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NYE MULIGHEDER FOR PLANLÆGNING

H.C.Tvenges Vej, Aarhus C

Baggrund for høringen 
Aarhus Kommune er blevet spurgt af 
en privat bygherre, om det er muligt at 
skabe ny byudvikling i området mellem 
Søren Frichs Vej , Otto Brandenburg 
Gade, og Vestre Ringgade. 

Planområdet ligger indenfor byudvik-
lingsområdet Det Nye Brokvarter langs 
Søren Frichs Vej fra Godsbanen i øst til 
Åby Skole i vest.

I Lokalplan 1047 er planområdet udlagt 
til byudvikling, hvor der skal udarbejdes 
en ny lokalplan.

Da forespørgslen harmonerer godt med 
principperne i Lokalplan 1047, samt vi-
sionen og retningslinjerne i Kommune-
plan 2017, overvejer Aarhus Kommune 
derfor at ændre de formelle rammer, der 
angiver, hvilken type udvikling, der kan 
ske i området.

Er du nysgerrig på de nye muligheder, 
og hvad en ændring af de formelle ram-
mer vil kunne 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/lokalplaner kan du 
læse mere om lokalplanprocessen. 

 

Kort fra Lokalplan 1047.  Planområde omfatter 
arealerne markeret med II, III og IV 
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Center for Byudvikling og Mobilitet - Planafdelingen

1/1
2/7

3/6
4/5

5/66/7

7/6

8/6

9/5

10/4

11/6

12/6

13/6

14/3

15/3

16/3

17/3

Vejadgang

Færdselsareal, cykel- og gangsti, plads- parkerings- 
og torveareal, samt halvprivate opholdsarealer.

Færdsel- parkerings og ophgoldssareal / 
Vej ”A-B” / Vendeplads.

Byggefelt, etagebyggeri til blandet bolig og erhvervsformål.
Byggefeltnummer / Maksimalt etageantal påført.

Byggefelt, etagebyggeri til boligformål. 
Byggefeltnummer / Maksimalt etageantal påført.

Fælles opholdsarealer.

Lokalplangrænse

Delområdegrænse

Signaturforklaring

II Delområde nummer

Stiadgang

Vejbetegnelse

Portgennemgange og stiforbindelser.
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Eksisterende veje der nedlægges.

Facadebyggelinje / Facadebyggelinje for facade med min, 
60% vinduesareal i stueetagen.

Portgennemgang, principiel placering.

Brandredningsareal/brandvej.

Byggefelt til erhvervsformål. 
Byggefeltnummer / Maksimalt etageantal påført.
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Oversigtskort. Området er markeret med rødt.

http://www.aarhus.dk/kommuneplan
http://www.aarhus.dk/lokalplaner
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På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

 ■ At der kan blive mulighed for at bygge blandet bolig og erhverv. 
 ■ At der kan blive mulighed for at opføre caféer, service og erhverv i stueetagen
 ■ At der kan blive mulighed for både almene boliger, familie boliger og kollegi-

um.
 ■ At der kan blive mulighed for at bygge fra 4 til 7 etager og op til 10 etager på 

hjørnet af Søren Frichs Vej og Vestre Ringgade.
 ■ At der skal kunne bygges på en måde, så bygningerne trapper ned mod den 

omkringliggende bebyggelse langs Søren Frichs Vej, Otto Brandenburg Gade og 
Dirch Passers Gade.

 ■ At der kan blive mulighed for at have en bebyggelsesprocent på op til 270 % 
for det samlede område,  der omfatter både det konkrete areal og den eksiste-
rende bebyggelse Trianglen

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre 
din mening om:

 ■ Hvilke potentialer du ser i området?
 ■ Hvordan bæredygtighed kan indtænkes i bydelen?
 ■ Hvordan fællesskaber kan indtænkes i bydelen?
 ■ Hvordan vi skaber god sammenhæng til omgivelserne?
 ■ Hvilket slags bykvarter du ønsker for fremtiden?

Model af projektforslag, som det ser ud nu. Tallene angiver etageantal.
Markering med et + angiver mulighed for tagterrasse.

Gældende                     
kommuneplanrammer

Der kan bygges blandet 
bolig, erhverv, service og 
butikker. 

Der kan bygges maks. 7 
etager. 

Bebyggelsesprocenten 
er maks. 210 % for 
det samlede område, 
der omfatter både det 
konkrete areal og den 
eksisterende bebyggelse 
Trianglen.
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Kontor/erhverv

Bolig/kollegie

Signaturforklaring

     Trapper + rampe
     Eksisterende træer
     Nye træer
     Lav blomsterrig beplantning
     Høj beplantning
     Klippet græs / vildt græs
     Vandtrappen
    Regnvandshåndtering
    Byrum

Situationsplan
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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 1. juli 2022 til
den 8. august 2022 

Eventuelle spørgsmål kan 
rettes til:

Byplanlægger/Arkitekt/
Julie Wissing Friis
Teknik og Miljø
Plan
Tlf.: 41874842

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 8. august 2022

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

Deltag i høringen
I en proces som denne, har du mulighed 
for at indsende et høringsbidrag. Alle hø-
ringsbidragvil blive behandlet og fremlagt 
for byrådet i beslutningsprocessen sam-
men med forvaltningens kommentarer. 
De høringsbidrag, der kommer i denne del 
af processen, vil også indgå i en eventuel 
fremtidig lokalplanproces. Der er frist for at 
sende høringssvar d. 8. august 2022. Send 
dit svar via Aarhus Kommunes høringspor-
tal på www.deltag.aarhus.dk.

http://www.aarhus.dk/kommuneplan
http://www.aarhus.dk/lokalplaner
http://deltag.aarhus.dk
https://deltag.aarhus.dk/hoering
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