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BUGTEN, HAVNEN OG BYEN
HAVNEN SOM BÆREDYGTIG MEDSPILLER

Den historiske reference som havneby har været en vigtig generator for byens udvikling 
igennem århundreder. Således vil udvidelse af Aarhus Havn ligeledes være det. Havnen har 
alle dage tegnet sig som en værdig medspiller i byens fysologi. Og havnen vil fortsat være en 
vigtig aktør, der dagligt bliver Aarhus’s ansigt mod havet og som mange kendte og ukendte 

ansigter vil passere igennem, i kanten af eller rundt om.

Havnen kan bidrage til byens rekreative forløb hvor Ådalen, Marseliskovene og Risskov i dag 
rammer byen ind langs vandet og ud i landet. Særligt med afsæt i havnens landskaber kan 
byen tilføres en anderledes landskablig oplevelse og nye typer byrum, der til særlighed kan 
sætte byen, havnen og havet i spil som fremtidig bæredygtig destination - Aarhus Blueline.
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NATUREN SOM ET AKTIV
AARHUS OG DE FIRE NATURSIDER

Aarhus har siden sin oprindelse været tæt forbundet til naturen. Og 
idag ser Aarhus Kommune naturen som et værdifuldt aktiv, der skal 
indgå som et positivt og styrkende element i kommunens fremtidige 
udvikling og planlægning.

Tre markante natur- og landskabstræk definerer idag værdifulde na-
turmæssige og rekreative ressourcer tæt på Aarhus midtby. Ådalen, 
Risskov og Marselisskovene er alle bynære landskaber der står mar-
kant i aarhusianernes bevidsthed som vigtige grønne og uundvær-
lige hverdagsressourcer. I de senere år er tilgængeligheden til disse 
øget med nye rekreative forbindelser fra bymidten og en styrkelse af 
kvaliteten i de aarhusianske naturområder. Men Aarhus mangler den 
fjerde brik - en blå brik.

Aarhus Blueline Park skal være et rekreativt og naturmæssigt bidrag 
til Aarhus, der dyrker netop mødet med havet og de natur- og friluft-
mæssige kvaliteter der er en vital del af Aarhus’ dna - mødet med de 
fire natursider.

4



Ny havneudvidelse Aarhus Blueline Park - Ny rekreativ park ved bugten

Ca. 3 ha rekreativ park givet til byen og naturen
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I overgangen mellem byens landskab og havnens landskab ses både et skift i rum, materialitet og klima. 
Det vil være en stor styrke i den fremtidige park at mestre dette møde, understrege det og kvalificere det. 
Bylandskabet defineres af mindre rumligheder, afgrænsede kik, belagte arealer, skygge, læ og grønne 
åndehuller. Havnelandskabet skabes i høj grad af praktik, store rumligheder, vider, vind, sol og skygge og 
belagte flader. Aarhus Blueline Park skal kunne rumme begge landskaber i en samlet attraktiv park - at 
trygge byen mod havnen og havnen mod byen. Aarhus Blueline Park skal være et oplevelseslandskab der 
trives og udvikles i overgangen mellem by, havn og hav. Et parkland for alle aarhusianere, turister, naturel-
skere, børn og voksne der trives med nærhed til vandet. Et parkland for dem der aktivt bruger vandet til 
fiskeri, roning eller dykning, dem der blot nyder en søndags gåtur med madpakke, eller dem der  tager en 
løbetur på den 2 km lange rute i en anderledes bypark på kanten mellem land og vand.

AARHUS BLUELINE PARK
NYT BYRUM MELLEM BY, BUGT OG HAVN
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”En ny rekreativ bugtpark mod syd, vil være med til at styrke de maritime 
aktiviteter der allerede er på Aarhus Ø og vil helt sikkert styrke den maritime 
brug af  bugten endnu mere. Erfaringerne fra Aarhus Ø viser, at efterspørgslen 
er stor i forhold til det maritime liv. Derfor vil det være en god idé at tematisere 
arealerne og aktiviteterne langs vandet, så der er plads til alle. Der ligger et 
uudnyttet potentiale i at formidle det unikke liv der findes under overfladen i 
dag, og med etablering af nye stenrev langs molen, vil man helt sikkert styrke 
naturen og dermed være med til at skabe endnu  mere liv i bugten”

Citat:  Nicolai hommelhoff, Partner Domis
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Forbindelse til Molslinjen

Forbindelse til byen

Forbindelse til lystbådehavnen

Hovedforslag til placering 
af renseanlæg

Aarhus Blueline Park



Aarhus Blueline Park tilbyder med sine forskellige byrum en lang række aktiviteter for alle på tværs af 
generationer- Børn, voksne, aarhusianere, turister, de mange og de få. Parken rummer en række nye og 
anderledes oplevelsesrum i byen som tilbyder noget andet end det byen ellers har at byde på. Her oplever 
og mærker man for alvor, at man er lige dér på kanten mellem vand og land. Du kan gå din morgentur 
med hunden, tage din kaffesnak med veninden, mens skoler og børnefamilier kan drage på udflugt og 
fylde parken med nysgerrige børn. Parken er til for alle, på alle tidspunkter af dagen.

EN PARK FOR ALLE
EN PARK TIL HVERDAGSLIVET I AARHUS
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EN PARK FOR ALLE
EN PARK TIL HVERDAGSLIVET I AARHUS
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Børneamilie fra Frederiksbjerg 

”Vi elsker at tage ud til marinaen og 
videre ud til den nye Blueline park i 
weekenderne fordi det her de sjoveste 
legepladser er. Børnene kan få mange 
timer til at gå her og vi kan næsten ikke 
få dem med hjem igen”

Pensionister fra Marselisborgområdet 

“Vi holder meget af det nye område. Der 
er altid nyt at kigge på og opleve når vores 
daglige gåtur slår dven vej forbi.
Vi er tidligere sejlere og det er derfor også 
en fornøjelse for os også at kunne følge 
med i sejlbådstrafikken til og fra marinaen. 
Dette kunne før kun lade sig at gøre helt 
inde ved molerne ved Tangkrogen”

4. klasse fra skole i Aarhus midtby

“Det er super sjovt når vi tager på udflugt 
til den nye Blueline Park! Der er alle 
mulige anderledes legepladser og det er 
virkelig spændende når vi har biologi 
derude i stedet for hjemme på skolen. 
Vi har for eksempel bygget en muslinge-
farm og den virker! Det er vildt sejt!”

Teenagere fra udskolingen

“Det er fedt med et nyt sted i byen, 
hvor der er plads til at skate og høre 
høj musik uden at der er naboer som 
brokker sig.”

Turister

“Aarhus er en virkelig spændende by 
med mange forskellige tilbud. Det var 
for os rigtig interessant at se så 
anderledes et havneområde og spæn-
dende at være helt tæt på industri-
havnen til den ene side med den 
smukke udsigt mod Mindeparken og 
Marselisborgskoven til den anden. Vi 
havde en dejlig eftermiddag derude” 



EN PARK FOR ALLE
EN PARK TIL HVERDAGSLIVET I AARHUS
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Traditionelt moleprofil

Nyt moleprofil - Aarhus Blueline Park
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TRE VERDNER - ÉN PARK
MØDET MELLEM BY, HAVN OG HAV
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Vejprofil 

Tiltagende bylandskab Tiltagende  havnelandskab

Park zone 18 m

Promenade min. 5 m

Overskyldsareal 8-12 m Overskyldsareal 8-12 m
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Vejprofil
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Stenmole Stenmole

Hav Hav



BÆREDYGTIGHED OG BIODIVERSITET
FORBINDE BYEN MED BUGTEN OG STYRKE BUGTENS BIOLOGI OG FAUNA

Vandet er Aarhus Bluelines omdrejningspunkt - som grundlaget for Aarhus, vores 
bæredygtige fremtid, og de nære rekreative byrumsoplevelser i daglidagen. Bugtens 
biodiversitet har i mange år været udfordret. Med Aarhus Blueline skal biodiversiteten 
styrkes på land og på vand. Nye habitater skal etableres til gavn for kystlandskabets dyre- 
og plantelivet, og synliggøres i den nye kystpark ved at flette rekreative aktiviteter med 
nye lærings- og formidlingsaktiviteter på naturens vilkår.
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BIOBLOCKS OG NYE LANDSKABER
EN STYRKET BIODIVERSITET

Beplantningsblock

Habitat block

Terræn block

En styrket biodiversitet er udgangspunktet for at skabe en serie af nye kunstige 
landskaber i Aarhus Blueline. Kystlivets hårde betingelser kræver robusthed i design 
og funktionalitet. Bioblocks er specialdesignede betonblokke, der med en varieret 
overfladestruktur, styrker biodiversiteten og vandkvaliteten i Aarhus Bluelines forskellige 
biotopzoner. Sammen med nye klitlandskaber, danner de kunstige klitblokke en ny type 
byrum med plads til både leg og læring og til gavn for bugtens dyre- og planteliv.
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”Jeg har igennem en årrække arbejdet med udvikling af grønne koncepter på den gamle nordhavn, nu 
Aarhus Ø. Vi har gjort det ud fra princippet, at der ikke skal være langt fra ide til handling. Projekterne er 
startet småt, simple og billige – virker det, kan vi udvikle og udvide, teste og udvikle og udvide igen. Vir-
ket det ikke, er tabet ikke stort. På den måde har vi gennem årene skabt store grønne oaser på Aarhus Ø 
til megen glæde for brugerne, naboerne og naturen”

Citat:  Anders Laursen, projektudvikler Domis



KYSTPARKZONEN
EN GRØN RAMME

Kystparkzonen er den inderste zone i Aarhus Blueline. Som en gennemgående grøn ryg 
mod den kommende havnevej skaber zonen en beskyttende kant af naturligt formede 
klitter og lommer for ophold. De kuperede klitter skal læ for vejr og vind og naturlig 
støjskærmning mod trafikken på den kommende havnevej. Langs havnevejen indpasses 
lommer til parkering for biler til de forskellige aktivitetsområder.
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Marehalm Havtorn Revling Djævelsbid



OVERSKYLSZONEN
EN VÅD OG TØR VERDEN

Overskylszonen er kystparkens rå zone. Her mødes vand og land, tørt og vådt. Langs den 
gennemgående promenades yderside, skabes der særlige zoner der dyrker det barske liv 
på kanten. Zonen indrettes med hårdføre plantetyper, lunker i belægningen, tågezoner, og 
vindeksponerede åbninger - alt sammen for at synliggøre det barske liv på kanten mellem 
land og vand så det kan mærkes.
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HAVZONEN
BLÅT UNIVERS

Havzonen er byens møde med bugten og livet under vandet. Med nye aktiviteter på, i 
og under vandet kombinerer Havzonen rekreative  og lærings- og formidlingsmæssige 
muligheder med miljømæssige indsatser der bidrager til at styrke vandkvaliteten og 
biodiversiteten i bugten.
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”Fiskebastionerne ser vi som et meget værdifuldt supplement til havnens ek-
sisterende fiskepladser. Nye stenrev i forlængelse af molen vil bidrage til at styrke 
biodiversiteten og fiskemulighederne i havneområdet”

Citat:  

Torben Ankjærø, repræsentant for Danmarks Sportsfiskerforbund i Det Grønne Råd, Aarhus Kommune

Arne Bager, formand for Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF.



TRE MARKANTE BYRUM
MØDET MELLEM BYEN, HAVNEN OG BUGTEN
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Aarhus Blueline Park
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”HAVPORTEN”

Havporten - nyt landmark

Bluelinepromenade

Parkering

Cykelparkering Biotop

Biotop

Biotop

Biotop

Mole

Mole
Udsigtspunkt

Stiforbindelse til 
Lystbådehavn

Stiforbindelse til byen

Forbindelse til Molslinjen

Ophold
Vandlegeplads

Outdoortræning

Ophold
Mødested

Havnevej

Adgangsbastion

”Havporten” er Aarhus Bluelines nye mødested - porten til havet og bugten. Her mødes en potentiel 
rekreativ blå promenadeforbindelse til lystbådehavnen med en ny stiforbindelse til byen, trafik til 
og fra Molslinjen, et potentielt nyt vandressourcecenter Aarhus ReWater og den nye rekreative park 
Aarhus Blueline. Et centralt knudepunkt for aktiviteterne der knytter sig til vandet, naturen og livet ved 
bugten. Et nyt skulpturelt vandlandskab markerer porten til Aarhus og sammenhængen mellem det 
rekreative og regenerative - mellem kultur og natur. Nye skærmede opholdszoner giver mulighed for 
træningsfaciliteter, vandlegeplads og pause. En ny adgangsbastion giver adgang til vandet og et nyt 
udsigtspunkt mod bugten og potentielle vandaktiviteter knyttet til lystbådehavnen..
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”Aarhus Vand ser store muligheder at bringe offentligheden tættere på den indsats, der gøres for 
at gøre spildevandsrensning endnu mere bæredygtigt. Der vil kunne informeres om udviklingen fra 
spildevand til genanvendelige ressourcer”. Informationsdelen er helt i tråd med de aktiviteter Aarhus 
vand påtænker at lave i forbindelse med et nyt ReWater – og vil således kunne give gode synergier mel-
lem projekterne”

Citat:  Lars Schrøder, CEO Aarhus Vand
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”HAVGUSET”

Parkering

Bluelinepromenade

Bluelinepromenade

Havnevej

VindpiperVandtåge
Vandtåge

Overskylsbiotop

Klatreø

Fiskebastion

Mole

Biotop Biotop

På havnen kan man opleve naturfænomener som man ikke kan i byen. Havgus, overskylsbølger, havblik, 
lange åben kig, regn og hård blæst bringer dig tættere på at opleve naturens kræfter helt tæt på. 
Havguset er derfor Aarhus Bluelines rå zone. Her kan man mærke vejret, vinden og vandet og udforske 
det liv der leves her. Som et rum i rummet bevæger man sig fra den beskyttede promenade gennem 
to skyer af kunstig havgus, hvorefter Blueline-promenaden åbner sig mod bugten og eksponerer 
nye overskylsbiotoper, kunstige klatrestensklitter for børn, vindpiper og udsigtspunkter for bugtens 
naturkræfter og brugerne. En ny bastion giver mulighed for lystfiskeri langs ydermolen.
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”DYBET”

Parkering

Havnevej

Bluelinepromenade

Mole

Blåt klasseværelse
Undervisningstrappe

Ophold

StenrevStenrev

Havhaver

Kajak-ophal (escape 
route)

Biotop

Biotop

Aktivitets- og grejcontainere

Dybet er Aarhus Bluelines nye rekreative forpost mod bugten. Dybet er en mulighed for at skabe en 
destination, hvor havet og dets mange fortællinger gøres tilgængelig for alle. Som et stort rekreativt 
eksperimentarium skaber Dybet et nyt samlings- og formidlingssted på tværs af alle aldre. Her er plads 
til udforskning af og undervisning om vejret, naturen og livet under vandoverfladen, opholdsmuligheder, 
historiefortælling om byen og bugten, tanghaver og vandbiotoper, samt nye dykkermuligheder. En ny 
adgangsbastion giver mulighed for ophal af kajakker mv. og øger herved sikkerheden til havs i den 
sydlige del af bugten. I Dybet kan man dykke ned i en verden man ikke kan opleve fra land.
Den kommende ydermole bearbejdes med nye bioblokke til et nyt stenrev der således både tilføjer nye 
rekreative muligheder og bidrager til at øge vandkvaliteten og biodiversiteten i bugten.
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”Sikkerhed til havs er vigtigt. Med Yderhavnen er det vanskeligere at sejle fra nord til syd og omvendt.  
For at undgå farlige krydsninger mellem fritidsbrugere og erhvervstrafik etableres en platform til ophal-
ing og udsætning af kajakker”

Citat:  Jakob Flyvbjerg Christensen, Aarhus Havn
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AARHUS BLUELINE PARK


