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TEMAPLAN OM ET GRØNNERE AARHUS MED MERE BLÅT ER VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD
 den xx.xx.xxxx

Temaplan om Et grønnere Aarhus med mere blåt er et tillæg til kommuneplan 2017 og bliver indarbejdet i Aarhus Kom-

munes digitale kommuneplan umiddelbart efter byrådets vedtagelse af planen. 

Den digitale kommuneplan finder du på følgende link: aarhus.dk/kommuneplan

Kommuneplanens hovedstruktur

Med byrådets vedtagelse af planen sker følgende æn-

dringer i hovedstrukturen: 

• Det indledende afsnit ’Den store fortælling om 

udviklingen af Aarhus’ er udbygget, så samspil-

let mellem byernes udvikling og landskaberne og 

de grønne rum står tydeligere frem. Den nye tekst 

kan ses i denne plan s. XX.

• Under kapitlet ’Bykvalitet og liveability’ tilføjes et 

nyt afsnit ’Den blå-grønne hovedstruktur’, som in-

deholder de to nye udpegninger ’Blå-grønt net-

værk’ og ’Blå-grønne udviklingsområder’. Derud-

over revideres afsnittet ’De bynære landskaber og 

skovene’, idet nuværende udpegning af ’De by-

nære landskaber’ udgår, og det resterende afsnit 

’Skovene’ placeres i kapitlet ’Gearet til storby’ un-

der ’Naturen’. Afsnittet ’En grønnere by med me-

re blåt’ er også blevet revideret og har fået tilfø-

jet udpegninger af friluftsområder, eksisterende 

og potentielle. Og sidst men ikke mindst er afsnit-

tet ’Fælles om pladsen’ blevet revideret, herunder 

blandt andet med et hovedstrukturkort med ud-

pegninger af zoner for reviderede opholdsareal-

krav, samt krav om Grøn Norm.

Kontaktperson: 

Nina Ullvit, projektleder

Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger

Teknik og Miljø

Telefon: 41854019

Forfatter og udgiver: 

Aarhus Kommune

Dato: 02.07.2021

• I kapitlet ’Gearet til storby’ under emnet ’Vandet’ 

er afsnittet ’Regnvandet’ blevet udbygget med 

et hovedstrukturkort med udpegninger af og ret-

ningslinjer for arealer berørt af ’Oversvømmel-

se fra ekstremregn’ og ’Strømningsvejenes udbre-

delse’. Samtidig er tilføjet et nyt afsnit ’Vandløb 

og Søer’, der beskæftiger sig med udpegninger 

og retningslinjer for ’Oversvømmelse fra vand-

løb og søer’. Friholdelseszoner om målsatte vand-

løb’, ’Rørlagte målsatte vandløb’ og ’Blå strøg’. 

Udpegningerne vedrørende oversvømmelse fra 

henholdsvis ekstremregn samt vandløb og sø-

er, er elementer som tidligere har indgået i afsnit-

tet ’Klimatilpasning’. Afsnittet ’Klimatilpasning’ er 

ikke redigeret med denne temaplan ud over fjer-

nelse af de bemeldte temaer og behandler fort-

sat temaet ’Oversvømmelse fra Stormflod’, ind-

til dette revideres i forbindelse med en kommen-

de temaplan. 
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Kommuneplanens 
rammer
Med byrådets vedtagelse af temaplanen sker følgende 

ændringer i rammerne: Kommuneplanrammer for by-

nære landskaber (LA) annulleres og områderne vil ikke 

længere være rammebelagte.

• Større rammeområder for ny byudvikling og by-

omdannelse får tilføjet bemærkning i ’Suppleren-

de bestemmelser’ om, at minimum 5 % af områ-

dets areal udlægges som en bypark/grønt områ-

de som supplement til opholdsarealerne. 

• For rammeområder berørt af oversvømmelse til-

føjes supplerende tekst under ’Miljø’ vedr. over-

svømmelsesrisiko og fremgangsmåden vedr. 

etablering af afværgeforanstaltninger ved fremti-

dig byudvikling.

Redegørelser

Nærmere beskrivelse af de konkrete ændringer kan fin-

des i redegørelsesteksterne, der følger hvert enkelt afsnit 

i hovedstrukturen, som ændres med denne plan I rede-

gørelserne beskrives forudsætninger og ændringer. Re-

degørelsen indsættes i den digitale kommuneplan i til-

knytning til de kapitler, der revideres i forbindelse med 

denne temaplan.
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Det overordnede formål med Et grønnere Aarhus 
med mere blåt  

INTRODUKTION TIL TEMAPLANEN
Temaplanen Et grønnere Aarhus med mere blåt er et 

kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017 og udgør en 

del af den igangværende kommuneplanrevision med 

henblik på Kommuneplan 2021. Udgangspunktet for 

denne temaplan er målsætninger om at øge bykvalite-

ten ved at gøre byen mere grøn samt at sikre en robust 

og bæredygtig by, der samtænker plads til vandet i de 

grønne områder og i byrummene.  

I forhold til det grønne udpeges fysiske strukturer for 

grønne områder og forbindelser, der opsættes mål for 

andel og kvaliteten af grønt i forbindelse med fremti-

dig planlægning og byggeri og der stilles krav om nye 

grønne områder i forbindelse med byudvikling af stør-

re arealer. I forhold til vandet og sikringen af en robust 

og bæredygtig by skabes plads til vandet ved at sikre, 

at ny byudvikling, lokalplanlægning og nyt byggeri i hø-

jere grad sker under hensyntagen til strømningsveje og 

oversvømmelse fra regn og vandløb. Samtidig tænkes 

det grønne og det blå sammen, så håndteringen af de 

stigende vandmængder samtidig bidrager til fasthol-

delse og udvikling af grønne og rekreative områder.  

Med temaplanen udpeges også en blå-grøn ho-

vedstruktur, hvis realisering bidrager til at skabe et sam-

menhængende netværk med en positiv udvikling i de 

grønne, rekreative områder i byen, i landskaberne nær 

byen og i det åbne land og hvor vi samtidig håndterer 

de stigende regnmængder.  

Den blå-grønne hovedstruktur skal ses i sammenhæng 

med byudviklingsstrategien, der prioriterer udviklingen i 

fortætningsakser samt i center- og stationsnære områ-

der samtidig med etablering af nye tætte bysamfund. 

Den blå-grønne hovedstruktur spejler byudviklingsstra-

tegien og de forventede fremtidige byvækstområder 

således at beskyttelsen og udviklingen af den blå-grøn-

ne hovedstruktur sikrer, at der samtidig med at byer-

ne vokser vil være lettere adgang til sammenhængen-

de blå-grønne områder til gavn for mennesker, flora og 

fauna. 

De ovenstående elementer udmøntes i temaplanen 

via en række forskellige udpegninger og retningslinjer, 

der går på tværs af flere dele af kommuneplanens ho-

vedstruktur. De konkrete virkemidler og ændringer i for-

hold til den eksisterende kommuneplan gennemgås 

kort nedenfor, mens de konkrete forslag til udpegninger 

og retningslinjer fremgår af de efterfølgende afsnit i te-

maplanen, der indeholder de relevante kapitler i kom-

muneplanens hovedstruktur med retningslinjer og tilhø-

rende redegørelsestekster.  

VIRKEMIDLER FOR ET GRØNNERE AARHUS 
MED MERE BLÅT
Temaplanen Et grønnere Aarhus med mere blåt blev 

sat i gang med følgende tosidede formål, udfoldet i di-

verse underpunkter:

At skabe mere bykvalitet ved at gøre byen mere 

grøn 

•  Udlægning af fysiske strukturer for eksisterende 

og nye grønne områder og vigtige grønne forbin-

delser 

•  Mål for andelen og kvaliteten af grønt 

•  Sikre aarhusianernes nærhed og tilgængelighed 

til grønne områder – i byområderne og de omgi-

vende landskaber 

 

At sikre en robust og bæredygtig by som samtæn-

ker plads til vandet i de grønne områder og i by-

rummene 

•  At de våde arealer giver liv og merværdi til byen 

•  Indtænke vandets strømningsveje i de grønne 

strukturer, så der sikres tilstrækkelig plads til over-

fladevand 

•  At identificere områder i de bynære landskaber 

og i det åbne land, som kan bruges til at forsinke 
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overfladevand, så det ikke gør skade i lavtliggen-

de byområder 

•  Som byen vokser skal aarhusianere sikres nem 

adgang til naturen via blågrønne og rekreative 

forbindelser mellem den tætte by og naturen 

•  Indtænke grønne områder der kan sikre dannel-

sen af grundvand

Formålet med helhedsplanen går i høj grad på tværs 

af de traditionelle, planlovsbestemte interesseområder 

ved sit fokus på helhedssyn, kvalitet og merværdi. Dette 

afspejler sig også i, at formålet bliver forfulgt ved, at der 

for hvert enkelt delformål justeres på flere retningslinjer 

og udpegninger på tværs af kommuneplanens emne-

katalog.

I det følgende bliver kort gennemgået, hvilke virkemidler 

der er anvendt for at forfølge de enkelte delformål. Flere 

af virkemidlerne fremmer flere formål og optræder der-

for også flere gange. 

Andelen af grønt

Med ’grønt’ menes primært grønne arealer. Temapla-

nen har fokus på de grønne arealer, som anvendes til 

rekreation og som udendørs opholdsrum, for eksempel 

byparker, opholdsarealer til boliger og områder i det 

åbne land med mulighed for friluftsoplevelser. Samtidig 

er der arbejdet for at sikre mængden af beplantning, 

når der skal udvikles ’grønne arealer’. 

For at sikre andelen af grønt fastsættes følgende mål 

og retningslinjer: 

•  Planen præciserer, at minimum 5 % af større by-

udviklings- og byomdannelsesområder skal an-

vendes til byparker, hvilket tidligere har været en 

retningslinje, der ikke har været kvantificeret. Ret-

ningslinjen vil gælde for fremtidige udlæg og end-

nu uudnyttede rammeområder til større byudvik-

ling/byomdannelse. 

•  Det har tidligere været muligt delvist at bebygge 

parkerne uden for ringvejen, men da der i disse 

områder også vil komme en befolkningstilvækst, 

inden for det eksisterende byområder, vil disse 

parker skulle friholdes for at sikre plads til rekreati-

on og til vandhåndtering også på langt sigt. Der-

for præciserer planen, at eksisterende parker/fri-

luftsområder uanset placering skal fastholdes til 

rekreative formål – helt i tråd med målet i Et grøn-

nere Aarhus – Aarhus Kommunes politik for natu-

ren og det grønne om, at offentlige grønne om-

råder skal bevares. Dog vil der fortsat være mulig-

hed for at inddrage dele af de grønne områder i 

forbindelse med indsatser for udsatte boligområ-

der. 

•  Der er fastsat en Grøn Norm, som metode til bl.a. 

at sikre mængden af begrønning ved lokalplan-

pligtigt erhvervs- og boligbyggeri. Normen frem-

mer bl.a. beplantninger frem for belægninger.

• Den oplevede andel af grønt øges ved at flere får 

adgang til at opleve og bruge byens grønne op-

holdsrum. Derfor lægger planen større vægt på, 

at der skal skabes fælles opholdsarealer til boli-

ger og erhverv – herunder med offentlig adgang, 

hvor beboere og nærområde kan mødes og de-

le det grønne. De private opholdsarealer er også 



Temaplan om - Et grønnere Aarhus med mere blåt              9

fortsat sikret, men vil udgøre en mindre andel.

• Samtidig øges den oplevede andel af grønt ved 

fortsat at give incitament til at etablere grønne, 

rekreative kantzoner mellem bygninger og fortov. 

• Byintegrerbart erhverv i den tættere by inden for 

ringvejene har ofte mange ansatte og besøgen-

de som nyder godt af og slider på de grønne by-

rum. Derfor skal denne type erhverv også i højere 

grad bidrage til de grønne byrum. 

• I visse områder er vurderet, at der er potentia-

le og behov for en større andel af grønt. Dette er 

sket med udgangspunkt i henholdsvis en nær-

hedsanalyse med kortlægning af afstanden fra 

byområder til byparker med udgangspunkt i 

nærhedsprincippet beskrevet under punktet Nær-

hed og tilgængelighed nedenfor) og friluftsom-

råder, en analyse af oplevelsesværdier/potentia-

ler i det åbne land sammenholdt med den nu-

værende og kommende byudvikling i områder-

ne. På den baggrund er der udpeget Grønne in-

teresseområder, som er større byområder med 

stor afstand til byparker og friluftsområder, hvor 

det skal vægtes at skabe lommeparker mv. ved 

byforandringer. Derudover er der udpeget Poten-

tielle friluftsområder. Disse er placeret i det åbne 

land og vil ved en udmøntning kunne understøtte 

planlagt byudvikling og supplere lokalsamfund, 

der har få grønne oplevelsesområder.

Temaplanen foretager ikke ændringer i regulering af 

eksisterende og planlagte arealer til sport- og idrætsan-

læg samt kolonihaver. Temaplanen har heller ikke sær-

skilt fokus på regulering af naturbeskyttelse, naturska-

belse og landskaber, da disse interesser varetages i si-

deløbende, særskilte temarevisioner, men interesser-

ne indgår som underliggende hensyn i arbejdet med 

at skabe et grønnere Aarhus. Der er heller ikke foretaget 

ændringer i reguleringen af skovrejsningsområder.

 

Bykvalitet og kvaliteten af grønt

I politikken Et grønnere Aarhus har byrådet sat mål 

om, at alle nye byudviklingsområder skal bidrage til et 

grønnere Aarhus med mere kvalitet og variation, gode 

vækstbetingelser for træer og plads til vandet. For at sik-

re dette og generelt sikre rekreativ og biologisk mervær-

di af nødvendige anlæg, fastsættes blandt andet føl-

gende mål og retningslinjer, men øget bykvalitet er et 

gennemgribende tema bag alle retningslinjeændrin-

gerne: 

• For at sikre bedre kvalitet af begrønningen på by-

udviklingsprojekternes ubebyggede arealer, er 

der fastsat en Grøn Norm, som ud over at sik-

re mængden af beplantning ved lokalplanplig-

tigt erhvervs- og boligbyggeri også er en metode 

til at sikre større variation i valg af planter og til-

plantninger med vægt på bevaring af eksisteren-

de beplantning. De grønne elementer i byen skal 

bidrage til et blidere mikroklima. De skal tage top-

pen af sommervarmen og vinterkulden, give blø-

dere akustik og være med til at mildne oplevelsen 

af trafikstøj. Som en afledt effekt vil mere og mere 

varieret beplantning også bidrage til at forbedre 

biodiversiteten.

•  Det er nemmere at sikre gode vækstforhold for 

beplantning og naturlig adgang til det grønne, 

lys og luft mellem bygninger, når en andel af op-

holdet sker på terræn; derfor præciserer planen, 

at en fast andel af opholdsarealet til etageboli-

ger skal være på terræn. 

• Anlæg til regnvandshåndtering er i udgangspunk-

tet tekniske anlæg, men vil med en bearbejdning 

kunne give bykvalitet og merværdi ved at blive ind-

passet som naturlige elementer i landskabet og her 

kunne tilføre rekreative kvaliteter og være levested 

for dyr og planter. Derfor er det præciseret, at an-

læggene skal udformes, så de bidrager til den re-

kreative, biologiske og æstetiske værdi i områderne. 

•  Planen fastlægger friholdelseszoner omkring mål-

satte vandløb, som reserverer plads til natur, re-

kreation, klimatilpasning og understøtter land-

skabets struktur/fortælling. Inden for zonerne skal 

vi udgå at planlægge for nyt byggeri. 

Nærhed og tilgængelighed – sundhedsfremme

Der er en tæt sammenhæng mellem, hvor langt der er 

fra bolig til grønt område, og hvor ofte man kommer 

ud i naturen, hvilket igen smitter af på både det menta-

le og fysiske helbred. Den korte afstand gør det lettere 
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at vælge den aktive livsstil. Derfor har byrådet i politik-

ken Et grønnere Aarhus’ fastsat et nærhedsprincip med 

konkret mål om, at aarhusianerne skal have et offent-

ligt tilgængeligt grønt område tæt på, hvor de bor, nær-

mere bestemt 300 meter til en bypark eller grønt områ-

de på minimum 0,5 hektar eller maksimalt 500 meter til 

ét på minimum 5 hektar. Hvilket følges op af mål om, at 

grønne aktiviteter og friluftsmuligheder skal være place-

ret spredt i kommunen og at endnu flere aarhusianere 

skal have mulighed for et aktivt liv i det grønne.

Temaplanen udmønter dette med følgende retningslin-

jer og arealudpegninger:

•  I takt med byens udvikling af større byudviklings- 

og byomdannelsesområder skal der sikres nye 

parker, Det giver ikke blot nærhed til parken for de 

tilflyttende, men kan også bidrage til øget nær-

hed for naboområderne, da det som regel er 

landbrugsarealer eller erhvervsområder uden re-

kreativt grønt, der konverteres til byområde med 

bypark. 

•  Med udgangspunkt i nærhedsprincippet fra poli-

tikken Et grønnere Aarhus er der udpeget nye ’Po-

tentielle friluftsområder’ i det åbne land, som ved 

realisering vil kunne forbedre adgangen til grøn-

ne oplevelser for de nærliggende byområder og 

for de byområder, som er under planlægning. Fo-

kus har blandt andet været at sikre, at områder-

ne ligger bedre spredt i kommunen som supple-

ment til de eksisterende friluftsområder. 

•  Med en udpegning af friluftsområder bliver det 

præciseret, hvor der er og fremadrettet prioriteres 

rekreative anvendelser/friluftsoplevelser, som ik-

ke er deciderede sportsanlæg. Friluftsområderne 

erstatter i samspil med udpegninger i landskab-

stemaplanen de tidligere udpegninger af bynære 

landskaber.

• I den eksisterende by er der med udgangspunkt 

i nærhedsprincippet udpeget Grønne interesse-
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områder, hvor større byområder ikke har adgang 

til byparker mv. større end 0,5 ha. I de grønne in-

teresseområder er det derfor vigtigt, at byforan-

dringer bidrager til at skabe lommeparker og 

grønne rum. Det vil formentlig ikke være muligt 

at skabe samlede områder på mere end 0,5 ha, 

men også de mindre lommer med offentlig ad-

gang vil kunne gøre en positiv forskel.  

•  Ved bolig- og erhvervsområder skal en given an-

del af opholdsarealerne etableres med offentlig ad-

gang, hvor beboere og nærområde kan mødes. 

Det vil betyde, at der kommer flere små lommepar-

ker og bedre adgang til grønne rum spredt i byen. 

•  De blå-grønne forbindelser er udpeget for at an-

give, hvor den nødvendige vandhåndtering sam-

men med mere grønt kan bidrage til at skabe vi-

suelle og fysiske grønne forbindelser på tværs af 

byens områder og ud i friluftsområderne og det 

åbne land. Forbindelserne er udpeget i et fintma-

sket net i hele kommunen. De vil med tiden kunne 

danne grundlag for stiruter og grønne ruter i by-

en og udvide det oplevede grønne Aarhus, man 

kan bevæge sig i, ved at det fælles grønne ikke 

kun primært er oaser/klatter i byen. Forbindelser-

ne ligger som regel i kanten af, eller på tværs af 

vækstakser, og kan derfor bidrage med at lede 

de nuværende og kommende aarhusianere fra 

den tætte by til park og friluftsområder i oplevel-

sesrige forløb. 

•  Oplevelsesrige og grønne, forbindelsesmulighe-

der vil generelt kunne give anledning til mere ak-

tiv livsstil. De blå-grønne forbindelser kan bidrage 

til interessante, korte gåture i loops frem for lange 

ruter ud og hjem. 

Forebyggelse af oversvømmelser – robusthed

Planen styrker processen for en situationsbestemt og ri-

sikobaseret tilgang i den konkrete planlægning. Når der 

screenes for fremtidig byudvikling eller større anlægs-

arbejder, vil det være på baggrund af oversvømmel-

seskort, som er baseret på en lang fremskrivning og på 

et udledningsscenarium, der vurderes egnet til byud-

vikling med lang tidshorisont. Der vil i de efterfølgende 

planprocesser ske en konkretisering af risiko og afvær-

geforanstaltninger på stadigt mere detaljeret niveau.  

Planen formaliserer, hvordan der skal tages stilling til 

vandhåndtering og sikres tid og plads til vandet på et 

tidligere tidspunkt i planprocessen, end det hidtil har 

været praksis. Dette muliggør, at der i højere grad kan 

anvendes helhedsløsninger, og giver samtidig en stør-

re investeringssikkerhed ved byudvikling. Det bliver der-

for også muligt at inddrage delvist oversvømmelsestru-

ede arealer til byudvikling, når blot områderne dispone-

res, så skader fra oversvømmelser af byggeri, infrastruk-

tur og hotspots  minimeres. Dette vil også muliggøre, 

at kommende byudvikling bidrager til at afværge over-

svømmelser i eksisterende by.

 

Derudover fastsætter planen retningslinjer og udpeg-

ninger, der på forskellig vis bidrager til at forebygge 

oversvømmelser: 

•  Vandets strømningsveje og deres udbredelse bli-

ver synliggjort i kortmaterialet, hvilket giver bed-

re grundlag for landskabsbaseret planlægning, 

hvor der ikke bygges i strømningsvejene, som i 

stedet anvendes til vandhåndtering.

•  Ofte er der bedre tid og plads til vandet andre 

steder end dér, hvor de reelle oversvømmelser 

sker. Og ofte vil en ekstern håndtering af vandet 

kunne bidrage til at skabe rekreative værdier, hvis 

det sker i en samlet planlægning. Derfor udpe-

ger planen Blå strøg i det åbne land, som er mu-

lige løsningsområder for oversvømmelsesproble-

matikker i lavereliggende byområder og derfor 

forbeholdt klimatilpasning i synergi med eksem-

pelvis friluftsinteresser. På lignende vis og i min-

dre skala anviser udpegningen af de blå-grøn-

ne forbindelser sammenhænge i vandstrømning 

og plads til vand og grønt, hvilket også fremmer 

sammenhængende løsninger for vandhåndte-

ring. Ud over at kunne bidrage til den rekreati-

ve, biologiske og æstetiske værdi, vil det ofte giver 

bedre og billigere løsninger. 

•  Vandløbene spiller en fremtrædende rolle som 

strømningsveje og kilder til oversvømmelse. Pla-

nen fastlægger friholdelseszoner ved målsatte 
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vandløb, som blandt andet har til formål at re-

servere plads til klimatilpasning. Ligeledes lægger 

planen op til genåbning af rørlagte vandløb, hvil-

ket vil give bedre plads til vandet. 

Bæredygtig byudvikling

Temaplanen er en langsigtet plan for at sikre grønne 

områder og plads til vandet på tværs af by og land, 

hvor alle lokalsamfund er tænkt med. Der er set på 

tværs af anvendelses- og beskyttelsesinteresser, hvor 

synergimulighederne har været i fokus, hvilket betyder, 

at vi kan mere på mindre plads. 

Den landskabsbaserede planlægning betyder, at man i 

mindre grad bygger sig til problemer og de naturbase-

rede løsninger giver merværdi på en lang række grønne 

dagsordener samtidig med, de ofte er billigere. 

Som eksempel på det tværgående sigte for en mere 

bæredygtig byudvikling er de potentielle friluftsområder 

udpeget også med baggrund i ønsket om at beskytte 

grundvandet, at skabe plads til overfladevand og til at 

udtage kulstofrige lavbundsjorder (CO2-lagre) fra inten-

siv dyrkning, hvilket vil mindske CO2-udledning – udover 

at kunne understøtte eksisterende og kommende by-

områder med rekreative tilbud. 

Når løsningerne på den måde understøtter hinanden, 

vil der også være øget incitament til at realisere plan-

lægningen. Eksempelvis vil nødvendigheden af regn-

vandshåndtering kunne bidrage til realiseringen af fri-

luftsområder og blå-grønne forbindelser. Der er nem-

lig givet mulighed for, at bygherrer mod sædvane kan 

håndtere regnvandet uden for egen grund (og dermed 

forbedre sin business case), hvis det sker i friluftsområ-

der, blå-grønne forbindelser eller nye byparker, og det 

samtidig løfter den rekreative, æstetiske og biologiske 

værdi af disse arealer. 
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Ændringer til Kommuneplan 2017’s hovedstruktur, 
retningslinjer og redegørelser 

Her på siden orienteres kort om de helt overordnede 

ændringer i kommuneplanens kapitelopbygning i ho-

vedstrukturen. Alle de efterfølgende afsnit udgør de nye 

hovedstrukturafsnit og retningslinjer samt redegørelses-

tekster, som er samlet efter emne. 

De overordnede ændringer i kommuneplanens ka-

pitelopbygning: 

BYKVALITET OG LIVEABILITY 

Et nyt afsnit ’Blå-grøn hovedstruktur’ indsættes først 

blandt de samlede temaer under kapitlet Bykvalitet og 

Liveability. 

Derudover opdateres afsnittene ’Et grønnere Aarhus 

med mere blåt’ samt ’Fælles om pladsen’. 

Afsnittet ’De bynære landskaber og skovene’ udgår, da 

udpegningen ’De bynære landskaber’ annulleres. Det 

resterende emne om skovene er flyttet til et nyt afsnit i 

underkapitlet Naturen.

GEARET TIL STORBY – VANDET

Under underkapitlet ’Vandet’ udgår delelementer af af-

snittet ’Klimatilpasning’, idet emnet vedrørende fore-

byggelse af oversvømmelse fra ekstremregn behandles 

i et udbygget afsnit om ’Regnvandet’, og emnet fore-

byggelse af oversvømmelse fra vandløb og søer be-

handles i et nyt afsnit ’Vandløb og søer’. 

Som følge af denne rokade slettes retningslinjerne 134-

138 fra afsnittet ’Klimatilpasning’, og for de resteren-

de retningslinjer (130-133, fremover benævnt KLT.1-4) un-

der dette afsnit tilføjes i parentes, at retningslinjen ude-

lukkende gælder for arealer udpeget til oversvømmelse 

ved stormflod – med mindre det allerede fremgår eks-

plicit af retningslinjen. 

Afsnittet ’Klimatilpasning’ og emnet forebyggelse af 

oversvømmelse ved stormflod og erosion vil blive revi-

deret ved kommende temaplan. 

GEARET TIL STORBY – NATUREN

Teknisk ændring af opbygningen af hovedstrukturaf-

snittene, da udpegning af ’De bynære landskaber’ an-

nulleres. Det resterende afsnit om skovene er flyttet som 

emne til kapitlet Naturen. 

Hovedstrukturafsnittet vedr. Skovene er opdateret med 

nyeste tal og eksempler på skovrejsning. Men derud-

over har temaet ikke været til revision. Udpegninger, ret-

ningslinjer og redegørelse er således uændret fra Kom-

muneplan 2017.
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Den store fortælling om udviklingen af Aarhus 
■ resumé af Kommuneplanen 

Aarhus gennemgår i disse år en markant udvikling, 

som især kommer til udtryk i form af nybyggeri, vækst i 

antallet af indbyggere og vækst i beskæftigelsen. Vi hø-

ster international anerkendelse for vores museer, pre-

stigebyggerier, restauranter og generelt dejlige by. Den 

tætte by tiltrækker arbejdspladser og nye aarhusiane-

re med sine korte afstande til alt fra kvalificeret arbejds-

kraft, rigt kulturliv og skøn natur. Det står stadigt tyde-

ligere frem, at Aarhus er og kan noget særligt, som by i 

Danmark og i Europa.

Aarhus Kommune har i dag mere end 350.000 indbyg-

gere og vokser i øjeblikket med ca. 4.000 nye indbyg-

gere årligt. Målet er, at vi kan tilbyde gode boliger i et ri-

meligt prisleje til de 375.000 indbyggere, vi forventer at 

blive i 2030 - og 450.000 indbyggere i 2050. Der er ca. 

190.000 arbejdspladser i Aarhus Kommune, og ambiti-

onen er, at der skal skabes 2.000 nye arbejdspladser år-

ligt, så der i 2050 vil være 250.000 arbejdspladser.

Samtidig er Aarhus centrum i Business Region Aarhus. 

Et samarbejde mellem 12 kommuner med 960.000 ind-

byggere i 2016 stigende til mere end 1,1 mio. i 2050. Busi-

ness Region Aarhus skal fortsat udvikle sin nationale og 

internationale gennemslagskraft og konkurrenceevne. 

Det forudsætter en samlet erhvervs- og byudvikling.

Bystrukturen i Aarhus Kommune har igennem flere ge-

nerationer af kommuneplaner været baseret på finger-

planprincippet herunder en række fritliggende bysam-

fund i forlængelse af byakserne. Byen har primært ud-

viklet sig i og omkring Aarhus by eller i tilknytning til by-

erne langs akserne. Byen er vokset indefra og ud. Der 

har været fokus på, at byudviklingen sker i respekt for 

landskabskilerne mellem byudviklingsakserne og mel-

lem de enkelte fritliggende bysamfund. På den måde er 

det blevet sikret, at grænserne mellem by og land fort- 

sat er klare, og aarhusianernes nærhed til de grønne og  

rekreative områder bevares. Der er dog en forholdsvis 

lav udnyttelsesgrad på byens bebyggede arealer.

Byudviklingen er siden vedtagelsen af Kommuneplan 

2009 baseret på en tostrenget strategi i form af løben-

de omdannelse og fortætning af den eksisterende by 

på den ene side og tæt byvækst på bar mark i stør-

re byvækstområder på den anden side. Sidstnævnte vil 

primært ske i form nye, tætte, hele byer i første omgang 

ved Lisbjerg og Nye.

I den gældende kommuneplan er det vægtet højt, at 

byen fremadrettet udvikler sig bæredygtigt ved at la-

de byens vækst ske inden for den eksisterende byzone. 

Det skal ske som et Fingerplanprincip version 2.0, hvor 

byen igen vokser inde fra Midtbyen og ud, kombineret 

med vækst omkring akserne, samt fortætning og øget 

mangfoldighed i de fritliggende bysamfund. Det skal 

i denne omgang ske ved at lægge yderligere lag oven 

på den eksisterende by og ved at kitte byens områder 

bedre sammen med ny bebyggelse ind i mellem det ek-

sisterende. Der skal hele tiden være øje for at fylde nye 

funktioner, boformer og anvendelser ind, som kan sup-

plere de eksisterende og give en mere blandet by. Det-

te vil ske i samspil med forbedrede forhold for den kol-

lektive trafik og cyklisme, som også spiller en vigtig rol-

le i at skabe større forbundethed på tværs land- og by-

områder. 

Samtidig vil der med Fingerplanprincip 2.0 komme øget 

fokus på at sikre landskabskilerne som et sammenhæn-

gende netværk af grønne områder, søer og natur. Nær-

hed og plads - til flora fauna og friluftsoplevelser - er en 

meget væsentlig del af den langsigtede, bæredygtige 

udvikling af Aarhus. Mere om det senere.

Vi er fælles om pladsen, og vi bliver flere, der skal de-

les om den. Hvert et areal skal udnyttes maximalt, hvad 

enten det er til bebyggelse, ophold, parkering eller ind-

retning af en lille park, et legeareal eller bare en grill-
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plads. Byen skal også vokse under jorden i form af par-

keringspladser, større forsyningsledninger, håndtering 

af spildevand og andre tekniske bygværker, som ikke 

nødvendigvis behøver plads over jorden.

 

De prioriterede vækstakser omfatter Videnaksen, De 

bynære havnearealer, Åby, Skanderborgvej og letba-

nens 2. etape. Byrådet har prioriteret områderne ud fra 

en vurdering af deres potentiale for at skabe bæredyg-

tig økonomisk vækst, herunder hensyn til en god kol-

lektiv trafik betjening og god fysisk infrastruktur, mulig-

hed for positivt samspil med eksisterende og kommen-

de funktioner, samt en generel vurdering af, hvor der er 

investeringsinteresse og potentiale for at skabe en me-

re attraktiv by. Vi ser allerede store byudviklingsprojek-

ter ved Godsbanen, Ceres, Det Nye Brokvarter ved Åby, 

Nordhavnen og Sydhavnen og andre store udviklings-

projekter er i gang over alt i kommunen. Projekter, som 

bryder med de gamle rammer og bidrager til den alsi-

dige by.

Aarhus’ udvikling handler om en omstilling af hele by-

en: Midtbyen som hovedcenter med karrékvarterer og 

områder med uddannelses- og forskningsinstitutioner. 

De gamle forstæder uden for Ringgaden, som er vokset 

sammen med den øvrige by, og de nye forstæder, der 

er opstået omkring tidligere landsbyer. Byrådet vil i sær-

lig grad fokusere væksten langs prioriterede vækstak-

ser, områderne inden for Ringvejen og i forstadscentre-

ne og stationsområder både i den sammenhængende 

by og i de fritliggende bysamfund. Den tætte by vil der-

med brede sig ud fra Midtbyen, akserne og centrene og 

give større nærhed mellem funktionerne i nye områder 

af byen.

Der skal også bygges indefra og ud i forbindelse med 

de eksisterende centerområder i forstæderne og i de 

fritliggende bysamfund for at gøre livet rigere i byens 

mange nære centerområder. Fremtidige butikker, in-

stitutioner og servicefunktioner skal i størst muligt om-

fang placeres i eller tæt på centrene, så de medvirker til 

at skabe mere og bedre byliv. De ca. 2.000 nye boliger, 

som skal bygges hvert år, skal bruges til at sætte gang i 

flyttekæder og udvikle mere blandede naboskaber. Alle 

aarhusianere skal have mulighed for at bo i en god bo-

lig i en by med social balance. I dele af kommunen vil 

der blive stillet krav om op til 25 % almene boliger. Der vil 

også blive stillet krav om familieegnede boliger i dele af 

byen inden for Ringvejen, hvor der er stor overvægt af 

små boliger, ligesom der skal sikres ældreegnede boli-

ger, hvor de mangler i det mangfoldige boligudbud.

Også i erhvervsudviklingen ses der mulighed for at pri-

oritere inden for de eksisterende, planlagte erhvervsare-

aler. Vi arbejder løbende på at skabe en øget differen-

tiering af erhvervsområderne med udgangspunkt i virk-

somhedernes behov og områdernes potentialer. Ud-

viklingen af erhvervsarealerne sker under hensyn til bå-

de erhvervsinteresser og miljømæssige forhold som støj, 

lugt og grundvandsinteresserne.

Den vækst, byen oplever, skal bruges til at give Aarhus 

større bykvalitet og liveability for alle. Med det mener vi, 

at Aarhus skal udvikles som et attraktivt sted at bo, ar-

bejde og besøge. Bykvalitet handler primært om kva-

liteten i Aarhus’ fysiske udtryk – kvaliteten i torve, plad-

ser og bygninger. I det hele taget er det visuelle mil-

jø en stor ressource og et særligt varemærke ved Aar-

hus. Liveability er primært rettet mod de oplevelser vi 

som aarhusianere og besøgende har i Aarhus – er her 

trygt, har vi råd til at bo her, føler jeg mig velkommen, er 

der plads til jeg kan udfolde mig, deltage i fællesskaber 

og meget andet. Det er meget forskelligt for den enkel-

te, hvad der opfattes som attraktivt – nærheden til van-

det, det gode sammenhold, lækre fritidsfacilliter og så 

videre. Vi opfatter liveability som et rummeligt begreb 

for en attraktiv by. Kommuneplanen behandler de pa-

rametre, som vi mener er en del af en attraktiv by – men 

afvejningen af parametrene er i høj grad kontekstaf-

hængig.
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BYVÆKSTEN PRIORITERES LANGS VÆKSTAKSER, VED CENTER- OG  
STATIONSOMRÅDER, SAMT I DE NYE BYER VED LISBJERG OG NYE 

– se også kortet Byvækst i prioriterede akser og områder

Når vi prioriterer at bygge tættere i udvalgte akser og 

områder, hvor tætheden kan bidrage til et rigere byliv, 

vil øvrige dele af byen kunne bevare en lavere tæthed. 

Variationen af byområder betyder, at der er mange 

muligheder, når man skal vælge, hvor man vil bo eller 

arbejde. Kommuneplanen er fortsat baseret på grund-

tanken om kvaliteten i forskelligheden, som grundlag 

for en gunstig udvikling. Eksempelvis landsbyerne i det 

åbne land med de særlige kvaliteter det lille, lokale by-

samfund kan byde på.

I Fingerplanprincip 2.0 vil landskaberne, naturområder-

ne, vandet og skovene få en langt mere bærende rolle i 

den langsigtede byudvikling. De øgede nedbørsmæng-

der, højere temperaturer og plante- og dyrearter, der 

uddør også i Danmark, viser, at naturen har brug for 

mere plads. Både i sin egen ret, men også fordi naturen 

kan være en del af løsningen på klimaproblemerne. Og 

samtidig er adgang til naturen afgørende for, at Aar-

hus er et attraktivt sted at bo. 

BLÅ-GRØNT NETVÆRK SKAL SIKRES OG UDBYGGES, OG I UD-
VIKLINGSOMRÅDER PRIORITERES PROJEKTER MED SYNERGIER PÅ 

TVÆRS NATUR, KLIMATILPASNING, FRILUFTSLIV MV.

 – se også kortet Blå-Grøn Hovedstruktur

Landskabet er i høj grad nøglen til den kloge vækst. 

Hvor landskabet har lavninger og dale samler van-

det sig. Med vandet følger risikoen for oversvømmelser, 

men vandet giver også grobund for højt naturindhold 

og gode oplevelser. Samtidig fungerer de historisk våde 

arealer som CO2-lagre, som vi gerne skal bevare og ha-

ve flere af. Der er således al mulig grund til at lade land-

skabet diktere byudviklingen for ikke at bygge os til pro-

blemer. Det gælder i landområderne og i byerne. Van-

dets veje skal danne bindeled og grobund for mere 

grønt, natur, lys, luft og oplevelser i Aarhus i et stort blå-

grønt netværk. Og her er kystområderne af særlig høj 

værdi, landskabsmæssigt og rekreativt. 

Ligesom vi fokuserer byvæksten for at opretholde le-

vedygtige byområder og skabe synergier, vil vi fokuse-

re på udviklingen af de landområder, hvor der er størst 

potentiale for at opretholde og skabe synergi mellem 

plads til de øgede vandmængder, plads til dyr og plan-
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ter, beskyttelse af grundvand og mindske udlednin-

gen af klimagasser. Men byernes vækstområder og de 

blå-grønne udviklingsområder er ikke to adskilte størrel-

ser. De skal understøtte hinanden og sikre hinandens re-

alisering: Hvor byen vokser, skal byudviklingen bidrage 

til, at områderne sikres tilgængelighed til grønne områ-

der med mulighed for friluftsliv og bevægelse. Omvendt 

vil en fokuseret indsats for at skabe grønne oplevelses-

muligheder kunne bidrage til at gøre lokalsamfund me-

re attraktive at bosætte sig i.

Når byrådet vil øge skovarealet frem til 2030 til i alt 

8.000 ha er det netop med blik for både de positive ef-

fekter på klima og biodiversitet samt bynære friluftsmu-

ligheder og skovområder, når byen bliver tættere.

Aarhus er rig på rent grundvand, og sådan skal det bli-

ve ved med at være. For at sikre og understøtte byens 

fortsatte vækst skal der kunne indvindes drikkevand af 

god kvalitet inden for kommunegrænsen til alle aarhu-

sianere nu og i fremtiden. Ressourcen er fuldt udnyttet. 

Derfor skal der gøres en målrettet indsats for at fore-

bygge forurening og sikre grundvandsdannelsen.

Ambitionen er, at det er landskabernes tur til at vok-

se ind i byen – at landskaberne i højere grad bliver sty-

rende for byudviklingen. Der skal sikres et positivt sam-

spil mellem landskaber, byens grønne områder, og me-

re beplantning. Vi vil have en grønnere by. Derfor har 

byrådet fokus på at forbedre forholdene for naturen, 

øge områderne med skov, skabe bedre økologiske for-

bindelser og øge biodiversiteten. Både på landet og i 

byerne. Inden for byområderne er der fokus på fremti-

dige parker og grønne områder, og en ny Grøn Norm 

skal sikre, at udearealer får både mere og mere varieret 

beplantning. Samtidig skal tilgængeligheden forbed-

res. Populært sagt handler kommuneplanen både om 

at forbedre benyttelsen og beskyttelsen. Alt sammen i 

et sammenhængende blå-grønt netværk, der gradvist 

kan realiseres, når Aarhus udvikler sig.

■ udfordringer

Der er naturligvis udfordringer ved vores byudviklings-

strategi. Det er mere kompliceret at operere inden for 

det allerede bebyggede miljø. Vi skal ikke bare forhol-

de os til det fremtidige bebyggede miljø, men tage ud-

gangspunkt i det eksisterende. Vi skal skabe samspil 

mellem vandhåndtering, infrastruktur, arkitektur, fælles-

skaber og så videre. Fordi udviklingen sker i den eksiste-

rende by, vil forandringerne i forhold til det kendte bil-

lede af Aarhus også være mere synlige. Der skal derfor 

i højere grad være blik for historien, der skal føres vide-

re på en måde, så den fortsat er synlig og bidrager til 

bykvaliteten for dagens og fremtidens aarhusianere. 
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Vi stiller krav om, at nye projekter bidrager positivt til 

den eksisterende by. Men det kan være vanskeligt at 

lappe på fortidens udeladelser. For eksempel kan vi sy-

nes, at der mangler gadetræer i Aarhus. Men fordi in-

frastrukturen ikke er planlagt til træer – både hvad an-

går disponeringen af pladsen i gaderummet men i høj 

grad også disponeringen under jorden med mange 

kloak-, el- og fjernvarmeledninger mv., som repræsente-

rer store samfundsmæssige værdier – så er det vanske-

ligt og kræver stor omhu at klemme flere træer ind. Det 

er dog ikke umuligt, og denne type udfordringer skal 

der også findes gode løsninger for, uanset at det kræ-

ver mere tid. 

Og så skal vi sikre, at der i fremtidige byudviklingspro-

jekter – både for infrastruktur og byggeri – er et bredere 

syn på, hvad projekterne kan bidrage til. Vi skal i højere 

grad tænke i helheder. En foranderlig verden stiller sta-

dig større krav til det byggede miljø. Det handler om at 

gøre sig klart, hvilken nytte og rolle et projekt skal have 

i den langsigtede udvikling af Aarhus. Vi kommer der-

for til at gå længere end i den traditionelle fysiske plan-

lægning, når vi stiller krav om, at byudviklingen skal bi-

drage til at skabe nye kvaliteter i bred forstand – bå-

de socialt, kulturelt, økonomisk og bymæssigt. Grænser-

ne mellem de ’hårde’ og ’bløde’ planlægningsspørgs-

mål bliver mere flydende. Det stiller krav til tværfaglig-

heden hos os som planlægningsmyndighed og til byg-

herrerne i deres udformning af projekter. For at lykkes 

med dette, skal vi i samarbejde med aarhusianerne de-

finere, hvilke aarhusianske værdier og kvaliteter vi finder 

vigtige at videreudvikle. Det sætter retning for, hvordan 

de fysiske strukturer skal udvikles som middel til at op-

nå værdierne.

Den værdibaserede tilgang til den fysiske planlægning 

afspejler sig i opbygningen af Kommuneplanen.

Kommuneplanen behandler de overordnede værdier 

for Aarhus’ udvikling i de første kapitler, før vi i det sidste 

kapitel kommer nærmere ind på de fysiske strukturer, 

der skal hjælpe udviklingen på vej:

AARHUS – EN BY OG EN BYREGION I VÆKST

Her vil vi især fokusere på, hvordan vores byudviklings-

strategi skal danne grundlag for fremtidig økonomisk 

vækst. Der vil være fokus på vores regionale og natio-

nale rolle og vores samspil med nabokommunerne pri-

mært i Business Region Aarhus.

BYKVALITET OG LIVEABILITY FOR ALLE

Her vil vi især fokusere på, hvordan vores byudviklings-

strategi skal sikre det gode bymiljø og bidrage til, at Aar-

hus bliver en endnu bedre by – en by med høj livskvalitet 

og social balance, hvor alle kan føle sig hjemme.

GEARET TIL STORBY

Her vil vi især fokusere på, hvordan vores byudviklings-

strategi skal udnytte arealressourcerne mest effektivt til 

at sikre de fysiske rammer for den forventede vækst og 

samtidig skabe potentialet for endnu klogere vækst.
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BLÅ-GRØN HOVEDSTRUKTUR 

■ prioritering ■ blå-grønt netværk ■ blå-grønne udviklingsområder

 Vi skal bevare vores skove, strande, naturen og de 
grønne åndehuller, og give plads til nye grønne, re-
kreative områder i by og på landet. Samtidig skal 
vi skabe plads til stigende regnmængder og den 
vilde, uforstyrrede natur. Det gør vi ved at skabe 
sammenhængende løsninger med plads til grønt 
og blåt, til møder mellem mennesker, til liv og til ro 
med udgangspunkt i det smukke, aarhusianske 
landskab.

Den blå-grønne hovedstruktur er den langsigtede visi-

on for at skabe et sammenhængende netværk med en 

positiv udvikling i de grønne, rekreative områder i byen, 

i landskaberne nær byen og i det åbne land og hvor vi 

samtidig håndterer de stigende regnmængder.  

Byudviklingen skal ske i respekt for landskabets struk-

turer. Den blå-grønne hovedstruktur skal udgøre rygra-

den for fremtidig udvikling ved at sikre, at de naturgivne 

forhold nu og på langt sigt er med til at afstikke græn-

serne for byudviklingen. Samtidig skal den blå-grønne 

hovedstruktur være med til at sikre, at vi sammen med 

byudviklingen kan danne rum for samlende mødeste-

der, der samtidig giver plads til vand, natur og biodiver-

sitet og nye rekreative forbindelser. Landskaberne skal 

vokse ind i byerne, og det skal ske i samspillet med kli-

matilpasningen inden for den eksisterende by og i om-

råderne nær byerne. 

Den blå-grønne hovedstruktur består af et blå-grønt 

netværk samt blå-grønne udviklingsområder.

Mens byudviklingen prioriteres i vækstakser og fortæt-

ningspunkter, prioriteres den blå-grønne udvikling i 

et samlet, større netværk for at sikre tilgængelighed til 

sammenhængende blå-grønne områder til gavn for 

mennesker, flora og fauna. Det overordnede blå-grøn-

ne netværk er den langsigtede, strategiske udpegning 

af eksisterende blå-grønne sammenhænge og områ-

der, som skal sikres og udvikles i takt med udviklingen 

af bystrukturerne i Aarhus. En sideordnet udpegning af 

den langsigtede byudviklingsstrategi og den blå-grøn-

ne udviklingsstrategi giver det bedste afsæt for en bæ-

redygtig udvikling, idet udviklingen herved kan ske i et 

samspil mellem by, natur, rekreative interesser, robust-

hed ift. klimaforandringer mv. 

Den blå-grønne hovedstruktur er dermed også et prio-

riteringsværktøj i forbindelse med udmøntningen af kli-

matilpasningsstrategi, Politik for Et grønne Aarhus, her-

under skovrejsning, etablering af stiforbindelser og fri-

luftsområder samt andre kommunale og private til-

tag med potentiale for at skabe mere plads til oplevel-

ser og ophold i det grønne, samt bedre sammenhæng 

mellem grønne områder på tværs af by og land. I de 

blå-grønne udviklingsområder ser vi gode muligheder 

for at skabe nye grønne, rekreative områder, der kan 

understøtte den fremtidige byudvikling. I de blå-grønne 

udviklingsområder kan der skabes synergier på tværs 

af landskabsinteresser, naturbeskyttelseshensyn, fri-

luftsbehov, klimatilpasning og grundvandsbeskyttelse 

– hvor den endelige anvendelse selvsagt er afhængig 

af hensyn til varetagelse af særinteresserne. Udpegnin-

gen viser dermed, hvilke arealer der har særligt poten-

tiale for at styrke den fremtidige overordnede blå-grøn-

ne struktur i samspil med byudviklingsstrategien. 

RETNINGSLINJER 
BGH.1.   Der bør ikke inddrages nye arealer til byud-

vikling inden for det overordnede blå-grøn-

ne netværk udpeget på kortet Blå-grøn ho-

vedstruktur. Der skal skabes bedre sammen-

hæng i netværket med blå-grønne områder, 

og hvor muligt sammentænke interesser in-

den for natur, klimatilpasning og friluftsliv 

med udgangspunkt i de landskabelige hen-

syn. Der skal være fokus på at skabe sammen-
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hæng i netværket på tværs af by og landom-

råder. 

BGH.2.   Inden for de blå-grønne udviklingsområder 

skal i særlig grad prioriteres projekter, der går 

på tværs af interesser inden for natur, frilufts-

liv og klimatilpasning. Dette skal ske med ud-

gangspunkt i de landskabelige hensyn. De 

blå-grønne udviklingsområder er udpeget på 

kortet Blå-grøn hovedstruktur og udpegnings-

kriterier for de respektive områder fremgår af 

afsnittets Redegørelse.

REDEGØRELSE
Som bagtæppe for den blå-grønne hovedstruktur fin-

des en lang række udpegninger med hovedsigte på de 

blå-grønne interesser: 

• Naturbeskyttelsesinteresser

• Landskabsinteresser

• Friluftslivsinteresser

• Klimatilpasning med forsinkelse af vand i det åb-

ne land

• Lavbundsarealer

• Grundvandsinteresser

• Byparker og grønne områder

• Blå-grønne forbindelser

Til hver interesse er der lavet områdeudpegninger med 

retningslinjer for arealanvendelsen i områderne. Det er 

beskrevet i afsnittene for de enkelte særinteresser. 

En lang række af interesserne har overlap i udpegnin-

gerne, hvilket er udtryk for, at der her skal arbejdes for 

at skabe synergier i interessevaretagelsen. Det vil sige, 

at der eksempelvis i et område med sammenfald mel-

lem interesser inden for landskabs- og naturbeskyttel-

se samt friluftsliv, kun kan etableres for friluftsanvendel-

ser, der ikke påvirker landskab, flora og fauna negativt. I 

samme område vil et naturgenopretningsprojekt skulle 

tilpasses landskabet og understøtte friluftsmuligheder, 

hvilket kunne være i form af en sti igennem området. 

Anvendelsesmulighederne vil dermed være dikteret af 

de forskellige interesser i forening. Det betyder, at der i 

projekterne skal være et bredt syn på, hvad projekter-

ne kan bidrage til med udgangspunkt i beskyttelses-

hensyn og potentialer inden for de respektive interes-

seområder. Dette skal ikke ses som et benspænd, men 

et godt udgangspunkt for at skabe stedsspecifikke løs-

ninger og dermed bidrage til variationen inden for den 

overordnede blå-grønne hovedstruktur.  

Idrætsanlæg, som  f.eks. fodboldbaner, med væsent-

lig terrænregulering, vil som udgangspunkt ikke kunne 

placeres i det blå-grønne netværk. 
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I det følgende gennemgås de interesser, som har ligget til grund for udpegningen af de enkelte udviklingsom-

råder. Kommende projekter vil i videst muligt omfang skulle skabe positivt samspil mellem disse interesser.
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ET GRØNNERE AARHUS MED MERE BLÅT

■ parker ■ kvalitet ■ bytræer ■ grøn merværdi ■ blå-grønne forbindelser ■ vild bynatur ■ regnvand  

■ friluftsområder

Aarhus skal være en endnu grønnere by og kom-
mune. Derfor skal vi give plads til bynaturen og fri-
luftsmulighederne, sikre de grønne områder i den 
tætte by og sikre plads til nye parker og grønne 
områder i takt med, at byen vokser. Vi skal sam-
men øge kvaliteten af det grønne. Vi aarhusianere 
skal værne om træerne i byen – og plante flere, når 
muligheden byder sig. Og alt dette skal spille sam-
men med vores klimatilpasning og vores håndte-
ring af de stigende regnvandsmængder. Vandet 
skal være synligt både i oplandet og i bybilledet og 
give liv og værdi.

Grønne arealer og grønne elementer i byen gør byen 

bedre at bo og leve i. Det grønne øger kvaliteten af by-

ens rum, forbedrer luftkvaliteten og dæmper oplevel-

sen af støj. Der er samtidig en tæt sammenhæng mel-

lem, hvor langt der er fra bolig til grønt område, og 

hvor ofte man kommer ud i naturen, hvilket igen smit-

ter af på både det mentale og fysiske helbred. Den kor-

te afstand gør det simpelthen lettere at vælge den ak-

tive livsstil. Endelig reducerer grønne arealer problemer 

med oversvømmelser, fordi grønne arealer kan håndte-

re de stigende vandmængder, når de indrettes rigtigt. 

Byrådet har derfor en ambition om at gøre byen grøn-

nere i takt med, at byen vokser og bliver tættere. Det be-

tyder, at byudviklingsprojekter skal bidrage til en grøn-

nere by. Det kan være i form af flere træer, grønne tage, 

en ny lommepark eller et kvalitetsløft i en nærliggende 

park. Mulighederne er mange.

Med grønt menes både grønne arealer og beplant-

ning. I byområderne vil det kunne være beplantede op-

holdsarealer eller kantzoner, parker og byrum, hvor træ-

er og buske har fået fremtrædende plads. Hvor projek-

terne tilskriver det, kan det være særlig vejbeplantning, 

vejbede/regnbede over facader med klatreplanter e.l.  

(dog ikke grønne tage, da de ikke bidrager til den vi-

suelle sammenhæng). I landområderne vil det ’grøn-

ne’ bestå i en ekstensiv udnyttelse af arealet til fordel for 

buske, træer, enge, moser. Alt i alt at den vilde, naturlige 

beplantning er fremherskende. Skovrejsning kan også 

bidrage positivt i en del tilfælde. 

Med Blåt menes arealer, der enten permanent eller lej-

lighedsvis står med synligt vand. Arealerne kan også 

være hovedsageligt grønne i deres udtryk men sam-

tidig våde og derfor have en vigtig funktion ift. vand-

håndtering,  f.eks. vådområder, filteranlæg og rodzone-

anlæg. 

Opholdsmuligheder spænder over siddepladser på 

bænke (eller væltede træstammer afhængig af stedet) 

til aktivitetsmuligheder så som træningsfaciliteter eller 

fælleshaver i byen og bålplads eller madpakkehus på 

landet. 

■ parkerne og de grønne områder i byerne

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på parker-

nes betydning som byboernes udendørs opholdsrum 

i de områder, hvor byen bliver tættere. Byrådet vil der-

for sikre, at de eksisterende parker fastholdes i deres 

fulde udstrækning som ubebyggede grønne arealer 

med offentlig adgang. Med parkerne mener vi de are-

aler, der gennem planlægningen er udlagt til rekreati-

ve anvendelser i form af byparker og grønne områder 

med offentlig adgang samt områder udlagt til offent-
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lige formål i form af kirkegårde. Betegnelsen Park dæk-

ker bredt fra det sirligt holdte anlæg til de grønne områ-

der, hvor vi giver naturen mere frit spil. Det naturlige, vil-

de udtryk må gerne få plads også i vores byer til gavn 

for flora og fauna og nære naturoplevelser for de besø-

gende. Der vil være mulighed for at udvikle de forskel-

lige former for parker til andre rekreative anvendelser, 

så længe det ikke forringer arealets grønne karakter og 

opholdsmulighederne. 

Vi vil også sikre plads til nye byparker. Når vi byom-

danner og planlægger nye, større byområder, vil vi stil-

le krav om, at der udlægges nye grønne områder med 

bynatur og mødesteder som ikke bare kommer det nye 

byområde men også nabokvarterene til gavn. Læs me-

re om det i afsnittet Fælles om pladsen. 

Muligheden for at forbedre og tilføje nye grønne sam-

menhænge skal generelt sættes i spil og planlægnin-

gen af de grønne områder skal tage højde for vandets 

strømningsveje og forbedre håndteringen af de øgede 

regnvandsmængder.

■ friluftsområder

Med byens udvikling er der opstået et større behov for 

at sikre landskabskilerne som et sammenhængende 

netværk af grønne områder, søer, vandløb og natur. 

Vi bliver flere aarhusianere og behovet for arealer til fri-

luftsoplevelser og rekreative muligheder i landområder-

ne stiger. De bynære og meget besøgte rekreative om-

råder, som Marselisborg Skov, og Brabrand sø skal sup-

pleres med nye muligheder for friluftsoplevelser, så be-

søgspresset fordeles bedre. 

Friluftsområderne omfatter de eksisterende grønne om-

råder i det åbne land med fokus på friluftsliv og med 

offentlig adgang. Med udpegningen sikrer vi, at area-

lerne forbeholdes rekreative anvendelser. 

Samtidig udpeger vi potentielle friluftsområder, hvor 

vi ønsker og ser muligheder for gode synergier mellem 

planter, dyr, klimatilpasning og friluftsoplevelser. Områ-

derne er netop udpeget, så de kan understøtte byom-

råder med bedre adgang til bynær natur, skov og fri-

luftsliv, samtidig med vi  f.eks. sikrer plads til ekstrem-

regn, beskytter grundvandet eller de kulstofrige jorder, 

der binder CO2. Nogle steder er der sammenfald mel-

lem beskyttelsesinteresserne og uudnyttede oplevel-

sesmuligheder, vi ønsker at bringe i spil. Andre steder 

mangler byområder nærhed til fælles, grønne områder 

og adgang til landskaberne, og her kan nye friluftsom-

råder styrke lokalsamfundet.  Friluftsområderne bliver 

dermed en væsentlig del af den langsigtede, bæredyg-

tige udvikling af Aarhus. 

Eksempler på mindre anlæg i friluftsområder

• Midlertidige anlæg til skovbørnehaver

• Spejderhytter med offentlig adgang til udearea-

ler.

• Klimatilpasningsanlæg udformet med rekreative 

benyttelsesmuligheder. 

• Urban farming med offentlig adgang (mindre 

dyrkningslodder med mindre fællesskur).

Der vil være forskel på, hvordan man kan benytte fri-

luftsområderne. Nogle områder kan kun anvendes på 

naturens præmisser, og andre vil være indrettet til for-

skellige former for friluftsliv - cykling, udflugtssteder og 

lignende. Men alle tilbyder en mulighed for rekreative 

oplevelser. 

■ grønne interesseområder

Selv om man bor i et parcelhusområde, og har sin egen 

grønne have, kan der alligevel være behov for nærhed 

til større, fælles grønne områder, hvor man kan løbe en 

tur eller møde sine naboer. 

Ligesom vi udpeger potentielle friluftsområder, så sæt-

ter vi også fokus på at skabe grønne mødesteder i by-

områder, der mangler nærhed til byparker eller frilufts-

områder. Det sker ved udpegningen af Grønne interes-

seområder, som du kan læse mere om i afsnittet Fælles 

om pladsen.

■ blå-grønne forbindelser

De blå-grønne forbindelser tager udgangspunkt i de 

landskabelige træk og er udpeget på tværs af by- og 

land. Udpegningerne skal understøtte en større forbun-

dethed mellem eksisterende og potentielle områder med 

grønt, vand, natur, rekreative ruter og opholdsmuligheder.
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Udpegningerne skal også være med til at sikre, at kom-

mende planlægning tager hensyn til vandets naturlige 

strømningsveje. I Aarhus’ markante topografi vil en klog 

placering og indretning af de grønne og blå elemen-

ter både i oplandet og i byudviklingsprojekter medvir-

ke til, at oversvømmelser kan undgås og ikke gives vi-

dere til naboen. Byparker og grønne områder har, med 

den rigtige indretning, et stort potentiale for at gøre by-

en mere robust over for kraftig nedbør. 

Mange steder indgår vandet allerede i byens grønne 

områder,  f.eks. i Åbyhøj, i Botanisk Have og i Universi-

tetsparken, og det har en naturlig forklaring: De våde 

arealer var i sin tid både vanskelige at dyrke og at byg-

ge på, og de fik derfor lov at ligge hen. De kan nu be-

tragtes som de historiske blå-grønne områder i bybille-

det.

Selv om det er blevet teknisk muligt både at dyrke og 

bygge på våde arealer, giver det god mening at tage 

ved lære af historien og ikke bruge unødige ressourcer 

på at styre vandet – men fortsat lade de våde arealer 

give liv og værdi til byen i form af mere grønt og blåt. 

De blå-grønne forbindelser understøtter en robust og 

bæredygtig udvikling, og med udpegningen introduce-

rer vi en langsigtet plan, hvor realiseringen vil ske over 

de næste mange år i takt med, at vi udvikler byen. Vi-

sionen er et sammenhængende netværk af blå-grøn-

ne forløb, men i realiteten vil sammenhængen ikke alle 

steder være lige synlig, da realiseringen afhænger af, at 

konkrete projekter og byforandringer bidrager til struk-

turen med blå og grønne elementer. 

 

Hvis vi skal lykkes med at binde det blå og grønne sam-

men, er der derfor behov for at aarhusianerne selv bi-

drager de steder, hvor der ikke sker byforandringer. Det 

kan f.eks. være med grønne forhaver og regnbede.

■ gentænk de grønne rum

Skal vi lykkes med at skabe en grønnere by, skal vi gø-

re det sammen. Og vi er godt på vej. Aarhus er fyldt 

med grønne medborgere, der er parate til at engagere 

sig. Folk, der starter en byhave i den lokale park, passer 

blomsterbede i Botanisk Have og meget, meget mere.

Det er ikke kun i den tætte by, der ses eksempler på at 

gentænke byens rum og skabe nye, grønne mødeste-

der. Også aarhusianerne uden for den tætte by kig-

ger på deres lokalområde med friske øjne og forfølger 

ønsker og behov til områdets udvikling. Det sker bl.a. i 

form af haverne i Brabrand Fællesgartneri og kogræs-

serlaugene, som vi efterhånden har mange af rundt i 

Aarhus Kommune. Ofte er der arealer i byerne, der ik-

ke længere bliver brugt som planlagt, og en ny anven-

delse vil give området mere kant og identitet. Det gæl-

der blandt andet nogle grønne områder, som hverken 

har et særligt naturindhold eller rekreativt indhold. Her 

er lokalområdet velkomment til at nytænke områdernes 

grønne indhold. 

■ flere træer

Vi vil også sikre bedre sammenhæng mellem landska-

berne og byernes grønne områder. Landskaberne og 

naturen skal vokse ind i byområderne langs veje og sti-

forbindelser også i form af en vildere bynatur.

Træer langs befærdede, offentlige veje har en særlig 

værdi, fordi de skaber en grøn oplevelse for de man-

ge trafikanter. Ud over den æstetiske værdi af gade-

træer, grønne byporte og grøftekantsvegetation bidra-

ger planterne som spredningskorridorer og som regn-

vandshåndtering – ved at forsinke vandet, optage det 

og fordampe det. 

Det kræver en særlig indsats at bevare og beskytte eksi-

sterende store og gamle træer, da de ikke er lette at er-

statte. Det gælder især i de tætte byområder. Der kan let 

gå op mod 20-30 år, før et nyt træ opnår den samme 

grønne kvalitet og evne til at optage CO2 og partikel-

forurening som et eksisterende gammelt træ. Vi vil ha-

ve fokus på, at træerne så vidt muligt bevares eller om 

nødvendigt erstattes, mens byen udvikler sig. Det gæl-

der eksempelvis ved renovering og udvidelse af eksiste-

rende veje og andre infrastrukturprojekter som letba-

nen og ved byomdannelse og fortætning.
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RETNINGSLINJER
Parkerne og de grønne områder i byerne

GMB.1.   Områder udpeget som ’Byparker og grønne 

områder’ samt ’kirkegårde’ på kortet Et grøn-

nere Aarhus med mere blåt, skal som mini-

mum bevares i sin fulde udstrækning og skal 

fastholdes som et ubebygget grønt areal med 

offentlig adgang. Det enkelte grønne område 

og kirkegårde kan ændres i sin afgrænsning, 

når det sker i forbindelse med en helhedsplan-

lægning for et større område, såfremt der i til-

knytning til det eksisterende område kan til-

lægges et i størrelse og kvalitet tilsvarende 

areal.

GMB.2.  Ved helhedsplanlægning for udsatte og sær-

ligt udsatte boligområder kan en del af en ud-

peget ’Bypark og grønne områder’ bebygges 

under følgende forudsætninger: 

• At det ikke er muligt at rokere om på bypar-

kens areal jf. GMB.1.

• At der er tale om en mindre del af parken

• At der er sikret merværdi gennem helheds-

planlægningen for hele parkområdet, bolig-

området og naboområderne. 

• at den tilbageværende del skal opgraderes 

væsentlig mht. rekreativ, biologisk og æstetisk 

værdi, herunder mangfoldig og tryg brug af 

parken. 

• At der er sikret både etablering og vedlige-

hold/drift for den opgraderede del af parken  

GMB.3.  Områder udpeget som ’Byparker og grønne 

områder’ kan ændres og udvikles til nye for-

mer for rekreativ anvendelse, men skal fast-

holdes som et ubebygget grønt areal med of-

fentlig adgang, hvor ændringerne ikke må for-

ringe områdets grønne karakter og rekreative 

muligheder, herunder opholdsmuligheder.

GMB.4.  I ’Byparker og grønne områder’ skal anlæg til 

håndtering af ekstremregn øge den rekrea-

tive, biologiske og æstetiske værdi af arealet, 

og kun være til håndtering af vand fra offent-

lige arealer. Anlæg til håndtering af hverdags-

regn skal ikke placeres i områder udpeget 

som ’Byparker og grønne områder’. Det kan 

kun ske under forudsætning af, at der er tale 

om vand fra offentlige arealer fra et større op-

land, hvor det i en samlet regnvandsdispositi-

onsplan vurderes at være den bedste løsning, 

som samtidig øger den rekreative, biologiske 

og æstetiske værdi af byparken eller det grøn-

ne område. 

Blå-grønne forbindelser

GMB.5.  Planlægning i de blå-grønne forbindelser skal 

medvirke til at sikre større visuel og fysisk for-

bundethed mellem eksisterende og potentiel-

le områder med grønt, vand, natur, rekreative 

ruter og opholdsmuligheder, fritidsfaciliteter 

mv. Planlægningen skal tage udgangspunkt i 

de landskabelige træk og videreføre naturgiv-

ne sammenhænge. De blå-grønne forbindel-

ser er udpeget på kortet Et grønnere Aarhus 

med mere blåt.

GMB.6.   Inden for de udpegede blå-grønne forbindel-

ser skal klimatilpasning foretages med synligt 

vand og grønt med fokus på synergieffekter, 

for eksempel inden for natur, friluftsliv, rekrea-

tive forbindelser, sundhed og CO2-reduktion. 

Valget af klimatilpasningsløsning med mer-

værdi skal ske med udgangspunkt i udfordrin-

ger og potentialer det pågældende sted.

GMB.7.   Der må ikke ske bebyggelse eller etableres an-

læg og befæstelse, der kan udgøre en barrie-

re for sammenhængen i og tilgængeligheden 

til de blå-grønne forbindelser. Oplevelsen af at 

opholde sig og bevæge sig i et blå-grønt miljø 

skal sikres.

GMB.8.  Væsentlige eksisterende barrierer for forbun-

detheden i de blå-grønne forbindelser bør 

fjernes i forbindelse med planlægning for æn-

dret anvendelse eller ved anlægsprojekter i 

området.
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Beplantning og træer 

GMB.9.  I alle lokalplaner skal der indarbejdes bestem-

melser om beplantning, der sikrer grønne kva-

liteter. Sikringen af grønne kvaliteter omfatter:

• At øge biodiversitet ved at forbedre og udvik-

le eksisterende og nye grønne områder som 

levesteder og spredningskorridorer for dyr og 

planter.

• At bevare og beskytte store og gamle træ-

er samt værdifulde beplantninger. Hvis det er 

nødvendigt at fælde store og gamle træer, 

skal der plantes nye. Hvis erstatningstræerne 

ikke kan plantes tæt ved de fjernede, skal træ-

erne plantes inden for lokalområdet.

• At plante nye træer eller etablere anden be-

plantning, som samlet giver grøn merværdi til 

byggeriet og til byen. Der skal plantes forskelli-

ge arter, og nye træer skal sikres plads og go-

de vilkår, så de kan vokse sig store og gamle.

GMB.10.  Det nuværende antal af bytræer skal bevares 

på kommunale arealer inden for Ringgaden. 

Hvor det ikke er muligt at bevare træerne, skal 

de erstattes af dobbelt så mange nye træer, 

som plantes inden for Ringgaden. 

Friluftsområder

GMB.11.  Områder udpeget som f riluftsområder og po-

tentielle friluftsområder på kortet Et grønnere Aarhus 

med mere blåt skal overvejende anvendes til almene, 

rekreative friluftsformål.

GMB.12.  De udpegede friluftsområder skal friholdes for 

byudvikling, herunder også større idrætsan-

læg med væsentlig terrænregulering og tekni-

ske anlæg.

GMB.13.  De potentielle friluftsområder bør friholdes for 

byudvikling, herunder også større idrætsan-

læg med væsentlig terrænregulering og stør-

re tekniske anlæg. Undtaget herfra er anlæg 

til regnvandshåndtering, der bearbejdes til 

at højne områdets rekreative, biologiske og 

æstetiske værdi.

GMB.14.  Inden for de potentielle friluftsområder skal 

prioriteres funktioner, der bidrager til at styrke 

områdets rekreative karakter såsom skov, sø-

områder, ekstensivt dyrkede områder, natur-

områder mv.

GMB.15.  Der kan etableres mindre anlæg til friluftsom-

rådernes drift og anvendelse og tillades be-

grænset udvidelse af eksisterende friluftsan-

læg, hvis det efter en konkret vurdering ikke er i 

konflikt med øvrige anvendelses- og beskyttel-

sesinteresser.

GMB. 16.  Adgang til friluftsområderne skal opretholdes 

og forbedres, for eksempel ved etablering af 

stier.

GMB.17.  Friluftsområderne skal som udgangspunkt 

planlægges og udvikles i samarbejde med lo-

kale brugergrupper for at sikre den største lo-

kale rekreative og naturmæssige værdi.
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REDEGØRELSE 
BYPARKER OG GRØNNE OMRÅDER SAMT KIRKE-

GÅRDE

Hensigt med udpegningen

Udpegningen af Byparker og grønne områder danner 

udgangspunkt for retningslinjer om beskyttelse af are-

alernes udstrækning, og under hvilke forudsætninger 

ændringer kan tillades.

Områder udpeget til ’Byparker og grønne områder’ og 

som ’kirkegårde’ skal fastholde arealet i sin fulde ud-

strækning som ubebygget grønt areal. For kirkegår-

de vil det i praksis betyde, at kirkegårde skal fastholdes 

som grønne ubebyggede arealer ud over det til driften 

nødvendige. 

Hvis der ønskes ændringer i de udpegede byparker 

og grønne områder til nye former for rekreativ anven-

delse, kræver det fortsat fastholdelse som ubebygget 

grønt areal med offentlig adgang, hvor ændringer ikke 

må forringe områdets grønne karakter og rekreative 

muligheder, herunder opholdsmuligheder. Mindre 

skaterbaner, mindre boldbure, befæstede arealer 

ved legepladser vil fortsat kunne etableres, hvis det 

vurderes ikke at begrænse den grønne karakter og 

opholdsmuligheder væsentligt, hvilket bl.a. er afhængig 

af, hvor brugt parken i øvrigt er. 

I Aarhus Kommune er flere boligområder kategoriseret 

som udsatte områder eller særligt udsatte områder. I 

disse områder kan bl.a. være udfordringer med, at om-

råderne ikke opleves som trygge og ikke opleves som 

en integreret del af det øvrige Aarhus, fordi områderne 

i deres bebyggelses- og beplantningsstruktur mv. lukker 

sig om sig selv. Der vil i nogle tilfælde laves planer for fy-

siske ændringer i områderne. I disse tilfælde kan omfor-

deling af byparker og grønne områder være en mulig-

hed for at sikre åbenhed og større udveksling med de 

omliggende byområder, hvilket er en generel mulighed 

under særlige hensyn jf. GMB.1. Kun for de udsatte og 

særligt udsatte boligområder vil hensynet til at forbedre 

vilkår i disse boligområder kunne bevirke, at mindre de-

le af byparker/grønne områder inddrages til bebyggel-

se. Det skal sikres, at den resterende del af byparken til-

føres en højere kvalitet og større tryghed, og at der ge-

nerelt tilføres merværdi for boligområdet, parkområdet 

og naboområderne. Dette skal sikres i forbindelse med 

helhedsplanlægningen for området, som både skal sik-

re etablering og vedligeholdelse. 

Regnvandshåndtering af ekstremregn i byparkerne 

og de grønne områder kan tillades, når der er tale om 

et anlæg med rekreativt, grøn bearbejdning, herun-

der også befæstede, nedsænkede mindre boldbure/

skaterbaner e.l. med grønne omgivelser – og der er ta-

le om vand fra offentlige arealer/almen interesse. An-

læg af  f.eks. fodboldkunstgræsbaner, som kan hånd-

tere skybrudsregn, er i en størrelsesorden, som er at be-

tragte som anvendelsesændring til idræt, hvilket vil væ-

re i strid med retningslinjen om at fastholde de udpe-

gede byparker og grønne områders fulde udstrækning. 

Håndtering af hverdagsregn skal som udgangspunkt 

ikke optage plads i områderne. Kun i undtagelsestilfæl-

de, hvor der er tale om, at håndteringen er af almen in-

teresse fra et større opland, og hvor placering ikke er 

muligt andre steder, samt at anlægget bearbejdes til 

at have grøn, rekreativ værdi. Dvs. håndtering af vand 

udelukkende fra private byudviklingsområder i de eksi-

sterende byparker vil ikke være muligt. Hvorvidt der væl-

ges en løsning med permanent vandspejl vil være af-

hængig af en konkret vurdering af parkens øvrige brug 

og karakter. 

Sådan er kortet udarbejdet

Udpegning af byparker og grønne områder har fokus 

på de områder i Aarhus Kommune, som på nuværen-

de tidspunkt er eller er planlagt til at være byparker eller 

grønne områder med offentlig adgang. Udpegningen 

indeholder dermed grønne områder/byparker med of-

fentlig adgang, som ikke indgår i kommuneplanens 

rammer (eksempelvis Ceresparken). Den offentlige ad-

gang er sikret på anden vis. 
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I Aarhus Kommune er status på byparker og grønne områder med opholdsmuligheder pr. 1/4 2021: 

Opgørelsen omfatter ikke: 

• Nærrekreative grønne fællesområder og private 

opholdsarealer i tilknytning til beboelsesområder 

medmindre der udtrykkeligt er sikret adgang for 

offentligheden. 

• Offentlige byrum rammebelagt som Rekrea-

tivt område (bypark/grønt område), der ikke har 

grøn karakter. Dette omfatter byrum som den in-

dre del af Aarhus Å strækningen, som har meget 

urban karakter uden nævneværdig beplantning. 

Disse byrum tilbyder andre rekreative kvaliteter, 

men kan i praksis ikke betegnes som grønne.  

• Kolonihaveområder, da de kun tilbyder offentlig 

adgang på stier uden grønne opholdsmulighe-

der, og derfor kan sidestilles med parcelhusom-

råder, hvor det grønne også er privat. Koloniha-

ver behandles dermed udelukkende med eksiste-

rende retningslinjer i kommuneplanens afsnit Fri-

tidsliv.

• Boldbaner, golfbaner og andre klubanlæg

• Områder udlagt som rekreative områder i kom-

muneplanen, men som i sin helhed på nuværen-

de tidspunkt ikke er opholdsegnede, da hele om-

rådet henligger som krat, på skråningsareal eller 

lignende. Områderne er frasorteret, enten fordi 

de aldrig vil kunne blive opholdsegnede (støjvol-

dene i Tranbjerg) eller for at give incitament til at 

løfte det til at have en rekreativ værdi, så de kan 

bidrage til at give aarhusianerne bedre tilgænge-

lighed til et grønt område. Det sidstnævnte dre-

jer sig helt konkret om området mellem Strandve-

jen og Sydhavnsgade. Området vil fortsat være 

rammebelagt til rekreative områder (park/grønt 

område), idet hensigten er, at området med tiden 

skal udvikles til et grønt område med rekreativt 

indhold og offentlig adgang.    
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I udpegningen af Byparker og grønne områder ind går følgende 11 områder, hvor der er iværksat afklaring af grundlag 

for en evt. planlægning for udvikling/om dannelse eller er igangsat planlægning, som forventes at blive prioriteret frem 

for udpegningen til Bypark og grønne områder. Ud over de 11 områder vil det igangværende arbejde med at lave en ud-

viklingsplan for Kongelunden evt. kunne føre til, at de udpegede områder til byparker og grønne områder reduceres af 

hensyn til mulighederne for etablering af nyt stadion eller gennemførelse af andre tiltag i udviklingsplanen.

Område 2: Musikhusparken

Overlap med område under planlægning til:

Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum i Musik-

husparken, Aarhus City’, Lokalplan 1160.

Der pågår også overvejelser om indretning af Musik-

husparken, og hvordan der skabes bedre sammen-

hæng med Rådhusparken. 

Udpegningen af Bypark og grønne områder vil kunne 

reduceres i forbindelse med den konkrete lokalplansag 

med kommuneplantillæg. 

Område 12: Tranbjerg Syd 

Overlap med område under planlægning til boligud-

vikling:

Tingskov Allé, Tranbjerg, Lokalplan X069

Lokalplanen vil muliggøre delvis bebyggelse af områ-

det, mens den tilbageværende del af parkarealet/grøn-

ne område skal sikres højnet kvalitet jf. retningslinje 22 i 

Kommuneplan 2017, som var gældende på tidspunktet, 

hvor lokalplanen blev sat i gang.

Udpegningen af Bypark og grønne områder vil kunne 

reduceres i forbindelse med den konkrete lokalplansag 

med kommuneplantillæg.  

Område 37: Hørgårdsparken

Overlap med område under afklaring til:

Krydsningsstation, regnvandsbassin og plejeboliger på 

Hørgårdsvej 950, Lokalplan X070

Lokalplanen vil muliggøre plejeboliger mv. i del af om-

rådet, mens den tilbageværende del af parkarealet/

grønne område skal sikres højnet kvalitet jf. retningslin-

je 22 i Kommuneplan 2017, som var gældende på tids-

punktet, hvor lokalplanen blev sat i gang.

Udpegningen af Bypark og grønne områder vil kunne 

reduceres i forbindelse med den konkrete lokalplansag 

med kommuneplantillæg. 
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Område 61: Neder Mårslet, del 1 Eskegårdsvej,  

Malling

Overlap med igangsat lokalplansag for boligudbyg-

ning:

Boligområde ved Eskegårdsvej 8, Mårslet, Lokalplan 1161

Lokalplanen vil muliggøre vejanlæg i del af området, 

mens den tilbageværende del af parkarealet/grøn-

ne område skal sikres højnet kvalitet jf. retningslinje 22 i 

Kommuneplan 2017, som var gældende på tidspunktet, 

hvor lokalplanen blev sat i gang.

Udpegningen af Bypark og grønne områder vil blive re-

duceret i forbindelse med den konkrete lokalplansag 

med kommuneplantillæg.  

Område 94: Grønt område, Lisbjerg Nord

Overlap med igangsatte lokalplansager for:

Etablering af forbindelsesvej, Ny Høgemosevej, Lokal-

plan 1156, 

Boligområde nord for Lisbjerg Skolevej, Lokalplan 1146

Lokalplanerne vil muliggøre vejanlæg i dele af områ-

det, mens den tilbageværende del af parkarealet/grøn-

ne område skal sikres højnet kvalitet jf. retningslinje 22 i 

Kommuneplan 2017, som var gældende på tidspunktet, 

hvor lokalplanen blev sat i gang.

Udpegningen af Bypark og grønne områder vil kunne 

reduceres i forbindelse med de konkrete lokalplansager 

med kommuneplantillæg.

Område 139: Kolt Østervej, Bavneparken

Overlap med område under planlægning til:

Boligområde mellem Kolt Østervej og Koltvej, Lokalplan 

1021

Udpegningen af Bypark og grønne områder vil kunne 

reduceres i forbindelse med den konkrete lokalplansag 

med kommuneplantillæg.  

Område 153: Lisbjerg Fælled

Lisbjerg Fælled består af kommuneplanrammeområ-

derne 260653RE og 260613RE. 

Den byrådsvedtagne ’Udviklingsplan,Lisbjerg– en del 

af Aarhus midt i landskabet, August 2018’disponerer en 

del af rammeområde 260653RE til byggefelter mv. Ud-

pegningen af Bypark og grønne områder vil kunne re-

duceres i forbindelse med konkrete lokalplansager med 

kommuneplantillæg.  



Temaplan om - Et grønnere Aarhus med mere blåt              43

Område 156: Lisbjerg Nord

Overlap med igangsat planlægning for boligudbyg-

ning:

Boligområde nord for Lisbjerg Skolevej, Lokalplan 1146

Lokalplanen vil muliggøre vejanlæg i del af området, 

mens den tilbageværende del af parkarealet/grøn-

ne område skal sikres højnet kvalitet jf. retningslinje 22 i 

Kommuneplan 2017, som var gældende på tidspunktet, 

hvor lokalplanen blev sat i gang.

Udpegningen af Bypark og grønne områder vil blive re-

duceret i forbindelse med den konkrete lokalplansag 

med kommuneplantillæg.  

Område 179: Amtssygehuset

Overlap med forslag til Udviklingsplan for omdannelse 

af Amtssygehuset. 

Udpegningen af Bypark og grønne områder vil kunne 

ændre afgrænsning i forbindelse med konkrete lokal-

plansager med kommuneplantillæg.  

Område 181: Grøndalsvej

Overlap med mulig plan under afklaring:

Grøndalsvej 3+10, 8260 Viby J, Lokalplan Z123

Udpegningen af Bypark og grønne områder vil kunne 

ændre afgrænsning i forbindelse med den konkrete lo-

kalplansag med kommuneplantillæg.  

Område 200: Tangkrogen

Overlap med område under afklaring:

Marselisborg Lystbådehavn, alternativ 1 og 2, Lokalplan 

X117 og X118

Udpegningen af Bypark og grønne områder vil kunne 

ændre afgrænsning i forbindelse med den konkrete lo-

kalplansag med kommuneplantillæg.
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BLÅ-GRØNNE FORBINDELSER

Hensigt med udpegningen

Udpegningen af blå-grønne forbindelser skal under-

støtte større forbundethed mellem eksisterende og po-

tentielle områder med beplantning, parker, grønne om-

råder, vand, natur, rekreative ruter og opholdsmulighe-

der. Udpegningen skal understøtte en planlægning, der 

tager udgangspunkt i de landskabelige træk og vide-

refører naturgivne sammenhænge. Dermed medvirker 

udpegningen også til at sikre en robust og bæredygtig 

by, forstæder og opland som samtænker plads til mere 

vand og mere grønt i det åbne land og i byrummene – i 

et sammenhængende netværk.  

Et sammenhængende netværk, der forbinder blå-grøn-

ne områder vil være til gavn for den oplevede bykvali-

tet, hvor mennesker beviseligt får øget sundhed af nær-

hed til det grønne og bevæger sig længere omkring, 

hvis det sker i interessante omgivelser. De blå-grønne 

forbindelser går på tværs af byområder, og på tværs 

af by og land, fordi de i høj grad følger vandets veje, og 

dermed landskabet. Det bygger dermed på de natur-

givne og stedbundne kvaliteter, og lægger op til mere 

naturbaserede løsninger i vandhåndteringen og tilgan-

gen til at skabe mere grønt. En bedre sammenhæng 

mellem grønne og våde områder på tværs af byområ-

der vil også bidrage til spredningskorridorer for byna-

turen. 

Der er tale om en langsigtet plan, hvor realisering vil ske 

gradvist over de næste 30-50 år, måske mere, da reali-

seringen primært sker i forbindelse med konkrete byud-

viklingsprojekter. Realiseringen kan ske via byforandrin-

ger eller større projekter, som kan bidrage ind i struktu-

ren. De steder, hvor der ikke er den type af ændringer, 

vil realiseringen i høj grad være afhængig af, at aarhu-

sianerne selv bidrager; det kan f.eks. være via forhaver, 

grønne erhvervsarealer og kantzoner med variationer 

af træer, buskads, åbent vand, blotlagt jord og blom-

strende arealer, regnbede eller andet. Det må gerne 

være et naturligt udtryk. 

Inden for strukturen udlagt med de blå-grønne forbin-

delser vil det fortsat primært være kommuneplanram-

merne og retningslinjerne for særlige hensyn/delele-

menter, der vil være styrende for udnyttelsen (f.eks. for 

oversvømmelsestruede områder eller naturbeskyttel-

sesområder). Den udpegede struktur og retningslinjer 

herfor bidrager med kravet om, at der skabes større vi-

suel og fysisk forbundethed mellem eksisterende og po-

tentielle områder med grønt, vand, natur, rekreative ru-

ter og opholdsmuligheder (se faktaboks). Forbindelses-

udpegningen udgør ikke en forbudszone mod bygge-

ri og anlæg. Der skal ved udformningen og disponerin-

gen i projekterne dog sikres, at projekterne bidrager til 

sammenhængen i forbindelsen og styrker forbindelser-

nes grønne/blå karakter og tilgængeligheden i forbin-

delsen. Minimumskravene til omfang af beplantning 

mv.  er stedsspecifikt. Det handler grundlæggende om 

at skabe en klar fornemmelse af sammenhæng mellem 

de grønne elementer og mulighed for at bevæge sig i 

denne sammenhæng. Barrierevirkning i form af afskæ-

rende bygninger og mure skal undgås, mens eksiste-

rende skal søges bearbejdet til en grøn karakter. Den vi-

suelle sammenhæng kan i større projekter skabes ved 

hjælp af ensartet byinventar eller andre gennemgåen-

de træk i beplantningen. Men da der er tale om en step-

by-step tilgang, hvor realiseringen sker gradvist, så kan 

det være vanskeligt. 

I byområderne vil forbindelserne primært blive realise-

ret i takt med, at der sker byomdannelse og infrastruk-

turændringer, herunder at forsyningerne har lednings-

arbejder eller foretager klimatilpasning. I landområ-

derne vil forbindelserne primært kunne realiseres, hvis 

arealerne inddrages til byudvikling eller andre projek-

ter, der kræver planlægning, eller lodsejere lader arealer 

indgå i lavbundsprojekter, natur- eller klimatilpasnings-

projekter. 

I udgangspunktet skal byudviklingsprojekter kunne 

håndtere hverdagsregn og ekstremregn inden for by-

udviklingsområdet, men det vil kunne indgå i planlæg-

ningen at placere anlæggene eksternt i en blå-grøn for-

bindelse, hvis der gennem planlægningen kan sikres re-

alisering og forbedret rekreativ, biologisk og æstetisk 

værdi af forbindelsen. 
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Der stilles ikke med denne udpegning krav om, at grund-

ejere og bygherrer skal håndtere mere vand end i pro-

jekter uden for de blå-grønne forbindelser. Men der stilles 

krav om en synliggørelse af vandhåndteringen, hvor der 

skal skabes sammenhæng med omgivende område. 

Udpegningerne er principielle i deres afgrænsninger og 

skal derfor ikke betragtes som gældende på millimeter-

mål. Den endelige afgrænsning findes ved efterfølgen-

de detailplanlægning for eventuelle projekter. 

Sådan er kortet udarbejdet

De blå-grønne forbindelser er udpeget med udgangs-

punkt i: 

• Kortlægning af områder truet af oversvømmel-

se ved ekstremregn, dvs. lavninger mv. (RCP8,5, 

100-års hændelse, 2100) Se mere om valg af kli-

mascenarier mv. under hovedstrukturafsnittet 

Regnvandet.

• Kortlægning af vandets strømningsveje og de-

res udbredelse ved ekstremregn (RCP8,5, 100-års 

hændelse, 2100) Se mere om valg af klimascenari-

er mv. under hovedstrukturafsnittet Regnvandet.

• Kortlægning af oversvømmelse fra vandløb og 

søer (RCP8,5, 100-års hændelse, 2100, ) Se mere 

om valg af klimascenarier mv. under hovedstruk-

turafsnittet Vandløb og Søer.

• Byparker og grønne områder og friluftsområder 

(eksisterende og potentielle). Forbindelserne er 

placeret ud fra hensyn til at trække de grønne ki-

ler og landskabet ind i byen, binde byens områ-

der bedre sammen, samt skabe bedre tilgænge-

lighed til byparkerne og friluftsområderne. Der 

vil derfor også være forbindelser, som ikke er be-

grundet i vandets tilstedeværelse, men baseres 

på fordele ved at skabe eller forbedre sammen-

hæng mellem eksisterende grønne områder i by 

og land. 

Medvirkende/sekundære udpegningskriterier: 

• Historisk vandførende dalstrøg. Dvs. der hvor 

vandet har været til stede i det oprindelige land-

skab, og hvor det ofte vil søge hen igen. Kortlæg-

ningen er udført som led i et endnu ikke publice-

ret ErhvervsPhD projekt af Kristine C.V. Holten-An-

dersen, ved Kristine Jensen. Landskab & Arkitektur 

/ Det Kongelige Akademi, IBBL / Støttet af Innova-

tionsfonden. 
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• Kortlægning af kulstofrige lavbundsjorder fra Mil-

jø- og fødevareministeriet. Ved udtagning af dis-

se lavbundsjorder fra dyrkning reduceres land-

brugets udledning af drivhusgasser samt ud-

ledningen af kvælstof til kystvande og natur kan 

genskabes eller forbedres. Læs mere her.

• Blå Strøg – områder, der vurderes potentielt at 

kunne anvendes til forsinkelse af overfladevand.

• Eksisterende stiforbindelser.

• Ubebyggede arealer i byen med potentiale for 

at skabe tid og plads til vandet og/eller potentia-

le for mere grønt. Eksempelvis parkeringspladser, 

idrætsanlæg, friarealer til større bebyggelser (bo-

liger/erhvervsområder). 

• Områder med henblik på mere sammenhæn-

gende natur i det åbne land.

• Beskyttelse af målsatte vandløb. 

EKSISTERENDE OG POTENTIELLE FRILUFTSOMRÅDER 

Hensigt med udpegningen

Betegnelsen ’Friluftsliv’ dækker såvel den organiserede 

som den uorganiserede brug. Den organiserede brug 

kan dække spejderlivet, guidede ture, forskellige former 

for løb og cykling, roning mv. Den uorganiserede brug 

dækker familieudflugter, motionsløbere, gående, cyk-

lende, fuglekiggere, lystfiskere mv. Fælles for begge er, 

at grundlaget for udøvelsen er adgang til vej- og stinet 

samt vandveje (søer, åer og kyster). 

Der vil være forskel på områdernes benyttelsesmulig-

heder. Nogle områder kan kun anvendes på naturens 

præmisser, men tilbyder uanset dette friluftsmuligheder. 

Udpegningen af eksisterende friluftsområder er de 

eksisterende grønne områder i det åbne land med fo-

kus på friluftsliv og med offentlig adgang. Dermed ud-

gør de et supplement til udpegningen af Byparker og 

grønne områder. Adskillelsen mellem de to udpegnin-

ger tager udgangspunkt i zonestatus for landzone og 

byzone samt planlagt byzone, men er også nogle ste-

der betinget af tidligere planlægningspraksis. 

Udpegningerne identificerer områder, der har særligt 

sigte på eksisterende friluftsoplevelser og rekreativt ind-

hold i landområderne. Den viser, hvilke arealer der skal 

friholdes fra byudvikling af hensyn til den eksisteren-

de overordnede (blå-)grønne struktur. Udpegning af de 

eksisterende friluftsområder vil bidrage til, at områder-

ne fortsat og evt. i endnu højere grad prioriteres og for-

beholdes de grønne, rekreative anvendelser. Områder-

nes karakter synliggøres – formidling af friluftsområder 

vil medvirke til at fordele besøgspresset bedre ud. 

De Potentielle friluftsområder er en strategisk udpeg-

ning af som indspil i den langsigtede byudviklingsstra-

tegi. De potentielle friluftsområder er områder, som det 

vil være hensigtsmæssigt at forbeholde funktioner, der 

bidrager til at styrke områdets rekreative karakter så-

som skov, søområder, ekstensivt dyrkede områder, na-

turområder mv.

Områderne skal bidrage til at løse de tre hovedudfor-

dringer fra ’Et grønnere Aarhus’ – Aarhus Kommunes 

politik for naturen og det grønne (vedtaget Efteråret 

2020): 

• Klimaudfordringerne (mindske udledning og øge 

optaget af drivhusgasser samt klimatilpasning)

• Biodiversitetskrisen (forbedre levesteder for flora 

og fauna og sikre artsrigdom)

• En god by for alle (Sikre at befolkningstilvæksten 

følges op med en bæredygtig, helhedsorienteret 

arealanvendelse af høj kvalitet – gode lokalsam-

fund i by og land)

Udpegningen af potentielle friluftsområder viser, hvil-

ke arealer der bør friholdes fra byudvikling af hensyn til 

den fremtidige overordnede (blå-)grøn struktur i sam-

spillet med udviklingen af bystrukturen. 

Der vil ikke være handlepligt på områderne, men et in-

citament til at realisere friluftsområder er, at byudvikling 

som en del af samlet planlægning kan få mulighed for 

at placere sin regnvandshåndtering eksternt i frilufts-

område, hvis det sikres, at området får væsentlig højnet 

rekreativ værdi (se retningslinje under Regnvandet). 

Udpegningen af eksisterende og potentielle friluftsom-

råde giver ikke svar på, hvor der fremadrettet kan pla-

ceres større idrætsanlæg såsom boldbaner mv. Her er 

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/udtagning-af-lavbundsjorder/
https://www.aarhus.dk/media/53129/et-groennere-aarhus_071220.pdf
https://www.aarhus.dk/media/53129/et-groennere-aarhus_071220.pdf
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tilgangen, at disse skal indeholdes i de store ramme-

udlæg til byudvikling (eks. når der tages hul på per-

spektivarealer) eller i de i forvejen reserverede arealer til 

idrætsformål. 

Forhold til anden planlægning

Udpegningen af bynære landskaber fra Kommuneplan 

2017 udgår og erstattes af udpegninger af hhv. frilufts-

områder, landskabsinteresser og grønne kiler med ret-

ningslinjer for varetagelse af disse særinteresser.

Der vil være overlap mellem udpegninger af friluftsom-

råder, bevaringsværdige landskaber, grønne kiler, na-

turbeskyttelsesområder mv., hvor samspillet mellem de 

respektive udpegningers interessevaretagelse vil dikte-

re, hvilke former for friluftsanvendelser der kan ske i om-

rådet. 

Sådan er kortet udarbejdet

Eksisterende friluftsområder udpeges, hvor der er høj 

koncentration af oplevelsesværdier så som: 

• Særlige udsigter og oplevelser af landskabsrum, 

sø, hav og vandløb

• Geologiske interesseområder og bevaringsværdi-

ge landskaber

• Naturbeskyttelsesområder

• Større sammenhængende skovområder

• Urørte og eventyrlige naturmiljøer

• Kulturhistorie – landsbyer, kirker, diger, fortidsmin-

der og kulturmiljøer

• Der er lagt vægt på, at der er tilgængelighed til 

og i områderne. 

• Faciliteter i form af friluftsmødesteder, fitness, 

havbadeanlæg, toiletter, parkeringspladser mv. 

har også indgået som udpegningskriterie, men 

er ikke udslagsgivende faktor.

Potentielle rekreative områder er udpeget, hvor der er 

positivt sammenfald mellem følgende

Klimatilpasning – og klimaforbedring:

• Oversvømmelsestruede områder (RCP8,5, 100 

årshændelse, 2100)

• Blå strøg - Områder med særligt potentiale for 

forsinkelse langs vandløb. 

• Herunder også kulstofrige jorder (stort potentiale 

for at reducere CO2-udledning)

• Nærområder til strømningsveje (RCP8,5, 100 års-

hændelse, 2100)

• Sårbart grundvand 

• Ønsket skovrejsning 

Forbedre biodiversiteten: 

• Potentielle rekreative områder udpeges, hvor flo-

ra og fauna kan trives også med menneskebe-

søg i følgende områder: 

• Eksisterende naturbeskyttelsesområder 

• Potentielle naturområder

• Eksisterende økologisk forbindelse

• Potentiel økologisk forbindelse

En god by for alle

• Uudnyttet potentiale i forhold til eksisterende op-

levelsesværdier – dvs. at oplevelsesværdierne er til 

stede men endnu ikke tilgængelige

• Områder med manglende oplevelsesværdier og 

bevægelsesmuligheder inden for friluftsliv – dvs. 

at der kan være brug for at løfte områder, bl.a for 

at støtte op om fremtidig byudvikling 

• Eksisterende eller planlagt byvækst i nærheden

• Mangel på byparker og grønne områder i nærlig-

gende byområde

Følgende udpegninger af eksisterende og potentielle 

friluftsområder har overlap med andre udpegninger af 

arealinteresser. Her vil den endelige afgrænsning mel-

lem de to arealinteresser blive foretaget i forbindelse 

med den konkrete planlægning. 
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Udpegning af eksisterende friluftsområder

Område 8: Østergårdstoften

Overlap med foreslået boligudbygningsområde i 

Hjortshøj i temaplanen Areal til alle boligtyper.

Områderne tilpasses i afgrænsning ved endelig vedta-

gelse af de to planer.



Temaplan om - Et grønnere Aarhus med mere blåt              49

Udpegning af potentielle friluftsområder

Område 4: Studstrup/Åstrup

Mindre overlap med område udlagt som ’Umiddelbart 

egnede arealer til solenergianlæg 10-50 ha’. 

Muligheden for multifunktionalitet bør undersøges, da 

anvendelserne ikke er direkte uforenelige.

Udpegningen af potentielt friluftslandskab vil kunne re-

duceres i forbindelse med konkret planlægning for sol-

celleanlægget, hvis det fortsat findes mest hensigts-

mæssigt anvendt til solcelleanlæg, under hensyn også 

til klimatilpasning mm. 

Område 13: Mundelstrup 

Mindre overlap med foreslået boligudbygningsområde 

i den sydlige del mod Mundelstrup i temaplanen Areal 

til alle boligtyper.

Områderne tilpasses i afgrænsning ved endelig vedta-

gelse af de to planer.

Område 20: Jegstrup

Mindre overlap med område udlagt som ’Umiddelbart 

egnede arealer til solenergianlæg 10-50 ha’. 

Muligheden for multifunktionalitet bør undersøges, da 

anvendelserne ikke er direkte uforenelige.

Udpegningen af potentielt friluftslandskab vil kunne re-

duceres i forbindelse med konkret planlægning for sol-

celleanlægget, hvis det fortsat findes mest hensigts-

mæssigt anvendt til solcelleanlæg, under hensyn også 

til klimatilpasning mm. 
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FÆLLES OM PLADSEN 

■ opholdsarealer ■ parkering ■ fællesløsninger ■ fremtidige parker ■ grøn norm

Vi skal udvikle gode løsninger på bebyggelsers op-
holdsarealer og parkering med fokus på at skabe 
fælles løsninger med høj kvalitet. Opholdsarealer 
skal være mødesteder og åndehuller og bidrage til 
at gøre byen mere grøn, og vi prioriterer derfor go-
de opholdsarealer højere end parkering på terræn

En attraktiv og bæredygtig by skal både være tæt og 

grøn. Vi har derfor fokus på at bruge pladsen effek-

tivt og skabe grønne rum, når byen vokser, og antallet 

af mennesker øges på den samme plads. Der vil man-

ge steder være kamp om at anvende pladsen, når by-

en bliver tættere, og der både skal være gode uden-

dørs opholdsarealer og parkeringspladser samt anlæg 

til affald, regnvandshåndtering mv. De forskellige hen-

syn kan ikke isoleres fra hinanden, men skal løses i sam-

menhæng.

Bestemmelserne for opholdsarealer opererer med 

flere forskellige begreber:

• ’Bebyggelsestype’ kan være ’lav bolig’, etagebo-

ligbyggeri, ’nye boliger i eksisterende bygninger’, 

’erhverv’ mv.

• ’Det samlede opholdsareal’ er bebyggelsesty-

pens samlede mængde af opholdsarealer på 

tværs af opholdsarealtyper (privat, fælles, offent-

lig adgang). Det samlede opholdsareal skal leve 

op til minimumskravene beregnet af bruttoeta-

gearealet for den pågældende bebyggelsestype, 

jf. retningslinje FOP.3.-FOP.5. Kravene til opholdsa-

realernes fordeling på henholdsvis private, fælles 

og fælles med offentlig adgang beregnes med 

udgangspunkt i minimumskravet til det samlede 

opholdsareal (retningslinje FOP.6.). 

• ’Områdets areal’ er det planlagte boligområ-

des grundareal til den respektive bebyggelsesty-

pe fratrukket det faktiske arealudlæg til vej (kun 

vej uden for storparcellerne, ikke mindre boligve-

je) og evt. større areal omfattet af naturbeskyttel-

seslovens § 3 efter nærmere afvejning samt stør-

re arealer til tekniske anlæg, hvis disse har et om-

fang der overstiger, hvad der er normalt for et bo-

ligområde, eller betjener et større område end 

boligområdet. Områdets areal anvendes til at 

beregne den del af opholdsarealet, der skal etab-

leres på terræn for etageboliger, samt anvendes 

til beregning af det fælles opholdsareal for lavt 

boligbyggeri og sidst til beregning af Grøn Norm.

Vi vil også sikre, at der kommer nye byparker i takt med, 

at byen udvikler sig. Når vi byomdanner og planlægger 

nye, større byområder, vil vi stille krav om, at der udlæg-

ges grønne områder med bynatur og mødesteder som 

ikke bare kommer det nye byområde men også na-

bokvarterene til gavn. Derfor stiller vi krav om, at 5 % af 

arealerne i de større projekter – i tillæg til områdets op-

holdsarealer - skal være bypark med bynatur og møde-
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steder. Når flere af byens gamle erhvervsområder om-

dannes til blandede byområder, får byen nye grønne 

rum til glæde for beboere og naboer. 

Både de store projekter og mindre projekter i den tætte 

by skal generelt bidrage til at skabe grønne og rekreati-

ve rum og nye mødesteder. Opholdsarealerne skal imø-

dekomme forskellige behov – de helt nære opholdsare-

aler til den enkelte bolig; fællesarealerne for den enkel-

te bebyggelse og opholdsarealer, hvor nærområdet in-

viteres med ind. I Aarhus Kommune sætter vi fællesska-

bet højt, og derfor bliver der lagt stor vægt på at skabe 

fælles grønne arealer, gårdrum og lommeparker, især 

i områder, hvor vi ønsker en mere kompakt by. Private 

opholdsarealer skal der fortsat være mulighed for, men 

altaner og tagterrasser kan kun i mindre grad indgå i 

opholdsarealregnskabet. I den tætte by skal der fort-

sat skabes plads til grønne rum mellem bygningerne, 

og derfor stiller vi også krav om, at 30 % af et områdes 

areal ved etageboliger skal være opholdsarealer på ter-

ræn. Alt efter den bymæssige kontekst bidrager alta-

ner, haver, grønne gårdrum eller tagterrasser til det go-

de hverdagsliv.

Aarhus er en attraktiv by at etablere kontor, hoteller, 

banker og lignende, der kan bidrage til – og nyde godt 

af - byens liv og rum. Disse typer erhverv skal også bi-

drage med grønne byrum til gavn for deres medarbej-

dere, gæster og byen. 

I nogle områder af den eksisterende by er der langt til 

de fælles, grønne områder – parkerne eller friluftsom-

råderne, hvor aarhusianerne har mulighed for at fær-

des og mødes i grønne omgivelser. I de områder – som 

vi kalder Grønne interesseområder – mangler ikke nød-

vendigvis det grønne i form af beplantning, faktisk er 

en del af områderne private parcelhushaver. Men der 

mangler nærhed til byparker eller friluftsområder, hvor 

man har mulighed for at mødes på tværs, løbe en tur – 

komme ud.  Udpegningen af de Grønne interesseom-

råder tager udgangspunkt i en afstandsanalyse, og 

målet er, at aarhusianerne får max 300 m til en min-

dre park og max. 500 m til en større, herunder en kirke-

gård med rekreativ anvendelse eller et friluftsområde.  

De grønne interesseområder ligger også i eller nær ved 

områder, hvor vi forventer flere aarhusianere flytter til. 

Byrådet vil lægge særlig vægt på, at byudviklingen her 

bidrager til flere fælles, grønne rum. Ligesom andre for-

mer for anlægs- og driftsprojekter i områderne skal ha-

ve øje for at skabe flere grønne lommer.  

De fælles opholdsarealer indrettes traditionelt på egen 

grund. Men en anden god løsning kan være, når flere 

går sammen om at indrette fælles opholdsarealer og 

på den måde skaber løsninger på bydelsniveau. Me-

re innovative løsninger består i at tilvejebringe dele af 

opholdsarealet ved at udvide et eksisterende rekreativt 

areal i nærheden eller forbedre kvaliteten af det. Selv 

om et projektområde ligger tæt på et eksisterende re-

kreativt areal i byen, kan dette derfor ikke begrunde re-

duktion af opholdsarealer til byggeriet, medmindre 

der tilføres noget ’ekstra’. På samme måde skal der væ-

re plads til projekter, der etablerer dele af opholdsarea-

let som en ny, lille ”lommepark” på et nærliggende over-

skudsareal. Små grønne lommer er vigtige bidrag til at 

skabe gode mødesteder og åndehuller i byen. Hvad en-

ten de nye rekreative rum placeres på egen grund eller 

som fællesløsning, skal der være arbejdet med kvalitet 

og indhold, så det er tilpasset områdets behov – alt fra 

en miniboldbane til en velplaceret bænk medvirker til at 

gøre et område attraktivt.

For at sikre et grønnere Aarhus er det vigtigt, at area-

lerne mellem bygningerne så vidt muligt bliver etable-

ret med træer, buske og gode opholdsmuligheder for 

både mennesker og dyr. Bynatur bidrager til at højne 

den æstetiske og rekreative værdi af opholdsarealer. Fli-

ser og øde græsplæner har vi nok af. Byrådet har derfor 

fastsat en Grøn Norm for, kvantiteten af det grønne på 

ubebyggede arealer ved boliger og erhverv. Den Grøn-

ne Norm skal efterleves i nye lokalplaner, og der gives 

blandt andet bonus for bevaring af eksisterende store 

træer. Læs mere om Grøn Norm og beregningsgrund-

lag i Administrationsgrundlag for Grøn Norm.
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GODE OPHOLDSAREALER

Et godt opholdsareal er regulært og indeholder typisk 

en varieret sammensætning af bl.a.:

• Forskellige arter af planter og træer

• Områder med sol og områder med skygge og 

områder med læ for vinden

• Grønne arealer med plads til, at børn kan tumle 

sig og en rolig krog med en bænk

• Frodige beplantede overflader og flisebelagte 

overflader, hvor man kan sidde en sommeraften 

og grille

• Gangstier og ankomstarealer, hvor man naturligt 

møder sine naboer

• Afskærmede områder, hvor man kan være lidt 

alene.

I ’kantzonen’, dvs. i overgangen mellem bygning og for-

tov, kan der skabes et vigtigt tilskud af byliv og grønt 

islæt til gaden. Når hele eller dele af en ny bygning træk-

kes tilbage fra fortovskanten, opstår et areal, som kan 

indrettes til rekreativ brug  f.eks. med åbne forarealer 

med blomstrende planter, et stort enkeltstående træ el-

ler en bænk. Når kantzonerne gives særlig opmærksom-

hed, sker der en form for dobbeltudnyttelse af arealet: 

Kantzonen kan bruges rekreativt af beboerne i de tilhø-

rende boliger, hvor også nærområdet kan nyde godt af 

den lille grønne lomme, samtidig med, det er et bidrag 

til, at Aarhus bliver en grøn og oplevelsesrig by.

Der skal sikres mulighed for parkering i nærheden af 

bolig og arbejdsplads. For samlet set at opnå den bed-

ste kvalitet i nybyggeri, vil byrådet i nye, tætte bolig- og 

erhvervsområder generelt tilstræbe flere større, samle-

de parkeringsløsninger, herunder øgede muligheder for 

dobbeltudnyttelse af parkeringspladser i form af bå-

de bolig- og erhvervsparkering. Samtidig kan et mindre 

antal parkeringspladser i gaderummene være med til 

at understrege bylivet, da pladserne er med til at skabe 

aktivitet og mulighed for, at aarhusianerne mødes.

I valg af parkeringsløsning skal der tænkes i områder-

nes kvaliteter og i, hvordan de bedst understøttes. Der 

skal bl.a. være fokus på at skabe levende facader på 

parkeringshusene, og i underjordisk parkering skal jord-

dækket være tilstrækkeligt til, at der også nogle steder 

kan gro større træer.

Udviklingen mod en tættere by i Aarhus er mangeartet. 

Ofte er der tale om nybyggeri som huludfyldning eller 

efter nedrivning. Her er spillerummet for at finde plads 

til ophold og parkering større end de tilfælde, hvor eksi-

sterende bygninger omdannes, lofter inddrages til bo-

liger, eller der tilføjes yderligere tagetager. I byggesags-

behandlingen går vi i dialog om gode løsninger på op-

holdsarealer og parkering i såvel nybyggeri som ved 

omdannelse. Der skal ske en god indpasning i forhold 

til omgivelserne, og vi skal have mest muligt ud af plad-

sen, samtidig med der er særligt fokus på at højne kva-

liteten i byggeriet og rummene mellem husene.

Se i øvrigt afsnit om Regnvandet (LINK?) for mere viden 

om krav til regnvandshåndtering og afsnit om Tekniske 

Anlæg og planlægning for forsyning (LINK?) vedrøren-

de affaldshåndtering og hovedledninger til spildevand. 

Sidst men ikke mindst også afsnit om Energianlæg og 

-infrastruktur (LINK) vedr. forsyningsanlæg mv.

RETNINGSLINJER 
Nye byparker og grønne områder 

FOP.1.   Ved planlægning for større byudviklings- og 

byomdannelsesområder skal der sikres plads 

til nye byparker svarende til minimum 5 % af 

områdets areal som supplement til og udover 

områdets opholdsarealer. Byparken skal ud-

formes som et stort, sammenhængende om-

råde inden for byudviklingsområdet og pla-

ceres under hensyn til at skabe nærhed og til-

gængelighed til området for beboere og bru-

gere. Området skal indrettes under hensyn til 

at skabe varieret bynatur med udgangspunkt 

i stedets geologi, flora og fauna samt at ska-

be mødesteder med offentlig adgang. Der 

skal sikres begrønning svarende til en Grøn 

Norm på 0,6 i henhold til metode fastsat i det 

til enhver tid gældende ’Administrationsgrund-

lag for Grøn Norm’.
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FOP.2.   Ved byomdannelsesområder kan byparken 

samtidig indrettes til at kunne håndtere hver-

dagsregn og ekstremregn for projektområ-

det, mens byparken i et byudviklingsområde 

kan indrettes til håndtering af ekstremregn og 

for en mindre dels vedkommende også hver-

dagsregn, dog maks. 10 % af parkens areal. 

Dette kan ske under forudsætning af, at an-

læg til håndtering af regnvand øger den rekre-

ative, biologiske og æstetiske værdi af arealet.

Omfang af opholdsarealer og parkering

FOP.3.   Ved planlægning af boliger og enkeltsagsbe-

handling af boligbyggeri i områder uden lo-

kalplan skal der udlægges udendørs opholds-

areal som minimum svarende til andelen af 

bruttoetagearealet til boliger angivet i det føl-

gende, afhængig af zoner som vist på kortet 

Fælles om pladsen, medmindre andet er angi-

vet i rammerne for det konkrete areal:

• Zone 1: 30 %.

• Zone 2: 40 %,

• Zone 3: 50 %

• 

FOP.4.   Ved etablering af erhvervsbyggeri, skal der 

udlægges udendørs opholdsareal som mini-

mum svarende til andelen af bruttoetagea-

realet til erhverv angivet i det følgende, af-

hængig af zoner som vist på kortet Fælles om 

pladsen, medmindre andet er angivet i ram-

merne for det konkrete areal:

Zone 1 og 2: 

• Min 10 % af bruttoetagearealet for erhverv i 

miljøklasse 1-2

Zone 3 og øvrige miljøklasser: 

• Min 5 % af bruttoetagearealet.

FOP.5.   Ved indretning af boliger i eksisterende byg-

ninger skal der minimum udlægges udendørs 

opholdsareal svarende til 20 % af bruttoeta-

gearealet til de nye boliger. Placering og for-

deling af opholdsarealer skal tage udgangs-

punkt i de konkrete muligheder under hensyn 

til bevaringsværdier, god boligkvalitet mv.

FOP.6.   De udendørs opholdsarealer skal bestå af: 

• opholdsarealer der er fælles for en bebyggel-

se, eller en del af bebyggelse og heraf en del, 

hvor der er sikret offentlig adgang (offentlig 

adgang gælder kun i planlægning).

• opholdsarealer der er private, som altaner, 

haver og kantzoner, der hører til den enkelte 

boligenhed. 

Lav boligbebyggelse under 8,5 m skal opfylde at: 

• Minimum 15 % af områdets areal er fælles op-

holdsarealer med offentlig adgang (offentlig 

adgang gælder kun i planlægning), og udgør 

en delmængde af det samlede opholdsareal.

• Minimum 10 % af det samlede opholdsareal er 

private opholdsarealer.

Etageboligbebyggelse skal opfylde at: 

• Opholdsarealer på terræn udgør minimum 

30 % af områdets areal. 

• Minimum 25 % af det samlede opholdsareal 

er fælles opholdsarealer. 

• Minimum 25 % af det samlede opholdsareal 

er opholdsarealer med offentlig adgang.

• Maximum 10 % privat opholdsareal på private 

altaner og private tagterrasser kan regnes 

med i det samlede opholdsareal. 

Erhverv: 

• Minimum 50 % af det samlede opholdsareal 

skal være med offentlig adgang.

FOP.7.   Veje, parkeringsarealer, regnvandsbassiner og 

øvrige ”restarealer” indgår ikke i opholdsarea-

let. Arealer, der anvendes til regnvand/klima-

tilpasning, kan medregnes som opholdsare-

al, hvis de kun periodevist er oversvømmet, og 

hvis de i øvrigt er opholdsegnede.

FOP.8.   Der skal udlægges areal til parkeringsplad-

ser for biler og cykler i henhold til p-normer i 

den til enhver tid gældende parkeringspolitik. 

Parkeringskravet i det enkelte projekt kan ef-

ter konkret vurdering justeres ud fra hensyn til 

bl.a. lokalisering i forhold til kollektiv trafik, vej-

net samt projektets karakteristika i forhold til 

boligstørrelser, boligtype, fælles parkeringsan-
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læg, herunder mulighed for dobbeltudnyttelse.

FOP.9.   Hvis det ikke er muligt at tilvejebringe både de 

krævede opholdsarealer og tilstrækkelig par-

kering, skal hele eller dele af parkeringen etab-

leres i p-kælder, p-hus eller på anden måde i 

konstruktion – enten på egen grund eller som 

del af en fælles løsning. 

Opholdsarealernes kvalitet

FOP.10.   Opholdsarealerne skal være sammenhæn-

gende, opholdsegnede arealer med rekreativ 

karakter.

FOP.11.   Opholdsarealerne skal udformes, så der op-

nås et varieret og oplevelsesrigt grønt miljø af 

høj kvalitet og biodiversitet. 

FOP.12.   Fælles opholdsarealer og mødesteder skal 

indrettes, så de giver gode muligheder for op-

hold og fysisk aktivitet for områdets børn, un-

ge, voksne og ældre og samtidig understøtter 

de lokale fællesskaber på tværs af alder.

Grøn Norm - Grønt miljø på ubebyggede arealer

FOP.13.   Ved planlægning for lav boligbebyggelse, eta-

geboliger, boliger i eksisterende bygninger og 

erhverv skal der sikres begrønning svarende 

til en Grøn Norm på 0,6 i henhold til metode 

fastsat i det til enhver tid gældende ’Admini-

strationsgrundlag for Grøn Norm’.

FOP.14.   Ubebyggede begrønnede arealer bør place-

res, så de understøtter blå-grønne forbindel-

ser eller på anden måde viderefører grønne 

træk fra naboarealer.

Parkering under terræn, i p-hus eller integreret i 

konstruktion

FOP.15.   Ved tæt bebyggelse i de centrale bydele skal 

parkering etableres under terræn, alternativt i 

konstruktion. Et mindre antal parkeringsplad-

ser kan placeres i gaderummene.

FOP.16.   Parkeringskældre skal etableres, så der er go-

de vækstbetingelser for træer, buske og græs, 

når der etableres opholdsarealer på kælde-

ren.

FOP.17.   Parkering i konstruktion skal etableres med en 

god, levende facade med variation i udtryk-

ket, evt. suppleret med beplantning.

Bydelsløsning for opholdsarealer og parkering

FOP.18.   Maksimalt halvdelen af det krævede opholds-

areal kan placeres uden for egen grund (mak-

simal gåafstand på 300 m), når bygherre ind-

går aftale om at etablere en ny lommepark 

eller en udvidelse af eller forbedring af et ek-

sisterende rekreativt areal. Forbedringer kan 

bl.a. være legeredskaber, beplantninger mv., 

som det pågældende område er i underskud 

af.

FOP.19   I større, tætte byudviklings- og omdannelses-

områder – typisk omfattende mere end ét lo-

kalplanområde/projektområde – skal der ar-

bejdes for samlede p-løsninger under terræn 

eller i p-huse.

Bidrag til øget bykvalitet

FOP.20.  Ved erhverv (miljøklasse 1-2) samt etagebo-

ligbebyggelse i zone 1 og 2 kan en beplantet 

kantzone, lommepark, lokal plads e.l. med re-

kreativ værdi være plaget af trafikstøj. Forstå-

et på den måde at ved etablering af beplan-

tet kantzone, lommepark, lokal plads e.l. med 

rekreativ værdi i område med trafikstøj kan 

kravet til opholdsareal reduceres svarende til 

kantzone/lommeparks areal, dog højst sva-

rende til 25 % af det samlede opholdsareal for 

boliger og 50 % for erhverv.  

FOP.21.   I ’Grønne interesseområder’ udpeget på kor-

tet Fælles om pladsen gælder de almindelige 

krav til opholdsarealer, men i disse områder 

bør andelen af opholdsarealer med offentlig 

adgang - som f.eks. grønne pladser eller 

lommeparker - vægtes særligt højt.

FOP.22.  I ’Grønne interesseområder’, bør der i forbin-
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delse med øvrige indsatser som udviklings-

projekter, vandhåndteringsprojekter, vejpro-

jekter, anvendelsesændring mv. prioriteres føl-

gende: 

• Øget begrønning af gade og/eller byrum. 

• Etablering af grønne pladser eller lommepar-

ker med opholdsmuligheder for lokalområdet.

• Vejlukninger/neddroslinger af trafik for at for-

bedre muligheden for at etablere grønne 

pladser eller lommeparker med opholdsmu-

ligheder for lokalområdet.

• Aftaler med erhverv og boligforeninger om 

at etablere grønne pladser eller lommeparker 

med opholdsmuligheder for lokalområdet. En 

aftale kan evt. indeholde mulighed for opgra-

dering af eksisterende grønt område.

• Nytænkning af kommunale ejendomme med 

henblik på at etablere grønne pladser eller 

lommeparker med opholdsmuligheder for lo-

kalområdet.

REDEGØRELSE – FÆLLES OM PLADSEN
Dele af kommuneplanens afsnit ’Fælles om pladsen’ re-

videres i forbindelse med byrådets vedtagelse af te-

maplanen om Et grønnere Aarhus med mere blåt. Et af 

formålene med temaplanen er at sikre andelen og kva-

liteten af grønt i byen, når byen udvikles. Bestemmelser-

ne for opholdsarealer og nye byparker og grønne om-

råder er et af de håndfaste virkemidler til at sikre ande-

len og kvaliteten af grønt i byudviklingen. Både, at by-

udviklingen bidrager med grønne opholdsarealer af 

høj kvalitet og at der i områder, hvor landbrugsjord ind-

drages til by eller erhvervsområder omdannes til blan-

dede byområder bliver skabt nye grønne områder. 

Denne redegørelse omhandler de temaer, der revideres:  

• Krav om nye byparker 

• Zonekort og opholdsarealbestemmelser 

• Grøn norm 

• Grønne interesseområder 

• Derudover vil der være mindre konsekvensrettel-

ser i den eksisterende, tilbageværende redegørel-

se. Dette er fremhævet undervejs i nedenstående 

redegørelse. 

KRAV OM NYE BYPARKER

For større byudviklings- og byomdannelsesområder, 

hvor der endnu ikke er sat rammer for den konkrete by-

udvikling, ønsker byrådet at sikre plads til en større an-

del af byparker og grønne områder med offentlig ad-

gang. 

Udover de krævede opholdsarealer med offentlig ad-

gang beskrevet nedenfor, kommer der derfor i disse 

områder yderligere krav om, at 5 % af områdets are-

al skal være en ny bypark med offentlig adgang. Dis-

se områder skal altså supplere opholdsarealerne til den 

nye bebyggelse i området, og indgår dermed ikke til 

opfyldelse af opholdsarealkravet. Kravet om 5 % af om-

rådets areal til bypark bliver skrevet direkte ind i kom-

muneplanrammen, når større områder fremover ud-

lægges til byudvikling/byomdannelse i forbindelse med 

revision af kommuneplanen. I byomdannelsesområder 

vil under forudsætning om øget biologisk, æstetisk og 

rekreativ værdi af arealerne være mulighed for at sam-

tænke det grønne område til regnvandshåndtering, 

hvilket også er muligt for byudvikling på bar mark, hvor 

håndteringen af hverdagsregn dog højst kan udgø-

re maks. 10 % af parkens areal. Det skal således sikres, 

at vandet giver mere værdi til parkens æstetiske udtryk, 

til den biologiske mangfoldighed og det rekreative ind-

hold, herunder at der skabes tilpassede opholdsmulig-

heder og adgang til vandet i form af stier. Regnvands-

systemerne skal indgå naturligt i parkens miljø og sam-

menhæng og benytte de naturlige lavninger. Regn-

vandsbassiner bør udformes som naturlige regnvands-

søer og strømningsveje bør udformes som kanaler med 

rislende vand eller gives anden form for høj æstetisk 

værdi. 

Byparkerne skal også leve op til krav om beplantning i 

form af Grøn Norm, se senere i denne redegørelse.

ZONEKORT OG OPHOLDSAREALBESTEMMELSER 

Opholdsarealbestemmelserne giver mulighed for at 

stille krav om andelen og kvaliteten af det grønne i form 

af krav til arealernes størrelse, indretning og placering. 



Temaplan om - Et grønnere Aarhus med mere blåt              5958 Temaplan om - Et grønnere Aarhus med mere blåt

Bestemmelserne er ved denne revision justeret for at sik-

re 

• oplevelsen af en grønnere by i form af mere og 

mere varieret beplantning.

• adgang til de grønne områder 

• fælles grønne områder med mulighed for at mø-

de medborgere.

Det er vurderet, at kvantiteten af opholdsarealer i til-

knytning til boliger i den gældende planlægning er til-

strækkeligt under hensyn til at give plads til mange 

funktioner på begrænset plads. Dog er det vurderet, at 

opholdsarealerne med en anden indretning og place-

ring, der tilgodeser flere fællesarealer og dermed også 

bedre adgang til de grønne områder vil tilføre byen en 

højere bykvalitet i form af mere grønt. 

Derfor tager temaplanens opholdsarealbestemmelser 

udgangspunkt i opholdsarealkravet fra Kommuneplan 

2017, så der med få undtagelser ikke ændres i det sam-

lede opholdsarealkrav:

• For at tydeliggøre, hvordan kravene til den samle-

de mængde opholdsareal afhænger af geogra-

fi og bytypologi, er der blevet tilknyttet et kort ind-

delt i zoner, som kravene relaterer sig til. Der vil bli-

ve foretaget konsekvensrettelse i eksisterende re-

degørelse vedr. kortet. 

• Kravet til opholdsarealer er fortsat mindst i den 

tætteste del af byen, og størst, hvor byen er me-

re åben. I de områder, hvor byrådet prioriterer 

vækst og en bedre udnyttelse af arealerne er kra-

vet også mindre. Derfor er opholdsarealkravet til 

centrale dele af nye byer (centerområder og stati-

onsnære områder) reduceret i forhold til kommu-

neplan 2017.

• Ved større byudvikling og byomdannelse, hvor 

der etableres nye centerområder eller ved etab-

lering af nye stationer og dermed stationsnære 

områder, er der i forbindelse med planlægningen 

mulighed for at tage særskilt stilling til ændring af 

zonestatus. 

• Krav om opholdsarealer til byintegrerbart er-

hverv, der skal lokalplanlægges for, er hævet i 

Midtbyen og byen mellem ringgaderne samt for-

tætningspunkter (zone 1 og 2). De erhvervstyper, 

der kan integreres i bymidter mv. omfatter bl.a. 

banker, hoteller, kontorvirksomheder mv. Disse er-

hvervstyper har ofte mange arbejdspladser eller 

besøgende, og der er derfor behov for, at de i hø-

jere grad bidrager til byens rum i form af grønne 

opholdsmuligheder. 

• Ved indretning af nye boliger i eksisterende byg-

ninger er muligheden for hhv. fleksibilitet og be-

varingshensyn mv. præciseret. Der vil blive foreta-

get konsekvensrettelse i eksisterende redegørelse 

vedr. denne præcisering.

Revisionens præciseringer for selve fordelingen af op-

holdsarealtyper. Det vil sige krav til differentieret indret-

ning og placering med henblik på at sikre mulighed for 

forskellig brug og brugergrupper. Som tidligere skrevet 

er formålet at tilgodese flere fælles opholdsarealer og 

større tilgængelighed: 

• Der er fastsat præciserede krav til fordelingen 

mellem private og fælles opholdsarealer, hvor 

mindstekravene til andelen af de fælles opholds-

arealer er øget for alle boligtyper. Beregningen af 

fordelingen tager udgangspunkt i enten det sam-

lede opholdsarealkrav eller i områdets areal. Den 

forskelligartede beregningsmetode afspejler, at 

der er forskellige hensyn at varetage for at frem-

me gode projekter inden for de forskellige bebyg-

gelsestyper. Præciseringen medfører mindre kon-

sekvensrettelser i eksisterende redegørelse. 

• For etagebebyggelse er der en ny retningslin-

je om at 30 % af opholdsarealerne skal være på 

terræn. Samtidig er der sat et loft for, hvor stor 

en andel af private opholdsarealer placeret på 

bebyggelsen i form af altan, private tagteras-

ser e.l., der kan indgå i beregningen af det sam-

lede opholdsareal. Kravene tilgodeser, at op-

holdsarealerne i højere grad skal bidrage til fæl-

lesskab og møder på tværs. Samtidig skal de sik-

re, at der bliver grønne rum mellem bygninger-

ne, uden at dette bliver medvirkende årsag til at 

presse bebyggelsen yderligere i vejret. Opholdsa-

realer på terræn er en retningslinje møntet på op-

holdsarealernes placering, mens andre retnings-
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linjer beskæftiger sig med mængden og indhold. 

De samme arealer skal derfor tilgodese flere ret-

ningslinjer, idet opholdsarealerne på terræn kan 

udgøres af såvel private eller fælles opholdsarea-

ler. Ønsket er, at opholdsarealerne bliver placeret 

og udnyttet bedre, men at mængden ikke nød-

vendigvis øges.  

• For alle områder, hvor byudviklingen sker på bag-

grund af lokalplan, skal planen som noget nyt 

sikre, at en andel af det samlede opholdsare-

al skal være med offentlig adgang. Det kan f.eks. 

være mindre pladser, legepladser og lommepar-

ker. Kravet skal medvirke til, at ny byudvikling bli-

ver integrerede dele af byen ved at have uden-

dørs rum, der inviterer til møder og udveksling 

med nærområdet. 

• Kommuneplan 2017 indførte mulighed for at 

få reduceret i opholdsarealkravet, hvis der blev 

etableret en kantzone/lommepark mod vej med 

høj rekreativ værdi, uanset at støjniveauet over-

skred vejledende støjgrænser. Kantzonen er i prin-

cippet placeret inde på egen grund, men giver 

samtidig et vigtigt tilskud af byliv og grønt islæt 

til gaden, hvis den indrettes med omhu. Mulighe-

den videreføres, men kun i zone 1 og 2 for etage-

boligbebyggelse og erhverv i miljøklasse 1-2. Stør-

relsen på nedslag i opholdsarealkravet er 25 % 

af det samlede opholdsarealkrav for etagebo-

liger, mens det fortsat er 50 % for erhverv. For at 

kantzonen kan tillægges høj rekreativ værdi skal 

støjniveauet uden for myldretiden være af en ka-

rakter, hvor kantzonen/lommeparken vurderes 

opholdsegnet i en bymæssig kontekst. Derud-

over skal kantzonen indrettes grønt og med op-

holdsmuligheder. Der vil blive foretaget konse-

kvensrettelse i eksisterende redegørelse for disse 

ændringer. 

• For byggesager vil der blive virket for gennemfø-

relse af retningslinjerne, men under hensyn til de 

særlige omstændigheder i den konkrete sag, her-

under bevaringshensyn mv. 
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GRØN NORM 

Der er tilføjet et nyt krav om ”grøn norm”, et begrøn-

ningsværktøj, der er en værdi for beplantning og be-

grønning sikret i lokalplaner. Med normen kan vi måle 

og sikre mængden og kvaliteten af begrønningen ved 

lokalplanpligtigt erhvervs- og boligbyggeris ubebygge-

de arealer. Det er bl.a. en metode til at opnå højere kva-

litet ved at sikre variation i valg af planter og tilplant-

ninger med vægt på bevaring af eksisterende beplant-

ning. De grønne elementer i byen skal bidrage til et bli-

dere mikroklima. De skal tage toppen af sommervar-

men og vinterkulden, give blødere akustik og være med 

til at mildne oplevelsen af trafikstøj. Som en afledt effekt 

vil en øget andel og mere varieret beplantning også bi-

drage til at forbedre biodiversiteten.

Ved udarbejdelsen af lokalplaner skal den kommen-

de beplantning derfor fastlægges mere detaljeret end 

i dag. Der skal vises, hvor og i hvilket omfang der skal 

være beplantning i henhold til kategorier, såsom be-

lægninger, græs, stauder, buske, træer og lign. Hver ka-

tegori har en værdi som lagt sammen og i forhold til 

det samlede areal skal opnå minimumsværdien 0,6 for, 

hvor meget der skal være i en lokalplan. Der er særligt 

fokus på at bevare eksisterende beplantning, da det bi-

drager til et godt bymiljø fra dag ét i et nybygget byom-

råde, og derudover er med til fortsat at sikre levesteder-

ne for de tilknyttede plante- og dyrearter. De bevarings-

værdige træer giver derfor den højeste værdi. 

De enkelte beplantningselementer skal, som det og-

så ofte er tilfældet i dag, fastlægges i lokalplanen med 

konkrete bestemmelser. Ved byggesagsbehandling 

skal der følges op på lokalplanens bestemmelser ved 

hjælp af lokalplanens betingelser for ibrugtagning. Det 

er vanskeligt at vurdere Grøn norm lige efter et område 

er anlagt og ved ibrugtagning. Men ved at opfylde be-

stemmelserne i lokalplanen vil Grøn Norm være opfyldt. 

Ved enkeltsagsbehandling uden eller efter ældre lokal-

plan indgår krav om Grøn Norm ikke. I større byggepro-

jekter (af særlig betydning for byen), der ligger på kan-

ten af lokalplanpligt, vil der kunne opfordres til, at pro-

jektet arbejder med udearealerne for at opfylde Grøn 

Norm, da det ellers kan overgå til lokalplanlægning.

Kategorier og beregningsmetode er fastsat i det til en-

hver tid gældende ’Administrationsgrundlag for Grøn 

Norm’.

Grøn norm knytter sig til typologierne ”lav boligbebyg-

gelse”, ”etagebolig”, ”boliger i eksisterende bygninger” 

og ”erhverv”. Derudover anvendes Grøn Norm også ved 

etablering af fremtidige byparker i større byudviklings- 

og byomdannelsesområder. Retningslinjerne FOP.1. 

samt FOP.13. i kommuneplanen fastsætter normen til 

0,6 for disse områdetyper. 

For disse bebyggelsestyper er det principielt alle ube-

byggede arealer inden for lokalplanområdet, der ind-

går i beregningen af Grøn Norm: 

• Grøn norm bliver beregnet på baggrund af lo-

kalplanens areal, men fratrukket fodaftryk af be-

byggelsen, arealudlæg til vej (kun vej udenfor 

stor-parcellerne, ikke mindre boligveje) og evt. 

større areal omfattet af naturbeskyttelseslovens 

§ 3 efter nærmere afvejning samt større arealer 

til tekniske anlæg, hvis disse har et omfang, der 

overstiger, hvad der er normalt for et boligområ-

de, eller betjener et større område end boligom-

rådet. Hævede parkeringsdæk i op til 1. sals højde 

indgår ikke i bebyggelsens fodaftryk ud over det 

område, hvor bebyggelsen er placeret på parke-

ringsdækket.  

Selv om det er det samme krav til begrønning, der fast-

sættes i normen, uanset bebyggelsestype og geogra-

fisk placering, vil bygningernes forskellige fodaftryk der-

med kunne give varians i kravet til mængden af be-

plantning, hvilket indirekte vil have en sammenhæng 

med valg af bebyggelsestype. I områder, hvor der er 

fordele ved at bygge mere kompakt, vil Grøn Norm der-

for ikke være en hindring for dette, da den er møntet på 

de ubebyggede arealer. Dog vil de ubebyggede area-

ler i den kompakte by ofte skulle rumme flere funktioner 

som fordrer befæstelse, hvilket betyder, at Grøn Norm i 

højere grad må opfyldes ved at sikre kvaliteten frem for 

kvantiteten af begrønning på de tilbageværende area-
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ler. Dette skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at der er 

krav om ophold på terræn for etageboligbebyggelser, 

hvilket medvirker til en øvre begrænsning på bygninger-

nes fodaftryk.   

Hvordan Grøn Norm bliver opfyldt, kan fordele sig for-

skelligt inden for området. Eksempelvis ved lav boligbe-

byggelse vil det samlede krav til Grøn Norm formentlig 

efterleves ved at have høje værdier for fællesarealerne, 

mens de private opholdsarealer scorer lavere, da det er 

vanskeligt at planlægge for de private haver.

GRØNNE INTERESSEOMRÅDER 

Hensigt med udpegningen

Både udpegninger og retningslinjer skal medvirke til, at 

de grønne interesser bliver vægtet endnu højere i afvej-

ningen mod andre interesser ved fremtidige planer og 

projekter.

Udpegningen medfører ikke handlepligt, men kan 

medvirke til at sætte fokus på at skabe grønne plad-

ser og grønne mødesteder (f.eks. lommeparker) i byom-

råder, der mangler nærhed til bypark eller friluftsområ-

de. Det vil mest sandsynligt ske i forbindelse med andre 

konkrete projekter (både private og kommunale) inden 

for udpegningerne.

Eksempler på grønne lommer kan være: 

• Vejlukninger/neddroslinger som muliggør etable-

ring af grønne pladser og grønne mødesteder

• Aftaler om at der gives offentlig adgang til er-

hvervs/boligforenings friarealer/plæner 

• Nytænkning af dele af kommunale ejendomme til 

grønne lommeparker

• Øget begrønning af byrum og lommeparker i ud-

viklingsprojekter

• Vægtning af at etablere opholdsarealer med of-

fentlig adgang i byudviklingsprojekter

Sådan er kortet udarbejdet

Udpegningen af grønne interesseområder tager ud-

gangspunkt i en analyse af, hvor der fra et givent sted 

i byzone i Aarhus Kommune er mere end 300 meter til 

en park på ½-5 ha og mere end 500 m til en større park, 

herunder kirkegård med rekreativ anvendelse eller et fri-

luftsområde. 

Hvor der for større sammenhængende byområder er 

større afstande til parker mv., er områderne blevet ud-

peget som Grønne interesseområder. For den endelige 

udpegning er der lagt vægt på, at udpegningerne lig-

ger i områder, hvor der forventes en væsentlig byudvik-

ling. 

 



Temaplan om - Et grønnere Aarhus med mere blåt              6362 Temaplan om - Et grønnere Aarhus med mere blåt

GEARET TIL STORBY – VANDET

Under hovedstrukturafsnittet VANDET udgår delele-

menter af afsnittet KLIMATILPASNING, idet temaet ved-

rørende forebyggelse af oversvømmelse fra ekstrem-

regn behandles i et udbygget afsnit om REGNVANDET, 

mens forebyggelse af oversvømmelse fra vandløb og 

søer behandles i et nyt afsnit VANDLØB OG SØER. 

Som følge af denne rokade slettes retningslinjerne 134-

138 fra afsnittet KLIMATILPASNING, og for de resteren-

de retningslinjer (130-133, fremover benævnt KLT.1-4) un-

der dette afsnit tilføjes i parentes, at retningslinjen ude-

lukkende gælder for arealer udpeget til oversvømmelse 

ved stormflod – med mindre det allerede fremgår eks-

plicit af retningslinjen. 

Afsnittet KLIMATILPASNING og forebyggelse af over-

svømmelse ved stormflod og erosion vil blive revideret 

ved kommende temaplan. 
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REGNVANDET

■ regnvandshåndtering ■ hverdagsregn ■ ekstremregn ■ strømningsveje ■ oversvømmelse

Vi skal være på forkant med klimaændringerne. 
Regnvandet skal ikke blot håndteres for at minime-
re tab af samfundsværdier på grund af oversvøm-
melse. Når regnvandet får en bærende rolle i udvik-
lingen af Aarhus, kan det øge samfundsværdierne. 
Der skal skabes tid og plads til vandet, hvor regn-
vand håndteret på overfladen er et væsentligt bi-
drag til at skabe blå-grønne og rekreative rum til 
gavn for nærområdet. 

Klimaet ændrer sig, og Danmark vil i fremtiden få et 

mere ekstremt vejr med mere nedbør samt hyppigere 

og kraftigere regnskyl – vi kalder det ekstremregn. Æn-

dringerne forventes at ske gradvist over mange år. Der-

for er der tid til at forberede og forebygge og til at til-

passe byrum, infrastruktur og det åbne land til mere 

vand – både til hverdag og i ekstremsituationer. 

Klimatilpasning handler om at skabe en robust by ved 

at udvise rettidig omhu i arbejdet med at beskytte nu-

værende værdier og med at placere og indrette frem-

tidige byområder. Byrådet ønsker, at samfundsværdier 

og fremkommelighed ikke påvirkes negativt af de øge-

de vandmængder. Fuldstændig sikring mod oversvøm-

melser fra ekstremregn og kraftige stormfloder er umu-

lig, og oversvømmelser vil også ske i fremtiden. Men 

med en klog og velkoordineret fysisk planlægning, kan 

skader fra oversvømmelser minimeres, og samtidig kan 

der skabes nye værdier. Strategien for at tilpasse Aarhus 

Kommune til ekstremregn er at betragte vandet som en 

ressource, der bidrager med mere værdi i natur og by-

rum, når vi skaber tid og plads til vandet.

Når arealer vurderes for potentiale for fremtidig byud-

vikling eller større anlægsarbejder, vil det være på bag-

grund af kommuneplanens kortlægning og udpegning 

af områder med Oversvømmelse fra ekstremregn. Den-

ne kortlægning kigger mange år frem med den mindst 

optimistiske, men samtidig - ud fra nuværende viden - 

mest sandsynlige udvikling i klimaet. De efterfølgende 

planprocesser baserer valg af afværgeforanstaltninger 

i et planområde på en konkret vurdering af risikoen  ud 

fra samfundsøkonomiske analyser. Her vil det overord-

net være balancepunktet mellem udgifter til at afvær-

ge oversvømmelser og udgifter som følge af skader fra 

oversvømmelser, der vil diktere  niveauet af klimatilpas-

ning i planområdet. Oversvømmelsesrisikoen som vist 

på hovedstrukturkortet vil derfor ikke kunne anvendes 

direkte til valg af afværgeforanstaltninger.

Hotspots er anlæg, bygninger og områder, som har høj 

værdi, enten fordi de er uerstattelige, eller fordi over-

svømmelse af hotspots kan forårsage omfattende per-

son- eller miljøskade og/eller have store konsekvenser 

for kommunens drift. 

For at lykkes med klimatilpasning skal håndtering af 

regnvand indgå på et tidligt tidspunkt i planerne for by-

udvikling. Vandet strømmer fra højtliggende områder 

og samler sig i lavningerne. Der er brug for at se samlet 

på afstrømningerne på overfladen for hele oplandet til 

oversvømmelserne for at sikre den nødvendige plads til 

vandet. Vi ønsker, at byens udvikling skal bidrage til at 

afværge oversvømmelser i et større perspektiv frem for 

mange mindre og ukoordinerede enkeltløsninger. Når 

der tages stilling til, om Aarhus skal udvikles med nye, 

større byområder eller ved byomdannelse i eksisteren-

de by, skal der derfor være lavet en regnvandsdispositi-

onsplan, som sikrer, at både hverdagsregn og ekstrem-

regn kan håndteres hensigtsmæssigt i området og i 

det større sammenhængende opland.  f.eks. kan det vi-

se sig mere omkostningseffektivt at lade ekstremregn 

midlertidigt oversvømme en parkeringsplads i de nye 
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byom-
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råder frem for en vital vej for udrykningskøretøjer. 

 I samspillet mellem planlægning for byudvikling og 

regnvandsdispositionsplaner sikrer vi, at byens vækst er 

tilpasset oversvømmelsesrisikoen, og at væksten bidra-

ger til at forebygge skader også på eksisterende byom-

råder og hotspots. 

Regnvandsdispositionsplaner vil tage udgangspunkt 

udgangspunkt i ’landskabsbaseret vandhåndtering’. 

Det vil sige, at landskabet er bestemmende for, hvor 

vandet strømmer og samler sig, og når vi i højere grad 

lader strømningsveje og naturlige lavninger diktere pla-

cering af fremtidigt byggeri, kan vi undgå større terræn-

regulering. Dermed vil det aarhusianske landskab og-

så træde tydeligere frem i byens udvikling. Ved at byg-

ge med vandet og landskabet, vil landskabets struktu-

rer bidrage til at give byudviklingen en særlig, stedbun-

den identitet. Ved at betragte vandet som en ressource 

kan det understøtte vores arbejde med at skabe en me-

re grøn og blå by. En by, hvor aarhusianerne har kort 

adgang til rekreative områder og smukke byrum og 

gode muligheder for sunde udendørs aktiviteter i hver-

dagen. Natur, byrum, rekreative områder og landska-

ber er uundværlige elementer, når der skal skabes tid 

og plads til vandet i Aarhus.

Der vil være områder i den eksisterende by, hvor over-

svømmelserne vil udgøre en risiko, men hvor vi fortsat 

ønsker at udvikle byen i det omfang, det er muligt. Her 

vil en mere detaljeret planlægning skulle anskueliggø-

re omfanget af byggeri i samspil med vandhåndtering, 

samt hvordan byggeriet vil blive tilpasset til at tåle over-

svømmelsen.

Anlæg til håndtering af hverdagsregn og ekstrem-

regn

Hverdagsregn er den regnvejrsmængde, der statistisk 

set falder med op til 5-10 års mellemrum. Inden hver-

dagsregnen kan udledes til vandløb, søer eller havet 

skal regnvandet forsinkes og renses. Kapaciteten på an-

læggene til hverdagsregn er fastsat i Spildevandspla-

nen. 

Anlæggene skal udformes som naturlige søer eller be-

plantede lavninger, der bidrager med naturmæssig og 

rekreativ kvalitet. I byområder kan bassinerne gives et 

mere urbant udtryk.  

 

Under ekstreme regnvejr har de almindelige regn-

vandsbassiner og regnvandsledninger ikke den tilstræk-

kelige kapacitet, og vandet vil strømme til lavninger i 

terrænet. Både vandets strømning og oversvømmel-

ser, hvor vandet samler sig, kan give væsentlige skader 

i form af erosion og oversvømmelse af bygninger og in-

frastruktur. De hyppigere og kraftigere regnskyl som føl-

ger af de forventede klimaforandringer, forstærker be-

hovet for løsninger, der også håndterer ekstremregn.

Når der skabes plads til ekstremregn, kan det med for-

del ske i sammenhæng med løsninger til hverdags-

regn. Hverdagsregn og ekstremregn skal, så vidt det 

er muligt, håndteres på terræn i åbne regnvandssyste-

mer, der følger de naturlige lavninger og strømningsve-

je. Når vandet er synligt, opstår der rekreativ merværdi. 

Eksempelvis kan omgivelserne til et regnvandsbassin til 

hverdagsregn være grønne områder med et naturind-

hold og en indretning, der kan tåle midlertidige over-

svømmelser. I den tættere by kan ekstremregnen også 

opmagasineres på  f.eks. stier, boldbaner og legeplad-

ser indtil der er plads til, at regnvandsanlæg og vand-

løb kan modtage vandet. Denne multifunktionalitet er 

vigtig at sikre i planerne for, hvordan områderne skal 

indrettes.

Vi prioriterer, at vandhåndtering bidrager til at skabe et 

grønnere Aarhus og skabe bedre sammenhæng mel-

lem byområder. Derfor vil vi også kunne fravige vores 

princip om, at regnvand skal håndteres lokalt inden for 

et byudviklingsområde, hvis planlægning sikrer, at en 

ekstern regnvandshåndtering bidrager til at realisere en 

nærliggende blå-grøn forbindelse eller et friluftsområde 

(se kortet Et grønnere Aarhus med mere blåt). Det skal 

ske ved at højne den rekreative, biologiske og æstetiske 

værdi af arealet. 
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RETNINGSLINJER
Rammeændringer og regnvandsdispositionsplaner

RGN.1.   Kommuneplanændringer med nye udlæg 

af større sammenhængende områder til by-

områder eller byomdannelse skal sikre beho-

vet for vandhåndtering og afværgeforanstalt-

ninger på baggrund af en overordnet regn-

vandsdispositionsplan for vandhåndtering i et 

større opland, herunder også eksisterende by. 

RGN.2.   For eksisterende uudnyttede, større sammen-

hængende rammeområder (hvor der laves 

helhedsplaner og udviklingsplaner), skal der 

udarbejdes en overordnet dispositionsplan 

for vandhåndtering i oplandet, som forudsæt-

ning for lokalplanlægningen.

RGN.3.   Der må ikke rammebelægges nye arealer 

til byudvikling med bebyggelse, som helt el-

ler langt overvejende ligger inden for områ-

der med risiko for oversvømmelse fra ekstrem-

regn, som udpeget på kortet Regnvandet. 

Strømningsveje

RGN.4.   Ved planlægning, byggeri, terrænregulering 

og jorddeponering skal det sikres, at ændring 

af vandets strømningsveje ikke øger risikoen 

for skader som følge af oversvømmelser i og 

udenfor området. Strømningsvejenes udbre-

delse fremgår af kortet Regnvandet.

RGN.5.   Strømningsveje, der bidrager til skader i op-

landet, kan justeres på baggrund af en over-

ordnet regnvandsdispositionsplan for regn-

vandshåndtering og afværgeforanstaltninger 

i oplandet.

Planlægning og byudvikling i rammebelagte om-

råder

RGN.6.   I rammebelagte områder, der omfatter arealer 

truet af oversvømmelse fra ekstremregn, skal 

planlægningen foretages ud fra konkret viden 

om oversvømmelsesrisiko, konsekvenser og be-

hov for afværgeforanstaltninger både inden 

for planområdet og i tilgrænsende områder. 

RGN.7.   Rammebelagte områder, der omfatter area-

ler truet af oversvømmelse fra ekstremregn, 

skal disponeres, så ekstremregn kan hånd-

teres hensigtsmæssigt inden for planområ-

det for at forebygge oversvømmelse på byg-

ninger, infrastruktur og hotspots. Byggeri med 

lang levetid bør ikke placeres på oversvøm-

melsestruede arealer, medmindre det kan tåle 

periodevis oversvømmelse.  

RGN.8.   Anlæg til håndtering af hverdagsregn og/el-

ler ekstremregn skal placeres inden for kom-

muneplanrammeområdet, og kan etableres, 

så flere lokalplanområder bliver fælles om an-

lægget. Anlæggene kan dog placeres uden 

for rammeområdet, hvis det følger af en regn-

vandsdispositionsplan for et større område, 

eller hvis det sker i et udpeget eksisterende el-

ler potentielt friluftsområde eller udpeget blå-

grøn forbindelse i en samlet planlægning, 

hvor det sikres, at anlæg og omgivelser har 

rekreativ karakter og øger den biologiske og 

æstetiske værdi af arealet.

Landskabsbaseret vandhåndtering og multifunkti-

onalitet

RGN.9.   Der bør skabes multifunktionelle løsninger, så 

anlæg til håndtering af ekstremregn også kan 

have andre anvendelser, der kan tåle periode-

vise oversvømmelser,  f.eks. parkering, grønne 

områder, naturområder, bold- og fritidsanlæg 

samt byrum med opholdsmuligheder. 

RGN.10.  Under hensyn til landskabet og terrænet i om-

rådet bør planlægningen sikre få og større 

regnvandsbassiner. Anlæg til håndtering af 

hverdagsregn- og/eller ekstremregn bør pla-

ceres, hvor landskabet i forvejen understøtter 

strømningsveje og på oversvømmelsestruede 

arealer. Anlæggene bør udformes, så de bi-

drager til den rekreative, biologiske og æsteti-

ske værdi af arealet.
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REDEGØRELSE
Kommuneplanens retningslinjer er udarbejdet for at 

styrke processen for en situationsbestemt og risiko-

baseret tilgang i den konkrete planlægning. Når der 

screenes for fremtidig byudvikling eller større anlægs-

arbejder, vil det være på baggrund af oversvømmel-

seskort, som er baseret på en lang fremskrivning og på 

et udledningsscenarium, der vurderes egnet til byud-

vikling med lang tidshorisont. Kommuneplanens ho-

vedstrukturkort er en kortlægning på baggrund af den 

mindst optimistiske, men samtidig - ud fra nuværende 

viden - mest sandsynlige udvikling i regnhændelser som 

følge af klimaændringer (RCP8,5 scenarium - se uddy-

bende forklaring under afsnittet ’Sådan er kortet udar-

bejdet’). De byer, vi bygger nu, skal fungere langt ud i 

fremtiden, derfor er der i screeningskortlægningen valgt 

en fremskrivning af regnhændelsernes udvikling til år 

2100 og en hændelse i en størrelsesorden, der statistisk 

set vil falde én gang hvert 100. år. 

Der vil i de efterfølgende planprocesser ske en konkre-

tisering af risiko og afværgeforanstaltninger på stadigt 

mere detaljeret niveau. I vurderingen af risiko og valg 

af afværgeforanstaltninger vil der blive anvendt sam-

fundsøkonomiske analyser. Etableringen af afværgefor-

anstaltninger holdes op imod forventede skadesudgif-

ter til ekstrem regn, hvor det overordnet vil være et ba-

lancepunkt mellem udgifter til etablering af afværge-

foranstaltninger holdt op imod udgifter til skader ved 

oversvømmelser, der vil være dikterende for niveauet af 

klimatilpasning. Oversvømmelsesrisikoen anvist på ho-

vedstrukturkortet vil derfor ikke kunne oversættes direk-

te til valg af afværgeforanstaltninger,  fordi det ligele-

des afhænger af skadernes omfang. De samfundsøko-

nomiske analyser foretages på baggrund af nuværen-

de regnhændelser op til en 100-års regnhændelse, samt 

ekstrapolation op til en 1000-års regnhændelse. Dette 

gøres for henholdsvis at sikre, at der ikke overinvesteres 

i klimatilpasningen og endvidere vil der igennem eks-

trapolationen sikres, at større skadesomfang ikke un-

dervurderes. 

Kommuneplanens retningslinjer har derfor fokus på, 

hvordan der skal tages stilling til vandhåndtering og sik-

res tid og plads til vandet på et meget tidligt tidspunkt i 

planprocessen. Dette muliggør, at der i højere grad kan 

anvendes helhedsløsninger, og giver samtidig en stør-

re investeringssikkerhed ved byudvikling. Det bliver der-

for også muligt at inddrage delvist oversvømmelsestru-

ede arealer til byudvikling, når blot områderne dispone-

res, så skader fra oversvømmelser af byggeri, infrastruk-

tur og hotspots minimeres. Dette vil også muliggøre, 

at kommende byudvikling bidrager til at afværge over-

svømmelser i eksisterende by. 

I det efterfølgende beskrives mere detaljeret, hvordan 

retningslinjerne støtter op om en situationsbestemt og 

risikobaseret tilgang i den konkrete planlægning.. Det vil 

sige hvor krav til konkrete afværgeforanstaltninger i et 

byudviklingsprojekt altid fastsættes i overensstemmel-

se med gældende administrationspraksis og med ud-

gangspunkt i detailviden om vandet i området. Dette 

gøres ved hjælp af henholdsvis regnvandsdispositions-

planer for større oplande og regnvandshåndterings-

planer, som sammen med lokalplanerne sikrer, at kon-

krete afværgeforanstaltninger altid tilpasses den loka-

le kontekst, det ønskede byggeri og mest detaljerede vi-

den om vandets veje på det givne sted.

Kommuneplanrammeændringer og regnvandsdis-

positionsplaner

Når der foretages større ændringer i kommuneplan-

rammer – både ny byudvikling og byomdannelse – vil 

dette afstedkomme udarbejdelsen af regnvandsdispo-

sitionsplaner, som skal belyse behovet for vandhånd-

teringen i planområdet og det topografiske opland, 

det udlægges i. Regnvandsdispositionsplaner skal ud-

arbejdes uafhængigt af, om området indeholder over-

svømmelsestruede arealer, da disse planer også om-

fatter vurdering af behov for afværgeforanstaltninger 

for ned- eller opstrøms oversvømmelser. Dispositions-

planerne vil udgøre grundlaget for at vurdere, hvordan 

risiko for oversvømmelse og erosionsskade bedst hånd-

teres igennem afværgeforanstaltninger inden for den 

udlagte kommuneplanændring eller i nært tilstødende 

arealer inden for det topografiske opland – og dermed 

udgøre et solidt fundament for at udvikle en robust by. 
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REDEGØRELSE
Kommuneplanens retningslinjer er udarbejdet for at 

styrke processen for en situationsbestemt og risiko-

baseret tilgang i den konkrete planlægning. Når der 

screenes for fremtidig byudvikling eller større anlægs-

arbejder, vil det være på baggrund af oversvømmel-

seskort, som er baseret på en lang fremskrivning og på 

et udledningsscenarium, der vurderes egnet til byud-

vikling med lang tidshorisont. Kommuneplanens ho-

vedstrukturkort er en kortlægning på baggrund af den 

mindst optimistiske, men samtidig - ud fra nuværende 

viden - mest sandsynlige udvikling i regnhændelser som 

følge af klimaændringer (RCP8,5 scenarium - se uddy-

bende forklaring under afsnittet ’Sådan er kortet udar-

bejdet’). De byer, vi bygger nu, skal fungere langt ud i 

fremtiden, derfor er der i screeningskortlægningen valgt 

en fremskrivning af regnhændelsernes udvikling til år 

2100 og en hændelse i en størrelsesorden, der statistisk 

set vil falde én gang hvert 100. år. 

Der vil i de efterfølgende planprocesser ske en konkre-

tisering af risiko og afværgeforanstaltninger på stadigt 

mere detaljeret niveau. I vurderingen af risiko og valg 

af afværgeforanstaltninger vil der blive anvendt sam-

fundsøkonomiske analyser. Etableringen af afværgefor-

anstaltninger holdes op imod forventede skadesudgif-

ter til ekstrem regn, hvor det overordnet vil være et ba-

lancepunkt mellem udgifter til etablering af afværge-

foranstaltninger holdt op imod udgifter til skader ved 

oversvømmelser, der vil være dikterende for niveauet af 

klimatilpasning. Oversvømmelsesrisikoen anvist på ho-

vedstrukturkortet vil derfor ikke kunne oversættes direk-

te til valg af afværgeforanstaltninger, fordi det ligele-

des afhænger af skadernes omfang. De samfundsøko-

nomiske analyser foretages på baggrund af nuværen-

de regnhændelser op til en 100-års regnhændelse, samt 

ekstrapolation op til en 1000-års regnhændelse. Dette 

gøres for henholdsvis at sikre, at der ikke overinvesteres 

i klimatilpasningen og endvidere vil der igennem eks-

trapolationen sikres, at større skadesomfang ikke un-

dervurderes. 

Kommuneplanens retningslinjer har derfor fokus på, 

hvordan der skal tages stilling til vandhåndtering og sik-

res tid og plads til vandet på et meget tidligt tidspunkt i 

planprocessen. Dette muliggør, at der i højere grad kan 

anvendes helhedsløsninger, og giver samtidig en stør-

re investeringssikkerhed ved byudvikling. Det bliver der-

for også muligt at inddrage delvist oversvømmelsestru-

ede arealer til byudvikling, når blot områderne dispone-

res, så skader fra oversvømmelser af byggeri, infrastruk-

tur og hotspots minimeres. Dette vil også muliggøre, 

at kommende byudvikling bidrager til at afværge over-

svømmelser i eksisterende by. 

I det efterfølgende beskrives mere detaljeret, hvordan 

retningslinjerne støtter op om en situationsbestemt og 

risikobaseret tilgang i den konkrete planlægning. Det vil 

sige hvor krav til konkrete afværgeforanstaltninger i et 

byudviklingsprojekt altid fastsættes i overensstemmel-

se med gældende administrationspraksis og med ud-

gangspunkt i detailviden om vandet i området. Dette 

gøres ved hjælp af henholdsvis regnvandsdispositions-

planer for større oplande og regnvandshåndterings-

planer, som sammen med lokalplanerne sikrer, at kon-

krete afværgeforanstaltninger altid tilpasses den loka-

le kontekst, det ønskede byggeri og mest detaljerede vi-

den om vandets veje på det givne sted.

Kommuneplanrammeændringer og regnvandsdis-

positionsplaner

Når der foretages større ændringer i kommuneplan-

rammer – både ny byudvikling og byomdannelse – vil 

dette afstedkomme udarbejdelsen af regnvandsdispo-

sitionsplaner, som skal belyse behovet for vandhånd-

teringen i planområdet og det topografiske opland, 

det udlægges i. Regnvandsdispositionsplaner skal ud-

arbejdes uafhængigt af, om området indeholder over-

svømmelsestruede arealer, da disse planer også om-

fatter vurdering af behov for afværgeforanstaltninger 

for ned- eller opstrøms oversvømmelser. Dispositions-

planerne vil udgøre grundlaget for at vurdere, hvordan 

risiko for oversvømmelse og erosionsskade bedst hånd-

teres igennem afværgeforanstaltninger inden for den 

udlagte kommuneplanændring eller i nært tilstødende 

arealer inden for det topografiske opland – og dermed 

udgøre et solidt fundament for at udvikle en robust by. 

Ambitionsniveauet for afværgeforanstaltningerne, bå-

de til sikring af ny by og potentiel sikring af eksisterende 

by, fastsættes i administrationspraksis for klimatilpas-

ningen af Aarhus. Der foreligger i forvejen rammer og 
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strategier for klimatilpasning ved  f.eks. Aarhusmetoden 

til klimatilpasning af eksisterende by, og strategien for 

klimatilpasning Aarhus med mere blåt - der fastsætter 

principper og mål for den overordnede klimatilpasning 

af Aarhus Kommune. Strategien har et stort fokus på 

at skabe økonomisk afvejede løsninger, der bidrager til 

merværdi i byen igennem multifunktionelle tiltag. 

Dispositionsplanlægningen skal endvidere bidrage til, 

at der sikres blå-grønne forbindelser og mindre passa-

ger i udlagte kommuneplanrammer. I forbindelse med, 

at der skal findes tid og plads til vandets strømning og 

opmagasinering, sammentænkes arealdispositionen 

af regnvandsbassiner, LAR-løsninger og strømningsve-

je med grønne korridorer, således der er mulighed for at 

opnå multifunktionelle byrum. Multifunktionaliteten skal 

tilstræbes, men efter devisen, at man aldrig skal løse én 

ting ad gangen, men heller ikke alt på én gang. Det til-

sigtes ligeledes, at der med udviklingen af dispositions-

planerne skal tages udgangspunkt i landskabsbase-

ret planlægning, så der under hensyn til landskabet sik-

res få og større bassiner, velintegrerede LAR-løsninger 

og at regnvandshåndteringen placeres efter terrænet, 

hvor det vil fremstå som blå-grønne forbindelser, min-

dre passager eller områder. Anvendelsen sikrer yderli-

gere, at anlæg til regnvandshåndtering placeres i eksi-

sterende strømningsveje og lavninger. 

Udgangspunktet for udlæg af nye områder til byudvik-

ling er at friholde oversvømmelsestruede arealer fra be-

byggelse. Den endelige afgrænsning af kommuneplan-

rammen fastsættes i sammenhæng med regnvands-

dispositionsplanen, så der sikres en afgrænsning, som 

både kan rumme vandhåndtering og de ønskede byg-

gemuligheder. Oversvømmelsestruede arealer kan 

derfor godt inddrages til byudvikling, idet de indgår i 

den samlede disponering af området som ubebygge-

de (multifunktionelle) arealer. Byggeri med lang leve-

tid vil kun undtagelsesvist kunne placeres på oversvøm-

melsestruede arealer, hvis det kan tåle periodevis over-

svømmelse. Det kræver imidlertid, at overvejelser om 

vandhåndtering sker på dette tidlige niveau i planlæg-

ningen. Samtidigt, for at sikre robust byudvikling og sik-

re, at byudvikling ikke forværrer eller forhindrer vandets 

strømning, skal strømningsveje planlægges hensigts-

mæssigt og uden at øge risikoen for skader eller over-

svømmelser op- eller nedstrøms for byudviklingsområ-

det.  Der skal som minimum fastholdes et status quo for 

mængden af vand, der strømmer til og fra området, før 

og efter projektet er gennemført, medmindre en over-

ordnet regnvandsdispositionsplan peger på ændrings-

muligheder, der vil mindske risikoen for skader væsent-

ligt. For at sikre, at forventninger til et områdes udnyttel-

se kan afpasses behovet for regnvandshåndtering, skal 

dispositionsplanernes hovedkonklusioner skrives ind i 

rammerne for nyudlæg og ved rammeændringer. Det 

vil sige, at der via planlægningen kan sikres afhjælpen-

de foranstaltninger med mulighed for at klimatilpas-

se både ny og eksisterende by. Når områderne udvikles, 

skal de indledende udlæg til både hverdags- og eks-

tremregn kvalificeres, så investeringerne i klimatilpas-

ning følger cost-benefit modellen for Aarhus. 

For uudnyttede, større rammeområder, der allerede 

er udlagt til ændret anvendelse, skal der fortsat laves 

regnvandsdispositionsplan før lokalplanlægning. 

PLANLÆGNING OG BYUDVIKLING I RAMMEBELAG-

TE OMRÅDER/EKSISTERENDE BY

I eksisterende by skal oversvømmelseskortet anvendes 

som indikation af, hvor der i den indledende planlæg-

ning skal være særlig stor opmærksomhed på, at for-

tætning kan være vanskelig at gennemføre grundet 

oversvømmelsesrisiko i området med deraf følgende 

store vandmængder til håndtering i projektet. Der fin-

des tekniske greb i detailplanlægningen, der i langt de 

fleste tilfælde kan muliggøre byggeri, men det kan og-

så vise sig umuligt at gennemføre projekter med gode 

løsninger. 

Der skal foretages en konkret vurdering af, om der skal 

udarbejdes afværgeforanstaltninger, som mindsker ri-

sikoen for oversvømmelse, såfremt byudvikling foregår 

inden for oversvømmelsestruede arealer. Dette skal ske 

i Regnvandshåndteringsplaner i forbindelse med al lo-

kalplanlægning. Det er bygherrens ansvar, at der i regn-

vandshåndteringsplanen er anvist en løsning, der kan 

myndighedsgodkendes – deri ligger, at bygherre vælger 

teknisk løsning, som kommunen godkender.
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Ambitionsniveauet for afværgeforanstaltningerne til 

sikring af eksisterende by fastlægges i administrati-

onspraksis for klimatilpasningen af Aarhus, herunder 

Aarhusmetoden til klimatilpasning af eksisterende by. 

Det planlægges yderligere i de efterfølgende planfa-

ser, hvor der vil være mere detaljeret viden om projek-

tet. Som minimum sikres opretholdelse af status quo for 

vandets strømning ind og ud fra arealer.

Der skelnes mellem Regnvandsdispositionsplaner for den overordnede 
regnvandshåndtering i det større opland og regnvandshåndteringsplaner 
for de enkelte lokalplanområder med de konkrete løsninger.

ANLÆG TIL HÅNDTERING AF HVERDAGSREGN OG 

EKSTREMREGN

Retningslinjerne skal bidrage til at undgå regnvands-

håndtering uden for kommuneplanrammeområdet, 

med mindre ekstern håndtering følger af en regnvands-

dispositionsplan. Alternativt kan det ske i et samlet fri-

luftsområde eller blå-grøn forbindelse, hvor LAR- og 

regnvandsanlæg samt nære omgivelser bearbejdes til 

at have rekreativ karakter under hensyn til retningslin-

jerne for disse områders udnyttelse. 
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Det har været praksis i Aarhus Kommune, at der ved 

anlæg af ekstremregns/skybrudsløsninger ikke tages 

højde for sårbart grundvand, fordi ekstremregn sker så 

forholdsvist sjældent. Denne praksis videreføres.

Sådan er kortet udarbejdet

Aarhus Kommune har et princip om at basere klima-

tilpasningen – herunder kortlægning af oversvømmel-

sestruede arealer - på nyeste viden. Derfor har Aarhus 

Kommune i 2020 fået lavet nye kortlægninger af area-

ler, der er truet af oversvømmelse fra ekstremregn samt 

kortlægning af vandets strømningsveje og deres udbre-

delse. 

Oversvømmelsesdata er indarbejdet i hovedstruk-

turkort til kommuneplanen. Data er udarbejdet på et 

screeningsniveau, der viser arealer truet af oversvøm-

melser og vandets strømningsveje under ekstremregn. 

Dette udgør vigtige screeningsredskaber, som skal bi-

drage til at koordinere og planlægge projekter, bygge-

ri og klimatilpasningsløsninger. Kort, retningslinjer og 

rammer skal understøtte en planlægning, hvor beslut-

ninger om byudvikling, ændret arealanvendelse og pla-

cering af tekniske anlæg baseres på nyeste viden om, 

hvordan klimaændringerne og deraf følgende ekstrem-

regn påvirker risikoen for oversvømmelse i Aarhus Kom-

mune. Målet er, at planlægning og byudvikling skal bi-

drage til at gøre byen mere robust overfor fremtidens 

klimaændringer, så skader fra oversvømmelser reduce-

res. Vi vil i stigende grad se, at nye byområder indrettes, 

så både hverdagsregn og ekstremregn kan håndteres i 

multifunktionelle løsninger på overfladen, og så boliger 

og andre vitale samfundsmæssige funktioner placeres 

uden for oversvømmelsestruede områder.

Oversvømmelseskortlægningen er baseret på FN’s Kli-

mapanels RCP-scenarier (Representative Concentra-

tion Pathways). RCP-scenarierne er defineret ud fra en 

ændring i strålingspåvirkning frem mod år 2100, som 

hovedsageligt skyldes ændringer i koncentrationen 

af drivhusgasser i atmosfæren. Scenarierne betegnes 

RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 og RCP8.5, hvor tallene angiver 

strålingspåvirkningen i watt per kvadratmeter ved slut-

ningen af århundredet.

De tre laveste scenarier beskriver en reduktion i udvik-

lingen af den menneskeskabte påvirkning af drivhus-

gasser i atmosfæren, mens der i det højeste RCP8.5-sce-

narie ikke er indregnet reduktion af påvirkningen. RC-

P4,5-scenariet er det scenarie, som følger af Parisafta-

lens ambition om at begrænse den globale tempera-

turstigning til 1,5 grader. Den nuværende udledning af 

drivhusgasser og den nuværende temperaturstigning 

følger dog RCP8.5-scenariet, som derfor kaldes ’busi-

ness-as-usual’ scenariet. Kommuneplanlægning for by-

udvikling er langtidsplanlægning, og de byer vi bygger 

nu, skal fungere langt ud i fremtiden. Aarhus Kommune 

har derfor valgt at basere screeningskortene i kommu-

neplanen på RCP8,5-scenariet i 2100. På den måde syn-

liggøres den mindst optimistiske men samtidig - ud fra 

nuværende viden - mest sandsynlige udvikling i regn-

hændelser som følge af klimaændringer.

Den nye kortlægning og udpegning er baseret på nu-

tidige dynamiske analyser af regnvandets overfladiske 

strømning igennem terrænet afhængigt af strømnin-

gens intensitet og størrelse. Kortene er opdateret med 

udgangspunkt i nyeste data:

• Højdemodel fra 2015

• FNs RCP-udledningsscenarier fra 5. hovedrapport 

i 2014

• DMI og Miljøstyrelsens vejledning fra 2018 om 

brug af udledningsscenarier

• Klimadata fra DMIs Klimaatlas fra 2019

• Klimadata om vandløb fra GEUS fra 2020

• Klimadata fra Spildevandskomitéen (skrift 30) 

Forbedrede hydrodynamiske modeller 

Kortmaterialet er udarbejdet som en dynamisk regns-

imulering, hvor der er anvendt en 100-årshændelse i 

2100 efter udledningsscenarie RCP8,5 beregnet som 

6 timers CDI-regnhændelse med sikkerhedsfaktor 2,3, 

svarende til en bruttoregnmængde på ca. 105 mm. Det 

illustrerer, hvor det kan forventes, at regnvandet hen-

holdsvis strømmer på overfladen og oversvømmer. I 

den dynamiske model er kloaksystemerne og jordens 

evne til at infiltrere vandet indregnet i modellen via ge-

nerelle antagelser.
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Udpegningen af ’Oversvømmelse fra ekstremregn’ vi-

ser følgende:

• Udbredelsen af oversvømmelser fra ekstrem-

regn, hvor der står eller strømmer mere end 10 

cm vand på terræn, og hvor udbredelsen er stør-

re end 10 m2. Udpegningerne angiver en for-

simplet version af oversvømmelseskortlægnin-

gen udarbejdet fra Envidan, for at imødekom-

me datahåndteringskrav fra Plandata.dk. Ud-

pegningerne af ’oversvømmelse fra ekstrem-

regn’ har afvigelser fra den oprindelige over-

svømmelseskortlægning fra Envidan på op til 

+/- 1 m. I sagsbehandlingen anvendes tillige de 

oprindelige oversvømmelseskort, som indgår 

som baggrundstemaer til hovedstrukturtemaet i 

den digitale kommuneplan. 

• Som baggrundstema på hovedstrukturkortet i 

den digitale kommuneplan vises i tillæg det op-

rindelige og detaljerede oversvømmelseskort fra 

Envidan med graduerede oversvømmelsesdyb-

der for alle oversvømmelser med mere end 10 cm 

på terræn. I dette tema fremgår også oversvøm-

melsesudbredelser mindre end 10 m2. 

Udpegningen af ’Strømningsvejenes udbredelse’ viser 

følgende: 

• Strømningsvejenes udbredelse angiver, hvor van-

det vil strømme ved ekstremregn, baseret på be-

regning af, hvor meget vand, der vil passere et 

tværsnit pr. tid (flux = l/s/m). Udpegningerne angi-

ver, hvor det kan forventes, at der strømmer mere 

end 25 l/s/m vand på terræn, og hvor udbredel-

sen er større end 10 m2.

• Udpegningerne angiver en forsimplet version af 

kortlægningen af strømningsvejene udarbejdet 

fra Envidan. Udpegningerne af ’strømningsveje-

nes udbredelse’ har afvigelser fra den oprindeli-

ge kortlægning af flux fra Envidan på op til +/- 1 m. 

I sagsbehandlingen anvendes tillige de oprinde-

lige flux-kort, som indgår som baggrundstemaer 

til hovedstrukturtemaet i digitale kommuneplan.

• Som baggrundstema på hovedstrukturkortet i 

den digitale kommuneplan vises i tillæg det oprin-

delige og detaljerede kort over strømningsvejenes 

udbredelse med detaljering af fluxen, dvs. hvor 

meget vand der strømmer. I dette tema fremgår 

også udbredelser af strømningsveje mindre end 

10 m2.  

• Som baggrundstema på hovedstrukturkortet i 

den digitale kommuneplan vises i tillæg det prin-

cipielle strømningsforløb for hovedstrømnings-

veje med opland større end 5 ha. De principielle 

strømningsveje er baseret på Scalgos beregnin-

ger pr. 4/11 2020.  Scalgo beregner på baggrund 

af en stationær overflademodel. Temaet med de 

principielle strømningsforløb angiver, hvor stør-

stedelen af overfladevandet vil strømme i ekstre-

me nedbørssituationer, men angiver ikke strøm-

ningernes udbredelse eller hvor meget vand, der 

strømmer. Bemærk, at en stor del af hovedstrøm-

ningsvejene er vandløb.

Kortene er screeningskort, som kan bruges til planlæg-

ningsformål. 

RELATION TIL ANDRE KOMMUNEPLANTEMAER

I Kommuneplan 2021 er der strategisk fokus på sam-

menhænge og på vandets kredsløb. Tilgangen bygger 

på Aarhus Kommunes Vandvision 2100 og på Planstra-

tegi 2015 og lægger sig op ad Spildevandsplan 2021. 

Følgende opslag handler om vand:

• Et grønnere Aarhus med mere blåt 

• Vandløb og søer

• Klimatilpasning

• Grundvand 

• Lavbundsarealer

REDEGØRELSE FOR SAMMENHÆNGE MED KOM-

MUNEPLANLÆGNING I ANDRE KOMMUNER

Kommuneplanen indeholder ikke krav om konkrete af-

værgeforanstaltninger, der kan påvirke nabokommu-

ner. Aarhus Kommune har derfor ikke involveret nabo-

kommuner i forbindelse med udarbejdelse af opslaget 

om regnvandet. Kommende beslutninger om konkrete 

afværgeforanstaltninger og projekter, der kan påvirke 

oversvømmelsesrisikoen i nabokommuner, vil blive ta-

get i samarbejde med de pågældende kommuner.
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VANDLØB OG SØER

: OVERSVØMMELSE FRA VANDLØB OG SØER*

: FRIHOLDELSESZONE - MÅLSATTE VANDLØB 

: RØRLAGTE VANDLØB (TIL ÅBNE MÅLSATTE VANDLØB)

: BLÅ STRØG

* VED EN 100-ÅRS HÆNDELSE FREMSKREVET TIL 
   ÅR 2100 EFTER UDLEDNINGSSCENARIUM RCP8,5.

FORSLAG TIL TEMAPLAN OM  
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VANDLØB OG SØER

■ oversvømmelse fra vandløb og søer ■ vand i det åbne land ■ friholde arealer langs vandløb

Vi skal skabe tid og plads til vandet i de store ådale 
og langs de mindre vandløb i det åbne land for at 
mindske risikoen for oversvømmelser i byen og styr-
ke naturen i ådalene. Vi skal undgå at bygge ny by, 
hvor vandløbene i fremtiden vil skabe oversvøm-
melser - og vi skal sikre plads til at genskabe våd 
natur, der hvor vandet oprindeligt har spillet en stor 
rolle i landskabet.

Vandløb, søer og ådale er meget vigtige elementer i det 

store vandkredsløb. De spiller en stor rolle, når vi skal til-

passe os fremtidens klimaændringer, tage vare på na-

tur og biodiversitet, og de har samtidig stor landskabe-

lig og rekreativ værdi.

Oversvømmelser fra vandløb og søer vil forekomme of-

tere som resultat af klimaændringerne. Fordi der kom-

mer mere nedbør og dermed mere vand, der strømmer 

til vandløbene, skal vi blive bedre til at forhindre, at van-

det fra det åbne land løber ind i byen og skader byg-

ninger og infrastruktur. Det kan vi gøre ved at forsin-

ke vandet i ådale og andre lavtliggende områder, som 

derfor er yderst vigtige, når vi skal løse fremtidens ud-

fordringer med oversvømmelser.

At bruge de naturlige forhold i det åbne land til at for-

sinke vandet, er ofte en billigere løsning end at lave tek-

niske tiltag inde i byen for at afværge oversvømmelse 

fra vandløbene. Samtidig vil en sådan naturbaseret kli-

matilpasning vil styrke natur og biodiversitet, tilbage-

holde CO2 og give renere drikkevand. Det vil også bi-

drage til flere rekreative oplevelser, hvis vi kan sikre ad-

gang til området uden at forstyrre sårbar natur. Natur-

baseret klimatilpasning er derudover med til at gøre 

det naturlige vandkredsløb mere robust, fordi områder-

ne ofte vil gå fra at være stærkt regulerede og menne-

skepåvirkede til at have en mere naturlig hydrologi. 

Vi skal samtidig undgå at bygge ny by i områder, som 

kan blive oversvømmet af vand fra vandløb og søer. I 

stedet kan vi med fordel tænke arealerne ind i en me-

re naturnær og/eller rekreativ udnyttelse langs vandlø-

bene.

I de Blå Strøg er vand - enten nu eller historisk set - et 

fremtrædende element i landskabet, og derfor er det 

oplagt at anvende områderne til naturbaseret klima-

tilpasning. De blå strøg viser også, hvor vandet i særlig 

grad kan styrke de blå-grønne forbindelser eller tilføre 

værdi i friluftsområderne (begge udpeget i opslaget Et 

grønnere Aarhus med mere blåt).

Vi skal også passe rigtig godt på vores vandløb i Aar-

hus Kommuneset i et større og mere langsigtet per-

spektiv. De fleste af vandløbene har kvaliteter eller po-

tentialer for et forbedret vandmiljø, og de er derfor om-

fattet af Statens Vandområdeplaner og af EU’s vand-

rammedirektiv som ’målsatte vandløb’. I dette perspek-

tiv skal vi være opmærksomme, når Aarhus vokser og 

nye byområder i nogle tilfælde bliver placeret tæt på de 

målsatte vandløb, blandt andet fordi det er attraktivt 

at bo tæt på naturen. Her er det ekstra vigtigt, at vi pas-

ser godt på vandløbene og på arealerne langs vand-

løbene. Ved at friholde arealer nær vandløb for be-

byggelse, forbedrer vi muligheden for at opretholde el-

ler skabe mere naturlige forhold omkring vandløbene. 

Dette er også til gavn for aarhusianerne, som får gode 

muligheder for at opleve vandløbene som grønt, rekre-

ativt element, samtidig med at risikoen for oversvøm-

melse af nye byområder bliver mindre. 

Støder vi på et rørlagt vandløb, når vi udvikler byen el-

ler laver andre større anlæg, kan vi med fordel genåbne 

strækningen. Når vandløbet bliver genskabt som et na-

turelement bliver det vandløb mere robust, fordi rørene 

ofte er underdimensionerede til de øgede vandmæng-

der. Samtidig forbedrer vi de fysiske forhold for dyr og 
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planter, og vi giver aarhusianerne en ny blå-grøn for-

bindelse i deres nærområde.

 

RETNINGSLINJER
Oversvømmelse fra vandløb og søer

VLS.1.   Der må ikke udlægges arealer til byudvikling, 

som ligger inden for eller berører områder tru-

et af oversvømmelse fra vandløb og søer som 

udpeget på kortet Vandløb og søer.

VLS.2.   Tekniske anlæg, herunder infrastrukturan-

læg, må ikke placeres i områder truet af over-

svømmelse fra vandløb, med mindre det sik-

res, at anlæggene placeres og indrettes, så de 

er tilpasset oversvømmelsesrisikoen, og der ik-

ke sker skade på omkringliggende bygninger, 

anlæg og infrastruktur.

VLS.3.   I eksisterende rammeområder til byudvikling, 

der omfatter arealer truet af oversvømmel-

se fra vandløb og søer, skal planlægningen 

foretages ud fra konkret viden om oversvøm-

melsesrisiko, byggeriets levetid, sårbarhed og 

funktion og deraf følgende behov for afvær-

geforanstaltninger både inden for planområ-

det og i tilgrænsende områder. 

Friholdelseszoner omkring målsatte vandløb

VLS.4.   Ved planlægning for ændret anvendelse, her-

under byudvikling langs åbne målsatte vand-

løb i landzone, bør en zone på 30 m fra vand-

løbets øverste kant, som vist på kortet Vand-

løb og Søer friholdes fra ny bebyggelse og 

nye tekniske anlæg. Friholdelse af de 30 meter 

kan fraviges i mindre omfang, når det sikres, 

at den øvrige anvendelse af zonen i væsent-

lig grad styrker natur, vandløb og rekreative 

muligheder. Anlæg til håndtering af overflade-

vand og klimatilpasning kan placeres inden 

for friholdelseszonen under hensyn til vand-

løb, naturbeskyttelsesinteresser mv.  

VLS.5.   Ved planlægning for ændret anvendelse, her-

under byudvikling langs åbne målsatte vand-

løb i byzone, skal en zone på 15 meter fra 

vandløbets øverste kant friholdes for ny be-

byggelse og nye tekniske anlæg. Samtidig bør 

en zone på yderligere 15 meter friholdes for ny 

bebyggelse og nye anlæg, hvilket kan fraviges 

i mindre omfang, når det sikres, at den øvrige 

anvendelse af zonen i væsentlig grad styrker 

natur, vandløb og rekreative muligheder. An-

læg til håndtering af overfladevand og klima-

tilpasning kan placeres inden for friholdelses-

zonen under hensyn til vandløb, naturbeskyt-

telsesinteresser mv.

VLS.6.   Rørlagte målsatte vandløb, der ligger i umid-

delbar tilknytning til åbne målsatte vandløb, 

som vist på kortet Vandløb og søer, bør gen-

åbnes ved planlægning for ændret anvendel-

se. 

Blå strøg

VLS.7.   Byggeri og anlægsprojekter, der kan hindre 

en anvendelse til forsinkelse af vand og andre 

vandrelaterede projekter i de blå strøg, bør 

undgås. De blå strøg er vist på kortet Vandløb 

og Søer.

VLS.8.   Planlægning for ændret arealanvendelse, by-

udvikling og tekniske anlæg i de blå strøg skal 

ske under hensyn til vandet i landskabet. Plan-

lægning og projekter til fordel for klimatilpas-

ning, vandhåndtering og vandmiljø bør priori-

teres. Ved etablering af områder til forsinkelse 

af vand i de blå strøg, skal der sikres et sam-

spil med natur og friluftsliv.
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REDEGØRELSE
OVERSVØMMELSE FRA VANDLØB OG SØER

Hensigt med udpegningen

Kortet er et opdateret screeningskort, der viser, hvilke 

arealer, der forventes at kunne blive oversvømmet af 

offentlige vandløb og søer ved ekstremt store afstrøm-

ninger.

Kortet er udarbejdet for at indarbejde nyeste viden om, 

hvordan klimaændringerne vil påvirke vandløb og søer, 

i kommunens plangrundlag. Kortet er en del af udpeg-

ningsgrundlaget, som skal implementere planlovens 

regler om planlægning for forebyggelse af skader ved 

oversvømmelse og erosion.

Retningslinjerne skal sikre, at fremtidig planlægning ta-

ger højde for nyeste viden om oversvømmelsesrisiko fra 

offentlige vandløb og søer. Byrådet ønsker  f.eks. at fri-

holde oversvømmelsestruede arealer i det åbne land 

fra ny byudvikling, fordi arealerne i fremtiden vil være 

udsatte. Det er i forvejen lavtliggende arealer, som al-

lerede i dag kan være vandlidende store dele af året. 

Samtidig vil det ofte være her, der er mulighed for at la-

ve naturbaserede projekter, som holder vandet tilbage i 

det åbne land, inden det løber ind i byen og gør skade.

Kortene viser, at bebyggede områder midt i Aarhus og 

syd for Egå i fremtiden kan blive oversvømmet ved eks-

treme vandføringer i åerne. Byrådet ønsker, at vi fortsat 

skal kunne udvikle i den eksisterende by tæt på vand-

løb uanset risikoen for oversvømmelse. Oversvømmel-

serne kan bedst håndteres ved at lave projekter, der for-

sinker vandet i oplandet til byerne. Uanset eventuel-

le afværgeforanstaltninger opstrøms på vandløbet er 

det stadig vigtigt, at man vurderer risikoen ved at by-

udvikle i de oversvømmelsestruede områder nedstrøms 

på vandløbet. Retningslinjen skal derfor sikre, at byud-

vikling i eksisterende by og i uudnyttede områder ram-

mebelagt til byudvikling, hvor arealerne er truet af over-
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svømmelse fra vandløb og søer, bliver planlagt ud fra 

en risikobaseret tilgang. Det vil sige, at der tages stilling 

til, hvordan og i hvilket omfang arealerne skal anven-

des, baseret på viden om det ønskede byggeris levetid, 

sårbarhed og funktion holdt op imod risikoen for over-

svømmelse. Den risikobaserede tilgang giver dermed 

også værdi til byudviklingen i samfundsøkonomisk per-

spektiv, idet mulige skadesomkostninger afvejes imod 

prisen for afværgeforanstaltningerne.

Redegørelse for sammenhænge med kommune-

planlægning i andre kommuner.

Kommuneplanen indeholder ikke krav om konkrete af-

værgeforanstaltninger, der kan påvirke nabokommu-

ner. Aarhus Kommune har derfor ikke involveret nabo-

kommuner i forbindelse med udarbejdelse af opslaget 

om Vandløb og søer. Kommende beslutninger om kon-

krete afværgeforanstaltninger og projekter, der kan på-

virke oversvømmelsesrisikoen i nabokommuner, vil blive 

taget i samarbejde med de pågældende kommuner.

Sådan er kortet udarbejdet

Oversvømmelseskortet er modelleret for en 100-års 

vandføringshændelse i 2100 efter FN’s udlednings-

scenarie RCP8,5 og ud fra lokale opmålings- og vandfø-

ringsdata. Envidan har modelleret kortet i Scalgo i 2020 

og har anvendt GEUS’ nye klimafaktorer for et middel 

klimascenarie.

Kortlægningen medtager ikke private vandløb, fordi der 

mangler opmålingsdata på de private vandløb. Samti-

dig er det kun få private vandløbsstrækninger langt op-

strøms i vandløbssystemerne, der grænser op til byud-

viklingsområder og perspektivarealer. Dette er vurde-

ret på baggrund af en gennemgang af private vand-

løb sammenholdt med perspektivarealer, ubebyggede 

rammeområder udlagt til bolig, erhverv, centerområ-

der og områder til offentligt formål.

BLÅ STRØG

Hensigt med udpegningen

Udpegningen af de Blå Strøg er lavet for at styrke den 

strategiske og planmæssige opmærksomhed på vand i 

det åbne land.

Udpegningen giver en grov indikation af, hvor vandet 

spiller – eller historisk set har spillet - en vigtig rolle i land-

skabet. Udpegningen er derfor en overordnet strategisk 

udpegning, der viser, hvor i det åbne land, man skal 

være særlig opmærksom på vand i landskabet. De blå 

strøg indikerer, at her bør man være særlig opmærk-

som på en vandproblematik (oversvømmelse fra ned-

bør, vandløb, søer eller stigende grundvand), hvis man  

f.eks. ønsker at byudvikle eller etablere infrastrukturan-

læg i området. 

De blå strøg viser også, hvor man med fordel kan un-

dersøge potentialet for at etablere våd natur og klima-

tilpasningsprojekter.

Udpegningen har også bidraget til at kortlægge blå og 

grønne forbindelser og understøtter derfor udpegnin-

gerne i opslaget Et grønnere Aarhus med mere blåt. 

Udpegningerne af Blå Strøg er principielle i deres af-

grænsninger og skal derfor ikke betragtes som gælden-

de på millimetermål. Den endelige afgrænsning findes 

ved efterfølgende detailplanlægning for eventuelle pro-

jekter.

Sådan er kortet udarbejdet

Der er lavet GIS-analyse, hvor der er lagt en 300 meter 

bufferzone omkring målsatte vandløb og en 300 me-

ter bufferzone omkring rørlagte vandløb. Derpå er der 

foretaget en manuel udpegning af arealer i landzone, 

som ligger inden for bufferzonerne og som indeholder 

et eller flere af følgende temaer: 

• Organogene jorde (NIRAS 2009) (Kulstofrige lav-

bundsjorder)

• Potentielle lavbundsarealer (fra Kommuneplan 

2017)

• Ådalsanalysen (NIRAS 2008)

• Analyse af fosforådale (Orbicon 2012)

• Arealer truet af oversvømmelse fra nedbør (DHI 

2016 + Scalgo 2016)

• Arealer truet af oversvømmelse fra vandløb (Scal-

go/Alectia 2016)

Temaerne er valgt, fordi de hver især indikerer lavtlig-

gende områder med enten naturlig tilstedeværelse af 
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eller naturligt potentiale for vand i landskabet.

Selve udpegningen blev lavet før Envidans nye over-

svømmelseskort for hhv. nedbør og for offentlige vand-

løb og søer blev færdige i 2020, men er efterfølgende 

sammenholdt med de ny oversvømmelseskort for at 

kvalitetssikre udpegningen.

Der er ikke foretaget konkrete arealudpegninger base-

ret på ejerforhold og nuværende arealanvendelser og 

der er heller ikke foretaget hydrologiske analyser for-

ud for udpegningen. Derfor er der behov for yderlige-

re analyser, når der skal besluttes konkrete projekter om 

forsinkelse og vandhåndtering i de blå strøg.

Udpegningen omfatter flere og større arealer end ud-

pegningen af potentielle lavbundsområder i KP17, fordi 

der også er potentiale for at forsinke vand og lave van-

drelaterede naturprojekter andre steder end i de poten-

tielle lavbundsområder.

FRIHOLDELSESZONER LANGS ÅBNE MÅLSATTE 

VANDLØB

Hensigt med udpegningen

Udpegningen af friholdelseszoner langs åbne målsat-

te vand er foretaget, fordi erfaringerne viser, at der brug 

for redskaber, der supplerer eksisterende lovgivning om 

anvendelsen af arealer langs vandløbene, hvis kommu-

nen skal sikre gode forhold for vandløbene i forbindelse 

med byudvikling, der grænser op til vandløb.

De eksisterende lovgivningsmæssige redskaber ligger 

i Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven og omfat-

ter vandløbsregulativer, 2-meter dyrkningsfri bræmmer 

§3-beskyttelse og å-beskyttelseslinjer.

I vandløbsregulativerne for kommunens offentlige 

vandløb findes en bestemmelse, som siger, at: ”Byg-

ninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgrav-

ninger, påfyldninger og lignende må ikke uden vand-

løbsmyndighedens godkendelse anbringes nærmere 

øverste vandløbskant end 8 m.” Hensigten er at sikre et 

arbejdsbælte, så kommunen har adgang til at vedlige-

holde de offentlige vandløb med maskiner. 

Der er ingen generelle lovmæssige krav om friholdel-

se af arealer langs private vandløb, ud over vandløbs-

lovens bestemmelser om 2-meter bræmmerne, som er 

dyrkningsfri bræmmer.

Naturbeskyttelseslovens å-beskyttelseslinje medfører, at 

der inden for beskyttelseslinjerne ikke må ikke foretages 

tilplantninger eller ændringer i terrænet og der må ikke 

placeres bebyggelse. Den gælder dog kun for de stør-

ste af kommunens vandløb, dvs. Aarhus Å, Egå og Gi-

ber Å og kan dermed ikke anvendes langs de resteren-

de vandløbsstrækninger i kommunen.

Naturbeskyttelseslovens § 3-bestemmelser om beskyt-

telse af de udpegede vandløb indeholder ikke en be-

skyttelseszone, men siger udelukkende, at man ikke må 

ændre tilstanden af vandløbene. Dvs. at bestemmelsen 

kun omfatter selve vandløbet og brinkerne.

Friholdelseszonerne supplerer derfor eksisterende lov-

givning og er designet som en relativt restriktiv udpeg-

ning, der får anvendelse, når der sker store ændringer i 

form af byudvikling og placering af tekniske anlæg på 

vandløbsnære arealer. 

Friholdelseszonerne er også udpeget som et forstær-

kende supplement til udpegningen af blå-grønne for-

bindelser, som også omfatter vandløb, hvorfor der vil 

være overlap mellem de to udpegninger. De blå-grønne 

forbindelser er ikke en decideret forbudszone, men en 

udpegning af et mulighedsrum, hvor de blå og grønne 

elementer i landskabet skal styrkes og sikres sammen-

hæng. Her supplerer friholdelseszonen langs vandløbe-

ne med en mere restriktiv tilgang for disse arealer. 

Friholdelseszonerne er samtidig et forstærkende supple-

ment til udpegning af beskyttede landskaber og økolo-

giske forbindelser, hvor vandløbene spiller en særlig rol-

le for såvel landskab, som levested og spredningskor-

ridorer. Zonerne får betydning ved byudvikling og nye 

infrastrukturanlæg på bar mark samt ved byomdan-

nelse og andre lokalplanpligtige aktiviteter i eksisteren-

de by, men ikke for enkeltstående byggesager. De får 

betydning for, hvordan bebyggelse og tekniske anlæg 
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disponeres i en lokalplan i forhold til blå, grønne og re-

kreative arealer, og de gælder uanset om arealet er tru-

et af oversvømmelse fra vandløbet. Det vil være muligt 

at lave anlæg til håndtering af overfladevand og klima-

tilpasningsanlæg i zonerne.

Der forekommer strækninger med overlap mellem fri-

holdelseszonerne og områder truet af oversvømmelse 

fra vandløb. Udpegningerne af oversvømmelsestruede 

områder skal primært regulere anvendelsen af et are-

al med henblik på at undgå skader som følge af over-

svømmelse. Oversvømmelseskortlægningen omfatter 

dog kun offentlige vandløb, og derfor er der behov for 

at udvide beskyttelsen af arealer langs private vandløb, 

når der byudvikles.

Friholdelseszonerne kan have en indirekte effekt på 

vandløbenes tilstand, idet de giver mulighed for at ska-

be bedre fysiske forhold i vandløbet ( f.eks. ved at sik-

re plads til genslyngning) via et vandløbsprojekt. På sigt 

vil den fysiske tilstand i vandløbene også kunne styr-

kes, idet friholdelseszonen gør det nemmere for vand-

løbet at genfinde en naturlig dynamik. Dette afhæn-

ger dog meget af, hvordan vandløbet ellers bliver ved-

ligeholdt både på strækningen samt opstrøms og ned-

strøms herfor.

Sådan er kortet udarbejdet

Kortet i kommuneplanen er genereret ved at lægge en 

buffer på 33 meter omkring midterlinjen på målsatte 

vandløb. Ved administration af retningslinjerne fastsæt-

tes bredden på zonen dog altid i de konkrete tilfælde 

med udgangspunkt i vandløbets øverste kant. Denne 

kan i de fleste tilfælde kun fastsættes præcist i felten. 

RØRLAGTE VANDLØB I TILKNYTNING TIL ÅBNE 

MÅLSATTE VANDLØB

Hensigt med udpegningen

De rørlagte strækninger er udpeget for at tilskynde til, 

at man genåbner strækningerne ifm.  f.eks. byudvik-

ling eller andre projektaktiviteter. Genåbning af de rør-

lagte strækninger har i de fleste tilfælde positiv indvirk-

ning på tilstanden i de målsatte vandløb, og samtidig 

vil en genåbning/restaurering af rørlagte strækninger 

ofte gøre vandløbet mere robust ift. klimaændringer-

ne. Samtidig vil en genåbning tilføre et nyt byudviklings-

område et blå-grønt rekreativt element og dermed gø-

re området attraktivt at bo i.

Sådan er kortet udarbejdet

I tilknytning til udpegning af friholdelseszoner er der ud-

peget rørlagte vandløbsstrækninger, som ligger i umid-

delbar tilknytning til vandløb med friholdelseszoner. 

Strækningerne er en delmængde af kommunens sam-

lede registreringer af rørlagte vandløb. Bemærk, at den-

ne er foretaget af Aarhus Amt før 2007 og at den ikke er 

opdateret siden. Derfor kan registreringen i nogle tilfæl-

de være upræcis.
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SKOVENE

■ naturoplevelser  ■ skovrejsning  ■ plads til friluftsaktiviteter  ■ udflugtssteder

Skovene har en vigtig funktion ikke alene som na-
turområder men også som rekreative områder der 
danner ramme om friluftstilbud og andre aktivite-
ter rettet mod den bymæssige nærhed. Skovarealet 
skal øges til 8.000 ha inden 2030 og prioriteres i hø-
jere grad til at sikre nye bynære friluftsmuligheder

Det åbne land skal bringes mere i spil, efterhånden som 

vi bliver flere aarhusianere, og de helt bynære skove ik-

ke længere kan imødekomme behovet. Vi skal sammen 

udvikle nye sammenhængende skovområder, der eg-

ner sig til friluftslivet. I skovene udvikler vi nye steder, aar-

husianerne kan tage på udflugt til. Udflugtsstederne 

får tilknyttet muligheder for aktiviteter, som tager ud-

gangspunkt i det særlige ved stedet, det kan være shel-

terpladser, bålsteder og lignende. Udviklingen af fri-

luftslivet i skovene understøttes af udbygningen af de 

rekreative stier, der forbinder byerne med skovene og 

friluftsområderne.

Der er et stort potentiale i at indarbejde friluftsliv som 

en ekstra kvalitet ved udviklings- og anlægsprojekter. 

Det gælder især ved nye skove, natur- og vandprojekter. 

I denne sammenhæng vil byrådet i højere grad end tid-

ligere prioritere, at skovrejsning bidrager til at sikre nye 

bynære friluftsmuligheder.

Byrådets målsætning om at øge skovarealet til 8.000 

ha inden 2030 svarer til en stigning på 2.700 ha fra 2019. 

Byrådet har nu afsat 4,5 mio. kr. om året til at rejse nye 

skove i Aarhus Kommune. 

Senest er der plantet ny skov ved Kolt/Hasselager, Beder 

og Geding. Sidstnævnte skovrejsning bliver udvidet fra 

2021 og i årene frem med bl.a. bynær skov ved Tilst i 2021. 

Skoven ved Tilst bliver et eksempel på en skov med et sær-

ligt tema, skovbadning, med fokus på skoven som et sted, 

der både giver fysisk og mentalt velvære til aarhusianerne.

Skovrejsning anvendes fortsat til at beskytte grund-

vands- og drikkevandsressourcer samt til at fremme den 

biologiske mangfoldighed og binde naturområder sam-

men. Derfor anlægges nye kommunale skove ikke med 

træproduktion for øje, og driften vil i høj grad fokusere på 

at understøtte skovens naturmæssige og rekreative po-

tentiale. Skovrejsningsområderne er placeret geogra-

fisk spredt i kommunen og giver gode muligheder for nye 

skove i tæt tilknytning til de fritliggende byer. Skovrejsning 

kan også gennemføres uden for skovrejsningsområder-

ne – undtagen i områder, hvor byrådet vurderer, at skov-

rejsning er uønsket, fordi den vil stride mod kulturhistori-

ske, geologiske, særligt landskabelige eller naturmæssige 

værdier samt byplanmæssige hensyn. 

Der kan også være anden lovgivning som for eksempel 

Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer og diger be-

skyttet efter museumsloven mv., som bevirker, at der ikke 

kan rejses skov – også inden for et skovrejsningsområde.

Skovrejsningsområderne er ikke reserveret til skov. Selv-

om et område er udpeget til skovrejsning, kan det sta-

dig anvendes til landbrugsformål, vejanlæg eller lignen-

de efter de regler, der i øvrigt gælder for det åbneland. 

Skovenes naturværdier håndteres i regi af Naturkva-

litetsplanen og Skovudviklingsplanen, mens Et Grøn-

nere Aarhus sætter mål og retning sammen med 

handleplaner for skovnaturtyperne i Natura2000-

områder.

RETNINGSLINJER
SKV.1   Skovrejsningsområder samt områder, hvor 

skovrejsning er uønsket, er udlagt som vist 

på kortet Skovene.

SKV.2.   Ved skovrejsning skal det sikres via en sær-

skilt analyse, at skovrejsningen tilgodeser ek-

sisterende kulturhistoriske, geologiske, land-

skabelige og natur- og grundvandsinteresser 
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samt ind- og udsigtslinjer fra landsbyerne.
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Rammeændringer

De følgende afsnit beskriver rammeændringer som følge af temaplanen ’Et grønnere Aarhus 
med mere blåt’. 

1. KRAV OM NYE PARKER TILFØJET I KOM-
MUNEPLANRAMMER
Det er præciseret at der skal udlægges minimum 5 % 

af områdets areal til bypark/grønt område ved stør-

re byudvikling og byomdannelse. Andel er baseret på 

kortlægning af den gennemsnitlige andel af byparker i 

kommunens bydele. De nye byparker skal supplere op-

holdsarealerne til den nye bebyggelse i området, og 

indgår dermed ikke til opfyldelse af opholdsarealkravet. 

    

Kravet om, at minimum 5 % af byudviklings- og byom-

dannelsesområderne anvendes til ’Bypark og grøn-

ne områder’ skal skrives direkte ind i kommuneplan-

rammen, når større områder fremover udlægges til by-

udvikling/byomdannelse i forbindelse med revision af 

kommuneplanen jf. retningslinje FOP.1. i afsnittet Fælles 

om pladsen. 

Herudover er kravet skrevet ind i de rammer for større 

byudvikling/omdannelse, som bliver udlagt i forbindel-

se med temaplanerne for hhv. Erhverv og Arealer til alle 

boligtyper (begge kommuneplantillæg til KP17).  

For eksisterende større rammeområder udlagt til byud-

vikling/-omdannelse, som endnu ikke er udnyttet, tilfø-

jes kravet også. 

BYUDVIKLING PÅ BAR MARK

Rammetekst til enkeltvise rammer:

Når et byudviklingsområde er omfattet af én samlet 

ramme tilføjes følgende tekst under ’Supplerende be-

stemmelser’’:

For at sikre udviklingen til et blandet byområde, skal det 

samlede område disponeres, så minimum 5 % af om-

rådets areal udlægges som en bypark/grønt område 

som supplement til områdets opholdsarealer. Byparken 

skal udformes som et stort, sammenhængende områ-

de inden for byudviklingsområdet og placeres under 

hensyn til at skabe nærhed og tilgængelighed til områ-

det for beboere og brugere. 

Byparken kan indrettes til håndtering af ekstremregn, 

og op til max. 10 % af parkens areal kan anvendes til 

håndtering af hverdagsregn, når regnvandshåndte-

ringen etableres med udgangspunkt i det eksisterende 

landskab og tilfører rekreativ, biologisk og æstetisk vær-

di til byparken. Der skal sikres begrønning svarende til 

en Grøn Norm på 0,6 i henhold til metode fastsat i det 

til enhver tid gældende/byrådsvedtagne ’Administrati-

onsgrundlag for opholdsarealer’.

Rammetekst til områder bestående af flere kom-

muneplanrammer:

Hvis det større byudviklingsområde omfatter flere kom-

muneplanrammer, tilføjes følgende under ’Supplerende 

bestemmelser’ for hver enkelt ramme, hvori alle de be-

rørte rammeområder nævnes i rammeteksten i stedet 

for XX/YY/ZZ: 

For at sikre udviklingen til et blandet byområde, skal 

det samlede område bestående af kommuneplanram-

me XX og YY og ZZ disponeres, så minimum 5 % af om-

rådets areal udlægges som en bypark/grønt område 

som supplement til områdets opholdsarealer. Byparken 

skal udformes som et stort, sammenhængende områ-

de inden for byudviklingsområdet og placeres under 

hensyn til at skabe nærhed og tilgængelighed til områ-

det for beboere og brugere. 

Byparken kan indrettes til håndtering af ekstremregn, 

og op til max. 10 % af parkens areal kan anvendes til 

håndtering af hverdagsregn, når regnvandshåndte-

ringen etableres med udgangspunkt i det eksisterende 

landskab og tilfører rekreativ, biologisk og æstetisk vær-

di til byparken. Der skal sikres begrønning svarende til 

en Grøn Norm på 0,6 i henhold til metode fastsat i det 

til enhver tid gældende/byrådsvedtagne ’Administrati-

onsgrundlag for opholdsarealer’.
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For rammeområde 270610BL (NYE) anføres undtagelse 

for udviklingsetape 2 – se tekst i skema nedenfor. 

Rammeteksten foreslås tilføjet til følgende områder, der 

alle er samlede arealer større end 10 ha, som i arronde-

ring giver mulighed for en park og muliggør væsentlig 

boligtilvækst i området: 

SOM FØLGE AF TEMAPLANEN AREALER TIL ALLE 

BOLIGTYPER. 

Eneste områder, der ikke tilføjes krav pga. størrelse og 

arrondering er Spørring og Trige. Sidstnævnte har alle-

rede tilføjet RE-område som en del af planen. 

MEJLBY
Ramme-områdenr.: 370216BO

10 ha 

Ramme 370216BO tilføjes rammetekst til enkeltvise ram-

mer.

HÅRUP
Ramme-områdenr.: 370121BO - 370122BO - 370123BO

40 ha

Ramme 370121BO tilføjes rammetekst til enkeltvise ram-

mer.

Rammerne 370122BO og 370123BO tilføjes rammetekst 

til områder bestående af flere rammer. 

HJORTSHØJ
Ramme-områdenr.: 380140BO - 380141BO

Østligste arealer 

Ca. 10 ha

Rammerne 380140BO og 380141BO tilføjes rammetekst 

til områder bestående af flere rammer.
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SKÆRING
Ramme-områdenr.: 280526BO - 280527BO

42 ha

Rammerne 280526BO og 280527BO tilføjes hver især 

rammetekst til enkeltvise rammer.

SABRO
Ramme-områdenr.: 350212BO - 350307BO - 350308BO

51 ha

Rammerne 350212BO, 350307BO og 350308BO tilføjes 

rammetekst til områder bestående af flere rammer.

MUNDELSTRUP
Ramme-områdenr.: 350504BO

Nuværende rammeområde 350504BO udvides med 10 

ha til ca. 40 ha. 

Rammeteksten for enkeltvise rammer tilføjes til 

350504BO, så den gælder for den samlede ramme. 

HARLEV
Ramme-områdenr.: 340305BO

40 ha

Ramme 340305BO tilføjes rammetekst til enkeltvise 

rammer.
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TRANBJERG
Ramme-områdenr.: 210601BO

Vestligste areal

Ca. 30 ha

Ramme 210601BO tilføjes rammetekst til enkeltvise ram-

mer.

MÅRSLET 
Ramme-områdenr.: 320120B -. 320121BO

Ca. 23 ha

Rammerne 320120BO og 320121BO tilføjes rammetekst til 

områder bestående af flere rammer.

SOLBJERG
Ramme-områdenr.: 330303BO - 330304BO

21 ha

Rammerne 330303BO og 330304BO tilføjes hver især 

rammetekst til enkeltvise områder

MALLING
Ramme-områdenr.: 310903BO

Ca. 80 ha

Ramme 310903BO tilføjes rammetekst til enkeltvise ram-

mer.
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EKSISTERENDE STØRRE UUDNYTTEDE 

RAMMEOMRÅDER

NYE
Ramme-områdenr.: 270610BL

Rammeændringen vil ikke gælde for udviklingsetape 2, 

som er under planlægning.

Forslag til specificeret rammetekst: 

For at sikre udviklingen til et blandet byområde, skal det samlede område disponeres, så minimum 5 % af områdets 

areal fratrukket arealerne i udviklingsetape 2 udlægges som en bypark/grønt område som supplement til områdets op-

holdsarealer. Byparken kan indrettes til håndtering af ekstremregn, og op til max. 10% af parkens areal kan anvendes til 

håndtering af hverdagsregn, når regnvandshåndteringen etableres med udgangspunkt i det eksisterende landskab og 

tilfører rekreativ, biologisk og æstetisk værdi til byparken. Der skal sikres begrønning svarende til en Grøn Norm på 0,6 i 

henhold til metode fastsat i det til enhver tid gældende/byrådsvedtagne ’Administrationsgrundlag for opholdsarealer’.

LISBJERG
Ramme-områdenr.: 260316BL

Ramme 260316BL

tilføjes rammetekst til enkeltvise rammer.

BRENDSTRUP
Ramme-områdenr.:

Kravet indgår i forslag til kommuneplantillæg nr. 97 til 

Kommuneplan 2017.

Rammeområdenr. og afgrænsning tildeles med kom-

muneplantillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017, hvor kra-

vet også er indarbejdt.
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ÅRSLEV
Rammeområdenr.: 240708JO

Rammeområdenr. og afgrænsning tildeles med kom-

mende kommuneplantillæg.

Kravet indarbejdes i forbindelse med kommuneplantil-

læg. 
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ERHVERVSOMRÅDER, DER ÆNDRER ANVENDELSE 

(BYOMDANNELSE MM.).

Rammetekst til enkeltvise rammer:

Når et byomdannelsesområde er omfattet af én samlet 

ramme tilføjes følgende tekst under ’Supplerende be-

stemmelser’:  

For at sikre udviklingen til et blandet byområde, skal det 

samlede område disponeres, så minimum 5 % af om-

rådets areal udlægges som en bypark/grønt område 

som supplement til områdets opholdsarealer. Byparken 

skal udformes som et stort, sammenhængende områ-

de inden for byudviklingsområdet og placeres under 

hensyn til at skabe nærhed og tilgængelighed til områ-

det for beboere og brugere. 

Byparken kan indrettes til håndtering af hverdagsregn 

og ekstremregn, når regnvandshåndteringen etableres 

med udgangspunkt i det eksisterende landskab og til-

fører rekreativ, biologisk og æstetisk værdi til byparken. 

Der skal sikres begrønning svarende til en Grøn Norm 

på 0,6 i henhold til metode fastsat i det til enhver tid 

gældende/byrådsvedtagne ’Administrationsgrundlag 

for opholdsarealer’.

Rammetekst til områder bestående af flere kom-

muneplanrammer:

Hvis det større byomdannelsesområde omfatter fle-

re kommuneplanrammer, tilføjes følgende under ’Sup-

plerende bestemmelser’ for hver enkelt ramme, hvori al-

le de berørte rammeområder nævnes i rammeteksten i 

stedet for XX/YY/ZZ:

For at sikre udviklingen til et blandet byområde, skal 

det samlede område bestående af kommuneplanram-

me XX og YY og ZZ disponeres, så minimum 5 % af om-

rådets areal udlægges som en bypark/grønt område 

som supplement til områdets opholdsarealer. Byparken 

skal udformes som et stort, sammenhængende områ-

de inden for byudviklingsområdet og placeres under 

hensyn til at skabe nærhed og tilgængelighed til områ-

det for beboere og brugere. 

Byparken kan indrettes til håndtering af hverdagsregn 

og ekstremregn, når regnvandshåndteringen etableres 

med udgangspunkt i det eksisterende landskab og til-

fører rekreativ, biologisk og æstetisk værdi til byparken. 

Der skal sikres begrønning svarende til en Grøn Norm 

på 0,6 i henhold til metode fastsat i det til enhver tid 

gældende/byrådsvedtagne ’Administrationsgrundlag 

for opholdsarealer’.

Rammeteksten foreslås tilføjet til følgende områder, 

hvor de samlede arealer er større end 10 ha, og hvor 

der er lagt op til sammenhængende planlægning, 

samt hvor rammeændringen muliggør væsentlig bo-

ligtilvækst i området. For erhvervsområde i Lystrup, der 

er konverteret til blandet bolig og erhverv 270510BL, ud-

gør det samlede areal 8,5 ha, men der foreslås at stille 

krav om bypark, da der ikke er parkarealer i Lystrup syd 

for banen: 

SOM FØLGE AF TEMAPLANEN ERHVERVSAREALER. 

Erhvervsområder over 10 ha, der ændrer anvendelse til 

hhv.: 

• Byomdannelse

• Blandet bolig og erhverv 

• Boliger
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TDC
Ramme-områdenr.: 121106BL - 121107BL 

Tidligere: 121106ER - 121107ER

39 ha

Overgår til Blandet bolig og erhverv

Rammerne 121106BL og 121107BL tilføjes rammetekst til 

områder bestående af flere rammer.

RAVNSBJERG
Ramme-områdenr.: 121101BL - 121102BL

Tidligere: 121101ER - 121102BL

5 ha 

– men ses i sammenhæng med uudnyttet BL-ramme for 

St. Ravnsbjerg: 

I alt 15ha

Overgår til blandet bolig og erhverv

Rammerne 121101BL og 121102BL

tilføjes rammetekst til områder bestående af flere ram-

mer.

SLET MØLLEVEJ
Ramme-områdenr.: 210502BL

Tidligere: 210505ER - 210502ER

13 ha

Ramme 210502BL tilføjes rammetekst til enkeltvise ram-

mer. 

KLAMSAGERVEJ /ARLA MV.
Ramme-områdenr.: 160505ER

Tidligere: 160531ER - 160513ER

16 ha

Byomdannelse

Ramme 160505ER tilføjes rammetekst til enkeltvise ram-

mer.
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LYSTRUP
Ramme-områdenr.: 270510BL

Tidligere: 270510ER

8,5 ha

Ramme 270510BL tilføjes rammetekst til enkeltvise ram-

mer.

EKSISTERENDE STØRRE, UUDNYTTEDE OMDAN-

NELSESRAMMER.

Eksisterende erhvervsområder udlagt til omdannelse, 

hvor omdannelsen ikke er påbegyndt. 

FRAGTMANDSCENTRALEN
Ramme-områdenr.: 160403ER - 160413ER - 160420ER

14 ha

Ramme 160403ER tilføjes rammetekst for enkeltvise 

rammer og rammerne 160413ER og 160420ER tilføjes 

rammetekst til områder bestående af flere rammer.

HAVNEN
Ramme-områdenr.: 060401BL - 060102CY - 060101CY 

for den del, der er beliggende på pier 2

Pier 2 og 3

19,6 ha

I de tre rammer 060401BL, 060102CY og 060101CY angi-

ves følgende tekst: 

For at sikre udviklingen til et blandet byområde, skal 

området bestående af rammeområderne 060401BL, 

060102CY samt den del af 060101CY, som er beliggende 

på Pier 2, disponeres, så minimum 5 % af områdets are-

al udlægges som en bypark/grønt område som supple-

ment til områdets opholdsarealer. Byparken skal udfor-

mes som et stort, sammenhængende område inden for 

byudviklingsområdet og placeres under hensyn til at 

skabe nærhed og tilgængelighed til området

for beboere og brugere. Byparken kan indrettes til  

håndtering af hverdagsregn og ekstremregn, når regn-

vandshåndteringen etableres med udgangspunkt i det 

eksisterende landskab og tilfører rekreativ, biologisk og 

æstetisk værdi til byparken. Der skal sikres begrønning 

svarende til en Grøn Norm på 0,6 i henhold til metode 

fastsat i det til enhver tid gældende/byrådsvedtagne 

’Administrationsgrundlag for opholdsarealer’.
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2. AFLYSNING AF KOMMUNEPLANRAMMER
FOR BYNÆRE LANDSKABER
Kommuneplan 2017 indeholder rammer for de bynæ-

re landskaber. Med temaplanerne for Et grønnere Aar-

hus med mere blåt samt Landskaberne er det i fælles-

skab vurderet, at kommuneplanrammerne for de by-

nære landskaber skal annulleres. Områderne vil derfor 

skulle administreres som øvrigt åbent land efter landzo-

neadministrationen. 
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RAMME.NR.      DISTRIKT

110001LA Holme-Højbjerg-Skåde

110003LA Holme-Højbjerg-Skåde

110004LA Holme-Højbjerg-Skåde

111610LA Holme-Højbjerg-Skåde

120002LA Viby

120003LA Viby

120004LA Viby

120008LA Viby

120010LA Viby

120011LA Viby

130001LA Hasle

130002LA Hasle

130003LA Hasle

140001LA Skejby-Christiansbjerg

140002LA Skejby-Christiansbjerg

140003LA Skejby-Christiansbjerg

140004LA Skejby-Christiansbjerg

140005LA Skejby-Christiansbjerg

150001LA Vejlby-Risskov

150002LA Vejlby-Risskov

150003LA Vejlby-Risskov

150004LA Vejlby-Risskov

150005LA Vejlby-Risskov

150815LA Vejlby-Risskov

160001LA Åby

210005LA Tranbjerg

210007LA Tranbjerg

210008LA Tranbjerg

210017LA Tranbjerg

220004LA Hasselager-Kolt

220010LA Hasselager-Kolt

220012LA Hasselager-Kolt

220015LA Hasselager-Kolt

230001LA Stavtrup-Ormslev

230003LA Stavtrup-Ormslev

240004LA Brabrand-Gellerup

240005LA Brabrand-Gellerup

240006LA Brabrand-Gellerup

240007LA Brabrand-Gellerup

240230LA Brabrand-Gellerup

RAMME.NR.      DISTRIKT

250001LA Tilst

250002LA Tilst

250003LA Tilst

250005LA Tilst

250006LA Tilst

260004LA Lisbjerg

270001LA Lystrup-Elsted

270002LA Lystrup-Elsted

270003LA Lystrup-Elsted

270004LA Lystrup-Elsted

270006LA Lystrup-Elsted

270015LA Lystrup-Elsted

280001LA Skæring-Egå

280002LA Skæring-Egå

280004LA Skæring-Egå

280013LA Skæring-Egå

310001LA Beder-Malling

310002LA Beder-Malling

310027LA Beder-Malling

310030LA Beder-Malling

320001LA Mårslet

320002LA Mårslet

320003LA Mårslet

320004LA Mårslet

320005LA Mårslet

320006LA Mårslet

320010LA Mårslet

320011LA Mårslet

330001LA Solbjerg

330024LA Solbjerg

330025LA Solbjerg

340001LA Harlev-Framlev

350013LA Sabro

360008LA Trige-Spørring

360010LA Trige-Spørring

380001LA Hjortshøj

380005LA Hjortshøj

380012LA Hjortshøj

380013LA Hjortshøj

380020LA Hjortshøj

390017LA Skødstrup-Løgten
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3. PLANLÆGNING FOR FOREBYGGELSE AF 
OVERSVØMMELSE 
Jf. Planlovens § 11b, stk. 1, nr. 14 i Lov om Planlægning, Lo-

vebekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020, skal det noteres 

i kommuneplanrammen, hvis rammen omfatter area-

ler, der er udpeget med risiko for oversvømmelse. Der-

udover skal fremgangsmåden vedr. etablering af af-

værgeforanstaltninger ved fremtidig byudvikling note-

res. 

Alle kommuneplanens rammeområder med undtagel-

se af følgende tre områder omfatter oversvømmelses-

truede arealer: 

• 140708BO – Mindre del af Skejbyparken.

• 140918BL – Nedergårdsvej, Gl. Skejby.

• 240229BO – Villa på Høiriisgårdsvej.

Med undtagelse af disse tre rammeområder vil samtli-

ge kommuneplanrammer få tilføjet følgende tekst un-

der Miljø: 

Der er kortlagt risiko for oversvømmelse i dele af områ-

det, jf. udpegninger af områder for hhv. ’Oversvømmel-

se fra ekstremregn’, ’Oversvømmelse fra vandløb og sø-

er’ og ’Oversvømmelse ved stormflod’. 

Ved fremtidig planlægning af området skal risikoen for 

oversvømmelse vurderes nærmere via undersøgelse af 

lokal hydrologi. Derefter skal det vurderes, om/hvordan 

området kan disponeres og afværgeforanstaltninger 

realiseres, så oversvømmelsen håndteres hensigtsmæs-

sigt i forhold til at forebygge oversvømmelse af byg-

ninger, infrastruktur og hotspots. Lokalplanlægningen 

skal herefter indarbejde bestemmelser om nødvendige 

afværgeforanstaltninger.



Forslag til temaplan om Et grønnere Aarhus med mere blåt 

er fremlagt til offentlig høring i perioden 27/9. til 21/11 2021.

DELTAG I DEBATTEN

Deltag i debatten på Aarhus Kommunes høringsportal deltag. 
aarhus.dk så bliver dine synspunkter og idéer  forelagt Aarhus 

Byråd. 

Har du ideer, forslag eller synspunkter til forslaget til temaplan 

om Et grønnere Aarhus med mere blåt hører vi gerne fra dig in-

den den 21/11 2021. 

Eventuelle spørgsmål til forslaget kan rettes til:

Lars Høeberg Tlf: 41 85 97 99
Kommuneplanafdelingen 

Teknik og Miljø

Vi hører gerne din mening 
DEN VIDERE PROCES

Når den offentlige høring er gennemført, vil de bemærkninger, 

vi har modtaget blive forelagt byrådet sammen med 

indstilling om eventuelle rettelser til forslaget og en endelig 

vedtagelse  af temaplanen for Et grønnere Aarhus med mere 

blåt. 

Temaplanen bliver et tillæg til kommuneplanen og vil erstatte 

nuværende afsnit om En grønnere by med mere blåt 

OFFENTLIGE MØDER

I høringsperioden afholdes et digitalt orienteringsmøde den 

3/11 2021 kl. 19.00-20.30. På mødet orienteres om 
nedenstående tre 

temaplaner, som alle er i offentlig høring i samme periode:

• Landskabet i Aarhus

• Naturen i Aarhus

• En grønnere by med mere blåt.

 Se nærmere vedrørende tilmelding på høringsportalen.

https://deltag.aarhus.dk/hoering/et-groennere-aarhus-med-mere-blaat
https://deltag.aarhus.dk/hoering/et-groennere-aarhus-med-mere-blaat
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