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HVOR ER VI I PROCESSEN



Landskabstyper og 
landskabsoplevelser

• Landskabstyper
• Landskabsrum med særlige visuelle oplevelser
• Udsigter
• Udsigtspunkter

LANDSKABET I AARHUS 



LANDSKABET I AARHUS 

Landskabernes
bevaringsværdier

• Bevaringsværdige landskaber
• Større sammenhængende 

landskaber



NATUREN I AARHUS 

Områder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser

• Områder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser

• Potentielle naturområder
• Natura2000

Sammenhæng mellem 
naturområder 

• Eksisterende og potentielle 
økologiske forbindelser

• Grønt Danmarkskort



NATUREN I AARHUS 



Formål

At skabe mere bykvalitet ved at 
gøre byen mere grøn 

At sikre en robust og bæredygtig 
by som samtænker plads til 
vandet i de grønne områder og i 
byrummene 

ET GRØNNERE AARHUS MED MERE BLÅT



Produkter i temaplanen ‘Et grønnere Aarhus med mere blåt’

Hovedstrukturkort

Vandløb og søer

• Oversvømmede områder
• Friholdelseszoner omkring 

målsatte vandløb
• Mulige 

afværgeforanstaltninger –
blå strøg i det åbne land

Hovedstrukturkort

Fælles om pladsen 

• Udpegning af grønne interesseområder 
i by

• Retningslinjer om nye grønne områder 
ved byudvikling

• Opholdsarealbestemmelser
• Grøn Norm

Hovedstrukturkort

Et grønnere Aarhus
med mere blåt

• Eksisterende byparker
• Udpeger eksisterende og nye 

grønne og blå forbindelser 
• Eksisterende og potentielle 

friluftsområder

Præcise udpegninger
Detaljerede bestemmelser 

Overordnet struktur

Hovedstrukturkort

Regnvandet

• Oversvømmede områder
• Strømningsvejenes 

udbredelse

Hovedstrukturkort

‘Blå-grøn hovedstruktur’

Prioriteret blå-grønt vækstkort
med ophæng i -
• Landskaber
• Grønt Danmarkskort
• Grundvand
• Skovrejsning
• Friluftsområder
• Byudvikling
• …



Friluftsområder

Forskellig karakter, indhold, tilgængelighed.



Blå-grønne forbindelser

Større visuel og fysisk forbundethed mellem 
eksisterende og potentielle områder med grønt, vand, 
natur, rekreative ruter og opholdsmuligheder, 
fritidsfaciliteter mv.

Fremhæve de landskabelige træk og videreføre 
naturgivne sammenhænge. 

Klimatilpasning skal foretages med synligt vand og grønt 
med fokus på synergieffekter, for eksempel inden for 
natur, friluftsliv, rekreative forbindelser, sundhed og 
CO2-reduktion. 

Ikke en forbudszone – MEN der må ikke ske bebyggelse 
eller etableres anlæg og befæstelse, der kan udgøre en 
barriere for sammenhængen i og tilgængeligheden til 
de blå-grønne forbindelser. Oplevelsen af at opholde sig 
og bevæge sig i et blå-grønt miljø skal sikres. 

Væsentlige eksisterende barrierer for forbundetheden i 
de blå-grønne forbindelser bør fjernes.



Andelen og kvaliteten af grønt

Parker og Grøn Norm

Eksisterende parker og kirkegårde:
• Passe på det grønne vi har, også uden for Ringvejen.

Fremtidige parker:
• Udlæg af nye parker ved større byudvikling og 

byomdannelse (over 10 ha)  – 5 % af områdets areal
• Kan for en stor dels vedkommende samtænkes med 

regnvandshåndtering

Grøn Norm – en norm for begrønningen i lokalplanprojekter

Eksisterende parker



Den store fortælling om det grønne og blå i Aarhus



Den store fortælling om det grønne og blå i Aarhus


