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Forslag til Lokalplan nr. 1104 

Kongreshotel ved Bassin 7, Irma Pedersens Gade, 
Aarhus Ø 

 

               
 
Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af 
det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 46 til 
Kommuneplan 2017. Planen betyder, at området må anvendes til blandet by-
område med mulighed for etablering af erhverv og offentlige funktioner. 
 
Planen og klagevejledning kan ses på aarhus.dk/annoncer eller Borgerser-
vice, Hovedbiblioteket - Dokk1 
 
fra torsdag den 11. april 2019 
 
Miljøvurdering 
I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommu-
neplantillægget er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 
1, idet planen fastlægger anvendelsesbestemmelser for anlæg opført i lovens 
bilag 1 og 2, samt er omfattet af Aarhus Kommunes Højhuspolitik. Miljørap-
porten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i 
samme perioden som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. 
 
Dine muligheder 
Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til 
forslaget, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder 
på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også 
sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 
Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter 
den 6. juni 2019. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen. 

Plan 
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 
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Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er 
omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som ud-
gangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle hørings-
svar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse 
med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefon-
nummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit hørings-
svar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over 
hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du 
er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette. 
 
Lokalplanens indhold 
For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. 
formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk for-
syning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, op-
holdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for 
ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensati-
oner fra andre myndigheder. 
  
Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen 
Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud 
mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af 
ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den en-
delige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte 
uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og 
offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentlig-
gørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for of-
fentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, 
at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse 
med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommunepla-
nen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde. 
 
Ophævelser 
Del af Lokalplan nr. 1000 (Plan-ID nr. 3015396) og del af Lokalplan nr. 953 
(Plan-ID nr. 2573528) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lo-
kalplanen. 
 
 
 
 

Til orientering gør vi opmærksom på, at der kun er sendt ét brev til 
hver husstand (ældste person) og virksomhed. Såfremt der er an-
dre i husstanden og/eller virksomheden, der har behov for at have 
kendskab til dette brev, bedes du orientere dem herom. 
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Lokalplanen er udarbejdet af 
Teknik og Mljø, Plan 

Om dette hæftes indhold
Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold,  
hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom 
målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. 
Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, 
planen gør det muligt at udnytte området på.

Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser 
for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, byg- 
ningers udseende, veje og stiers forløb m.v.

Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalpla-
nen forholder sig til kommuneplanen og anden 
planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig 
f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk 
forsyning m.v.

Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger 
forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når 
lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt  
supplerer lokalplanens bestemmelser.
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LOKALPLANENS INDHOLD 
Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt pla-
nens hovedtræk. 
 
Eksisterende forhold 
 
Denne lokalplan gælder for et område i Aarhus Ø, ved Pier 4 i Nordhavnen. Lokal-
planområdet er beliggende ved Bernhardt Jensens Boulevard og Irma Pedersens 
Gade ved Bassin 7. Området har tidligere været anvendt til containerterminal for 
Aarhus Havn. 
 
Lokalplanområdet, der er ca. 9.370 m² stort, var ved planens udarbejdelse kommu-
nalt ejet. På matrikelkortet er vist ejer- og zoneforhold. 
 
Området afgrænses mod nordvest af kanalen mellem Ø3 og Ø4 og mod nordøst af 
kanalen mod Bernhardt Jensens Boulevard, mens der umiddelbart sydvest for om-
rådet er planlagt en promenade med mindre restauranter og lign. langs Bassin 7. 
Mod sydøst afgrænses området af et ubebygget areal, som på sigt skal bebygges i 
henhold til Lokalplan nr. 1000.  
 
Lokalplanområdet var ved planens udarbejdelse beliggende i byzone og ubebygget. 
Terrænet er fladt og beliggende i ca. kote 2.  
 

 
Luftfoto der viser lokalplanområdets beliggenhed – lokalplanafgrænsningen er angivet med 
en rød ramme. 
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Planens baggrund og mål 
 
Omdannelsen og udviklingen af den tidligere containerterminal til byformål har bag-
grund i en langsigtet planlægning for Aarhus Havn. I 1990’erne skete der en større 
udbygning af Østhavnen og samtidig en udflytning af erhvervshavneaktiviteterne 
hertil. Hermed var de bynære havnearealer blevet frigjort til byudvikling. I 1999 blev 
der udskrevet en international idékonkurrence om den langsigtede omdannelse af 
de bynære havnearealer. 
 
Visionen og intentionerne fra vinderforslaget i idékonkurrencen ligger fortsat til 
grund for hoveddisponeringen af Aarhus Ø. Rygraden i planen udgøres af den ca. 
1 km lange Bernhardt Jensens Boulevard fra Nørreport i syd til Jette Tikjøbs Plads 
i nord. Boulevarden er det trafikale bindeled, hvorfra alle områder i Aarhus Ø kan 
nås til fods, på cykel, i bil eller med kollektiv trafik. Samtidig spiller boulevarden en 
afgørende rolle både som identitetsskabende element i den overordnede bymæs-
sige skala og som visuel forbindelse mellem Domkirkens spir og bugten.  
 
Siden idékonkurrencen, er der udarbejdet en række planlægningsdokumenter, der 
fastlægger grundlaget for udviklingen af området. De centrale dokumenter er: ”Hel-
hedsplan for De Bynære Havnearealer” fra 2003, ”Kvalitetshåndbog for De Bynære 
Havnearealer” fra 2005 samt ”Dispositionsplan for de nordlige områder” og ”Delom-
rådeplan 1-4 for de nordlige områder”, som begge er fra 2006. Dertil er kommet en 
række lokalplaner for de enkelte og konkrete projekter. 
 
Som et led i udviklingen af De Bynære Havnearealer blev der i 2014 udarbejdet 
”Udviklingsplan for Bassin 7, Aarhus Ø”, som tog udgangspunkt i processen ”Gen-
tænk Bassin 7”. Gentænk-processen og udviklingsplanen for Bassin 7 blev gennem-
ført for at genoverveje de principper og byggemuligheder, der blev fastlagt i de op-
rindelige planer for havnearealerne. Processen og udviklingsplanen resulterede i en 
revideret struktur for både byggemuligheder samt de rekreative arealer og funktio-
ner i og omkring Bassin 7. 
 
Med udgangspunkt i udviklingsplanen blev Lokalplan nr. 1000 ’Blandet Byområde 
ved Bassin 7, Irma Pedersens Gade, Aarhus Ø’ vedtaget i februar 2016. Det aktuelle 
planområde omfatter delområde 1 i Lokalplan nr. 1000 og er udlagt med et byggefelt 
til nyt byggeri til blandet bolig- og erhvervsformål.  
 
I år 2016 besluttede Aarhus Byråd at udskrive en konkurrence om etablering af et 
nyt konferencehotel ved Bassin 7. Som en del af konkurrencen skulle forslagene 
indeholde konferencefaciliteter til ca. 2.000 mennesker. Vinderprojektet blev udpe-
get af Aarhus Byråd i 2017, og er i overensstemmelse med principperne fastlagt i 
”Udviklingsplan for Bassin 7” og Lokalplan nr. 1000, men afviger i den konkrete ud-
formning og placering fra bestemmelserne i Lokalplan nr. 1000.  
 
Afvigelserne fra Lokalplan nr. 1000 er primært affødt af at man ved udarbejdelsen 
af Lokalplan nr. 1000 ikke vidste, at det aktuelle areal skulle anvendes til et hotel.  
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Denne funktion medførte en ændret udformning af det aktuelle byggefelt i forhold til 
udviklingsplanen, hvilket blandt andet blev skabt af idéen om at kombinere et hotel 
med en offentlig park og trappeforløb op til et offentligt udsigtspunkt. Samtidig har 
det været et ønske fra bl.a. Aarhus Kommune, at hotellet yderligere kan indeholde 
både konference- og koncertfaciliteter, samt at hotellet også kan være omdrejnings-
punkt for store TV-transmissioner, herunder begivenheder som både TV2 og DR 
skal kunne transmittere fra samtidigt. Disse forudsætninger har medført ændringer 
i bebyggelsens omfang og placering, hvilket vi kræve en ændret planlægning.  
 
For fortsat at sikre at udviklingsplanens intentioner om byliv og levende stueetager, 
hæver projektet konference-/koncertsalen op over stueetagen i bygningen, så der i 
byrummet bliver plads til restauranter og byliv i stueetagen.  
 
Nærværende lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre vinderprojektet. 
 

 
Illustration der viser hvordan Ø4 kan komme til at tage sig ud set fra den sydlige side af 
Bassin 7. Lokalplanområdets planlagte bebyggelse ses i venstre side af billedet. 
 
Planens hovedtræk 
 
Lokalplanen omfatter alene en mindre del af området, der er omfattet af Lokalplan 
nr. 1000 og ændrer derfor ikke på de overordnede træk i området. Den aktuelle 
lokalplan viderefører karakteren af området med etagebebyggelse adskilt af smalle 
gaderum og med en opbygning af bebyggelsen som karrélignende byggeri i varie-
rende højder. 
 
Lokalplan nr. 1000 vil fortsat være gældende for de øvrige arealer omkring bebyg-
gelsen, og den sammenhængende karakter af eksempelvis de ubebyggede arealer 
omkring bebyggelserne i området og parkeringsstruktur fastholdes derved.  
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Bebyggelsen, som denne lokalplan omfatter, udformes principielt som en karrébe-
byggelse, der i en spiralform hæver sig fra terræn til en højde på op til ca. 75,5 meter 
(kote 78.0 (DVR90)). Bebyggelsens spiralform understreges med en offentlig ad-
gang fra terræn til toppen via et sammenhængende forløb på bygningens tagflader. 
 

Princip for opbygning af bebyggelsen, som kombinerer en traditionel karrébebyggelse med 
en offentlig forbindelsesmulighed og derved opnår en bygning der etableres som en kantet 
spiralform med mulighed for at bevæge sig på tagfladerne. 
 
Lokalplanen gør det muligt at opføre op til 33.500 m² etageareal. Derudover må der 
inden for størstedelen af lokalplanområdet etableres kælder til bl.a. parkering, de-
poter, teknik og lign. I kælderen kan der desuden etableres jazzklub, natklub eller 
lign. 
 
Bebyggelsen skal placeres inden for de udlagte byggefelter, som bl.a. sikrer, at byg-
ningen opføres i varierende højder, og at den højeste del af bebyggelsen trækkes 
tilbage fra kanalen og promenaden mod syd. Centralt i bebyggelsen gives der mu-
lighed for at etablere en hævet pladsdannelse med offentlig adgang. 
 
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med mulighed for etablering af 
eksempelvis hotel- og konferencefaciliteter med dertil hørende fællesfaciliteter, her-
under færdsels-, bylivs- og fællesarealer samt parkering. Herudover giver lokalpla-
nen mulighed for at etablere mindre butikker på op til 400 m² pr. butik. 
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Illustrationsplan der viser hvordan området kan indrettes. 
 
Bebyggelsens udseende 
 
Bebyggelsens facadeudtryk skal udføres, så den som hovedtræk fremstår med et 
ensartet facadeudtryk for hele bygningen. Vinduerne må etableres med forskellige 
dimensioner henover bygningen, men skal placeres så der i facaden opstår en grid-
struktur med klare både lodrette og vandrette linjer i facaden. Som hovedregel må 
vinduer, bortset fra ved bygningens hjørner, ikke etableres med en større bredde 
end højden. Vinduer, vinduesrammer eller elementer omkring vinduerne skal mar-
keres i facaden, eksempelvis ved at de fremrykkes fra facaden, så de fremstår som 
rammer eller felter, der skyder sig ud fra facaden, i princippet som vist på nedenstå-
ende illustration. 
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Illustration der viser hvordan bebyggelsens facadeudtryk kan etableres med markering af 
vindueselementer. 
 
Bygningen skal, som tidligere nævnt, etableres, så bebyggelsen trapper op i en spi-
ral fra terræn mod bygningens højeste punkt, hvor der etableres et udsigtspunkt. 
Mens bebyggelsens tagflader terrasserer med etagespringene, skal bebyggelsens 
facader udføres, så etagespringene/tagterrasserne ikke visuelt fremstår i facaden, 
men således at bygningen afsluttes i toppen, så tagkanten fremstår som en ret linje. 

  
Illustration der viser princip for hvordan tagterrasser kan etableres bag en lige tagkant. 
 
Bebyggelsens facader skal udføres i tegl og/eller natursten, samt med partier af 
glas. Facader skal i princippet udføres som vist på illustrationerne på de næste si-
der.  
 
Mindre bygnings- og facadedele må desuden udføres i facadepaneler – herunder 
paneler i metal eller træ, i beton, metal eller kompositmaterialer, ligesom der må 
etableres beplantning på dele af bygningsfacaden. Der må ikke benyttes plastvin-
duer eller -døre inden for lokalplanområdet. 
 
Facader skal fremstå i dæmpede grå, gule, brune eller rødlige nuancer. 
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Illustration af hvordan bebyggelsen kan komme til at tage sig ud set fra promenaden langs 
Bernhardt Jensens Boulevard. 
 

 
Illustration af hvordan bebyggelsen kan komme til at tage sig ud set fra nordvest. 
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For at sikre, at bebyggelsens stueetager fremstår åbne og aktive, stiller lokalplanen 
krav om, at facader i stueetagen mod vest, syd og øst skal udformes med en stor 
andel af glas. Den største glasmængde kræves mod syd og vest, mens facaden 
mod øst må være mere lukket af hensyn til nabobebyggelsen. Samtidig skal bebyg-
gelsens facade ved etablering af erhverv i stueetager udformes, så der sikres indsyn 
til den bagvedliggende funktion, eks. udstilling, foyer, køkken eller lignende. I den 
nordvendte stueetage må der etableres varelevering til bebyggelsen, som må udfø-
res som en eller flere åbninger i facaden. På de dele af den nordvendte stueetage, 
hvor det ikke er muligt at etablere vinduer, skal murværket etableres med variation 
i udtrykket, eksempelvis som perforering i teglfacaden, med relief eller lign.  
 

 
Illustration der viser hvordan bebyggelsens nordfacade kan komme til at tage sig ud. 
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Illustration der viser hvordan bebyggelsens østfacade kan komme til at tage sig ud. 
 
En af hovedtankerne bag det aktuelle projekt er, at størstedelen af tagfladen skal 
fungere som et samlet offentligt tilgængeligt byrum og gangareal, der leder folk fra 
terræn op til toppen af bebyggelsen, hvor der etableres et udsigtspunkt. Bebyggel-
sens tagflader skal derfor udføres, så de fremstår som ensartede arealer for hele 
bebyggelsen, og skal etableres som gangarealer, taghaver, tagterrasser eller lign. 
og indrettes med elementer af beplantning, eksempelvis med bede eller i form af 
levende, grønne tage.  
 
Langs med bygningens terrasserende tagflader, skal der etableres et offentligt til-
gængeligt gangareal i form af et oplevelsestrappeanlæg, der løber fra terræn til be-
byggelsens top. Fra dette trappeanlæg vil der være udsigt hele vejen fra terræn til 
toppen af bygningen, hvor der etableres et egentligt udsigtspunkt.  
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Illustration af hvordan bebyggelsens udsigtspunkt kan komme til at tage sig ud. 
 
Opholdsarealer på tagfladerne må kun anvendes til opholdsarealer under hensyn-
tagen til miljøforhold som eksempelvis støjforhold fra erhvervsvirksomheder på de 
øvrige dele af havnen. 
 

   
Illustration der viser princippet for hvordan bebyggelsen terrasserer og samtidig langs faca-
den, skal kunne skabe et sammenhængende forløb fra terræn til bebyggelsens top. 
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Som facade- og tagmaterialer må ikke benyttes materialer, som kan give anledning 
til væsentlige blændingsgener for omgivelserne. 
 

 
Illustration af hvordan bebyggelsens tagflader kan udformes og hvordan trappeanlægget 
langs bygningens kant fungerer som gangareal, som kan føres helt op til toppen af bebyg-
gelsen. 
 
Opholdsarealer 
 
Til bebyggelsen skal der etableres opholdsarealer svarende til mindst 5% af er-
hvervsbebyggelsens etageareal. Opholdsarealer skal primært placeres på tagfla-
den centralt i bebyggelsen som vist på lokalplanens kortbilag 2, samt på tagterras-
ser og trappearealer i forbindelse med gangarealet langs bebyggelsens ydre fa-
cade. 
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Illustration af hvordan tagfladen centralt i bebyggelsen kan komme til at tage sig ud. 
 
Opholdsarealer skal indrettes med muligheder for ophold og fremstå med beplant-
ning. Beplantning skal være varieret og være vind- og salttolerant samt skygge- og 
soltolerant afhængig af placering på bebyggelsen. Inden for disse arealer gælder 
desuden, at der på tagflader over erhvervsarealer må etableres ovenlys, nedgange 
og lignende der er knyttet til erhvervsanvendelsen.  
 
De offentligt tilgængelige opholdsarealer på tagfladen centralt i bebyggelsen, skal 
indrettes med en varieret beplantning i form af hjemmehørende arter af eks. løvfæl-
dende træer og nåletræer, buske, græsser og stauder. Det tilplantede område skal 
udgøre mindst 20% af det markerede område til primære opholdsarealer på tagfla-
den centralt i bebyggelsen, og for at sikre tilgængelighed, må der ikke opsættes 
hegn på eller omkring dette areal, der hindrer adgang til arealet. 



 

Lokalplanens indhold Lokalplan nr.  1104 

14 

 
Illustration af hvordan tagfladen centralt i bebyggelsen kan tage sig ud. Til højre i billedet 
og i baggrunden ses hvordan gangarealet videreføres op langs bygningens kant. 
 
Ubebyggede arealer inden for området skal etableres med fast belægning og skal 
udføres så arealet udformnings- og materialemæssigt fremtræder som en viderefø-
relse af naboområderne, som er omfattet af Lokalplan nr. 1000. 
 
Langs med bebyggelsens facade mod Bassin 7 udlægges et forareal, hvor der un-
der hensyntagen til færdsel og brandredning, kan indrettes arealer til ophold, ude-
servering og lign. 
 
Arealet mellem hotelbebyggelsen og Bassin 7 kan eksempelvis indrettes som vist 
på nedenstående illustration.  
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Snittegning der viser hvordan arealet mellem bebyggelsen og Bassin 7 kan indrettes. 
 
Som en del af gangarealet langs bebyggelsens ydre facade skal der i forbindelse 
med trappeanlægget etableres beplantningselementer hvor beplantningen består af 
eksempelvis træer, høje græsser, stauder eller lign. I forbindelse med trappeanlæg-
get på den øverste del af bebyggelsen skal der etableres et beplantningselement 
min. for hvert etagespring, og beplantningen her skal kunne nå en højde på min. 0,8 
m. Andelen af beplantning her skal tilsammen udgøre min. 20 % af det samlede 
areal af byggefelterne til den øverste del af bebyggelsen. Inden for den nederste del 
af trappeanlægget, skal der etableres min. 5 træer for hver facade på hhv. øst-, 
nord- og vestfacaden. Træerne skal ved plantning have en højde på min. 1,5 m. 
 

 
Illustration af hvordan gangarealet langs bebyggelsens kant kan tage sig ud 
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Illustration af hvordan forarealet langs bygningens facade mod Bassin 7 kan udformes, så 
der både gives mulighed for færdsel, ophold og udeservering. 
 
Veje og ubebyggede arealer 
 
Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Irma Pedersens Gade, der har forbin-
delse til Bernhardt Jensens Boulevard, via en broforbindelse over kanalen. Fra Irma 
Pedersens Gade er der desuden adgang til varelevering i bebyggelsens stueetage.  
 
Langs Bassin 7 etableres en ny bro, der giver adgang for bløde trafikanter til Ø4 og 
taxaer til hotellet. Herudover bevares den eksisterende stibro til promenaden langs 
Bassin 7. 
 
Med lokalplanen er der desuden mulighed for, at der langs kajkanterne ved Bern-
hardt Jensens Boulevard og Irma Pedersens Gade, kan etableres brygger til fod-
gængerfærdsel, således at der sikres gode forhold for områdets bløde trafikanter.  
 
Til bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal der etableres parkeringsantal i hen-
hold til gældende retningslinjer for anlæg af parkeringspladser i Aarhus Kommune. 
Alle pladser inden for lokalplanområdet skal være tilgængelige for brugere og gæ-
ster til byggeriet inden for lokalplanområdet. Parkeringspladserne skal etableres i 
parkeringskælder under terræn, der har forbindelse til parkeringskældre muliggjort 
med Lokalplan nr. 1000. Adgangen til parkeringskælderen sker fra området omfattet 
af Lokalplan nr. 1000. 
 
Der må på terræn alene indrettes plads til handicapparkering, som skal placeres i 
princippet som det er vist på Kortbilag 6 - Illustrationsplan. 
 
Der skal etableres min. 100 cykelparkeringspladser til bebyggelsen inden for lokal-
planområdet. Cykelparkering til bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal etab-
leres i kælder eller inden for byggefelterne, og herudover må der etableres ca. 25 
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cykelparkeringspladser til bylivsfunktioner, omfattet af Lokalplan nr. 1000, på terræn 
uden for byggefelterne. 
  

 
Illustration der viser, hvordan forarealet foran bebyggelsen kan komme til at tage sig ud set 
fra ankomsten fra Bernhardt Jensens Boulevard. Til højre ses en af de små bygninger langs 
Bassin 7, som muliggøres i Lokalplan nr. 1000. 
 
Grundejerforening 
 
Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejen-
domme inden for lokalplanområdet.  
 
Grundejerforeningen skal efter krav fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø optage 
medlemmer fra tilgrænsende områder, ligesom grundejerforeningen efter krav fra 
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, skal sammenslutte sig med en eller flere bestå-
ende grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller 
flere selvstændige foreninger. 
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER 
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anven-
delse, bygningers og vejes udformninger m.v. 
 
 
§ 1. Formål 
 

Lokalplanen har til hovedformål at sikre: 
 
at området anvendes til blandet byområde med mulighed for etable-

ring af erhverv og offentlige funktioner,  
 
at der fastlægges retningslinjer for bebyggelsens arkitektoniske hel-

hed, 
 
at  der sikres uhindret adgang til gangareal langs bygningens kant, 

samt til tagfladen centralt i bebyggelsen, 
 
at  der fastlægges retningslinjer for opholdsarealernes udformning, 
 
at  området vejbetjenes via Bernhardt Jensens Boulevard 
 
at bilparkering fastlægges som parkering under terræn. 
 
at der oprettes en grundejerforening til at varetage fællesopgaver i 

området. 
 
§ 2. Område og opdeling 
 
Stk. 1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter 

jf. matrikelkortet del af matrikelnummer: 2148dh og 2148dl Århus 
Bygrunde samt alle parceller der efter den 25. juli 2018 udstykkes i om-
rådet. Se fodnote1. 

 
Stk. 2 Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I, II og III som vist på kortbi-

lagene. Se fodnote1. 
 
 
 

  

                                            
1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
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Matrikelkort 
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§ 3. Anvendelse 
 
 Delområde I 
Stk. 1 Delområdet er udlagt til erhvervsformål med mulighed for etablering af 

eksempelvis hotel- og konferencefaciliteter med dertil hørende fællesfa-
ciliteter, herunder færdsels-, bylivs- og fællesarealer samt parkering.  

 
 Inden for området må der etableres virksomheder, der ikke giver anled-

ning til miljøpåvirkninger af omgivelserne. Det kan være publikumsorien-
terede erhverv, liberale erhverv, mindre butikker, sports- og fritidsvirk-
somhed, hotel- og konferencefaciliteter, koncert- og eventfaciliteter, ca-
féer, restauranter, mindre værksteder, serviceerhverv, undervisningsfa-
ciliteter, offentlige funktioner og lignende.  

 
Stk. 2 Inden for lokalplanområdet må der højst etableres 800 m² bruttoetage-

areal til butiksformål. 
 
 Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 400 m² for 

både dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Til den enkelte butik må der jf. 
Planloven etableres op til 200 m² personalefaciliteter, som ikke medreg-
nes i bruttoetagearealet til butiksformål. 

 
Stk. 3 Erhvervsanvendelse i stueetagen langs byggefelternes ydre afgræns-

ning mod delområdegrænsen skal hovedsageligt forbeholdes publikums-
orienterede erhverv og funktioner, f.eks. i form af foyerfunktion, detail-
handelsbutikker, restauranter, caféer, køkkenfaciliteter, undervisningsfa-
ciliteter, sports-, fritids- og udstillingsvirksomhed og lign. 

 
 Mod Irma Pedersens Gade må der dog etableres vareleveringsfaciliteter 

i stueetagen. 
 
Stk. 4 Inden for delområdet må der etableres underjordisk kælder i flere etager 

til parkering, depoter, teknik og lign.  I kælderen kan der desuden etable-
res jazzklub, natklub eller lign. Kælderen må sammenbygges med par-
keringskælder der anlægges på naboområderne, omfattet af Lokalplan 
nr. 1000. 

 
Stk. 5 Der må i området placeres en transformerstation til kvarterets daglige 

forsyning. Transformerstation skal integreres i bebyggelsens konstruk-
tion. 

 
Stk. 6 Der må i området placeres en antennemast til mobiltelefoni. 
 
 Delområde II og III 
Stk. 7 Delområderne er udlagt til færdselsarealer, herunder broer, samt til kanal 

med mulighed for etablering af stibroer samt brygger langs kajkanten. 
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§ 4.  Udstykning 
 
Stk. 1.  Der kan udstykkes inden for lokalplanområdet. 
 
Stk. 2 Der må ske udstykning af lokalplanområdet i sig selv, af de enkelte del-

områder, af byggefelter således som disse er afgrænset på Kortbilag 1 – 
Byggefelter og stueetager, eller efter sokkelgrundprincippet. 

 
Stk. 3 Udstykning, der indebærer, at den underjordiske fælles parkeringskælder 

vil være beliggende henover et eller flere ejendomskel, kan alene ske på 
betingelse af, at der forinden udstykning på de berørte ejendomme ting-
lyses deklaration til sikring af en myndighedsgodkendt fælles brandstra-
tegi. Se fodnote 2. 

 
§ 5. Trafikforhold 
 
 Veje og færdselsarealer 
Stk. 1 Lokalplanområdet skal have vejadgang fra vej A – B (Irma Pedersens 

Gade) videre til Bernhardt Jensens Boulevard, i princippet som vist på 
Kortbilag 4 – Funktioner på terræn.  

 
Stk. 2 På Kortbilag 2 – Opholds- og færdselsarealer mv. samt Kortbilag 4 – 

Funktioner på terræn, er vist de arealer, der er udlagt til: 
 
 Vej A – B (Irma Petersens Gade)……………………………….……12,0 m 
 Vej C – D (bro og vendeareal) ………………………………. maks. 28,0 m 
 Sti a – b ………………………………………………………….... min. 3,0 m 
 Stibro c – d ……………………………………………………...... min. 3,6 m 
 Stibro e – f ………………………………………………………… min. 3,6 m 
 
Stk. 3 Inden for areal udlagt til vej C – D skal der sikres areal til taxa-holdeplads,  

samt stiforbindelse med en min. anlægsbredde på min. 2 m med direkte 
forbindelse mellem Bernhardt Jensens Boulevard og sti a – b. 

 
Stk. 4 I punkt D skal der etableres afspærrende foranstaltninger til forhindring 

af overkørsel for motoriserede køretøjer til arealet langs med Bassin 7, i 
princippet som vist på Kortbilag 4 – Funktioner på terræn. Der må alene 
være adgang for gående, cyklister og redningskøretøjer. 

 
 De afspærrende foranstaltninger skal etableres som pullerter, og må ikke 

forhindre passage for gående og cyklister.  
 
Stk. 5 Sti a - b må ikke placeres nærmere lokalplanens sydlige afgrænsning end 

1 m. 
 

                                            
2  Brandstrategien skal godkendes af Østjyllands Brandvæsen. Der kan i forbindelse med en evt. udstyk-

ning blive stillet yderligere betingelser. 
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Stk. 6 Adgang til områdets parkeringskælder skal ske fra vej A – B (Irma Pe-
dersens Gade) via nedkørsel til parkeringskælder udlagt i Lokalplan nr. 
1000, i princippet som vist på Kortbilag 3 - Kælderarealer. 

 
Stk. 7 Adgang til varelevering i bebyggelsens stueetage skal ske fra vej A – B 

(Irma Pedersens Gade), i princippet som vist på Kortbilag 4 – Funktioner 
på terræn.  

 
Stk. 8 Inden for delområde I skal der, via forareal og bebyggelsen, sikres uhin-

dret adgang fra terræn til bebyggelsens tagflader i form af et trappeforløb 
eller lign., i princippet som angivet med pile på Kortbilag 2 – Opholds- og 
færdselsarealer mv. 

 
Stk. 9 Inden for delområde II skal den eksisterende stibro c - d, med en place-

ring i princippet som angivet på Kortbilag 4 – Funktioner på terræn beva-
res.  

 
 Inden for delområde III må der ligeledes anlægges en stibro (e – f), med 

en placering i princippet som angivet på Kortbilag 4 – Funktioner på ter-
ræn og med en bredde på 3,6 m i henhold til Lokalplan nr. 1000. Broen 
skal i proportion og udseende tilpasses øvrige gangbroer på Aarhus Ø 

 
Stk. 10 Der skal i nødvendigt omfang sikres brandveje til bebyggelsen der opfø-

res inden for lokalplanområdet, herunder via adgange/broer fra Bern-
hardt Jensens Boulevard.  

 
Stk. 11 Ved vej- og stitilslutninger og i kurver skal der sikres de nødvendige over-

sigtsarealer, jf. gældende vejregler. 
 
Stk. 12 Alle færdselsarealer, herunder også brygger jf. § 10 stk. 8 skal, hvor der 

er forskelle i terrænniveau, udformes med ramper, så der er tilgængelig-
hed for alle. 

 
Stk. 13 Inden for delområde II og III må der jf. Kortbilag 2 – Opholds- og færd-

selsarealer mv. etableres brygger langs kajkanterne i en bredde på op til 
4 meter. 

 
 Parkering 
Stk. 14 Til bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal der etableres bilparke-

ringspladser svarende til: 
 
 Hotel og konferencecenter…………………. 0,25 plads pr. hotelværelse 
 Kontorerhverv…………………………………………….1 plads pr. 150 m² 
 Udvalgsvarebutikker……………………………………..1 plads pr. 100 m² 
 Restauranter……………………………………………...1 plads pr. 100 m² 
  
Stk. 15 Parkeringspladserne skal etableres i fælles parkeringskælder under ter-

rænniveau.  
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 Der må dog på terræn indrettes plads til handicapparkering, som skal 
placeres i princippet som det er vist på Kortbilag 6 - Illustrationsplan. 

 
Stk. 16 Der skal etableres min. 100 cykelparkeringspladser til bebyggelsen inden 

for lokalplanområdet.  
 
 Cykelparkering til bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal etableres 

i kælder eller inden for byggefelterne. 
 
 Herudover må der etableres op til 25 cykelparkeringspladser til bylivs-

funktioner på terræn uden for byggefelterne. Se fodnote 3. 
 
§ 6. Teknisk forsyning 
 
Stk. 1 Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til en-

hver tid gældende betingelser. Se fodnote 4. 
 
Stk. 2 Tekniske anlæg til lokalplanområdets forsyning skal indpasses i bebyg-

gelsen og udformes, så de indgår på en harmonisk måde i den samlede 
arkitektoniske helhed. 

 
§ 7. Terrænregulering 
 
Stk. 1 Lokalplanområdets ubebyggede arealer, bortset fra vandarealer og pro-

menadeareal langs Bassin 7, skal etableres i min. kote 2.5 (DVR90). 
 
Stk. 2 Terrænreguleringer ved skel – internt i lokalplanområdet og ved lokal-

planområdets ydre afgrænsning – skal ske på en sådan måde, at det 
fremtidige terræn hænger naturligt sammen også over skel. 

 
Stk. 3  Der skal være niveaufri adgang, f.eks. via ramper fra det omgivende ter-

ræn til bebyggelsens stueetager samt til fodgængerbrygger langs kana-
lerne. 

 

                                            
3  Jf. § 5 stk. 10 i Lokalplan nr. 1000 skal der i lokalplanens delområde I og II indrettes i alt 250 cykelpar-

keringspladser til bylivsaktiviteter inklusive havnebadet. Bestemmelsen i denne lokalplan skal sikre, at 
en del af disse pladser kan etableres inden for dette lokalplanområde. 

4  For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning. I 
henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper og 
varmeproducerende VE-anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er omfattet 
af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med en installeret effekt større end 250 
kW. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet, selvom det er opført 
efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og at der 
ikke må etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området. 
Ved opførelse af byggeri - med en installeret effekt mindre end 250 kW - som lavenergibebyggelse vil 
der i henhold til Planlovens § 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra § 6, stk. 1. 
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§ 8. Bebyggelsens omfang og placering m.m. 
 
 Omfang 
Stk. 1 Inden for lokalplanområdet må der opføres maksimalt 33.500 m² bebyg-

gelse. 
 
 Ud over det ovenfor angivne etageareal må der etableres kældre, lette 

konstruktioner som vækst- og drivhuse og lign., luftsluser, tagterrasser, 
samt overdækkede arealer i portåbninger samt arealer under udkragnin-
ger og udhæng. 

 
 Placering 
Stk. 2 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på Kortbilag 1 - Byggefelter og 

stueetager viste byggefelter.  
 
 Internt mellem byggefelterne er der særlige steder mulighed for at af-

grænsningen mellem byggefelterne må justeres med op til 2,5 m. På 
Kortbilag 1 – Byggefelter og stueetager, er med stiplede linjer angivet 
hvor de interne grænser mellem byggefelterne er fleksible. Se fodnote5 

 
Stk. 3 På tagflader og tagterrasser må der etableres mindre bygninger såsom 

driv- og væksthuse, pavilloner, overdækninger, café og lign. der har re-
lation til arealets brug.  

 
 Der må maksimalt etableres 200 m² til denne type mindre bygninger in-

den for lokalplanområdet, og hver bygning må have et areal på maks. 50 
m² og en højde på maks. 3,5 m. Dog må der inden for byggefelt N, etab-
leres maks. 1 bygning med et areal på op til 170 m² og en højde på maks. 
3,7 m.  

 
 Disse bygninger må ikke placeres nærmere den ydre bygningsfacade 

end 1,5 m. 
 
Stk. 4 Inden for området må der etableres underjordisk kælder til parkering, de-

poter, teknik og lign. i flere etager, i princippet som vist på Kortbilag 3 - 
Kælderarealer. Kælderarealer må etableres ud over bruttoetagearealet 
angivet i § 8 stk. 1. 

 
 Kælderen sammenbygges med kælder inden for naboområdet omfattet 

af Lokalplan nr. 1000.  
 
Stk. 5 Bebyggelse inden for byggefelterne, bortset fra kælder, skal af hensyn til 

højvandsbeskyttelse etableres med en gulvkote i min. kote 2,5 (DVR90). 
 

                                            
5  De interne grænser mellem de angivne byggefelter er fleksible med op til 2,5 m, da der i forbindelse med 

projektering kan ske justeringer af projektet, som medfører at placeringen af eks. etagespring og lign. 
kan flytte sig.  
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 Højder og etageantal 
Stk. 7 Bebyggelsen skal opføres med varierende etageantal, således at bebyg-

gelsen trappes op fra terræn til det højeste punkt, i princippet som vist på 
Kortbilag 1 – Byggefelter og stueetager og illustrationerne side 8, 9, 10, 
11, 12 og 13.  

 
Stk. 8 I nedenstående skema er angivet de maksimale etageantal og koter for 

de enkelte byggefelter.  
  

Byggefelt Etageantal Maks. kote (DVR90) 
A 19 etager 78.0 
B 17 etager 70.4 
C 16 etager 67.0 
D 15 etager 63.6 
E 14 etager 60.2 
F 13 etager 56.8 
G 12 etager 53.4 
H 11 etager 50.0 
I 10 etager 46.6 
J 9 etager 43.2 
K 8 etager 39.8 
L 7 etager 36.4 
M 6 etager 33.0 
N 5 etager 28.8 

 
 Bebyggelsen inden for byggefelterne skal have en udformning, så der 

opstår en jævn fordeling af højdeforskelle og etagespringene.  
 
 Inden for byggefelterne A, D, H, M og N gælder der desuden maksimale 

topkoter for bebyggelsens hjørner inkl. brystning som angivet på Kortbi-
lag 1 – Byggefelter og stueetager og Kortbilag 5 - Koter. Dette har til 
hensigt at sikre en glidende optrapning af bebyggelsen inden for dette 
byggefelt fra terræn til tagflade. 

 
Stk. 9 Ud over det maksimale etageantal og den maksimale kote, må der på 

tage etableres tagterrasser, lette konstruktioner – herunder drivhuse, pa-
villoner, café og lign. jf. § 8 stk. 3, værn/brystning, tekniske installationer, 
trappe-/elevatortårne, vejrstationer til styring af bebyggelsens indeklima, 
ventilationshætter og lignende afkast. Drivhuse, pavilloner, café og lign. 
jf. § 8 stk. 3 kan dog alene etableres på tagflader inden for byggefelt N. 

 
 Tagterrasser og lette konstruktioner kan etableres ud over de i etageantal 

som er angivet i skemaet i § 8 stk. 8. 
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Stk. 10 Langs byggefelternes ydre afgrænsning skal der uanset § 8 stk. 8 etab-

leres et trappeforløb der forbinder bebyggelsens tagflader, således at be-
byggelsens facade fremstår som en lige kant mod omgivelserne og eta-
gespringene derved terrasserer bagved trappeanlægget, i princippet som 
vist på illustrationen side 7.  

 
 I forbindelse med trappeanlægget må der etableres brystning, evt. i kom-

bination med et værn, men en samlet højde på op til 1,7 m over trappen. 
Heraf må brystningen etableres med en højde på maks. 1,0 m over trap-
pen, dog ikke i en højde som overstiger de maksimale topkoter for be-
byggelsens hjørner inkl. brystning som angivet på Kortbilag 1 – Bygge-
felter og stueetager og Kortbilag 5 - Koter. Værn må alene etableres som 
lette, gennemsigtige værn i eksempelvis metal eller glas. 

 
Stk. 11 De i § 8 stk. 9 nævnte tekniske installationer mv. på tage må højst have 

et areal svarende til 25% af den samlede tagflade (tagterrasser og ener-
giproducerende anlæg i form af solceller og solfangere eller lign. med-
regnes ikke i dette areal). 

 
 Tekniske installationer på tage må maksimalt opføres 1,5 m over den 

maksimale bygningshøjde. Trappe- og elevatortårne, der giver adgang til 
opholdsarealer og andre arealer på tage, må dog opføres 3,5 m over den 
maksimale bygningshøjde.  

 
 Derudover skal tekniske installationer mv. på tage placeres mindst 1,0 m 

fra bygningernes facadelinjer. 
 
Stk. 12 Der må yderligere på tagfladerne etableres energiproducerende anlæg i 

form af solceller og solfangere eller lignende med en maksimal højde på 
1,5 m over den enkelte tagflade og skal placeres mindst 1 m fra tagkant. 

 
§ 9. Bebyggelsens udseende og skiltning 
 
 Facader 
Stk. 1 Bebyggelsens facadeudtryk skal udføres, så den som hovedtræk frem-

står med et ensartet facadeudtryk for hele bygningen.  
 
 Vinduer etableres med forskellige dimensioner henover bygningen, men 

skal etableres så der i facaden opstår en grid-struktur med klare både 
lodrette og vandrette linjer i facaden. Som hovedregel må vinduer, bort-
set fra ved bygningens hjørner, ikke etableres med en større bredde end 
højden.  

 
Stk. 2 Vinduer, vinduesrammer eller elementer omkring vinduerne skal marke-

res i facaden, eksempelvis ved at de fremrykkes fra facaden, så de frem-
står som rammer eller felter, der skyder sig ud fra facaden, i princippet 
som vist på illustrationen side 7. 
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Stk. 3 Facader skal udføres, så etagespringene/tagterrasserne ikke visuelt 
fremstår i facaden, men således at bygningen i toppen afsluttes som en 
ret linje. 

  
Stk. 4 Bygningers facader skal udføres i tegl og/eller natursten, samt med par-

tier af glas, og skal udføres i princippet som vist på illustrationerne på 
side 8, 11, 12, 14 og 16.  

 
 Mindre bygnings- og facadedele må desuden udføres i facadepaneler – 

herunder paneler i metal eller træ, i beton, metal eller kompositmaterialer, 
ligesom der må etableres beplantning på dele af facaden.  

 
 Der må ikke benyttes plastvinduer eller døre inden for lokalplanområdet. 
 
 Facader skal fremstå i dæmpede grå, gule, brune eller rødlige nuancer.  
 
Stk. 5 Bebyggelsen skal opføres med en etagehøjde af stueetagen på minimum 

4,5 m. Enkelte steder kan dette undtages af hensyn til bygningens ud-
formning, eksempelsvis ved trappeforløbet eller ved særlige funktioner. 
Der kan etableres indskudte dæk i stueetagen. 

 
Stk. 6 Facader i stueetagen mod hhv. vest, syd og øst skal udformes med en 

stor andel af glas, så stueetagen fremstår åben. 
 
 Som angivet på Kortbilag 1 – Byggefelter og stueetager, skal facader i 

stueetagen mod kanalen inden for delområde II og promenaden langs 
Bassin 7 udføres med min. 60% glas. Facader i stueetagen mod øst skal 
udføres med min. 35% glas. Se fodnote6 

 
 Vinduer må ikke tilklæbes mere end 40% således at facaden fremstår 

lukket. 
 
Stk. 7 I facaden i stueetagen mod Irma Pedersens Gade må der etableres ad-

gang til varelevering. På de dele af den nordvendte stueetage, hvor det 
ikke er muligt at etablere vinduer, skal murværket etableres med variation 
i udtrykket, eksempelvis som perforering i teglfacaden, med relief eller 
lign. Vareleveringen skal etableres så oplag ikke er synligt fra Irma Pe-
dersens Gade. 

 
Stk. 8 Anlæg til indvinding af solenergi skal indgå som en integreret del af byg-

ningens arkitektur. 
 
Stk. 9 Til facadebeklædning og til energiproducerende anlæg på facader må 

ikke benyttes materialer, som kan give anledning til væsentlige blæn-
dingsgener for omgivelserne. 

 

                                            
6  Andelen af glas kan reduceres, hvis det ikke er muligt at opfylde energirammen og indeklimakrav for 

bebyggelsen pga. kravet om andelen af glas i facaden. 
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 Tage 
Stk. 10 Bebyggelsens tagflader skal udføres så de fremstår som ensartede are-

aler for hele bebyggelsen, og skal etableres som gangarealer, taghaver, 
tagterrasser eller lign. og indrettes med elementer af beplantning, eksem-
pelvis med bede eller i form af levende, grønne tage.  

 
 Langs bebyggelsens ydre kant skal der etableres et gangareal i form at 

et trappeanlæg, se fodnote7, der løber fra terræn til bebyggelsens top, i 
princippet angivet med pile på Kortbilag 2 – Opholds- og færdselsarealer 
mv., samt på illustrationerne 8, 10 og 11. Øverst på bebyggelsen skal der 
etableres et udsigtspunkt. 

 
Stk. 11 Tagfladerne må, ud over gangarealer, desuden anvendes til opholdsare-

aler, dog under forudsætning af at der tages hensyn til miljøforhold som 
eksempelvis støjforhold fra erhvervsvirksomheder på de øvrige dele af 
havnen. 

 
Stk. 12 Såfremt der på tage etableres teknik, overdækninger, ventilation, eleva-

tor- og trappetårne, værn og lignende skal disse udformes, så de indgår 
på en harmonisk måde i den samlede arkitektoniske helhed. 

 
 Egentlige tekniske installationer og anlæg, bortset fra anlæg til indvinding 

af solenergi, skal inddækkes. Inddækningerne skal dog etableres med 
tilstrækkeligt luftindtag, hvor det er teknisk nødvendigt. 

 
Stk. 13 Til tagbeklædning og til energiproducerende anlæg på tage må ikke be-

nyttes materialer, som kan give anledning til væsentlige blændingsgener 
for omgivelserne. 

 
 Skiltning 
Stk. 14 Skiltning på bygninger må alene ske på de dele af bebyggelsen, der må 

anvendes til erhvervsformål samt publikumsorienterede funktioner, og 
må udelukkende etableres på lodrette flader. 

 
Stk. 15 Skiltningen skal begrænses til firmaets navn og/eller logo og må maksi-

mal have en maksimal udstrækning på op til 2 x 10 m (højde x bredde) 
for det enkelte facadeskilt hvis det placeres højere end 15 m over ter-
ræn og op til 0,5 x 2,5 m (højde x bredde) hvis de placeres lavere end 
15 m over terræn. 

 
 Der må opsættes maksimalt 2 facadeskilte pr. facade. 
 
Stk. 16 Facadeskiltning og reklamer må ikke have karakter af facadebeklæd-

ning, vinduesafblændinger og lignende. Skiltning på eller bag vindues-
ruden må ikke dække mere end 1/4 af rudens areal. 

 

                                            
7  Det skal i tinglyst deklaration sikres, at offentligheden har uhindret adgang via nævnte trappe fra terræn 

til tag.  
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Stk. 17 Tekst og logo i skilte må etableres som enkeltbogstaver, og skilte må 
være belyste, gennemlyste eller med integrerede lyskilder, men må ikke 
virke blændende ift. omgivelserne. 

 
Stk. 18 Facadeskilte må højst have et fremspring i forhold til husmuren på 20 

cm. 
 
Stk. 19 Der må på bebyggelsen inden for lokalplanområdet etableres op til i alt 

4 udhængsskilte. 
 
 Udhængsskilte må ikke være større end 1,5 m², tykkere end 15 cm og 

fremspring fra facaden må højst være 1 meter. 
 
 Udhængsskiltet skal placeres, så det ikke er til gene for trafikken. Der 

skal være minimum 1 m til kørebane og minimum 2,3 m frihøjde under 
skiltet. 

 
 Udhængsskiltet må ikke vise andet end forretningens symbol, logo 

og/eller navn. 
 
Stk. 20 I forbindelse med indgange til hotelbebyggelse må der desuden etable-

res op til i alt 4 flag der monteres ud fra facaden. Flag må alene udføres 
med firmaets logo. 

 
Stk. 21 Evt. bygningsbelysning skal ske som spotbelysning, f.eks. nedfældet i 

den omgivende belægning/terræn eller integreret i tag- eller facadekon-
struktion. 

 
Stk. 22 Der må ikke etableres faste skilte, som eks. pyloner eller lign. på terræn 

uden for byggefelterne.  
 
 Antenner 
Stk. 23 Almindelige udendørs radio – og tv-antenner – herunder parabolantenner 

må, hvis de anbringes på bygninger, højst rage 1,0 m op over bygningens 
højeste punkt. 

 
 Dog må mobilsendemaster have en større højde. 
 
§ 10.  Ubebyggede arealer, ophold og beplantning 
 
Stk. 1 Til bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal der etableres egnede 

opholdsarealer svarende til mindst 5% af erhvervsbebyggelsens etage-
areal.  

 
 Opholdsarealerne må ikke være belastet af støj som fastlagt i § 11. 
 
Stk. 2 Udendørs opholdsarealer skal primært placeres på tagfladen af bebyg-

gelse inden for byggefelt N, centralt i bebyggelsen, i princippet som an-
givet på Kortbilag 2 – Opholds- og færdselsarealer mv.  

 



 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr.  1104 

30 

 Herudover må tagterrasser, trappearealer i forbindelse med gangarealet 
langs bebyggelsens kant, samt forarealet foran bebyggelsen også indgå 
som udendørs opholdsarealer, i princippet som vist på Kortbilag 2 – Op-
holds- og færdselsarealer mv., dog jf. § 11. 

 
Stk. 3 Opholdsarealer skal indrettes med muligheder for ophold og fremstå med 

beplantning. Beplantning skal være varieret og være vind- og salttolerant 
samt skygge- og soltolerant, afhængig af placering på bebyggelsen.  

 
 Inden for opholdsarealerne gælder, at der på tagflader over erhvervsare-

aler må etableres ovenlys, nedgange og lignende der er knyttet til er-
hvervsanvendelsen. 

 
Stk. 4 Opholdsarealer på tagfladen af bebyggelse inden for byggefelt N, centralt 

i bebyggelsen, skal indrettes med en varieret beplantning i form af hjem-
mehørende arter af eks. løvfældende træer og nåletræer, buske, græs-
ser og stauder.  

 
 Det tilplantede område skal udgøre mindst 20% af arealet markeret som 

”Princip for primær placering af opholdsarealer på tagflade”, jf. Kortbilag 
2 – Opholds- og færdselsareal mv. Se fodnote8 
 
Der må ikke opsættes hegn, der hindrer adgang til arealet markeret som 
”Princip for primær placering af opholdsarealer på tagflade. 

 
Stk. 5 I forbindelse med det i § 9 stk. 10 nævnte gangareal langs bebyggelsens 

ydre facade, skal der etableres beplantningselementer hvor beplantnin-
gen består af eksempelvis træer, høje græsser, stauder eller lign., i prin-
cippet som vist på Kortbilag 6 - Illustrationsplan.  

 
 Inden for byggefelterne A – M jf. Kortbilag 1 – Byggefelter og stueetager, 

skal der etableres et beplantningselement for min. hvert etagespring, og 
beplantningen skal kunne nå en højde på min. 0,8 m. Andelen af beplant-
ning skal tilsammen udgøre min. 20 % af det samlede areal af byggefel-
terne A – M. 

 
 Inden for byggefelt N jf. Kortbilag 1 – Byggefelter og stueetager, skal der 

etableres min. 5 træer for hver facade på hhv. øst-, nord- og vestfacaden. 
Træerne skal ved plantning have en højde på min. 1,5 m. 

 
Stk. 6 På opholdsarealer og tagflader i øvrigt må der desuden etableres vindaf-

skærmning, eksempelvis i form af mindre bygninger/konstruktioner, 
skærme og/eller beplantning. Omfanget af disse bygninger er fastlagt i § 
8 stk. 3. 

 
Stk. 7 Ubebyggede arealer udlagt til vej- og færdselsarealer skal etableres med 

fast belægning og skal udføres, så de udformnings- og materialemæssigt 
fremtræder som en videreførelse af naboområderne. 

                                            
8  De beplantede arealer kan medregnes ved beregning af i det samlede opholdsareal. 
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Stk. 8 Inden for det på Kortbilag 2 – Opholds- og færdselsarealer mv. udlagte 

areal til brygger må der etableres brygger til fodgængerfærdsel.  
 
 Bryggerne skal udføres så de fremstår som trædæk, og de skal afsluttes 

med en hammer mod kanal. Der skal skabes adgang til dem via trapper, 
ramper eller lign. fra de tilstødende vej- og færdselsarealer.  

  
Stk. 9 Inden for det udlagte forareal, angivet på Kortbilag 2 – Opholds- og færd-

selsarealer mv. og Kortbilag 4 – Funktioner på terræn, må der etableres 
beplantning, anlæg til ophold, udeservering og lign. 

 
Stk. 10 Lav beplantning som græs, buske og lign. skal plantes i et plantebed 

med en dybde på min. 0,4 m. Hvis bede etableres med automatisk van-
dingsanlæg kan min. dybden på vækstlaget reduceres til 0,3 m 

 
Stk. 11 For træer plantet i befæstede arealer eller på etagedæk, skal der være 

min. 12 m² rodvenligt bærelag pr. træ. Heraf skal minimum 1,5 x 1,5 
meter være åbent muldbed. Af hensyn til flugtveje, færdsel og lign. kan 
der dog kan tillades et mindre areal af åbent muldbed for træerne in-
denfor byggefelt N jf. § 10, stk. 5, hvis der etableres et vandingssystem. 
Plantehuller kan dækkes med permeabel planterist. (Når der plantes 
flere træer i samme bed, deles træerne om rodrummet og minimum-
størrelse på plantebedet kan derfor nedsættes til minimum 8 m² pr træ.) 
Under befæstelse opbygges med rodvenligt bærelag, i henhold til pro-
ducentens anvisninger og projektets krav til befæstelsens bæreevne. 

Stk. 12  For træer der plantes i muldbede eller i rodvenligt bærelag, skal plante-
hullet skal være min. 1 m dybt. Ved plantning af træer over terræn/på 
parkeringsdæk skal bedet være min. 1 m dybt, og overkant af bedet må 
højst placeres 0,6 m over de befæstede arealer. Hvis bede etableres 
med automatisk vandingsanlæg kan min. dybden på vækstlaget redu-
ceres til 0,7 m 

 
Stk. 13 Oplagring skal etableres inden for byggeriets konstruktion. Uafskærmet 

oplagring, inden for byggeriets konstruktion, må ikke finde sted. 
 
§ 11. Støjforhold 
 
 Trafikstøj 
Stk. 1 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj 

påfører hoteller ikke overstiger 63 dB Lden og at det konstante indendørs 
støjniveau, som skyldes vejtrafikstøj, ikke overstiger 33 dB Lden målt med 
lukkede vinduer og døre og med åbne udeluftventiler. 

 
Stk. 2 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj 

påfører bebyggelse til støjfølsomt erhverv – såsom kontor og liberale er-
hverv ikke overstiger 63 dB Lden og at det konstante indendørs støjniveau, 
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som vejtrafikstøj påfører bebyggelse til støjfølsomt erhverv ikke oversti-
ger 38 dB Lden. 

 
Stk. 3 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj 

påfører udendørs opholdsarealer ikke overstiger 58 dB. 
 

Letbanestøj og vibrationer 
Stk. 4 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som letbanestøj 

påfører hoteller og kontorerhverv, ikke overstiger 69 dB Lden på døgnba-
sis.  

 
Stk. 5 Det skal sikres, at vibrationer, som letbanetog påfører hoteller og konto-

rerhverv, ikke overstiger 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau).
  

 Virksomhedsstøj 
Stk. 6 Virksomheder, der etablerer sig i lokalplanområdet, må ikke påføre om-

givelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gæl-
dende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 

 
Stk. 7 Hotelværelser skal støjisoleres i forhold til støj fra containerterminalerne 

på Østhavnen. Se fodnote 9 og 10. 
 
 Det skal sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, 

som virksomhedsstøj fra containerterminalerne påfører hotelværelser 
o.l., ikke overstiger følgende grænseværdier indendørs i sove- og op-
holdsrum: 

  

mandag - fredag kl. 06 - 18 
lørdage kl. 06 - 14 

mandag - fredag kl. 18 - 
22 lørdage kl. 14 - 22          

søn- og helligdage kl. 06 
- 22 

alle dage kl. 22 - 06 

43 dB(A) 33 dB(A) 28 dB(A) 

 
 Værdierne gælder for støjbelastningen Lr fra hver enkelt virksomhed, bestemt over et reference-

tidsrum på 8 timer om dagen (dog kun 7 timer lørdage kl. 07 – 14 og 4 timer lørdage kl. 14 -18), 
en time om aftenen og ½ time om natten. Der forudsættes en efterklangstid på 0,5 sekunder, 
samt at alle oplukkelige vinduer er åbnet 0,35 m². 

 
Stk. 8 Udendørs opholdsarealer skal placeres, så de er afskærmet i forhold til 

støj fra containerterminalerne på Østhavnen. Se fodnote 9 og 10. 
 
 Det skal sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, 

som virksomhedsstøj fra containerterminalerne påfører disse udendørs 
opholdsarealer, ikke overstiger følgende grænseværdier: 

 

                                            
9  Støjniveauet er beskrevet i lokalplanens redegørelse. 
10  Det påhviler bygherren at dokumentere, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes, 

forudsat havnevirksomhederne overholder gældende miljøgodkendelser. Kommunen påser i forbindelse 
med byggesagsbehandlingen, at det fornødne dokumentationsmateriale foreligger. Dog med den und-
tagelse fra vejledningen, at natteperiodens sluttidspunkt bliver rykket fra 7 til 6. Begrundelsen er at Mil-
jøstyrelsens støjundersøgelse af containerterminalen opererer med at natteperioden slutter kl. 6. 
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mandag - fredag kl. 06 - 18 
lørdage kl. 06 – 14 

mandag - fredag kl. 18 - 
22 lørdage kl. 14 - 22            

søn- og helligdage kl. 06 
- 22 

alle dage kl. 22 – 06               
(i parentes angivet spidsværdi 

om natten) 

55 dB(A) 45 dB(A) 40 (55) dB(A) 

 
Stk. 9  Udendørs opholdsarealer indrettes og evt. afskærmes, så Miljøstyrel-

sens vejledende grænseværdier kan overholdes. Se fodnote 11. 
 
 Lavfrekvent støj fra hurtigfærger 
Stk. 10 Bebyggelsen skal støjisoleres i forhold til lavfrekvent støj fra hurtigfærger. 

Se fodnote 9 og 10. 
 
 Det skal sikres, at det lavfrekvente støjniveau, LpA,LF, i frekvensområdet 

10 - 160 Hz indendørs, midlet over det 2 minutters tidsrum med højest 
støjbelastning, som hurtigfærger påfører boliger o.l., ikke overstiger føl-
gende grænseværdier indendørs i beboelsesrum: 

  
dag (kl. 07-18) aften/nat (kl. 18-07) 

30 dB(A) 25 dB(A) 

 
 
§ 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny 

bebyggelse 
 
 Generelt gælder, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før: 
 

• Den i § 5 nævnte vej C – D og sti a - b er anlagt , dog jf. fodnote12  
 

• De i § 5 nævnte bil- og cykelparkeringspladser er anlagt. 
 

• Den i § 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet 
sted, dog jf. fodnote4. 

 
• Det i § 9 nævnte gangareal langs bebyggelsens kant er anlagt. 

 
• De i § 10 nævnte opholdsarealer inkl. beplantning er anlagt. 
 
• Det ved beregning er eftervist, at de i § 11 nævnte støjkrav er over-

holdt. 
 

                                            
11  Vurderingen af, om de vejledende grænseværdier er overholdt, skal ske ved beregning til yderkanten af 

det udendørs opholdsareal (tagterrassen) i 1,5 m højde over gulvet. 
12  Såfremt de nævnte anlæg ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil 

der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod 
sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en fastsat frist. 
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§ 13. Grundejerforening 
 
Stk. 1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere 

af ejendomme inden for lokalplanområdet til at varetage de fælles grund-
ejerinteresser. Se fodnote13. 

 
Stk. 2 Grundejerforeningen skal efter krav fra Aarhus Kommune, Teknik og 

Miljø optage medlemmer fra tilgrænsende områder. 
 
Stk. 3 Grundejerforeningen skal efter krav fra Aarhus Kommune, Teknik og 

Miljø sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger 
for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstæn-
dige foreninger. 

 
§ 14. Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lo-

kalplan 
 
 Lokalplan nr. 1000 og Lokalplan nr. 953 for Aarhus Kommune ophæves 

for de dele, der vedrører lokalplanområdet. 
 

                                            
13  Supplerende bestemmelser om grundejerforening findes i deklarationen, der er udarbejdet for lokalplan-

området. 
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LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER 
Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden plan-
lægning, som vedrører lokalplanen. 
 
Kommuneplanen 
 
Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som by-
rådet har vedtaget. 
 
Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle by-
del, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområde 06.04.08 BL, og 
helt i byzone. Herudover er en mindre del af lokalplanområdet, nærmere bestemt 
kanalen nord for Irma Pedersens Gade, omfattet af rammområde 06.04.07 BL. 
 

 
 
Kommuneplanens rammer       ••••••••• Lokalplanområdet 
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde 
06.04.08 BL på en række punkter.  
 
Den gældende kommuneplanramme fastlægger, at bebyggelsens højde ikke må 
overstige kote 74.0 og 21 etager, og at det maksimale bruttoetageareal for hele 
rammeområdet ikke må overstige 75.000 m². Herudover fastlægger kommunepla-
nen en overordnet fordeling af anvendelsen for byomdannelsesområdet Nordhav-
nen på maks. 70% til boliger og min. 30% til erhverv eller offentlige formål.  
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Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til kote 78.0 og 19 etager og muliggør et 
maksimalt bruttoetageareal inden for lokalplanområdet på 33.500 m², hvilket forven-
tes at ville overstige det samlede maksimale bruttoetageareal for rammeområdet 
som helhed.  
 
Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrå-
dets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. 
 
Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 46 
til Kommuneplan for Aarhus Kommune. Tillægget findes bagerst i lokalplanen som 
bilag. 
 
Højhuspolitik for Aarhus Kommune 
 
Som en del af Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune gælder ’Højhuspolitik for 
Aarhus Kommune’.  
 
I ’Højhuspolitik for Aarhus Kommune’ er der dels udpeget områder, hvor højhuse er 
uønskede, og områder hvor højhuse ikke som udgangspunkt kan afvises. Lokalpla-
nen omhandler et areal, der indgår i et område, hvor høje huse ikke som udgangs-
punkt afvises. 
 
Det indgår i højhuspolitikken, at såfremt der planlægges for højhuse, skal der udar-
bejdes en konsekvensanalyse. Konsekvensanalysen skal beskrive påvirkningen af 
byens skyline, byarkitekturen på kvartersniveau, byrummene ved foden af det høje 
hus, det lokale klima (f.eks. skygge- og vindforhold) og trafikstrukturen. 
 
Vurderingerne i konsekvensanalysen indgår i den miljørapport, som er udarbejdet i 
henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) i forbindelse med lokalplanforslagets udarbej-
delse. Miljørapporten medtager derfor også konsekvensanalysen i forhold til Høj-
huspolitik for Aarhus Kommune. 
 
Miljørapporten gengives i et særskilt hæfte, og i nærværende lokalplan er indarbej-
det et ikke-teknisk resumé af miljørapporten under afsnittet Miljøvurdering.  
 
Anden fysisk planlægning 
 
Som supplement til planlægningen for Aarhus Ø – tidligere benævnt De Bynære 
Havnearealer - er der udarbejdet en række planlægningsdokumenter, der fastlæg-
ger grundlaget for udviklingen af området. De centrale dokumenter er: ”Helhedsplan 
for De Bynære Havnearealer” fra 2003, ”Kvalitetshåndbog for De Bynære Havne-
arealer” fra 2005 samt ”Dispositionsplan for de nordlige områder” og ”Delområde-
plan 1-4 for de nordlige områder”, som begge er fra 2006. Dertil er kommet en række 
lokalplaner for de enkelte og konkrete projekter. 
 
Herudover er der i 2014 udarbejdet ”Udviklingsplan for Bassin 7, Aarhus Ø”, som 
tog udgangspunkt i processen ”Gentænk Bassin 7”. Gentænk-processen og udvik-
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lingsplanen for Bassin 7 blev gennemført for at genoverveje de principper og byg-
gemuligheder, der blev fastlagt i de oprindelige planer for havnearealerne. Proces-
sen og udviklingsplanen resulterede i en revideret struktur for både byggemulighe-
der samt de rekreative arealer og funktioner i og omkring Bassin 7. 
 
Udviklingsplanen prioriterer en større variation i højden, og at høj bebyggelse bl.a. 
skal skærme mod støj fra containerhavnen. Fordelingen af byggefelter og pladser 
mellem bygningerne er desuden anderledes end i dispositionsplanen fra 2006, og 
hensynet til at skabe flere og mindre pladser, har vejet tungere end at skabe få store 
pladser.  
 
Med udgangspunkt i udviklingsplanen blev Lokalplan nr. 1000 ’Blandet Byområde 
ved Bassin 7, Irma Pedersens Gade, Aarhus Ø’ vedtaget i februar 2016. Det aktuelle 
planområde er den del af denne plans delområde 1 og er udlagt med et byggefelt til 
nyt byggeri til blandet bolig- og erhvervsformål.  
 
I år 2016 besluttede Aarhus Byråd at udskrive en konkurrence om etablering af et 
nyt konferencehotel ved Bassin 7. Som en del af konkurrencen, skulle forslagene 
indeholde konferencefaciliteter til ca. 2.000 mennesker. Vinderprojektet blev udpe-
get af Aarhus Byråd i 2017, og er i overensstemmelse med principperne fastlagt i 
”Udviklingsplan for Bassin 7” og Lokalplan nr. 1000, men afviger i den konkrete ud-
formning og placering fra bestemmelserne i Lokalplan nr. 1000.  
 
Afvigelserne fra Lokalplan nr. 1000 er primært affødt af, at man ved udarbejdelsen 
af Lokalplan nr. 1000 ikke havde inde i overvejelsen, at det aktuelle areal skulle 
være et hotel.  
 
Denne funktion medførte en ændret udformning af det aktuelle byggefelt i forhold til 
udviklingsplanen, hvilket blandt andet blev skabt af idéen om, at kombinere et hotel 
med en offentlig park og trappeforløb op til et offentligt udsigtspunkt. Samtidig har 
det været et ønske fra bl.a. Aarhus Kommune, at hotellet yderligere kan indeholde 
både konference- og koncertfaciliteter, samt at hotellet også kan være omdrejnings-
punkt for store TV-transmissioner, herunder begivenheder som både TV2 og DR 
skal kunne transmittere fra samtidigt. Disse forudsætninger har medført ændringer 
i bebyggelsens omfang og placering, hvilket vi kræve en ændret planlægning.  
 
For fortsat at sikre at udviklingsplanens intentioner om byliv og levende stueetager, 
hæver projektet konference-/koncertsalen op over stueetagen i bygningen, så der i 
byrummet bliver plads til restauranter og byliv i stueetagen.. 
 
Den aktuelle lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre vinderprojektet, 
og Lokalplan nr. 1000 ophæves derfor for den del, der er omfattet af denne lokal-
plan. Herudover ophæves en mindre del af Lokalplan nr. 953 som bl.a. omfatter 
kanalen nord for Irma Pedersens Gade. 
 
Butikkers påvirkning af bymiljøet 
 
Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 6, skal der, i lokalplaner der muliggør etablering 
af butikker, redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksi-
sterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. 
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Lokalplanen muliggør alene etablering af enkelte mindre butikker på op til 400 m² 
inden for området og i et omfang der ikke overstiger 800 m² samlet.  
 
Lokalplanområdet er en del af et større byomdannelsesområde med en markant 
mængde eksisterende, igangværende og planlagt nybyggeri til både bolig- og er-
hvervsformål. Trafikalt fastlægger de overordnede planer for Nordhavnen, at parke-
ring som hovedregel skal etableres under terræn eller i konstruktion.  
 
De i lokalplanen muliggjorte butikker vil blive etableret som en integreret del af det 
samlede byggeri eller bymiljø, og omfatter alene begrænsede enheder, som med 
deres størrelse ikke vil appellere til butikskoncepter, der medfører stor biltrafik. Lo-
kalplanen stiller desuden krav om, at der etableres parkeringspladser til butikken i 
overensstemmelse med kommunens parkeringskrav. 
 
Det vurderes, at etablering af butikker i det muliggjorte omfang ikke vil give anled-
ning til væsentlige negative påvirkninger af det omgivende bymiljø. Etablering af 
mindre butikker i et begrænset omfang vurderes tværtimod at kunne bidrage til at 
skabe et mere aktivt bymiljø på friarealerne omkring de nye bebyggelser i området, 
og vil derfor medføre positive effekter for bymiljøet. 
 
Overordnede vej- og stiforhold 
 
Nørrebrogade/Nørreport fungerer som hovedadgangen til Aarhus Ø og med Bern-
hardt Jensens Boulevard som primær, gennemgående vejforbindelse gennem om-
rådet. Der er desuden etableret en sekundær adgang til området via en forlængelse 
af Hjortholms Vej med forbindelse til Skovvejen.  
 
Det overordnede trafikale mål for Midtbyen er at skabe god trafikal tilgængelighed 
og et sikkert trafikmiljø. Det er intentionen, at prioritere den kollektive og lette trafik 
og dermed begrænse biltrafikken. 
 
Området skal have vejadgang fra Irma Pedersens Gade, der har forbindelse til Bern-
hardt Jensens Boulevard, via en broforbindelse over kanalen. Fra Irma Pedersens 
Gade er der adgang til parkeringsarealer i kælderen, samt til funktioner på terræn.  
 
Langs Bassin 7 etableres en ny bro, der dels giver adgang for bløde trafikanter til 
Ø4 og taxaer til hotellet, i princippet som vist på nedenstående diagrammer. Herud-
over fastholdes den eksisterende stibro der forbinder Bernhardt Jensens Boulevard 
med promenaden langs Bassin 7. 
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Diagram der viser princip for det overordnede flow for biltrafikken på Ø4. 
 

 
Diagram der viser princip for det overordnede flow for cykeltrafikken på Ø4. 
 
Herudover er der med lokalplanen desuden mulighed for at etablere yderligere en 
stibro over kanalen mellem Ø4  og Ø3, ligesom der langs kajkanterne ved Bernhardt 
Jensens Boulevard og Irma Pedersens Gade, må etableres brygger til fodgænger-
færdsel.  
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Naturbeskyttelsesinteresser 
 
Der er ingen forhold i lokalplanområdet, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 
§ 3. 
 
Arkæologiske forhold 
 
Moesgård Museum har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet med det formål at 
lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er omfattet af Muse-
umslovens § 27, dvs.: Strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, 
grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng 
hvori disse spor er anbragt (jævnfør Museumslovens § 27 stk. 1). 
 
Oprindelig havbund menes at befinde sig omkring kote -9 meter, men kan variere. 
Foretages der i forbindelse med byggeri gravearbejder til et niveau omkring oprin-
delig havbund, kan der være anlæg i form af skibsvrag, der er omfattet af Museums-
loven. Moesgård Museum bør da i god tid inddrages i planlægningen.  
 
Ved anlægsarbejder hvor oprindelig bund ikke berøres vurderes det, at der ikke er 
anlæg omfattet af Museumsloven. 
 
Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologisk materiale op i forbin-
delse med anlægsarbejder over oprindelig havbund, skal Moesgård Museum un-
derrettes, og museet vil foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til en 
evt. udgravning dækkes af Kulturarvsstyrelsen (Museumsloven § 27, stk. 5:2). 
 
Aarhus Kommuneatlas 
 
I lokalplanområdet er der ingen bygninger eller bymæssige sammenhænge, som 
er registreret som bevaringsværdige i Aarhus Kommuneatlas. 
 
Kystzonen 
 
Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen. 
 
I følge Lov om Planlægning, § 16, stk. 4 skal der i lokalplanforslag for bebyggelse 
og anlæg i de kystnære dele af byzonerne oplyses om den visuelle påvirkning af 
kysten. Herudover skal redegørelsen omfatte en begrundelse såfremt bebyggelsen 
afviger væsentligt i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området. 
 
Lokalplanen er udarbejdet med det formål at muliggøre en etape af en ny bydel på 
Nordhavnen. Planlægningen af De Bynære Havnearealer har som vision og mål, at 
der ved byomdannelse af de hidtidige havnearealer skal skabes en samlet ny bydel 
med en markant bymæssig tæthed. 
 
Lokalplanen muliggør opførelse af en etagehusbebyggelse med bygningshøjder i 
op til kote 78.0. 
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Bebyggelsen vil sammen med den øvrige udbygning af den nye bydel fremkalde en 
helt ny byprofil for Aarhus og betyde en væsentlig og samtidig bevidst tilstræbt på-
virkning af kysten og Aarhus Bugt. 
 
På efterfølgende sider vises visualiseringer af ny bebyggelse inden for lokalplanens 
område i sammenhæng med de omkringliggende bebyggelser. 
 
Med henblik på at vurdere planernes påvirkninger af omgivelserne, både langt fra 
og tæt på, er der udarbejdet visualiseringer fra 11 standpunkter: 
 
1 – For enden af Oddervej 
2 – Ved Dokk1 
3 – Ved sydsiden af Bassin 7 - øst 
4 – Ved sydsiden af Bassin 7 – vest 
5 – Fra Havneholmen langs kanalen 
6 – Fra Jette Tikjøbs Plads langs Bernhardt Jensens Boulevard 
7 – Fra Langelinieparken 
8 – Fra Den Permanente 
9 – Fra Aarhus Bugt 
10 – Fra Ringgadebroen 
11 – Fra Genvejen 
 
Heraf belyser standpunkterne 1, 2, 8, 9, 10 og 11 særligt planernes indvirkning på  
den bynære del af kystzonen, mens standpunkterne 3, 4, 5, 6 og 7 særligt belyser 
planernes indvirkning på nærområdet .  
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Visualiseringerne er udarbejdet på baggrund af fotos fra følgende standpunkter: 
 

 
Oversigtskort med fotostandpunkter langt fra planområdet. 
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Oversigtskort med fotostandpunkter langt fra planområdet. 
 
Visualiseringerne er udarbejdet som fotomatch på baggrund af fotos fra området 
opmålt med højpræcisions landmåler GPS. Projektet er indarbejdet ved hjælp af det 
benyttede koordinatsystem for opmålingerne. 
 
På visualiseringerne er volumenmodellen af det aktuelle projektet vist med grå 
farve og en markering af facadeelementer, mens lokalplanlagte, men endnu ikke 
opførte bygninger er vist som byggemuligheder jf. de lokalplaner, som er gæl-
dende for de enkelte bebyggelser. Disse byggemuligheder er angivet som semi-
transparente voluminer i jordfarver, og med markering af etagedæk. 
 



 

Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr.  1104 

44 

Fotostandpunkt 1 – For enden af Oddervej 

 

Fotostandpunkt 1 – For enden af Oddervej 
 
Fra denne vinkel vil den planlagte bebyggelse være delvist synlig som en del af 
byens skyline, og vil fremstå som en trekantet top der markerer sig i forhold til den 
lavere foranliggende bebyggelse. Den nye bebyggelse vil dog være lavere end en 
stor del af havnens byggerier, som fortsat vil dominere bybilledet fra denne vinkel.  
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Fotostandpunkt 2 – Ved Dokk1 

 

Fotostandpunkt 2 – Ved Dokk1 
 
Set fra Dokk1 vil bygningen være markant synlig, da den ligger lige ud til Bassin 7 
og der alene er lave bebyggelser og anlæg på Pier 3 mellem standpunktet og plan-
området.  
 
Bebyggelsen vil dog indgå i en samlet helhed mellem særligt Nicolinehus og AAR-
hus karréen. De tre byggerier vil blive opført med et ensartet formsprog med en 
gradvis op- og nedtrapning af bygningskroppene, hvilket giver en bølgende effekt i 
det samlede udtryk. Byens skyline vil derfor fra denne vinkel få en blødere, sam-
menhængende karakter frem for bebyggelse der fremstår med solitære tårnmotiver 
med forskellige udtryk.  
 
Den mest markante bygning i byens skyline vil fortsat være tårnbebyggelsen til Ligh-
thouse, som vil markere sig tydeligt centralt i billedet.  
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Fotostandpunkt 3 – Ved sydsiden af Bassin 7 – øst 

 

Fotostandpunkt 3 – Ved sydsiden af Bassin 7 - øst. 
 
Set fra denne vinkel vil den planlagte bebyggelse fremstå som en markant del af 
byrummet, særligt da den ligger helt ud til Bassin 7, og der alene er vandareal mel-
lem standpunktet og bebyggelsen. 
 
Bebyggelsen indgår i en nyt samlet byrum omkring Bassin 7 med en koncentreret 
bygningsmasse med stor tæthed og højde. Til venstre i billedet ses Nicolinehus, 
som ligesom den planlagte bebyggelse, fremstår med en gradvist stigende byg-
ningshøjde.  
 
Til højre for den planlagte bebyggelse ses de kommende karrébebyggelser på Ø4 
samt tårnbebyggelsen mellem dem. Foran bebyggelserne ses de mindre bygnings-
enheder som jf. Lokalplan nr. 1000 kan indeholde eks. caféer, restauranter og lign. 
Den planlagte bebyggelse vil have en markant højde som spiller op til nabobebyg-
gelserne, herunder også AARhus karréen, som er under opførelse, umiddelbart 
uden for billedets højre side.  
 
På samme måde som de øvrige kommende byggerier langs Bassin 7 vil den plan-
lagte bebyggelse blive opført med varierende bygningshøjde. Den højeste del af 
bygningen vil blive trukket væk fra facaden mod Bassin 7, således at der opstår en 
klar opdeling i bygningens udtryk med en lavere del mod promenaden og en højere 
del længere tilbage. 
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Fotostandpunkt 4 – Ved sydsiden af Bassin 7 – vest 

Fotostandpunkt 4 – Ved sydsiden af Bassin 7 – vest. 
 
Fra den inderste del af Bassin 7 vil bebyggelsen fremstå som et markant element 
og tydeligt markere ankomsten til Ø4. Umiddelbart uden for billedets venstre kant 
vil Nicolinehus desuden blive opført, og vil højdemæssigt spille op mod den plan-
lagte bebyggelses volumen.  
 
Fra denne vinkel ses det tydeligt hvordan bygningen trapper opad i en spiralform, 
og den højeste del vil herfra opleves som et tårnmotiv. Dette tårnmotiv bliver sup-
pleret af både tårnbebyggelsen længere ude på Ø4 samt tårnet til Lighthouse, som 
ligeledes markerer sig tydeligt fra denne synsvinkel. 
 
Den planlagte bygnings hjørne vil desuden fremstå i en højde der omtrent svarer til 
nabokarréens bageste del, således at der her skabes en højdemæssig sammen-
hæng mellem de to bygninger.  
 
Foran bygningerne ses de mindre bygningsenheder som jf. Lokalplan nr. 1000 kan 
indeholde eks. caféer, restauranter og lign. Disse bygninger vil bidrage til at opbløde 
skalaen mellem de nye store bygningsvoluminer og Bassin 7. 
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Fotostandpunkt 5 – Fra Havneholmen langs kanalen. 

 

Fotostandpunkt 5 – Fra Havneholmen langs kanalen. 
 
Set fra denne vinkel vil den planlagte bebyggelse fremstå som en 
sammenhængende del af bygningsstrukturen langs kanalen mellem Ø3 og Ø4.  
 
Bygningen vil hovedsageligt fremstå som en facade i rækken og den højeste del af 
bygningen vil ikke være synlig på grund af tårnbebyggelsen omfattet af Lokalplan 
nr. 1000, som samtidig vil være den mest markante bebyggelse, set fra denne vin-
kel.  
 
Den planlagte bebyggelses opbygning med trappeforløbet langs facaden opdeler 
bygningens udtryk og bidrager til at nedbryde dens skala. 
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Fotostandpunkt 6 – Fra Jette Tikjøbs Plads langs Bernhardt Jensens Boulevard 

 

Fotostandpunkt 6 – Fra Jette Tikjøbs Plads langs Bernhardt Jensens Boulevard. 
 
Fra Jette Tikjøbs Plads for enden af Bernhard Jensens Boulevard vil den planlagte 
bebyggelse delvist blive skjult af Generationernes Hus, som ses forrest i billedet. 
 
På trods af den planlagte bebyggelses højde og volumen, vil den ikke adskille sig 
væsentligt fra de øvrige bebyggelser, der ligger omkring Bernhardt Jensens Boule-
vard, og bygningen vil derfor bidrage til at skabe et sammenhængende byrum om-
kring boulevarden. 
 
Bebyggelsens opbygning med trappeforløbet langs facaden og tilbagetrækningen 
af bygningens højeste del, bidrager til nedbryde bygningens markante størrelse. 
Dermed vil bygningen, særligt i stueplan, generelt fremstå med en mindre skala end 
eksempelvis bygningerne på modsatte side af Bernhardt Jensens Boulevard.  
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Fotostandpunkt 7 – Fra parkeringspladsen ved Langelinieparken 

 

Fotostandpunkt 7 – Fra parkeringspladsen ved Langelinieparken. 
 
Set fra parkeringspladsen ved Langelinieparken vil det være den mest markante del 
af den planlagte bebyggelse, som vil være synlig. En stor del af bebyggelsens base 
vil dog være skjult af den eksisterende bebyggelse på modsatte side af Bernhardt 
Jensens Boulevard, men bygningens højeste del vil markere sig i billedet. 
 
Fra denne vinkel vil den planlagte bebyggelse fremstå højere end nabobebyggelsen 
til venstre i billedet, mens den ikke vil adskille sig væsentligt i højde og volumen fra 
Nicolinehus til højre i billedet. 
 
 



 

Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr.  1104 

51 

Fotostandpunkt 8 – Fra Den Permanente 

 

Fotostandpunkt 8 – Fra Den Permanente 
 
Fra Den Permanente fremstår bebyggelsen som en del af den samlede bebyggelse 
på Aarhus Ø. Tårnbebyggelsen, som opføres efter Lokalplan nr. 815, fremstår som 
en markant afslutning på området mod bugten mens Nicolinehus afslutter Aarhus 
Ø’s skyline i den modsatte ende.  
 
Fra dette standpunkt fremstår ligeledes sammenhængen i bygningsudtrykkene mel-
lem særligt den planlagte bebyggelse og Nicolinehus. Begge bebyggelser trapper 
op mod hinanden og ned mod omgivelserne, så der skabes en blødere skyline og 
bygningerne komplementerer hinanden i udtrykket.  
 
Den planlagte bebyggelses højde vil samtidig svare til højden på Z-huset hvor de to 
bygningers silhuet rammer hinanden, således at byggerierne tilsammen skaber en 
glidende overgang og får dem til at fremstå som en sammenhængende bevægelse. 
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Fotostandpunkt 9 – Fra Aarhus Bugt 

 

Fotostandpunkt 9 – Fra Aarhus Bugt 
 
Set fra Aarhus Bugt vil bebyggelsen meget klart indskrive sig i den samlede skyline 
for Aarhus Ø. 
 
Fra denne vinkel fremstår særligt den planlagte bebyggelse, AARhus og Havnehol-
men som en del af samme formsprog hvor bygningerne gradvist trapper op og ned. 
AARhus karréen, længst til venstre, vil fremstå højest og trappe ned centralt i kar-
réen. Herfra trapper den op igen i en vinkel som går over i tårnbebyggelsen på Ø4 
og videre over i den højeste del af bebyggelsen inden for planområdet. Herfra trap-
per bebyggelsen igen ned og via den planlagte bebyggelses spiralform vil bygnin-
gens højde ramme toppen af Havneholmen, som igen trapper ned mod bugten.  
 
Den mest markante bebyggelse set fra denne vinkel vil dog fortsat være tårnbebyg-
gelsen til Lighthouse, da denne er den klart højeste bygning i området. 
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Fotostandpunkt 10 – Fra Ringgadebroen 

 

Fotostandpunkt 10 – Fra Ringgadebroen 
 
Set fra Ringgadebroen vil det særligt være den øverste del af bebyggelsen, der vil 
kunne ses i byens skyline. Bebyggelsen vil her ses fra en vinkel, så den i højere 
grad fremstår som et tårnmotiv og med en lavere, terrasserende del bagved. Umid-
delbart til venstre for den planlagte bebyggelse ses Nicolinehus tydeligt i byens sky-
line, ligesom også tårnbebyggelsen til Lighthouse, umiddelbart til højre for bebyg-
gelsen, vil fremstå markant. 
 
På trods af den planlagte bebyggelses højde vil den fremstå en del lavere end ek-
sempelvis AROS og Scandinavian Center, som udgør væsentlige elementer i byens 
skyline set fra denne synsvinkel.  
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Fotostandpunkt 11 – Fra Genvejen 

 

Fotostandpunkt 11 – Fra Genvejen 
 
Set fra Genvejen vil bebyggelsen kunne ses som et element i det fjerne, og også 
fra denne vinkel vil bebyggelsen i høj grad fremstå som et tårnmotiv. Den planlagte 
bebyggelse vil ikke adskille sig væsentligt fra eks. Nicolinehus og Ceres Panorama. 
 
Generel vurdering af planernes påvirkning af byens skyline 
Som en del af højhuskonsekvensvurderingen er der på baggrund af ovenstående 
visualiseringer, foretaget en generel vurdering af højhusbebyggelsens indflydelse 
på byens skyline, samt bygningens proportioner og indpasning i stedets bebyggel-
sesmønstre. 
 
Lokalplanens byggemuligheder fastholder strukturen i området med karrélignende 
bebyggelse omkring smalle gaderum, som var en del af hovedgrebet i udviklings-
planen for området, og som også var fastlagt i Lokalplan nr. 1000. 
 
Bygningen er udformet så den i en spiralform hæver sig fra terræn til det højeste 
punkt. På denne måde vil bygningen indpasse sig til de omkringliggende bygningers 
udtryk, herunder både Nicolinehus vest for planområdet og AARhus yderst på Ø4, 
øst for planområdet. 
 
Særligt fra syd, øst og nord vil denne udformning i samspil med nabobebyggelserne 
bidrage til at der skabes et blødere og mere sammenhængende udtryk i byens sky-
line.  
 
Fra både Dokk1 (2), Den Permanente (8) og fra Aarhus Bugt (9) vil den planlagte 
bebyggelses op- og nedtrapning indgå i en sammenhæng med de omkringliggende 
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bygninger, hvor højderne på bygningerne i høj grad vil flyde over i hinanden og 
dermed skabe en sammenhæng i byens silhuet.  
 
Set fra syd fra enden af Oddervej (1) samt fra vest ved både Ringgadebroen (19) 
og fra Genvejen (11) vil det primært være den øverste del af bebyggelsen som vil 
være synlig. Fra disse vinkler vil den planlagte bebyggelse fremstå som en mere 
selvstændig bygning og indgå i den serie af mere solitært fremtrædende bygnings-
elementer som markerer sig i byens skyline, herunder Nicolinehus, AARhus og Ligh-
thouse.  
 
Grundvand 
 
Lokalplanområdet er placeret uden for områder med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD) og indvindingsoplande. Der er ingen nuværende eller fremtidige indvindings-
interesser i området. 
 
Ved grundvandssænkning eller infiltration af grundvand kan der være krav om tilla-
delse efter vandforsyningsloven. 
 
Forureningsforhold - Jord 
 
Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 6. marts 2018 oplysninger om, at 
Region Midtjylland den 20. april 2006 har kortlagt matr.nr. 2148dh og 2148dl Århus 
Bygrunde på vidensniveau 1 jf. lov om forurenet jord. Matriklerne er kortlagt, fordi 
der har været havneareal på ejendommene.  
 
Der er i 2006 og 2013 udført forureningsundersøgelse på den nuværende matr.nr. 
2148dh Århus Bygrunde. Ved undersøgelsen er der konstateret forurenet, let foru-
renet og ren jord i det aktuelle lokalplanområde. 
 
Områdeklassificering 
 
Lokalplanområdet ligger inden for et områdeklassificeret område med analysepligt. 
Det betyder, at området som udgangspunkt er let forurenet, fordi det ligger i en del 
af byzonen, som gennem længere tid er blevet påvirket med skorstensrøg fra indu-
stri, kakkelovne samt bilos. Områdeklassificering er et begreb, som er indført på 
landsplan i alle byzoner pr. 1. januar 2008. 
 
Bygge-/ anlægsarbejde, følsom arealanvendelse 
 
Før der igangsættes grave- eller bygge/anlægsarbejde på den kortlagte matrikel, 
skal Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Byggeri samt Virksomheder og 
Jord kontaktes.  
 
Der må ikke ændres arealanvendelse til bolig, legeplads, børneinstitution, friareal 
eller lignende forureningsfølsom anvendelse på det kortlagte areal, før Aarhus Kom-
mune, Center for Miljø og Energi har meddelt tilladelse jf. lov om forurenet jord, § 8. 
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Jf. § 72 b i Lov om forurenet jord skal det ved følsom arealanvendelse sikres, at det 
øverste 50 cm’s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet eller at 
der er etableret en varig fast belægning. 
 
Overskudsjord/byggeaffald 
 
Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kommunes 
Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i henhold til Aarhus 
Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.  
 
Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. 
 
Før der fjernes jord fra lokalplanområdet skal jordflytning, jf. lov om forurenet jord, § 
50, anmeldes til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
 
Omplacering og genanvendelse af forurenet jord inden for ejendommen skal god-
kendes af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø jf. lov om Miljøbeskyttelse, § 19. Re-
gion Midtjylland orienteres herom i relation til ændret kortlægningsstatus.  
 
Støjmæssige forhold 
 
De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbe-
stemmelser. 
 
Lokalplanområdet er primært belastet af trafikstøj fra de omgivende veje, støj fra 
letbanen samt af virksomhedsstøj. 
 
Vejtrafikstøj 
Vejstøj i området stammer primært fra Bernhardt Jensens Boulevard beliggende 
vest for byggeriet og desuden fra tilkørselsvejen til Ø4, Irma Pedersens Gade, be-
liggende umiddelbart nord for byggeriet. 
 
Af kommuneplanens støjbestemmelser fremgår det, at det indendørs støjniveau ved 
boligformål i sove- og opholdsrum (hvor den krævede luftudskiftning er sikret meka-
nisk) – orienteret ensidigt mod omgivende veje - med et vindue/altandør åben 0,35 
m² højst må være Lden 46 dB. Dette svarer til det støjniveau, der opstår indendørs 
med åbne vinduer, når støjniveauet er 58 dB. 
 
Ift. ovenstående krav er den vejledende grænseværdi lidt mere lempelig for facader 
af hoteller end for boliger. Iht. Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 ”Støj fra Veje”, er 
den vejledende støjgrænse på facader af hoteller Lden = 63 dB. Det skal dog fortsat 
sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger Lden = 33 dB. 
 
Der er foretaget en beregning af vejstøjen på facader af det fremtidige byggeri og 
på de udendørs opholdsarealer. Beregningerne er udført iht. Miljøstyrelsens Vejled-
ning 4/2007 ”Støj fra veje”. Beregningen er udført efter metoden ”Nord2000” med 
beregningssoftwaren SoundPLAN®. 
 
I beregningerne er anvendt nedenstående trafikale forudsætninger, der er udleveret 
af Trafik og Veje, Aarhus Kommune. 
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Vej Sted ÅDT Hastighed Fordeling 

Bernhardt Jensens 
Boulevard 

Nord for Irma Pe-
dersens Gade 13.000 køretøjer 50 km/t DK type E 

Bernhardt Jensens 
Boulevard 

Syd for Irma Pe-
dersens Gade 11.000 køretøjer 50 km/t DK type E 

Irma Pedersens 
Gade 

Ved tilkørsel til 
Ø4* 2.000 køretøjer 30 km/t DK type E 

*Efter aftale med Trafik og Veje, Aarhus Kommune, er der regnet med at trafikintensiteten for Irma 
Pedersens Gade falder med 500 køretøjer, hver gang der passeres en bygning på Ø4. 
 
I beregningen er ikke medregnet trafikstøjbelastningen fra den mindre sidegade pla-
ceret øst for byggeriet, da trafikintensiteten og hastigheden her forventes at være 
meget lav. 
 
Beregningerne viser, at støjbelastningen fra vejstøj være større end 63 dB på de 
nederste etager af byggeriet. Hvis arealerne her skal anvendes til støjfølsom an-
vendelse vil det være nødvendigt at sikre overholdelse af støjkravene ved hjælp af 
facadeisolering, lydisolerende vinduer eller lign.  
 
De steder hvor facadestøjniveauet overstiger 58 dB ved hotelværelser, skal der 
stilles krav til vinduernes lydisolation, således at det indendørs støjniveau med luk-
kede vinduer ikke overstiger Lden = 33 dB. Ved etablering af fuld klimastyring i ho-
telværelser, forventes kravet til det indendørs støjniveau med åbentstående vin-
due at bortfalde. 
 
Der er ligeledes foretaget beregninger af støjniveauet på de udendørs opholdsare-
aler, og disse beregninger viser, at støjgrænsen på Lden 58 dB umiddelbart er over-
holdt. 
 
Støj fra letbane 
Lokalplanområdet vil, som følge af sin placering tæt på en planlagt letbane, på et 
tidspunkt blive belastet af støj og vibrationer, når banen sættes i drift.  
 
Af kommuneplanens støjbestemmelser fremgår det, at det konstante udendørs støj-
niveau, som banetrafik påfører boligbebyggelse, ikke må overstige Lden 64 dB på 
døgnbasis. Tilsvarende gælder det for bebyggelse til støjfølsomt erhverv og offent-
lige formål, at det konstante udendørs støjniveau, som banetrafikken påfører be-
byggelsen ikke må overstige Lden 69 dB på døgnbasis. Derudover gælder bygnings-
reglementets krav vedrørende det indendørs støjniveau. 
 
Det vurderes at støjen fra letbanen vil ligge betydeligt under vejtrafikstøjen på faca-
derne, og da der på facaderne ud mod letbanen vil skulle støjisoleres af hensyn til 
trafikstøj, vurderes grænseværdierne for letbanestøj også at være overholdt. 
 
Støj fra søtrafik  
Færgedriften på Pier 3 kan fortsætte frem til år 2020, hvorefter Aarhus Kommune 
ifølge aftale med Aarhus Havn overtager arealet. Mols-Linien A/S har lejekontrakt 
på arealet, der senest vil ophøre i 2020. 
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Der forventes ikke at være ibrugtaget bebyggelse inden for lokalplanområdet før 
efter færgedriften er ophørt, og der forventes derfor ikke at være problemer med 
støj fra søtrafik.  
 
Virksomhedsstøj fra Aarhus Havn 
Støjbelastningen af lokalplanområdet fra virksomheder på havnen omhandler alene 
støj fra containerterminalen APM Terminals, der er beliggende ca. 1.400 meter øst 
for planområdet. 
 
Det er oplyst af Aarhus Kommune, at APM via en nyere miljøgodkendelse, tillades 
at overskride de vejledende grænseværdier for natperioden med 4,3 dB i målepunk-
ter ved de nærmeste boliger til containerterminalen. På baggrund af overskridel-
serne har Aarhus Kommune anvendt Tillæg til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 
”Ekstern støj fra virksomheder”, dateret juli 2007. 
 
Tillægget omhandler muligheden for at opføre boliger, herunder også hoteller, på 
steder hvor de vejledende støjgrænser er overskredet. Dette kan gøres såfremt der 
udføres støjisolerende foranstaltninger af hotelværelserne mod udefrakommende 
støj. 
 
I forbindelse med miljøgodkendelsen af virksomheden har Grontmij A/S foretaget 
en undersøgelse af virksomhedens støj, og på baggrund af denne rapports resulta-
ter, er der foretaget en undersøgelse af støjbelastningen inden for det aktuelle lo-
kalplanområde. For at kunne fastlægge støjbelastningen ved de fremtidige bygnin-
ger, er området opbygget som en tredimensionel model i beregningsprogrammet 
SoundPLAN®. I modellen er medtaget alle de relevante elementer for støjberegnin-
gerne. 
 
I modellen er indlagt støjkilder, der i placering og frekvenssammensætning er tilsva-
rende med støjkilderne anført i Grontmijs rapport. Niveauet for støjkilderne er tilpas-
set således at støjbelastningen ved boligområdernes grænse er ens med resultatet 
af kortlægningen. 
 
Beregningerne viser, at støjbelastningen på de syd- og østlige facadestykker mod 
APM overskrider den vejledende grænseværdi på 40 dB(A) i natperioden. Overskri-
delsen er i størrelsesordenen 1-2 dB og er størst på byggeriets øverste etager. Ved 
etablering af fuld klimastyring i hotelværelser, forventes kravet til det indendørs støj-
niveau med åbentstående vindue at bortfalde. 
 
Der er ligeledes foretaget en undersøgelse at støjniveauet på de udendørs opholds-
arealer inden for lokalplanområdet. Disse beregninger viser, at støjgrænsen vil være 
overholdt på de udendørs opholdsarealer i centralt i bebyggelsen og desuden på 
størstedelen af tagterrasserne. I det nordvestlige hjørne af bebyggelsen er der dog 
enkelte tagterrasser hvor støjgrænsen er overskredet. Støjgrænserne vil dog kunne 
overholdes på alle tagterrasser, hvis der monteres 155 cm høje værn på steder, 
hvor 40 dB grænsen for natperioden er overskredet. 
 
Lokalplanen skal via bestemmelser om facadeisolering og støjafskærmning sikre, 
at de vejledende grænseværdier overholdes.  



 

Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr.  1104 

59 

Risikovirksomheder 
 
Der er ikke registreret risikovirksomheder inden for en afstand af 500 m fra lokal-
planområdet. 
 
Lugt og luftforurening 
 
Havnevirksomhederne medfører forurening i omgivelserne med lugt, støv og luftfor-
urening. 
 
Virksomhedernes miljøgodkendelser indeholder som udgangspunkt krav til påvirk-
ningen af omgivelserne og de er fastlagt med udgangspunkt i Miljøstyrelsens græn-
seværdier fra henholdsvis lugt og luftforureningsvejledningerne.  
 
Aarhus Kommune har fået gennemført beregninger af luft- og lugtforureningsspred-
ning fra de relevante virksomheder på havnen. Resultaterne fremgår af Cowi’s rap-
port ”Kortlægning af lugt og luftforurening i henhold til § 15b i Planloven for Aarhus 
havnefront og midtby”.  
 
For det aktuelle lokalplanområde er der ikke påvirkning over grænseværdierne i op 
til en højde over terræn på 80 m, svarerende til kote 82.5. Lokalplanens maksimale 
mulige byggehøjde er op til kote 78 og dermed er der ikke påvirkning af lokalplan-
området over grænseværdierne.  
 
Samtidig vil havnens drift og virksomheder ikke bliver begrænset som følge af lokal-
planen.   
 
Miljøvurdering 
 
I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillæg-
get er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 1, idet planen 
fastlægger anvendelsesbestemmelser for anlæg opført i lovens bilag 1 og 2, samt 
er omfattet af Aarhus Kommunes Højhuspolitik. 
 
Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt 
i samme perioden som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.  
 
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har gennemført en høring af miljøvurderingens 
afgrænsning og miljørapportens indhold hos berørte myndigheder og har vurderet, 
at Lokalplan nr. 1104 samt Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 kan medføre væ-
sentlige påvirkninger af miljøet.  
 
Herudover er planerne omfattet af Aarhus Kommunes Højhuspolitik som omfatter 
følgende fire emner: 
 

• Byarkitektur 
• Byrum ved foden af det høje hus 
• Trafikale forhold 
• Lokalt klima 
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Idet der er et sammenfald mellem emner i screening/scoping og Højhuspolitikken, 
er der foretaget en fælles disponering, som det fremgår herunder. 
 
For hvert afsnit er der i parentes angivet et tal, som henviser til punkterne fra scree-
ningen/scopingen, samt en angivelse af hvordan emnerne relaterer sig til Højhus-
politikkens fire emner: 
 
Følgende emner er behandlet i miljørapporten: 
 

• Planområdets følsomhed/robusthed overfor højere vandstand i havet (3.3) 
• Støj fra APM Terminals Aarhus (6.1) 
• Lugt fra foderstofvirksomheder samt luftforurening fra skibstrafik (6.3) 
• Trafikale forhold, herunder trafiksikkerhed for cyklister (8.2 og 8.6 – Trafi-

kale forhold) 
• Støj fra trafik (8.3) 
• Byarkitektur – påvirkning af byens skyline og den kystnære del af byzonen 

(11.3, 11.4 og 11.5 - Byarkitektur) 
• Byarkitektur – påvirkning af lokalområdet, herunder udsigt og indblik (11.1, 

11.2 og 11.6 – Byrum for foden af det høje hus) 
• Det lokale klima omkring det høje hus - skyggeforhold (9.1– Lokalt klima) 
• Det lokale klima omkring det høje hus - vindforhold (9.2– Lokalt klima) 

 
Miljøvurderingen foretages ud fra et 0-alternativ. 0-alternativet svarer til den situa-
tion, hvor planen ikke gennemføres og er grundlaget for at sammenligne planens 
påvirkning af omgivelserne med en realisering af forslag til Lokalplan nr. 1104 og 
Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017.  
 
0-alternativet indeholder en gennemførelse af Lokalplan nr. 1000, som er gældende 
for området. 
 
I det følgende beskrives konklusionerne for hvert af de undersøgte emner. Heraf 
omhandler særligt de sidste 4 afsnit forhold der er relateret til Aarhus Kommunes 
Højhuspolitik. 
 
Planområdets følsomhed/robusthed overfor højere vandstand i havet  
Terrænet i lokalplanområdet skal etableres i minimum kote 2.5 i lighed med de øv-
rige lokalplanområder på Aarhus Ø, hvilket afspejler de grundlæggende forholds-
regler, der er taget for at imødekomme stigning af vandstanden i Aarhus Bugt med 
henblik på at beskytte området mod oversvømmelse ved stormflod. 
 
Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger pga. vandstandsstigninger inden for 
det aktuelle lokalplanområde, idet lokalplanen indeholder bestemmelser om mini-
mum gulvkote for byggeriet i overensstemmelse med de vilkår som er fastlagt i den 
gældende kommuneplan. 
 
Klimaudviklingen overvåges løbende af Aarhus Kommune med udarbejdelse af kli-
matilpasningsindsatser.  
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Støj fra APM Terminals Aarhus  
Planområdet er beliggende ved Bassin 7 i Nordhavnen, der er et tidligere erhvervs-
havneområde. Den helt overvejende havne- og virksomhedsaktivitet sker i dag på 
Mellemarmen, Oliehavnen og Østhavnen. Der er ca. 700 m til Oliehavnen og den 
nærmeste kaj i containerhavnen er i en afstand på ca. 1.400 m. 
 
Langt de fleste virksomheder på Aarhus Havn, herunder på Mellemarmen, på Olie-
havnen og i Sydhavnen ligger tættere på blandede bolig- og erhvervsområder i den 
øvrige del af byen end på planområdet og bebyggelsen inden for lokalplanområdet. 
Såfremt virksomhederne overholder de almindelige støjkrav i bykernen i henhold til 
Miljøstyrelsens Vejledning 5/1984 om Ekstern Støj fra Virksomheder vurderes det, 
at de ud fra almindelige afstandsbetragtninger også overholder de støjkrav for an-
vendelsen til hotel- og erhvervsformål, der vil gælde ved bebyggelse inden for lokal-
planområdet. 
 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 1104 beregnet støj fra con-
tainerterminalen i Østhavnen. Beregningerne er foretaget på baggrund af informati-
oner omkring de konkrete støjforhold i området og medtager det samlede støjbillede 
fra APM Terminals.  
 
Overskridelserne finder primært sted på facader der vender mod containertermina-
len samt på enkelte tagflader samt på terræn, mens de vejledende grænseværdier 
generelt er overholdt på størstedelen af tagfladerne samt på facader der vender 
væk fra containerterminalen. 
 
Lokalplan nr. 1104 stiller krav til udlæg af udendørs opholdsarealer, der ikke er støj-
belastede, samt at støjbelastede altaner eller tagterrasser indrettes eller afskærmes 
således at de vejledende støjgrænser kan overholdes, hvis disse skal benyttes som 
egentlige opholdsarealer. Herudover skal der ved støjbelastede facader udføres fa-
cadeisolering, der sikrer et tilstrækkeligt indendørs støjniveau. 
 
Lokalplan nr. 1104 fastlægger, at udendørs opholdsarealer ikke må være belastet 
af støj. Der er alene overskridelser af støjgrænserne på enkelte facader der vender 
mod containerterminalen samt på enkelte tagterrasser.  
 
Ved at etablere støjværn med en højde 155 cm på de af tagterrasserne som er 
påvirket af støj over grænseværdierne vil grænseværdierne for alle udendørs op-
holdsarealer kunne overholde grænseværdierne. 
 
Vurderingen af, om de vejledende grænseværdier er overholdt, skal ske ved bereg-
ning til yderkanten af det udendørs opholdsareal (altanen) i 1,5 m højde over gulvet. 
 
Desuden gælder, at boliger skal støjisoleres i forhold til støj fra containertermina-
lerne, så der bliver sikret et tilstrækkeligt indendørs støjniveau.  
 
Ved anvendelse til hotel ses der normalt bort fra kravene til det indendørs støjniveau 
med lukkede vinduer, såfremt det sikres, at der er fuld mekanisk ventilation i hotel-
værelserne. Ved etablering af mekanisk ventilation i hotelværelserne forventes det 
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derfor, at der kan ses bort fra kravene til virksomhedsstøj med åbentstående vin-
duer. Der vil således kun være krav til lydisolationen for de lukkede vinduer ved 
hotelværelser hvor facadestøjniveauet for vejtrafik overstiger Lden = 58 dB. 
 
Aarhus Kommune vil, som en integreret del af kommunens opgaver, følge virksom-
hederne i og omkring lokalplanområdet. 
 
Lugt fra foderstofvirksomheder samt luftforurening fra skibstrafik  
Området omkring Aarhus Ø er generelt påvirket af lugt fra foderstofvirksomhederne 
på havnen. På den baggrund har COWI for Aarhus Kommune foretaget beregninger 
af de generelle påvirkninger af områderne omkring virksomhederne. Beregninger 
for det aktuelle område viser, at der på det konkrete sted, ikke vil være overskridel-
ser af de vejledende lugtgrænser før over 80 meter over terræn, svarende til kote 
82.5. 
 
Lokalplanen muliggør ikke bebyggelse over kote 78.0, og der er derfor ikke proble-
mer i forhold til lugtpåvirkning fra virksomheder. 
 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med gen-
nemførelsen af Lokalplan nr. 1104, da der ikke muliggøres bebyggelse over lugt-
grænsen inden for lokalplanområdet. 
 
Aarhus Kommune vil, som en integreret del af kommunens opgaver, følge virksom-
hederne i og omkring lokalplanområdet. 
 
Trafikale forhold, herunder trafiksikkerhed for cyklister  
I forbindelse med vurderingen af byggemulighederne i Lokalplan nr. 1104, er der 
foretaget en overordnet vurdering af trafikken og adgangsforholdene på Ø4, Aarhus 
Ø med særligt fokus på forholdene 
omkring planområdet. 
 
I vurderingen af de trafikale forhold er der foretaget undersøgelser af forskellige 
scenarier for afvikling af taxatrafik, forhold for cykler, samt en kapacitetsvurdering 
af parkeringskælderens adgangsvej. 
 
Afvikling af taxatrafik 
På baggrund af en vurdering af tre forskellige scenarier anbefales det, at der etab-
leres taxa drop-off på øen i form af etablering af en afsætningslomme nær hotellets 
hovedindgang med til- og frakørsel fra Bernhardt Jensens Boulevard i den sydlige 
del af øen. Løsningen kræver etablering af en ny bro fra Bernhardt Jensens Boule-
vard til øen, enten parallelt med den eksisterende stibro eller som en ny bro der 
kombinerer de to som én samlet bro. 
 
Den forventede daglige trafik for taxaafsætning er af Hotel Scandic oplyst til 400-
500 taxature dagligt (både hverdag og weekend). Dette kan omsættes til en års-
døgntrafik (snittrafik) på i alt ca. 1.000 bilture (både til- og frakørsel tilsammen). Til 
aftenarrangementer alene kan der forventes at ankomme ca. 400-500 taxature. 
 
Ved at etablere en taxa drop-off på den nye bro, vil funktionen være placeret tæt 
ved hotellets hovedindgang, hvilket vil give en stor synlighed for hotellets gæster.  



 

Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr.  1104 

63 

 
Taxa-trafikken vil desuden blive afviklet separat i forhold til den øvrige trafik på øen 
og vil dermed ikke være til gene for områdets beboere. 
 
Der vurderes ikke trafiksikkerhedsmæssige udfordringer med til- og fra-kørslen for 
taxa drop-off til Bernhardt Jensens Boulevard, da oversigtsforholdende vurderes 
fuldt ud tilstrækkelige både ved ind- og udkørsel. 
 
Forhold for cykler 
På baggrund af den anbefalede løsning med etablering af taxa drop-off, er der des-
uden foretaget en vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige forhold vedrørende cyk-
lister i området. 
 
Med den skitserede udformning af taxa drop-off, er det på broen muligt at sikre et 
areal på ca. 2 meters bredde til lette trafikanter (cykler og gående), uden de bløde 
trafikanter kommer i konflikt med taxa-kørslen. Denne forbindelse sikres med lokal-
planen hele vejen foran den sydlige facade af bebyggelsen. 
 
Cyklisternes hovedadgang til Ø4 vil fortsat at være via den nordlige adgangsvej til 
øen, men grundet de mange funktioner på sydsiden af øen, herunder havnebadet, 
må der forventes en betydelig mængde lette trafikanter, der søger ind langs hotellets 
sydlige facade mod havnebadet og promenaden. 
 
Arealet langs hotellets sydlige facade forbeholdes til lette trafikanter (primært gå-
ende) gennem etablering af adgangsbegrænsning (eksempelvis steler), der opsæt-
tes øst for taxa drop-off samt vest for hotelstrædet. Derved forhindres utilsigtet bil-
kørsel over arealet langs hotellets sydlige facade. 
 
Kapacitetsvurdering for parkeringskælderen 
På baggrund af kapacitetsberegninger af den forventede trafikmængde vurderes 
der ikke at være afviklingsmæssige problemer for trafikken til og fra kælderen. 
 
Kapacitetsberegningen viser, at den gennemsnitlige ventetid i udkørslen vurderes 
at være 17 sekunder pr. køretøj uden opstuvning eller kødannelse, svarende til en 
belastningsgrad på 70 %. Dette betyder at forsinkelsen gennemsnitligt vil være 17 
sekunder fra man møder køen til man er ude, og derved at hvert køretøj kan opleve 
en forsinkelse på 17 sekunder. 
 
Adgang til varegård 
Analyser af kørekurver og arealbehov for store køretøjers adgang til og fra varegår-
den viser, at al manøvrering (bakning) foretages på eget område og inde i varegår-
den. Der etableres således ikke særlige foranstaltninger til sikring af gående og cyk-
lister omkring varegårdens vejadgang. 
 
Der vurderes generelt ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse 
med trafikafviklingen i området. Aarhus Kommune vil, som en integreret del af kom-
munens opgaver, følge trafikafviklingen i området. 
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Støj fra trafik  
Lokalplanområdet bliver primært belastet med vejtrafikstøj fra Bernhardt Jensens 
Boulevard og i mindre grad Irma Pedersens Gade, der løber hhv. vest og nord for 
lokalplanområdet. I beregningen er ikke medregnet trafikstøjbelastningen fra den 
mindre sidegade placeret øst for byggeriet, da trafikintensiteten og hastigheden her 
forventes at være meget lav. 
 
Af kommuneplanens støjbestemmelser fremgår det, at det indendørs støjniveau ved 
boligformål i sove- og opholdsrum (hvor den krævede luftudskiftning er sikret meka-
nisk) – orienteret ensidigt mod omgivende veje - med et vindue/altandør åben 0,35 
m² højst må være Lden 46 dB. Dette svarer til det støjniveau, der opstår indendørs 
med åbne vinduer, når støjniveauet er 58 dB. 
 
Ift. ovenstående krav er den vejledende grænseværdi lidt mere lempelig for facader 
af hoteller end for boliger. Iht. Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 ”Støj fra Veje”, er 
den vejledende støjgrænse på facader af hoteller Lden = 63 dB. Det skal dog fortsat 
sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger Lden = 33 dB med lukkede vinduer. 
 
Beregningerne viser, at støjbelastningen fra vejstøj vil være større end 63 dB på de 
nederste etager af byggeriet. Hvis arealerne her skal anvendes til støjfølsom anven-
delse vil det derfor være nødvendigt at sikre overholdelse af støjkravene ved hjælp 
af facadeisolering, lydisolerende vinduer eller lign.  
 
De steder hvor facadestøjniveauet overstiger 58 dB ved hotelværelser, skal der stil-
les krav til vinduernes lydisolation, således at det indendørs støjniveau med lukkede 
vinduer ikke overstiger Lden = 33 dB. Ved etablering af fuld klimastyring i hotelvæ-
relser, forventes kravet til det indendørs støjniveau med åbentstående vindue at 
bortfalde. 
 
Der er ligeledes foretaget beregninger af støjniveauet på de udendørs opholdsare-
aler, og disse beregninger viser, at støjgrænsen på Lden 58 dB er overholdt på tag-
flader og tagterrasser. 
 
Beregningerne viser, at støjbelastningen fra vejstøj vil være større end 63 dB på de 
nederste etager af byggeriet. Hvis arealerne her skal anvendes til støjfølsom anven-
delse vil det være nødvendigt at sikre overholdelse af støjkravene ved hjælp af fa-
cadeisolering, lydisolerende vinduer eller lign.  
 
Der vurderes ikke at være et egentligt behov for overvågning af støjpåvirkning fra 
trafik. Udviklingen i trafikmængden i området vil dog - som på resten af vejnettet - 
blive fulgt gennem periodiske trafiktællinger. 
 
Byarkitektur – påvirkning af byens skyline og den kystnære del af byzonen  
Som en del af højhuskonsekvensvurderingen er der udarbejdet visualiseringer af 
den planlagte bebyggelse i relation til omgivelserne, og på baggrund af disse er der 
foretaget en vurdering af den planlagte bebyggelses påvirkning af byens skyline og 
den kystnære del af byzonen.  
 
Samlet set er der i forbindelse med miljøvurderingen udarbejdet visualiseringer fra 
11 standpunkter: 
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1 – For enden af Oddervej 
2 – Ved Dokk1 
3 – Ved sydsiden af Bassin 7 - øst 
4 – Ved sydsiden af Bassin 7 – vest 
5 – Fra Havneholmen langs kanalen 
6 – Fra Jette Tikjøbs Plads langs Bernhardt Jensens Boulevard 
7 – Fra Langelinieparken 
8 – Fra Den Permanente 
9 – Fra Aarhus Bugt 
10 – Fra Ringgadebroen 
11 – Fra Genvejen 
 
Heraf belyser standpunkterne 1, 2, 8, 9, 10 og 11 særligt planernes indvirkning på 
byarkitekturen, herunder påvirkning af byens skyline samt af den bynære del af kyst-
zonen.  
 
Lokalplanens byggemuligheder fastholder strukturen i området med karrélignende 
bebyggelse omkring smalle gaderum, som var en del af hovedgrebet i udviklings-
planen for området, og som også var fastlagt i Lokalplan nr. 1000. 
 
Bygningen er udformet så den i en spiralform hæver sig fra terræn til det højeste 
punkt. På denne måde vil bygningen indpasse sig til de omkringliggende bygningers 
udtryk, herunder både Nicolinehus vest for planområdet og AARhus yderst på Ø4, 
øst for planområdet. 
 
Særligt fra syd, øst og nord vil denne udformning i samspil med nabo-bebyggelserne 
bidrage til, at der skabes et blødere og mere sammen-hængende udtryk i byens 
skyline.  
 
Fra både Dokk1, Den Permanente og fra Aarhus Bugt vil den planlagte bebyggelses 
op- og nedtrapning indgå i en sammenhæng med de omkringliggende bygninger, 
hvor højderne på bygningerne i høj grad vil flyde over i hinanden og dermed skabe 
en sammenhæng i byens silhuet.  
 
Set fra syd fra enden af Oddervej samt fra vest ved både Ringgadebroen og fra 
Genvejen vil det primært være den øverste del af bebyggelsen som vil være synlig. 
Fra disse vinkler vil den planlagte bebyggelse fremstå som en mere selvstændig 
bygning og indgå i serien af mere solitært fremtrædende bygningselementer som 
markerer sig i byens skyline, herunder Nicolinehus, AARhus og Lighthouse. 
 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger eller behov for at over-
våge planernes påvirkning vedrørende byens skyline. 
 
Byarkitektur – påvirkning af lokalområdet, herunder udsigt og indblik  
Af de ovennævnte visualiseringer belyser standpunkterne 3, 4, 5, 6 og 7 særligt 
planernes indvirkning på nærområdet.  
 
Herudover er der foretaget en generel vurdering af byrummet ved foden af det høje 
hus i forhold til bl.a. basens facade og dens indvirkning på bydelens liv, herunder 
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om den fremmer eller begrænser et aktivt liv i det åbne byrum. Samtidig er der fo-
retaget en vurdering af den planlagte bebyggelses skala og rummets afgrænsning, 
samt foretaget en vurdering af højhusets materialevalg, adgang, dets funktion samt 
muligheder for bydelens sociale liv. 
 
Generel vurdering af byrum ved foden af det høje hus 
Samlet set vil den planlagte bebyggelse indgå i en nyt samlet byrum omkring Bassin 
7 med en koncentreret bygningsmasse med stor tæthed og højde.  
 
Set fra sydsiden af Bassin 7 vil bebyggelsen fremstå som en markant del af byrum-
met, særligt da den ligger helt ud til Bassin 7, og der alene er hhv. vandareal og 
vejarealer mellem standpunktet og bebyggelsen. Bebyggelsens udformning med en 
gradvis optrapning vil dog medvirke til at indpasse den i konteksten med eks. Nico-
linehus og samtidig i forhold til tårnmotiverne på både Ø4 og Lighthouse.  
 
Fra både øst ved Havneholmen og fra nord ved Jette Tikjøbs Plads falder bebyg-
gelsen i højere grad ind et gadeforløb med markante bygninger på begge sider, og 
vil derfor ikke adskille sig væsentligt fra nabobygningerne. Bygningens udformning 
med trappeforløbet langs facaden bidrager til at opbryde skalaen i facadeudtrykket.  
 
Set fra vest ved Langelinieparken vil den mest fremtrædende del af bebyggelsen 
kunne ses. Bygningen vil adskille sig fra den nærmeste nabobebyggelse langs den 
nordlige del af Bernhardt Jensens Boulevard, men vil have et volumen og en højde 
som i højere grad svarer til Nicolinehus.  
 
Lokalplanens byggemuligheder fastholder generelt strukturen i området med karré-
lignende bebyggelse omkring smalle gaderum, som var en del af hovedgrebet i ud-
viklingsplanen for området, og som også var fastlagt i Lokalplan nr. 1000.  
 
På samme måde vil en gennemførelse af lokalplanen medføre, at der langs Bassin 
7 sikres adgang til promenadeforløbet langs bassinkanten, som leder fodgængere 
og cyklister ud på øen og mod teateret og havnebadet. Samtidig vil der foran den 
planlagte bebyggelse blive sikret yderligere en stiforbindelse forbi bebyggelsen, så 
der sikres endnu bedre tilgængelighed for bløde trafikanter. Dette vil medføre en 
øget tilgængelighed til områdets øvrige rekreative funktioner. 
 
Yderligere skabes der inden for lokalplanområdet helt nye rekreative muligheder, 
som vil være tilgængelige for alle områdets brugere og besøgende. Eksempelvis 
sikres der med lokalplanen et samlet fodgængerforløb, som løber fra terræn og via 
bebyggelsens tagflade til bebyggelsens øverste punkt, som indeholder et udsigts-
punkt. Dette forløb indeholder også et stort samlet opholdsareal på tagfladen cen-
tralt i bebyggelsen, som vil være offentligt tilgængeligt. 
 
Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser omkring bebyggelsens udseende 
og materialer samt karakteren af bebyggelsens stueetage. Disse bestemmelser 
medfører, at bebyggelsen får et samlet facadeudtryk for hele bygningen og under-
streger yderligere bygningens funktion som en samlet struktur, der ud over en byg-
ning, også bliver et byrum. 
 



 

Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr.  1104 

67 

For facaderne i stueetagen mod særligt vest og syd, sikrer lokalplanen desuden, at 
disse etableres med en stor andel af glas som skaber indblik til bebyggelsens funk-
tion, hvilket bidrager til at skabe en åbenhed i bebyggelsens nederste del. Samtidig 
sikrer lokalplanen, at der i stueetagen placeres publikumsorienterede funktioner 
som eksempelvis foyer-, restaurationsfunktioner og lign. som kan bidrage til bylivet 
omkring bebyggelsen.  
 
Langs den sydlige facade af bygningen mod Bassin 7 vil der blive etableret et fora-
real, hvor der bl.a. kan etableres beplantning, anlæg til ophold, udeservering og lign. 
som yderligere vil bidrage til bylivet. 
 
Indblik  
Den overordnede struktur i området medfører, at der kan komme indbliksgener mel-
lem de enkelte bebyggelser på øen. Der er generelt stor afstand mellem bebyggel-
sen inden for planområdet og bebyggelserne hhv. syd, vest og nord for området, 
mens afstanden til nabobebyggelsen mod øst vil være forholdsvis kort. 
 
På den baggrund vurderes indbliksgenerne at være størst i forhold til nabobebyg-
gelsen mod øst, mens der i forhold til de øvrige nabobebyggelser vil være relativt få 
indbliksgener.  
 
Lokalplanen fastlægger bestemmelser omkring bebyggelsens omfang og placering 
som medfører, af afstanden mellem den planlagte bebyggelse og nabobebyggelsen 
vil være mindst i de nederste etager, og derefter trækkes bebyggelsen tilbage, så 
afstanden til nabobebyggelsen bliver større højere oppe. På den måde vil indbliks-
generne mellem bebyggelserne mindskes. 
 
Samtidig fastlægger lokalplanen bestemmelser omkring andelen af glas i stueeta-
gens facader, med henblik på at sikre en åbenhed mod omgivelserne. Andelen af 
glas skal jf. lokalplanen være størst mod syd og vest, mens det i den østlige facade 
er reduceret. Dette vil ligeledes medvirke til at mindske indbliksgenerne i forhold til 
naboområderne. 
 
Refleksioner 
Med lokalplanen sikres det at, der ikke må benyttes reflekterende materialer til hver-
ken facader eller tage, og på den baggrund vurderes der ikke at være refleksions-
gener i forbindelse med en gennemførelse af lokalplanen.  
 
Udformningen af bebyggelsen vurderes ikke at medføre refleksionsgener der ad-
skiller sig væsentligt fra andre lignende byggerier. 
 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger eller behov for over-
vågning af planernes arkitektoniske eller byrumsmæssige effekter. 
 
Det lokale klima omkring det høje hus - skyggeforhold  
Projektets solforhold og skyggepåvirkning af de omkringliggende arealer er vurderet 
på baggrund af en række skyggediagrammer. Skyggepåvirkningen er naturligt nok 
størst om morgenen og om aftenen samt i dagtimerne i vinterperioden, hvor solen 
står lavere på himlen. 
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På grund af bebyggelsens beliggenhed vil størstedelen af de skygger, som bebyg-
gelsen kaster, ramme kanalerne nord og vest for området, samt vejarealet ved Bern-
hardt Jensens Boulevard og Irma Pedersens Gade. Herudover vil bebyggelsen vest 
for Bernhardt Jensens Boulevard og ved Thit Jensens Gade, nord for planområdet, 
i større eller mindre grad henover dagen og året, blive påvirket af skygger fra byg-
geriet. Bebyggelsens højde er dog størst mod vest, hvilket vil mindske skyggepå-
virkningen af naboområderne mod nord. 
 
Skyggepåvirkningen af arealerne vest for planområdet vil være størst i morgen og 
formiddagstimerne, mens områderne nord for vil blive påvirket mest i eftermiddags- 
og aftentimerne. Herunder vil skyggepåvirkningen naturligt være størst i vinterperi-
oden, når solhøjden er lavest.  
 
På grund af bebyggelsens udformning vil områdets opholdsarealer i gårdrummet og 
på tagterrasserne, samt forarealet langs havnebassinet generelt have gode solfor-
hold henover hele året i periode hvor solen er oppe. 
 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger pga. skyggevirkninger, 
idet lokalplanen rummer bestemmelser om byggefelter og maksimale bygningshøj-
der. 
 
Der vurderes ikke at være behov for overvågning af planernes betydning for skyg-
geforholdene via et planlagt program. I forbindelse med byggesagsbehandlingen 
tilses det, at lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens omfang og udseende 
overholdes. 
 
Det lokale klima omkring det høje hus - vindforhold 
Ved den planlagte udformning af den kommende bebyggelse vil nogle naboområder 
generelt opleve mere læ, mens andre vil opleve mere vind. Området vest for bebyg-
gelsen vil opleve mere vind, men vindkomforten vil imidlertid fortsat være tilstræk-
kelig til almindelig færdsel i området under normale vindforhold. Området nord for 
bebyggelsen vil opleve mindre vind, da den nye bebyggelse vil skærme for dette 
naboområde. 
 
Inden for den aktuelle bebyggelse vil vindkomforten i den indre del af tagfladen cen-
tralt i bebyggelsen generelt have god læ til længerevarende ophold, mens der ved 
den ydre del af tagfladen mod Bassin 7 vil der være mere vind. Ved placering af et 
væksthus på tagfladen reduceres vinden, og et større område vil kunne medregnet 
som opholdsareal. I dette område planlægges der desuden etableret beplantning 
samt evt. læhegn på bebyggelsens tagflade, hvilket vil øge vindkomforten på denne 
del af tagfladen. 
 
Bebyggelsens tagterrasser ligger godt i læ, og i forhold til vind vil de være behage-
lige at opholde sig på. Den øverste del af taget vil opleve en del vind, men medreg-
nes heller ikke umiddelbart som egentligt opholdsareal. Der vil dog være vindstille 
dage, hvor vindkomforten her er tilstrækkelig til ophold. I forhold til sikkerhed, vil der 
også være lange perioder med kraftig vind, og løst inventar kan ikke anbefales i 
dette område. 
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Ved vind fra østlige retninger vil vinden føres ind over den lave del af bygningen og 
trækkes ned af den højere del af bygningen, så vinden på tagfladen centralt i be-
byggelsen kommer oppefra. Denne vind afskærmes bedst med noget overdækning 
i den sydvestlige del af terrassen, som kunne være i form af et orangeri/væksthus 
eller lignende. 
 
Ved vind fra vestlige retninger, presses vinden sammen rundt om den høje del af 
bygningen, og inde på tagfladen centralt i bebyggelsen dannes en stor hvirvel. For 
at øge komforten på terrassen kan man enten bryde vinden med flere tværgående 
læskærme eller skærme terrassen ud mod trappen. Det planlagte væksthus på tag-
fladen vil have en tilsvarende effekt. 
 
Trappeanlægget langs bebyggelsens kant har tilstrækkelig vindkomfort til at det er 
behageligt at færdes på det ved normale vindforhold. På den nedre del af trappe-
forløbet langs bebyggelsens kant vil vinden dog i perioder være kraftig. Det samme 
gælder for den øvre del af trappeforløbet op til tagterrasserne, men dog i mindre 
grad. Trapperne indgår ikke i det daglige primære færdselssystem, og det er derfor 
ikke et problem i forhold til almindelig færdsel. Det vurderes, at der kan skabes mere 
læ på trapperne ved hjælp af læhegn i forbindelse med værnene 
 
De foreslåede afværgeforanstaltninger er beskrevet i afsnittet ovenfor, og består af 
mulighed for etablering af en overdækning i den sydvestlige del af tagfladen centralt 
i bebyggelsen, eksempelvis i form af et orangeri/væksthus eller lignende. Yderligere 
kan der på dette areal opsættes skærme for at skærme for vind fra vestlige retnin-
ger. Det vurderes, at der kan skabes mere læ på trapperne ved hjælp af læhegn i 
forbindelse med værnene. 
 
Der vurderes ikke at være behov for overvågning af planernes betydning for vind-
forholdene via et planlagt program. I forbindelse med byggesagsbehandlingen tilses 
det, at lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens omfang og udseende overhol-
des. 
 
 
Natura 2000 og Bilag IV 
 
Efter Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1383 af 
26/11/2016) har Aarhus kommune vurderet at planen ikke kan skade Internationale 
beskyttelsesområder (Natura2000, Habitat og Fuglebeskyttelsesområder)  
 
Det er desuden vurderet at lokalplanen ikke vil medføre skade på yngle- eller raste-
områder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habi-
tatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habi-
tatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. 
 
 
Kollektiv trafik 
 
Busser 
Området busbetjenes ved planens udarbejdelse af busrute 33, der har stop flere 
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steder på Aarhus Ø. 
 
Letbane og jernbane 
Nærmeste standsningssted for letbanen er ved Nørreport. Ved etablering af letba-
nen ud på Aarhus Ø, kan der forventes at ske en justering af den kollektive busdrift 
på strækningen. 
 
Skoleforhold 
 
Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Samsøgade Skoles distrikt. 
 
I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende skole-
tilbud:  
 

• Samsøgade skole med SFO på følgende adresse: 
o Ny Munkegade 17 

 
• Privatskoler på følgende adresser: 

o Hjelmensgade 12 
o Ny Munkegade 13 

 
Der gøres opmærksom på at Børn og Unges planlægning for bydelen kan medføre 
ændringer i de enkelte skolers oplande. 
 
Institutionsforhold 
 
I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende instituti-
oner:  
 

• Midtbyens dagtilbud med afdelinger på følgende adresser: 
o Falstergade 17 
o Falstergade 35 
o Graven 19 
o Knudrisgade 7 
o Knudrisgade 7B 
o Langelandsgade 62 
o Mindegade 8 
o Nørre Boulevard 1A 
o Sølystgade 30 
o Thunøgade 11 
o Østboulevarden 9-11 
 

• De selvejende dagtilbud (DST) på følgende adresser: 
o Hjarnøgade 9 
o Klostergade 37 
o Thunøgade 22 
 

• Klub- og fritidstilbud på følgende adresser: 
o Nørre Allé 30B 
o Thunøgade 2A 
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Tilladelse fra andre myndigheder 
 
Anlæg og aktiviteter på søterritoriet kræver en forudgående tilladelse fra Kystdirek-
toratet. 
 
Teknisk forsyning 
 
Elforsyning sker fra: ………………………………  NRGI 
  Dusager 22 
  8200 Aarhus N 
 
Vandforsyning sker fra: …………………………..  Aarhus Vand A/S 

Gunnar Clausens Vej 34, 
8260 Viby  

 
Varmeforsyning kan ske fra: …………………….. AffaldVarme Aarhus.  
  Teknik og Miljø,  
  Bautavej 1,  
  8210 Aarhus V 
 
Affaldshåndtering sker ved:  AffaldVarme Aarhus, Affald 
  Bautavej 1, 
  8210 Aarhus V 
  Mail: 
  affald@aarhus.dk  
  
Kloakforsyning sker ved: …………………………..  Aarhus Vand A/S 

Gunnar Clausens Vej 34 
8260 Viby J 

  Mail: 
  aarhusvand@aarhusvand.dk 
 
Spildevand og regnvand  
 
Området er omfattet af Aarhus Kommunes spildevandsplan, kloakopland P099. 
Området er udlagt som planlagt spildevandskloakeret, hvor der kun lægges én led-
ning til spildevand. Denne ledning må ikke tilføres regnvand, og overfladevandet 
skal derfor udledes lokalt.  
 
Ved etablering af private fælles spildevands- eller regnvandsanlæg skal der oprettes 
spildevandslav til sikring af den fremtidige drift og vedligeholdelse. Vedtægterne for 
lauget skal indsendes til Aarhus Kommune, Vand og Natur, til videre journalisering 
og til optagelse i spildevandsplanen 
 
Spildevand 
Aarhus Vand har kloakforsynet området på Nordhavnen iht. tillæg nr. 4 til Spilde-
vandsplanen 2006-2009, af 29. oktober 2007. Aarhus Vand har etableret en spilde-
vandsledning i Bernhardt Jensens Boulevard med en stikledning frem til broen der 

mailto:affald@aarhus.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk


 

Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr.  1104 

72 

skal forbinde ”øen”. Aarhus Vand har ingen forsyningspligt på ”øen” og byggefel-
terne der. Spildevandet afledes til Marselisborg Renseanlæg via Aarhus Vands spil-
devandsledning i Kystpromenaden. 
 
Der skal etableres et fælles privat spildevandsanlæg for hver enkelt ”ø” og bygge-
felterne på denne. Spildevand skal pumpes via trykledning til Aarhus Vands spilde-
vandsledning efter anvisning fra Aarhus Vand, såfremt det ikke kan afledes via gra-
vitation. Tilslutningstilladelsen for husspildevand meddeles i forbindelse med byg-
getilladelsen. 
 
Regnvand  
Overfladevand skal afledes via privat regnvandsanlæg iht. tillæg nr. 4 til Spilde-
vandsplanen 2006-2009, af 29. oktober 2007.  
 
Ved etablering af en privat ledning langs Irma Pedersens Gade, kan regnvandet fra 
byggefeltet udledes til Vestre Mole (planlagt regnvandsudløb PU114). Der vil evt. 
være behov for at tinglyse ledningen, hvis den går ind over anden mands grund. 
 
Med henblik på at begrænse udledningen af forurenende stoffer skal der bl.a. etab-
leres sandfang i det lokale regnvandssystem, og det skal sikres, at overfladearea-
lerne med afstrømning af overfladevand, holdes rene ved fejning og lignende. 
 
Ved etablering af regnvandsanlæg med udledning af overfladevand til en recipient, 
må anlægsarbejdet ikke påbegyndes, før der er meddelt udledningstilladelse til 
overfladevand efter Miljøbeskyttelseslovens § 28. 
  
Ansøgningen indsendes til: Aarhus Kommune, Vand og Natur, vandmiljo@mtm.aar-
hus.dk.  
 
Stormflod, fremtidige havvandsstigninger og ekstremregn 
Terrænet i lokalplanområdet bliver med byggeriet etableret i kote 2.5 i lighed med 
de øvrige lokalplanområder på Aarhus Ø, hvilket afspejler de grundlæggende for-
holdsregler, der er taget for at imødekomme stigning af vandstanden i Aarhus Bugt 
med henblik på at beskytte området mod oversvømmelse ved stormflod. 
 
En rapport fra DMI, rekvireret af Aarhus Kommune, viser imidlertid nye scenarier. 
Hen mod år 2100 vil der kunne komme højvande over kote 2.5. Aarhus Kommune 
vil i de kommende år fortsat holde øje med udviklingen i havvandsstigningen og de 
konsekvenser, det kan have for højere vandstande og mulige oversvømmelser. I 
den sammenhæng vil kommunen udarbejde en strategi for, hvordan de truede dele 
af byen kan blive sikret mod oversvømmelse. 
 
Lokalplanen indeholder bestemmelser om minimum gulvkote for byggeriet.  
 
Øvrigt og tilladelser 
Aarhus Vand stiller krav om, at ledninger / anlæg, der skal overtages af Aarhus 
Vand, bl.a. som følge af matrikulære ændringer, er projekteret af Aarhus Vand, og 
at eksisterende stik, der ikke ønskes genanvendt, afproppes efter anvisning fra Aar-
hus Vand. Se i øvrigt Aarhus Vands bygherrevejledning, som kan findes på: 
www.aarhusvand.dk/erhverv/bygherre-tilslut-kloak/byggemodning/  

mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk
mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk
mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk
mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk
http://www.aarhusvand.dk/erhverv/bygherre-tilslut-kloak/byggemodning/
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Udledningstilladelse skal søges hos Aarhus Kommune, Vand og Natur, vand-
miljo@mtm.aarhus.dk 
 
Tilslutningstilladelse skal søges hos Aarhus Kommune, Byggeri, bygge-
sag@mtm.aarhus.dk. 
 
Tilslutningen skal ske efter aftale og nærmere anvisninger fra Aarhus Vand A/S, 
aarhusvand@aarhusvand.dk, og i henhold til betalingsvedtægterne. 
 
 
Byggeri 
 
Ansøgning om byggeri skal behandles af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Byg-
ger. Ansøgning skal sendes via Byg og Miljø på www.bygogmiljoe.dk 
 
Veje 
 
Ansøgning om godkendelse af et teknisk projekt for nye vejanlæg i lokalplanområ-
det (lokalplanens § 5, stk. 2) skal jf. privatvejsloven fremsendes til Aarhus Kom-
mune, Teknik og Miljø. Nærmere oplysning herom kan fås via link til Aarhus Kom-
munes hjemmeside http://www.aarhus.dk/approbation 
 

mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk
mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk
mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk
mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
http://www.bygogmiljoe.dk/
http://www.bygogmiljoe.dk/
http://www.aarhus.dk/approbation
http://www.aarhus.dk/approbation
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen 
 
Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod 
enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene 
i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksi-
sterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. 
 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en 
endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. 
 
Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være 
muligt for kommunen at fravige forbudet og tillade, at en ejendom bebygges eller på 
anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i 
overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- 
eller anlægsarbejde. 
 
Retsvirkninger af lokalplanen 
 
Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. 
 
Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på 
en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. 
 
Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der 
er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. 
 
Hvis det er af væsentlig betydning for at få planen ført ud i livet, kan kommunen 
ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter Lov om 
planlægning, § 47. 
 
Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bort-
falder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. 
 
Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen. 
 
Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den 
påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger 
herom, før dispensation eventuelt gives. 
 
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. 
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TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 
 
Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune 
 
Kommuneplantillægget omhandler rammeområder 06.04.08 BL. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 1104 ændres bestemmelser for 
kommuneplanens rammeområde 06.04.08 BL for så vidt angår den maksimale 
højde samt det maksimale bruttoetageareal inden for rammeområdet som helhed.  
 
Med kommuneplantillægget ændres den maksimale højde med 4 meter fra kote 
74.0 til kote 78.0. Herudover ændres den samlede maksimale ramme for bebyg-
gelse således, at det bliver muligt at etablere alle de lokalplanlagte byggemulighe-
der som rammeområdet vil komme til at omfatte. Dette gøres ved at hæve den ek-
sisterende ramme med 15.000 m² således, at der inden for det aktuelle rammeom-
råde kan etableres i alt 90.000 m² bruttoetageareal. Områdets anvendelse fasthol-
des til blandede bolig og erhvervsformål og der ændres ikke på opholdsarealkrav 
og maksimalt etageantal. 
 
Ændringen sker bl.a. for at muliggøre opførelse af en samlet bebyggelse til hotel- 
og kongrescenter ved Bassin 7 på Aarhus Ø.  
 
Natura 2000 og Bilag IV 
 
Efter Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1383 af 
26/11/2016) har Aarhus kommune vurderet at planen ikke kan skade Internationale 
beskyttelsesområder (Natura2000, Habitat og Fuglebeskyttelsesområder)  
 
Det er desuden vurderet at lokalplanen ikke vil medføre skade på yngle- eller raste-
områder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habi-
tatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habi-
tatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. 
 
Rammebestemmelserne for rammeområde 06.04.08 BL får følgende ordlyd: 
 
Rammeområde 06.04.08 BL 
 
Rammeområde og anvendelse 
Anvendelsen er fastlagt til bolig- og erhvervsområde (anvendelseskategori 11 – 
Blandet byområde*). 
 
Erhverv må kun etableres inden for virksomhedsklasse 1-2. 
 
Bebyggelsens omfang 
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 21 etager. 
 
Bygningshøjden må ikke overstige kote 78.0. 
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Øvrige rammebestemmelser 
Bygninger skal opføres med varierede bygningshøjder med maksimal bygnings-
højde i kote 78.0. 
 
Ud over de angivne maksimale bygningshøjder/etageantal kan der etableres tag-
terrasser, udendørs opholdsarealer samt tekniske installationer mv. på tage. Det 
samlede bruttoetageareal inden for området må ikke overstige 90.000 m². Tekni-
ske installationer skal som udgangspunkt placeres inden for bygningernes højde- 
og dybdeprofil.  
 
Området indgår i byomdannelsesområdet Nordhavnen. Det samlede byomdannel-
sesområde skal anvendelsesmæssigt disponeres, således at max. 70% af etage-
arealet anvendes til boliger og min. 30% anvendes til erhverv eller offentlige for-
mål. Som hovedregel gælder, at stueetager udføres med en højde på min. 4,5 m 
med henblik på en generel mulighed for etablering af publikumshenvendte funktio-
ner.  
 
Bilparkering skal overvejende ske i underjordisk parkeringsanlæg. 
 
Der skal i området etableres udendørs opholdsareal svarende til minimum 15% af 
boligetagearealet og 5% af erhvervsetagearealet.   
 

 
Rammekort til Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. 
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1. Højhuskonsekvensvurdering og miljøvurdering 
 
Baggrunden for konsekvensanalyse og miljøvurdering er forslag til Lo-
kalplan nr. 1104 og Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 for Aarhus 
Kommune.  
 

1.1 Hvad er en højhuskonsekvensvurdering 
 
En højhuskonsekvensvurdering er Aarhus Kommunes værktøj for vurde-
ringer af konkrete forslag om højhusprojekter i de områder, hvor høje 
huse som udgangspunkt ikke udelukkes. 
 
Redskabet anvendes i forbindelse med projektforslag, der vurderes eg-
net til nærmere sagsbehandling, hvor den foreslåede bygningshøjde er 
over 6 etager eller i væsentlig grad, dvs. med mindst 2 etager, overstiger 
kommuneplanens gældende rammer og således kan betegnes som et 
relativt højt hus. 
 
Konsekvensvurderingen omfatter følgende emner:  
 
Byarkitektur 

 Bygningens indflydelse på byens skyline 
 Indpasning i stedets bebyggelsesmønstre 
 Bygningens proportioner og indpasning i stedets bebyggelses-

mønstre 
 
Byrum ved foden af det høje hus 

 Eksisterende forhold 
 Basens facade og dens indvirkning på bydelens liv, herunder om 

den fremmer eller begrænser et aktivt liv i det åbne byrum 
 Skala, materialevalg, rummets afgrænsning 
 Adgang, funktion, muligheder for bydelens sociale liv 

 
Trafikale forhold 

 Adgang til overordnet vejnet 
 Trafikal belastning 
 Parkeringsbehov og parkeringsløsning/placering 
 Kollektiv trafik 

 
Lokalt klima 

 Husets vindskabende og -påvirkende effekt 
 Sol- og skyggeforhold samt reflekser 
 Klimakonsekvenser på byrumsniveau og byniveau 
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1.2 Hvad er en miljøvurdering 

 
Formålet med Strategisk Miljøvurdering (SMV) er at fremme en bære-
dygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af planer 
og programmer, hvis gennemførelse kan påvirke miljøet væsentligt. Må-
let er at minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved gen-
nemførelse af en plan eller et program.  
 
Miljøvurderingen er baseret på Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - lovbekendtgø-
relse nr. 448 af 10. maj 2017. 

Miljøvurderingen tager udgangspunkt i et bredt miljøbegreb omfattende 
alt fra den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sund-
hed, fauna, flora, jordbund, vand, luft og klimatiske faktorer til materielle 
goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv samt det 
indbyrdes forhold mellem disse parametre. 
 
I henhold til loven skal der i forbindelse med tilvejebringelse af planer og 
programmer, foretages en indledende vurdering af, om planen må anta-
ges at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering 
kaldes for en screening, og er første fase af miljøvurderingen. Screenin-
gen sendes til høring hos berørte myndigheder og eventuelt lokale for-
eninger. 
 
Hvis planen eller programmet i screeningen vurderes at kunne påvirke 
miljøet væsentligt, gennemføres fase 2 af miljøvurderingen, som hedder 
scoping. I scopingen afgrænses omfanget af, hvilke oplysninger og mil-
jøparametre, der skal indgå i den endelige miljørapport. Scopingen sen-
des i høring hos berørte myndigheder og eventuelt lokale foreninger. 
Scoping og screeningen af Lokalplan nr. 1104 og Tillæg nr. 46 til Kom-
muneplan 2017 er vedlagt som bilag 1. 
 
Udarbejdelse af en miljørapport er den 3. fase af miljøvurderingen, hvor 
der sker en grundig behandling af de enkelte emner, som forventes at 
give en sandsynlig væsentlig påvirkning af miljøet som følge af planens 
eller programmets realisering.  
 
Når miljørapporten og forslaget til planen eller programmet foreligger, 
foretager myndigheden en offentlig høring med en 8 ugers frist for offent-
lighedens og myndigheders fremsendelse af bemærkninger.  
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Efter høringsperioden gennemgår planmyndigheden de indkomne for-
slag, bemærkninger og kommentarer med henblik på at skabe et samlet 
overblik over høringsresultatet. De indkomne forslag behandles inden 
der træffes beslutning om den endelige vedtagelse af planen eller pro-
grammet.  
 
Den endelige godkendte plan med tilhørende miljørapport offentliggøres 
samtidig med en sammenfattende redegørelse og et program for over-
vågning.  
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2. Ikke teknisk resume af miljørapport 
 
I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og 
kommuneplantillægget er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. lovens § 
8, stk. 1, nr. 1, idet planen fastlægger anvendelsesbestemmelser for an-
læg opført i lovens bilag 1 og 2. 
 
Miljørapporten er udarbejdet som en del af den lovpligtige miljøvurdering 
og fremlægges offentligt i samme periode som forslag til lokalplan og 
kommuneplantillæg. 
 
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har gennemført en høring af miljøvur-
deringens afgrænsning og miljørapportens indhold hos berørte myndig-
heder og har vurderet, at Lokalplan nr. 1104 samt Tillæg nr. 46 til Kom-
muneplan 2017 kan medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.  
 
Herudover er planerne omfattet af Aarhus Kommunes Højhuspolitik som 
omfatter følgende fire emner: 
 

 Byarkitektur 
 Byrum ved foden af det høje hus 
 Trafikale forhold 
 Lokalt klima 

 
Idet der er et sammenfald mellem emner i screening/scoping og Højhus-
politikken, er der foretaget en fælles disponering, som det fremgår her-
under. 
 
For hvert afsnit er der i parentes angivet et tal, som henviser til punkter-
ne fra screeningen/scopingen, samt en angivelse af hvordan emnerne 
relaterer sig til Højhuspolitikkens fire emner: 
 
Følgende emner er behandlet i miljørapporten: 
 

 Planområdets følsomhed/robusthed overfor højere vandstand i 
havet (3.3) 

 Støj fra APM Terminals Aarhus (6.1) 
 Lugt fra foderstofvirksomheder samt luftforurening fra skibstrafik 

(6.3) 
 Trafikale forhold, herunder trafiksikkerhed for cyklister (8.2 og 8.6 

– Trafikale forhold) 
 Støj fra trafik (8.3) 
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 Byarkitektur – påvirkning af byens skyline og den kystnære del af 
byzonen (11.3, 11.4 og 11.5 - Byarkitektur) 

 Byarkitektur – påvirkning af lokalområdet, herunder udsigt og ind-
blik (11.1, 11.2 og 11.6 – Byrum for foden af det høje hus) 

 Det lokale klima omkring det høje hus - skyggeforhold (9.1– Lokalt 
klima) 

 Det lokale klima omkring det høje hus - vindforhold (9.2– Lokalt 
klima) 

 
Miljøvurderingen foretages ud fra et 0-alternativ. 0-alternativet svarer til 
den situation, hvor planen ikke gennemføres og er grundlaget for at 
sammenligne planens påvirkning af omgivelserne med en realisering af 
forslag til Lokalplan nr. 1104 og Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017.  
 
0-alternativet indeholder en gennemførelse af Lokalplan nr. 1000, som er 
gældende for området. 
 
I det følgende beskrives konklusionerne for hvert af de undersøgte em-
ner. Heraf omhandler særligt de sidste 4 afsnit forhold der er relateret til 
Aarhus Kommunes Højhuspolitik. 
 
Planområdets følsomhed/robusthed overfor højere vandstand i havet 
Terrænet i lokalplanområdet skal etableres i minimum kote 2.5 i lighed 
med de øvrige lokalplanområder på Aarhus Ø, hvilket afspejler de grund-
læggende forholdsregler, der er taget for at imødekomme stigning af 
vandstanden i Aarhus Bugt med henblik på at beskytte området mod 
oversvømmelse ved stormflod. 
 
Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger pga. vandstandsstigninger 
inden for det aktuelle lokalplanområde, idet lokalplanen indeholder be-
stemmelser om minimum gulvkote for byggeriet i overensstemmelse 
med de vilkår som er fastlagt i den gældende kommuneplan. 
 
Klimaudviklingen overvåges løbende af Aarhus Kommune med udarbej-
delse af klimatilpasningsindsatser.  
 
Støj fra APM Terminals Aarhus  
Planområdet er beliggende ved Bassin 7 i Nordhavnen, der er et tidligere 
erhvervshavneområde. Den helt overvejende havne- og virksomhedsak-
tivitet sker i dag på Mellemarmen, Oliehavnen og Østhavnen. Der er ca. 
700 m til Oliehavnen og den nærmeste kaj i containerhavnen er i en af-
stand på ca. 1.400 m. 
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Langt de fleste virksomheder på Aarhus Havn, herunder på Mellemar-
men, på Oliehavnen og i Sydhavnen ligger tættere på blandede bolig- og 
erhvervsområder i den øvrige del af byen end på planområdet og bebyg-
gelsen inden for lokalplanområdet. Såfremt virksomhederne overholder 
de almindelige støjkrav i bykernen i henhold til Miljøstyrelsens Vejledning 
5/1984 om Ekstern Støj fra Virksomheder vurderes det, at de ud fra al-
mindelige afstandsbetragtninger også overholder de støjkrav for anven-
delsen til hotel- og erhvervsformål, der vil gælde ved bebyggelse inden 
for lokalplanområdet. 
 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 1104 beregnet 
støj fra containerterminalen i Østhavnen. Beregningerne er foretaget på 
baggrund af informationer omkring de konkrete støjforhold i området og 
medtager det samlede støjbillede fra APM Terminals.  
 
Overskridelserne finder primært sted på facader der vender mod contai-
nerterminalen samt på enkelte tagflader samt på terræn, mens de vejle-
dende grænseværdier generelt er overholdt på størstedelen af tagflader-
ne samt på facader der vender væk fra containerterminalen. 
 
Lokalplan nr. 1104 stiller krav til udlæg af udendørs opholdsarealer, der 
ikke er støjbelastede, samt at støjbelastede altaner eller tagterrasser ind-
rettes eller afskærmes således at de vejledende støjgrænser kan over-
holdes, hvis disse skal benyttes som egentlige opholdsarealer. Herud-
over skal der ved støjbelastede facader udføres facadeisolering, der sik-
rer et tilstrækkeligt indendørs støjniveau. 
 
Lokalplan nr. 1104 fastlægger, at udendørs opholdsarealer ikke må være 
belastet af støj. Der er alene overskridelser af støjgrænserne på enkelte 
facader der vender mod containerterminalen samt på enkelte tagterras-
ser.  
 
Ved at etablere støjværn med en højde 155 cm på de af tagterrasserne 
som er påvirket af støj over grænseværdierne vil grænseværdierne for 
alle udendørs opholdsarealer kunne overholde grænseværdierne. 
 
Vurderingen af, om de vejledende grænseværdier er overholdt, skal ske 
ved beregning til yderkanten af det udendørs opholdsareal (altanen) i 1,5 
m højde over gulvet. 
 
Desuden gælder, at boliger skal støjisoleres i forhold til støj fra container-
terminalerne, så der bliver sikret et tilstrækkeligt indendørs støjniveau.  
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Ved anvendelse til hotel ses der normalt bort fra kravene til det inden-
dørs støjniveau med lukkede vinduer, såfremt det sikres, at der er fuld 
mekanisk ventilation i hotelværelserne. Ved etablering af mekanisk venti-
lation i hotelværelserne forventes det derfor, at der kan ses bort fra kra-
vene til virksomhedsstøj med åbentstående vinduer. Der vil således kun 
være krav til lydisolationen for de lukkede vinduer ved hotelværelser hvor 
facadestøjniveauet for vejtrafik overstiger Lden = 58 dB. 
 
Aarhus Kommune vil, som en integreret del af kommunens opgaver, føl-
ge virksomhederne i og omkring lokalplanområdet. 
 
Lugt fra foderstofvirksomheder samt luftforurening fra skibstrafik  
Området omkring Aarhus Ø er generelt påvirket af lugt fra foderstofvirk-
somhederne på havnen. På den baggrund har COWI for Aarhus Kom-
mune foretaget beregninger af de generelle påvirkninger af områderne 
omkring virksomhederne. Beregninger for det aktuelle område viser, at 
der på det konkrete sted, ikke vil være overskridelser af de vejledende 
lugtgrænser før over 80 meter over terræn, svarende til kote 82.5. 
 
Lokalplanen muliggør ikke bebyggelse over kote 78.0, og der er derfor 
ikke problemer i forhold til lugtpåvirkning fra virksomheder. 
 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forbindel-
se med gennemførelsen af Lokalplan nr. 1104, da der ikke muliggøres 
bebyggelse over lugtgrænsen inden for lokalplanområdet. 
 
Aarhus Kommune vil, som en integreret del af kommunens opgaver, føl-
ge virksomhederne i og omkring lokalplanområdet. 
 
Trafikale forhold, herunder trafiksikkerhed for cyklister  
I forbindelse med vurderingen af byggemulighederne i Lokalplan nr. 
1104, er der foretaget en overordnet vurdering af trafikken og adgangs-
forholdene på Ø4, Aarhus Ø med særligt fokus på forholdene 
omkring planområdet. 
 
I vurderingen af de trafikale forhold er der foretaget undersøgelser af for-
skellige scenarier for afvikling af taxatrafik, forhold for cykler, samt en 
kapacitetsvurdering af parkeringskælderens adgangsvej. 
 
Afvikling af taxatrafik 
På baggrund af en vurdering af tre forskellige scenarier anbefales det, at 
der etableres taxa drop-off på øen i form af etablering af en afsætnings-
lomme nær hotellets hovedindgang med til- og frakørsel fra Bernhardt 
Jensens Boulevard i den sydlige del af øen. Løsningen kræver etablering 
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af en ny bro fra Bernhardt Jensens Boulevard til øen, enten parallelt med 
den eksisterende stibro eller som en ny bro der kombinerer de to som én 
samlet bro. 
 
Den forventede daglige trafik for taxaafsætning er af Hotel Scandic op-
lyst til 400-500 taxature dagligt (både hverdag og weekend). Dette kan 
omsættes til en årsdøgntrafik (snittrafik) på i alt ca. 1.000 bilture (både til- 
og frakørsel tilsammen). Til aftenarrangementer alene kan der forventes 
at ankomme ca. 400-500 taxature. 
 
Ved at etablere en taxa drop-off på den nye bro, vil funktionen være pla-
ceret tæt ved hotellets hovedindgang, hvilket vil give en stor synlighed 
for hotellets gæster.  
 
Taxa-trafikken vil desuden blive afviklet separat i forhold til den øvrige 
trafik på øen og vil dermed ikke være til gene for områdets beboere. 
 
Der vurderes ikke trafiksikkerhedsmæssige udfordringer med til- og fra-
kørslen for taxa drop-off til Bernhardt Jensens Boulevard, da oversigts-
forholdende vurderes fuldt ud tilstrækkelige både ved ind- og udkørsel. 
 
Forhold for cykler 
På baggrund af den anbefalede løsning med etablering af taxa drop-off, 
er der desuden foretaget en vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige 
forhold vedrørende cyklister i området. 
 
Med den skitserede udformning af taxa drop-off, er det på broen muligt 
at sikre et areal på ca. 2 meters bredde til lette trafikanter (cykler og gå-
ende), uden de bløde trafikanter kommer i konflikt med taxa-kørslen. 
Denne forbindelse sikres med lokalplanen hele vejen foran den sydlige 
facade af bebyggelsen. 
 
Cyklisternes hovedadgang til Ø4 vil fortsat at være via den nordlige ad-
gangsvej til øen, men grundet de mange funktioner på sydsiden af øen, 
herunder havnebadet, må der forventes en betydelig mængde lette trafi-
kanter, der søger ind langs hotellets sydlige facade mod havnebadet og 
promenaden. 
 
Arealet langs hotellets sydlige facade forbeholdes til lette trafikanter 
(primært gående) gennem etablering af adgangsbegrænsning (eksem-
pelvis steler), der opsættes øst for taxa drop-off samt vest for hotelstræ-
det. Derved forhindres utilsigtet bilkørsel over arealet langs hotellets syd-
lige facade. 
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Kapacitetsvurdering for parkeringskælderen 
På baggrund af kapacitetsberegninger af den forventede trafikmængde 
vurderes der ikke at være afviklingsmæssige problemer for trafikken til 
og fra kælderen. 
 
Kapacitetsberegningen viser, at den gennemsnitlige ventetid i udkørslen 
vurderes at være 17 sekunder pr. køretøj uden opstuvning eller kødan-
nelse, svarende til en belastningsgrad på 70 %. Dette betyder at forsin-
kelsen gennemsnitligt vil være 17 sekunder fra man møder køen til man 
er ude, og derved at hvert køretøj kan opleve en forsinkelse på 17 se-
kunder. 
 
Adgang til varegård 
Analyser af kørekurver og arealbehov for store køretøjers adgang til og 
fra varegården viser, at al manøvrering (bakning) foretages på eget om-
råde og inde i varegården. Der etableres således ikke særlige foranstalt-
ninger til sikring af gående og cyklister omkring varegårdens vejadgang. 
 
Der vurderes generelt ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i 
forbindelse med trafikafviklingen i området. Aarhus Kommune vil, som en 
integreret del af kommunens opgaver, følge trafikafviklingen i området. 
 
Støj fra trafik  
Lokalplanområdet bliver primært belastet med vejtrafikstøj fra Bernhardt 
Jensens Boulevard og i mindre grad Irma Pedersens Gade, der løber 
hhv. vest og nord for lokalplanområdet. I beregningen er ikke medregnet 
trafikstøjbelastningen fra den mindre sidegade placeret øst for byggeriet, 
da trafikintensiteten og hastigheden her forventes at være meget lav. 
 
Af kommuneplanens støjbestemmelser fremgår det, at det indendørs 
støjniveau ved boligformål i sove- og opholdsrum (hvor den krævede 
luftudskiftning er sikret mekanisk) – orienteret ensidigt mod omgivende 
veje - med et vindue/altandør åben 0,35 m² højst må være Lden 46 dB. 
Dette svarer til det støjniveau, der opstår indendørs med åbne vinduer, 
når støjniveauet er 58 dB. 
 
Ift. ovenstående krav er den vejledende grænseværdi lidt mere lempelig 
for facader af hoteller end for boliger. Iht. Miljøstyrelsens vejledning 
4/2007 ”Støj fra Veje”, er den vejledende støjgrænse på facader af hotel-
ler Lden = 63 dB. Det skal dog fortsat sikres, at det indendørs støjniveau 
ikke overstiger Lden = 33 dB med lukkede vinduer. 
 
Beregningerne viser, at støjbelastningen fra vejstøj vil være større end 
63 dB på de nederste etager af byggeriet. Hvis arealerne her skal an-
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vendes til støjfølsom anvendelse vil det derfor være nødvendigt at sikre 
overholdelse af støjkravene ved hjælp af facadeisolering, lydisolerende 
vinduer eller lign.  
 
De steder hvor facadestøjniveauet overstiger 58 dB ved hotelværelser, 
skal der stilles krav til vinduernes lydisolation, således at det indendørs 
støjniveau med lukkede vinduer ikke overstiger Lden = 33 dB. Ved etable-
ring af fuld klimastyring i hotelværelser, forventes kravet til det indendørs 
støjniveau med åbentstående vindue at bortfalde. 
 
Der er ligeledes foretaget beregninger af støjniveauet på de udendørs 
opholdsarealer, og disse beregninger viser, at støjgrænsen på Lden 58 dB 
er overholdt på tagflader og tagterrasser. 
 
Beregningerne viser, at støjbelastningen fra vejstøj vil være større end 
63 dB på de nederste etager af byggeriet. Hvis arealerne her skal an-
vendes til støjfølsom anvendelse vil det være nødvendigt at sikre over-
holdelse af støjkravene ved hjælp af facadeisolering, lydisolerende vin-
duer eller lign.  
 
Der vurderes ikke at være et egentligt behov for overvågning af støjpå-
virkning fra trafik. Udviklingen i trafikmængden i området vil dog - som på 
resten af vejnettet - blive fulgt gennem periodiske trafiktællinger. 
 
Byarkitektur – påvirkning af byens skyline og den kystnære del af byzo-
nen  
Som en del af højhuskonsekvensvurderingen er der udarbejdet visualise-
ringer af den planlagte bebyggelse i relation til omgivelserne, og på bag-
grund af disse er der foretaget en vurdering af den planlagte bebyggel-
ses påvirkning af byens skyline og den kystnære del af byzonen.  
 
Samlet set er der i forbindelse med miljøvurderingen udarbejdet visuali-
seringer fra 11 standpunkter: 
 
1 – For enden af Oddervej 
2 – Ved Dokk1 
3 – Ved sydsiden af Bassin 7 - øst 
4 – Ved sydsiden af Bassin 7 – vest 
5 – Fra Havneholmen langs kanalen 
6 – Fra Jette Tikjøbs Plads langs Bernhardt Jensens Boulevard 
7 – Fra Langelinieparken 
8 – Fra Den Permanente 
9 – Fra Aarhus Bugt 
10 – Fra Ringgadebroen 
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11 – Fra Genvejen 
 
Heraf belyser standpunkterne 1, 2, 8, 9, 10 og 11 særligt planernes ind-
virkning på byarkitekturen, herunder påvirkning af byens skyline samt af 
den bynære del af kystzonen.  
 
Lokalplanens byggemuligheder fastholder strukturen i området med kar-
rélignende bebyggelse omkring smalle gaderum, som var en del af ho-
vedgrebet i udviklingsplanen for området, og som også var fastlagt i Lo-
kalplan nr. 1000. 
 
Bygningen er udformet så den i en spiralform hæver sig fra terræn til det 
højeste punkt. På denne måde vil bygningen indpasse sig til de omkring-
liggende bygningers udtryk, herunder både Nicolinehus vest for planom-
rådet og AARhus yderst på Ø4, øst for planområdet. 
 
Særligt fra syd, øst og nord vil denne udformning i samspil med nabo-
bebyggelserne bidrage til, at der skabes et blødere og mere sammen-
hængende udtryk i byens skyline.  
 
Fra både Dokk1, Den Permanente og fra Aarhus Bugt vil den planlagte 
bebyggelses op- og nedtrapning indgå i en sammenhæng med de om-
kringliggende bygninger, hvor højderne på bygningerne i høj grad vil fly-
de over i hinanden og dermed skabe en sammenhæng i byens silhuet.  
 
Set fra syd fra enden af Oddervej samt fra vest ved både Ringgade-
broen og fra Genvejen vil det primært være den øverste del af bebyggel-
sen som vil være synlig. Fra disse vinkler vil den planlagte bebyggelse 
fremstå som en mere selvstændig bygning og indgå i serien af mere soli-
tært fremtrædende bygningselementer som markerer sig i byens skyline, 
herunder Nicolinehus, AARhus og Lighthouse. 
 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger eller behov 
for at overvåge planernes påvirkning vedrørende byens skyline. 
 
Byarkitektur – påvirkning af lokalområdet, herunder udsigt og indblik  
Af de ovennævnte visualiseringer belyser standpunkterne 3, 4, 5, 6 og 7 
særligt planernes indvirkning på nærområdet.  
 
Herudover er der foretaget en generel vurdering af byrummet ved foden 
af det høje hus i forhold til bl.a. basens facade og dens indvirkning på 
bydelens liv, herunder om den fremmer eller begrænser et aktivt liv i det 
åbne byrum. Samtidig er der foretaget en vurdering af den planlagte be-
byggelses skala og rummets afgrænsning, samt foretaget en vurdering 
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af højhusets materialevalg, adgang, dets funktion samt muligheder for 
bydelens sociale liv. 
 
Generel vurdering af byrum ved foden af det høje hus 
Samlet set vil den planlagte bebyggelse indgå i en nyt samlet byrum om-
kring Bassin 7 med en koncentreret bygningsmasse med stor tæthed og 
højde.  
 
Set fra sydsiden af Bassin 7 vil bebyggelsen fremstå som en markant del 
af byrummet, særligt da den ligger helt ud til Bassin 7, og der alene er 
hhv. vandareal og vejarealer mellem standpunktet og bebyggelsen. Be-
byggelsens udformning med en gradvis optrapning vil dog medvirke til at 
indpasse den i konteksten med eks. Nicolinehus og samtidig i forhold til 
tårnmotiverne på både Ø4 og Lighthouse.  
 
Fra både øst ved Havneholmen og fra nord ved Jette Tikjøbs Plads fal-
der bebyggelsen i højere grad ind et gadeforløb med markante bygnin-
ger på begge sider, og vil derfor ikke adskille sig væsentligt fra nabobyg-
ningerne. Bygningens udformning med trappeforløbet langs facaden bi-
drager til at opbryde skalaen i facadeudtrykket.  
 
Set fra vest ved Langelinieparken vil den mest fremtrædende del af be-
byggelsen kunne ses. Bygningen vil adskille sig fra den nærmeste nabo-
bebyggelse langs den nordlige del af Bernhardt Jensens Boulevard, men 
vil have et volumen og en højde som i højere grad svarer til Nicolinehus.  
 
Lokalplanens byggemuligheder fastholder generelt strukturen i området 
med karrélignende bebyggelse omkring smalle gaderum, som var en del 
af hovedgrebet i udviklingsplanen for området, og som også var fastlagt i 
Lokalplan nr. 1000.  
 
På samme måde vil en gennemførelse af lokalplanen medføre, at der 
langs Bassin 7 sikres adgang til promenadeforløbet langs bassinkanten, 
som leder fodgængere og cyklister ud på øen og mod teateret og havne-
badet. Samtidig vil der foran den planlagte bebyggelse blive sikret yderli-
gere en stiforbindelse forbi bebyggelsen, så der sikres endnu bedre til-
gængelighed for bløde trafikanter. Dette vil medføre en øget tilgængelig-
hed til områdets øvrige rekreative funktioner. 
 
Yderligere skabes der inden for lokalplanområdet helt nye rekreative mu-
ligheder, som vil være tilgængelige for alle områdets brugere og besø-
gende. Eksempelvis sikres der med lokalplanen et samlet fodgængerfor-
løb, som løber fra terræn og via bebyggelsens tagflade til bebyggelsens 
øverste punkt, som indeholder et udsigtspunkt. Dette forløb indeholder 
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også et stort samlet opholdsareal på tagfladen centralt i bebyggelsen, 
som vil være offentligt tilgængeligt. 
 
Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser omkring bebyggelsens 
udseende og materialer samt karakteren af bebyggelsens stueetage. 
Disse bestemmelser medfører, at bebyggelsen får et samlet facadeud-
tryk for hele bygningen og understreger yderligere bygningens funktion 
som en samlet struktur, der ud over en bygning, også bliver et byrum. 
 
For facaderne i stueetagen mod særligt vest og syd, sikrer lokalplanen 
desuden, at disse etableres med en stor andel af glas som skaber indblik 
til bebyggelsens funktion, hvilket bidrager til at skabe en åbenhed i be-
byggelsens nederste del. Samtidig sikrer lokalplanen, at der i stueetagen 
placeres publikumsorienterede funktioner som eksempelvis foyer-, re-
staurationsfunktioner og lign. som kan bidrage til bylivet omkring bebyg-
gelsen.  
 
Langs den sydlige facade af bygningen mod Bassin 7 vil der blive etable-
ret et forareal, hvor der bl.a. kan etableres beplantning, anlæg til ophold, 
udeservering og lign. som yderligere vil bidrage til bylivet. 
 
Indblik  
Den overordnede struktur i området medfører, at der kan komme ind-
bliksgener mellem de enkelte bebyggelser på øen. Der er generelt stor 
afstand mellem bebyggelsen inden for planområdet og bebyggelserne 
hhv. syd, vest og nord for området, mens afstanden til nabobebyggelsen 
mod øst vil være forholdsvis kort. 
 
På den baggrund vurderes indbliksgenerne at være størst i forhold til na-
bobebyggelsen mod øst, mens der i forhold til de øvrige nabobebyggel-
ser vil være relativt få indbliksgener.  
 
Lokalplanen fastlægger bestemmelser omkring bebyggelsens omfang og 
placering som medfører, af afstanden mellem den planlagte bebyggelse 
og nabobebyggelsen vil være mindst i de nederste etager, og derefter 
trækkes bebyggelsen tilbage, så afstanden til nabobebyggelsen bliver 
større højere oppe. På den måde vil indbliksgenerne mellem bebyggel-
serne mindskes. 
 
Samtidig fastlægger lokalplanen bestemmelser omkring andelen af glas i 
stueetagens facader, med henblik på at sikre en åbenhed mod omgivel-
serne. Andelen af glas skal jf. lokalplanen være størst mod syd og vest, 
mens det i den østlige facade er reduceret. Dette vil ligeledes medvirke 
til at mindske indbliksgenerne i forhold til naboområderne. 
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Refleksioner 
Med lokalplanen sikres det at, der ikke må benyttes reflekterende mate-
rialer til hverken facader eller tage, og på den baggrund vurderes der 
ikke at være refleksionsgener i forbindelse med en gennemførelse af lo-
kalplanen.  
 
Udformningen af bebyggelsen vurderes ikke at medføre refleksionsgener 
der adskiller sig væsentligt fra andre lignende byggerier. 
 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger eller behov 
for overvågning af planernes arkitektoniske eller byrumsmæssige effek-
ter. 
 
Det lokale klima omkring det høje hus - skyggeforhold  
Projektets solforhold og skyggepåvirkning af de omkringliggende arealer 
er vurderet på baggrund af en række skyggediagrammer. Skyggepåvirk-
ningen er naturligt nok størst om morgenen og om aftenen samt i dagti-
merne i vinterperioden, hvor solen står lavere på himlen. 
 
På grund af bebyggelsens beliggenhed vil størstedelen af de skygger, 
som bebyggelsen kaster, ramme kanalerne nord og vest for området, 
samt vejarealet ved Bernhardt Jensens Boulevard og Irma Pedersens 
Gade. Herudover vil bebyggelsen vest for Bernhardt Jensens Boulevard 
og ved Thit Jensens Gade, nord for planområdet, i større eller mindre 
grad henover dagen og året, blive påvirket af skygger fra byggeriet. Be-
byggelsens højde er dog størst mod vest, hvilket vil mindske skyggepå-
virkningen af naboområderne mod nord. 
 
Skyggepåvirkningen af arealerne vest for planområdet vil være størst i 
morgen og formiddagstimerne, mens områderne nord for vil blive påvir-
ket mest i eftermiddags- og aftentimerne. Herunder vil skyggepåvirknin-
gen naturligt være størst i vinterperioden, når solhøjden er lavest.  
 
På grund af bebyggelsens udformning vil områdets opholdsarealer i 
gårdrummet og på tagterrasserne, samt forarealet langs havnebassinet 
generelt have gode solforhold henover hele året i periode hvor solen er 
oppe. 
 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger pga. skyg-
gevirkninger, idet lokalplanen rummer bestemmelser om byggefelter og 
maksimale bygningshøjder. 
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Der vurderes ikke at være behov for overvågning af planernes betydning 
for skyggeforholdene via et planlagt program. I forbindelse med bygge-
sagsbehandlingen tilses det, at lokalplanens bestemmelser for bebyg-
gelsens omfang og udseende overholdes. 
 
Det lokale klima omkring det høje hus - vindforhold 
Ved den planlagte udformning af den kommende bebyggelse vil nogle 
naboområder generelt opleve mere læ, mens andre vil opleve mere vind. 
Området vest for bebyggelsen vil opleve mere vind, men vindkomforten 
vil imidlertid fortsat være tilstrækkelig til almindelig færdsel i området un-
der normale vindforhold. Området nord for bebyggelsen vil opleve min-
dre vind, da den nye bebyggelse vil skærme for dette naboområde. 
 
Inden for den aktuelle bebyggelse vil vindkomforten i den indre del af 
tagfladen centralt i bebyggelsen generelt have god læ til længerevarende 
ophold, mens der ved den ydre del af tagfladen mod Bassin 7 vil der væ-
re mere vind. Ved placering af et væksthus på tagfladen reduceres vin-
den, og et større område vil kunne medregnet som opholdsareal. I dette 
område planlægges der desuden etableret beplantning samt evt. læhegn 
på bebyggelsens tagflade, hvilket vil øge vindkomforten på denne del af 
tagfladen. 
 
Bebyggelsens tagterrasser ligger godt i læ, og i forhold til vind vil de væ-
re behagelige at opholde sig på. Den øverste del af taget vil opleve en 
del vind, men medregnes heller ikke umiddelbart som egentligt opholds-
areal. Der vil dog være vindstille dage, hvor vindkomforten her er til-
strækkelig til ophold. I forhold til sikkerhed, vil der også være lange peri-
oder med kraftig vind, og løst inventar kan ikke anbefales i dette område. 
  
Ved vind fra østlige retninger vil vinden føres ind over den lave del af 
bygningen og trækkes ned af den højere del af bygningen, så vinden på 
tagfladen centralt i bebyggelsen kommer oppefra. Denne vind afskær-
mes bedst med noget overdækning i den sydvestlige del af terrassen, 
som kunne være i form af et orangeri/væksthus eller lignende. 
 
Ved vind fra vestlige retninger, presses vinden sammen rundt om den 
høje del af bygningen, og inde på tagfladen centralt i bebyggelsen dan-
nes en stor hvirvel. For at øge komforten på terrassen kan man enten 
bryde vinden med flere tværgående læskærme eller skærme terrassen 
ud mod trappen. Det planlagte væksthus på tagfladen vil have en tilsva-
rende effekt. 
 
Trappeanlægget langs bebyggelsens kant har tilstrækkelig vindkomfort til 
at det er behageligt at færdes på det ved normale vindforhold. På den 
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nedre del af trappeforløbet langs bebyggelsens kant vil vinden dog i pe-
rioder være kraftig. Det samme gælder for den øvre del af trappeforløbet 
op til tagterrasserne, men dog i mindre grad. Trapperne indgår ikke i det 
daglige primære færdselssystem, og det er derfor ikke et problem i for-
hold til almindelig færdsel. Det vurderes, at der kan skabes mere læ på 
trapperne ved hjælp af læhegn i forbindelse med værnene. 
 
De foreslåede afværgeforanstaltninger er beskrevet i afsnittet ovenfor, 
og består af mulighed for etablering af en overdækning i den sydvestlige 
del af tagfladen centralt i bebyggelsen, eksempelvis i form af et orange-
ri/væksthus eller lignende. Yderligere kan der på dette areal opsættes 
skærme for at skærme for vind fra vestlige retninger. Det vurderes, at der 
kan skabes mere læ på trapperne ved hjælp af læhegn i forbindelse med 
værnene. 
 
Der vurderes ikke at være behov for overvågning af planernes betydning 
for vindforholdene via et planlagt program. I forbindelse med byggesags-
behandlingen tilses det, at lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens 
omfang og udseende overholdes. 
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3. Forslag til overvågning 
 
Iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-
jekter (VVM) § 12, stk. 4 skal miljørapporten indeholde et forslag til over-
vågningsprogram vedr. de emner, som miljøvurderingen behandler i af-
snit 8. 
 
På baggrund af de vurderede konsekvenser af planerne, er der foreslået 
en række afværgeforanstaltninger. For nogle af afværgeforanstaltninger-
ne er der behov for at overvåge udviklingen løbende i kortere eller læn-
gere perioder. I flere tilfælde sker overvågningen allerede som følge af 
andre aktiviteter. Overvågningstiltagene er: 
 

 Klimaudviklingen overvåges løbende af Aarhus Kommune med 
udarbejdelse af klimatilpasningsindsatser.  

 Aarhus Kommune vil, som en integreret del af kommunens opga-
ver, følge virksomhederne i og omkring lokalplanområdet i forhold 
til støj fra virksomheder.  

 Aarhus Kommune vil, som en integreret del af kommunens opga-
ver, følge virksomhederne i og omkring lokalplanområdet i forhold 
til lugt- og luftpåvirkning. 

 Aarhus Kommune vil, som en integreret del af kommunens opga-
ver, følge trafikafviklingen i området. 

 Aarhus Kommune vil, som en integreret del af kommunens op-
gaver, følge udviklingen i trafikmængden i området i forhold til støj 
fra trafik Trafikmængden vil - som på resten af vejnettet - blive 
fulgt gennem periodiske trafiktællinger. 

 Der vurderes ikke at være behov for overvågning af planernes på-
virkning vedrørende byens skyline. 

 Der vurderes ikke at være behov for overvågning af planernes ar-
kitektoniske eller byrumsmæssige effekter. 

 Der vurderes ikke at være behov for overvågning af planernes be-
tydning for skyggeforholdene via et planlagt program. I forbindelse 
med byggesagsbehandlingen tilses det, at lokalplanens bestem-
melser for bebyggelsens omfang og udseende overholdes. 

 Der vurderes ikke at være behov for overvågning af planernes be-
tydning for vindforholdene via et planlagt program. I forbindelse 
med byggesagsbehandlingen tilses det, at lokalplanens bestem-
melser for bebyggelsens omfang og udseende overholdes. 
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4. Beskrivelse af planernes formål og indhold  
 
Lokalplan nr. 1104 og Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 har baggrund 
i den overordnede og langsigtede planlægning for Aarhus Ø med om-
dannelse af det tidligere havneareal til byområde.  
 
Som grundlag for lokalplanen ligger bl.a. den samlede Udviklingsplan for 
Bassin 7, der fastlægger en dispositionsplan for området med fokus på 
at skabe gode betingelser for et mangfoldigt byliv med funktioner som 
havnebad, cafeer, restauranter og lignede offentlige funktioner. 
 

 
Figur 1 – Dispositionsplan fra Udviklingsplan for Bassin 7. 
 
Med udgangspunkt i udviklingsplanen blev Lokalplan nr. 1000 ’Blandet 
Byområde ved Bassin 7, Irma Pedersens Gade, Aarhus Ø’ vedtaget i 
februar 2016. Det aktuelle planområde er den del af denne plans delom-
råde 1 og er udlagt med et byggefelt 4 til nyt byggeri til blandet bolig- og 
erhvervsformål.  
 
I år 2016 besluttede Aarhus Byråd at udskrive en konkurrence om etab-
lering af et nyt konferencehotel ved Bassin 7. Som en del af konkurren-
cen, skulle forslagene indeholde konferencefaciliteter til ca. 2.000 men-
nesker. Vinderprojektet blev udpeget af Aarhus Byråd i 2017, og er i 
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overensstemmelse med principperne fastlagt i ”Udviklingsplan for Bassin 
7” og Lokalplan nr. 1000, men afviger i den konkrete udformning og pla-
cering fra bestemmelserne i Lokalplan nr. 1000.  
 
Afvigelserne fra Lokalplan nr. 1000 er primært affødt af, at man ved ud-
arbejdelsen af Lokalplan nr. 1000 ikke havde haft inde i overvejelsen, at 
det aktuelle areal skulle være et hotel.  
 
Denne funktion medførte en ændret udformning af det aktuelle byggefelt 
i forhold til udviklingsplanen, hvilket blandt andet blev skabt af idéen om, 
at kombinere et hotel med en offentlig park og trappeforløb op til et of-
fentligt udsigtspunkt. Samtidig har det været et ønske fra bl.a. Aarhus 
Kommune, at hotellet yderligere kan indeholde både konference- og 
koncertfaciliteter, samt at hotellet også kan være omdrejningspunkt for 
store TV-transmissioner, herunder begivenheder som både TV2 og DR 
skal kunne transmittere fra samtidigt. Disse forudsætninger har medført 
ændringer i bebyggelsens omfang og placering, hvilket vi kræve en æn-
dret planlægning.  
 
For fortsat at sikre at udviklingsplanens intentioner om byliv og levende 
stueetager, hæver projektet konference-/koncertsalen op over stueeta-
gen i bygningen, så der i byrummet bliver plads til restauranter og byliv i 
stueetagen. 
 
Den aktuelle lokalplan er udarbejdet med henblik på at muliggøre vin-
derprojektet. 
 

 

Figur 2 - Illustration der viser hvordan Ø1 kan komme til at tage sig ud set fra den sydli-
ge side af Bassin 7. Lokalplanområdets planlagte bebyggelse ses i venstre side af bil-
ledet. 
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Planens hovedtræk 
Lokalplanen omfatter alene en mindre del af området, der er omfattet af 
Lokalplan nr. 1000 og ændrer derfor ikke på de overordnede træk i om-
rådet. Den aktuelle lokalplan viderefører karakteren af området med eta-
gebebyggelse adskilt af gaderum og med en opbygning af bebyggelsen 
som karrélignende byggeri i varierende højder. 
 
Lokalplan nr. 1000 vil fortsat være gældende for de øvrige arealer om-
kring bebyggelsen, og den sammenhængende karakter af eksempelvis 
de ubebyggede arealer omkring bebyggelserne i området og parkerings-
strukturen fastholdes derved.  
 
Bebyggelsen, som denne lokalplan omfatter, udformes principielt som en 
karrébebyggelse, der i en spiralform hæver sig fra terræn til en højde på 
op til ca. 75,5 meter (kote 78.0 (DVR90)). Bebyggelsens spiralform un-
derstreges med en offentlig adgang fra terræn til toppen via et sammen-
hængende forløb på bygningens tagflade. 
  

 
Figur 3 - Princip for opbygning af bebyggelsen, som kombinerer en traditionel karrébe-
byggelse med en offentlig forbindelsesmulighed og derved opnår en bygning der etab-
leres som en kantet spiralform med mulighed for at bevæge sig på tagfladerne. 
 
Lokalplanen gør det muligt, at opføre op til 33.500 m² etageareal. Derud-
over må der inden for størstedelen af lokalplanområdet etableres kælder 
til bl.a. parkering, depoter, teknik og lign. I kælderen kan der desuden 
etableres jazzklub, natklub eller lign. 
 
Bebyggelsen skal placeres inden for de udlagte byggefelter, som bl.a. 
sikrer, at bygningen opføres i varierende højder, og at den højeste del af 
bebyggelsen trækkes tilbage fra kanalen og promenaden mod syd. Cen-
tralt i bebyggelsen gives der mulighed for at etablere en hævet plads-
dannelse med offentlig adgang. 
 
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med mulighed for 
etablering af eksempelvis hotel- og konferencefaciliteter med dertil hø-
rende fællesfaciliteter, herunder færdsels-, bylivs- og fællesarealer samt 
parkering. Herudover giver lokalplanen mulighed for at etablere mindre 
butikker på op til 400 m² pr. butik. 
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Bebyggelsens udseende 
Bebyggelsens facadeudtryk skal udføres, så den som hovedtræk frem-
står med et ensartet facadeudtryk for hele bygningen. Vinduerne må 
etableres med forskellige dimensioner henover bygningen, men skal pla-
ceres så der opstår en grid-struktur med klare både lodrette og vandrette 
linjer i facaden. Som hovedregel må vinduer, bortset fra ved bygningens 
hjørner, ikke etableres med en større bredde end højden. Vinduer, vin-
duesrammer eller elementer omkring vinduerne skal markeres i facaden, 
eksempelvis ved at de fremrykkes fra facaden, så de fremstår som ram-
mer eller felter, der skyder sig ud fra facaden. 
 
Bygningen skal, som tidligere nævnt, etableres så bebyggelsen trapper 
op i en spiral fra terræn mod bygningens højeste punkt, hvor der etable-
res et udsigtspunkt. Mens bebyggelsens tagflader terrasserer med eta-
gespringene, skal bebyggelsens facader udføres så etagespringe-
ne/tagterrasserne ikke visuelt fremstår i facaden, men således at byg-
ningen afsluttes i toppen så tagkanten fremstår som en ret linje. 
 
Bebyggelsens facader skal udføres i tegl og/eller natursten, samt med 
partier af glas. Facader skal i princippet udføres som vist på illustratio-
nerne på de næste sider.  
 
Mindre bygnings- og facadedele må desuden udføres i facadepaneler – 
herunder paneler i metal eller træ, i beton, metal eller kompositmateria-
ler, ligesom der må etableres beplantning på dele af bygningsfacaden. 
Der må ikke benyttes plastvinduer eller –døre inden for lokalplanområ-
det. 
 
Facader skal fremstå i dæmpede grå, gule, brune eller rødlige nuancer. 
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Figur 4 - Illustration af hvordan bebyggelsen kan komme til at tage sig ud set fra pro-
menaden langs Bernhardt Jensens Boulevard. 
 

 
Figur 5 - Illustration af hvordan bebyggelsen kan komme til at tage sig ud set fra nord-
vest. 
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For at sikre, at bebyggelsens stueetager fremstår åbne og aktive, stiller 
lokalplanen krav om, at facader i stueetagen mod vest, syd og øst skal 
udformes med en stor andel af glas. Den største glasmængde kræves 
mod syd og vest, mens facaden mod øst må være mere lukket af hensyn 
til nabobebyggelsen. Samtidig skal bebyggelsens facade ved etablering 
af erhverv i stueetager udformes, så der sikres indsyn til den bagvedlig-
gende funktion, eks. udstilling, foyer, køkken eller lignende. I den nord-
vendte stueetage må der etableres varelevering til bebyggelsen, som må 
udføres som en eller flere åbninger i facaden. På de dele af den nord-
vendte stueetage, hvor det ikke er muligt at etablere vinduer, skal større 
partier af murværk etableres med variation i udtrykket, eksempelvis med 
perforering, relief eller lign. 
 

 

Figur 6 - Illustration der viser hvordan bebyggelsens nordfacade kan komme til at tage 
sig ud. 
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En af hovedtankerne bag det aktuelle projekt er, at størstedelen af tag-
fladen skal fungere som et samlet offentligt tilgængeligt byrum og gang-
areal, der leder folk fra terræn op til toppen af bebyggelsen, hvor der 
etableres et udsigtspunkt. Bebyggelsens tagflader skal derfor udføres så 
de fremstår som ensartede arealer for hele bebyggelsen, og skal etable-
res som gangarealer, taghaver, tagterrasser eller lign. og indrettes med 
elementer af beplantning, eksempelvis med bede eller i form af levende, 
grønne tage.  
 
Langs bygningens terrasserende tagflader, skal der etableres et offentligt 
tilgængeligt gangareal i form at et oplevelsestrappeanlæg, der løber fra 
terræn til bebyggelsens top. Fra dette trappeanlæg vil der være udsigt 
hele vejen fra terræn til toppen af bygningen, hvor der etableres et 
egentligt udsigtspunkt.  
 

 
Figur 7 - Illustration af hvordan bebyggelsens udsigtspunkt kan komme til at tage sig 
ud. 

 
Opholdsarealerne på tagfladerne må kun anvendes til opholdsarealer 
under hensyntagen til miljøforhold som eksempelvis støjforhold fra er-
hvervsvirksomheder på de øvrige dele af havnen. 
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Figur 8 - Illustration der viser princippet for hvordan bebyggelsen terrasserer og samti-
dig langs facaden, skal kunne skabe et sammenhængende forløb fra terræn til bebyg-
gelsens top. 
 
Som facade- og tagmaterialer må ikke benyttes materialer, som kan give 
anledning til væsentlige blændingsgener for omgivelserne. 
 

 
Figur 9 - Illustration af hvordan bebyggelsens tagflader kan udformes og hvordan trap-
peanlægget langs bygningens kant fungerer som gangareal, som kan føres helt op til 
toppen af bebyggelsen. 
 



 

 26/116 

Opholdsarealer 
Til bebyggelsen skal der etableres opholdsarealer svarende til mindst 
5% af erhvervsbebyggelsens etageareal. Opholdsarealer skal hovedsa-
geligt placeres på tagfladen centralt i bebyggelsen, samt på tagterrasser 
og trappearealer i forbindelse med gangarealet langs bebyggelsens ydre 
facade. 
 

 
Figur 10 - Illustration af hvordan tagfladen centralt i bebyggelsen kan komme til at tage 
sig ud. 
 
Opholdsarealer skal indrettes med muligheder for ophold og fremstå 
med beplantning. Beplantning skal være varieret og være vind- og saltto-
lerant samt skygge- og soltolerant afhængig af placering på bebyggel-
sen. Inden for disse arealer gælder desuden, at der på tagflader over 
erhvervsarealer kan etableres ovenlys, nedgange og lignende der er 
knyttet til erhvervsanvendelsen.  
 
De offentligt tilgængelige opholdsarealer på tagfladen centralt i bebyg-
gelsen, skal indrettes med en varieret beplantning i form af hjemmehø-
rende arter af eks. løvfældende træer og nåletræer, buske, græsser og 
stauder. Det tilplantede område skal udgøre mindst 20% af det markere-
de område til primære opholdsarealer på tagfladen centralt i bebyggel-
sen, og for at sikre tilgængelighed, må der ikke opsættes hegn på eller 
omkring dette areal, der hindrer adgang til arealet. 
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Figur 11 - Illustration af hvordan tagfladen centralt i bebyggelsen kan tage sig ud. Til 
højre i billedet og i baggrunden ses hvordan gangarealet videreføres op langs bygnin-
gens kant. 
 
Ubebyggede arealer inden for området skal etableres med fast belæg-
ning og skal udføres så arealet udformnings- og materialemæssigt frem-
træder som en videreførelse af naboområderne, som er omfattet af Lo-
kalplan nr. 1000. 
 
Langs med bebyggelsens facade mod Bassin 7 udlægges et forareal, 
hvor der under hensyntagen til færdsel og brandredning, kan indrettes 
arealer til ophold, udeservering og lign. 
 
Som en del af gangarealet langs bebyggelsens ydre facade skal der i 
forbindelse med trappeanlægget etableres beplantningselementer hvor 
beplantningen består af eksempelvis træer, høje græsser, stauder eller 
lign. I forbindelse med trappeanlægget på den øverste del af bebyggel-
sen skal der etableres et beplantningselementer min. for hvert etage-
spring, og beplantningen her skal kunne nå en højde på min. 0,8 m. An-
delen af beplantning her skal tilsammen udgøre min. 20 % af det samle-
de areal af byggefelterne til den øverste del af bebyggelsen. Inden for 
den nederste del af trappeanlægget, skal der etableres min. 5 træer for 
hver facade på hhv. øst-, nord- og vestfacaden. Træerne skal ved plant-
ning have en højde på min. 1,5 m. 
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Figur 12 - Illustration af hvordan gangarealet langs bebyggelsens kanten kan tage sig 
ud 
 

 
Figur 13 - Illustration af hvordan forarealet langs bygningens facade mod Bassin 7 kan 
udformes, så der både gives mulighed for færdsel, ophold og udeservering. 
 
Veje og ubebyggede arealer  
Lokalplanområdet skal have vejadgang fra Irma Pedersens Gade, der 
har forbindelse til Bernhardt Jensens Boulevard, via en broforbindelse 
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over kanalen. Fra Irma Pedersens Gade er der desuden adgang til vare-
levering i bebyggelsens stueetage.  
 
Langs Bassin 7 etableres en ny bro, der giver adgang for bløde trafikan-
ter til Ø4 og taxaer til hotellet. Herudover bevares den eksisterende 
stibro til promenaden langs Bassin 7. 
 
Med lokalplanen er der desuden mulighed for, der langs kajkanterne ved 
Bernhardt Jensens Boulevard og Irma Pedersens Gade, kan etableres 
brygger til fodgængerfærdsel, således at der sikres gode forhold for om-
rådets bløde trafikanter.  
 
Til bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal der etableres parke-
ringsantal i henhold til gældende retningslinjer for anlæg af parkerings-
pladser i Aarhus Kommune. Alle pladser inden for lokalplanområdet skal 
være tilgængelige for brugere og gæster til byggeriet inden for lokalplan-
området. Parkeringspladserne skal etableres i parkeringskælder under 
terræn, der har forbindelse til parkeringskældre muliggjort med Lokalplan 
nr. 1000. Adgangen til parkeringskælderen sker fra området omfattet af 
Lokalplan nr. 1000. 
 
Der kan på terræn alene indrettes plads til handicapparkering. 
 
Der skal etableres min. 100 cykelparkeringspladser til bebyggelsen inden 
for lokalplanområdet. Cykelparkering til bebyggelsen inden for lokalplan-
området skal etableres i kælder eller inden for byggefelterne, og herud-
over kan der etableres ca. 25 cykelparkeringspladser til bylivsfunktioner, 
omfattet af Lokalplan nr. 1000, på terræn uden for byggefelterne. 
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Figur 14 - Illustration der viser, hvordan forarealet foran bebyggelsen kan komme til at 
tage sig ud set fra ankomsten fra Bernhardt Jensens Boulevard. Til højre ses en af de 
små bygninger langs Bassin 7, som muliggøres i Lokalplan nr. 1000. 
 



 

 31/116 

5. Forhold til andre planer 
 
Grundlaget for udarbejdelsen af denne miljørapport har primært været 
Lokalplan nr. 1104, Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 og den af byrå-
det vedtagne Kommuneplan 2017. 
 
I denne miljørapport henvises der også til lokale miljømål, som er be-
skrevet i Kommuneplan 2017. 
 
Kommuneplan 
Området er i Kommuneplan 2017 beliggende i rammeområde 06.04.08 
BL som udlægger området til bolig- og erhvervsformål.  
 
Den gældende kommuneplanramme fastlægger, at ny bebyggelse skal 
opføres med varierede bygningshøjder med maksimal bygningshøjde i 
kote 74 og maks. 21 etager. Det samlede bruttoetageareal inden for om-
rådet må ikke overstige 75.000 m².  
 
Området indgår i byomdannelsesområdet Nordhavnen. Det samlede by-
omdannelsesområde skal anvendelsesmæssigt disponeres, således at 
max. 70 % af etagearealet anvendes til boliger og min. 30 % anvendes til 
erhverv eller offentlige formål. Som hovedregel gælder, at stueetager 
udføres med en højde på 4,5 m med henblik på en generel mulighed for 
etablering af publikumshenvendte funktioner. Herudover fastlægger 
kommuneplanrammen at bilparkering overvejende skal ske i underjordisk 
parkeringsanlæg, samt at der i området skal etableres udendørs op-
holdsareal svarende til minimum 15 % af boligetagearealet og 5 % af 
erhvervsetagearealet. 
 
Forslag til Lokalplan nr. 1104 og Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017
  
Lokalplan nr. 1104 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 
for Aarhus Kommune for så vidt angår den maksimale højde og det 
maksimale bruttoetageareal inden for rammeområdet som helhed. 
 
På den baggrund Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 udarbejdet. De ny 
rammebestemmelse for rammeområde 06.04.08 BL får følgende ordlyd: 
 
Rammeområde 06.04.08 BL 
 
Rammeområde og anvendelse 
Anvendelsen er fastlagt til bolig- og erhvervsområde (anvendelseskate-
gori 11 – Blandet byområde*). 
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Erhverv må kun etableres inden for virksomhedsklasse 1-2. 
 
Bebyggelsens omfang 
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 21 etager. 
 
Bygningshøjden må ikke overstige kote 78.0. 
 
Øvrige rammebestemmelser 
Bygninger skal opføres med varierede bygningshøjder med maksimal 
bygningshøjde i kote 78.0. 
 
Ud over de angivne maksimale bygningshøjder/etageantal kan der etab-
leres tagterrasser, udendørs opholdsarealer samt tekniske installationer 
mv. på tage. Det samlede bruttoetageareal inden for området må ikke 
overstige 90.000 m². Tekniske installationer skal som udgangspunkt pla-
ceres inden for bygningernes højde- og dybdeprofil.  
 
Området indgår i byomdannelsesområdet Nordhavnen. Det samlede by-
omdannelsesområde skal anvendelsesmæssigt disponeres, således at 
max. 70 % af etagearealet anvendes til boliger og min. 30 % anvendes til 
erhverv eller offentlige formål. Som hovedregel gælder, at stueetager 
udføres med en højde på min. 4,5 m med henblik på en generel mulig-
hed for etablering af publikumshenvendte funktioner.  
 
Bilparkering skal overvejende ske i underjordisk parkeringsanlæg. 
 
Der skal i området etableres udendørs opholdsareal svarende til mini-
mum 15 % af boligetagearealet og 5 % af erhvervsetagearealet.  
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Rammekort til Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. 

 
Højhuspolitik for Aarhus Kommune 
Som en del af Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune gælder ’Høj-
huspolitik for Aarhus Kommune’. 
 
I ’Højhuspolitik for Aarhus Kommune’ er der dels udpeget områder, hvor 
højhuse er uønskede, og områder hvor højhuse ikke som udgangspunkt 
kan afvises. Lokalplanen omhandler et areal, der indgår i et område, 
hvor høje huse ikke som udgangspunkt afvises. 
 
Det indgår i højhuspolitikken, at såfremt der planlægges for højhuse, skal 
der udarbejdes en konsekvensanalyse. Konsekvensanalysen skal be-
skrive påvirkningen af byens skyline, byarkitekturen på kvartersniveau, 
byrummene ved foden af det høje hus, det lokale klima (f.eks. skygge- 
og vindforhold) og trafikstrukturen. 
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6. Scoping 
 
Aarhus Kommune har i april-maj 2018 gennemført en høring af miljøvur-
deringens afgrænsning og indhold hos berørte myndigheder (jf. Be-
kendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM), § 32). Aarhus Kommunes screenings- og sco-
pingnotat er vedlagt som bilag 1. 
 
Udkast til scopingen har været sendt til høring hos interne og eksterne 
berørte myndigheder. Bemærkningerne er indarbejdet i scopingnotatet. 
 
Aarhus Kommune har vurderet, at Lokalplan nr. 1104 samt Tillæg nr. 46 
til Kommuneplan 2017 kan medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, 
og derfor skal der gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen i forhold 
til: 
 

 Planområdets følsomhed/robusthed overfor højere vandstand i 
havet (3.3) 

 Støj fra APM Terminals Aarhus (6.1) 
 Lugt fra foderstofvirksomheder samt luftforurening fra skibstrafik 

(6.3) 
 Trafikale forhold, herunder trafiksikkerhed for cyklister (8.2 og 8.6) 
 Støj fra trafik (8.3) 
 Byarkitektur – påvirkning af byens skyline og den kystnære del af 

byzonen (11.3, 11.4 og 11.5) 
 Byarkitektur – påvirkning af lokalområdet, herunder udsigt og ind-

blik (11.1, 11.2 og 11.6) 
 Det lokale klima omkring det høje hus - skyggeforhold (9.1) 
 Det lokale klima omkring det høje hus - vindforhold (9.2) 

 
Lokalplanen og kommuneplantillægget ledsages derfor af denne miljø-
rapport, som redegør for planernes påvirkning af ovennævnte forhold.  
 
 



 

 35/116 

7. Kort beskrivelse af 0-alternativet  
 
0-alternativet svarer til den situation, hvor planen ikke gennemføres og er 
grundlaget for at sammenligne planens påvirkning af omgivelserne med 
en realisering af projektet, som er muliggjort i Lokalplan nr. 1104 og Til-
læg nr. 46 til Kommuneplan 2017.  
 
0-alternativet er en gennemførelse af Lokalplan nr. 1000, som er gæl-
dende for området indtil vedtagelsen af Lokalplan nr. 1104. 
 
Lokalplan nr. 1000 er i hovedtræk sammenlignelig med Lokalplan nr. 
1104, men adskiller sig i nogle steder fra Lokalplan nr. 1104 i forhold til 
placering, udformning og højden af bebyggelsen inden for området.  
 
Lokalplan nr. 1000 fastlægger områdets anvendelse til bolig- og er-
hvervsformål med mulighed for at etablere bebyggelse i karréform i vari-
erende højder i op til kote 74 og 21 etager i det aktuelle område. Lokal-
plan nr. 1000 fastlægger desuden rumlige byggefelter til bebyggelsen, 
som sikrer en forholdsvis fast udformning af bebyggelse i forhold til høj-
der, bygningsdybder og placering. 
 
Indholdet i vurderinger er efter § 12 stk. 2 i Lov om Miljøvurdering af pla-
ner og programmer begrænset til de oplysninger, der med rimelighed 
kan forlanges med hensyn til den aktuelle og tilgængelige viden. 
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8. Miljøvurdering af emner i scopingen 
 

8.1 Planområdets følsomhed/robusthed overfor høje-
re vandstand i havet (3.3) 
 

Konklusion 
Terrænet i lokalplanområdet skal etableres i minimum kote 2.5 i lighed 
med de øvrige lokalplanområder på Aarhus Ø, hvilket afspejler de grund-
læggende forholdsregler, der er taget for at imødekomme stigning af 
vandstanden i Aarhus Bugt med henblik på at beskytte området mod 
oversvømmelse ved stormflod.  
 
Miljøstatus/miljøforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag 
Lokalplanområdet ligger på arealer, hvor der tidligere har været er-
hvervshavn. Der er i 2006 målt en vandstand på 1,62 m over normalt 
havniveau i Aarhus Havn. 
 
Regulerende lovgivning 
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal der ta-
ges hensyn til planens sandsynlige væsentlige indvirkning på større 
menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker. 
 
Miljømål, internationale, nationale og lokale 
I Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune er der indarbejdet retnings-
linjer i forhold til klimatilpasning.  
 
I retningslinjerne er der udpeget oversvømmelsestruede områder, hvor 
der ikke bør udlægges arealer til ny byudvikling. Lokalplanområdet ligger 
i et område eller tæt på områder, der vurderes at være oversvømmelses-
truede fra skybrud og ved stormflod inden for en periode på 100 år. 
 
Vurdering af 0-alternativ 
0-alternativet vil medføre en gennemførelse af Lokalplan nr. 1000, hvor 
der gælder samme bestemmelser for min. koter for etablering af byggeri 
som i den aktuelle plan. 
 
Vurdering af konsekvenserne af planerne i og uden for området 
Terrænet i lokalplanområdet bliver med byggeriet etableret i kote 2.5 i 
lighed med de øvrige lokalplanområder på Aarhus Ø, hvilket afspejler de 
grundlæggende forholdsregler, der er taget for at imødekomme stigning 
af vandstanden i Aarhus Bugt med henblik på at beskytte området mod 
oversvømmelse ved stormflod. 
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En rapport fra DMI, rekvireret af Aarhus Kommune, viser imidlertid nye 
scenarier. Hen mod år 2100 vil der kunne komme højvande over kote 
2.5. Aarhus Kommune vil i de kommende år fortsat holde øje med udvik-
lingen i havvandsstigningen og de konsekvenser, det kan have for højere 
vandstande og mulige oversvømmelser. I den sammenhæng vil kommu-
nen udarbejde en strategi for, hvordan de truede dele af byen kan blive 
sikret mod oversvømmelse. 
 
Lokalplanen indeholder bestemmelser om minimum gulvkote for bygge-
riet. 
 
Afværgeforanstaltninger 
Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger pga. vandstandsstigninger 
inden for det aktuelle lokalplanområde, idet lokalplanen indeholder be-
stemmelser om minimum gulvkote for byggeriet i overensstemmelse 
med de vilkår som er fastlagt i den gældende kommuneplan. 
 
Beskrivelse af kumulative effekter 
Der vurderes ikke at være kumulative effekter. 
 
Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden 
Der vurderes ikke at mangle viden til at vurdere forhold vedrørende 
vandstand. 
 
Forslag til overvågning 
Klimaudviklingen overvåges løbende af Aarhus Kommune med udarbej-
delse af klimatilpasningsindsatser.  
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8.2 Støj fra APM Terminals Aarhus (6.1) 
 

Konklusion 
Planområdet er beliggende ved Bassin 7 i Nordhavnen, der er et tidligere 
erhvervshavneområde. Den helt overvejende havne- og virksomhedsak-
tivitet sker i dag på Mellemarmen, Oliehavnen og Østhavnen. Der er ca. 
700 m til Oliehavnen og den nærmeste kaj i containerhavnen er i en af-
stand på ca. 1.400 m. 
 
Langt de fleste virksomheder på Aarhus Havn, herunder på Mellemar-
men, på Oliehavnen og i Sydhavnen ligger tættere på blandede bolig- og 
erhvervsområder i den øvrige del af byen end på planområdet og bebyg-
gelsen inden for lokalplanområdet. Såfremt virksomhederne overholder 
de almindelige støjkrav i bykernen i henhold til Miljøstyrelsens Vejledning 
5/1984 om Ekstern Støj fra Virksomheder vurderes det, at de ud fra al-
mindelige afstandsbetragtninger også overholder de støjkrav for anven-
delsen til hotel- og erhvervsformål, der vil gælde ved bebyggelse inden 
for lokalplanområdet. 
 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 1104 beregnet 
støj fra containerterminalen i Østhavnen. Beregningerne er foretaget på 
baggrund af informationer omkring de konkrete støjforhold i området og 
medtager det samlede støjbillede fra APM Terminals.  
 
Overskridelserne finder primært sted på facader der vender mod contai-
nerterminalen samt på enkelte tagflader samt på terræn, mens de vejle-
dende grænseværdier generelt er overholdt på størstedelen af tagflader-
ne samt på facader der vender væk fra containerterminalen. 
 
Lokalplan nr. 1104 stiller krav til udlæg af udendørs opholdsarealer, der 
ikke er støjbelastede, samt at støjbelastede altaner eller tagterrasser ind-
rettes eller afskærmes således at de vejledende støjgrænser kan over-
holdes, hvis disse skal benyttes som egentlige opholdsarealer. Herud-
over skal der ved støjbelastede facader udføres facadeisolering, der sik-
rer et tilstrækkeligt indendørs støjniveau. 
 
Miljøstatus/miljøforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag 
Planområdet er beliggende ved Bassin 7 i Nordhavnen, der er et tidligere 
erhvervshavneområde, hvor aktiviteterne knyttet til havnedrift er blevet 
nedlagt. Området er i dag under omdannelse til et nyt byområde med 
blandede bolig- og erhvervsformål. 
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Havneaktiviteterne og de tilknyttede virksomheders drift sker i dag på 
Mellemarmen, Oliehavnen og Østhavnen. Der er ca. 700 m til oliehavnen 
og ca. 1.400 m til containerhavnen. 
 
Regulerende lovgivning 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder – 
samt tillæg til vejledning nr. 5/1984 fra juli 2007. 
 
Miljøstyrelsens Vejledning 3/1996 Supplement til Vejledning om Ekstern 
Støj fra Virksomheder. 
 
Miljømål, internationale, nationale og lokale 
Aarhus Kommunes mål for virksomhedsstøj tager udgangspunkt i Miljø-
styrelsens støjvejledninger. 
 
Der er i Kommuneplan 2017 angivet vejledende grænser for støj fra virk-
somheder, som anvendes i forbindelse med administration af miljøbe-
skyttelsesloven. 
 
Vurdering af 0-alternativ 
0-alternativet medfører, at området udnyttes i henhold til den gældende 
Lokalplan nr. 1000, som udlægger området til blandet bolig- og erhverv.  
 
Lokalplan nr. 1000 muliggør bebyggelse i op til kote 52.5 (DVR90) og 14 
etager. Placeringen og udformningen af bebyggelsen vil overordnet være 
tilsvarende den bebyggelse som planlægges i Lokalplan nr. 1104.  
 
I miljøvurderingen til Lokalplan nr. 1000 er støj fra containerterminalen 
på Østhavnen ligeledes vurderet. Her er det konkluderet, at støjgræn-
serne på udendørs opholdsarealer kan overholdes ved at placere op-
holdsarealerne i karrébebyggelsernes gårdrum. Altaner og tagterrasser, 
der er placeret i direkte tilknytning til en bolig, og som er forbeholdt den 
enkelte boligs beboere skal indrettes og evt. afskærmes, så Miljøstyrel-
sens vejledende grænseværdier kan overholdes. Desuden fastlægger 
Lokalplan nr. 1000, at boliger skal støjisoleres i forhold til støj fra contai-
nerterminalerne så der bliver sikret et tilstrækkeligt indendørs støjniveau. 
 
Det vurderes, at der ikke vil være en væsentlig forskel i støjforholdene, 
med gennemførelse af Lokalplan nr. 1104 frem for en gennemførelse af 
Lokalplan nr. 1000. Dog er muligheden for at etablere boliger ikke med-
taget i den aktuelle lokalplan. 
 



 

 40/116 

Vurdering af konsekvenserne af planerne i og uden for området 
Langt de fleste virksomheder på Aarhus Havn, herunder på Mellemar-
men, på Oliehavnen og i Sydhavnen ligger tættere på blandede bolig- og 
erhvervsområder i den øvrige del af byen end på planområdet og bebyg-
gelsen inden for lokalplanområdet. Såfremt virksomhederne overholder 
de almindelige støjkrav i bykernen i henhold til Miljøstyrelsens Vejledning 
5/1984 om Ekstern Støj fra Virksomheder vurderes det, at de ud fra al-
mindelige afstandsbetragtninger også overholder de støjkrav for blandet 
bolig og erhverv, der vil gælde ved bebyggelse inden for lokalplanområ-
det. 
 
Støjbelastningen af lokalplanområdet fra virksomheder på havnen om-
handler alene støj fra containerterminalen APM Terminals, der er belig-
gende ca. 1.400 meter øst for planområdet. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 1104 beliggende på den 
yderste og nordligste del af Aarhus Ø, har MOE foretaget en beregning 
af den eksterne støj fra APM Terminals mod byggeriets facader og på 
udendørs opholdsarealer. Beregningerne er foretaget på baggrund af 
følgende forudsætninger: 
 
Forudsætninger for støjundersøgelse: 
Det er oplyst af Aarhus Kommune, at APM Terminals via en nyere miljø-
godkendelse, tillades at overskride de vejledende grænseværdier for 
natperioden med 4,3 dB i målepunkter ved de nærmeste boliger til con-
tainerterminalen. På baggrund af overskridelserne har Aarhus Kommune 
anvendt Tillæg til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra 
virksomheder”, dateret juli 2007. 
 
Tillægget omhandler muligheden for at opføre boliger, herunder også 
hoteller, på steder hvor de vejledende støjgrænser er overskredet. Dette 
kan gøres såfremt der udføres støjisolerende foranstaltninger af bebyg-
gelsen mod udefrakommende støj. 
 
I forbindelse med miljøgodkendelsen af virksomheden har Grontmij A/S 
foretaget en undersøgelse af virksomhedens støj, og på baggrund af 
denne rapports resultater, er der foretaget en undersøgelse af støjbe-
lastningen inden for det aktuelle lokalplanområde.  
 
For at kunne fastlægge støjbelastningen ved de fremtidige bygninger, er 
området opbygget som en tredimensionel model i beregningsprogram-
met SoundPLAN®. I modellen er medtaget alle de relevante elementer 
for støjberegningerne. 
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I modellen er indlagt støjkilder, der i placering og frekvenssammensæt-
ning er tilsvarende med støjkilderne anført i Grontmijs rapport. Niveauet 
for støjkilderne er tilpasset således, at støjbelastningen ved boligområ-
dernes grænse er ens med resultatet af kortlægningen. 
 
I rapporten er anført bidrag fra tre forskellige kildetyper. Ifølge MOE’s 
oplysninger er det i miljøgodkendelsen bestemt, at alle støjbidrag skal 
medregnes til støjbelastningen fra APM. Derved bliver støjbelastningen 
ved grænsen til boligerne: 
 

APM 42,2 dB(A) 

Containerkraner 38,2 dB(A) 

Støj fra skibe 35,8 dB(A) 

Sum 44,3 dB(A) 

 
Resultater 
Ud fra den opbyggede model, er støjen fra APM beregnet på facaderne 
af de fremtidige bygninger. Resultaterne fremgår af figurerne herunder.  
 

  
Figur 15 – Beregning af støj på facader fra APM i natperioden. Set fra sydøst. De grøn-
ne nuancer angiver overholdelse af krav. Grønne nuancer betyder at støjgrænsen er 
overholdt, mens orange og røde nuancer viser en overskridelsen at grænseværdierne. 
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Figur 16 - Beregning af støj på facader fra APM i natperioden. Set fra nordvest. De 
grønne nuancer angiver overholdelse af krav. 
 
Af ovenstående Figur 15 og Figur 16 fremgår det, at det på de syd- og 
østlige facader mod APM Terminals kan konstateres, at støjbelastningen 
fra APM Terminals overskrider den vejledende grænseværdi på 40 dB(A) 
i natperioden. Overskridelsen er i størrelsesordenen 1-2 dB og er størst 
på byggeriets øverste etager. Ved etablering af fuld klimastyring i hotel-
værelser, forventes kravet til det indendørs støjniveau med åbentstående 
vindue at bortfalde, da der ved hotelbyggeri ikke er krav om, at vinduer 
skal kunne åbnes. 
 
Der er ligeledes foretaget en undersøgelse at støjniveauet på tagflader-
ne af bygningen. Beregningsmodel og forudsætninger er som beskrevet 
ovenfor for beregningen af facadestøj. Resultatet af beregningen fremgår 
af Figur 17 herunder. 
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Figur 17 - Støj på udendørs opholdsarealer fra APM. Grønne nuancer betyder at støj-
grænsen er overholdt, mens orange og røde nuancer viser en overskridelsen at græn-
seværdierne og dermed kræver opsætning af værn. 
 
Beregningerne viser, at støjgrænsen vil være overholdt på de udendørs 
opholdsarealer centralt i bebyggelsen og desuden på størstedelen af 
tagterrasserne. I det nordvestlige hjørne af bebyggelsen er der dog en-
kelte tagterrasser hvor støjgrænsen er overskredet. Støjgrænserne vil 
dog kunne overholdes på alle tagterrasser, hvis der monteres 155 cm 
høje værn på steder, hvor 40 dB grænsen for natperioden er overskre-
det. 
 
Afværgeforanstaltninger 
Lokalplan nr. 1104 fastlægger, at udendørs opholdsarealer ikke må være 
belastet af støj. Der er alene overskridelser af støjgrænserne på enkelte 
facader der vender mod containerterminalen samt på enkelte tagterras-
ser.  
 
Ved at etablere støjværn med en højde 155 cm på de af tagterrasserne 
som er påvirket af støj over grænseværdierne vil grænseværdierne for 
alle udendørs opholdsarealer kunne overholde grænseværdierne. 
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Vurderingen af, om de vejledende grænseværdier er overholdt, skal ske 
ved beregning til yderkanten af det udendørs opholdsareal (altanen) i 1,5 
m højde over gulvet. 
 
Desuden gælder, at boliger skal støjisoleres i forhold til støj fra container-
terminalerne, så der bliver sikret et tilstrækkeligt indendørs støjniveau.  
 
Ved anvendelse til hotel ses der normalt bort fra kravene til det inden-
dørs støjniveau med lukkede vinduer, såfremt det sikres, at der er fuld 
mekanisk ventilation i hotelværelserne. Ved etablering af mekanisk venti-
lation i hotelværelserne forventes det derfor, at der kan ses bort fra kra-
vene til virksomhedsstøj med åbentstående vinduer. Der vil således kun 
være krav til lydisolationen for de lukkede vinduer ved hotelværelser hvor 
facadestøjniveauet for vejtrafik overstiger Lden = 58 dB. 
 
Beskrivelse af kumulative effekter 
Der findes flere virksomheder på Mellemarmen, Oliehavnen og Østhav-
nen, men containerterminalen er vurderet at være den eneste der giver 
et væsentligt støjbidrag ved lokalplanområdet. Der vurderes derfor ikke 
at være kumulative effekter i forhold til støjen fra andre virksomheder. 
 
Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden 
Der vurderes ikke at være tekniske mangler eller manglende viden ved 
vurdering af virksomhedsstøj. 
 
Usikkerheden i beregningerne er vurderet ud fra de eksisterende bereg-
ninger som angivet i ”APM Terminals Aarhus – Miljømåling Ekstern støj” 
af 24. februar 2014, til ca. 3 dB. 
 
Forslag til overvågning 
Aarhus Kommune vil, som en integreret del af kommunens opgaver, føl-
ge virksomhederne i og omkring lokalplanområdet. 
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8.3 Lugt fra foderstofvirksomheder samt luftforure-
ning fra skibstrafik (6.3) 

 
Konklusion 
Området omkring Aarhus Ø er generelt påvirket af lugt fra foderstofvirk-
somhederne på havnen.  
 
På den baggrund har COWI for Aarhus Kommune foretaget beregninger 
af de generelle påvirkninger af områderne omkring virksomhederne. Be-
regninger for det aktuelle område viser, at der på det konkrete sted, ikke 
vil være overskridelser af de vejledende lugtgrænser før over 80 meter 
over terræn, svarende til kote 82.5.  
 
Lokalplanen muliggør ikke bebyggelse over kote 78.0, og der er derfor 
ikke problemer i forhold til lugtpåvirkning fra virksomheder. 
 
Miljøstatus/miljøforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag 
Lokalplanområdet er beliggende ved Bassin 7 i Nordhavnen, der er et 
tidligere erhvervshavneområde, hvor aktiviteterne knyttet til havnedrift er 
blevet nedlagt. Havneaktiviteterne og de tilknyttede virksomheders drift 
sker i dag på Mellemarmen, Oliehavnen og Østhavnen. 
 
Der er ca. 900 m til oliehavnen og ca. 1.400 m til den nærmeste kaj i 
containerhavnen. Foderstoffirmaerne er beliggende i en afstand på ca. 
1.500 m fra planområdet. 
 
Regulerende lovgivning 
Lugtvejledningen (Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4, 1985. Begræns-
ning af lugtgener fra virksomheder.) 
 
Luftvejledningen (Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2001. Begrænsning 
af luftforurening fra virksomheder). 
 
Miljømål, internationale, nationale og lokale 
Regeringen har i forlængelse af EU-direktiver opstillet mål for luftkvalitet i 
Danmark. Mål og midler er samlet i regeringens strategi ”Ren luft til alle”, 
14. juni 2008. Det er hensigten, at strategien skal styrke og fokusere ind-
satsen for at nedbringe den udendørs luftforurening i Danmark. 
 
Herudover er der med Lov om ændring af Lov om planlægning vedtaget i 
juni 2017 fastlagt, at en lokalplan kun må udlægge arealer, der er bela-
stet af lugt, støv eller anden luftforurening til boliger, institutioner, konto-
rer, rekreative formål m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om be-
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byggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod 
en sådan forurening.  
 
Herudover kan en lokalplan uanset ovenstående, udlægge arealer i kon-
sekvensområder, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til 
opførelse af ny bebyggelse til kontorformål og lign., hvis planen ved be-
stemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger, kan sikre, at 
grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening overholdes inden-
dørs og på udendørs opholdsarealer. 
 
Vurdering af 0-alternativ 
0-alternativet medfører, at området kan udnyttes i overensstemmelse 
med bestemmelserne i Lokalplan nr. 1000, som ligeledes udlægger om-
rådet til bolig- og erhvervsområde. 
 
Lokalplan nr. 1000 muliggør bebyggelse i op til kote 52.5 (DVR90) og 14 
etager, hvilket vil ligge under den kote som medfører lugtpåvirkning. 
 
Vurdering af konsekvenserne af planerne i og uden for området 
COWI har for Aarhus Kommune udarbejdet en rapport, der har til formål 
at skabe et overblik over, i hvilket omfang Aarhus Kommunes byudvik-
lingsområder er omfattet af reglerne for luftkvalitet – og dermed i hvilke 
områder lugt, støv og anden luftforurening vil medføre krav til udformnin-
gen af byggerier i byudviklingen i Aarhus 
 
I rapporten er der foretaget en lang række spredningsberegninger fore-
taget i luftforureningsmodellen OML Multi, som skal kortlægge i hvilket 
omfang den mulige byggehøjde i Aarhus er begrænset af Planlovens 
§15b. Rapporten ønsker dels at fastsætte en flade over byen, som viser 
hvor højt der må bygges og dels at give en større forståelse af, hvordan 
røggassen fra de enkelte afkast spreder sig med afstanden. 
 
En af de særlige fokuspunkter er lugt, som for områder på og omkring 
Aarhus Havn er interessant, da der er flere større lugtkilder i form af fo-
derstofvirksomhederne DLG, Himmerland Grovvare og ATR Fabrik.  
 
Undersøgelserne i rapporten fra COWI konkluderer, at grænseværdierne 
for luftkvalitet kan overholdes i op til 80 meter over terræn, svarende til 
kote 82.5, på det aktuelle sted, og at der derfor kan etableres luftindtag, 
mulighed for åbne vinduer/altaner og egentlige opholdsarealer i op til ko-
te 82.5 uden at medføre begrænsninger i de pågældende virksomheders 
drift. Da den aktuelle lokalplan ikke giver mulighed for at etablere bebyg-
gelse over kote 78.0, vil lokalplanområdet derfor ikke være påvirket af 
luftforurening. 
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Udstødning fra Molslinjens færger: 
Der er tidligere udarbejdet en luftkvalitetsundersøgelse på Aarhus Ø. Der 
er undersøgt for partikler, svovldioxid og kvælstofoxider (SO2/NOx), hvor 
sidstnævnte erfaringsmæssigt er mest kritisk.  
 
Undersøgelsens fokus var forureningsbelastningen fra Molslinjen, og re-
sultatet viste, at man overholder de direktivfastsatte EU krav for luftkvali-
tet.  
 
Afværgeforanstaltninger 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forbindel-
se med gennemførelsen af Lokalplan nr. 1104, da der ikke muliggøres 
bebyggelse over lugtgrænsen inden for lokalplanområdet. 
 
Beskrivelse af kumulative effekter 
Der vurderes ikke at være kumulative effekter. 
 
Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden 
Der vurderes ikke at være tekniske mangler eller manglende viden ved 
vurdering af lugtpåvirkning og luftforurening. 
 
Forslag til overvågning 
Aarhus Kommune vil, som en integreret del af kommunens opgaver, føl-
ge virksomhederne i og omkring lokalplanområdet. 
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8.4 Trafikale forhold, herunder trafiksikkerhed for 
cyklister (8.2 og 8.6 – Trafikale forhold) 

 
Konklusion 
I forbindelse med vurderingen af byggemulighederne i Lokalplan nr. 
1104, er der foretaget en overordnet vurdering af trafikken og adgangs-
forholdene på Ø4, Aarhus Ø med særligt fokus på forholdene 
omkring planområdet. 
 
I vurderingen af de trafikale forhold er der foretaget undersøgelser af for-
skellige scenarier for afvikling af taxatrafik, forhold for cykler, samt en 
kapacitetsvurdering af parkeringskælderens adgangsvej. 
 
Afvikling af taxatrafik 
På baggrund af en vurdering af tre forskellige scenarier anbefales det, at 
der etableres taxa drop-off på øen i form af etablering af en afsætnings-
lomme nær hotellets hovedindgang med til- og frakørsel fra Bernhardt 
Jensens Boulevard i den sydlige del af øen. Løsningen kræver etablering 
af en ny bro fra Bernhardt Jensens Boulevard til øen, enten parallelt med 
den eksisterende stibro eller som en ny bro der kombinerer de to som én 
samlet bro. 
 
Den forventede daglige trafik for taxaafsætning er af Hotel Scandic op-
lyst til 400-500 taxature dagligt (både hverdag og weekend). Dette kan 
omsættes til en årsdøgntrafik (snittrafik) på i alt ca. 1.000 bilture (både til- 
og frakørsel tilsammen). Til aftenarrangementer alene kan der forventes 
at ankomme ca. 400-500 taxature. 
 
Ved at etablere en taxa drop-off på den nye bro, vil funktionen være pla-
ceret tæt ved hotellets hovedindgang, hvilket vil give en stor synlighed 
for hotellets gæster.  
 
Taxa-trafikken vil desuden blive afviklet separat i forhold til den øvrige 
trafik på øen og vil dermed ikke være til gene for områdets beboere. 
 
Der vurderes ikke trafiksikkerhedsmæssige udfordringer med til- og fra-
kørslen for taxa drop-off til Bernhardt Jensens Boulevard, da oversigts-
forholdende vurderes fuldt ud tilstrækkelige både ved ind- og udkørsel. 
 
Forhold for cykler 
På baggrund af den anbefalede løsning med etablering af taxa drop-off, 
er der desuden foretaget en vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige 
forhold vedrørende cyklister i området. 



 

 49/116 

 
Med den skitserede udformning af taxa drop-off, er det på broen muligt 
at sikre et areal på ca. 2 meters bredde til lette trafikanter (cykler og gå-
ende), uden de bløde trafikanter kommer i konflikt med taxa-kørslen. 
Denne forbindelse sikres med lokalplanen hele vejen foran den sydlige 
facade af bebyggelsen. 
 
Cyklisternes hovedadgang til Ø4 vil fortsat at være via den nordlige ad-
gangsvej til øen, men grundet de mange funktioner på sydsiden af øen, 
herunder havnebadet, må der forventes en betydelig mængde lette trafi-
kanter, der søger ind  langs hotellets sydlige facade mod havnebadet og 
promenaden. 
 
Arealet langs hotellets sydlige facade forbeholdes til lette trafikanter 
(primært gående) gennem etablering af adgangsbegrænsning (eksem-
pelvis steler), der opsættes øst for taxa drop-off samt vest for hotelstræ-
det. Derved forhindres utilsigtet bilkørsel over arealet langs hotellets syd-
lige facade. 
 
Kapacitetsvurdering for parkeringskælderen 
På baggrund af kapacitetsberegninger af den forventede trafikmængde 
vurderes der ikke at være afviklingsmæssige problemer for trafikken til 
og fra kælderen. 
 
Kapacitetsberegningen viser, at den gennemsnitlige ventetid i udkørslen 
vurderes at være 17 sekunder pr. køretøj uden opstuvning eller kødan-
nelse, svarende til en belastningsgrad på 70 %. Dette betyder at forsin-
kelsen gennemsnitligt vil være 17 sekunder fra man møder køen til man 
er ude, og derved at hvert køretøj kan opleve en forsinkelse på 17 se-
kunder. 
 
Adgang til varegård 
Analyser af kørekurver og arealbehov for store køretøjers adgang til og 
fra varegården viser, at al manøvrering (bakning) foretages på eget om-
råde og inde i varegården. Der etableres således ikke særlige foranstalt-
ninger til sikring af gående og cyklister omkring varegårdens vejadgang. 
 
 
Miljøstatus/miljøforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag 
Hele Ø4, som planområdet er en del af, er under udbygning, og heraf er 
der igangværende byggeri på den østligste del af øen, mens den reste-
rende del af området, bortset fra havnebadet, fortsat er ubebygget.  
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Den nordlige adgangsbro er etableret og al trafik til og fra øen afvikles 
via denne overkørsel til Bernhardt Jensens Boulevard. Herudover er der 
etableret en stibro fra Bernhardt Jensens Boulevard til Ø4 langs Bassin 
7, denne forudsættes bevaret i lokalplanen. 
 
Der er ikke registreret trafikale problemer i området i dag, og den eksi-
sterende vejbroløsning er af samme type og med samme udformning 
som de øvrige broer mellem Bernhardt Jensens Boulevard er de forskel-
lige øer. 
 
Regulerende lovgivning 
Trafikforholdene reguleres af Vejloven, Privatvejsloven og Færdselslo-
ven. 
 
Miljømål, internationale, nationale og lokale 
Aarhus Kommune har som målsætning i Kommuneplan 2017 samt Mobi-
litetsplanen, at der skal skabes god trafikal tilgængelighed og et sikkert 
trafikmiljø i Midtbyen.  
 
En del af målene er desuden at prioritere den kollektive trafik og sikre 
fortætning i områderne der ligger stationsnært. 
 
Vurdering af 0-alternativ 
0-alternativet er en fastholdelse af de eksisterende forhold, som er regu-
leret af Lokalplan nr. 1000.  

Med 0-alternativet vil der ikke være mulighed for at etablere en yderlige-
re bil-broforbindelse mellem Bernhardt Jensens Boulevard og Ø4, og 
derved skal al trafik, også cykeltrafik, afvikles via den nordlige bro.  
 
Herudover vil evt. servicetrafik til bebyggelsen, som eksempelvis af- og 
påstigning for taxapassagerer, skulle ind på øen og videre gennem 
strædet mellem bebyggelserne for at komme til indgangen, hvilket vil 
medføre en øget trafikmængde internt på Ø4. 
 
Vurdering af konsekvenserne af planerne i og uden for området 
I forbindelse med vurderingen af byggemulighederne i Lokalplan nr. 
1104, er der foretaget en overordnet vurdering af trafikken og adgangs-
forholdene på Ø4, Aarhus Ø med særligt fokus på forholdene 
omkring planområdet. 
 
Til baggrund for beregninger og skitsering ligger et skitseoplæg for pro-
jektet, som er udarbejdet af BIG Architects og Sleth A/S. 
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Der er i dag etableret en enkelt overkørsel til området, som er broforbin-
delsen i den nordvestlige del af Ø4 og som giver forbindelse mellem 
Bernhardt Jensens Boulevard og Irma Pedersens Gade. Dette forhold er 
fastlagt med Lokalplan nr. 1000, og er tilsvarende de trafikale forhold på 
de øvrige øer på Aarhus Ø, hvor en enkelt bro af denne type håndterer 
hele øens trafikafvikling. 
 
Irma Pedersens Gade løber langs den nordlige kant af Ø4, og giver ad-
gang til funktioner på terræn samt til områdets parkeringskælder. 
 
I Lokalplan nr. 1104 muliggøres der endnu en bil-broforbindelse over ka-
nalen fra Bernhardt Jensens Boulevard. Denne bro har primært til formål 
at forbedre adgangsforholdene for servicetrafik (ikke varelevering), her-
under taxaer, som er genereret af hotelfunktionen inden for planområdet. 
Herudover vil denne forbindelse kunne skabe lettere adgang for cyklister 
til de øvrige funktioner på Ø4, herunder havnebadet. 
 
I vurderingen af de trafikale forhold er der foretaget undersøgelser af for-
skellige scenarier for afvikling af taxatrafik, forhold for cykler, samt en 
kapacitetsvurdering for parkeringskælderens adgangsvej. 
 
Mulige scenarier for adgangsforhold i forhold til taxakørsel til og fra plan-
området 
Der er undersøgt følgende tre scenarier: 
 

 Taxa drop-off på øen (ny bro etableres hertil) 
 Taxa-afsætning langs sydlig facade (ensrettet vejbetjening) 
 Af- og påsætning ved sydlig facade 

 
Den forventede daglige trafik for taxaafsætning er af Hotel Scandic op-
lyst til 400-500 taxature dagligt (både hverdag og weekend). Dette kan 
omsættes til en årsdøgntrafik (snittrafik) på i alt ca. 1.000 bilture (både til- 
og frakørsel tilsammen). Til aftenarrangementer alene kan der forventes 
at ankomme ca. 400-500 taxature. 
 
I det følgende er fordele og ulemper ved hvert af de opstillede scenarier 
for taxa-afsætning nærmere beskrevet: 
 
Taxa drop-off på øen 
Scenariet omfatter etablering af en afsætningslomme nær hotellets ho-
vedindgang med til- og frakørsel fra Bernhardt Jensens Boulevard i den 
sydlige del af øen, Figur 18. Løsningen kræver etablering af en ny bro fra 
Bernhardt Jensens Boulevard til øen, enten parallelt med den eksiste-
rende stibro eller som en ny bro der kombinerer de to som én samlet bro. 
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Figur 18 - Principskitse for taxa drop-off på øen. 
 
Taxa drop-off vil være placeret tæt ved hotellets hovedindgang og vil gi-
ve en stor synlighed for hotellets gæster. Taxa-trafikken vil desuden blive 
afviklet separat i forhold til den øvrige trafik på øen og vil dermed ikke 
være til gene for områdets beboere. 
 
Der vurderes ikke trafiksikkerhedsmæssige udfordringer med til- og fra-
kørslen til Bernhardt Jensens Boulevard, da oversigtsforholdende vurde-
res fuldt ud tilstrækkelige både ved ind- og udkørsel. 
 
Taxa-afsætningen forventes udformet med et kørespor og et vigespor til 
afsætning og vurderes på baggrund af de estimerede daglige antal taxa-
ture til og fra hotellet og konference tilstrækkelig i forhold til at forhindre 
opstuvning ud på Bernhard Jensens Boulevard. Afsætningen til aftenar-
rangementerne forventes mere koncentreret, men vurderes fortsat at 
kunne afvikles tilfredsstillende. 
 
Det kan vise sig vanskeligt at adgangsbegrænse og friholde taxa drop-off 
for øvrige trafikanter, der ønsker at afsætte tæt ved hotellet eller ved 
øens øvrige funktioner. Trafikken vil imidlertid ikke kunne fortsætte vide-
re ad promenaden til de øvrige funktioner på øen, men er tvunget retur 
ud på Bernhardt Jensens Boulevard. 
 
Taxa-afsætning langs sydlig facade (ensrettet vejbetjening) 
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Scenariet omfatter indkørsel til øen fra Bernhardt Jensens Boulevard via 
ny bro parallelt med den eksisterende stibro. Af- og påsætning etableres 
foran hotellets sydfacade langs Bassin 7, mens taxaer fortsætter til stræ-
det ved hotellet med udkørsel til Bernhardt Jensens Boulevard via øens 
nordlige vejtilslutning, Figur 19. 
 

 
Figur 19 - Principskitse for taxa-afsætning langs sydlig facade med ensrettet vejbetje-
ning. 
 
Løsningen kræver etablering af en ny bro fra Bernhardt Jensens Boule-
vard til øen enten parallelt med den eksisterende stibro eller som en ny 
bro der kombinerer de to som én samlet bro. Taxadrop-off vil være pla-
ceret et stykke fra hotellets hovedindgang og give begrænset synlighed 
for hotellets gæster. 
 
Trafiksikkerhedsmæssigt vurderes der ikke udfordringer med til- og fra-
kørsel fra Bernhardt Jensens Boulevard, da oversigtsforholdende vurde-
res fuldt ud tilstrækkelige både ved ind- og udkørsel. Dog vurderes det, 
at der i nogle perioder med betydelig taxa-trafik, vil kunne opleves en 
reducering af den samlede fremkommelighed, da denne trafik vil skulle 
afvikles sammen med den øvrige trafik ved øens nordlige vejadgang. 
 
Trafiksikkerhedsmæssigt er det vigtigt at bemærke, at taxa-trafikken 
langs hotellets sydlige facade ikke kan holdes adskilt fra områdets gåen-
de og cyklister. Dette gælder også i strædet ved hotellet, hvor trafik-
mængden vil blive øget betydeligt i forhold til det generelle forventede 
trafikniveau på nogle få hundrede køretøjer i døgnet. 
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En øget trafik langs hotellets facade og i strædet vil både trafiksikker-
hedsmæssigt, tilgængelighedsmæssigt og støjmæssigt være til gene for 
områdets beboere. Dertil kommer, at indkørslen fra Bernhardt Jensens 
Boulevard ikke kan adgangsbegrænses for øvrige trafikanter, der vil 
kunne benytte den som en sekundær adgangsvej til områdets funktioner. 
Trafikbelastningen på promenaden og i strædet ved hotellet vurderes 
derfor at være en del større end kun taxa-trafikken. 
 
Af- og påsætning ved sydlig facade 
Scenariet omfatter til- og frakørsel til øen via den nordlige og eksisteren-
de adgangsvej, hvorfra taxaer fortsætter mod syd gennem strædet langs 
hotellet til af- og påsætning ved hotellets sydøstlige hjørne, Figur 20. 
 

 
Figur 20 - Principskitse for af- og påsætning ved østlige facade. 
 
Ensretningen af strædet må i dette scenarie opgives, da taxaer fra ven-
depladsen returnerer mod nord gennem gaden. 
 
Taxa drop-off vil være placeret et stykke fra hotellets hovedindgang og 
synligheden vil derfor ikke være optimal. Dertil kommer, at placeringen 
ligger tæt ved havnebadet, hvorfor en del øvrige trafikanter også må for-
ventes at benytte arealet til af- og påsætning. 
 
Løsningen vil give en markant øget trafik i strædet i forhold til det gene-
relle forventede trafikniveau i gaden, da taxa-kørsel både til og fra hotel-
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let vil skulle gennem gaden. Trafikken vurderes, alene fra taxaer, at blive 
ca. 1.000 daglige ture (årsdøgntrafik) udover den generelle trafik i gaden. 
 
Gaderummet i strædet langs hotellet vurderes for smalt til at kunne imø-
dekomme dobbeltrettet trafik i gaden i kombination med gadens øvrige 
funktioner. Eksempelvis må en del af den forventede parkering og be-
plantning i gaden udgå.  
 
Trafiksikkerhedsmæssigt vurderes der ikke udfordringer med til- og fra-
kørsel til Bernhardt Jensens Boulevard via den nordlige vejadgang, da 
oversigtsforholdende vurderes fuldt ud tilstrækkelige både ved ind- og 
udkørsel. Dog vil den øgede trafik fra taxa-kørsel belaste og påvirke af-
viklingen af den øvrige trafik til og fra området. 
 
Placeringen af taxa-afsætning ved hotellets sydøstlige hjørne vurderes 
trafiksikkerhedsmæssigt problematisk, idet trafikken blandes med en stor 
mængde lette trafikanter på og langs promenaden. 
 
Den øgede trafik gennem strædet vurderes til gene for områdets øvrige 
trafikanter og beboere både hvad angår trafiksikkerhed, tilgængelig-
hedsmæssigt og støjmæssigt. 
 
Samlet anbefaling 
Samlet set anbefales løsningen med taxa drop-off på øen, scenarie 1, af 
følgende årsager: 
 

 Trafiksikkerhed og reducerede konflikter mellem trafikanttyper 
 Adgangsbegrænsning for øvrige trafikanter kan håndteres 
 Minimale gener for områdets beboere (støj og trafikbelastning) 
 Hensigtsmæssig indretning af gaderum (arealet langs hotellets 

sydfacade). 
 
De øvrige vurderede scenarier opfylder kun delvist ovenstående trafikale 
forhold. 
 
Forhold for cyklister 
På baggrund af den anbefalede løsning med en yderligere broforbindel-
se med taxa drop-off, er der foretaget en vurdering af de trafiksikker-
hedsmæssige forhold vedrørende cyklister i området. 
 
Den nye broforbindelse forventes etableret som vist på nedenstående 
Figur 21: 
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Figur 21 – Forventet udformning af ny broforbindelse. 
 
Med den skitserede udformning af taxa drop-off, er det på broen muligt 
at sikre et areal på ca. 2 meters bredde til lette trafikanter (cykler og gå-
ende), uden de bløde trafikanter kommer i konflikt med taxa-kørslen. 
 
Cyklisternes hovedadgang til Ø4 forventes fortsat at være via den nordli-
ge adgangsvej til øen, men grundet de mange funktioner på sydsiden af 
øen, herunder havnebadet, må der forventes en betydelig mængde lette 
trafikanter, der søger ind langs hotellets sydlige facade mod havnebadet 
og promenaden. 
 
Arealet langs hotellets sydlige facade forbeholdes til lette trafikanter 
(primært gående) gennem etablering af adgangsbegrænsning (eksem-
pelvis steler), der opsættes øst for taxa drop-off samt vest for hotelstræ-
det. Derved forhindres utilsigtet bilkørsel over pladsen. 
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Arealet mellem hotelbebyggelsen og Bassin 7 kan eksempelvis indrettes 
som vist på nedenstående 

 
Figur 22.  
 

 

Figur 22 – Snittegning der viser hvordan arealet mellem bebyggelsen og Bassin 7 kan 
indrettes. 
 
Kapacitetsvurdering for P-kælder 
Der er gennemført en skitsemæssig beregning på trafikafviklingen for 
ind- og udkørsel fra p-kælderen under området. Kapacitetsberegningen 
er gennemført med Vejdirektoratets kapacitetsberegningsprogram Dan-
kap. 
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Som beregningsgrundlag er der taget udgangspunkt i en ”worst case” 
situation med følgende forudsætninger: 
 

 80 % af den samlede kapacitet på ca. 300 båse fra den østlige P-
kælder under byggefelt 1 (jf. Lokalplan nr. 1000) forudsættes at 
køre ud til Bernhardt Jensens Boulevard. 

 80 % af de ca. 125 P-båse til boliger og erhverv mv. i den vestlige 
P-kælder under byggefelt 2 og 3 (jf. Lokalplan nr. 1000) er udkø-
rende.  

 100 % af alle ca. 125 P-båse til kongreshotellet er udkørende fra 
den vestlige P-kælder under planområdet. 

 100 % af de resterende ca. 250 P-båse med offentlig adgang i 
den vestlige P-kælder, fælles for byggefelt 2 og 3 (jf. Lokalplan nr. 
1000) samt det aktuelle planområde er udkørende. 

 
Der regnes desuden med, at en trafik svarende til 10 % af de udkørende 
også er indkørende i de to kældre. Kapacitetsberegningen er gennemført 
for en time dvs., at trafikken er jævnt fordelt over en time. 
 
Det forudsættes endvidere, at bomanlægget inde i P-kælderen ikke er 
begrænsende for trafikafviklingen ud fra kælderen. 
 
Det skal bemærkes, at ovenstående angivelse af pladser for hotel og 
boliger indeholder langt flere pladser end påkrævet i Aarhus Kommunes 
P-norm og retningslinjer for anlæg af parkeringspladser. 
 
Kapacitetsberegningen viser, at der under de opstillede forudsætninger 
ikke kan forventes problemer med trafikafviklingen ved udkørslen fra P-
kælderen til Irma Pedersens Gade. Den gennemsnitlige ventetid i ud-
kørslen er beregnet til 17 sekunder pr. køretøj uden opstuvning eller kø-
dannelse, svarende til en belastningsgrad på 70 %. 
 
Det skal bemærkes, at kapacitetsberegningen ikke tager højde for kryd-
sende fodgængere og/eller cyklister på Irma Pedersens Gade, hvilket vil 
reducere kapaciteten i forhold til det beregnede. 
 
På baggrund af kapacitetsberegningen vurderes der ikke behov for at 
ændre vejforløbet, hvor vejen føres direkte i P-kælderen i en ”knækket 
prioritet”. Dette tiltag vil samtidig have nogle trafiksikkerhedsmæssige 
problemstillinger, idet vigepligtsforholdene vil være uklare og lette trafi-
kanter vil blive særligt udsatte, hvorfor det ikke anbefales. 
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Varelevering til hotel- og konferencecenter 
I lokalplanen er der fastlagt princip for areal og placering af varelevering 
til bebyggelsen, herunder adgangen til og fra denne. 
 
For at sikre en hensigtsmæssig afvikling af vareleveringen er der foreta-
get en undersøgelse af kørekurver og arealbehov for både lastvogne og 
sættevogne til vareleveringen som vist på de følgende figurer.  
 

Figur 23 – Arealbehov for ind- og udkørende lastvogne i varegården. 

 

 
Figur 24 – Arealbehov for ind- og udkørende sættevogne i varegården. 

 
Af figurerne fremgår det, at man ved begge typer af køretøjer vil kunne 
afvikle vareleveringen internt i den integrerede varegård, uden at der 
sker bakning på offentlige vejarealer.  
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I særlige tilfælde vil der ankomme OB-vogne til kongreshotellet. Disse 
har en størrelse og en karakter, som vil kræve en anden manøvrering 
end de øvrige køretøjer. Dette er særligt pga. størrelsen, men også da 
en OB-vogn ofte vil skulle opholde sig på stedet længere tid end den 
normale varelevering og derved vil spærre for den normale varelevering 
hvis den holder inde i varegården, Ankomst af OB-vognen vil dog være 
et så sjældent forekommende scenarie, at det ikke vurderes at det vil 
medføre væsentlige trafikale problemer. 
 
Afværgeforanstaltninger 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forbindel-
se med trafikafviklingen i området. 
 
Beskrivelse af kumulative effekter 
Der vurderes ikke at være kumulative effekter i forhold til trafikafviklin-
gen. 
 
Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden 
Der vurderes ikke at være tekniske mangler eller manglende viden ved 
vurdering af trafikafviklingen. 

 
Forslag til overvågning 
Aarhus Kommune vil, som en integreret del af kommunens opgaver, føl-
ge trafikafviklingen i området. 
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8.5 Støj fra trafik (8.3) 
 

Konklusion 
Lokalplanområdet bliver primært belastet med vejtrafikstøj fra Bernhardt 
Jensens Boulevard og i mindre grad Irma Pedersens Gade, der løber 
hhv. vest og nord for lokalplanområdet. I beregningen er ikke medregnet 
trafikstøjbelastningen fra den mindre sidegade placeret øst for byggeriet, 
da trafikintensiteten og hastigheden her forventes at være meget lav. 
 
Af kommuneplanens støjbestemmelser fremgår det, at det indendørs 
støjniveau ved boligformål i sove- og opholdsrum (hvor den krævede 
luftudskiftning er sikret mekanisk) – orienteret ensidigt mod omgivende 
veje - med et vindue/altandør åben 0,35 m² højst må være Lden 46 dB. 
Dette svarer til det støjniveau, der opstår indendørs med åbne vinduer, 
når støjniveauet er 58 dB. 
 
Ift. ovenstående krav er den vejledende grænseværdi lidt mere lempelig 
for facader af hoteller end for boliger. Iht. Miljøstyrelsens vejledning 
4/2007 ”Støj fra Veje”, er den vejledende støjgrænse på facader af hotel-
ler Lden = 63 dB. Det skal dog fortsat sikres, at det indendørs støjniveau 
ikke overstiger Lden = 33 dB med lukkede vinduer. 
 
Beregningerne viser, at støjbelastningen fra vejstøj vil være større end 
63 dB på de nederste etager af byggeriet. Hvis arealerne her skal an-
vendes til støjfølsom anvendelse vil det derfor være nødvendigt at sikre 
overholdelse af støjkravene ved hjælp af facadeisolering, lydisolerende 
vinduer eller lign.  
 
De steder hvor facadestøjniveauet overstiger 58 dB ved hotelværelser, 
skal der stilles krav til vinduernes lydisolation, således at det indendørs 
støjniveau med lukkede vinduer ikke overstiger Lden = 33 dB. Ved etable-
ring af fuld klimastyring i hotelværelser, forventes kravet til det indendørs 
støjniveau med åbentstående vindue at bortfalde. 
 
Der er ligeledes foretaget beregninger af støjniveauet på de udendørs 
opholdsarealer, og disse beregninger viser, at støjgrænsen på Lden 58 dB 
er overholdt på tagflader og tagterrasser. 
 
Miljøstatus/miljøforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag 
Området er i dag ubebygget men er omfattet af gældende Lokalplan nr. 
1000 der udlægger området til blandet bolig og erhverv. Der er derfor 
ingen konkrete byggerier som bliver påvirket af trafikstøj. 
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Regulerende lovgivning 
Planlovens (Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. december 2015) § 15 og 
§ 15a omfatter bestemmelser om støjhensyn ved udlæg af arealer til 
støjfølsom anvendelse. 
 
Følgende vejledninger fra Miljøstyrelsen fastsætter vejledende grænse-
værdier for støjbelastning af støjfølsom arealanvendelse samt retnings-
linjer for måling, beregning og vurdering af støj fra veje: 
 

 Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007, Støj fra veje 
 Vejdirektoratets og Miljøstyrelsens Rapport 434-2013, Nord2000 – 

beregning af vejtrafikstøj i Danmark 
 
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for veje fremgår af Miljøstyrel-
sens vejledning 4/2007: "Støj fra veje". De vejledende grænseværdier for 
trafikstøj er beregnet til planlægningsbrug og gælder for udlægning af 
nye støjfølsomme områder langs eksisterende veje. Nedenstående Ta-
bel 1 viser en oversigt over de vejledende grænseværdier. 
 

Vejledende grænseværdier for trafikstøj 

Områdetype Veje 

Rekreative områder i det åbne land, 
sommerhusområder, campingpladser 
o.l. 

Lden = 53 dB 

Boligområder, børnehaver, vuggestu-
er, skoler og undervisningsbygninger, 
plejehjem, hospitaler o.l. Desuden ko-
lonihaver, udendørs opholdsarealer og 
parker. 

Lden = 58 dB 

Hoteller, kontorer mv. Lden = 63 dB 

Tabel 1 - Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra veje. Støjgrænserne 
gælder for såkaldt "frit felt", dvs. uden indregning af en lydrefleksion fra boligens egen 
facade. 
 
De vejledende støjgrænser er udtrykt ved indikatoren Lden 
(day/evening/night level). Ved bestemmelse af Lden vægter støjen fra tra-
fikken om aftenen og om natten mere end støjen om dagen. Således til-
lægges støjen om aftenen +5 dB for perioden kl. 19-22 og +10 dB for 
natperioden kl. 22-07. 
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For udendørs opholdsarealer er det grænseværdien Lden ≤ 58 dB, der 
skal overholdes. For hoteller og kontorerhverv er det grænseværdien 
Lden ≤ 63 dB, der skal overholdes. 
 
Miljømål, internationale, nationale og lokale 
I Kommuneplan 2017 er der medtaget generelle rammebestemmelser 
vedrørende støj: 
 

 Inden for støjbelastede områder kan der ikke udlægges arealer til 
støjfølsom anvendelse eller ske ændring af eksisterende anven-
delse, medmindre den fremtidige anvendelse – gennem af-
skærmningsforanstaltninger og/eller isolering af bebyggelse – kan 
sikres mod eksterne støjgener og mod vibrationer fra jernbaner. 
Samme krav gælder i forbindelse med enkelttilladelser til støjføl-
som bebyggelse. 

 
Rammerne indeholder desuden detaljerede støjbestemmelser for Aarhus 
Kommune. Støjbestemmelser udstikker rammerne for, at der i detailplan-
lægningen (lokalplaner m.m.), i forbindelse med enkelttilladelser til be-
byggelse og ved miljøgodkendelse træffes de konkrete bestemmelser 
om støjniveauer og eventuelle støjdæmpende foranstaltninger. 
 
Bestemmelserne indebærer, at en lokalplan for det aktuelle område, der 
udlægges til erhvervsformål, herunder hotel, skal sikre, at det udendørs 
støjniveau ikke overstiger støjgrænserne som tager udgangspunkt i Mil-
jøstyrelsens vejledende grænseværdier. 
 
Vurdering af 0-alternativ 
0-alternativet medfører at området kan udnyttes i overensstemmelse 
med bestemmelserne i Lokalplan nr. 1000, som ligeledes udlægger om-
rådet til bolig- og erhvervsområde. Lokalplan nr. 1000 muliggør bebyg-
gelse i op til kote 52.5 (DVR90) og 14 etager. 

Støjpåvirkningen fra trafikstøj vurderes at være omtrent den samme ved 
0-alternativet som ved en gennemførelse af Lokalplan nr. 1104. 
 
Vurdering af konsekvenserne af planerne i og uden for området 
Lokalplanområdet bliver primært belastet med vejtrafikstøj fra Bernhardt 
Jensens Boulevard og i mindre grad Irma Pedersens Gade, der løber 
hhv. vest og nord for lokalplanområdet. I beregningen er ikke medregnet 
trafikstøjbelastningen fra den mindre sidegade placeret øst for byggeriet, 
da trafikintensiteten og hastigheden her forventes at være meget lav. 
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I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 1104, har MOE foretaget 
en beregning af den eksterne støj fra de omgivende veje på byggeriets 
facader og på udendørs opholdsarealer. 
 
Forudsætninger 
Der er foretaget en beregning af vejstøjen på facader af det fremtidige 
byggeri og på de udendørs opholdsarealer. Beregningerne er udført iht. 
Miljøstyrelsens Vejledning 4/2007 ”Støj fra veje”. Beregningen er udført 
efter metoden ”Nord2000” med beregningssoftwaren SoundPLAN®. 
 
I beregningerne er anvendt nedenstående trafikale forudsætninger, der 
er udleveret af Trafik og Veje, Aarhus Kommune. 
 
Vej Sted ÅDT Hastighed Fordeling 

Bernhardt Jen-
sens Boulevard 

Nord for Irma 
Pedersens Gade 13.000 køretøjer 50 km/t DK type E 

Bernhardt Jen-
sens Boulevard 

Syd for Irma 
Pedersens Gade 11.000 køretøjer 50 km/t DK type E 

Irma Pedersens 
Gade 

Ved tilkørsel til 
Ø4* 2.000 køretøjer 30 km/t DK type E 

Tabel 2 - Trafikale forudsætninger. 

*Efter aftale med Trafik og Veje, Aarhus Kommune, er der regnet med at trafikintensite-
ten for Irma Pedersens Gade falder med 500 køretøjer, hver gang der passeres en 
bygning på Ø4. 
 
Resultater 
Ud fra de opstillede forudsætninger er vejstøjen beregnet på facaderne 
af de fremtidige bygninger. Resultaterne fremgår af figurerne herunder.  
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Figur 25 – Beregning af vejstøj på den nord- og vestvendte facade. 
 

 
Figur 26 - Beregning af vejstøj på den syd- og østvendte facade. 
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Beregningerne viser, at støjbelastningen fra vejstøj være større end 63 
dB på de nederste etager af byggeriet. Hvis arealerne her skal anvendes 
til støjfølsom anvendelse (hotel) vil det være nødvendigt at sikre over-
holdelse af støjkravene ved hjælp af facadeisolering, lydisolerende vin-
duer eller lign.  
 
De steder hvor facadestøjniveauet overstiger 58 dB ved hotelværelser, 
skal der stilles krav til vinduernes lydisolation, således at det indendørs 
støjniveau med lukkede vinduer ikke overstiger Lden = 33 dB. Ved etable-
ring af fuld klimastyring i hotelværelser, forventes kravet til det indendørs 
støjniveau med åbentstående vindue at bortfalde. 
 
Der er ligeledes foretaget beregninger af støjniveauet på de udendørs 
opholdsarealer, og disse beregninger viser, at støjgrænsen på Lden 58 dB 
er overholdt på tagflader og tagterrasser. 
 
Der er ligeledes foretaget en undersøgelse at støjniveauet på tagflader-
ne af bygningen. Beregningen er foretaget i højden 1,5 m over færdigt 
altangulv for hver etage, og resultatet af beregningen fremgår af Figur 27 
herunder. 
 

 
Figur 27 - Beregning af vejstøj på udendørs opholdsarealer. Beregningshøjde: 1,5 m på 
hver tagterrasse. 
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Som det fremgår af beregningsresultatet er støjgrænsen for vejstøj over-
holdt på langt størstedelen af de udendørs opholdsarealer på taget samt 
øvrige tagflader af bygningen. 
 
Afværgeforanstaltninger 
Beregningerne viser, at støjbelastningen fra vejstøj vil være større end 
63 dB på de nederste etager af byggeriet. Hvis arealerne her skal an-
vendes til støjfølsom anvendelse vil det være nødvendigt at sikre over-
holdelse af støjkravene ved hjælp af facadeisolering, lydisolerende vin-
duer eller lign.  
 
De steder hvor facadestøjniveauet overstiger 58 dB ved hotelværelser, 
skal der stilles krav til vinduernes lydisolation, således at det indendørs 
støjniveau med lukkede vinduer ikke overstiger Lden = 33 dB. Ved etable-
ring af fuld klimastyring i hotelværelser, forventes kravet til det indendørs 
støjniveau med åbentstående vindue at bortfalde. 
 
Beskrivelse af kumulative effekter 
Der vurderes ikke at være kumulative effekter. 
 
Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden 
Der vurderes ikke at være tekniske mangler eller manglende viden ved 
vurdering af trafikstøj. 
 
Forslag til overvågning 
Der vurderes ikke at være et egentligt behov for overvågning af støjpå-
virkning fra trafik. 
 
Udviklingen i trafikmængden i området vil dog - som på resten af vejnet-
tet - blive fulgt gennem periodiske trafiktællinger. 
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8.6 Byarkitektur – påvirkning af byens skyline og den 
kystnære del af byzonen (11.3, 11.4 og 11.5 - 
Byarkitektur)  

 
Konklusion 
Som en del af højhuskonsekvensvurderingen er der udarbejdet visualise-
ringer af den planlagte bebyggelse i relation til omgivelserne, og på bag-
grund af disse er der foretaget en vurdering af den planlagte bebyggel-
ses påvirkning af byens skyline og den kystnære del af byzonen.  
 
Samlet set er der i forbindelse med miljøvurderingen udarbejdet visuali-
seringer fra 11 standpunkter: 
 
1 – For enden af Oddervej 
2 – Ved Dokk1 
3 – Ved sydsiden af Bassin 7 - øst 
4 – Ved sydsiden af Bassin 7 – vest 
5 – Fra Havneholmen langs kanalen 
6 – Fra Jette Tikjøbs Plads langs Bernhardt Jensens Boulevard 
7 – Fra Langelinieparken 
8 – Fra Den Permanente 
9 – Fra Aarhus Bugt 
10 – Fra Ringgadebroen 
11 – Fra Genvejen 
 
Heraf belyser standpunkterne 1, 2, 8, 9, 10 og 11 særligt planernes ind-
virkning på byarkitekturen, herunder påvirkning af byens skyline samt af 
den bynære del af kystzonen.  
 
Lokalplanens byggemuligheder fastholder strukturen i området med kar-
rélignende bebyggelse omkring smalle gaderum, som var en del af ho-
vedgrebet i udviklingsplanen for området, og som også var fastlagt i Lo-
kalplan nr. 1000. 
 
Bygningen er udformet så den i en spiralform hæver sig fra terræn til det 
højeste punkt. På denne måde vil bygningen indpasse sig til de omkring-
liggende bygningers udtryk, herunder både Nicolinehus vest for planom-
rådet og AARhus yderst på Ø4, øst for planområdet. 
 
Særligt fra syd, øst og nord vil denne udformning i samspil med nabo-
bebyggelserne bidrage til at der skabes et blødere og mere sammen-
hængende udtryk i byens skyline.  
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Fra både Dokk1, Den Permanente og fra Aarhus Bugt vil den planlagte 
bebyggelses op- og nedtrapning indgå i en sammenhæng med de om-
kringliggende bygninger, hvor højderne på bygningerne i høj grad vil fly-
de over i hinanden og dermed skabe en sammenhæng i byens silhuet.  
 
Set fra syd fra enden af Oddervej samt fra vest ved både Ringgade-
broen og fra Genvejen vil det primært være den øverste del af bebyggel-
sen som vil være synlig. Fra disse vinkler vil den planlagte bebyggelse 
fremstå som en mere selvstændig bygning og indgå i serien af mere soli-
tært fremtrædende bygningselementer som markerer sig i byens skyline, 
herunder Nicolinehus, AARhus og Lighthouse. 
 
Miljøstatus/miljøforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag 
Området er i dag ubebygget, men er omgivet af høj bebyggelse som en-
ten er opført eller som er under opførelse. Der findes derfor ikke i dag 
bebyggelse inden for planområdet, som påvirker byens skyline. 
 
Regulerende lovgivning 
Ifølge Planlovens § 16, stk. 3 og 4 stilles der krav om en vurdering af på-
virkningen af den kystnære del af byzonen. Der skal oplyses om den vi-
suelle påvirkning af omgivelserne og angives en begrundelse for byggeri, 
der overstiger 8,5 m i højden. 
 
Der er ikke nogen fastsatte lovkrav til den arkitektoniske udformning af 
bygninger samt deres tilpasning til det omgivende miljø m.m. Byggeloven 
og det tilhørende bygningsreglement fastlægger alene krav, der har tek-
nisk karakter i forhold til bygningers udformning. 
 
Miljømål, internationale, nationale og lokale 
Som en del af Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune gælder ’Høj-
huspolitik for Aarhus Kommune’.  
 
I højhuspolitikken er der udpeget områder, hvor højhuse er uønskede, og 
områder hvor højhuse ikke som udgangspunkt kan afvises. I Aarhus 
Kommune kategoriseres et højhus som bebyggelser der overstiger 6 
etager.  
 
Lokalplanen omhandler et areal hvor høje huse ikke som udgangspunkt 
afvises. Det indgår i højhuspolitikken, at såfremt der planlægges for høj-
huse, skal der udarbejdes en konsekvensanalyse, der skal indgå i miljø-
vurderingen af lokalplanen. 
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Vurdering af 0-alternativ 
0-alternativet vil medføre en gennemførelse af Lokalplan nr. 1000, som 
muliggør bebyggelse i op til kote 52.5 (DVR90) og 14 etager. Placerin-
gen og udformningen af bebyggelsen vil overordnet være tilsvarende 
den bebyggelse som planlægges i Lokalplan nr. 1104.  
 
Højden af bebyggelsen vil i 0-alternativet vil være ca. 24 meter lavere, og 
påvirkningen af byens skyline vil derfor være mindre ved en gennemfø-
relse af 0-alternativet. 
 
For at belyse 0-alternativets indvirkning på byens skyline, er der desuden 
udarbejdet to visualiseringer af 0-alternativet. Disse er indsat herunder 
og er udarbejdet på samme måde som visualiseringerne som beskriver 
den planlagte bebyggelse, beskrevet i det efterfølgende afsnit. 
 
På visualiseringerne er volumenmodellen af det aktuelle projektet vist 
med grå farve med markering af etagedæk, mens lokalplanlagte, men 
endnu ikke opførte bygninger er vist som byggemuligheder jf. de lokal-
planer, som er gældende for de enkelte bebyggelser. Disse byggemulig-
heder er angivet som semi-transparente voluminer i jordfarver, og med 
markering af etagedæk. 
 
 
Fotostandpunkt 2 – Ved Dokk1 

 

Figur 28 - Fotostandpunkt – Ved Dokk1 
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Fotostandpunkt 10 – Fra Ringgadebroen 

 

Figur 29 - Fotostandpunkt 10 – Fra Ringgadebroen 
 
Vurdering af konsekvenserne af planerne i og uden for området 
Lokalplanen er udarbejdet med det formål at muliggøre en etape af den 
nye bydel på Nordhavnen i Aarhus Ø. Planlægningen af området har 
som vision og mål, at der ved byomdannelse af de hidtidige havnearea-
ler kan skabes en samlet ny bydel med en markant bymæssig højde og 
tæthed.  
 
Lokalplanen muliggør opførelse af en etagebebyggelse der i en spiral-
form strækker sig op til kote 78.0 og dermed en højde på op til ca. 75,5 
meter over terræn. 
 
Med henblik på at vurdere planernes påvirkninger af omgivelserne, både 
langt fra og tæt på, er der udarbejdet visualiseringer fra 11 standpunkter: 
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1 – For enden af Oddervej 
2 – Ved Dokk1 
3 – Ved sydsiden af Bassin 7 - øst 
4 – Ved sydsiden af Bassin 7 – vest 
5 – Fra Havneholmen langs kanalen 
6 – Fra Jette Tikjøbs Plads langs Bernhardt Jensens Boulevard 
7 – Fra Langelinieparken 
8 – Fra Den Permanente 
9 – Fra Aarhus Bugt 
10 – Fra Ringgadebroen 
11 – Fra Genvejen 
 
Heraf belyser standpunkterne 1, 2, 8, 9, 10 og 11 særligt planernes ind-
virkning på byarkitekturen, herunder påvirkning af byens skyline samt af 
den bynære del af kystzonen.  
 
Visualiseringerne relateret til skyline og kystzonen er udarbejdet på bag-
grund af fotos fra følgende standpunkter: 
 

 
Figur 30 – Oversigtskort med fotostandpunkter langt fra planområdet. 
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Visualiseringerne er udarbejdet som fotomatch på baggrund af fotos fra 
området opmålt med højpræcisions landmåler GPS. Projektet er indar-
bejdet ved hjælp af det benyttede koordinatsystem for opmålingerne. 
 
På visualiseringerne er volumenmodellen af det aktuelle projektet vist 
med grå farve og en markering af facadeelementer, mens lokalplanlag-
te, men endnu ikke opførte bygninger er vist som byggemuligheder jf. de 
lokalplaner, som er gældende for de enkelte bebyggelser. Disse bygge-
muligheder er angivet som semi-transparente voluminer i jordfarver, og 
med markering af etagedæk. 
 
Visualiseringerne er desuden vedlagt Miljørapporten som bilag 5.  
 
Fotostandpunkt 1 – For enden af Oddervej 

 

Figur 31 - Fotostandpunkt 1 – For enden af Oddervej 
 
Fra denne vinkel vil den planlagte bebyggelse være delvist synlig som en 
del af byens skyline, og vil fremstå som en trekantet top der markerer sig 
i forhold til den lavere foranliggende bebyggelse. Den nye bebyggelse vil 
dog være lavere end en stor del af havnens byggerier, som fortsat vil 
dominere bybilledet fra denne vinkel.  
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Fotostandpunkt 2 – Ved Dokk1 

 

Figur 32 - Fotostandpunkt 2 – Ved Dokk1 
 
Set fra Dokk1 vil bygningen være markant synlig, da den ligger lige ud til 
Bassin 7 og der alene er lave bebyggelser og anlæg på Pier 3 mellem 
standpunktet og planområdet.  
 
Bebyggelsen vil dog indgå i en samlet helhed mellem særligt Nicolinehus 
og AARhus karréen. De tre byggerier vil blive opført med et ensartet 
formsprog med en gradvis op- og nedtrapning af bygningskroppene, 
hvilket giver en bølgende effekt i det samlede udtryk. Byens skyline vil 
derfor fra denne vinkel få en blødere, sammenhængende karakter frem 
for bebyggelse der fremstår med solitære tårnmotiver med forskellige 
udtryk.  
 
Den mest markante bygning i byens skyline vil fortsat være tårnbebyg-
gelsen til Lighthouse, som vil markere sig tydeligt centralt i billedet.  
 



 

 75/116 

Fotostandpunkt 8 – Fra Den Permanente 

 

Figur 33 - Fotostandpunkt 8 – Fra Den Permanente 
 
Fra Den Permanente fremstår bebyggelsen som en del af den samlede 
bebyggelse på Aarhus Ø. Tårnbebyggelsen, som opføres efter Lokalplan 
nr. 815, fremstår som en markant afslutning på området mod Bugten 
mens Nicolinehus afslutter Aarhus Ø’s skyline i den modsatte ende.  
 
Fra dette standpunkt fremstår ligeledes sammenhængen i bygningsud-
trykkene mellem særligt den planlagte bebyggelse og Nicolinehus. Beg-
ge bebyggelser trapper op mod hinanden og ned mod omgivelserne, så 
der skabes en blødere skyline og bygningerne komplementerer hinanden 
i udtrykket.  
 
Den planlagte bebyggelses højde vil samtidig svare til højden på Z-huset 
hvor de to bygningers silhuet rammer hinanden, således at byggerierne 
tilsammen skaber en glidende overgang og får dem til at fremstå som en 
sammenhængende bevægelse. 
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Fotostandpunkt 9 – Fra Aarhus Bugt 

 

Figur 34 - Fotostandpunkt 9 – Fra Aarhus Bugt 
 
Set fra Aarhus Bugt vil bebyggelsen meget klart indskrive sig i den sam-
lede skyline for Aarhus Ø. 
 
Fra denne vinkel fremstår særligt den planlagte bebyggelse, AARhus og 
Havneholmen som en del af samme formsprog hvor bygningerne grad-
vist trapper op og ned. AARhus karréen, længst til venstre, vil fremstå 
højest og trappe ned centralt i karréen. Herfra trapper den op igen i en 
vinkel som går over i tårnbebyggelsen på Ø4 og videre over i den høje-
ste del af bebyggelsen inden for planområdet. Herfra trapper bebyggel-
sen igen ned og via den planlagte bebyggelses spiralform vil bygningens 
højde ramme toppen af Havneholmen, som igen trapper ned mod bug-
ten.  
 
Den mest markante bebyggelse set fra denne vinkel vil dog fortsat være 
tårnbebyggelsen til Lighthouse, da denne er den klart højeste bygning i 
området. 
 



 

 77/116 

Fotostandpunkt 10 – Fra Ringgadebroen 

 

Figur 35 - Fotostandpunkt 10 – Fra Ringgadebroen 
 
Set fra Ringgadebroen vil det særligt være den øverste del af bebyggel-
sen, der vil kunne ses i byens skyline. Bebyggelsen vil her ses fra en 
vinkel, så den i højere grad fremstår som et tårnmotiv og med en lavere, 
terrasserende del bagved. Umiddelbart til venstre for den planlagte be-
byggelse ses Nicolinehus tydeligt i byens skyline, ligesom også tårnbe-
byggelsen til Lighthouse, umiddelbart til højre for bebyggelsen, vil frem-
stå markant. 
 
På trods af den planlagte bebyggelses højde vil den fremstå en del lave-
re end eksempelvis AROS og Scandinavian Center, som udgør væsent-
lige elementer i byens skyline set fra denne synsvinkel.  
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Fotostandpunkt 11 – Fra Genvejen 

 

Figur 36 - Fotostandpunkt 11 – Fra Genvejen 
 
Set fra Genvejen vil bebyggelsen kunne ses som et element i det fjerne, 
og også fra denne vinkel vil bebyggelsen i høj grad fremstå som et tårn-
motiv. Den planlagte bebyggelse vil ikke adskille sig væsentligt fra eks. 
Nicolinehus og Ceres Panorama. 
 
Generel vurdering af planernes påvirkning af byens skyline 
Som en del af højhuskonsekvensvurderingen er der på baggrund af 
ovenstående visualiseringer, foretaget en generel vurdering af højhus-
bebyggelsens indflydelse på byens skyline, samt bygningens proportio-
ner og indpasning i stedets bebyggelsesmønstre. 
 
Lokalplanens byggemuligheder fastholder strukturen i området med kar-
rélignende bebyggelse omkring smalle gaderum, som var en del af ho-
vedgrebet i udviklingsplanen for området, og som også var fastlagt i Lo-
kalplan nr. 1000. 
 
Bygningen er udformet så den i en spiralform hæver sig fra terræn til det 
højeste punkt. På denne måde vil bygningen indpasse sig til de omkring-
liggende bygningers udtryk, herunder både Nicolinehus vest for planom-
rådet og AARhus yderst på Ø4, øst for planområdet. 
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Særligt fra syd, øst og nord vil denne udformning i samspil med nabobe-
byggelserne bidrage til at der skabes et blødere og mere sammenhæn-
gende udtryk i byens skyline.  
 
Fra både Dokk1 (2), Den Permanente (8) og fra Aarhus Bugt (9) vil den 
planlagte bebyggelses op- og nedtrapning indgå i en sammenhæng med 
de omkringliggende bygninger, hvor højderne på bygningerne i høj grad 
vil flyde over i hinanden og dermed skabe en sammenhæng i byens sil-
huet.  
 
Set fra syd fra enden af Oddervej (1) samt fra vest ved både Ringgade-
broen (19) og fra Genvejen (11) vil det primært være den øverste del af 
bebyggelsen som vil være synlig. Fra disse vinkler vil den planlagte be-
byggelse fremstå som en mere selvstændig bygning og indgå i den seri-
en af mere solitært fremtrædende bygningselementer som markerer sig i 
byens skyline, herunder Nicolinehus, AARhus og Lighthouse.  
 
Afværgeforanstaltninger 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger vedrørende 
byens skyline. 
 
Beskrivelse af kumulative effekter 
Den planlagte bebyggelse vil sammen med de øvrige omkringliggende 
bygninger og det øvrige fremtidige byggeri på Aarhus Ø bidrage til at 
skabe et nyt bymæssigt udtryk i området. Den planlagte bebyggelse bi-
drager til en kumulativ effekt i forening med den øvrige planlagte og mu-
lige bebyggelse i området. Dette er dog i overensstemmelse med den 
gældende planlægning, der netop afspejler ønsket om et nyt og tæt ur-
bant udtryk. 
 
Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden 
Det vurderes ikke, at der mangler viden som grundlag for vurdering af de 
arkitektoniske effekter af byens skyline. Det bemærkes, at der på visuali-
seringer er naturlige begrænsninger for muligheden af en helt virkelig-
hedstro gengivelse af et planlagt byggeri. De udarbejdede visualiseringer 
vurderes på den baggrund at give tilfredsstillende resultat. 
 
Forslag til overvågning 
Der vurderes ikke at være behov for at overvåge planernes påvirkning af 
byens skyline. 
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8.7 Byarkitektur – påvirkning af lokalområdet, herun-
der udsigt og indblik (11.1, 11.2 og 11.6 – Byrum 
ved foden af det høje hus) 

 
Konklusion 
Som en del af højhuskonsekvensvurderingen er der udarbejdet visualise-
ringer af den planlagte bebyggelse i relation til omgivelserne, og på bag-
grund af disse er der foretaget en vurdering af den planlagte bebyggel-
ses skala og indpasning i det nære byrum.  
 
Samlet set er der i forbindelse med miljøvurderingen udarbejdet visuali-
seringer fra 11 standpunkter: 
 
1 – For enden af Oddervej 
2 – Ved Dokk1 
3 – Ved sydsiden af Bassin 7 - øst 
4 – Ved sydsiden af Bassin 7 – vest 
5 – Fra Havneholmen langs kanalen 
6 – Fra Jette Tikjøbs Plads langs Bernhardt Jensens Boulevard 
7 – Fra Langelinieparken 
8 – Fra Den Permanente 
9 – Fra Aarhus Bugt 
10 – Fra Ringgadebroen 
11 – Fra Genvejen 
 
Heraf belyser standpunkterne 3, 4, 5, 6 og 7 særligt planernes indvirk-
ning på nærområdet.  
 
Herudover er der foretaget en generel vurdering af byrummet ved foden 
af det høje hus i forhold til bl.a. basens facade og dens indvirkning på 
bydelens liv, herunder om den fremmer eller begrænser et aktivt liv i det 
åbne byrum. Samtidig er der foretaget en vurdering af den planlagte be-
byggelses skala og rummets afgrænsning, samt foretaget en vurdering 
af højhusets materialevalg, adgang, dets funktion samt muligheder for 
bydelens sociale liv. 
 
Generel vurdering af byrum ved foden af det høje hus 
Samlet set vil den planlagte bebyggelse indgå i en nyt samlet byrum om-
kring Bassin 7 med en koncentreret bygningsmasse med stor tæthed og 
højde.  
 
Set fra sydsiden af Bassin 7 vil bebyggelsen fremstå som en markant del 
af byrummet, særligt da den ligger helt ud til Bassin 7, og der alene er 
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hhv. vandareal og vejarealer mellem standpunktet og bebyggelsen. Be-
byggelsens udformning med en gradvis optrapning vil dog medvirke til at 
indpasse den i konteksten med eks. Nicolinehus og samtidig i forhold til 
tårnmotiverne på både Ø4 og Lighthouse.  
 
Fra både øst ved Havneholmen og fra nord ved Jette Tikjøbs Plads fal-
der bebyggelsen i højere grad ind et gadeforløb med markante bygnin-
ger på begge sider, og vil derfor ikke adskille sig væsentligt fra nabobyg-
ningerne. Bygningens udformning med trappeforløbet langs facaden bi-
drager til at opbryde skalaen i facadeudtrykket.  
 
Set fra vest ved Langelinieparken vil den mest fremtrædende del af be-
byggelsen kunne ses. Bygningen vil adskille sig fra den nærmeste nabo-
bebyggelse langs den nordlige del af Bernhardt Jensens Boulevard, men 
vil have et volumen og en højde som i højere grad svarer til Nicolinehus.  
 
Lokalplanens byggemuligheder fastholder generelt strukturen i området 
med karrélignende bebyggelse omkring smalle gaderum, som var en del 
af hovedgrebet i udviklingsplanen for området, og som også var fastlagt i 
Lokalplan nr. 1000.  
 
På samme måde vil en gennemførelse af lokalplanen medføre, at der 
langs Bassin 7 sikres adgang til promenadeforløbet langs bassinkanten, 
som leder fodgængere og cyklister ud på øen og mod teateret og havne-
badet. Samtidig vil der foran den planlagte bebyggelse blive sikret yderli-
gere en stiforbindelse forbi bebyggelsen, så der sikres endnu bedre til-
gængelighed for bløde trafikanter. Dette vil medføre en øget tilgængelig-
hed til områdets øvrige rekreative funktioner. 
 
Yderligere skabes der inden for lokalplanområdet helt nye rekreative mu-
ligheder, som vil være tilgængelige for alle områdets brugere og besø-
gende. Eksempelvis sikres der med lokalplanen et samlet fodgængerfor-
løb, som løber fra terræn og via bebyggelsens tagflade til bebyggelsens 
øverste punkt, som indeholder et udsigtspunkt. Dette forløb indeholder 
også et stort samlet opholdsareal på tagfladen centralt i bebyggelsen, 
som vil være offentligt tilgængeligt. 
 
Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser omkring bebyggelsens 
udseende og materialer samt karakteren af bebyggelsens stueetage. 
Disse bestemmelser medfører, at bebyggelsen får et samlet facadeud-
tryk for hele bygningen og understreger yderligere bygningens funktion 
som en samlet struktur, der ud over en bygning også bliver et byrum. 
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For facaderne i stueetagen mod særligt vest og syd, sikrer lokalplanen 
desuden, at disse etableres med en stor andel af glas som skaber indblik 
til bebyggelsens funktion, hvilket bidrager til at skabe en åbenhed i be-
byggelsens nederste del. Samtidig sikrer lokalplanen, at der i stueetagen 
placeres publikumsorienterede funktioner som eksempelvis foyer-, re-
staurationsfunktioner og lign. som kan bidrage til bylivet omkring bebyg-
gelsen.  
 
Langs den sydlige facade af bygningen mod Bassin 7 vil der blive etable-
ret et forareal, hvor der bl.a. kan etableres beplantning, anlæg til ophold, 
udeservering og lign. som yderligere vil bidrage til bylivet. 
 
Indblik  
Den overordnede struktur i området medfører, at der kan komme ind-
bliksgener mellem de enkelte bebyggelser på øen. Der er generelt stor 
afstand mellem bebyggelsen inden for planområdet og bebyggelserne 
hhv. syd, vest og nord for området, mens afstanden til nabobebyggelsen 
mod øst vil være forholdsvis kort. 
 
På den baggrund vurderes indbliksgenerne at være størst i forhold til na-
bobebyggelsen mod øst, mens der i forhold til de øvrige nabobebyggel-
ser vil være relativt få indbliksgener.  
 
Lokalplanen fastlægger bestemmelser omkring bebyggelsens omfang og 
placering som medfører, af afstanden mellem den planlagte bebyggelse 
og nabobebyggelsen vil være mindst i de nederste etager, og derefter 
trækkes bebyggelsen tilbage, så afstanden til nabobebyggelsen bliver 
større højere oppe. På den måde vil indbliksgenerne mellem bebyggel-
serne mindskes. 
 
Samtidig fastlægger lokalplanen bestemmelser omkring andelen af glas i 
stueetagens facader, med henblik på at sikre en åbenhed mod omgivel-
serne. Andelen af glas skal jf. lokalplanen være størst mod syd og vest, 
mens det i den østlige facade er reduceret. Dette vil ligeledes medvirke 
til at mindske indbliksgenerne i forhold til naboområderne. 
 
Refleksioner 
Med lokalplanen sikres det at, der ikke må benyttes reflekterende mate-
rialer til hverken facader eller tage, og på den baggrund vurderes der 
ikke at være refleksionsgener i forbindelse med en gennemførelse af lo-
kalplanen.  
 
Udformningen af bebyggelsen vurderes ikke at medføre refleksionsgener 
der adskiller sig væsentligt fra andre lignende byggerier. 
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Miljøstatus/miljøforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag 
Området er i dag ubebygget, men er omgivet af høj bebyggelse som en-
ten er opført eller som er under opførelse. Der findes derfor ikke i dag 
bebyggelse inden for planområdet, som påvirker byarkitekturen i lokal-
området. 
 
Regulerende lovgivning 
Der er ikke nogen fastsatte lovkrav til den arkitektoniske udformning af 
bygninger samt deres tilpasning til det omgivende miljø m.m. Byggeloven 
og det tilhørende bygningsreglement fastlægger alene krav, der har tek-
nisk karakter i forhold til bygningers udformning. 
 
Miljømål, internationale, nationale og lokale 
Som en del af Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune gælder ’Høj-
huspolitik for Aarhus Kommune’.  
 
I højhuspolitikken er der udpeget områder, hvor højhuse er uønskede, og 
områder hvor højhuse ikke som udgangspunkt kan afvises. I Aarhus 
Kommune kategoriseres et højhus som bebyggelser der overstiger 6 
etager.  
 
Lokalplanen omhandler et areal hvor høje huse ikke som udgangspunkt 
afvises. Det indgår i højhuspolitikken, at såfremt der planlægges for høj-
huse, skal der udarbejdes en konsekvensanalyse, der skal indgå i miljø-
vurderingen af lokalplanen. 
 
Vurdering af 0-alternativ 
0-alternativet vil medføre en gennemførelse af Lokalplan nr. 1000, som 
muliggør bebyggelse i op til kote 52.5 (DVR90) og 14 etager. Placerin-
gen og udformningen af bebyggelsen vil overordnet være tilsvarende 
den bebyggelse som planlægges i Lokalplan nr. 1104.  
 
Bebyggelsen i Lokalplan nr. 1000 har et mindre fodaftryk end den plan-
lagte bebyggelse. Dette medfører at strædet mellem de to bebyggelser 
vil være bredere ved en gennemførelse af Lokalplan nr. 1000 i forhold til 
Lokalplan nr. 1104. 
 
For at belyse 0-alternativets indvirkning på lokalområdet, er der udarbej-
det to visualiseringer af 0-alternativet. Disse er indsat herunder og er ud-
arbejdet på samme måde som visualiseringerne som beskriver den plan-
lagte bebyggelse, beskrevet i det efterfølgende afsnit. 
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På visualiseringerne er volumenmodellen af det aktuelle projektet vist 
med grå farve med markering af etagedæk, mens lokalplanlagte, men 
endnu ikke opførte bygninger er vist som byggemuligheder jf. de lokal-
planer, som er gældende for de enkelte bebyggelser. Disse byggemulig-
heder er angivet som semi-transparente voluminer i jordfarver, og med 
markering af etagedæk. 
 
Fotostandpunkt 3 – Ved sydsiden af Bassin 7 – øst 

 

Figur 37 - Fotostandpunkt 3 – Ved sydsiden af Bassin 7 - øst. 
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Fotostandpunkt 4 – Ved sydsiden af Bassin 7 – vest 

 

Figur 38 - Fotostandpunkt 4 – Ved sydsiden af Bassin 7 – vest. 
 
Vurdering af konsekvenserne af planerne i og uden for området 
Lokalplanen er udarbejdet med det formål at muliggøre en etape af den 
nye bydel på Nordhavnen i Aarhus Ø. Planlægningen af området har 
som vision og mål, at der ved byomdannelse af de hidtidige havnearea-
ler kan skabes en samlet ny bydel med en markant bymæssig højde og 
tæthed.  
 
Lokalplanen muliggør opførelse af en etagebebyggelse der i en spiral-
form strækker sig op til kote 78.0 og dermed en højde på op til ca. 75,5 
meter over terræn. 
 
Med henblik på at vurdere planernes påvirkninger af omgivelserne, både 
langt fra og tæt på, er der udarbejdet visualiseringer fra 11 standpunkter: 
 
1 – For enden af Oddervej 
2 – Ved Dokk1 
3 – Ved sydsiden af Bassin 7 - øst 
4 – Ved sydsiden af Bassin 7 – vest 
5 – Fra Havneholmen langs kanalen 
6 – Fra Jette Tikjøbs Plads langs Bernhardt Jensens Boulevard 
7 – Fra Langelinieparken 
8 – Fra Den Permanente 
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9 – Fra Aarhus Bugt 
10 – Fra Ringgadebroen 
11 – Fra Genvejen 
 
Heraf belyser standpunkterne 3, 4, 5, 6 og 7 særligt planernes indvirk-
ning på nærområdet, herunder udsigt og indblik.  
 
Visualiseringerne relateret til nærområdet er udarbejdet på baggrund af 
fotos fra følgende standpunkter: 
 

 
Figur 39 – Oversigtskort med fotostandpunkter nær ved planområdet. 
 
Visualiseringerne er udarbejdet som fotomatch på baggrund af fotos fra 
området opmålt med højpræcisions landmåler GPS. Projektet er indar-
bejdet ved hjælp af det benyttede koordinatsystem for opmålingerne. 
 
På visualiseringerne er volumenmodellen af det aktuelle projektet vist 
med grå farve og en markering af facadeelementer, mens lokalplanlagte, 
men endnu ikke opførte bygninger er vist som byggemuligheder jf. de 
lokalplaner, som er gældende for de enkelte bebyggelser. Disse bygge-
muligheder er angivet som semi-transparente voluminer i jordfarver, og 
med markering af etagedæk. 
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Visualiseringerne er desuden vedlagt Miljørapporten som bilag 5.  
 
Fotostandpunkt 3 – Ved sydsiden af Bassin 7 – øst 

 

Figur 40 - Fotostandpunkt 3 – Ved sydsiden af Bassin 7 - øst. 
 
Set fra denne vinkel vil den planlagte bebyggelse fremstå som en mar-
kant del af byrummet, særligt da den ligger helt ud til Bassin 7, og der 
alene er vandareal mellem standpunktet og bebyggelsen. 
 
Bebyggelsen indgår i en nyt samlet byrum omkring Bassin 7 med en 
koncentreret bygningsmasse med stor tæthed og højde. Til venstre i bil-
ledet ses Nicolinehus, som ligesom den planlagte bebyggelse, fremstår 
med en gradvist stigende bygningshøjde.  
 
Til højre for den planlagte bebyggelse ses de kommende karrébebyggel-
ser på Ø4 samt tårnbebyggelsen mellem dem. Foran bebyggelserne ses 
de mindre bygningsenheder som jf. Lokalplan nr. 1000 kan indeholde 
eks. caféer, restauranter og lign. Den planlagte bebyggelse vil have en 
markant højde som spiller op til nabobebyggelserne, herunder også 
AARhus karréen, som er under opførelse, umiddelbart uden for billedets 
højre side.  
 
På samme måde som de øvrige kommende byggerier langs Bassin 7 vil 
den planlagte bebyggelse blive opført med varierende bygningshøjde. 
Den højeste del af bygningen vil blive trukket væk fra facaden mod Bas-
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sin 7, således at der opstår en klar opdeling i bygningens udtryk med en 
lavere del mod promenaden og en højere del længere tilbage. 
 
Fotostandpunkt 4 – Ved sydsiden af Bassin 7 – vest 

 

Figur 41 - Fotostandpunkt 4 – Ved sydsiden af Bassin 7 – vest. 
 
Fra den inderste del af Bassin 7 vil bebyggelsen fremstå som et markant 
element og tydeligt markere ankomsten til Ø4. Umiddelbart uden for bil-
ledets venstre kant vil Nicolinehus desuden blive opført, og vil højde-
mæssigt spille op mod den planlagte bebyggelses volumen.  
 
Fra denne vinkel ses det tydeligt hvordan bygningen trapper opad i en 
spiralform, og den højeste del vil herfra opleves som et tårnmotiv. Dette 
tårnmotiv bliver suppleret af både tårnbebyggelsen længere ude på Ø4 
samt tårnet til Lighthouse, som ligeledes markerer sig tydeligt fra denne 
synsvinkel. 
 
Den planlagte bygnings hjørne vil desuden fremstå i en højde der om-
trent svarer til nabokarréens bageste del, således at der her skabes en 
højdemæssig sammenhæng mellem de to bygninger.  
 
Foran bygningerne ses de mindre bygningsenheder som jf. Lokalplan nr. 
1000 kan indeholde eks. caféer, restauranter og lign. Disse bygninger vil 
bidrage til at opbløde skalaen mellem de nye store bygningsvoluminer og 
Bassin 7. 
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Fotostandpunkt 5 – Fra Havneholmen langs kanalen. 

 

Figur 42 - Fotostandpunkt 5 – Fra Havneholmen langs kanalen. 
 
Set fra denne vinkel vil den planlagte bebyggelse fremstå som en sam-
menhængende del af bygningsstrukturen langs kanalen mellem Ø3 og 
Ø4.  
 
Bygningen vil hovedsageligt fremstå som en facade i rækken og den hø-
jeste del af bygningen vil ikke være synlig på grund af tårnbebyggelsen 
omfattet af Lokalplan nr. 1000, som samtidig vil være den mest markante 
bebyggelse, set fra denne vinkel.  
 
Den planlagte bebyggelses opbygning med trappeforløbet langs facaden 
opdeler bygningens udtryk og bidrager til at nedbryde dens skala. 
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Fotostandpunkt 6 – Fra Jette Tikjøbs Plads langs Bernhardt Jensens 
Boulevard 

 

Figur 43 - Fotostandpunkt 6 – Fra Jette Tikjøbs Plads langs Bernhardt Jensens Boule-
vard. 
 
Fra Jette Tikjøbs Plads for enden af Bernhard Jensens Boulevard vil den 
planlagte bebyggelse delvist blive skjult af Generationernes Hus, som 
ses forrest i billedet. 
 
På trods af den planlagte bebyggelses højde og volumen, vil den ikke 
adskille sig væsentligt fra de øvrige bebyggelser, der ligger omkring 
Bernhardt Jensens Boulevard, og bygningen vil derfor bidrage til at ska-
be et sammenhængende byrum omkring boulevarden. 
 
Bebyggelsens opbygning med trappeforløbet langs facaden og tilbage-
trækningen af bygningens højeste del, bidrager til nedbryde bygningens 
markante størrelse. Dermed vil bygningen, særligt i stueplan, generelt 
fremstå med en mindre skala end eksempelvis bygningerne på modsatte 
side af Bernhardt Jensens Boulevard.  
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Fotostandpunkt 7 – Fra parkeringspladsen ved Langelinieparken 

 

Figur 44 - Fotostandpunkt 7 – Fra parkeringspladsen ved Langelinieparken. 
 
Set fra parkeringspladsen ved Langelinieparken vil det være den mest 
markante del af den planlagte bebyggelse, som vil være synlig. En stor 
del af bebyggelsens base vil dog være skjult af den eksisterende bebyg-
gelse på modsatte side af Bernhardt Jensens Boulevard, men bygnin-
gens højeste del vil markere sig i billedet. 
 
Fra denne vinkel vil den planlagte bebyggelse fremstå højere end nabo-
bebyggelsen til venstre i billedet, mens den ikke vil adskille sig væsent-
ligt i højde og volumen fra Nicolinehus til højre i billedet. 
 
Generel vurdering af byrum ved foden af det høje hus 
Samlet set vil den planlagte bebyggelse indgå i en nyt samlet byrum om-
kring Bassin 7 med en koncentreret bygningsmasse med stor tæthed og 
højde.  
 
Set fra sydsiden af Bassin 7 (3 og 4) vil bebyggelsen fremstå som en 
markant del af byrummet, særligt da den ligger helt ud til Bassin 7, og 
der alene er hhv. vandareal og vejarealer mellem standpunkterne og be-
byggelsen. Bebyggelsens udformning med en gradvis optrapning vil dog 
medvirke til at indpasse den i konteksten med eks. Nicolinehus og sam-
tidig i tårnmotiverne på både Ø4 og Lighthouse.  
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Fra både øst ved Havneholmen (5) og fra nord ved Jette Tikjøbs Plads 
(6) falder bebyggelsen i højere grad ind et gadeforløb med markante 
bygninger på begge sider. Bygningens udformning med trappeforløbet 
langs facaden bidrager til at opbryde skalaen i facadeudtrykket.  
 
Set fra vest ved Langelinieparken (7) vil den mest fremtrædende del af 
bebyggelsen kunne ses. Bygningen vil adskille sig fra den nærmeste na-
bobebyggelse langs den nordlige del af Bernhardt Jensens Boulevard, 
men vil have et volumen og en højde som i højere grad svarer til Nicoli-
nehus.  
 
Lokalplanens byggemuligheder fastholder generelt strukturen i området 
med karrélignende bebyggelse omkring smalle gaderum, som var en del 
af hovedgrebet i udviklingsplanen for området, og som også var fastlagt i 
Lokalplan nr. 1000.  
 
På samme måde vil en gennemførelse af lokalplanen medføre, at der 
langs Bassin 7 sikres adgang til promenadeforløbet langs bassinkanten, 
som leder fodgængere og cyklister ud på øen og mod teateret og havne-
badet. Samtidig vil der foran den planlagte bebyggelse blive sikret yderli-
gere en stiforbindelse forbi bebyggelsen, så der sikres endnu bedre til-
gængelighed for bløde trafikanter. Dette vil medføre en øget tilgængelig-
hed til områdets øvrige rekreative funktioner. 
 
Yderligere skabes der inden for lokalplanområdet helt nye rekreative mu-
ligheder, som vil være tilgængelige for alle områdets brugere og besø-
gende. Eksempelvis sikres der med lokalplanen et samlet fodgængerfor-
løb, som løber fra terræn og via bebyggelsens tagflade til bebyggelsens 
øverste punkt, som indeholder et udsigtspunkt. Dette forløb indeholder 
også et stort samlet opholdsareal på tagfladen centralt i bebyggelsen, 
som vil være offentligt tilgængeligt. 
 
Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser omkring bebyggelsens 
udseende og materialer samt karakteren af bebyggelsens stueetage. 
Disse bestemmelser medfører, at bebyggelsen får et samlet facadeud-
tryk for hele bygningen og understreger yderligere bygningens funktion 
som en samlet struktur, der ud over en bygning også bliver et byrum. 
 
For facaderne i stueetagen mod særligt vest og syd, sikrer lokalplanen 
desuden, at disse etableres med en stor andel af glas, som skaber ind-
blik til bebyggelsens funktion, hvilket bidrager til at skabe en åbenhed i 
bebyggelsens nederste del. Samtidig sikrer lokalplanen, at der i stueeta-
gen placeres publikumsorienterede funktioner som eksempelvis foyer-, 
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restaurationsfunktioner og lign. hvilket kan bidrage til bylivet omkring be-
byggelsen.  
 
Langs den sydlige facade af bygningen mod Bassin 7 vil der blive etable-
ret et forareal, hvor der bl.a. kan etableres beplantning, anlæg til ophold, 
udeservering og lign. som yderligere vil bidrage til bylivet. 
 
Arealet mellem den planlagte bebyggelse og Bassin 7 kan eksempelvis 
indrettes som vist på nedenstående Figur 45.  
 

 
Figur 45 - Snittegning der viser hvordan arealet mellem bebyggelsen og Bassin 7 kan 
indrettes. 
 
På snittet ses hvordan arealet vil kunne indrettes med et udeareal i til-
knytning til hotelbebyggelsen samt et areal mellem bygningerne hvor der 
skabes en stiforbindelse med plads til både gående og cyklister. 
 
Indblik  
Den overordnede struktur i området medfører, at der kan komme ind-
bliksgener mellem de enkelte bebyggelser på øen. Der er generelt stor 
afstand mellem bebyggelsen inden for planområdet og bebyggelserne 
hhv. syd, vest og nord for området, mens afstanden til nabobebyggelsen 
mod øst vil være forholdsvis kort. 
 
På den baggrund vurderes indbliksgenerne at være størst i forhold til na-
bobebyggelsen mod øst, mens der i forhold til de øvrige nabobebyggel-
ser vil være relativt få indbliksgener.  
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Lokalplanen fastlægger bestemmelser omkring bebyggelsens omfang og 
placering som medfører, af afstanden mellem den planlagte bebyggelse 
og nabobebyggelsen vil være mindst i de nederste etager, og derefter 
trækkes bebyggelsen tilbage, så afstanden til nabobebyggelsen bliver 
større højere oppe. På den måde vil indbliksgenerne mellem bebyggel-
serne mindskes. 
 
Samtidig fastlægger lokalplanen bestemmelser omkring andelen af glas i 
stueetagens facader, med henblik på at sikre en åbenhed mod omgivel-
serne. Andelen af glas skal jf. lokalplanen være størst mod syd og vest, 
mens det i den østlige facade er reduceret. Dette vil ligeledes medvirke 
til at mindske indbliksgenerne i forhold til naboområderne. 
 
Refleksioner 
Med lokalplanen sikres det at, der ikke må benyttes reflekterende mate-
rialer til hverken facader eller tage, og på den baggrund vurderes der 
ikke at være refleksionsgener i forbindelse med en gennemførelse af lo-
kalplanen.  
 
Udformningen af bebyggelsen vurderes ikke at medføre refleksionsgener 
der adskiller sig væsentligt fra andre lignende byggerier. 
 
Afværgeforanstaltninger 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger pga. arki-
tektoniske forhold. 
 
Beskrivelse af kumulative effekter 
Bebyggelsen inden for planområdet vil sammen med de øvrige bygnin-
ger omkring det, bidrage til at skabe et helt nyt bymiljø i området omkring 
Bassin 7.  
 
Den planlagte bebyggelse bidrager dermed til en kumulativ effekt i for-
ening med den øvrige planlagte og mulige bebyggelse i området. Dette 
er dog i overensstemmelse med den gældende planlægning, der netop 
afspejler ønsket om et nyt og tæt urbant udtryk. 
 
Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden 
Det vurderes ikke, at der mangler viden som grundlag for vurdering af de 
arkitektoniske effekter. 
 
Forslag til overvågning 
Der vurderes ikke at være behov for overvågning af planernes arkitekto-
niske eller byrumsmæssige effekter. 
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8.8 Det lokale klima omkring byggeriet – skyggefor-
hold (9.1– Lokalt klima) 

 
Konklusion 
Projektets solforhold og skyggepåvirkning af de omkringliggende arealer 
er vurderet på baggrund af en række skyggediagrammer. Skyggepåvirk-
ningen er naturligt nok størst om morgenen og om aftenen samt i dagti-
merne i vinterperioden, hvor solen står lavere på himlen. 
 
På grund af bebyggelsens beliggenhed vil størstedelen af de skygger, 
som bebyggelsen kaster, ramme kanalerne nord og vest for området, 
samt vejarealet ved Bernhardt Jensens Boulevard og Irma Pedersens 
Gade. Herudover vil bebyggelsen vest for Bernhardt Jensens Boulevard 
og ved Thit Jensens Gade, nord for planområdet, i større eller mindre 
grad henover dagen og året, blive påvirket af skygger fra byggeriet. Be-
byggelsens højde er dog størst mod vest, hvilket vil mindske skyggepå-
virkningen af naboområderne mod nord. 
 
Skyggepåvirkningen af arealerne vest for planområdet vil være størst i 
morgen og formiddagstimerne, mens områderne nord for vil blive påvir-
ket mest i eftermiddags- og aftentimerne. Herunder vil skyggepåvirknin-
gen naturligt være størst i vinterperioden, når solhøjden er lavest.  
 
På grund af bebyggelsens udformning vil områdets opholdsarealer i 
gårdrummet og på tagterrasserne, samt forarealet langs havnebassinet 
generelt have gode solforhold henover hele året i periode hvor solen er 
oppe.  
 
Miljøstatus/miljøforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag 
Området er i dag ubebygget og der er derved ingen elementer, der ka-
ster skygger internt i området eller eksternt på omgivelserne.  
 
Området er i dag heller ikke påvirket af skygger fra bebyggelse uden for 
området, men der er flere byggerier planlagt eller under opførelse i 
umiddelbar nærhed af området. 
 
Regulerende lovgivning 
Der er ikke nogen fastsatte lovkrav til skygger fra bygninger. Byggeloven 
og det tilhørende bygningsreglement kræver dog, at det ved opførelse af 
nyt byggeri vurderes, om der skabes et acceptabelt fysisk miljø i og om-
kring ny bebyggelse, herunder også acceptable skygge- og refleksions-
forhold. 
 



 

 96/116 

Miljømål, internationale, nationale og lokale 
Som en del af Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune gælder ’Høj-
huspolitik for Aarhus Kommune’.  
 
I højhuspolitikken er der udpeget områder, hvor højhuse er uønskede, og 
områder hvor højhuse ikke som udgangspunkt kan afvises. I Aarhus 
Kommune kategoriseres et højhus som bebyggelser der overstiger 6 
etager.  
 
Lokalplanen omhandler et areal hvor høje huse ikke som udgangspunkt 
afvises. Det indgår i højhuspolitikken, at såfremt der planlægges for høj-
huse, skal der udarbejdes en konsekvensanalyse, der skal indgå i miljø-
vurderingen af lokalplanen. 
 
Der findes ikke nogen specifikke krav til størrelsen af acceptable gener i 
form af skygger fra bygninger. 
 
Vurdering af 0-alternativ 
0-alternativet vil medføre en gennemførelse af Lokalplan nr. 1000, som 
muliggør bebyggelse i op til 14 etager og ca. kote 52,5 inden for områ-
det.  
 
Bebyggelsen er planlagt som karrébebyggelse med et indre gårdrum. 
 
Bebyggelsens højde og udformning gør, at der vil være skyggepåvirk-
ning af gårdrummet i større eller mindre grad henover dagen og året. 
Områderne omkring bebyggelsen vil have gode solforhold på sydsiden af 
bebyggelsen, mens arealerne på nordsiden vil have større skyggepå-
virkning på grund af den muliggjorde bebyggelses egen skygge. 
 
Vurdering af konsekvenserne af planerne i og uden for området 
Den planlagte bebyggelse vil medføre skyggepåvirkning af de omkring-
liggende arealer og bebyggelser samt internt i planområdet. Der er derfor 
udarbejdet en række skyggediagrammer, som belyser den planlagte be-
byggelses skyggepåvirkning. 
 
Skyggeforholdene er undersøgt ved henholdsvis forårsjævndøgn (21. 
marts), sommersolhverv (21. juni) og vintersolhverv (21. december). Da 
skyggepåvirkningen ved forårsjævndøgn og efterårsjævndøgn er sam-
menfaldende er der alene medtaget diagrammer for forårsjævndøgn. 
 
Skyggediagrammerne er udarbejdet ud fra en 3D model af det kommen-
de byggeri samt volumener på de omkringliggende eksisterende og 
kommende byggerier. 



 

 97/116 

 
Skyggediagrammerne er udarbejdet så det er muligt at se forskel mellem 
de forskellige typer af skygger, som vist på Figur 46 herunder. 
 

 
Figur 46 – Signaturforklaring til farver på skygger i de følgende diagrammer 

 
Skyggediagrammerne er desuden vedlagt Miljørapporten som bilag 6.  
 
Skyggediagrammer sommersolhverv – 21. juni 
 

 
Figur 47 – 21. juni kl. 9.00 
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Figur 48 – 21. juni kl. 12.00 
 

 
Figur 49 – 21. juni kl. 15.00 
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Figur 50 – 21. juni kl. 18.00 
 

 
Figur 51 – 21. juni kl. 20.56 
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Ved sommersolhverv vil bebyggelsens skygge hovedsageligt påvirke 
områderne umiddelbart nært omkring byggeriet, herunder bebyggelsens 
indre gårdrum, arealer på terræn samt bebyggelsen vest og nord for 
planområdet.  
 
På grund af bebyggelsens beliggenhed vil størstedelen af de skygger, 
som bebyggelsen kaster, ramme kanalerne nord og vest for området 
samt vejarealet ved Bernhardt Jensens Boulevard og Irma Pedersens 
Gade. Herudover vil bebyggelsen ved Thit Jensens Gade, nord for plan-
området blive påvirket af skygger fra midt på eftermiddagen og henover 
aften. Bebyggelsen inden for planområdet vil desuden selv blive påvirket 
af skygger fra den kommende nabobebyggelse øst for planområdet.  
 
Generelt vil områdets opholdsarealer i gårdrummet og på tagterrasserne 
samt forarealet langs havnebassinet have gode solforhold. Både forarea-
let syd for bebyggelsen og tagterrasserne vil over størstedelen af dagen 
ikke opleve skyggepåvirkning som følge af bebyggelse. Ligeledes vil det 
indre gårdrum i løbet af dagen generelt have gode solforhold.  
 
Skyggediagrammer jævndøgn – 21. marts  
 

 
Figur 52 - 21. marts kl. 9.00 
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Figur 53 – 21. marts kl. 12.00 
 

 
Figur 54 – 21. marts kl. 15.00 
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Figur 55 – 21. marts kl. 18.00 
 
Ved jævndøgn vil skyggeeffekten i forhold til omgivelserne primært være 
om morgenen og formiddagen, hvor skyggen rammer nabobebyggelsen 
mod vest. Herudover vil skyggerne fra middag og resten af dagen påvir-
ke bebyggelsen og de ubebyggede arealer nord for kanalen samt i min-
dre grad nabobebyggelsen mod øst. Skyggerne vil desuden påvirke det 
indre gårdrum i større eller mindre grad henover dagen, mens bebyggel-
sens tagterrasser generelt vil være solpåvirkede det meste af dagen, og 
vil først hen på eftermiddagen og aftenen blive påvirket af skygger i den 
nordvestlige del af bebyggelsen. 
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Skyggediagrammer vintersolhverv – 21. december  
 

 
Figur 56 – 21. december kl. 9.00 
 

 
Figur 57 – 21. december kl. 12.00 
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Figur 58 – 21. december kl. 15.00 
 
Ved vintersolhverv vil bebyggelsen, grundet de kortere tidsrum hvor so-
len er oppe, primært kaste skygge på bebyggelserne og de ubebyggede 
arealer vest og nord for bebyggelsen. Bebyggelsens gårdrum og tagter-
rasser vil på grund af bebyggelsens udformning have gode muligheder 
for solpåvirkning i løbet af den periode hvor solen er oppe.  
 
Afværgeforanstaltninger 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger pga. skyg-
gevirkninger, idet lokalplanen rummer bestemmelser om byggefelter og 
maksimale bygningshøjder. 
 
Beskrivelse af kumulative effekter 
Den planlagte bebyggelse vil sammen med det øvrige fremtidige byggeri 
på Aarhus Ø bidrage til at skabe et nyt bymæssigt udtryk i området. Den 
planlagte bebyggelse bidrager til en kumulativ effekt i forening med den 
øvrige planlagte og mulige bebyggelse i området. Dette er dog i over-
ensstemmelse med den gældende planlægning, der netop afspejler øn-
sket om et nyt og tæt urbant udtryk. 
 
Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden 
Der vurderes ikke at mangle viden til at vurdere forhold vedrørende 
skyggeforhold. 
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Forslag til overvågning 
Der vurderes ikke at være behov for overvågning af planernes betydning 
for skyggeforholdene via et planlagt program. I forbindelse med bygge-
sagsbehandlingen tilses det, at lokalplanens bestemmelser for bebyg-
gelsens omfang og udseende overholdes. 
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8.9 Det lokale klima omkring byggeriet – vindforhold 
(9.2 – Lokalt klima) 

 
Konklusion 
Ved den planlagte udformning af den kommende bebyggelse vil nogle 
naboområder generelt opleve mere læ, mens andre vil opleve mere vind. 
Området vest for bebyggelsen vil opleve mere vind, men vindkomforten 
vil imidlertid fortsat være tilstrækkelig til almindelig færdsel i området un-
der normale vindforhold. Området nord for bebyggelsen vil opleve min-
dre vind, da den nye bebyggelse vil skærme for dette naboområde. 
 
Inden for den aktuelle bebyggelse vil vindkomforten i den indre del af 
tagfladen centralt i bebyggelsen generelt have god læ til længerevarende 
ophold, mens der ved den ydre del af tagfladen mod Bassin 7 vil der væ-
re mere vind. Ved placering af et væksthus på tagfladen reduceres vin-
den, og et større område vil kunne medregnet som opholdsareal. I dette 
område planlægges der desuden etableret beplantning samt evt. læhegn 
på bebyggelsens tagflade, hvilket vil øge vindkomforten på denne del af 
tagfladen. 
 
Bebyggelsens tagterrasser ligger godt i læ, og i forhold til vind vil de væ-
re behagelige at opholde sig på. Den øverste del af taget vil opleve en 
del vind, men medregnes heller ikke umiddelbart som egentligt opholds-
areal. Der vil dog være vindstille dage, hvor vindkomforten her er til-
strækkelig til ophold. I forhold til sikkerhed, vil der også være lange peri-
oder med kraftig vind, og løst inventar kan ikke anbefales i dette område. 
  
Ved vind fra østlige retninger vil vinden føres ind over den lave del af 
bygningen og trækkes ned af den højere del af bygningen, så vinden på 
tagfladen centralt i bebyggelsen kommer oppefra. Denne vind afskær-
mes bedst med noget overdækning i den sydvestlige del af terrassen, 
som kunne være i form af et orangeri/væksthus eller lignende. 
 
Ved vind fra vestlige retninger, presses vinden sammen rundt om den 
høje del af bygningen, og inde på tagfladen centralt i bebyggelsen dan-
nes en stor hvirvel. For at øge komforten på terrassen kan man enten 
bryde vinden med flere tværgående læskærme eller skærme terrassen 
ud mod trappen. Det planlagte væksthus på tagfladen vil have en tilsva-
rende effekt. 
 
Trappeanlægget langs bebyggelsens kant har tilstrækkelig vindkomfort til 
at det er behageligt at færdes på det ved normale vindforhold. På den 
nedre del af trappeforløbet langs bebyggelsens kant vil vinden dog i pe-
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rioder være kraftig. Det samme gælder for den øvre del af trappeforløbet 
op til tagterrasserne, men dog i mindre grad. Trapperne indgår ikke i det 
daglige primære færdselssystem, og det er derfor ikke et problem i for-
hold til almindelig færdsel. Det vurderes, at der kan skabes mere læ på 
trapperne ved hjælp af læhegn i forbindelse med værnene. 
 
Miljøstatus/miljøforhold. Beskrivelse af hvordan tilstanden er i dag 
Området er i dag ubebygget, og der er derfor ingen eller få lægivende 
elementer. Området er i mindre grad påvirket af vindforholdene fra de 
omkringliggende bebyggelser, som er opført omkring planområdet. 
 
Regulerende lovgivning 
Der er ikke nogen fastsatte lovkrav til vindforhold omkring bygninger. 
Byggeloven og det tilhørende bygningsreglement kræver dog, at det ved 
opførelse af nyt byggeri vurderes, om der skabes et acceptabelt fysisk 
miljø i og omkring ny bebyggelse herunder også acceptable vindforhold. 
 
Det bør desuden tilføjes, at vindkomfort er meget individuelt og område-
specifikt, og at god vindkomfort afhænger meget af folks forventninger. 
Generelt er folk mere tolerante over for vind, når de befinder sig ud til 
f.eks. havet, ligesom temperaturen kan også have indflydelse på ople-
velsen af vinden. Eksempelvis kan det ved Vesterhavet være en attrakti-
on, at det blæser meget, mens man på en café i København eller i Aar-
hus Midtby typisk ikke tolererer meget vind. 
 
Miljømål, internationale, nationale og lokale 
Opfattelsen af komfort og vindmiljø er subjektiv, men en række studier 
har ført til udarbejdelse af nogle anbefalinger vedrørende vurdering af 
vindmiljø. I Danmark er der bl.a. udgivet SBI anvisning 128: Vindmiljø 
omkring bygninger fra 1981, hvori der redegøres for relevante forhold for 
projektering af et hensigtsmæssigt vindmiljø. 
 
Som en del af Aarhus Kommuneplan gælder Højhuspolitik for Aarhus 
Kommune. I denne er der udpeget områder, hvor højhuse er uønskede, 
og områder, hvor højhuse ikke som udgangspunkt kan afvises. 
 
Lokalplanen omhandler et areal hvor høje huse ikke som udgangspunkt 
afvises. Det indgår i højhuspolitikken, at såfremt der planlægges for høj-
huse, skal der udarbejdes en konsekvensanalyse af bl.a. vindforholdene, 
der skal indgå i miljøvurderingen af lokalplanen. 
 
Vurdering af 0-alternativ 
0-alternativet vil medføre en gennemførelse af Lokalplan nr. 1000, som 
muliggør bebyggelse i op til 14 etager inden for området. 
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I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 1000 blev vindforholde-
ne vurderet, og her er det konkluderet, at områdets beliggenhed i sig er 
meget eksponeret for vind. Det vurderes dog at der særligt i gårdrumme-
ne kan skabes behagelige vindforhold. 

Vurdering af konsekvenserne af planerne i og uden for området 
Til analyse af vindforholdene i planområdet er der taget udgangspunkt i 
A. Davenports komfortkriterier. Komfortkriterierne ses af nedenstående 
Tabel 3 og viser de forskellige kategorier i forhold til en overskridelse af 6 
m/s. Tabellen illustrerer, hvordan god vindkomfort afhænger af områdets 
anvendelse. Hvis det f.eks. blæser mere end 6 m/s i 6 % af tiden, så vil 
en gennemsnitsperson føle det behageligt for ophold i kortere tid, mens 
personen vil ikke føle det behageligt ved længerevarendes ophold. Dertil 
må man efter behov korrigere for andre elementer såsom forventninger 
og temperaturer.  
 
Aktivitet Område Karakteristik af vindmiljø 

Acceptabelt Ubehageligt Meget ubeha-
geligt eller 

farligt 

Hurtig gang Fortov, stier 43% 50% 53% 

Slentre Parker, butiks-
gader 23% 34% 53% 

Stå eller sidde 
i kort tid 

Parker, plad-
ser 6% 15% 53% 

Stå eller sidde 
i længere tid 

Udendørs re-
stauranter, 
friluftsteater 

0,1% 3% 53% 

Tabel 3 - A. Davenports komforttabel. 
 
Undersøgelsen af vindforholdene giver en overordnet vurdering af områ-
der omkring den planlagte bebyggelse samt komforten på tagfladen cen-
tralt i bebyggelsen samt tagterrasser. Der er primært fokuseret på den 
samlede vindhastighed, mens luftnedfald imidlertid kan være en faktor, 
som også kan forringe oplevelsen af komfort. 
 
Hvis der lokalt er vindstød på mere end 20 m/s, vil dårligt gående have 
svært ved at holde balancen. Derfor er dette sikkerhedskriterium også 
blevet undersøgt. 
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Generelle vindforhold 
Vindkomforten for området uden den planlagte bebyggelse ses af Figur 
59. Som det ses af figuren, så ligger byggefeltet relativt godt i læ af de 
omkringliggende planlagte bygninger. 
 

 
Figur 59 - Beregninger af eksisterende forhold uden beplantning.  
 
Vindkomforten for de fremtidige forhold er undersøgt hhv. med og uden 
træer, ses af nedenstående Figur 60 og Figur 61.  
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Figur 60 - Beregninger af fremtidige forhold uden beplantning. 
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Figur 61 - Beregninger af fremtidige forhold med beplantning. 
 
Nogle naboområder vil opleve mere læ, mens andre vil opleve mere 
vind. Området vest for bebyggelsen vil opleve mere vind, men vindkom-
forten vil imidlertid være tilstrækkelig til almindelig færdsel i området un-
der normale vindforhold. Området nord for bebyggelsen vil opleve min-
dre vind, da den nye bebyggelse vil skærme for dette naboområde. 
 
Vindkomforten i den indre del af tagfladen centralt i bebyggelsen vil have 
godt læ til længerevarende ophold, mens der ved den ydre del af tagfla-
den mod Bassin 7 vil der være mere vind. Ved placering af et væksthus 
på tagfladen som vist i beregningerne, reduceres vinden, og et større 
område vil kunne medregnet som opholdsareal. 
 
Den indlagte beplantning på bebyggelsen øger vindkomforten på den 
indre del af tagfladen centralt i bebyggelsen, og etablering af læhegn på 
arealerne kan ligeledes øge vindkomforten. 
 



 

 112/116 

Tagterrasserne ligger godt i læ, og i forhold til vind vil de være behageli-
ge at opholde sig på. Den øverste del af taget vil opleve en del vind, men 
medregnes heller ikke umiddelbart som egentligt opholdsareal. I forhold 
til sikkerhed, vil der også være lange perioder med kraftig vind, og løst 
inventar kan ikke anbefales i dette område. 
  
Trappeanlægget langs bebyggelsens kant har tilstrækkelig vindkomfort til 
at det er behageligt at færdes på dem ved normale vindforhold. Der vil 
imidlertid være perioder med kraftig vind, hvilket også beskrives senere i 
dette afsnit. 
 
Tagterrasser og tilhørende del af trappeforløb langs bebyggelsens kant  
Et mere detaljeret udsnit af taget ses af Figur 62.  
 

 
Figur 62 - Beregninger af fremtidige forhold på tagterrasser uden beplantning. 
 
Som det ses af figuren, så er der læ på tagterrasserne på cirka 5/6 af 
taget, mens de øverste plateauer er meget blæsende. Som det tidligere 
er beskrevet indregnes disse arealer umiddelbart ikke som egentligt op-
holdsareal, men der vil dog være vindstille dage, hvor vindkomforten er 
tilstrækkelig til ophold.  
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På trapperne på taget er vindkomforten behagelig i forhold til almindelig 
færdsel. Man skal imidlertid være opmærksom på, at der vil være perio-
der med kraftig vind. 
 
Tagfladen centralt i bebyggelsen og tilhørende del af trappeforløb langs 
bebyggelsens kant  
Af Figur 11 ses strømlinjerne på taghaven for de mest markante vindret-
ninger. 
 

 
Figur 63 - Strømlinjer, som viser, hvordan vinden kommer ned til indgangspartiet for 
vind fra hhv. syd og vestsydvest, vestsydvest og vest. 
 
Når vinden kommer fra østlige retninger, føres vinden ind over den lave 
del af bygningen og trækkes ned af den højere del af bygningen. Det be-
tyder, at vinden på tagfladen centralt i bebyggelsen kommer oppefra. 
Denne vind afskærmes bedst med noget overdækning i den sydvestlige 
del af terrassen, som kunne være i form af et orangeri/væksthus, som 
vist i beregningerne eller lignende. 
 
Når vinden kommer fra vestlige retninger, presses vinden sammen rundt 
om den høje del af bygningen, og inde på tagfladen centralt i bebyggel-
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sen dannes en stor hvirvel. For at øge komforten på terrassen kan man 
enten bryde vinden med flere tværgående læskærme eller skærme ter-
rassen ud mod trappen. Det medregnede orangeri/væksthus har en til-
svarende effekt. 
 
Det vurderes, at der kan skabes mere læ på trapperne ved hjælp af læ-
hegn i forbindelse med værnene.  
 
Analyse af sikkerhedsniveau 
På nedenstående figurer vises en analyse af, om der er overskridelse af sikkerhedsni-
veauet ved eksisterende og fremtidige forhold, se Figur 64og 

 
Figur 65. 
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Figur 64 - Oversigt over sikkerhedsniveauet for de eksisterende forhold (uden beplant-
ning) 
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Figur 65 - Oversigt over sikkerhedsniveauet for de eksisterende forhold (uden beplant-
ning) 
 
Hvis det lokalt blæser mere end 20 m/s, vil dårligt gående have svært 
ved at holde balancen. I områder, hvor der ikke er hovedtrafikåre for fod-
gænger, kan overskridelsen bedre accepteres. 
 
Vest for den planlagte bebyggelse og mellem den planlagte bebyggelse 
og nabobebyggelsen mod sydøst vil området med kraftig vind blive flyttet 
tættere på havnekanten, hvilket kan have betydning for den bløde trafik. 
Vindsituationen på Bernhard Jensens Boulevard vil dog ikke adskille sig 
væsentligt fra den vindsituation som er på andre dele af vejen, eksem-
pelvis på strækningen ud for Bassin 7. Vest for den planlagte bebyggelse 
har man imidlertid mulighed for at benytte den nordligste bro, hvor det 
blæser mindre, for at komme ud til øen. 
 
Området mellem den planlagte bebyggelse og nabobebyggelsen mod 
sydøst er relativt lille, og vurderes ikke at have væsentlig betydning for 
trafikken. Nord og nordøst for bebyggelsen vil der være områder hvor 
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der kommer mindre kraftig vind, idet bygningen skærmer for disse områ-
der. 
 
På den nedre del af trappeforløbet langs bebyggelsens vil vinden i perio-
der være kraftig. Det samme gælder for den øvre del af trappeforløbet op 
til tagterrasserne, men dog i mindre grad. 
 
Trapperne indgår ikke i det daglige primære færdselssystem, og det er 
derfor ikke et problem i forhold til almindelig færdsel. Det vurderes, at der 
kan skabes mere læ på trapperne ved hjælp af læhegn i forbindelse med 
værnene. 
 
På den øverste del af taget vil det også blæse kraftigt i lange perioder, 
og det kan derfor ikke anbefales, at der er permanent løst inventar i dette 
område. 
  
Afværgeforanstaltninger 
De foreslåede afværgeforanstaltninger er beskrevet i afsnittet ovenfor, 
og består af mulighed for etablering af en overdækning i den sydvestlige 
del af tagfladen centralt i bebyggelsen, eksempelvis i form af et orange-
ri/væksthus eller lignende. Yderligere kan der på dette areal opsættes 
skærme for at skærme for vind fra vestlige retninger. Det vurderes, at der 
kan skabes mere læ på trapperne ved hjælp af læhegn i forbindelse med 
værnene. 
 
Beskrivelse af kumulative effekter 
Der er taget højde for omkringliggende bygninger i analysen af vindfor-
holdene. 
 
Beskrivelse af tekniske mangler og manglende viden 
Der vurderes ikke at mangle viden til at vurdere forhold vedrørende vind-
forhold. 
 
Forslag til overvågning 
Der vurderes ikke at være behov for overvågning af planernes betydning 
for vindforholdene via et planlagt program. I forbindelse med byggesags-
behandlingen tilses det, at lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens 
omfang og udseende overholdes. 
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