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NYE MULIGHEDER FOR PLANLÆGNING PÅ:

Sydhavnen et nyt byområde

Baggrund for høringen 
Aarhus Kommune ønsker at omdan-
ne Sydhavnskvarteret til en ny bydel, 
derfor vedtog byrådet i 2018 en Udvik-
lingsplan for Sydhavnskvarteret med et 
tilhørende Værdi- og Kvalitetskatalog. 
Se Udviklingsplanen her: https://syd-
havnskvarteret.dk/media/7295/udvik-
lingsplan-for-sydhavnskvarteret.pdf

På baggrund af Udviklingsplanen har 
Teknik og Miljø udbudt betingede kø-
beretter i området nord for Jægergårds-
gade. Sammen med vinderne af dette 
udbud henholdsvis Team A. Enggaard 
A/S og Team PFA DK Ejendomme Lav 
A/S med Kilden/Hindby, har Aarhus 
Kommune udarbejdet en bydelsplan 
indeholdende de funktioner, byrum og 
bygninger som, byrådet ønsker, skal ken-
detegne fremtidens Sydhavnskvarter. 

Byrådet vedtog på møde den 26. februar 
2020 bydelsplanen. Se bydelsplanen her: 
https://sydhavnskvarteret.dk/om-kvarte-
ret/bydelsplan/

Bydelsplanen indeholder byggemulighe-
der svarende til 89.000 m2 etageareal 
og bygninger i varierende højder op til 
en maksimal højde på 110 m. Omfanget 
og højden overskrider kommuneplanens 
bestemmelser for området, hvilket gør 
det nødvendigt at ændre kommunepla-
nen og derfor denne høring. 

Området bliver i dag mest brugt som 
bilparkeringsplads, men i nogen af de 
eksisterende bygninger er der indrettet 
atelier’er, værksteder og udstilling. 

Sydhavnen ligger i umiddelbar tilknyt-
ning til det centrale Aarhus og Frederiks-
bjerg, kun få hundrede meter fra Bruuns 
Galleri, banegården og gågaden, og med 
det nye projekt Frederiks Plads som 
nærmeste nabo mod vest. Mod nord 
grænser området op til Turbinehallen, 
Badeanstalten Spanien, Filmbyen og 
Dokk1, mod øst er havnebassinet og de 
store havnevirksomheder og mod syd 
rækker Sydhavnen via Tangkrogen ud til 
Marselisborgskovene.

Lokalplanområdet

https://sydhavnskvarteret.dk/media/7295/udviklingsplan-for-sydhavnskvarteret.pdf
https://sydhavnskvarteret.dk/media/7295/udviklingsplan-for-sydhavnskvarteret.pdf
https://sydhavnskvarteret.dk/media/7295/udviklingsplan-for-sydhavnskvarteret.pdf
https://sydhavnskvarteret.dk/om-kvarteret/bydelsplan/
https://sydhavnskvarteret.dk/om-kvarteret/bydelsplan/


2    |  Debatfolder for Sydhavnen et nyt byområde

Kommende forhold
Med Bydelsplanen er det Aarhus Kom-
munes hensigt at omdanne området til 
en tæt og mangfoldig bydel med erhverv, 
kultur, bevægelse samt plads til kunst og 
social mangfoldighed.

Et af formålene med udviklingen af 
området er at integrere Sydhavnen som 
en del af den omgivende by. Størstede-
len af den eksisterende, kulturhistoriske 
bygningsmasse i området bliver bevaret 
og vil blive ombygget til nye funktioner 
kombineret med nybyggeri. 

Illustrationsplan der viser området

Planafgrænsning

Koblinger til Kulkransporet 

Primære adgange i bydelen
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Kulkransporet (niv. 2)
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Sydhavnens kendetegn vil blive de man-
ge levende stueetager med offentlige 
funktioner og tilknyttede byrum. Byrum 
og byliv er først og fremmest tænkt ind 
i gadeplan, men også på tagene af de 
kommende bygninger. En variation af 
pladser, gader og passager er med til at 
skabe et forskelligartet byrumsnetværk. 
Kulkransporet med den tilhørende Kul-
plads er det centrale og primære byrum 
flankeret af funktioner, der vil gøre dette 
byrum levende.

Den rekreative forbindelse forløber igen-
nem området med forbindelser mod 
nord og syd. Langs Spanien og Jæger-
gårdsgade er der forbindelser ind i om-
rådet. En ny og vigtig forbindelse bliver 
kulkranbroens forbindelse over Spanien 
til Frederiks Plads og videre til Bruuns 
Galleri og Banegården og i den anden 
ende med adgang til et nyt parkerings-
hus. En forbindelse i anden sals højde, 
som de nye byggerier kobler sig på. 

De høje bygninger er placeret på baser, 
som forholder sig til gaderum og 
pladser. Den oplevede bygningshøjde 
spænder således fra 2-5 etager med de 
høje bygninger som et bagtæppe. På 
den måde gives der en oplevelse af -en 
menneskelig skala når man færdes i 
kvarteret, der tager hensyn til mikrokli-
matiske forhold omkring bygningerne.

Området bliver tæt bebygget med en 
udnyttelsesgrad på ca. 265 %. Det er 
som i andre sammenlignelige bydele i 
midtbyen – herunder området vest for 
Sydhavnskvarteret med Centralværkste-
det og Frederiks Plads.  

Områdets stier og veje bliver udformet 
med fokus på de gående. Den rekre-
ative forbindelse er tillige indrettet til 
cykler. En rundstrækning med adgang 
fra Jægergårdsgade bliver udformet til 
servicekørsel til områdets bebyggelse, 
men på de bløde trafikanters betingelser. 
Bilparkering bliver i et parkeringshus 
med adgangsvej koblet til Sydhavns 
Gade. 

Sydhavnens højhuse set fra Strandvejen
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Er du nysgerrig på de nye muligheder, og hvad en ændring af de formelle rammer 
vil betyde for området? På www.aarhus.dk/kommuneplan kan du læse mere om 
kommuneplanens visioner og mål, og om de retningslinjer og formelle rammer, der 
gælder i dag. På www.aarhus.dk/lokaplaner kan du læse mere om lokalplanproces-
sen.

Deltag i høringen
I en proces som denne, har du mulighed for at indsende et høringsbidrag. Alle 
høringsbidrag vil blive behandlet og fremlagt for byrådet i beslutningsprocessen 
sammen med forvaltningens kommentarer. De høringsbidrag, der kommer i denne 
del af processen, vil også indgå i den fremtidige lokalplanproces.

Høringsperioden varer 4 uger, og der er frist for at sende høringssvar d. 15. april 
2020. Send dit svar via Aarhus Kommunes høringsportal på: www.deltag.aarhus.dk.

Aarhus Kommune vil gerne invitere til et offentligt møde med fællesråd og naboer, 
hvor vi sammen med bygherrerne vil fortælle om bydelsplanen og informere om 
processen for planlægning med lokalplan og kommuneplantillæg. 

På baggrund af sundhedsstyrelses råd og anbefalinger aflyses dette møde. Aarhus 
kommune vil ikke arrangeret et egentligt erstatnings-borgermøde, men vi vil vurdere 
muligheden for at invitere til et nyt borgermøde senere i processen.

Til arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om:

 ■ At området bliver tæt bebygget med en høj udnyttelsesgrad.
 ■ At der kan blive mulighed for at bygge højhuse med en højde på op til 110 m.
 ■ Er der emner, som vi skal have særlig fokus på i forbindelse med planlægnin-

gen?

Kommuneplanens rammer 
Kommuneplanen udstikker rammer for kommunens lokalplanlægning og fungerer 
også som administrationsgrundlag for kommunens sagsbehandling. Kommunens 
rammer fastsætter de overordnede byggemuligheder, samt hvad bygninger og area-
ler må bruges til.

Se mere på den digitale kommuneplan: www.aarhus.dk/kommuneplan

Lokalplanens bestemmelser 
En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt områ-
de i kommunen. Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksiste-
rende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside: www.aarhus.dk/lokalplaner

Vi hører gerne din  
mening

Orienteringen er 
offentligt fremlagt fra 
den 18. marts til
den 15. april 2020

Eventuelle spørgsmål kan 
rettes til:

Byplanarkitekt 
Carsten Lützen
Teknik og Miljø
Plan
Tlf.: 30 56 28 01

Synspunkter  og ideer, der 
indsendes under denne 
høring, vil blive forelagt 
Aarhus Byråd.

Høringssvar sendes via 
Aarhus Kommunes hø-
ringsportal, som du finder 
her: deltag.aarhus.dk

Senest den 15. april 2020

Du kan også sende dine 
bemærkninger til:
Teknik og Miljø
Plan
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
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