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Lokalplan nr. Lokalplan titel Aftalepart Aftalens indhold Aftalens beløb i kr. Ledsaget af 
kommuneplantillæg (ved 
ændret anvendelse eller øgede 
muligheder ift eksisterende 
rammer)

Aarhus Kommunes 
medfinansiering

892 Blandet byområde –
Ceresgrunden ved 
Silkeborgvej, 
Thorvaldsensgade og 
Dollerupvej, Aarhus Midtby

Royal Unibrew A/S Signalregulering og kanalisering af krydset 
Silkeborgvej/Dollerupvej

2.500.000,- Tillæg nr. 14 (KP2009)

Etablering af midterrabat og højresvingsbane på Vestre 
Ringgade ved Daugbjergvejs tilslutning 

350.000,-

Etablering af helleanlæg på Silkeborgvej til sikring af 
lette trafikanters krydsning

150.000,-

Evt. anlæg af en yderligere bro for let trafik over Aarhus 
Å, såfremt ejer ønsker dette

Ikke opgjort

Arealafgivelse til etablering af torvedannelse Ikke opgjort

911 Boliger, erhverv og lokalt 
butikscenter ved Arresøvej 
og Lystrupvej i Vejlby

RMJ Invest 3 ApS Nyt kryds med svingbaner og signalanlæg på Lystrupvej 
og nødvendige ledningsomlægninger og flytning af 
belysning.

Ikke opgjort Tillæg nr. 22 (KP2013)

Nedlæggelse af eksisterende adgang Ikke opgjort

913 Centerområde ved 
Sønderskovvej og Lyshøjen i 
Lystrup

KDH Ejendomme ApS Venstresvingsbanen etableres ved at udvide 
Sønderskovvejs østside. Det eksisterende fortov 
forlægges tilsvarende mod øst. I tilknytning til 
venstresvingsbanen etableres en krydsningshele på 
Sønderskovvej, så bløde trafikanter får bedre mulighed 
for at krydse vejen. Desuden omfatter projektet 
skiltning og afstribning.

740.000,- Intet KP-tillæg.
Lokalplan i overensstemmelse 
med gældende kommuneplan.
Højere kvalitet

936 Boligområde ved Lille 
Elstedvej i Lystrup

ICT Ejendomme A/S Etablering af en min. 2 m bred krydsningshelle midt på 
Lille Elstedvej i tilknytning til lokalplanens vej og stien 
nord for Lille Elstedvej samt udvidelse af vejen omkring 
helleanlægget.

Ikke opgjort Tillæg nr. 14 (KP2013)

Anlæg af en 1,2 m bred grusbefæstet sti mellem 
lokalplanens sydvestlige hjørne og frem til de offentlige 
rekreative arealer på kommunens ejendom.

Ikke opgjort

946 Udvidelse af Agro Food Park, 
Tilst

Landbrug og Fødevarer Gang- og cykelsti med asfaltbelægning. Gang- og 
cykelstien skal have en bredde på 3 meter ekskl. 
rabatter. Herudover forpligter Ejeren sig til at etablere 
den nødvendige forlængelse af faunapassagen ved 
Koldkær Bæks underføring under (normalprofil, 
faunapassage) i forbindelse med Kommunens 
forlægning af den eksisterende vej (Agro Food Park).

1.300.000,- Tillæg nr. 58 (KP2009)

Ejeren forestår udarbejdelse af supplerende eller 
ændrede tegninger for faunapassage i det omfang, 
dette måtte være nødvendigt som følge af den 
planlagte gang- og cykelsti, jf. ovenfor

972 Cityområde ved 
Jægergårdsgade, Spanien og 
Værkmestergade, Aarhus 
Midtby

KPV Århus A/S Opstribning af Værkmestergade 75.000,- Tillæg nr. 19 (KP2013)

Justering af signalanlæg Spanien/Værkmestergade

987 Dagligvarebutik ved 
Stavneagervej og 
Toftegårdsvej, Skæring

Ejendomsselskabet af 28/6-
88 ApS

Ombygning af krydset Grenåvej/Toftegårdsvej således, 
at der bliver en decideret højre- og venstresvingsbane 
ud på Grenåvej. Dette indebærer at eksisterende helle, 
signalmast m.v. skal flyttes mod syd. Ombygningen af 
krydset skal sikre, at der ikke sker en opstuvning af biler 

300.000,- Tillæg nr. 33 (KP2013)
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nedad Toftegårdsvej forbi Stavneagervej og dermed en 
forringelse af trafikafviklingen i hele området. 

Innovater I krydset Toftegårdsvej/Stavneagervej foretages en 
opstribning på Toftegårdsvej. For at sikre en fornuftig 
trafikafvikling på Toftegårdsvej og for at forhindre 
opstuvning ud i krydset Grenåvej/Toftegårdsvej skal der 
opstribes en midtbane, som skal bruges til 
venstresvingende, der skal ind på Stavneagervej.

990 Blandet byområde ved 
Lokesvej, Åby

ÅF Transport A/S Krydset ved Søren Frichs Vej: Der foretages mindre 
anlæg på Søren Frichs Vej ved tilslutningen til 
lokalplanområdet for at få en bedre trafikafvikling og 
for at sikre en god trafiksikkerhed. Der er i henhold til 
helhedsplanen for området peget på at denne 
tilslutning på sigt skal signalreguleres, hvorfor de 
etableringer, der foretages med denne lokalplan, er i 
overensstemmelse med fremtidige anlæg. På Søren 
Frichs Vej etableres højresvingsbane for trafikken fra 
vest og venstresvingsbane for trafikken, der kommer fra 
øst og Aarhus by.

600.000,- Tillæg nr. 28 (KP2013)

Åbyen Ejendomme ApS Grønt areal og fortov langs Søren Frichs Vej: Langs 
Søren Frichs Vej anlægges et græsklædt areal med 
træer og fortov og indeholde forarealer til bebyggelsens 
indgangspartier og cykelparkering, fortov, græs og en 
trærække. Træbeplantningen skal bestå af løvfældende 
træer, f.eks. Storbladet Lind (15-18 m høje) eller Ahorn 
Acer pseudoplatanus (20-25 m høje). Træerne skal 
placeres med ens afstand og med en afstand på 12-15 
m mellem træerne. Arealudlæg til træer skal være 
minimum 5 m, hvor de 3 m er i græsarealet, 1 m er 
under fortov og 1 m er under cykelsti.

375.000,-

Regnvandsbassin: Med henblik på at opnå en højere 
standard/kvalitet af det regnvandsbassin, som ifølge 
forslaget til lokalplan nr. 990 skal anlægges i 
lokalplanens delområde III, end den standard/kvalitet, 
der kræves efter Aarhus Vand’s sædvanlige 
retningslinjer, forpligter Ejerne sig til at etablere 
regnvandsbassinet. 

Ikke opgjort

995 Erhvervsområde ved 
Lægårdsvej i Lystrup

c/o Reitan 
Ejendomsudvikling A/S

Etaberling af signalanlæg og venstresvingsspor på 
Sønderskovvej og ekstra svingspor på Lægårdsvej.

Ikke opgjort Tillæg nr. 47 (KP2013) 300.000,-

Etablering af en 2 m bred fællessti langs sydsiden af 
Lægårdsvej fra Sønderskovvej frem til indkørslen til 
erhvervsområdet ca. 60 m 

1016 Nye – Første etape af ny by 
ved Elev

Ejendomsselskabet 
Solbakken ApS
c/o Tækker Administration 
ApS

Der etableres en ny vej på 912m til betjening af 
området

8.300.000,- Tillæg nr. 25 (KP2013)

Ny tilslutning til Petersmindevej. Svinget lige før Høvej
bliver til Petersmindevej skal rettes ud for at opfylde 
vejreglerne. For at kunne opnå en korrekt radius vil det 
kræve hele vejen flyttet. Det foreslås, at man allerede i 
denne fase tilkobler Høvej direkte til Petersmindevej

T-Kryds ved Petersmindevej. Denne strækning er et 
nyanlæg, og derfor vurderes det også, at en mindre del 
af Petersmindevej bør nedbrydes og fjernes. Samtidig 
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skal der laves et nyt T-kryds, hvor ny og eksisterende vej 
kobles sammen.

Krydsningshelle. På den nordlige strækning af Høvej 
nord for Elstedvej etableres der en krydsningshelle for 
bløde trafikanter ved stiudmundingen ved Elstedvej.

1029 Boliger på Høiriisgårdsvej 
”Tulipgrunden”, Brabrand

A.Enggaard A/S Ombygning af Truevej, således at der etableres 
venstresvingsbane ved J.P.Larsens Vej og Høiriisgårdsvej

1.300.000,- Tillæg nr. 70 (KP2013)

Etablering af krydsningshelle og busbump og 
buslomme.

1031 Omdannelse af Psykiatrisk 
Hospital, Risskov

Region Midtjylland Etablering af standsningssted på letbanen ved 
Rolighedsvej.

4.300.000,- Tillæg nr. 74 (KP2013)
Højere kvalitet og øgede
byggemuligheder

1.814.000,-

Udvidelse af kapaciteten med ekstra spor i Asylvejs 
tilslutning til Grenåvej. Udbygningen omfatter en 
udvidelse af Asylvej på en ca. 70 m lang strækning 
mellem Grenåvej og Agerbæksvej, således at Asylvej 
bliver opdelt i et kombineret venstre-/ligeud-spor og et 
højresvingsspor.

Venstresvingsbane med ny helle på Harald Selmers Vej.

1032 Blandet byområde ved Søren 
Frichs Vej og Lokesvej i 
Åbyhøj

ÅF Transport A/S Ombygning af Lokesvej til en begrønnet og trafiksaneret 
vej med hastighedsbegrænsning på 30 km/t og med 
længdeparkering langs vejen.

5.350.000,- Tillæg nr. 80 (KP2013)

Signalregulering af Huginsvejs tilslutning til Søren Frichs 
Vej, herunder den med signalanlægget forbundne 
kanalisering, opstribning, anlæg af rabatter, cykelsti og 
fortov.

Begrønning af Søren Frichs Vej fra signalanlægget til 
den vestlige adgang til området.

1043 Blandet bolig- og 
erhvervsområde ved 
Havkærvej og Blomstervej i 
Tilst

Havkærvej 83 ApS Signalreguleret lyskryds på Blomstervej. 7.054.120,- Tillæg nr. 6 (KP2017)

Anlæg af krydsningshelle på Havkærvej.

Ny vej mellem Blomstervej og Bredskiftevej.

1047 Byområde til boliger, 
erhvervs samt butikker ved 
H.C.Tvengesvej og Søren 
Frichs Vej

KS Ejendomme A/S Signalregulering af A. Hertzums Vejs tilslutning til Søren 
Frichs Vej herunder den med signalanlægget forbundne 
kanalisering, opstribning og skiltning, anlæg af rabatter, 
cykelsti og fortovsamt lyskurver og belysning.

6.000.000,- Tillæg nr. 57 (KP2013)

1052 Blandet bolig- og 
erhvervsområde på 
Katrinebjergvej/Helsingforsg
ade, Katrinebjerg

Forskningsfondens 
Ejendomsselskab A/S 
("FEAS")

Ombygning af krydset Paludan Mullers Vej / Jens 
Baggesens Vej således, at det ikke er muligt at foretage 
venstresving fra Jens Baggesens Vej ud på Paludan 
Mullers vej. Der opsættes venstresvingsforbudstavle 
C11,2 og etableres en mindre ombygning af 
eksisterende helleanlæg på Paludan-Müllers Vej.

13.545.000,- Tillæg nr. 101 (KP 2013)

Etablering af krydsningshelle på Katrinebjergvej ud for 
lokalplanområdet over for skolen. Hellespidser 
etableres med sømkantsten og belægning, 
midterarealet mellem hellespidserne kan etableres i et 
afvigende materiale fx betonbelægningssten. Det 
forudsættes at vejprofilet ikke skal ændres.

Etablering af krydsningsheller på Finlandsgade og Jens 
Baggesens vej i forbindelse med strøget. Hellespidser 
med sømkantsten og belægning, midterarealet mellem 
hellespidserne kan etableres i et afvigende materiale fx 
betonbelægningssten. Det forudsættes, at vejprofilet 
ikke skal ændres.
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Plantning af træer langs vejene, der afgrænser 
lokalplanområdet. Som udgangspunkt omfatter aftalen 
erstatningstræer hvis der opstår skader på eksisterende 
træer i forbindelse med nybyggeri, samt nyplantning af 
manglende træer. Hvor rabatten er under 2 meter i 
bredden, indbygges rodvenligt bærelag ind under 
cykelsti henholdsvis fortov. Under fast belægning 
opbygges plantehullet med en plastcelleløsning som 
rodvenligt bærelag i en udstrækning på 6 meter i 
længden. Al jord udskiftes i forbindelse med plantning 
af nye træer, og cykelsti henholdsvis fortov reetableres 
igen.

Etablering af strøg og adgangsveje internt i 
lokalplanområdet.

Plantning af 5 træer i rabat mod Klokkerbakken.

1062 Byområde til boliger, erhverv 
og butikker ved Vestre 
Ringgade og P. Hiort-
Lorenzensvej, Godsbanen

A.Enggaard A/S Ombygning af Søren Frichs Vej til en bygade, der 
understøtter den ændre anvendelse i form af 
opstribning, flytning af kantsten, anlæg af rabat, cykelsti 
og fortov samt etablering af belysning og beplantning 
med vejtræer.

4.000.000,- Tillæg nr. 19 (KP2017)

Ombygning af overskydende arealer langs P. Hiort-
Lorenzens Vej med ophold og beplantning.

196.625,-

Opfyld af areal mellem kommende bebyggelse og skel 
mod Ringgaden.

302.445,-

Etablering af forbindelse til Vestre Ringgade.

1068 Boligområde ved Åbyvej og 
Lokesvej i Åbyhøj

Byggeselskabet Olav de 
Linde A/S

Ombygning af Lokesvej til en begrønnet trafiksaneret 
vej med hastighedsbegrænsning på 30 km/t med 
længdeparkering langs vejen.

4.100.000,- Tillæg 117 (KP2013)

Krydsningshelle på Åbyvej. 150.000,-

1069 Boligområde ved Skejby, 
Skejbygårdsvej og Vejlby 
Centervej

Ejendomsselskabet Skejbyvej 
1 ApS

Omlægning af stiunderføringen under Vejlby Centervej 
ved at eksisterende betontunnel afkortes og der 
udføres ny støttemur i beton, ny belægning og 
opstribning, belysning og beplantning.

2.000.000,- Tillæg nr. 24 (KP2017)

Etablering af tre venstresvingsspor med tilhørende 
opstribning, belysning og skiltning i tilknytning til de tre 
overkørsler til området.

1070 Boligområde ved Bjørnholms 
Allé i Viby

K/S Bjørnholms Allé 4, Viby J Etablering af nyt fortov. 400 m nyt fortov langs 
Bjørnholms Allé samt Hastighedsdæmpning i form af 5 
bump. Fortovet etableres i østsiden af Bjørnholms Allé 
og belysning flyttes til bagkant fortov.

2.450.000,- Tillæg nr. 34 (KP2017)

Ombygning af krydset Skanderborgvej/Bygholms 
Allé/Øster Allé.

Opsætning af servicevejvisning til Kongsvang Station.

1077 Byggeri til 
undervisningsformål mellem 
Carl Blochs Gade og 
Sonnesgade, Arkitektskolen 
Aarhus

Bygningsstyrelsen Midlertidigt ankomstområde og rekreative arealer 
mellem lokalplangrænsen og fortov langs Carl Blochs 
Gade.
Belægning ud til fortov i tilknytning til Arkitektskolens 
øvrige arealer for at sikre adgang til skolen for bløde 
trafikanter direkte fra Carl Blochs Gade.
Beskæring af eksisterende beplantning, fjernelse af 
hegn og buskads. Kotering af terræn til foranstaltninger 
til sikring af afvanding.

506.125,- Intet KP-tillæg.
Lokalplan i overensstemmelse 
med gældende kommuneplan.
Højere kvalitet
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1078 Byintegreret
universitetsformål herunder 
boliger og erhverv ved 
Nørrebrogade, det tidligere 
Kommunehospital 

Forskningsfondens 
Ejendomsselskab A/S (FEAS)

Udbygningsaftalen omfatter etablering af en adgang for 
cyklister og fodgængere til den eksisterende 
kommunale passage under Nørrebrogade med 
forbindelse til standsningsstedet på letbanen. Den 
ændrede adgang udformes ved regulering af 
terrænforholdene, så der skabes en åben og 
imødekommende, niveaufri adgang.

Ikke opgjort Tillæg nr. 17 (KP2017)

Udbygningsaftalen omfatter desuden etablering af 
adgangsområde og adgang gennem lokalplanområdet 
til to nye privatejede passager under Nørrebrogade. 
Anlæggene i adgangsområdet er beskrevet i lokalplan 
1078 og omfatter regulering af terrænforholdene, så 
der skabes en åben og imødekommende, niveaufri 
adgang til passagerne.

Endelig omfatter udbygningsaftalen etablering af et 
trappe/pladsanlæg. Anlægget skal skabe en inviterende 
adgang fra Nørrebrogade til bebyggelsen i lokalplanens 
delområde II, med muligheder for ophold. 

1081 Trøjborgcentret – Udvidelse 
med ny 
etageboligbebyggelse

Retreal 2 Aarhus ApS
c/o Nordic Real Estate 
Partners

Ny belægning på fortovet langs Willemoesgade, Otte 
Ruds Gade og Aldersrovej.

1.110.336,- Tillæg nr. 29 (KP2017)

Ny plantning af fire træer langs Willemoesgade og tre 
træer langs Otte Ruds Gade.

1082 Fælleshus, erhvervslokaler 
og boliger ved Rymarken i 
Hasle

Østjysk Boligadministration Ombygning af Rymarken fra Hasle Centervej til 
Ryhavvej. Indsnævring af kørebane, etablering af 
kantstensparkering og beplantning og fjernelse af 
gangbro.

9.500.000,- Tillæg nr. 47 (KP2017)

Ombygning af Hasle Centervej, etablering af parkering 
og beplantning og nedbrydning af gangbro.

1083 Risskov Engby – bolig- og 
erhvervsområde ved 
Arresøvej og Lystrupvej i 
Risskov

Grundejerne i området Etablering af signalreguleret kryds mellem Arresøvej og 
Lystrupvej.

1.700.000,- Tillæg nr. 22 (KP2017)

Ombygning af Arresøvej. 10.700.000,-

Udbygning af adgangsvej fra Arresøvej til sydlige 
område.

425.000,-

Etablering af støttepunkt for lette trafikanter på 
Lystrupvej.

175.000,-

1084 Etageboligbebyggelse ved 
Thorvaldsensgade og 
Vestergade, Aarhus Midtby

Helge Rasmussen Holding 
A/S

Etablering af lastelomme i Thorvaldsensgade med 
omlægning af fortov og cykelsti.

460.000,- Tillæg nr. 23 (KP2017)

Flytning af træ i Vestergade og etablering af 
erstatningsparkering og overkørsel.

1089 Bolig- og erhvervsbebyggelse 
ved Ferdinand Sallings 
Stræde og Fiskergade

Balling Ejendomme ApS Ny belægning på arealerne beliggende inden for 
lokalplanområdets delområde III og kantzonen inden 
for delområde I.

1.634.317,- Tillæg nr. 32 (KP2017)

Søstrene Grenes 
Handelskompaniet A/S

Ny træbeplantning i form af: › 2 stk. højstammede 
platantræer ud for Søndergade 9-11 og Søndergade 15.

Aktieselskabet Arbejdernes 
Landsbank

Ny belysning i form af: 5 stk. vægmonterede lamper på 
bygningsfacaderne på Søndergade 5, 7, 9, 11 og 15. 
Belysningen etableres som nedadrettet belysning. 5 stk. 
pullerter med belysning på trappeanlæg ved rampen i 
den nordlige del af Ferdinand Sallings Stræde på 
vejmatriklen 7000cb Århus Bygrunde. Belysningen 
etableres som nedadrettet belysning.

1096 Boligområde ved 
Fuglekærvej i Kolt

Jonas Eichler Vejudvidelse af Fuglekærvej med fortov og vejbelysning 
samt afvanding.

1.128.938,- Tillæg nr. 37 (KP2017)
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1099 Ny Højhusbebyggelse til 
Cityformål på 
Værkmestergade i Aarhus

I/S Lorenzen Ejendomme Fodgængerbro over jernbanen med tilhørende 
elevatortårn og trappe.

10.000.000,- Tillæg nr. 40 (KP2017)

Begrønning mod Spanien. 298.301,-

Flytning af krydsningshelle, cykelsti og fortov på 
Værkmestergade.

80.100,-

1105 Udvidelse af Storcenter 
Nord, Aarhus N

Salling Group Ejendomme 
A/S

Forlængelse af svingbanen fra Finlandsgade ud på 
Paludan-Müllers Vej.

1.500.000,- Tillæg nr. 49 (KP2017)

Etablering af krydsningshelle på Finlandsgade i 
forbindelse med nyt indgangsparti.

Etablering af træer i rabat langs Finlandsgade.

Forbedrede krydsningsforhold ved ny indgang ved 
Helsingforsgade/Åbogade.

Etablering af affaldsstation ved Finlandsgade samt 
holdeplads for renovationsbil.

Etablering af affaldsstation ved Helsingforsgade.

1109 Skytower på Graham Bells 
Vej i Skejby

Ejendomsselskabet Graham 
Bells Vej 17A ApS

Nyt vejanlæg med vejadgang fra Karl Krøyers Vej og 
underføring af cykelsti.

2.000.000,- Tillæg nr. 52 (KP2017)

Ny læbeplantning langs lokalplanområdet mod vest.

Nyt beplantningsbælte langs Skejby Nordlandsvej.

Ny træbeplantning i skel.

1111 Etageboligbebyggelse ved 
Ceres Allé 11, Aarhus C

Ejendomsselskabet Olav de 
Linde A/S

Ombygning af den sydlige side af Ceres Allé ud for Ceres 
Allé 11 til en bygade, der understøtter den nuværende 
anvendelse af området inklusive etablering af kantsten, 
anlæg af rabat, fortov samt etablering af belysning, 
beplantning, etablering af overkørsel/portadgang og 
nedgravet renovationsløsning.

1.065.240,- Tillæg nr. 53 (KP2017)

Anlæg af kantsten, fortov samt etablering af belysning 
langs adgangsvejen til Ceres Allé 13 samt etablering af 
stiforbindelse mellem vejen og den parallelt med vejen 
beliggende sti.

114.400,-

Anlæg af kantzoner langs byggefeltets afgrænsning mod 
omgivelserne.

201.300,-

1114 Nyt centerområde i Solbjerg 
– Solbjerg Byport

Solbjerg Byport ApS Etablering af grøn sti. 47.700,- Tillæg nr. 62 (KP2017)

Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i 
form af 40 km zone samt midterhelle på Solbjerg 
Hedevej.

510.696,-

Etablering af shuntspor fra Solbjerg Hovedgade til 
Gammel Horsensvej.

297.852,-

Landskabelig bearbejdning. 113.280,-

1116 TRÆLASTEN, Blandet bolig 
og erhverv, Daugbjergvej

Aarhus Property Denmark 
P/S c/o PensionDanmark 
Ejendomme Holding K/S

Ombygning af Daugbjergvej, på strækningen fra Vestre 
Ringgade til umiddelbart øst for Åparkens tilslutning til 
Daugbergvej, til en bygade, der understøtter den 
planlagte anvendelse af Trælasten. Ombygningen 
omfatter flytning af kantsten, anlæg af rabat med ny 
bund til træer, anlæg af længdeparkering og fortov, 
udskiftning af gadebelysning samt koordinering med 
affaldsvarme og forsyningsselskaber om nedgravede 
affaldsbeholdere. Kommunen forestår beplantning af 
træer i nyetableret rabat.

5.069.900,- Tillæg nr. 65 (KP2017)

Fremtidig etablering af sikret 
krydsningspunkt/krydsningshelle for lette trafikanter på 
Silkeborgvej.

100.000,-



24-06-2022 7

Fremtidig etablering af ny stibro over Aarhus Å fra litra 
7000c til matr.nr. 2126 Århus Bygrunde.

1.900.000,-

Etablering af rekreativt stræde for lette trafikanter 
gennem Trælasten fra Silkeborgvej til Brabrandstien 
med træer, pladsdannelse og udeophold.

2.500.000,-

Etablering af stiforbindelser til Brabrandstien og 
bevarelse af beplantning.

200.000,-

1117 Område til serviceprægede 
erhvervsformål, offentlige 
formål, boliger m.v. ved 
Paludan-Müllers Vej på 
Katrinebjerg

Forskningsfondens 
Ejendomsselskab A/S (FEAS)

Ombygning af Katrinebjergvejs tilslutning til Paludan 
Müllers Vej, der understøtter at området ændrer 
anvendelse. Ombygningen omfatter etablering af en 
støttehelle, flytning af en belysningsmast samt 
opstramning af tilslutningens udstrækning.

660.000,- Tillæg nr. 57 (KP2017)

INCUBA A/S Ombygning af Katrinebjergvej på strækningen fra 
Møllevangs Allé til Finlandsgade. Indretning af arealet 
med parkeringslommer, ombygning af rabat med 
regnbede, erstatningstræer og beplantning, skiltning, 
fortov og cykelsti samt etablering af nedgravet 
affaldsløsning.

2.935.000,-

Ejendomsselskabet Olav de 
Linde A/S

Ombygning af Åbogade på strækningen fra 
Katrinebjergvej til Helsingforsgade. Ombygningen 
omfatter indretning af arealet med hævet flade ved 
campusstrøgets krydsning, lastepladser for 
varelevering, parallelparkering, etablering af nedgravet 
affaldsløsning, etablering af maksimalt 20 
cykelparkeringspladser på fast belægning i rabatten 
mellem træerne, erstatningstræer samt skiltning og 
belysning.

1.924.000,-

Ejendomsselskabet 
Katrinebjerg ApS

Ombygning af Møllevangs Alle. Indretning af arealet 
med nedgravet affaldsløsning, erstatningstræer, 
nedlæggelse af overkørsel og etablering af ubrudt 
midterrabat samt hævet flade og pladsdannelse ved 
campusstrøgets krydsning.

620.000,-

Ombygning af Finlandsgade. Indretning af arealet med 
hævede flader ved campusstrøgets krydsning, 
parallelparkering, lastelommer, etablering af maksimalt 
20 cykelparkeringspladser med kørefastbelægning i 
rabatten, etablering af nedgravet affaldsløsning, 
erstatningstræer samt belysning og skiltning.

1.694.000,-

Etablering af nedgravet affaldsløsning, lukning af 
overkørsel og retablering af rabat med træ samt 
etablering af ny overkørsel i Helsingforsgade.

921.000,-

Etablering af campusstrøg og campuspark. Indretning af 
arealet til strøg og park, med belagte flader, stier og 
græsbeplantning samt træer og buske.

10.850.000,-

Etablering af Campuspladsen (the Square). Indretning af 
arealet til plads med belagte flader, sidde- og 
opholdsmuligheder samt træer og buske.

1.935.000,-

Genplantning af erstatningstræer langs vejene. Som 
udgangspunkt omfatter aftalen erstatningstræer, hvis 
der opstår skader på eksisterende træer i forbindelse 
med nybyggeri, eller hvis der sker fældning af træer i 
forbindelse med etablering af nye adgange. Der sker 
desuden genplantning, hvis der lukkes overkørsler og 

Ikke opgjort
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rabatter retableres.

Hvor rabatten er under 2 meter i bredden, indbygges 
rodvenligt bærelag ind under cykelsti henholdsvis 
fortov. Træer skal plantes i et plantebed med en dybde 
på min. 1 m og med et volumen på min. 12 m3. Heraf 
kan en del anlægges som rodvenligt bærelag under 
befæstelse. Al jord udskiftes i forbindelse med 
genplantning af træer, og cykelsti henholdsvis fortov 
reetableres igen.

1122 Boligbebyggelse ved 
Nørreport, Aarhus C

Ejendomsselskabet SC ApS Den nordligste del af Studsgade omdannes til en 
opholds- og ankomstzone med en indsnævring af 
vejforløb og ny vejbelægning i tilknytning til 
eksisterende belægning, samt udvidet fortovs- og 
opholdsområder med granitbelægning på begge sider. 
Området skal sammen med nye bænke, bevaring af de 
eksisterende træer og plantning af nye træer, danne et 
attraktivt areal til ophold og udeservering. Biler vil 
fortsat kunne køre ind til byen via Studsgade.

3.000.000,- Tillæg nr. 68 (KP2017)
Højere kvalitet og øgede 
byggemuligheder

For at opnå et bredere og mere attraktivt 
fodgængerareal på Nørreport omdannes strækningen 
fra østvendt matrikel grænse af Nørreport 15 til Krydset 
Nørregade/ Nørreport og en del af vejarealet op mod 
bygningsfacaderne indrettes som halvprivate kantzoner 
langs Nørreport 15 og 17 (sidstnævnte med 
teglbelægning). Omdannelsen indeholder desuden 
følgende: - Eksisterende lokalvej nedlægges og erstattes 
af cykelsti og fortov. - Buslomme med tilhørende 
udstyr, (køreplanstander m.v.) på Nørreport flyttes 
nærmere krydset Nørregade/Nørreport, sådan at den 
ligger i omtrent direkte forbindelse med krydsets 
kørebane for cykelsti kommende fra vest. - Der 
indrettes korte højresvingsbaner på Nørreport til den 
svingende trafik til Nørreport 19-95 og til Studsgade. -
Der indrettes parkeringslomme for varelevering 
(varebilstørrelse) i skillerabatten på Nørreport øst for 
tilslutningen af Studsgade. - Eksisterende cykelparkering 
langs Nørreport ved hjørnet mod Nørregade retableres 
på området ud for Nørreport 95. - Eksisterende 
reklamesøjle flyttes til ny plads i samme område med 
en præcis placering. der defineres i detailprojektet –
eller fjernes helt på kommunens anmodning. - Ændret 
opstribning i kryds Nørreport/Nørregade. - Omplacering 
af lysmast og skilte markeret på situationsplan 1.3. -
Kantsten og overkørsel mod Studsgade udføres med en 
højde, så de er med til at sikre området syd for 
Nørreport mod regnvand ved skybrud.

1127 Dagligvarebutik og evt. 
boliger på Hovedvejen 49 og 
Elmetoften 2, Hasselager

Rema Butiksudvikling A/S Udvidelse af Elmetoften mod vest mellem Hovedvejen 
og vejadgangen til butikkens parkeringsområde.

260.000 Tillæg nr. 79 (KP2017)

Justering af vejtilslutning ved Hovedvejen/Elmetoften 
for at sikre plads til svingende sættevogne til og fra 
dagligvarebutikken.
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Etablering af et støttepunkt for fodgængere på 
Hovedvejen placeret udfor den nye dagligvarebutik.

1128 Tivoli Friheden i Havreballe 
Skov mellem Skovbrynet, 
Stadion Allé og Havreballe 
Skovvej

Tivoli Friheden A/S Etablering af cykelparkering langs Stadion Allé. 1.700.000,- Tillæg nr. 72 (KP2017)

Tilpasning af skovsti til brug for servicekørsel til ny ind-
/udkørsel til Tivoli Friheden ved Havreballe Skovvej.

Etablering af forplads mellem skoven og Tivoli.

1130 Område til boliger og 
erhverv ved 
Agerbæksvej/Grenåvej, 
Risskov

AG Agerbæksvej 15-17 ApS Etablering af signalregulering af krydset 
Asylvej/Agerbæksvej.

2.320.090,50 Tillæg nr. 74 (KP2017)

AG Agerbæksvej 13 ApS Etablering af helleanlæg ved Vester 
Strandallé/Agerbæksvej således at kun højresving ind 
og ud på Agerbæksvej er muligt.

AG Agerbæksvej 21 ApS Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i 
form af hævede vejarealer på Agerbæksvej.

1132 Boligområde ved 
Pannerupvej, Trige

Bruun & Bundgaard ApS Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i 
form af trapezbump (50 km/t) på Pannerupvej.

120.000,- Tillæg nr. 82 (KP2017)

Bidstrupgaard I/S Etablering af trafiksikker forbindelse for bløde 
trafikanter i form af befæstet cykelgangsti fra 
lokalplanområdets sydvestlige hjørne til eksisterende 
tunnel under Randersvej.

509.675,-

1145 Område til blandet bolig og 
erhvervsformål ved 
Willemoesgade, Trøjborg

Willemoesgade 15 ApS Etablering belægning og plantning af træ på hjørnet af 
Aldersrovej og Otte Ruds Gade.

129.400,- Tillæg nr. 91 (KP2017)
Øgede byggemuligheder og 
højere kvalitet Etablering af 6 vejtræer langs facade mod Otte Ruds 

Gade, herunder etablering af fortov og cykelsti.
590.520,-

Etablering af fortov i tilknytning til nedgravet 
affaldsløsning.

23.400,-

Etableringspleje af de plantede træer. 42.000,-

Tillæg til uforudstede udgifter. 117.798,-

1147 Højhus til erhverv på Mindet 
6, Aarhus Havn

Ejendomsselskabet Olav de 
Linde A/S

Etablering af belægning på den rekreative forbindelse 
forløbende på ejendommen.

1.400.000,- Tillæg nr. 93 (KP2017)

flytning af fortov og cykelsti på Sydhavnsgade (aftale 
mellem ejer og Aarhus Havn).

350.000,-

Etablering af kys og kør på sydhavnsgade (aftale med 
Aarhus Havn).

1.000.000,-

Omlægning af Filmbyen. 1.600.000,-

Etablering af markedsplads. 1.000.000,-


