
BAGGRUND FOR HØRINGEN
Denne høring er et oplæg til debat om forslag til æn-
dring af kommuneplanens rammer for ejendommen Ce-
res Allé 11. 

Den private grundejer har anmodet Aarhus Kommune 
om at ændre plangrundlaget for ejendommen, så den 
kan anvendes til blandet bolig og erhverv i stedet for kun 
erhverv.

Hvis Aarhus Kommune skal imødekomme ønsket om den 
ændrede planlægning, skal der udarbejdes et kommune-
plantillæg og en lokalplan.

EKSISTERENDE FORHOLD
Området der planlægges for har et samlet areal på 3.700  
m2 og er bebygget med ældre erhvervsbebyggelse. Områ-
det afgrænses mod nord af Ceres Allé, VIA og etagebolig-

bebyggelse, mod øst af højhusbyggeri med bolger samt 
erhvervsbebyggelse i 3 etager, mod syd af ældreboliger i 
7 etager og mod vest af vejadgang til ejendommen samt 
stiforbindelse til Århus Å. 

Ny boligbebyggelse på Ceres Allé 11

HØRING OM ÆNDRING AF PLANGRUNDLAG

TEKNIK OG MILJØ
AARHUS KOMMUNE

Området set fra luften. 

INFORMATIONSMØDE 
AFHOLDES   

TORSDAG DEN 7. FEBRUAR 2019
KL. 17.00 - 19.00 

FREDERIKSBJERGSKOLEN

INGERSLEVS BOULEVARD 2, 8000 AARHUS C

TILMELDING SKAL SKE PÅ MAIL:
TILMELDARRANGEMENT@AARHUS.DK

SENEST DEN 5. FEBRUAR 2019

Bebyggelsesprocenter og strukturer i området



Hvad er en Lokalplan ? 

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser 

for et bestemt område i kommunen. 

Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksi-

sterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside:

https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lo-

kalplanlaegning/lokalplaner/

Hvad er Kommuneplanens rammer ?

Kommuneplanen udstikker rammer for kommunens lokalplan-

lægning og fungerer også som administrationsgrundlag for kom-

munens sagsbehandling. Kommunens rammer fastsætter de 

overordnede byggemuligheder, samt hvad bygninger og arealer 

må bruges til.

Se mere på den digitale kommuneplan:

https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lokal-

planlaegning/kommuneplan/
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FÆLLES GÅRDHAVE

FÆLLES TAGTERRASSE

INDGANG TIL 
LEJLIGHEDER

INDKØRSEL TIL 
P-KÆLDER

INDKØRSEL TIL GÅRD
FOR REDNINGSKØRETØJER

PRIVAT TAGTERRASSE

PRIVAT TAGTERRASSE

PROJEKTETS UDFORMNING

Projektets overordnede mål er at etablere den bedst mulige relation 
og sammenhæng i konteksten – både den bymæssige; kulturelle og 
historiske. Det er afgørende at projektet fremstår som beboernes 
sted og inviterer til aktivitet og rekreation samt bidrager til at gener -
ere og stimulere liv i hele området. 

Karrébebyggelsens nedtrapning sikrer, at solen skinner ned i går -
drummet i løbet af dagen. I gårdrummet etableres et urbant areal 
med hård belægning, en aktivitetszone til brug og glæde for alle 
beboere. En rampe i porten etableres mod nord for at skabe fuld 
tilgængelighed for redningskøretøjer.

Arkitekturen er i samspil med konteksten - en skulpturel og moderne 
fortolkning af den klassiske karré. Der arbejdes med en nedtrapning 
hvorpå private og fælles tagterrasser placeres, som giver et spæn -
dende udtryk og bryder skalaen ned. Alle lejligheder orienteres og 
disponeres for at sikre gode dagslysforhold og god udsigt.

KONCEPT FRA 
KONKURRENCE 
PROJEKT

Illustration af en mulig boligbebyggelse  

Principsnit 

CeresbyenSilkeborgvej Ceres
Allé

Rød streg = Projektområde Plejeboliger

8 etager

3 etager

Ceres Panorama

FORSLAG TIL NY BEBYGGELSE 
Det foreslås, at området kan omdannes fra erhverv til 
blandet bolig og erhverv, hvor erhverv etableres i en åben 
stueetage mod Ceres Allé og de øvrige etager anvendes 
til boliger. Bebyggelsen udformes som en karré med det 
højeste punkt i 8 etager mod Ceres Allé og en nedtrapning 

til 4 etager mod sydvest. Ophold til beboerne  etableres 
i karréens gårdrum og på byggeriets tage. Langs med 
byggeriets ydre facader etableres en kantzone, der dels 
kan anvendes til ophold for boligerne og dels som op-
holdsmulighed for områdets forbipasserende.

https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lokalplanlaegning/lokalplaner/
https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lokalplanlaegning/lokalplaner/
https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lokalplanlaegning/kommuneplan/
https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lokalplanlaegning/kommuneplan/


VI HØRER GERNE DIN MENING

ORIENTERINGEN ER OFFENTLIGT FREMLAGT FRA  
DEN 25. JANUAR 2019 TIL DEN 15. FEBRUAR 2019 

EVENTUELLE SPØRGSMÅL TIL FORSLAGET KAN RETTES TIL :

ARKITEKT JULIE WISSING FRIIS
TEKNIK OG MILJØ 
PLAN
KAREN BLIXENS BOULEVARD 7, 8220 BRABRAND, 
TLF.: 41874842

SYNSPUNKTER  OG IDEER, DER INDSENDES UNDER DENNE 
HØRING, VIL BLIVE FORELAGT AARHUS BYRÅD.

HØRINGSSVAR SENDES 
SENEST DEN 15. FEBRUAR 2019 TIL:

TEKNIK OG MILJØ , PLAN
KAREN BLIXENS BOULEVARD 7, 8220 BRABRAND
MAIL: PLANOGMILJOE@MTM.AARHUS.DK

ELLER FRA HØRINGSPORTALEN - HER

FORFATTER OG GRAFISK PRODUKTION • TEKNIK OG MILJØ • JANUAR 2019 • OPLÆGGET ER ELEKTRONISK TILGÆNGELIGT PÅ: 
www.aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lokalplanlaegning/lokalplaner/

KOMMUNEPLAN 2017
I Kommuneplan 2017 ligger området i rammeområde 
030306ER med følgende rammebestemmelser:

Rammeområde 030306ER:
• Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål.
• Kategori: 31-Erhvervsområde* 
• Max. bygningshøjde: 15 m.
• Max. bebyggelsesprocent: 110 for den enkelte ejen-

dom.
• I rammeområdet kan kun tillades virksomheder in-

denfor virksomhedsklasserne 1-2.

*kategorien henviser til kommuneplanens generelle ram-
mebestemmelser fordelt efter anvendelseskategori. 

DEN FREMTIDIGE KOMMUNEPLAN?
Hvis det ønskede byggeri skal kunne realiseres, skal 
rammebestemmelserne for rammeområdet ændres. Det 
foreslås at:

Områdets anvendelse ændres til blandet bolig og er-
hvervsformål.
Der kan etableres mindre butikker og erhverv i stueetagen 
mod Ceres Allé.
Bebyggelsen kan blive 4 etager og enkelte steder op til 
8 etager.
Bebyggelsesprocenten hæves til maks. 308 % for ramme-
området under ét. 

Planlægningen er i overensstemmelse med kommune-
planens mål om, at udvikling af midtbyen skal ske ved 
fortætning.

Området ligger indenfor den afgrænsning, hvor der kan 
opføres højhuse. Kommuneplantillæg og lokalplan skal 
derfor miljøvurderes på flg. parametre: 
• Byarkitektur - bygningens indflydelse på byens sky-

line, indpasning i stedets bebyggelsesmønstre og 
relation til bydelens arkitektur.

• Byrum og byliv.
• Trafikale forhold.
• Lokalt klima - vindpåvirkning, sol og skyggeforhold.

De nye rammebestemmelser for rammeområdet vil bli-
ve udarbejdet som et kommuneplantillæg, når hørings-
perioden om indhentning af idéer og forslag er afslut-
tet. Kommuneplantillægget vil følge lokalplanen.

Kommuneplan 2017 - det areal, der foreslåes ændret, 
er vist med blåt

DEN VIDERE PROCES
Aarhus Kommune hører gerne dine synspunkter og idéer 
vedrørende den foreslåede ændring af kommuneplanen. 
Synspunkter og idéer, der fremsendes i den offentlige 
høringsperiode, vil indgå i det videre planlægningsarbejde.

Aarhus Kommune forventer efterfølgende at udarbejde et 
forslag til lokalplan og et forslag til kommuneplantillæg.  
De fremsendte idéer og synspunkter vil blive forelagt 
Aarhus Byråd i forbindelse med byrådets behandling af 
disse planforslag. 

Derefter vil I igen blive hørt, når lokalplanforslag og forslag 
til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring.
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