

• Oversigtskort 10000. 400 kV Malling-Trige_150 kV Hasle-Hørning.pdf 

• Ovennævnte tre mails med tidligere høringssvar fra Eltransmission. 

 

Venlig hilsen 

 

Thomas Rask Eriksen 

Seniorkonsulent 

Arealer og Rettigheder, Team 3. parter - EL 

+4570220275 

3.parter@energinet.dk 

 

 
Energinet Eltransmission A/S 

Tonne Kjærsvej 65 

Fredericia 7000 

http://www.energinet.dk  
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Side 1 af 7 BILAG 4 

 

Resumé og forslag til besvarelse af indkomne høringssvar 

 

Forslag til Lokalplan nr. 1142, Nye værkstedsfaciliteter for DSB i 

Logistikparken ved Rosbjergvej i Årslev og Tillæg nr. 88 til Kom-

muneplan 2017 var sendt i offentlig høring fra den 1. juni til den 

11. august2021.  

 

Der indkom i alt 6 høringssvar, der primært handlede om trafik-og 

støjforhold. Bemærkninger er vedlagt indstillingen, som bilag. 

 

 

 

Følgende har indsendt bemærkninger/indsigelser; 

 

Forening/organisation: 

Høringssvar 1:Peter Tolstrup på vegne af Beboerne på Rætebølvej 

og Espenhøjvej 

Høringssvar 2: Jacob Juul på vegne af Teleindustrien 

 

Myndighed: 

Høringssvar 3: Mikkel Ansø på vegne af Østjyllands Brandvæsen 

 Indeholder ikke specifikke bemærkninger til pla-

nerne 

 

Virksomhed: 

Høringssvar 4: Mette Hedegaard Flø på vegne af Salling Group A/S 

og Salling Group Ejendomme A/S 

 

Privatperson: 

Høringssvar 5: Yvonne Bloch som privatperson 

 

Virksomhed – sendt uden for høringsportalen: 

Høringssvar 6: Thomas Rask Eriksen på vegne af Energinet El-

transmission A/S 

 

 

I det følgende tematiseres, resuméres og kommenteres alle hø-

ringssvar/bemærkninger: 

 

1. Trafikale forhold 

Resumé - (Høringssvar 1, 4 og 5): 

Høringssvar 1 indeholder bl.a. bemærkninger til ny linjeføring 

af jernbanen fra Aarhus til Silkeborg, herunder etablering af 

lyddæmpende foranstaltninger samt fremtidig trafikafvikling og 

ombygning af den vestlige bro ved Rosbjergvej. 

 

TEKNIK OG MILJØ 
Plan, Byggeri og Miljø 

Aarhus Kommune 

Team Lokalplaner 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

 

Telefon: 89 40 44 00 

Direkte telefon: 41 85 98 34 

 

E-mail: 

pbm@mtm.aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

jtkn@aarhus.dk 

 

Sag: 18/001777 

Sagsbehandler: 

Jette Tofte Nielsen 
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Side 2 af 7 Høringssvar 5 påtaler, at elektrificeringen af banestrækninger-

ne uden for lokalplanområdet og den kommende Aarhus-

Silkeborgbane vil betyde indgreb i beplantninger langs banen. 

 

Det ønskes, at de små veje gennem True By, Rætebølvej, 

Espenhøj og Selkærvej sikres mod gennemkørende vejtrafik og 

tung trafik af lastbiler til og fra Logistikparken. Det foreslås at 

broen ved Rosbjergvej fremadrettet udelades (ved etablering 

af Aarhus-Silkeborg-linjen). 

 

Høringssvar 1 indeholder spørgsmål til hvorvidt udfletningen til 

værkstederne sker ved vejbroen Edwin Rahrs Vej og hvorvidt 

den eksisterende bro ved Espenhøj Vej kan bevares fremfor en 

ny højere bro? 

 

Det foreslås i høringssvar 4, at der etableres en svingbane ved 

indgangen til Rosbjergvej 33. Det bemærkes, at den påtænkte 

vejtrafik og tilkørsel til området mod vest allerede er udfordret 

med lange kødannelser på tidspunkter med spidsbelastning.  

 

Det foreslås endvidere, at der etableres cykelsti i begge sider 

af Rosbjergvej fremfor den eksisterende dobbeltrettede cykelsti 

i vestlig side af vejen. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger: 

Ny linjeføring fra Aarhus til Silkeborg ligger udenfor Aarhus 

Kommunes myndighed og banestrækningen er ikke affødt af 

planlægningen for nye værkstedsbygninger til DSB, hvorfor der 

ikke kan reguleres for disse planer med lokalplan 1142. 

 

I kommuneplanen er der i områdets nordligste del foretaget 

reservation for trace til nærbane mellem Aarhus og Silkeborg. 

Der foreligger ikke noget konkret projekt eller tidshorisont for 

en fremtidig etablering af Silkeborgbanen. 

Lokalplanen vurderes ikke at tilsidesætte kommuneplanens 

retningslinjer for etablering af Silkeborgbanen. 

 

Selkærvej indgår som en del af kommunens sammenhængen-

de vejnet og indgår som en del af det begrænsede vejnet, der 

krydser både motorvejen og banen i området mellem Silke-

borgvej og Viborgvej. Da både motorvejen og banen udgør sto-

re fysiske barrierer i området, er det Teknik og Miljøs vurde-

ring, at det er særdeles vigtigt at opretholde broen og en af de 

få vejforbindelser, der muliggør en krydsning af disse store in-

frastrukturanlæg.  
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Side 3 af 7 Der ligger en række mindre bysamfund og enkelt ejendomme i 

området, der er afhængige af, at forbindelsen via Selkærvej er 

opretholdt, da det at kunne komme frem til deres daglige mål i 

nærområdet, som indkøb og arbejde ellers er forbundet med 

stor omvejskørsel.  

 

Derudover indgår Selkærvej i det vejnet, der giver adgang til 

og forløber igennem området udlagt til Trueskov, og som ind-

går i Aarhus Kommunes Friluftsplan og Kommuneplan 17, som 

et af kommunens grønne udflugtssteder. Det vurderes derfor 

også vigtigt at opretholde de få vejforbindelser, der giver ad-

gang til dette skov- og naturområde. 

 

Udfletning at sporet op til værkstedsbygningen sker inden for 

lokalplanområdet og vest for broen ved Edwin Rahrsvej. 

 

Det er ikke muligt at opretholde broen over banen ved Espen-

højvej, som den fremstår i dag. I forbindelse med tilslutningen 

fra værkstedet til hovedsporet bliver det nødvendigt at erstatte 

den nuværende bro med en ny bro med større højde og der-

med større spændvidde, således afstandskrav i forbindelse 

med den fremtidige elektrificering af banen kan overholdes. 

 

Stiforbindelse ad broen Espenhøjvej er allerede i dag alene op-

retholdt som en stiforbindelse over banen med videre forbin-

delse til stierne under Edwin Rahrs Vej og Logistikparken. Sti-

forbindelsen opretholdes og påvirkes ikke af ny planlægning og 

udvikling i lokalplanområdet. Der er dog et behov for at for-

længe broen på Espenhøjvej, således at tilkørsel fra jernbane 

til sporarealet indenfor lokalplanområdet kan udvides mod syd. 

 

Umiddelbart vurderes en udbygning med DSB-Værkstedet og 

den trafik, det genererer, ikke at udløse et behov for at etable-

re svingbaner ved indkørslen til Rosbjergvej 33. Dette eventu-

elle behov vil alene være udløst af udnyttelsen af Rosbjergvej 

33. Prioritering af en svingbane på Rosbjergvej vil skulle priori-

teres sammen med øvrige ønsker til udbygningen af infrastruk-

turen i kommunen.   

 

Den dobbeltrettede sti langs Rosbjergvej vurderes at kunne af-

vikle cykeltrafikken i området på en tilfredsstillende måde, og 

anlæg af DSB’s værksted vurderes ikke at udløse et behov for 

regulering af stiforbindelsen fra dobbeltrettet sti til enkeltrette-

de stier.  
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Side 4 af 7 Teknik og Miljø foreslår, at bemærkningerne ikke giver an-

ledning til ændringer i lokalplanen. 

 

 

2. Visuelt indtryk og bygningshøjder 

Resumé - (Høringssvar 1 og 5): 

Høringssvar 1 anmoder om præcisering af bygningshøjder 

f.eks. den angivne maks. højde på 13 m plus evt. nødvendige 

tekniske anlæg, med et spørgsmål om et eventuelt snit gen-

nem bygninger for hjulopretning og eksisterende bebyggelse 

ved Rætebølvej 

 

Høringssvar 5 ønsker afskærmning af lys mod fra bebyggelse. 

Det bemærkes endvidere, at tværsnit (A-A) ikke stemmer 

overens med virkeligheden og den fremtidige beplantning. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger: 

Tillæg til kommuneplanen for rammeområdet muliggør en be-

byggelse på maksimalt 20 meter i højden med den generelle 

anvendelsesbestemmelse at: ”For de maksimale bygningshøj-

der gælder, at en større højde punktvis kan tillades såfremt 

særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødven-

diggør det”. 

 

Lokalplanen skærper og muliggør bebyggelse i relativ lav høj-

de, dog maksimalt 13 meter, altså 7 meter lavere. 

Jf. § 8.2 er den maksimale bygningshøjde på 13 meter uden 

tilladte anlæg og konstruktioner på tage  

jf. § 9.6 skal tekniske installationer, som eksempelvis udsug-

ning, ventilation, solfangere etc. afskærmes, indeholdes i byg-

ningen eller indgå som en integreret del af bygningens arkitek-

tur. 

Jf. § 9.7 må anlæg til solenergi maksimalt overstige bygnin-

gens højeste punkt med 2,0 meter. 

 

Vedligeholdelse af togene forventes at kunne foregå hele døg-

net, og der gives mulighed for at opsætte arbejdsbelysning på 

udendørs arealer ved bygninger og opstillingsarealer, samt ved 

ankomstområdet mod Rosbjergvej. Belysning skal være nedad-

rettet og afskærmet, så den ikke er til gene hverken for naboer 

eller jernbanetrafikken. 

 

Tværsnit A-A viser snit bl.a. gennem Rætebølvej og boligerne 

nr. 21 syd for vejen og nr. 24 nord for vejen. Snittet ligger 

skråt hen over Rætebølvej. 
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Side 5 af 7  

Volde og landskabsformationer, der etableres inden for lokal-

planområdet skal beplantes med buske og træer. Beplantnin-

gen skal bestå af løvfældende arter.  

 

Facader på bygningerne skal fremstå i dæmpede jordfarver el-

ler i materialernes naturlige farve. Det vurderes, at bygninger-

ne ikke visuelt vil påvirke omgivelserne væsentligt. 

 

Teknik og Miljø foreslår, at bemærkningerne ikke giver anled-

ning til ændringer i lokalplanen. 

 

 

3. Støjforhold 

Resumé -(Høringssvar 5): 

Der ønskes sikkerhed for at der ikke dispenseres til overskri-

delser af støjgrænser 

 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger: 

Virksomheder, der etablerer sig i området, må ikke påføre om-

givelserne et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejle-

dende grænseværdier.  

Lokalplanområdets anvendelse inkluderer bl.a. rangering af 

tog, hvilket betragtes som terminalaktiviteter, der kan regule-

res som erhvervsstøj. 

Støj fra intern trafik i lokalplanområdet, kørsel med el-trucks 

og andre udendørs aktiviteter, betragtes ligeledes som virk-

somhedsstøj, hvorfor denne støj indgår i støjniveauet for er-

hvervsstøj. 

 

Øget trafik med varelevering og pendlertrafik på Rosbjergvej 

og øvrige omkringliggende veje, som følge af områdets udbyg-

ning, indgår som trafikstøj. 

 

Teknik og Miljø foreslår, at bemærkningerne ikke giver anled-

ning til ændringer i lokalplanen. 

 

4. Tele-infrastruktur 

Resumé -(Høringssvar 2) 

Høringsbidraget efterlyser konkret stillingtagen og bestemmel-

ser om sikring af mulig etablering af fremtidig forsyning af tele-

infrastruktur (mast på 48 meter), herunder planlægning med 

anlæg af fiberkabling. Det bemærkes af indsender, at der på 

nabomatriklerne hhv. Logistikparken 1 og Rosbjergvej 35 er al-
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Side 6 af 7 lerede etableret mobilmaster med antennesystemer. Umiddel-

bart vurderes der således ikke at være behov for at etablere 

yderligere dækning i området. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger: 

Kommuneplanrammen for området angiver en generel maks. 

højde på 20 meter. Lokalplanen angiver en konkret højdebe-

grænsning på 13 meter for bygninger og dertil mindre anlæg til 

bygningernes drift. I forhold til visuelle forhold i omgivelserne 

fastholdes højdebegrænsning i området. 

 

Lokalplanen regulerer ikke kabler og øvrig infrastruktur under 

terræn og regulerer ikke konkret tilslutning til fibernet o.l. Evt. 

etablering af kabler og lignende kan alene ske efter konkret af-

tale med lodsejer og under hensyn til bygninger og infrastruk-

tur. 

 

Teknik og Miljø foreslår, at bemærkningerne ikke giver anled-

ning til ændringer i lokalplanen. 

 

5. Eltransmission 

Resumé -(Høringssvar 6) 

Høringssvar 6 indeholder bemærkninger med ønsker om tekni-

ske bemærkninger og tilføjelser til:  

Kommuneplantillægget med visning af anlæg på kort,  

Lokalplanen om beskrivelse af tinglyste restriktioner i paragraf-

fer og redegørelsen og  

Miljørapporten om gengivelse af tidligere fremsendte bemærk-

ninger 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger: 

Planlægningen har taget udgangspunkt i beliggenhed af eksi-

sterende energiforsyningsanlæg og de deklarationer, der er 

tinglyst vedr. disse. 

I overensstemmelse med gældende referenceregler i plan.dk 

vises overordnet infrastruktur for elforsyning i forbindelse med 

retningslinjer herfor. Kort-temaer med retningslinjeudpegnin-

ger vises normalt kun, hvis der er ændringer af disse. Der hen-

vises til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune, hvor dette 

tema vises. 

 

I Aarhus Kommunes plandokumenter foretages ikke gengivelse 

af servitutter. Der henvises til servitutgennemgang og at byg-

herre/Lodsejere er ansvarlige for at sikre sig overblik over ting-
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Side 7 af 7 lyste servitutter, der har betydning for bygge og anlægsarbej-

der, og til lokalplanens afsnit om retsvirkninger generelt. 

 

Tilsvarende gengiver Aarhus Kommune ikke deklarationsarealer 

eller andre typer af respektafstande, medmindre de er regule-

ret af lokalplanen. 

 

 

Teknik og Miljø foreslår, at bemærkningerne giver anledning til 

at:  

overskriften i § 6.2, Ledninger, kabler mv. til ”§ 6.2 Regn-

vandsanlæg” 

at afsnittet under Lokalplanens Indhold, beskrivelse af områ-

det, side 2 vedr. højspændingsledninger tilføjes teksten: 

”Indenfor 15 m fra yderste luftledning findes både tinglyste og 

lovhjemlede restriktioner, der oplyses af ledningsejer.” 
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Sammenfattende redegørelse – Miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 

nr. 1142, Ny værkstedsfaciliteter for DSB i Logistikparken ved 

Rosbjergvej i Årslev med tilhørende kommuneplantillæg nr. 88 til 

Kommuneplan 2017. 

 

Aarhus Kommune har på baggrund af konkret henvendelse fra DSB udar-

bejdet udkast/forslag til Lokalplan nr. 1142 med tilhørende kommuneplantil-

læg nr. 88, som ændrer anvendelsen, så reservation til Kombi-terminal op-

hæves og rammerne for området fastlægges til værkstedsaktiviteter og klar-

gøring af tog. 

Der er udarbejdet en Miljøvurdering af planerne og den har været med som 

bilag til den offentlige høring af planerne samt er sendt direkte til berørte 

myndigheder. 

 

Emnerne i miljøvurderingen var: 

 Menneskers sundhed 

 Befolkningens levevilkår 

 Landskab 

 Natur 

 Vand 

 Jord 

 Midlertidige effekter 

Den overordnede vurdering er, at der ingen væsentlige miljøpåvirkninger er 

som følge af den ændrede planlægningen for området. 

I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af planerne, skal der efter 

miljøvurderingslovens § 13 stk. 2 udarbejdes en sammenfattende redegørel-

se for:  

 hvordan miljøhensyn er integreret i planen,  

 hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offent-

lighedsfasen, er taget i betragtning, 

 hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alter-

nativer, der også har været behandlet, og 

 hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirknin-

ger af planen eller programmet. 

Lokalplan og kommuneplantillæg integrerer miljøhensyn på flere måder. Der 

er bl.a. taget overordnede lokaliseringshensyn, idet området ligger i et eksi-

sterende erhvervsområde med tæt tilknytning til jernbanen og ved indpas-

ning i landskabet. 

 

TEKNIK OG MILJØ 
Plan, Byggeri og Miljø 

Aarhus Kommune 

Team lokalplaner 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

 

Telefon: 89 40 44 00 

Direkte telefon: 41 85 98 34 

 

E-mail: 

pbm@mtm.aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

jtkn@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Jette Tofte Nielsen 
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Alternativ til planlægningen, hvis ikke planforslagene vedtages, er at udvikle 
området på baggrund af det gældende plangrundlag, som del af transport-
center Årslev med kombi-terminal med banebetjent og lastbilbetjent omlast-
ning og oplag af containere og anden fragt. Udbygning af erhverv i miljø-
klasse 4-6 i området forventes at ville medføre en vis grad af støj i omgivel-
serne. 
 
Høring af planer og miljøvurderingen er foretaget i perioden fra den 1. juni 
2021 til den 11. august 2021. 
Der er indkommet 6 høringssvar, der primært handlede om trafik-og støjfor-
hold. 
 
Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af planen, da planområ-
det er en del af Logistikparken som har direkte forbindelse til det overordne-
de vejnet. Der forventes kun en begrænset trafik nord for banen og udeluk-
kende med personbiler, da broen over banen ikke kan klatre tunge lastbiler, 
 

I miljørapporten er behovet for overvågningstiltag vurderet. Der er ikke op-

stillet et særskilt overvågningsprogram. Opfølgning på planlægningen vil 

primært ske i forbindelse med udarbejdelse og administration af lokalplaner, 

gennem byggesagsbehandling og ved administration af sektorlovgivningen. 
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Teknik og Miljøs forslag til ændringer i lokalplan nr. 1142 samt Tillæg 

nr. 88 til Kommuneplan 2017 efter den offentlige høring 

 
 
Teknik og Miljø har et ønske om at foretage enkelte rettelser i lokalplanfor-

slaget, således at: 

 

 afsnittet under Lokalplanens Indhold, beskrivelse af området, side 2 

vedr. højspændingsledninger i sidste afsnit tilføjes teksten: 

”Indenfor 15 m fra yderste luftledning findes både tinglyste og lovhjemle-

de restriktioner, der kan oplyses af ledningsejer.” 

 

 overskriften i § 6.2, Ledninger, kabler mv. ændres til ”§ 6.2 Regnvands-

anlæg” 

 

 maksimale bygningshøjder i § 8.2 tilføjes et at, så der ikke er tvivl om at 

det er DVR90-koten der er gældende 

 

 Under ”Lokalplanens retsvirkninger” udtages afsnittet om retsvirkninger 

af forslaget til lokalplan. 

 

 Under ”Miljørapport – ikke-teknisk resumé” fjernes i første afsnit delsæt-

ning ”samt er omfattet af Århus Kommunes højhuspolitik – idet området 

ikke er omfattet af højhuspolitikken. 

 

 På side 28 i afsnit 4 under Miljøvurdering ændres henvisning til bilag 

bagerst i lokalplanen ”Miljørapport – ikke-teknisk resumé”, hvor bilag 5, 

Sammenfattende redegørelse erstatter overskriften og supplerer teksten 

i den første del. 

 

 Byggefelt for værkstedsbygningen rykkes på lokalplankort ca. 40 meter 

mod øst, som det fremgår af indstillingens bilag 6, kortbilag 1. 

Kapacitetskravene til vedligehold af de nye togsæt har ændret sig, siden 

opstart af lokalplanen. Det var tidligere forudsat at værkstedet skulle 

kunne modtage 3 koblede togsæt til vedligehold. Ved gennemgang af 

køreplaner og genvurdering af de fremtidige togplaner, er dette blevet 

TEKNIK OG MILJØ 
Plan, Byggeri og Miljø 

Aarhus Kommune 

Team lokalplaner 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

 

Telefon: 89 40 44 00 

Direkte telefon: 41 85 98 34 

 

E-mail: 

pbm@mtm.aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

jtkn@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Jette Tofte Nielsen 
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reduceret til 2 koblede togsæt. Alle tog ankommer til og kører fra i den 

østlige ende af matriklen og deraf er det naturligt at reducere sporlæng-

der fra øst mod vest. Denne nedjustering af antal koblet togsæt har in-

debåret at værkstedsbygning kan rykkes 41 meter mod øst. Layoutet er 

nu tilpasset de nuværende forhold, og dermed undgås en overdimensio-

nering af anlægget. 

 

Med udgangspunktet i at der samtidig skal etableres brandvej rundt om 

bygningen giver det grundet de store terrænforhold en række driftsmæs-

sige unødvendige bindinger. Flytning af bygningen afhjælper disse bin-

dinger og skaber et bedre helhedsindtryk. 

 

 Bilaget efter lokalplanens anvendelseskort gives bilagsnummer jf. Ind-

holdsfortegnelsen: Kortbilag 2 

Bilagets oversigtskortet tilrettes med opdateret projekt 

Snitangivelser angives korrekt som A-A, B-B og C-C jf. rettet oversigts-

kort. På snit A-A angives Rætebølvej 24 

Ændringerne kan ses af indstillingens bilag 7, kortbilag 2 

 

 Nye støjberegninger for flyttet byggefelt vedlægges lokalplanen og nye 

skemaer indsættes i Redegørelsen.  

Nye støjberegninger vedlægges indstillingen som bilag 8 
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1 Indledning 

Dette notat omhandler støj i forbindelse med etablering af nyt togværksted i Logi-

stikparken ved Årslev i Aarhus Kommune. Notatet redegør for støj i anlægsfasen 

og driftsfasen. Støjen for driftsfasen er vurderet efter to forskellige regelsæt, hvor 

de vejledende grænseværdier, beregningsmetoder mv. er forskellige.  

Nærværende støjnotat, version 3 er blevet opdateret, idet værkstedsbygningen er 

rykket ca. 42 meter mod øst og opstillingssporene nord for værkstedsbygningen 

er blevet afkortet.   

Støjen fra værkstedsbygningerne og tilknyttede bil- og togtrafik inden for projekt-

området betegnes som ”støj fra virksomheder”. Støj fra tog som kører til og fra 

værkstedsområdet og opstillingssporene betegnes som ”støj fra jernbaner”. I 

overensstemmelse praksis beregnes og vurderes ”støj fra virksomheder” og ”støj 

fra jernbanen” særskilt. 

Støjen er undersøgt i forhold til den nuværende situation – også kaldet reference-

situationen. 

 

Støj defineres generelt som uønsket lyd. Lyd måles i enheden decibel og forkortes 

dB. Når støj skal måles og beregnes, tages der hensyn til, hvordan det menneske-

lige øre opfatter lyd. Det kaldes A-vægtning, og resultatet angives normalt med 

enheden dB(A). I det følgende anvendes betegnelsen dB, selvom der er tale om 

det A-vægtede lydtrykniveau.  

Decibel er en logaritmisk enhed. Dette indebærer, at hvis man adderer to lige 

store lydtryk, vil det give et resulterende lydtryk, som er 3 dB højere. Tilsvarende 

vil fordobling af en given aktivitet inden for referenceperioden, f.eks. trafik-

mængde pr. døgn, give et 3 dB højere støjniveau.  

Den mindste ændring af lydtrykniveauet, som det menneskelige øre kan opfatte, 

er en ændring på ca. 1 dB, hvis to lydtrykniveauer sammenlignes umiddelbart ef-

ter hinanden. En ændring på 1 dB betragtes i praksis ikke som en tydeligt hørbar 

ændring. En ændring i lydtrykniveauet på 3 dB er tydeligt hørbar også efter læn-

gere tid. En ændring af lydtrykniveauet på 8-10 dB opfattes som en halvering el-

ler en fordobling af støjen. 

1.1 Afgrænsning og metode 

Der anvendes følgende definitioner og benævnelser: 

› Støj: Generel betegnelse for støj fra vejtrafik, jernbaner, virksomheder og 

anlægsaktiviteter m.m. 

› Støjpåvirkning: Når støjen vurderes i forhold til boliger eller andre støjføl-

somme områder. 

› Støjniveau: Om en konkret beregnet værdi af som LAeq med enheden dB 
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› Støjbelastet: Hvis en bolig eller anden støjfølsom anvendelse udsættes for 

støj, der overstiger de fastlagte støjgrænseværdier, betragtes den som støj-

belastet. Hvis støjniveauet er 10 dB højere end støjgrænseværdien, betragtes 

en støjfølsom anvendelse som stærkt støjbelastet. 

Støjberegningerne er foretaget ved hjælp af edb-programmet SoundPLAN ver. 8.2 

opdateret 16. april 2020. Der er i SoundPLAN etableret en 3-dimensionel topogra-

fisk model omfattende terræn, bygninger samt støjkilderne på virksomheden. Ter-

ræn og bygninger er modelleret på baggrund af digitale data (Kort 10 data).  

1.2 Miljøvurderingsmetode 

I notatet anvendes følgende metode og begreber for vurderingerne af støjen: 

› Ingen/ubetydelig påvirkning: Det vurderes, at der ikke er nogen påvirk-

ning af miljøet. Ingen påvirkninger, eller påvirkningerne anses som så små, 

at der ikke skal tages højde for disse ved gennemførelse af projektet. 

› Lille påvirkning: Der vurderes en påvirkning af kortere varighed, eller som 

vil være af lille omfang/berøre et begrænset område uden væsentlige inte-

resser. Afværgeforanstaltninger er ikke nødvendige. 

› Moderat påvirkning: Der vurderes at være en påvirkning af længere varig-

hed eller som vil være af større omfang/berøre et større område med særlige 

interesser. Afværgeforanstaltninger eller projekttilpasninger overvejes. 

› Væsentlig påvirkning: Der vurderes at være en irreversibel påvirkning i 

hele projektets levetid, i et stort område eller med væsentlige interesser. Det 

vil blive vurderet, om påvirkningen kan undgås ved at ændre projektet, 

mindskes ved at gennemføre afværgeforanstaltninger, eller om der kan kom-

penseres for påvirkningen. 

1.2.1 Støj i anlægsfasen  

Der er redegjort for anlægsstøjen i 6 punkter, som dels er de 4 nærmeste boliger 

nord for værkstedsområdet samt 2 punkter ved det sydlige skel mod virksomhe-

derne ved Logistikparken nr. 1 og 17. Der vil være tale om aktiviteter, som nor-

malt foregår ved bygge- og anlægsarbejde dvs. rammearbejde, jord- og belæg-

ningsarbejder, samt almindelige byggeaktiviteter og sporarbejde i forbindelse med 

etablering af nye opstillingsspor og spor til værkstedsbygningen. 

Anlægsarbejde forventes primært udført på hverdage i dagperioden mellem kl. 

07-18.  

I forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsarbejder har Aarhus Kommune 

ikke en forskrift med fastsatte støjgrænseværdier. Derfor er der taget udgangs-

punkt i de “normale” støjvilkår man ser i andre kommuner, svarende til en støj-

grænse på 70 dB for hverdage mellem kl. 07-18 og lørdage kl. 07-14, samt 40 dB 

i andre tidsrum. 

Side 1058



 

 

     

 4  DSB, NYT VÆRKSTED I LOGISTIKPARKEN VED ÅRSLEV, AARHUS KOMMUNE  

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A106323-project/Shared Documents/03 Project documents/Lokalplan og miljørapport/Aarhus/Notat om støj/A101716-VA-C04-010-ver. 3_Støjnotat.docx 

Der er foretaget beregning af støjen fra anlægsaktiviteterne i forbindelse med de 

forventede mest støjende aktiviteter under anlægsarbejdet, samt vurdering af de 

støjmæssige konsekvenser. 

Aktuelt vil der i kortere perioder kunne forventes rammearbejde i forbindelse med 

pælefundering af værkstedsbygninger. 

Støjen er vurderet med fokus på væsentligt støjende maskiner i forbindelse med 

anlægsarbejdet såsom rammemaskine, gravemaskiner, pladevibrator og lastbiler. 

Tabel 1-1 Anlægsarbejder – antal maskiner og forudsatte driftsforhold. 

Støjkilde Kildestyrke 

dB 

Antal  

maskiner 

Drift pr. time 

kl. 07-18 

Rammemaskine 124 

(COWI måling) 

1 75 % 

Kl. 08-17 

Stor gravemaskine 106 

(Grontmij måling) 

1 75 % 

Lille gravemaskine 100 

(Grontmij måling) 

1 75 % 

Pladevibrator 104 

(Svepac, leverandørdata) 

1 75 % 

Lastbil tomgangskørsel 91 

(Støjdatabogen) 

1 50 % 

Lastbilkørsel 101 

(Støjdatabogen) 

1 1 stk. 

 

1.2.2 Støj i driftsfasen  

Støjen fra projektet vurderes efter to forskellige regelsæt, hvor de vejledende 

grænseværdier, beregningsmetoder mv. er forskellige. Støjen fra værkstedsbyg-

ningerne og tilknyttede bil- og togtrafik inden på værkstedsområdet betegnes 

som ”støj fra virksomheder”.  

Støj fra tog som kører til og fra projektområdet og opstillingssporene betegnes 

som ”støj fra jernbaner”. I overensstemmelse praksis beregnes og vurderes ”støj 

fra virksomheder” og ”støj fra jernbanen” særskilt.    

Støj fra virksomheder 

Støj fra virksomheder beregnes og vurderes for tidsperioderne dag (kl. 07-18), 

aften (kl. 18-22), nat (kl. 22-07), lørdag formiddag (kl. 07-14) samt lørdag efter-

middag (kl. 14-18). Støjen udtrykkes ved det ækvivalente, korrigerede, A-væg-

tede lydtrykniveau (LAeq), hvor der anvendes en referenceperiode på 8 timer i 

dagperioden, 1 time i aftenperioden, ½ time i natperioden, 7 timer lørdag formid-

dag og 4 timer lørdag eftermiddag. 
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Der er foretaget beregning af støj fra værkstedsaktiviteterne og vurdering af de 

støjmæssige konsekvenser.  

Støjberegningerne er baseret på støj fra forskellige støjkilder, som ventilation i 

form af luftindtag og afkast, varmegardiner og oppustelige portvulste ved værk-

stedsporte, vakuum station ved klargøringsfaciliteter, samt togkørsel og rangering 

i forbindelse med værkstedet og hjulafretning. Desuden er der medtaget støjbi-

drag fra person- og lastbilkørsel ved værkstedet samt udendørs el-truckkørsel i 

forbindelse med værkstedet. 

Da vedligeholdelsesarbejdet på togene kun foregår indendørs med lukkede porte 

og derfor dæmpes af bygningen, er disse aktiviteter regnet uden betydning for 

den eksterne støj i omgivelserne. 

Støjberegningerne er udført efter den fælles nordiske beregningsmetode i henhold 

til Miljøstyrelsens gældende vejledning om beregning af støj fra virksomheder, 

vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder” 1. 

Støjudbredelsen er beregnet i et net af punkter (grid) placeret med indbyrdes af-

stand på 10 meter. Mellem punkterne interpoleres resultaterne for fastlæggelse af 

støjudbredelseskonturerne til visualisering af støjudbredelsen. Beregningshøjden 

er sat til 1,5 meter over terræn, svarende til den højde hvor Miljøstyrelsens vejle-

dende grænseværdier for udendørsarealer er gældende.  

Beregningsresultaterne i form af støjzonekort er inklusive refleksioner fra bygnin-

ger, hvorfor støjniveauer beregnet tæt ved bygninger ikke er fritfeltsværdier og 

derfor ikke bør sammenholdes med støjgrænseværdier. 

Der er desuden foretaget beregning af støjniveauet i 6 punkter (beregningspunk-

ter BP), som dels er de fire nærmeste boliger nord for værkstedet samt ved to 

punkter ved de nærmeste virksomheder mod syd. Punkterne er placeret ved boli-

ger, hvor støjniveauet jf. støjudbredelseskonturerne er højest. Støjniveauerne i de 

6 punkter er beregnet uden refleksioner fra "egen" facade og er således fritfelts-

værdier, der kan sammenlignes med grænseværdien. Placering af beregnings-

punkter fremgår af støjudbredelseskortene.  

Støj fra jernbaner 

Støj fra jernbaner består primært af rullestøj, der udstråles fra kontaktfladen mel-

lem hjul og skinne. For persontog er rullestøjen dominerende ved hastigheder 

over ca. 40-50 km/t og ved hastigheder over 200 km/t er det aerodynamisk støj 

som er dominerende. Ved hastigheder under 40 km/t er det motorstøjen og 

bremserne, som er de dominerende støjkilder (Delta, 2015)2.    

Forskellige togtyper har forskellige støjniveau. Eksempelvis støjer godstog og per-

sontog ikke lige meget. Støjprofilet for de nye el-tog er endnu ikke kendt, men vil 

jf. TSI3 være mellem 7-8 dB lavere end støjprofilet for dieseltog. Ved 

 
1 Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1983, ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. 

2 Delta. Teknisk notat: ”Forudsætninger for støjundersøgelser i Timemodellen” 2015   

3 Kommissionens Forordning (EU) nr. 1304/2014: ”Den tekniske specifikation for interopera-

bilitet gældende for støj i delsystemet Rullende materiel”. 26. november 2014. 
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støjberegningerne for projektforslaget er der regnet med at nye el-tog støjer 5 dB 

mindre end dieseltog ved de lave kørselshastigheder som togkørslen foregår på 

værkstedet. 

Ved beregning af støj fra tog til og fra projektområdet og opstillingssporene an-

vendes trafikmængder (togkilometer/døgn), togtyper og hastigheder. Trafik-

mængder er baseret på oplysninger fra den nationale støjkortlægning, som Miljø-

styrelsen løbende gennemfører, senest i 2017 (Miljøstyrelsen, 2017)4.  

Beregning af togstøjen fra togkørsel til og fra opstillingssporene er gennemført 

ved en anden beregningsmetode, idet SoundPLAN beregningsresultater erfarings-

vis ikke er retvisende ved meget lave hastigheder (under 25 km/t). Toghastighe-

den er 10 km/t ved opstillingssporene og støjberegningerne er udført ved at ind-

sætte et ”fiktivt spor” på plant terræn i SoundPLAN med de angivne togkilometer 

fordelt over et døgn. Ved den metode er beregnet Lden i 2, 4, 10, 12 og 15 meter 

fra tog (støjkilden).   

1.2.3 Driftsoplæg for referencesituationen   

Der er ikke gennemført støjberegninger af virksomhedsstøjen i referencesituatio-

nen idet projektområdet i dag fremstår som et ubebygget areal.  

Støjberegninger af referencesituationen af jernbanestøjen tager udgangspunkt i 

en opgørelse af den samlede togtrafikmængde jf. Tabel 1-2, som viser togtrafik-

mængden mellem Aarhus ved afgrening af banen mod Langå og Espenhøjvej.    

Tabel 1-2 Trafikmængde, togkilometer/døgn i 20174
  

Togstrækning  Togtype  Dag  

kl. 07-

19 

Aften  

kl. 

19-22 

Nat   

kl. 22-

07 

I alt  

Aarhus H - Langå Moderne togsæt 

(IC/re) 

                        

2,9  

                   

0,6  

                         

0,9  

                             

4,4  

Aarhus H - Langå Moderne togsæt (Lo-

kal) 

                        

1,9  

                   

0,3  

                         

0,6  

                             

2,8  

Aarhus H – Langå Godstog 0,2 - - 0,2 

Samlet togkilometer   5,0 0,9 1,5 7,4  

    

 
4 Miljøstyrelsen. Nationale støjkortlægning: https://mst.dk/luft-stoej/stoej/kortlaegning-af-

stoej-og-handlingsplaner. 2017.  
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1.2.4 Driftsoplæg for projektforslaget 

Støj fra værkstedet (virksomhedsstøj)  

Værkstedet vil kun servicere elektriske tog. I gennemsnit vil der hver dag være 

19 togsæt som skal på værksted. Alle togsæt kommer ind på værksted i perioden 

kl. 21.00 til 05.00. Værkstedet vil være i drift alle ugens dage. 

Værksted 

Værkstedet vil kun servicere elektriske tog. I gennemsnit vil der hver dag være 

19 togsæt som skal på værksted. Alle togsæt kommer ind på værksted i perioden 

kl. 21.00 til 05.00. Værkstedet vil være i drift alle ugens dage. 

Af faste støjkilder tilknyttet værkstedet er der ventilation i form af afkast og ind-

tag i facaden til værkstedet. Derudover er der varmegardiner, som blæser varm 

luft, når porte til værkstedsbygning åbnes. Der er varmegardiner ved de 8 værk-

stedsporte, hvor tog kører ind/ud af værksted. Derudover er der et varmegardin 

ved port i lagerbygning. Støjkilder fra ventilationsanlæg er forudsat at køre i 

døgndrift. Støjkilder fra varmegardiner er i drift i 10 minutter, når porte åbner og 

tog kører ind/ud af værkstedsbygning, og 10 minutter når e-trucks kører ind/ud af 

lagerbygning.  

Varmegardiner er kun i drift, når udetemperaturen er under 20 grader. 

 

Figur 1-1 Foto af installation af varmegardin i værkstedsbygning. 

Hjulafretning  

Af faste støjkilder tilknyttet bygningen for hjulafretning er ventilation i form af af-

kast og indtag i bygningens sydfacade. Der foretages hjulafretning hele døgnet i 

alle ugens 7 dage. Det vil i gennemsnit ankomme 6 togsæt i døgnet om dagen til 

hjulafretning. Hver hjulafretning tager 1 time. Idet bygningen til hjulafretning ikke 

er lang nok til at rumme et helt togsæt på 110 meter, vil portene i en stor del af 

tiden være åbne. Derfor installeres der varmegardiner og oppustelige portvulster i 

begge ender af bygningen.  Når toget holder stille, oppustes portvulster (se Figur 

1-2), der er en kraftig dug som omslutter toget og minimerer varmetab og træk 
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inde i bygningen. 

 

 

Figur 1-2 Modelfoto af portvulst. 

Blæserne som styrer portvulster er placeret indenfor i bygningen og motorerne til 

blæserne vil være støjisoleret pga. arbejdsmiljøforhold inden i bygningen. Fylde- 

og tømmetid for portvulster er op til 20 sekunder. Der er gennemført støjbereg-

ninger af portvulster og varmegardiner, som er beregnet som ”worst case” med fri 

lydudstråling og almindelig afstandsdæmpning i forhold til de nærmeste bereg-

ningspunkter.  

De indledende støjberegninger af projektforslaget viste et forholdsvis højt støjbi-

drag fra toge til- og fra værkstedet og hjulværkstedet i natperioden, som sammen 

med den udstrålede støj fra den østlige port i hjulværkstedet betød at støjni-

veauet ved nærmeste boligejendom mod nordøst ville overstige de vejledende 

grænseværdier. Der derfor ved støjberegningerne af driften regnet med at der på 

den nordøstligste del af projektområdet etableres en 90 meter lang og 2 meter 

høj skærm på toppen af den her planlagte jordvold.          

Forsyningsenheder 

I forbindelse med klargøring af tog dvs. indvendig rengøring af togsæt, påfyldning 

af vand og tømning af fækalietanke anvendes en vakuumstation. En vakuum sta-

tionen består af mindre T-unit, der er opstillet pr. 15 meter langs med klargø-

ringssporet, som er koblet til en fælles ledning (vand, kloak og forsyningsanlæg) 

og tilsluttet en fælles vakuumstation, som danner vakuumsug for alle T-unit. Va-

kuumstationen er placere tæt ved hjulafretningsbygning. De indledende støjbe-

regninger af projektforslaget viste en forholdsvis høj støjudstråling fra vakuum-

stationen, som medførte at støjniveauet vil komme over de vejledende grænse-

værdier. Derfor vil vakuumstationen blive indkapslet/indbygget i en mindre byg-

ning.          

Der er 4 tog i timen til klargøringsfaciliteter. Vakuum stationen er i brug hele døg-

net. 
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Figur 1-3 Foto af Vakuumstation. 

Trafik inden for værkstedsområdet 

Antallet af lastbiler til værkstedet forventes at være ca. 10 lastbiler jævnt fordelt 

over hele døgnet. Lastbilerne kommer fra Rosbjergvej. I forbindelse med lastbi-

lerne er der regnet med 3 min. tomgangskørsel på virksomhedsområdet for hver 

tilkørende lastbil i overensstemmelse med Aarhus Kommune regulativ fra 1982  

for brug af motoren i holdende køretøjer.  

Omkring lager i værkstedsbygningen og i området vest for værkstedsbygningen 

er der drift af el-truck til materialehåndtering. El-truck er i gennemsnit i brug 3 ti-

mer dagligt over et døgn  

Alle støjkilder fra projektforslaget ses i Tabel 1-3. Den indendørs støj i værksteds-

bygning og bygning for hjulafretning er uden betydning for støjen i omgivelserne. 

Tabel 1-3 Projektforslag - støjkilder og driftsforhold. 

Støjkilde Kildestyrke 

dB 

Antal 

støjkilder 

Kommentar 

Nye el-tog kørsel til og fra 

værksted 

98 

(Vurderet 5 dB lavere 

end dieseltog jf. TSI 

NOI no 04/2014) 

16 Tilkørende tog: 1 togsæt i timen mellem kl. 

21-05. I alt 8 stk. 

 

Frakørende tog: 1 togsæt i timen mellem kl. 

21-05. I alt 8 stk. 

 

Kørsel ved 10 m/sek. i forbindelse med til- og 

frakørsel ved værksted. 

 

Kørslen til- og fra værkstedet er regnet ligeligt 

fordelt på de 8 spor. 

 

Togkørsel alle ugens dage.  

Nye el-tog kørsel til og fra 

hjulafretning  

98 

(Vurderet 5 dB lavere 

end dieseltog jf. TSI 

NOI no. 1304/2014) 

12 Tilkørende tog:2 togsæt mellem kl. 07-18 

Frakørende tog: 2 togsæt mellem kl. 07-18 

 

Tilkørende tog: 2 togsæt mellem kl.18-22 

Frakørende tog: 2 togsæt mellem kl. 18-22 

 

Tilkørende tog: 2 togsæt mellem kl. 22-07  

Frakørende tog: 2 togsæt mellem kl. 22-07 
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Støjkilde Kildestyrke 

dB 

Antal 

støjkilder 

Kommentar 

 

Togkørsel alle ugens dage. 

El-truck 92 

(COWI måling) 

1 Der er regnet med 1 truck i drift 3 timer i 

døgnet. Alle ugens dage. 

1 time mellem kl. 07-18 

1 time mellem kl. 18-22 

1 time mellem kl. 22-07  

Lastbil kørsel 101 

(Støjdatabogen) 

20 Nyere lastbiler med 10 stk. til- og 10 stk. fra-

kørsler ved 10-20 km/t i hele døgnet 

 

6 lastbiler (til og fra) mellem kl. 07-18 

 

6 lastbiler (til og fra) mellem kl. 18-22 

  

6 lastbiler (til og fra) mellem kl. 22-07 

 

2 lastbil (til og fra) bygning for hjulafretning 

mellem kl. 07-18 

Lastbil tomgang 91 

(Støjdatabogen) 

10 3 min. tomgangskørsel for hver lastbil i hele 

døgnet. 

 

3 lastbiler mellem kl. 07-18 

3 lastbiler mellem kl. 18-22 

3 lastbiler mellem kl. 22-07 

 

1 lastbil ved bygning for hjulafretning mellem 

kl. 07-18 

Luftindtag og afkast værk-

sted/lager 

70 

(Miljøakustik måling) 

12 100 % hele døgnet. 

 

Alle 12 indtag/afkast er regnet placeret i syd 

facaden af værkstedsbygningen. 

Rumventilation (HVAC) til 

værksted-/lagerbygning 

60 

(Leverandør data) 

8 100 % hele døgnet. 

 

Alle 8 indtag/afkast til anlæggene er regnet 

placeret i vestfacaden af lagerbygningen. 

Luftindtag og afkast kompo-

nentværksted 

70 

(Miljøakustik måling) 

12 100 % hele døgnet. 

 

Alle 12 indtag/afkast er regnet placeret i syd-

facaden af komponentbygningen. 

Rumventilation (HVAC) til 

komponentværksted 

60 

(Leverandør data) 

8 100 % hele døgnet. 

 

Alle 8 indtag/afkast til anlæggene er regnet 

placeret i vestfacaden af lagerbygningen. 

Varmegardiner ved porte til 

værksted  

90 

(Leverandør data) 

8 Drift i forbindelse med at portene til værkste-

det åbnes ved ind-/udkørsel af togsæt.  

 

Der er regnet med drift i 10 min. ved hver 

ind/udkørsel mellem kl. 21-05, svarende til en 

samlet driftstid på 20 min. pr. time mellem kl. 

21-05 fordelt ligeligt på de 8 porte. 
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Støjkilde Kildestyrke 

dB 

Antal 

støjkilder 

Kommentar 

Varmegardin ved port til la-

gerbygning  

90 

(Leverandør data) 

1 Drift i forbindelse med at porten til lagerbyg-

ningen åbnes ved ind-/udkørsel af el-truck. 

 

Der er regnet med drift i 5 min. ved hver 

ind/udkørsel. Samlet driftstid 10 min. pr. 

time. Hele døgnet.  

Luftindtag og afkast i byg-

ning til hjulafretning  

70 

(Miljøakustik måling) 

2 100 % hele døgnet alle ugens dage.  

De 2 indtag/afkast er regnet placeret i sydfa-

caden af hjulafretningsbygningen. 

Rumventilation (HVAC) byg-

ning hjulafretning  

60 

(Leverandør data) 

1 100 % hele døgnet alle ugens dage.  

 

Indtag/afkast til anlægget er regnet placeret i 

sydfacaden af bygningen. 

Varmegardin i bygning til 

hjulafretning   

90 

(Leverandør data) 

2 Der er regnet med drift i 10 min. ved hver 

ind/udkørsel. Samlet driftstid 10 min. pr. 

time. I drift hele døgnet. 

Oppustelig portvulster i byg-

ning til hjulafretning   

88 

(Leverandør data) 

2 Drift af portvulst, når den oppustes og tøm-

mes. Der er regnet med drift med 20 sek. ved 

oppustning og 20 sek. ved tømning. Samlet 

driftstid 20 sek.  pr. time.  I drift hele døgnet. 

Alle ugens dage. 

Oppustelig portvulst i byg-

ning til hjulafretning 
74 

(Leverandør data) 

2 Almindelig drift af portvulst, når den er oppu-

stet. Der er regnet med 50 min. pr. time hele 

døgnet. Alle ugens dage.   

 

Vakuumstation ved klargø-

ringsfaciliteter  

92 

(Leverandør data) 

Regnet støjdæmpet 

med 15 dB ved place-

ring i bygning   

1 Samlet driftstid er 30 min. pr. time. Vakuum 

station er i brug hele døgnet. 

Personbiler 90 

(Støjdatabogen) 

162 27 tilkørende mellem kl. 06-07 

27 frakørende kl. 07-08 

27 tilkørende mellem kl. 14-15 

27 frakørende kl. 15-16 

27 tilkørende mellem kl. 22-23 

27 frakørende kl. 23-24 

Parkeringsoperationer ved 

til- og frakørsel 

85 

(Støjdatabogen) 

162 27 ved tilkørsel mellem kl. 06-07 

27 ved frakørsel kl. 07-08 

27 ved tilkørsel mellem kl. 14-15 

27 ved frakørsel kl. 15-16 

27 ved tilkørsel mellem kl. 22-23 

27 ved frakørsel kl. 23-24 

 

Støj fra jernbanen (jernbanestøj)   

Ved beregning af støj fra tog til og fra opstillingssporene og Aarhus H anvendes, 

som tidligere beskrevet, trafikmængder (togkilometer/døgn), togtyper og ha-

stigheder. 
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Det forventes, at der tilsammen vil ankomme og afgår 19 togsæt i døgnet til pro-

jektområdet. Nogle af togsættene vil køre til værksted andre til hjulafretning eller 

opstillingsspor. Alle tog vil køre i retning til/fra Aarhus H. I Tabel 1-4 er opgjort 

togtrafikken pr. døgn, fordelt på dag, aften og nat. 

Tabel 1-4  Trafikmængde for projektforslaget, togkilometer/døgn i 2026. 

Togstrækning  Togtype  Dag  

kl. 07-19 

Aften 

kl. 19-22 

Nat  

Kl. 22-07 

I alt  

Aahus H – togværksted    Nye el-tog        1,5   0,9  1,5 3,9 

 

Det fremgår af Tabel 1-4, at det samlede antal togkilometer 3,9 pr. døgn for det 

nye værksted.        

1.2.5 Støjberegningerne af scenarier 

I forbindelse med dette anlægsarbejde er der taget udgangspunkt i de mest stø-

jende aktiviteter i forbindelse med jordarbejdet ved byggeriet af det nye værk-

sted. Det er gennemført støjberegninger for følgende scenarier:  

› Anlægsarbejde ny bro Espenhøjvej – anlægsarbejde  

Drift af gravemaskine og lastbiler. 

› Anlægsfasen – anlægsarbejde uden rammearbejde 

Drift af gravemaskiner, pladevibrator og lastbiler. 

› Anlægsfasen – anlægsarbejde inklusive rammearbejde 

Drift af rammemaskine, gravemaskiner, pladevibrator og lastbiler. 

› Projektforslaget år 2026  

For projektforslaget omfatter beregningerne støj fra værkstedsbygningen og 

bygning til hjulafretning med tilhørende rangering af tog og bil/lastbiltrafik 

(virksomhedstøj). Derudover er der beregninger af støj fra togkørsel til/fra 

opstillingsspor og kørsel på strækningen til/fra projektområdet og Aarhus ved 

afgrening af banen mod Langå (jernbanestøj).   

2 Miljøstatus og lovgrundlag 

Projektområdet anvendes ikke i dag og henligger som græsareal. Projektområdet 

ligger i et erhvervsområde, der er udlagt til tekniske anlæg. Omkring projektom-

rådet ligger forskellige områder med varierende planlægningsmæssig anvendelse.  

I Aarhus Kommuneplan 2017 er den vestlige del af projektområdet bl.a. udpeget 

som værende støjbelastet.  
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Figur 2-1 Støjbelastet areal inden for projektområdet. 

I overensstemmelse med de gældende lokalplaner er de nærmeste områder syd, 

vest og sydvest for det nye værksted udlagt til transportcentre, svarende til virk-

somheder i miljøklasse 6.  

De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, herunder støj fra tog-

værksteder, er beskrevet i Miljøstyrelsens Vejledning "Ekstern støj fra virksomhe-

der"5  samt i maskinværkstedsbekendtgørelsen6. 

De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrel-

sens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er 

lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen 

opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have helbredseffekter. 

Støjgrænserne for aktiviteterne er afhængige af områdeanvendelsen. I Tabel 2-1 

er angivet grænseværdier for støj fra virksomheder.  

Tabel 2-1 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder. 

Områdetype Mandag – fredag 

kl. 07-18 

Lørdag kl. 07-14 

Mandag – fredag kl. 

18-22 

Lørdag kl. 14-22 

Søndag og helligdage 

kl. 07-22 

Alle dage 

Kl. 22-07 

Erhvervsområder 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 

Boligejendomme i det åbne 

land  

45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

 

 
5 Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder". 

6 Maskinværkstedsbekendtgørelsen. BEK nr. 1477 af 12/12/2017 om virksomheder, der for-

arbejder emner af jern, stål eller andre metaller. 
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Støj fra jernbaner reguleres i henhold til Miljøstyrelsen vejledning for støj og 

vibrationer fra jernbane7 samt tillæg til vejledning for støj og vibrationer fra 

jernbaner8. De vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner fremgår af Tabel 

2-2.  

Tabel 2-2 Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner. 

Områdetype Lden 

Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, 

campingpladser o.lign. 

59 dB(A) 

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervis-

ningsbygninger, plejehjem, hospitaler ol. Desuden koloni-

haver, udendørs opholds-arealer og bydelsparker. 

64 dB(A) 

Hoteller, kontorer mv. 69 dB(A) 

 

Grænseværdierne gælder for den samlede støj fra jernbaner, som et område, fx 

et boligområde, kan blive udsat for. Der findes ikke en generel pligt til at 

overholde de vejledende støjgrænser for togstøj, bortset fra i forbindelse med 

planlægning af nye støjfølsomme arealer, der kan blive udsat for støj fra 

jernbaner. 

Grænseværdierne er vægtede døgnmiddelværdier, Lden, hvor støjen om aftenen er 

tillagt 5 dB og om natten 10 dB før middelværdien for hele døgnet beregnes. 

2.1 Støj fra jernbanen, referencesituationen 

Støjudbredelsen fra jernbanen i referencesituationen ses på de følgende tre figu-

rer Figur 2-2, Figur 2-3 og Figur 2-4.  

 
7 Miljøstyrelsen vejledning 1/1997, Støj og vibrationer fra jernbaner, 2. udgave   

8 Tillæg til Miljøstyrelsen vejledning 1/1997, Støj og vibrationer fra jernbaner, juni 2007 
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Figur 2-2 Støjudbredelse fra jernbane på strækningen Aarhus H – Viby Ringvej.   

   

 

Figur 2-3 Støjudbredelse fra jernbane på strækningen Viby Ringvej - Truevej.  
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Figur 2-4 Støjudbredelse fra jernbane på strækningen Truevej – Østjyske Motorvej. 

Støjudbredelseskortene viser døgnværdien (Lden) i 1,5 m højde. Figurerne er et 

udsnit af den nationale støjkortlægning ”Støj-Danmarkskortet” (Miljøstyrelsen, 

2017). Det ses af støjudbredelseskortet, at en lille del af projektområdet langs 

den eksisterende jernbane i dag er støjbelastet mellem 60-65 dB (orange farve).   

Ved udtræk af støjdata fra den nationale støjkortlægning er den nuværende støj-

belastningen for de nærmeste to boliger beliggende på nordsiden af banen bereg-

net til 66,2 dB ved Rætebølvej 21 og 66,4 dB ved Espenhøjvej 32. Den vejledende 

grænseværdi er 64 dB.    

3 Påvirkninger i anlægsfasen 

Der er udført støjberegninger for støjen i forbindelse med anlægsfasen af den nye 

bro ved Espenhøjvej og det nye værksted. Disse præsenteres som figurer med 

støjniveaukonturer, samt beregninger af støjniveauet for fire udvalgte boliger og 

to positioner ved skel til det syd for beliggende erhvervsområde – disse er be-

nævnt BP01, BP02, BP03, BP04, BP05 og BP06.     

3.1 Støjudbredelsen for anlægsfasen 

I det følgende præsenteres de beregnede støjniveaukonturer for anlægsfasen for 

dag-perioden kl. 07.00-18.00. 
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Figur 3-1 Støjudbredelse ved jordarbejde ved anlæg af ny bro ved Espenhøjvej for dag 

kl. 7.00–18.00.  

Støjudbredelseskort Figur 3-1 viser, at der ikke forventes støjniveauer over vær-

dien 70 dB ved omliggende boliger under dette anlægsarbejde i form af jordar-

bejde i dagperioden. 
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Figur 3-2 Støjudbredelse under jordarbejde i anlægsfasen for dag kl. 7.00–18.00. 

Støjudbredelseskort Figur 3-2 viser, at der ikke forventes støjniveauer over vær-

dien 70 dB ved omliggende boliger i dagperioden. 
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Figur 3-3 Støjudbredelse ved rammearbejde i anlægsfasen for dag kl. 7.00–18.00. 

 

Støjudbredelseskort Figur 3-3 viser, at der ved rammearbejdet ikke forventes 

støjniveauer over værdien 70 dB ved omliggende boliger i dagperioden. 

3.2 Støjniveau ved udvalgte lokaliteter under anlægsfasen   

Der er gennemført støjberegninger for fire boliger (BP01, BP02, BP03 og BP04) og 

to positioner ved de nærmeste virksomheder syd for projektområdet (BP05 og 

BP06).  I alt seks beregningspunkter for anlægsfasen, som bl.a. kan ses på støj-

udbredelseskortene Figur 3-1 til Figur 3-3. 

› BP01: Rætebølvej 21 

› BP02: Rætebølvej 20 

› BP03: Rætebølvej 15 

› BP04: Espenhøjvej 32 

› BP05: Logistikparken 17 

› BP06: Logistikparken 1 

 

Alle beregningspunkter er placeret 1,5 m o.t. (meter over terræn), ligesom støjni-

veauerne er beregnet som fritfeltsværdier. Resultaterne af støjberegningerne for 
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hhv. stibroen Espenhøjvej og værkstedet ved de seks beregningspunkter fremgår 

af Tabel 3-1 og Tabel 3-2.  

Tabel 3-1 Støjniveauer i anlægsfasen for jordarbejde – bro Espenhøjvej. Tal i parentes 

er vejledende grænseværdier for de forskellige områdetyper. 

Støjniveau under jordarbejde ved anlæg af ny stibro ved Espenhøjvej 

Beregningspunkt Udendørs opholdsareal Hverdag Kl. 07-18 

dB 

BP01 1,5 m o.t. 24,0 (70)  

BP02 1,5 m o.t. 

 

32,5 (70)  

BP03 1,5 m o.t. 

 

34,6 (70)  

BP04 1,5 m o.t. 

 

62,1 (70)  

BP05 1,5 m o.t. 

 

39,2 (70) 

BP06 1,5 m o.t. 

 

25,2 (70)  

 

Tabel 3-2 Støjniveauer i anlægsfasen for jordarbejde og rammearbejde – nyt værk-

sted. 

Støjniveau under jordarbejde i anlægsfasen af det nye værksted 

Beregningspunkt Udendørs opholdsareal 

 

Hverdag Kl. 07-18 

dB 

BP01 1,5 m o.t 43,2 (70)  

BP02 1,5 m o.t 37,0 (70)  

BP03 1,5 m o.t 32,0 (70)  

BP04 1,5 m o.t 27,8 (70)  

BP05 1,5 m o.t 17,4 (70)  

BP06 1,5 m o.t 40,0 (70)  

Støjniveau ved rammearbejde i anlægsfasen af det nye værksted 

Beregningspunkt Udendørs opholdsareal Hverdag Kl. 07-18  

dB 

BP01 1,5 m o.t 60,4 (70) 

BP02 1,5 m o.t 53,8 (70) 

BP03 1,5 m o.t 49,0 (70) 

BP04 1,5 m o.t 44,3 (70)  

BP05 1,5 m o.t 31,8 (70)  

BP06 1,5 m o.t 61,0 (70)  

 

Beregningsresultaterne viser, at støjen fra anlægsfasen i perioder uden rammear-

bejde ikke forventes at give anledning til overskridelser af værdien på 70 dB i 

dagperioden fra kl. 07-18 ved de fire boliger og de nærmeste to virksomheder syd 

for området.  
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I de korte perioder hvor der forekommer rammearbejde i forbindelse med an-

lægsfasen, vil støjniveauet være højere end under almindelige anlægsarbejder. 

Rammearbejde i forbindelse med anlægsarbejderne forventes at vare ca. 6 uger.  

4 Påvirkninger i driftsfasen 

Der er udført støjberegninger af driftsfasen for projektforslaget. Disse præsente-

res som figurer med støjniveaukonturer, samt beregninger af støjniveauet for fire 

boliger (BP01, BP02, BP03 og BP04) og to positioner ved de nærmeste virksomhe-

der syd for værkstedet (BP05 og BP06).   

Støjudbredelse - virksomhedsstøj 

I det følgende præsenteres de beregnede støjniveaukonturer for projektforslaget 

vedrørende værkstedsområdet, hjulafretning, lastbiltrafik, klargøringsfaciliteter 

mm. for tre perioder:  

› Dag-perioden kl. 07.00-18.00 

› Aften-perioden kl. 18.00-22.00  

› Nat-perioden kl. 22.00-07.00  

 

 

 

Figur 4-1 Støjudbredelseskort for projektforslaget (år 2026) for dag kl. 7.00-18.00. 
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Støjudbredelseskort Figur 4-1 viser, at støjen i forbindelse med driften vil være 

under grænseværdierne gældende for dagperioden ved omliggende boligejen-

domme og erhvervsvirksomheder.  

 

 

Figur 4-2 Støjudbredelseskort for projektforslaget (år 2026) for aften kl. 18.00-22.00. 

Støjudbredelseskort Figur 4-2 viser, at der ikke forventes nogen overskridelse af 

de vejledende grænseværdier for aftenperioden for de forskellige områdetyper 

(erhvervsområder og boligejendomme i det åbne land). 
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Figur 4-3 Støjudbredelseskort for projektforslaget (år 2026) for nat kl. 22.00-07.00. 

Støjudbredelseskort Figur 4-3 viser, at der ikke forventes nogen overskridelse af 

de vejledende grænseværdier for natperioden for de forskellige områdetyper (er-

hvervsområder og boligejendomme i det åbne land). 

4.1 Støjniveau ved udvalgte boliger og i skel   

Der er gennemført støjberegninger for fire boliger (BP01, BP02, BP03 og BP04) og 

to positioner ved de nærmeste virksomheder syd for projektområdet (BP05 og 

BP06).  

› BP01: Rætebølvej 21 

› BP02: Rætebølvej 20 

› BP03: Rætebølvej 15 

› BP04: Espenhøjvej 32 

› BP05: Logistikparken 17 

› BP06: Logistikparken 1 

 

Alle beregningspunkter er placeret 1,5 m o.t., ligesom støjniveauerne er beregnet 

som fritfeltsværdier. Resultaterne af støjberegningerne for de seks beregnings-

punkter fremgår af Tabel 4-1. 
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Tabel 4-1 Støjniveau fra værkstedsområdet beregnet ved boligejendomme i det åbne 

land og skel til erhvervsområde. Tal i parentes er vejledende grænseværdier 

for de forskellige områdetyper. 

Beregningspunkt BP01 

dB 

BP02 

dB 

BP03 

dB 

BP04 

dB 

BP05 

dB 

BP06 

dB 

Hverdag Kl. 07-

18 

27,7 

(45)  

31,0 

(45)  

31,2 

(45)  

26,8 

(45)  

34,6 

(60) 

27,3 

(60) 

Lørdag Kl. 07-14 27,6 

(45)  

31,2 

(45) 

31,2 

(45) 

26,9 

(45)   

34,6 

(60) 

27,3 

(60) 

Lørdag Kl. 14-18 27,6 

(40)  

29,8 

(40)  

30,5  

(40) 

26,6  

(40)  

34,4  

(60) 

27,0 

(60) 

Søndag Kl. 07-18 27,6 

(40) 

31,0 

(40)  

31,2 

(40) 

26,8 

(40)  

34,6 

(60) 

27,3 

(60) 

Aften Kl. 18-22 29,5 

(40)  

35,1 

(40)  

34,7 

(40)  

33,1 

(40)  

36,5 

(60) 

31,2 

(60)  

Nat Kl. 22-07 30,2 

(35)  

34,2 

(35)  

34,4 

(35)  

33,1 

(35)  

36,5 

(60)  

30,8 

(60)  

 

Som det fremgår af støjberegningerne for de seks beregningspunket, er støjni-

veauet hele døgnet mindre end de respektive støjgrænseværdier, når værkstedet 

er i drift. 

4.2 Støjudbredelse – jernbanestøj 

 

Strækningsstøj  

Den nuværende trafikmængde på banestrækningen Aarhus – Langå svarer til en 

samlet længde på ca. 7,4 km tog i døgnet. Vurderinger af støjen fra denne tog-

mængde viser, at ved indsættelse af nye el-tog, vil det medføre et fald i støjen på 

1,5 dB langs hele strækningen.  

 

Ved at opføre togværkstedet i Logistikparken ved Årslev vil togtrafikken med de 

nye el-tog på strækningen mellem værkstedet og Aarhus blive øget med 3,7 km 

tog i døgnet. Beregninger af støjen fra den øgede togmængde viser, at det vil 

medføre en forøgelse af støjen med 0,9 dB langs strækningen.   

 

Samlet viser beregningerne, at støjen i forhold til i dag (referencesituationen) vil 

falde med 0,6 dB (1,5-0,9) selvom der fremover vil køre flere tog på strækningen 

mellem værkstedet og Aarhus. Faldet i støjen skyldes indsættelse af nye el-tog, 

som støjer mindre. 

 

Faldet i støjen på 0,6 dB er så lille, at det ikke vil være hørbart og ændringen i 

støjudbredelsen er så lille, at det ikke er muligt at se forskellen på støjudbredel-

seskort i forhold til referencesituationen, jf. Figur 2-2, Figur 2-3 og Figur 2-4.    
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Støj fra opstillingsspor  

Støjudbredelsen fra togtrafikken fra tilslutningssporet ved Espenhøjvej og frem til 

opstillingssporene er beregnet som afstande fra et ”fiktivt spor”. Hastigheden er 

40 km/t og fordelingen af togene er som beskrevet i Tabel 1-4 (3,9 km tog, for-

delt på 1,5 km om dagen, 0.9 km om aften og 1,5 km natten). Beregningerne af 

togstøjniveauet ses i Tabel 4-2.  

 

Tabel 4-2 Togstøjniveau fra opstillingsspor 

Afstand   2 m  4 m 10 m  12 m  15 m 

Lden 54,5 52,5 47,3 46,2 45,0 

 

 

Som nævnt tidligere i afsnit 2.1 er de to mest støjbelastede boliger nord for pro-

jektområdet og jernbanen beregnet til 66,2 dB ved Rætebølvej 21 og 66,4 dB ved 

Espenhøjvej 32.  

 

Når der indsættes nye el-tog på strækningen Aarhus-Langå, vil støjbelastningen 

fra de forbikørende tog medføre et fald 1,5 dB svarende til 64,7 dB for ejendom-

men Rætebølvej 21 og 64,9 dB for ejendommen Espenhøjvej 32.  

 

Hvis det antages, at de nye el-tog kører til opstillingssporene i afstand 15 meter 

fra de to boliger, vil den samlede støj udgøre (64,7 + 45,0), som svarer til en for-

øgelse på 0,04 dB. Således vil den samlede støjbelastning udgøre 64,74 dB for 

Rætebølvej 21 og ved Espenhøjvej vil den blive (64,9 + 0,04) og vil udgøre 64,94 

dB. Det ses at forøgelsen er ingen/ubetydelig, 

 

I overstående beregning er der forudsat en afstand på 15 meter fra de nye spor til 

de to boliger og at terrænet er plant. Ved gennemførelse af projektet vil afstanden 

til Espenhøjvej 32 være ca. 25 meter og 100 meter til Rætebølvej 21. Dermed vil 

støjbelastningen fra togkørslen til opstillingssporene være endnu mindre.         

4.3 Kumulativ effekt 

Anlægsfasen: Det vurderes, at der ikke vil være kumulative påvirkninger i an-

lægsfasen. 

Driftsfasen: Det vurderes, at der ikke vil være kumulative påvirkninger i driftsfa-

sen. 

4.4 Afværgeforanstaltninger 

For at mindske støj- og støvpåvirkningen fra anlægsarbejderne ved den nye bro 

ved Espenhøjvej opstilles en støjskærm mellem ejendommen Espenhøjvej 32 og 

byggepladsen. 

For at dæmpe støjen under driften opstilles en støjskærm mellem hovedsporene 

Aarhus-Langå og sporafgreningen til værkstedet ud for ejendommen Espenhøjvej 
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32. Støjskærmen er 2 meter høj og 90 meter lang. Støjskærmen opføres i lydab-

sorberende materialer.   

 

Figur 4-4 Visualisering af fremtidig situation set fra øst ved Espenhøjvej. Visualiserin-

gen er uden beplantning. Mellem hovedsporene Aahus-Langå og sporafgre-

ningen til værkstedet ses den to meter høje støjskærm. 

4.5 Samlet vurdering 

Beregningerne viser, at der ikke vil være væsentlige støjpåvirkninger i anlægsfa-

sen. For at mindske støj- og støvpåvirkningen fra anlægsarbejderne, vil der blive 

opstillet en støjskærm mellem ejendommen Espenhøjvej 32 og byggepladsen. På 

denne baggrund, vurderes anlægsfasens støjpåvirkning af omgivelserne at være 

lille.  

Desuden viser beregningerne, at støjen i forbindelse med den fremtidige drift af 

det nye togværksted ikke vil overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved 

de nærmeste boligejendomme. På denne baggrund vurderes driften støjpåvirk-

ning i omgivelserne at være lille. 

I driftsfasen vil indsættelse af ny el-tog på bl.a. strækningen Aarhus H–Langå 

medføre, at støjen i omgivelserne vil falde med omkring 1,5 dB. Ved etablering af 

togværksted/opstillingsspor i Logistikparken, vil der på strækningen mellem tog-

værksted/opstillingsspor og Aarhus H være en forøgelse af støjen i omgivelserne 

svarende til 0,9 dB. Samlet betyder dette, at støjen i omgivelserne i forhold til i 

dag vil falde med 0,6 dB, hvilket ikke er hørbart. På denne baggrund vurderes 

projektets støjpåvirkning af omgivelserne at være ingen/ubetydelig.  
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12. Skole- og idrætsfaciliteter i Nye

Der gives anlægsbevilling til ny skole og fritidsfaciliteter samt kunstgræsbane i Nye.

Resumé
Byrådet vedtog den 17. december 2017 igangsætningen af projekteringen af en ny
skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper.

Ud fra en målsætning om et samlet indbyggertal på 15.000 indbyggere vil det samlede
langsigtede skolebehov i Nye være seks spor. Da målsætningen realiseres over en
årrække, planlægges det i etape 1 at bygge en fuldt udbygget tresporet skole med
tilhørende idrætsfaciliteter og efterfølgende mulighed for udbygning til en firesporet
skole. Derudover planlægges udvidelsesmuligheder for etablering af et 12-gruppers
dagtilbud samt idrætshal nr. to. Børn- og Unge er aktuelt ved at opføre 12
dagtilbudsgrupper på Løvstikkevej i Nye.

Børn og Unge arbejder intensivt med klimahensyn i projektet. Byrådet besluttede i
2017, at skolen skulle projekteres efter de nye 2020 energirammekrav. Men Børn og
Unge ønsker at gå videre end det og projektere byggeriet efter en ny
bæredygtighedsklasse.

Udgifterne til skole og fritidsfaciliteterne samt kunstgræsbane i Nye forventes at
udgøre 292,5 mio. kr. Heraf er 8,5 mio. kr. allerede frigivet til forprojektering. Parallelt
med etableringen af skolen etableres 2½ græsfodboldbaner i forbindelse med skole og
øvrige idrætsfaciliteter.

Indstilling
Det indstilles:

At 1) der gives anlægsbevilling til Børn og Unge på 253,4 mio. kr. til ny tresporet
skole i Nye, som forberedes til et fjerde spor og en 12-gruppers daginstitution,
finansieret som forudsat i ressourceafsnittet.

At 2) der gives anlægsbevilling til Børn og Unge på 30,6 mio. kr. til etablering af
idræts- og foreningsfaciliteter og kunstgræsbane integreret i skoleprojektet,
finansieret som forudsat i ressourceafsnittet.

At 3) at anlægsbevillingerne frigives med fordelingen 10,2 mio. kr. i 2022, 74,1 mio.
kr. i 2023, 119,9 mio. kr. i 2024 og 79,8 mio. kr. i 2025.

At 4) to procent af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse.

At 5) at der gives projekteringsbevilling på 1 mio. kr. i 2022 til projektering samt
lokalplanlægning af græsfodboldbaner, der finansieres som forudsat i
ressourceafsnittet. Derudover reserveres yderligere 5,4 mio. kr. til etablering af
græsfodboldbaner i forbindelse med skole og idrætsanlæg, som udmøntes senere i
separat anlægsindstilling.

At 6) den oprindelige beslutning omkring, hvilke årgange der skal begynde på Nye
skole ændres, så der dels gives adgang til alle ti klassetrin ved skolens åbning, og dels
gives adgang til, at elever fra Nye skoledistrikt, der allerede er startet på Hårup Skole,
kan vælge at skifte til Nye Skole.

20.10.2021 - Borgmesterens Afdeling påtegnings beslutning
Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til
indstillingen.
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Indstilling 

 

 

Skole- og idrætsfaciliteter i Nye 

Der gives anlægsbevilling til ny skole og fritidsfaciliteter 

samt kunstgræsbane i Nye. 

 

1. Resume  

Byrådet vedtog den 17. december 2017 igangsætningen af 

projekteringen af en ny skole i Nye samt 12 dagtilbuds-

grupper. 

 

Ud fra en målsætning om et samlet indbyggertal på 

15.000 indbyggere vil det samlede langsigtede skolebehov 

i Nye være seks spor. Da målsætningen realiseres over en 

årrække, planlægges det i etape 1 at bygge en fuldt ud-

bygget tresporet skole med tilhørende idrætsfaciliteter og 

efterfølgende mulighed for udbygning til en firesporet sko-

le. Derudover planlægges udvidelsesmuligheder for etable-

ring af et 12-gruppers dagtilbud samt idrætshal nr. to. 

Børn- og Unge er aktuelt ved at opføre 12 dagtilbudsgrup-

per på Løvstikkevej i Nye. 

 

Børn og Unge arbejder intensivt med klimahensyn i pro-

jektet. Byrådet besluttede i 2017, at skolen skulle projek-

teres efter de nye 2020 energirammekrav. Men Børn og 

Unge ønsker at gå videre end det og projektere byggeriet 

efter en ny bæredygtighedsklasse. 

 

Udgifterne til skole og fritidsfaciliteterne samt kunstgræs-

bane i Nye forventes at udgøre 292,5 mio. kr. Heraf er 8,5 

mio. kr. allerede frigivet til forprojektering. Parallelt med 

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Børn og Unge og Kultur og Borgerservice 

Dato 5. oktober 2021 
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etableringen af skolen etableres 2½ græsfodboldbaner i 

forbindelse med skole og øvrige idrætsfaciliteter. 

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) der gives anlægsbevilling til Børn og Unge på 253,4 

mio. kr. til ny tresporet skole i Nye, som forberedes til et 

fjerde spor og en 12-gruppers daginstitution, finansieret 

som forudsat i ressourceafsnittet. 

 

At 2) der gives anlægsbevilling til Børn og Unge på 30,6 

mio. kr. til etablering af idræts- og foreningsfaciliteter og 

kunstgræsbane integreret i skoleprojektet, finansieret som 

forudsat i ressourceafsnittet. 

 

At 3) at anlægsbevillingerne frigives med fordelingen 10,2 

mio. kr. i 2022, 74,1 mio. kr. i 2023, 119,9 mio. kr. i 2024 

og 79,8 mio. kr. i 2025. 

 

At 4) to procent af den samlede anlægssum anvendes til 

intern projektledelse. 

 

At 5) at der gives projekteringsbevilling på 1 mio. kr. i 

2022 til projektering samt lokalplanlægning af græsfod-

boldbaner, der finansieres som forudsat i ressourceafsnit-

tet. Derudover reserveres yderligere 5,4 mio. kr. til etable-

ring af græsfodboldbaner i forbindelse med skole og 

idrætsanlæg, som udmøntes senere i separat anlægsind-

stilling.  

 

At 6) den oprindelige beslutning omkring, hvilke årgange 

der skal begynde på Nye skole ændres, så der dels gives 

adgang til alle ti klassetrin ved skolens åbning, og dels gi-

ves adgang til, at elever fra Nye skoledistrikt, der allerede 

er startet på Hårup Skole, kan vælge at skifte til Nye Sko-

le.  

 

3. Hvorfor fremsendes indstillingen? 

 

Skole i Nye 

Med budgettet for 2018-2021 besluttede byrådet den 12. 

oktober 2017, at byudviklingen medfører behov for en ud-

bygning på skoleområdet i de nye boligområder i Nye og 
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Lisbjerg. Det indgik også i byrådets beslutning, at arbejdet 

med at opføre skolen blev igangsat med det samme. 

 

Derfor afsatte byrådet den 7. oktober 2020 med vedtagel-

se af Aarhus Kommunes Investeringsplan for 2024-2033 

253,3 mio. kr. i 2021-priser til en ny skole i Nye. 

 

Skolekapacitetsbehovet vil ud fra en forventet udbygnings-

takt og en målsætning om 15.000 indbyggere i Nye og 

Elev betyde, at der i 2022 vil være behov for to spor, i 

2027 for knap tre spor og 2031 vil der være behov for fire. 

Det indstilles derfor, at skolen udbygges til en tresporet 

skole med mulighed for udvidelse til et fjerde spor. Even-

tuelle ekstra spor på skolen afventer befolkningsudviklin-

gen i Nye. 

 

Med vedtagelse af indstillingen ”Udvidelse af dagtilbudska-

paciteten i Hårup-Elev Dagtilbud” besluttede byrådet den 

30. oktober 2019, at der skal opføres 12 dagtilbudsgrup-

per på Løvstikkevej i Nye til ibrugtagning primo 2022. 

Derudover vil der være behov for at udvide dagtilbudska-

paciteten med yderligere tre børnegrupper i 2030/2031. I 

etape 1, der igangsættes med denne indstilling, forberedes 

der til udbygning af 12 øvrige dagtilbudsgrupper, der vil 

blive bygget løbende i takt med, at befolkningstallet stiger 

i Nye. 

 

Idrætsfaciliteter 

Med budgetforlig 2018 anmodede forligspartierne om, at 

der i beslutningsgrundlaget indgår en vurdering af mulig-

heden for, at skolen i Nyes fritids- og idrætsfaciliteter bli-

ver fuldt udbyggede halfaciliteter og boldbaner, så de også 

kan dække det lokale foreningslivs behov for idrætsfacili-

teter i lokalområdet.   

 

I Aarhus Kommunes Investeringsplan for 2024-2033 blev 

der i alt reserveret 37 mio. kr. til udbygning af idrætsfacili-

teter i Nye. Heraf disponeres 30,6 mio. kr. med denne ind-

stilling til etablering af indendørs idræts- og foreningsfaci-

liteter og kunstgræsbane integreret i skoleprojektet.  

 

De resterende 6,4 mio. kr. disponeres til etablering af 

græsfodboldbaner i forbindelse med skole og øvrige 
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idrætsfaciliteter, men græsfodboldbanerne er ikke en del 

af det fælles udbud af skole- og fritidsfaciliteter. Heraf fo-

reslås det med denne indstilling, at der afsættes et rådig-

hedsbeløb på 1 mio. kr. til en projekteringsbevilling til pro-

jektering samt lokalplanlægning af boldbanerne. Samtidig 

reserveres de resterende 5,4 mio. kr. til etablering af 

græsfodboldbaner. Der vil senere blive fremsendt en sær-

skilt anlægsindstilling på denne del.      

 

Ud fra målsætningen om et samlet indbyggertal i Nye og 

Elev på 15.000 indbyggere vil det langsigtede behov for 

idrætsfaciliteter være større, end hvad der realiseres i 

denne etape. Da målsætningen realiseres over en årræk-

ke, planlægges det for nuværende at bygge idrætsfacilite-

ter til, hvad der svarer til 7.000 indbyggere. Der er i pro-

jektet planlagt for, at der på sigt er plads til en udvidelse 

af de indendørs idrætsfaciliteter.  

 

Licitation 

Licitationen viste en merudgift på ca. 1,2 mio. kr. Merud-

gifterne skyldes i høj grad projektets ambitioner inden for 

klimavenligt byggeri og mertillæg til opfyldelse af indekli-

makrav. Der er fundet besparelser på projektet svarende 

til ca. 1 mio. kr. ved, at projektering af etape 2 udskydes 

samt, at en del af etableringen af adgangsvejene til kom-

mende parkeringspladser til brug i etape 2 udskydes. I 

etape 1 etableres ca. 124 parkeringspladser jf. Aarhus 

Kommunes retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i 

zone 2. Dermed resterer en merudgift på ca. 0,16 mio. kr. 

i forhold til forudsætningen i Aarhus Kommunes Investe-

ringsplan for 2024-2033.  

 

Elevgrundlag 

Med vedtagelse af Projektbevilling til Nye Skole og finan-

siering af opgaveløsning den 13. december 2017 beslutte-

de byrådet, at det kun er elever fra Elev Skoles nuværen-

de 0-3. klasse og kommende 4. klasse, der flyttes til Nye 

Skole ved åbningen. Konsekvensen er, at de øvrige elever 

på 5.-9. klassetrin, som kommer fra Elev og Nye, forven-

tes at transportere sig 6-7 kilometer til Hårup skole. 

 

Hensigten med beslutningen var at minimere antallet af 

skoleskift og tilbyde eleverne stabilitet. Børn og Unge har 
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imidlertid erfaret, at der er et stort ønske blandt forældre 

til skolebørn i Nye skoledistrikt om, at alle børn får den 

samme mulighed for at starte på den kommende lokale 

folkeskole. Derfor foreslås det, at der dels gives adgang til 

alle ti klassetrin ved skolens åbning, og der dels gives ad-

gang til, at elever fra Nye skoledistrikt, der allerede er 

startet på Hårup Skole, kan vælge at skifte til Nye skole. 

Det vil betyde, at eleverne i Elev-Nye skoledistrikt på lige 

fod med andre skolebørn i Aarhus Kommune får mulighed 

for at vælge folkeskolen i det lokale skoledistrikt. 

 

4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund? 

Bæredygtigt lokalsamfund 

Ved at etablere en tresporet skole samt tilhørende idræts- 

og foreningsfaciliteter skabes en moderne og bæredygtig 

fysisk skole- og fritidsramme til lokalområdet i Nye og 

Elev. Skolen bygges multifunktionelt, så der ved at samlo-

kalisere skole, fritids- og idrætsfaciliteter opstår en syner-

gieffekt, der gør den samlede anlægsinvestering mindre 

end, hvis faciliteterne blev etableret hver for sig. 

 

Bæredygtigt byggeri 

Børn og Unge arbejder intensivt med at indarbejde klima-

hensyn i projektet. Udgangspunktet for byrådets igang-

sætning af projektet var, at skolen skulle projekteres efter 

de nye 2020 energirammekrav. Men Børn og Unge er gået 

videre end dette og har projekteret byggeriet efter den 

frivillige bæredygtighedsklasse.  

  

Samtidig er det ambitionen, at hele byggeriet DGNB certi-

ficeres. En DGNB-certificering er et tysk koncept, der er 

tilpasset kommende europæiske standarder for bæredyg-

tigt byggeri. DGNB måler blandt andet livscyklus af byg-

gematerialer, transport, forbrug af energi og vand under 

og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indekli-

ma. DGNB vægter både miljø, økonomi og sociale forhold. 

  

Som et tredje tiltag udarbejdes der som en del af projektet 

et klimaregnskab for bygningen, så det bliver muligt at 

belyse bygningens CO2 udledning. 
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5. Hvad igangsættes?  

I etape 1 bygges en tresporet skole med faglokaler og øv-

rige faciliteter til en firesporet skole. Hertil etableres 

idræts- og foreningslokaler samt en kunstgræsbane. Byg-

geriet gennemføres som en totalentreprise. 

  

 

6. Hvem gør det og hvordan?  

Projektet er tilrettelagt med en omfattende inddragelse af 

forældre, foreningsliv, ledere og medarbejdere. De faglige 

organisationer holdes særskilt orienteret via styregruppens 

formand.  

 

Ved inddragelse af ledere, medarbejdere og brugere i sty-

regruppen og i arbejdsgrupper indgår deres bidrag til at 

sikre, at bygningen etableres i overensstemmelse med de 

ønskede pædagogiske principper. Samlet set sikrer ind-

dragelsen, at disponeringen af de fysiske rammer bedst 

muligt understøtter den pædagogiske praksis og organise-

ring for pasningen og undervisningen. Foreningslivet er via 

Sport og Fritid inddraget i en arbejdsgruppe under styre-

gruppen.  

 

Børnene har tidligt i projektet været inddraget i udform-

ningen af det pædagogiske program, og Børn og Unge by-

rådet har været inddraget i vurderingen af tilbudsmateria-

let. Det vil også fremadrettet være en prioritet at inddrage 

børnene i projektet. 

 

Lokalplan 

Det forudsættes i tidsplanen, at Teknik og Miljø fremsen-

der lokalplan til byrådet, som kan endeligt godkendes se-

nest august 2022. Myndighedsgodkendelser forventes af-

sluttet med en byggetilladelse i september 2022. 

 

7. Hvilke ressourcer kræves?   

 

Anlægsudgifter  

Projekteringen har vist, at det samlede projekt forventes 

at kunne afholdes inden for en anlægsramme på 292,5 

mio. kr. Heraf har byrådet allerede frigivet en projekte-

ringsbevilling på 8,5 mio. kr.  Dermed frigives med indstil-

lingen i alt en anlægsbevilling på 284 mio. kr. til projektet 
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i Nye med skolebyggeri og tilhørende indendørs idræts- og 

foreningsfaciliteter samt kunstgræsbane. 

 

Det samlede projekt vurderes på baggrund af projekterin-

gen at blive ca. 0,16 mio. kr. dyrere end forudsat i Aarhus 

Kommunes Investeringsplan for 2024-2033, blandt andet 

på grund af de store klimaambitioner i projektet samt til-

læg for opfyldelse af indeklimakrav. 

 

Tabel 1: Anlægsudgifter (2021-priser, 1.000 kr.) 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt 

Forprojektering 119 1.317 3.049 4.035 0 0 0  8.520 

Skolebyggeri 

incl. indendørs 

idræt og kunst-

græs-bane 

0 0 0 0 9.216 67.057 108.485 72.142 256.900 

2020 energi-

rammekrav 

0 0 0 0 570 4.145 6.705 4.459 15.879 

Ekstra klimaind-

sats 

0 0 0 0 403 2.932 4.744 3.156 11.235 

I alt 119 1.317 3.049 4.035 10.189 74.134 119.934 79.757 292.534 

 

 

Finansiering 

Ud over projekteringsbevillingen, er der behov for yderli-

gere 284 mio. kr. for at projektet kan realiseres som for-

udsat i investeringsplanen 2024-2033. 

 

MBU 

Projektet finansieres dels af midler afsat i Aarhus Kommu-

nes Investeringsplan for 2024-2033, og dels af en tidligere 

projekteringsbevilling på 8,5 mio. kr. afsat i projekterings-

indstillingen for skolen den 17. december 2017. I investe-

ringsplanen er der i alt reserveret 253,3 mio. kr. til skole-

byggeriet. Det foreslås, at det ekstra investeringsbehov på 

0,16 mio. kr. som projekteringen viste, finansieres af Børn 

og Unges KB-bevilling til RULL-projekter. 

 

MKB 

Omkostningerne til en fuld udbygning af indendørs idræts- 

og foreningsfaciliteter samt kunstgræsbane på 30,6 mio. 
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kr. finansieres af de 37 mio. kr. afsat i Aarhus Kommunes 

Investeringsplan for 2024-2033 til etablering af idrætsfaci-

liteter i Nye.  

 

Tabel 2: Finansiering (1.000 kr., 2021-priser) 

 

 2022 2023 2024 2025 I alt 

Reserve til 

Ny skole i 

Nye 

9.091 66.142 107.005 71.021 253.259 

Reserve til 

idrætsfacili-

teter i Nye 

1.098 7.992 12.929 8.581 30.600 

KB sk RULL 

fremsyn for 

Aarhus  

   155 155 

I alt 10.189 74.134 119.934 79.757 284.014 

 

Græsfodboldbaner 

Det resterende beløb på 6,4 mio. kr. fra de 37 mio. kr. 

afsat i investeringsplanen, ønskes afsat til anlæg af yderli-

gere 2½ græsfodboldbaner, der etableres sideløbende med 

skole- og fritidsprojektet. Heraf frigives der med denne 

indstilling et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til projektering 

og udarbejdelse af lokalplan. Der vil efterfølgende blive 

fremsendt en separat anlægsindstilling på græsbanepro-

jektet.  

 

Tabel 3: Græsbaneprojekt (1.000 kr., 2021-priser) 

 

 2022 2023 I alt 

Projektering 

og lokalplan-

lægning af 

græsbaner i 

Nye 

1.000  1.000 

Etablering af 

græsbaner i 

Nye 

 5.400 5.400 

I alt 1.000 5.400 6.400 

 

Side 1091



 Skole- og idrætsfaciliteter i Nye  side 9 af 10 

8. Hvad er den videre proces og hvordan følges op? 

Skole- og fritidsfaciliteterne forventes at være klar til 

ibrugtagning ultimo 2024, så Aarhus Kommune fremadret-

tet kan tilbyde moderne, lokale og klimavenlige skole- og 

fritidsfaciliteter i Nye. Derudover forberedes der til udvi-

delse af dagtilbudskapaciteten i området, så Aarhus Kom-

mune også fremadrettet kan sikre pasningsgarantien.  

 

Projektstyregruppen følger projektets tilblivelse under ud-

førelsen, så det sikres, at værdier og intentioner fra de 

tidlige projektfaser føres med til det færdige byggeri, og at 

brugerne bliver inddraget i den endelige indretning af loka-

lerne. 

 

 

Thomas Medom 

 

/ 

 

  Martin Østergaard Christensen  

 

Rabih Azad-Ahmad 

 

/ 

 

   Kirsten Jørgensen 

 

 

 

Bilag  

 

Bilag 1: 

Bilag 2:  

Bilag 3: 

Bilag 4: 

Bilag 5:  

 

Bevillingsmæssige konsekvenser MBU 

Nøgletal for enhedspriser 

Kortoversigt 

Bevillingsmæssige konsekvenser MKB 

Illustration Læring- og Aktivitetsbyggeri i Nye 

 

  

Tidligere beslutninger 

 Den 7. oktober 2020 vedtog Aarhus Byråd budgettet 

for 2021-2024 

 Byrådet vedtog den 30. oktober 2019 Udvidelse af 

dagtilbudskapaciteten i Hårup-Elev Dagtilbud 
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 Byrådet godkendte den 13. december 2017 Projek-

teringsbevilling til Nye Skole og finansiering af over-

gangsløsning. 

 Den 12. oktober 2017 vedtog byrådet budgettet for 

2018-2021 

 

 

Økonomi og Administration 

Sagsnummer: 21/063648 

 Antal tegn: 13.987 

 Sagsbehandler: Cecilie Sandkvist Hansen og 

Morten Pedersen 

Tlf.: 41 86 44 16 

E-post: sesaha@aarhus.dk 
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Sagnr. T-21-000-004
Sagstitel

Sektor Profitcenter/Projekt/Anlægsbevilling U/I/
Ramme

Tillægs-
bevillinger 

Tillægs-
bevillinger 

Tillægs-
bevillinger 

Tillægs-
bevillinger 

Tillægs-
bevillinger 

SUM

2021 2022 2023 2024 Efterfølg år
(1) (2) (3) (4) (5)

- 1.000 kr. - - 1.000 kr. - - 1.000 kr. - - 1.000 kr. - - 1.000 kr. -
                       
Tillægs-/Anlægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0

     
472 Kultur og Borgerservice - Ikke decentral Fodboldbane, Skole & idrætsanlæg (Nye) U 0 1.000 5.400 0 0 6.400
553 Børn og ungeområdet KB-bevilling. - Decentral KB sk RULL fremsyn for Aarhus U 0 0 0 -155 0 -155
554 Børn og ungeområdet - Anlæg Skole i Nye U 0 10.189 74.135 119.934 79.756 284.014
920 Reserven Investeringsplan 2024-2033 U 0 0 0 -168.503 -121.756 -290.259
998 Renter og finansiering Kontante beholdninger U/I 0 -11.189 -79.535 48.724 42.000 0

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Bevillingskema

Skole og idrætsfaciliteter i Nye
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12 BILAG 2: NØGLETAL FOR ENHEDSPRISER



 
 
 

Bilag 2 
 
 
 
 
 

 

Side 1 af 1 
Nøgletal – Anlægsindstilling: Skole- og idrætsfaciliteter i Nye 

 

Det indstilles, at der gives anlægsbevilling til ny skole og fritidsfaciliteter 
samt kunstgræsbane i Nye. 
 

Nøgletal       
  2021-
priser 

  

    

  

Byggeri           

  

  
(kr.) (t.kr.) (t.kr.) 

Enheder M2 i alt 
Pris pr. 

m2 
Bruttoud-
gift i alt 

Nettoud-
gift i alt 

  

     3 sporet skole og 
idrætsfaciliteter 
 

1 13.946 20.976 292.534 292.534 

 
I alt, byggeri (a) 

1 
13.946 20.976 292.534 292.534 

  
    

  

Grund           

  

 

 
(kr.) (t.kr.) (t.kr.) 

Bygge-
rets-m2 

Udgift pr. 
bygge-
rets-m2 

Bruttoud-
gift i 

alt/værdi af 
grund 

Netto- 
udgift i alt 

I alt, grund (b) 
     

Sum (a+b) 1 13.946 20.976 292.534 292.534 

 

 

BØRN OG UNGE 
Økonomi og Administration 

Aarhus Kommune 

Planlægningsafdelingen 

Grøndalsvej 2 

8260 Viby J 

 

Direkte telefon:  41864416 

 

Direkte e-mail: 

sesaha@aarhus.dk 

 

Sag: 20/063648-4 

   

Sagsbehandler: Cecilie Sand-

kvist Hansen 
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10 GROBUND      LÆRINGS- & AKTIVITETSBYGGERI I NYE
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Væksthuset er Lærings- og aktivitetshusets ’hjerte’ og det sam-
lende midtpunkt for fællesskaber og bæredygtig læring. Et fro-
digt univers, hvor lys, luft, beplantning og bæredygtige elementer 
skaber en helt særlig stemning mens ovenlys og store vindu-
espartier åbner op for dagens- og årstidernes skiften. 

“
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Lærings- og aktivitetshuset fremstår som sin egen enhed 
efter samme princip som de øvrige bebyggelser i Nye. For-
tandinger og forskydninger af de enkelte huse åbner bebyg-
gelsen op mod omgivelserne og skaber attraktive kantzo-
ner hele vejen rundt. Husene vokser i højde og tæthed mod 
byen og nedtrappes og åbner sig mod landskabet. 

“
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OBS. ILLUSTRATION FRA 

REVIDERET  TILBUD 1 

Udformning af større trap-

petårn/trappe er ikke rettet 

i forhold til rev. tilbud 2.
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Skolens hovedindgang markeres af Roof-top-tårnet’, der er indbegrebet af husets 
DNA. Her eksponeres bæredygtighed og bevægelse som tema. Der kan kravles 
og klatres i konstruktionen, der som en vertikal taghave rummer et grønt og bæ-
redygtigt univers, der ’peaker’ med et udsigtspunkt med en fantastisk udsigt over 
byen, fælleden, skoven og videre ned over markerne og Engsøen. Tårnet er byens 
’grønne’ tårn og tilgængeligt både indefra og udefra via en trappe på skoletorvet. 

“
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27GROBUND      LÆRINGS- & AKTIVITETSBYGGERI I NYE

OBS. ILLUSTRATION FRA 

REVIDERET  TILBUD 1 

Ændret udformning af  

‘Gryden’ er ikke rettet på 

visualisering i forhold til rev. 

tilbud 2.
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DET ÅBNE FLERBRUGERHUS

DECENTRALE INDGANGE OG GARDEROBER

Trappetårnene danner overdækkede udemiljøer 

med direkte indgang til overskuelige garde-

robeområder, hvor der kan skiftes til indesko.

RUMLIGHEDER I BØRNEHØJDE

I indskolingen er der fokus på at skabe små

og skærmede rumligheder i et overskueligt læringsmiljø. 

Små huler og hemse forgrener sig

rundt i fællesarealerne.

HJERTERUM

Hjerterummet med pædagogisk køkken

ligger mellem to årgangsområder

med direkte udgang t i l overdækket

terrasse. 

HOTSPOT BÆREDYGTIGHED

Pædagogiske aktiviteter med

madproduktion og fokus på ansvarligt

forbrug og madspild.

HOTSPOT BEVÆGELSE

Leg og bevægelse på trappen er god 

opvarmning til fodboldkampen

HOTSPOT BÆREDYGTIGHED

Udeværksted med fokus på idéudvikling og 

produktion af modeller til klimaindsats.
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OBS. ILLUSTRATION FRA REVI-

DERET  TILBUD 1 

Indretning af indskolingen er 

ikke i fuld overenstemmelse  

med planer, rev. tilbud 2.

UDENDØRS LÆRINGSRUM

Aktiviteter og læringsforløb kan let trække

udenfor på de store terrasser og udeværksteder, der ligger 

i direkte forlængelse af værksteder og kantine

HOTSPOT BEVÆGELSE

’Gryden’ er i kog når eleverne står for at lave 

cirkeltræning for byens borgere

VÆRKSTEDSZONE

Krea-Værkstedet ligger i hjertet af

fællesområdet og inviterer elev-

erne til ‘hands on’ aktiviteter i løbet 

af dagen

SIGNATURMØBEL

En stor model af skolen danner et inviterende mødested 

til ophold og samvær med græsser og vandflade i øjenhø-

jde. Her kan dagen startes og sluttes i roligt tempo eller 

en event i huset kan tage afsæt i en rumlig fortælling om 

huset.

EN AKTIV FORPLADS

Skoletorvet er et levende sted med god energi. Her 

er borgere på vej ind og ud fra aktiviteter i huset, 

elever som hænger ud i ’gryden’  ved hallen mens 

andre er på vej op ad den store trappe til den grønne 

rooftop. Fra foreningslokalet trækker en flok unge 

ud på pladsen til en udendørs eftermiddagssnack fra 

Væksthusets café.

SYNERGI OG SAMMENHÆNGSKRAFT

Inspirerende visuelle sammenhænge 

på kryds og tværs af den offentlige 

fælleszone. Her er gang i mange samtidige 

aktiviteter og bygningen summer af energi 

og skaberlyst .

FOKUS PÅ SUNDHED OG TRIVSEL

Madværkstedet er eksponeret mod

kantinen og foreningszonen med god visuel kon-

takt til de udendørs aktiviteter. Her understøttes 

tværfaglige projekter med fokus på kost og trivsel.

IDRÆTSTORVET 

indbyder til bevægelse og opvarmning og 

idrætsaktiviteterne flyder frit ud og ind 

mellem idrætshal, motorik- og dansesal, så 

det samlede område danner én stor bev-

ægelseszone.
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UDELÆRING
OVERSIGTSPLANER UDERUM/TERRASSER

NIVEAU 1

NIVEAU -1

ÅBNE TERRASSER I ALT | 727 m2

MELLEMTRIN | 297 m2

UDSKOLING | 812  m2ØVRINGT AREAL | 637 m2

FORDELING AF TERRASSER:

380 m2 360 m2

257 m2 452 m2

302 m2 297 m2

OVERDÆKKEDE TERRASSER I ALT | 1.308 m2

INDSKOLING | 302 m2

339 M2380 M2

440 M2

529 M2

347 M2

NIVEAU 2

NIVEAU 0

63 m2

18 m2

15 m2 13 m2

25 
m2

113 m2

18 m2

48 
m2

63 m2

77 m2 77 m2

72 m2

72 m2

120 m2

100 m2

188 m2

247 m2

ADMIN.

UDSKOLING
MELLEMTRINMELLEMTRIN

INDSKOLING

260 m2

63 m2

18 m2

25 
m2

18 m2

48 
m2

27 
m2

63m2

77 m2

120 m2

HAL

INDSKOLING

ØVRIGT AREAL

ØVRIGT AREAL

MELLEMTRIN

ØVRIGT AREAL
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Store lærings- og samlingstrapper roterer omkring den centrale kerne og 
forbinder huset fra kælder til kvist. Væksthuset danner ramme om de mere 
åbne og flydende miljøer som samling, kantine, PLC og fællesarealer.

’Lommer af natur’ mellem husene, grønne tagterrasser og tårnets roof-top 
gør naturen nærværende på alle planer. Udebaser spreder sig som ringe i 
vandet fra Væksthus og trappetårne til de grønne områder omkring bygnin-
gen. Udebaserne samler sig i små klynger på den åbne fælled med bakker, 
åbne grøfter, broer og våd-biotoper, der sammen med stinettet danner sit 
eget  univers. Her lærer børnene om naturen i naturen.

“
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OBS. ILLUSTRATION FRA 

REVIDERET  TILBUD 1 

Trappetårnene er ikke rettet 

på visualisering i forhold til 

rev. tilbud 2.
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Væksthuset binder klyngerne sammen og trækker na-
turen med ind i bygningen. Her flyder byens gulv og 
naturens grønne flader sammen og iscenesætter den 
unikke placering og det ’Nye’ fællesskab. Åbninger mel-
lem husene danner fine kig ud i landskabet og de nære 
uderum. 

“
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NATURLIG VENTILATION
E1

SYNLIG AFFALDS-
SORTERING
A1

BYTTEBØRS
A2

TRÆBEKLÆDNING
A3

PASSIV UDVENDIG SOLAF-
SKÆRNING PÅ VÆKSHUSET
E1

DIREKTE UDGANG TIL UDEARE-
ALER FRA ALLE ETAGER

DAGSLYS 80 % AF PRIMÆRE 
LÆRINGSRUM HAR DAGSLYS 
FRA 2 SIDE, D2, D3

REGNVANDSOPSAMLING OG VAND 
SOM LEGENDE RESSOURCE
C1,C2

TILGÆNGELIGHED
F

JORDBALANCE
A

FACADEN BRUGES AKTIVT TIL LÆRING
F1

NATURLIGE MATERIALER
D1

DGNB SØLV- TILVALG AF GULD MED 
HJERTE DOKUMENTATION

OPTIMALE DAGSLYSFORHOLD
D

NATURLIG VENTILATION
D

FN´S VERDENSMÅL - UDFORDRE

MEDBESTEMMELSE
LÆR. MILJØER
F
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DANSKE BIOTOPER
B1

LUFTRENSENDE PLANTER
D1

GENANVENDTE 
TRÆPANELER
A3

SYNLIGE SOLCELLER
E1

BÆREDYGTIG TRÆFACADE
D1

1.300 M2 OVERDÆKKEDE TAG-
TERRASER ER INTEGRERET I 
BYGNINGENS DESIGN 
E2, E3

DECENTRALE TEKNIKRUM
E

SKALATILPASNING
F

AKTIVITET OG BEVÆGELSE ER INTER-
GRERET I BYGNINGS DESING UDE 
SÅVEL SOM INDE.
F1

FN´S VERDENSMÅL - UDFORDRE OPLEVET BÆREDYGTIGHED - ISCENESÆTTELSE

CENTRALT FÆLLESRUM
F2

   
  O

p
le

ve
t b

æ
re

dyg
tighed             De 17 Verdensm

ål                               DGNB 

Grobund
i Nye

DEMONTERBARE 
KONSTRUKTIONER
A

ENERGIBESPARENDE 
LØSNINGER
D

MEDBESTEMMELSE
LÆR. MILJØER
F
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13. Eventuelt
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14. Varmeforsyning
Lukket dagsorden
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15. Salg af byggefelt B.10a i Lisbjerg – del af matr.nr. 2a, 26a og 11a
Lisbjerg, Århus Jorder

Lukket dagsorden
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