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FORORD

Byrådet ønsker med Sydhavnskvarteret at skabe en tæt og 
mangfoldig bydel. En helt særlig bydel med plads til kunst, kultur-
produktion og bevægelse, erhverv, tusindvis af nye arbejdsplads- 
er, social mangfoldighed og byliv døgnet rundt.

Byrådet har i det hele taget store visioner for Sydhavnskvarte-
ret. Området skal blive en levende og spændende sydligste etape 
i den mangeårige omdannelse af De Bynære Havnearealer, der 
strækker sig fra nord for Isbjerget i den nordlige del af havnen 
over det nye Dokk1 med bibliotek, byhistorisk arkiv og borger-
service på den centrale del af havnen og til Sydhavnskvarteret. 
En omdannelse, som kommer til at give Aarhus nye centrale by-
dele, en ny skyline og en række ikoniske byggerier.

Sydhavnskvarteret er samtidig et område fyldt med historie og 
betydning for Aarhus og for aarhusianerne. Et område kende- 
tegnet ved et markant kulturmiljø, kommende erhvervsvirksom-
heder, et slagteri i fortsat drift, væresteder og opholdssteder for 
socialt udsatte, kunstnere, kreative erhverv og den nærtliggende 
oliemølle.

Dertil kommer en række bevaringsværdige bygninger og kul-
turspor i form af blandt andet Kulkransporet, den brostensbe-
lagte Jægergårdsgade, slagteriet, teglmuren mod Strandvejen, 
det tidligere kraftværk og Kohalen, der giver området karakter 
og har ansporet nogle af områdets meget aktive brugere til at 
igangsætte projekter, der peger frem mod en fremtid, hvor kul-
tursporene finder en ny betydning og skaber nyt liv i bydelen.

Dette miljø ønsker vi at bevare og supplere med nye byggeri-
er, mennesker og aktiviteter. Og vi ønsker, at denne udvikling 
skal ske i samarbejde med de mange aktører – nuværende som 
fremtidige – der bruger bydelen og ønsker at bidrage til dens 
udvikling.

Vi ønsker, at Sydhavnskvarteret skal være et nyt omdrejnings-
punkt for erhvervslivet, kunst og kulturproduktion, bevægelse i 
det offentlige rum og socialt udsatte.

Med venlig hilsen

Bünyamin Simsek 
Rådmand, Teknik og Miljø
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”GRIB CHANCEN OG LAV DET MEST  
INNOVATIVE OG KREATIVE ERHVERVS- 
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KENDETEGNET VED ERHVERV, BYLIV OG 
SOCIAL MANGFOLDIGHED – EN SOCIALT,  
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EN UDVIKLINGSPLAN FOR 
SYDHAVNSKVARTERET

Byrådet igangsatte i 2015 arbejdet med udarbejdelsen af Udvik-
lingsplanen for Sydhavnskvarteret. Med Udviklingsplanen ønsker 
vi at synliggøre og medvirke til, at Sydhavnskvarterets eneståen-
de potentialer realiseres. 

Udviklingsplanen sætter de overordnede fysiske rammer for ud-
viklingen, ligesom den også udpeger en række delstrategier samt 
de åbningstræk, der skal sætte udviklingen i gang.  

Udpegningen af en række forskelligartede delstrategier er ud-
tryk for et helhedsperspektiv for byudviklingen, hvor fysisk 
planlægning tænkes sammen med strategiske indsatser for og 
sammen med de socialt udsatte, kunst og kulturproduktion og 
bevægelse i byrummet, erhvervsudvikling og markedsføring af 
Sydhavnskvarteret som sin egen helt unikke bydel i Aarhus. 

Der er med andre ord tale om en helhedsorienteret plan, der 
medtænker alle de mange forskellige forhold, der har betydning 
for udviklingen af den attraktive by og for Sydhavnskvarterets 
tiltrækningskraft som rammen om erhverv, byliv og mangfoldig-
hed – for såvel bydelens nuværende som fremtidige brugere og 
virksomheder. 

Sydhavnskvarteret adskiller sig fra mange af de andre områder, 
der i disse år er under udvikling i Aarhus. Således kan der af hen- 
syn til de nærtliggende større erhvervsvirksomheders udvikling 
ikke etableres boliger i området. Men her ønsker vi at gøre en 
dyd ud af nødvendighed og betragte dette som en styrke ved 
Sydhavnskvarteret som en egen unik bydel med en identitet, der 
adskiller sig fra mange andre bydele.

Parallelt med Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret behandler 
byrådet ultimo 2017 et tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kom-
mune. Her fastlægges spillereglerne for højhuse i et område af 
bymidten, som bl.a. omfatter Sydhavnskvarteret. Det betyder, at 
Sydhavnskvarteret er et område, hvor det ud fra en helhedsori-
enteret byarkitektonisk betragtning er vurderet, at der efter en 
konkret konsekvensvurdering kan planlægges for byggeri af huse 
med en højde på over 6 etager eller 25 meter. 

Der er allerede højhuse i området omkring Sydhavnskvarteret, 
og der er flere på vej. Et af formålene med tillægget til Højhus-
politikken er at se områdets potentialer som højhusområde i en 
helhed, og mere specifikt skal politikken sikre, at højhuse bliver 
vurderet nøje i forhold til den kontekst de indgår i, og at de bi-
drager til en attraktiv by – herunder at højhuse bidrager til livet 
i byen og til gode byrum.

ÅBNINGSTRÆK
Med Udviklingsplanen udpeges også en række forskelligartede 
åbningstræk, der skal sætte gang i udviklingen af Sydhavnskvarte-
ret. Åbningstræk, der blandt flere andre tiltag omfatter etablerin-
gen af Kulkransporet som en ’High Line’ i området, nedsættelsen 
af en bydelsforening for Sydhavnskvarteret, etablering af Den re-
kreative forbindelse gennem området og udbud af nye byggeret-
ter. Disse åbningstræk udfoldes nærmere i sidste del af Udvik-
lingsplanen.

VÆRDI- OG KVALITETSKATALOG
Sammen med Udviklingsplanen er der udarbejdet et Værdi- og 
Kvalitetskatalog, der beskriver den udviklingsstrategi og den bag-
vedliggende organisering, der skal sikre den ønskede udvikling af 
Sydhavnskvarteret.  

Samtidig beskriver Værdi- og Kvalitetskataloget de kvaliteter og 
’regler’ inden for blandt andet byliv, uderum, arkitektur, kunst, 
kulturproduktion, bevægelse og integration af de socialt udsatte, 
der skal kendetegne Sydhavnskvarteret og de forskellige virk-
somheder, foreninger og andre aktører, der ønsker at etablere 
og engagere sig i området.

Hvor Udviklingsplanen så at sige udgør den spilleplade, udviklin-
gen af Sydhavnskvarteret skal ske på, er Værdi- og Kvalitetskata-
loget således de spilleregler, udviklingen skal ske efter.  Værdi- og 
Kvalitetskataloget skal med andre ord sammen med den efter-
følgende kommune- og lokalplanlægning sikre, at Udviklingspla-
nens visioner for området realiseres som ønsket.
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BAGGRUND

UDVIKLINGSPLANEN FOR SYDHAVNSKVARTERET 
- BAGGRUNDEN 
Sydhavnskvarteret er omfattet af Helhedsplanen for De By-
nære Havnearealer (vedtaget af byrådet i 2003) og Kvalitets-
håndbog for De Bynære Havnearealer – tillæg nr. 58 til Kom-
muneplan 2001 (vedtaget af byrådet i 2005). 

Helhedsplanen er den overordnede vision for omdannelsen 
af De Bynære Havnearealer og beskriver blandt andet prin-
cipperne for, hvordan De Bynære Havnearealer skal bringe 
byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden, og hvor-
dan De Bynære Havnearealer og den eksisterende by bindes 
sammen med en nord-syd-gående rekreativ forbindelse som 
et gennemgående motiv. 

Kvalitetshåndbogen for De Bynære Havnearealer er et tillæg 
til kommuneplanen, som både indeholder et supplement til 
kommuneplanens hovedstruktur og kommuneplanrammer 
for de enkelte delafsnit. Kvalitetshåndbogen udgør det plan-
lægningsmæssige grundlag for omdannelsen af De Bynære 
Havnearealer, herunder Aarhus Ø, området omkring den cen-
trale havneplads ud for domkirken samt de sydlige områder, 
Midtkraft- og Slagtehusområdet. 

> Læs mere om de igangværende og realiserede projekter på 
www.debynaerehavnearealer.dk

HVORFOR EN NY UDVIKLINGSPLAN FOR SYD-
HAVNSKVARTERET?
Siden vedtagelsen af ovennævnte planer er de bymæssige for-
udsætninger ændret betydeligt, og byrådet ønsker nu at sætte 
nye rammer for udviklingen af området i Sydhavnskvarteret. 

Nærværende Udviklingsplan er således en viderebearbejdning 
og gentænkning af principperne for udviklingen af Midtkraft- 
og Slagtehusområdet (nu omdøbt til Sydhavnskvarteret), som 
er fastlagt i Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer. 

Det drejer sig om følgende:

• Bevarelse af det eksisterende kulturmiljø i området indgik 
kun i begrænset omfang i den oprindelige plan. Med Udvik-
lingsplanen sættes der yderligere fokus på bevaring af kultur-
miljøet, især i slagteriområdet syd for Jægergårdsgade.

• Den igangværende udvikling af området omkring Filmbyen 
har skabt en ny kontekst mod nord, ligesom den igangværen-
de omdannelse og udvikling af Frederiks Plads sætter en ny 
toneart for skala, struktur og arkitektur i området.

• Aarhus Kommune har gjort sig en lang række erfaringer 
med udviklingen af både Aarhus Ø og de store, centralt be-
liggende pladser og byggerier langs havnefronten. Det er by- 
rådets ønske, at Sydhavnskvarteret skal karakteriseres ved en 
mere differentieret tilgang til omdannelse og bevaring, samt at 
Sydhavnskvarteret udvikles som et alsidigt område.

• Endelig ønskes miljøhensyn og relationen til erhvervshav-
nens udviklingsmuligheder nærmere beskrevet.

FREM IMOD UDVIKLINGSPLANEN - PROCESSEN 
Frem til februar 2017 er gået et flerårigt forløb med mangfol-
dige møder, workshops, dialogprocesser og interviews med 
politiske udvalg, brugere og interessenter i Sydhavnskvarteret. 
Endvidere har der været nedsat et advisory board af nationa-
le eksperter inden for byudvikling, integration af socialt ud-
satte samt kunst og bevægelse i byrummet, der har rådgivet 
om udviklingen af Sydhavnskvarteret. Følgende fire dogmer 
dannede på baggrund af de politiske drøftelser grundlag for 
denne proces:

• Vi vil gøre op med helhedsplanen for området, men 
fastholde Den rekreative forbindelse

I den oprindelige helhedsplan er de fleste bygninger i områ-
det nedrevet. Vi vil i højere grad bygge på kvaliteterne i det 
eksisterende kulturmiljø – bl.a. Kulkransporet, bevaringsvær-
dige bygninger, miljøer og andre vigtige kulturspor.

• Vi vil sørge for, at de socialt udsatte kan blive i om-
rådet

Vi prioriterer bylivet i området, også i forhold til socialt ud-
satte. Vi indgår i en dialog med de socialt udsatte om ram-
merne for deres fortsatte tilstedeværelse.

•Vi vil bygge bro mellem en aktiv erhvervshavn og 
midtbyen

Vi bygger videre på de aktiviteter, der er i Sydhavnskvarteret 
i dag, og som binder erhvervshavn og midtby sammen. Om-
rådets erhvervsaktiviteter spiller en vigtig rolle i byens 'er-
hvervsøkosystem'.

•Vi vil skabe byliv før byrum – byrum før bygninger

Vi udvikler området til et levende midtbykvarter med ud-
gangspunkt i gader og byrum.
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STEDET I BYEN

Udviklingsplanen lægger op til, at Sydhavnskvarteret udvikler sig 
med rod i de bygninger og strukturer, der er i området. Og at 
området relaterer sig til omgivelserne – både ved fysiske forbin-
delser og byrum, og i den bygningsmæssige skala.  

Området ligger i direkte tilknytning til midtbyen og Frederiks-
bjerg – få hundrede meter fra banegården og gågaden – og med 
det nye projekt Frederiks Plads som nærmeste nabo mod vest. 
Mod øst grænser området op til havnebassinet og de store hav-
nevirksomheder. Mod nord ligger Turbinehallen, Badeanstalten 
Spanien, Filmbyen og Dokk1, og mod syd rækker Sydhavnskvar-
teret via Tangkrogen ud efter Marselisborgskovene.

Det handler således både om, at Sydhavnskvarteret indgår i en 
bymæssig kontekst med Frederiksbjerg, Frederiks Plads, havnen 
og Filmbyen – og om, at området udgør en del af De Bynære 
Havnearealer i øvrigt – og dermed en meget større kontekst, 
der placerer området i forhold til byen som helhed.

Det er med andre ord en sammensat og spændende bydel, som 
vi nu har en enestående mulighed for at videreudvikle med re-
spekt for både historien og for de brugere og aktiviteter, der er 
i området i dag.

Denne udfordring har vi taget op.  Vi vil i Sydhavnskvarteret ska-
be en bydel kendetegnet ved liveability, arkitektonisk mangfoldig-
hed og historisk forankring.

Aarhus Ø

Dokk1

Sydhavnskvarteret

De bynære havnearealer

AARHUS C
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”SYDHAVNSKVARTERET ER ET OMRÅDE 
FYLDT MED HISTORIE OG BETYDNING FOR 
AARHUS OG FOR AARHUSIANERNE” 
 
ADVISORY BOARD

”UDFORDR DET LOKALE MED DET NATIO-
NALE OG INTERNATIONALE OG INVOLVÉR 
DANSKE OG INTERNATIONALE KUNSTNERE 
I UDVIKLINGEN AF BYRUM OG BYGNINGER 
I SYDHAVNSKVARTERET”  
 
ADVISORY BOARD

KULKRANSPORET, SYDHAVNSKVARTERET I DAG
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VISION FOR 
SYDHAVNSKVARTERET

SYDHAVNSKVARTERET –  NYT, GAMMELT, LÅNT OG 
BLÅT
Sydhavnskvarteret skal være bydelen, hvor det nye møder det gamle. 
Hvor vi låner fra stedets historie og samtidig lader os inspirere af de 
mest spændende bydele i verden. Og hvor det blå i form af vandets 
bevægelighed og foranderlighed er bydelens underlægningsmusik.

SYDHAVNSKVARTERET AF I MORGEN –  
FORTÆLLINGEN 
I løbet af de næste årtier vil Sydhavnskvarteret give Aarhus en 
enestående, mangfoldig og levende bydel, hvor forskellighederne 
dyrkes, og kontrasterne giver dynamik til stedet. Små iværksæt-
tere, restauranter og caféer vil ligge side om side med og beri-
ge store virksomheder; den etablerede såvel som den spirende 
kunst og kulturproduktion skal ses i byrummene; der skal være 
rige muligheder for bevægelse og urbane sportsaktiviteter i by-
delen; og Sydhavnskvarteret skal skabe rum for, inddrage og tage 
hånd om de socialt udsatte. 

Forbilledet er tidligere omdannede industrielle havnemiljøer, 
som man finder det i eksempelvis Granville Island i Vancouver, 
Meatpacking District i New York og Trinity Buoy Wharf i Lon-
don, men tilpasset Aarhus’ egen særlige størrelse og stedsiden-
titet. 

Der vil som disse steder blive tale om en tæt og varieret bydel, 
hvor nyt og gammelt side om side vil danne ramme om etable-
ringen af op til 6.500 nye arbejdspladser og minimum 120.000 
etagemeter byggeri (inkl. de dele af det eksisterende byggeri, der 
forudsættes bevaret). 

Fællesskab og liveability skal kendetegne Sydhavnskvarteret, og 
og området skal hele tiden invitere – og stille krav til – borger-
ne, brugerne, foreningerne og virksomhederne til at engagere sig 
i bydelen. En bydel, hvor der skal være plads til alle. Fra bank-
manden og arkitekten over den udøvende kunstner til de socialt 
udsatte.

Helt centralt som byrum og som et ikon for bydelen skal det 
historiske kulkranspor transformeres til en High Line. En High 
Line, der forbinder Sydhavnskvarteret med banegården og den 
øvrige midtby og på samme tid tilbyder rekreative ophold og et 
fugleperspektiv på livet i bydelen. 

I det hele taget skal mødet mellem gammelt og nyt, mellem om-
rådets fortid og den nye tid være Sydhavnskvarterets sjæl.  
Et møde, hvor det eksisterende liv og de eksisterende kulturmil-
jøer giver identitet og historisk forankring til det nye, der vil op-
stå. 

Sydhavnskvarteret skal således være en smeltedigel, hvor man 
kan vandre gennem bydelen og møde historien i form af Kul-
kransporet, slagteriet, den brostensbelagte Jægergårdsgade og 
oliemøllen og samtidig opleve nye ikoniske bygningsværker, en 
mangfoldighed af mennesker og virksomheder og gadekunst 
og byrum flettet sammen med og bygget rundt omkring den-
ne gamle industrihistorie, hvor et moderne erhvervsøkosystem 
lægger fremtidens spor ud.

HVORDAN GØR VI DET – DELSTRATEGIERNE FOR 
SYDHAVNSKVARTERET
Med Udviklingsplanen udpeges otte delstrategier, der tilsam-
men skal realisere visionen for fremtidens Sydhavnskvarter.          
Delstrategier, som alle forholder sig til og understøtter visionen 
for Sydhavnskvarteret – som den underlægningsmusik, der skal 
kendetegne Sydhavnskvarteret. 

De otte delstrategier indeholder såvel fysiske som ikke-fysiske 
indsatser og udfoldes nærmere i de følgende kapitler. De otte 
delstrategier er:

• Et dynamisk erhvervsøkosystem  
• Kunst og kulturproduktion i byrummet 
• Rum for de socialt udsatte 
• En bydel i bevægelse 
• Til, fra og rundt i bydelen 
• Bevaring, fornyelse og omdannelse 
• Levende byrum  
• Aktiviteter

Ved siden af disse otte delstrategier for udviklingen af Syd-
havnskvarteret er der, i det ligeledes udarbejdede Værdi- og Kva-
litetskatalog, fastlagt en gentænkt udviklings- og udbudsstrategi, 
der skal bidrage til den ønskede udvikling af Sydhavnskvarteret. 
Udbudsstrategien skal sikre, at kommende developere og byg-
herrer bliver forpligtet på at forholde sig til og bidrage til såvel 
den overordnede vision som det enkelte delområde, hvor de 
ønsker at etablere sig.
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"DET ER ET SPÆNDENDE OG MANGFOLDIGT 
OMRÅDE, SOM VI SKAL BÅDE UDVIKLE OG 
BEVARE” 
 
ADVISORY BOARD

GRANVILLE ISLAND, VANCOUVER
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2. KUNST OG KULTURPRODUKTION I BYRUMMET
I Sydhavnskvarteret skal kunst og kulturproduktion medvirke til 
at aktivere det offentlige rum. Kunst skaber identitet og oplevel-
se i det offentlige rum, og den udfordrer – borgerne, brugerne, 
erhvervene og interessenterne. Kunsten skal udfordre det lokale 
og bringe det internationale ind i bydelen. Dermed bliver kun-
sten også en tiltrækning for virksomheder, der vil udfordres på 
deres tænkning.

Der kan her være tale om kunst og kulturproduktion som mid-
lertidighed – der lægger spor for det mere permanente, og som 
skaber fællesskab om virksomhedernes kunst i det offentlige 
rum.

INDSATSER
• Der etableres i Sydhavnskvarteret en bydelsforening, der 
blandt andet får til opgave at sikre kunst og kulturproduktion af 
høj kvalitet i bydelen. 

• Bydelsforeningen for Sydhavnskvarteret vil råde over en øko-
nomisk pulje, der blandt flere formål også får til formål at sikre 
kunstens rolle i byrummet.

1. ET DYNAMISK ERHVERVSØKOSYSTEM
I Sydhavnskvarteret vil vi arbejde strategisk med at udvikle er-
hverv og skabe et urbant erhvervsfællesskab mellem virksom-
heder.  Virksomhedernes behov skal synliggøres, og bydelen 
planlægges også efter disse behov. Derved gør vi området inte-
ressant for de virksomheder, der skal give området værdi.

Sydhavnskvarteret skal kendetegnes ved en variation i virksom-
hedernes størrelser, således at såvel små som større virksomhe-
der vælger at placere sig i Sydhavnskvarteret og kan inspirere og 
bruge hinanden.

INDSATSER
• Urbane virksomheder inviteres til dialog og til at være en del 
af fællesskabet i Sydhavnskvarteret.

• Vi vil undersøge, analysere og komme i dybden med, hvad virk-
somhederne har behov for som grundlag for at pege på, hvad 
området skal tilbyde.

• Det helt særlige miljø af mindre iværksættervirksomheder og 
kreative erhverv syd for Jægergårdsgade skal på én gang bevares 
og suppleres med nye virksomheder.

• Vi vil gennemføre personlige samtaler med alle, der vil etablere 
sig og bygge. 

• I den tidlige etablering af en bydelsforening for Sydhavnskvar-
teret inddrages erhvervsrepræsentanter, der får til opgave at bi-
drage til udviklingen af en bydel, der også er attraktiv og spæn-
dende for virksomhederne.

• Aarhus Kommune ønsker at understøtte mulighederne for 
etablering af iværksættervirksomheder i Sydhavnskvarteret – 
herunder i form af adgangen til billige erhvervslejemål.

DELSTRATEGIER

URBAN SCREEN  3D-PROJECTION, HAMBURGMATADERO, MADRID
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3. RUM FOR DE SOCIALT UDSATTE
I Sydhavnskvarteret vil vi gentænke de socialt udsattes rolle i  
byudviklingen, og Sydhavnskvarteret skal være et sted, de socialt 
udsatte selv er med til at skabe. 

Sydhavnskvarteret danner ramme om en række funktioner 
og opholds- og væresteder for socialt udsatte. Disse omfatter 
blandt andet KontaktHuset som en del af Center for Misbrugs-
behandling, Varmestuen Naapiffik, Det Udendørs Opholdssted, 
Foreningen Oplysning Om Gadeliv og SAND - Aarhus og  
omegn.

De forskellige socialt udsatte i Sydhavnskvarteret vil indgå som 
en ressource, som inddrages i opgaver i udviklingen af området.

INDSATSER
• Måden at drive fælles funktioner på skal i Sydhavnskvarteret 
gentænkes, og de socialt udsattes særlige kompetencer ses som 
en ressource.

• Bydelsforeningen for Sydhavnskvarteret skal bidrage til at ska-
be fællesskaber omkring aktiviteter i området, hvor de socialt 
udsatte inddrages i samarbejder med virksomhederne, deres 
medarbejdere, kunsten og kulturproduktionen.

• Vi vil se konkret på, hvordan socialt udsatte kan være med til at 
igangsætte og afvikle kulturelle aktiviteter.

4. EN BYDEL I BEVÆGELSE
Som et særligt kendetegn for Sydhavnskvarteret ønsker Aarhus 
Kommune at etablere rige muligheder for bevægelse i byrum-
met. Efterspørgslen efter udendørs bevægelses- og motionsmu-
ligheder stiger i alle centrale bydele i verden. Sydhavnskvarteret 
skal gå forrest, når efterspørgslen efter urbane oplevelser som 
for eksempel cross-fit, parkour, bouldering og anden udendørs 
og urban fitness, bevægelse og motion erstatter indendørs mo-
tionscentre og fusionerer i en ny motionstrend i byens urbane 
rum.

Ambitionen om særlige udfoldelsesmuligheder i Sydhavnskvar-
teret skal på én gang understøtte Aarhus’ image som en sund by 
og samtidig bidrage til at styrke såvel bylivet som fællesskabet i 
den nye bydel på tværs af de mange brugergrupper. 

INDSATSER
• Vi vil programmere dele af by- og uderummene i Sydhavnskvar-
teret, så de indarbejder og skaber plads for urbane og ofte uor-
ganiserede sportsgrene. Det skal gælde rum for voksne og for 
unge – men også for børn, således at Sydhavnskvarteret bidrager 
til målsætningen om Aarhus som en børnevenlig by. 

• I dialog med developere, bygherrer og virksomheder, der øn-
sker at etablere sig i området, vil vi undersøge, hvorledes disse i 
form af deres kommende uderum og bygninger kan bidrage til at 
skabe muligheder for bevægelse i byrummet.

• Bydelsforeningen vil få som et af sine afgørende formål – og i 
samarbejde med professionelle aktører inden for området – at 
bidrage til at forløse delstrategien om Sydhavnskvarteret som en 
bydel i bevægelse.

”DE SOCIALT UDSATTE ER EN RESSOURCE – 
GIV DE FORSKELLIGE UDSATTE OPGAVER I 
OMRÅDET ” 
 
ADVISORY BOARD

ENGHAVE MINIPARK, KØBENHAVN HART'S MILL SURROUNDS,  ADELAIDE 
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6. BEVARING, FORNYELSE OG OMDANNELSE 
Sydhavnskvarteret skal være stedet, hvor det gamle møder det 
nye. Vi vil derfor sikre balancen mellem fornyelse og bevaring og 
udvikle en bydel kendetegnet ved respekten for områdets unik-
ke værdier.

INDSATSER
• Den arkitektoniske kvalitet af nye byggerier, byrum og plads-
dannelser i det gamle kulturmiljø er afgørende. Der skal derfor 
ske en kuratering af alle projekter, ligesom et Værdi- og Kvalitet-
skatalog i prosa og billeder skal beskrive de overordnede arki-
tektoniske spilleregler og indikere de ønskede kvaliteter af byg-
geri og byrum. 

• I forlængelse af Udviklingsplanen igangsættes et projekt, der 
skal fremkomme med forslag til, hvorledes der etableres et bæ-
redygtigt, moderne erhvervsøkosystem, der på én gang bevarer, 
supplerer og udnytter værdierne inden for bygningsarven og kul-
turmiljøerne i Sydhavnskvarteret. Dette opdrag skal have særligt 
fokus på udviklingen og bevaringen af det karakteristiske miljø 
syd for Jægergårdsgade, og forbilledet skal være de mange trans-
formerede og erhvervsmæssigt blomstrende kulturmiljøer, man 
finder rundt omkring i Europa, USA og andre dele af verden.

• Som et integreret element i arbejdet skal det sikres, at opdra-
get omfatter udarbejdelsen af en forretningsplan/forretningsmo-
del, der belyser forholdet mellem bevaring, omdannelse og for-
nyelse samt demonstrerer den økonomiske bæredygtighed i de 
forskellige mulige scenarier for bevaring og omdannelse.

DELSTRATEGIER

5. TIL, FRA OG RUNDT I BYDELEN
Mobiliteten i og tilgængeligheden til og fra Sydhavnskvarteret 
skal udvikles med det samme og skabe sammenhæng mellem 
bydelen og de store, tætbefolkede boligområder mod vest. Syd-
havnskvarteret er på mange måder et hjerte i byen, men det skal 
bindes sammen med midtbyen, Frederiksbjerg og de øvrige by-
nære havneområder.

Koblinger til blandt andet Jægergårdsgade, Frederiks Plads, Fre-
deriksbjerg, banegården og resten af midtbyen og Aarhus Ø er 
med andre ord en afgørende forudsætning for visionens opfyl-
delse.

INDSATSER
• Området omkring Kulkransporet skal udvikles som et om-
drejningspunkt for byliv, ophold og aktivitet i den nordlige del af 
Sydhavnskvarteret.

• En række øvrige øst-vest-forbindelser etableres og binder 
midtbyen sammen med Sydhavnskvarteret.

• Den rekreative forbindelse gentænkes, således at folk via Den 
rekreative forbindelse ledes ind i Sydhavnskvarteret i form af en 
oplevelsesforbindelse, der følger vejforløbene og snor sig mel-
lem bygninger, byrum og mødesteder i kvarteret. 

• Der skabes bevægelsesmæssige forbindelser mellem og på 
tværs af bygninger, som kan benyttes som integrerede dele af by-
livet.

CAIXA FORUM, MADRIDTHE GOODSLINE, SYDNEY
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7. LEVENDE BYRUM
Byrummene, uderummene og stueetagerne skal danne en opti-
mal ramme for det levende byliv og bydelens samlede liveability. 
I denne forbindelse skal behovet/grundlaget for åbne stueetager 
i sammenhæng med naboområderne undersøges, og de knude-
punkter/strækninger, hvor de åbne stueetager skal være, udpe-
ges.

INDSATSER
• Med inspiration fra erfaringerne indhentet i forbindelse med 
udviklingen af bassin 7 på Aarhus Ø forpligtes ejere og lejere på 
at etablere og drifte aktive rum i udvalgte dele af stueetager-
ne og på at tage ansvaret for liv, aktivitet og kvalitet i tilstøden-
de byrum – dette vil vi blandt andet sikre i forbindelse med ud-
budsbetingelserne for de enkelte delområder samt i forbindelse 
med eventuelt kommende lejeaftaler. 

• Bydelsforeningen for Sydhavnskvarteret får som en af sine cen-
trale opgaver at aktivere byrum, uderum og stueetager.

8. AKTIVITETER
Området skal aktiveres fra første dag og supplere de eksisteren-
de aktiviteter med nye initiativer i området.  Aktiviteter – mid-
lertidige såvel som permanente – skaber liveability og dermed 
værdi for området på den korte såvel som den lange bane.

Vi vil give de aktører – kommende såvel som nuværende – vi 
gerne vil have til at udfolde sig i Sydhavnskvarteret, en mulighed 
for at give deres bud på, hvad de kan byde ind med af aktiviteter.

Der skal være tale om aktiviteter, der stemmer overens med vi-
sionen og skaber kendskab til området og samtidig bruges til at 
teste mulige fremtider – en ’prototyping’, der kan sætte aftryk 
på det permanente.

INDSATSER
• Nye såvel som eksisterende events skal videreudvikles og ska-
be omtale af Sydhavnskvarteret – ikke som en isoleret kommu-
nal indsats, men som en bærende aktivitet i Bydelsforeningen.

• Under ledelse og kuratering af Bydelsforeningen igangsættes 
en række udbud i form af open calls, der skal fungere som ’in-
vitationer’ til at medudvikle området – baseret på kommunens 
vision for området, men også baseret på, hvad virksomheder, so-
cialt udsatte, kunstnere og iværksættere selv ønsker at byde ind 
med.

• Muligheden for yderligere etablering af en række (midlertidige) 
kontorfællesskaber i eksisterende, funktionstømte bygningsmas-
ser skal undersøges.

• Gennem en række åbningstræk, der skal åbne bydelen mod 
midtbyen, kickstartes udviklingen af Sydhavnskvarteret og skaber 
en bredere interesse blandt borgerne. 

VESTERGADE,  AARHUS PLATOON KUNSTHALLE, BERLIN
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EN BYDELSFORENING FOR 
SYDHAVNSKVARTERET

Bydelsforeningen etableres derudover med følgende fire hoved-
formål:

• At skabe aktiviteter og byliv i overensstemmelse med de 
politiske visioner og ønsker.

• At virke som dialogpartner i forbindelse med udbud og 
drøftelser med developere og kommende brugere i områ-
det.

• At rådgive og komme med anbefalinger til rådmænd, udvalg 
og byråd.

• At udvikle en model for en permanent organisations- og fi-
nansieringsmodel for en bydelsforening for Sydhavnskvarte-
ret. Finansieringsmodellen skal som udgangspunkt være uaf-
hængig af Aarhus Kommune.

Der er udarbejdet et kommissorium for Bydelsforeningens ar-
bejde, og Bydelsforeningen nedsættes i umiddelbar forlængelse 
af Udviklingsplanens vedtagelse. 

Parallelt med Bydelsforeningen vil der eksistere både grundejer-
foreninger for mindre områder samt egentlige interessebårne 
foreninger i Sydhavnskvarteret.

Med inspiration fra de Business Improvement Districts (BID), 
der i disse år opstår i mange lande, etableres i Sydhavnskvarte-
ret en bydelsforening med fokus på byliv, mangfoldighed og for-
pligtende samarbejde – også økonomisk.

Aarhus Kommune ønsker at realisere visionen og delstrategi-
erne for Sydhavnskvarteret i dialogen og samspillet mellem en 
overordnet stærkt, politisk forankret og strategisk byledelse og 
områdets brugere og interessenter. Med etableringen af en by-
delsforening ønsker Aarhus Kommune desuden at organisere et 
samarbejde med et professionelt og fagligt forum, som kan bi-
drage til at udvikle områdets sociale dimension, samtidig med at 
området tager fysisk form over de kommende år. 

Bydelsforeningen skal udvikles over de næste tre år. Den etab-
leres i første omgang som en interim forening med lokale og 
regionale eksperter inden for henholdsvis erhverv, kunst og kul-
turproduktion, arbejdet med socialt udsatte samt bevægelses-
mæssige aktiviteter, der kan stimulere byliv i området. Endvidere 
vil repræsentanter for de nuværende brugere af området være 
repræsenteret i Bydelsforeningen. Bydelsforeningen sekretariats-
betjenes af Aarhus Kommune. 

Det overordnede formål med Bydelsforeningens arbejde er at 
realisere visionen og delstrategierne for Sydhavnskvarteret. I de 
første par år vil det primært ske gennem aktiviteter og initiati-
ver, som skaber byliv og fællesskab i området, og som motiverer 
Sydhavnskvarterets eksisterende og kommende grundejere og 
øvrige interessenter til at engagere sig i områdets udvikling.
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”LAV NYE ORGANISERINGSFORMER – HVAD 
ENTEN DET HANDLER OM SAMARBEJDE 
MED ERHVERV, SOCIALT UDSATTE ELLER 
KUNST OG KULTURPRODUKTION” 
 
ADVISORY BOARD

LA SUCRIÈRE, LA CONFLUENCE, LYON
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DE FYSISKE RAMMER

Ambitionen er, at Udviklingsplanen på én gang er styrende og 
retningsgivende, men at den samtidig er robust og fleksibel nok 
til at modstå tidens luner og konjunkturer samt til løbende at 
optage ændringer i behov, marked, teknologi, arkitektur m.m.

Den fysiske detailplanlægning skal ske i forbindelse med de kon-
krete etaper og projekter. Den fysiske planlægning skal udvikles 
løbende – og i dialog med virksomhederne, med brugerne og 
med kunsten og kulturproduktionen i området – og hele tiden 
med udgangspunkt i visionen.

For at sikre en sammenhængende udvikling af området er der 
en række forudsætninger, som allerede er på plads. Det er for-
hold af helt grundlæggende karakter, som er nødvendige for at 
disponere arealet, inden de enkelte delområder udvikles. Disse 
forhold beskriver vi på de følgende sider.

DEN FYSISKE SPILLEPLADE
Strukturen af området, som fastlægges i udlægget, og afgræns-
ningen af delområderne tager afsæt i en række grundlæggende 
principper:

• Med en tæt bebygget kant skal Sydhavnskvarteret markere sig 
langs med Strandvejen og på denne måde spille sammen med 
den eksisterende etagebebyggelse i Frederiksbjerg og den plan-
lagte bebyggelse ved Frederiks Plads langs Spanien. En kommen-
de bebyggelse langs Strandvejen skal på denne måde være med 
til at markere midtbyens bymæssighed, når borgere, brugere og 
gæster ankommer til Aarhus fra syd. Nord for Jægergårdsgade i 
retning mod Dokk1 udgøres kanten af åbne og transparente fa-
cader i stueetagen. Syd for Jægergårdsgade fjernes et uoriginalt 
stykke af den bevaringsværdige teglmur på den nordligste del af 
strækningen, nærmest Jægergårdsgade, i forbindelse med ombyg-
ning af krydset. På sigt skal muligheden for yderligere forbindel-
ser ind i Sydhavnskvarteret fra de sydlige dele af Strandvejen un-
dersøges.

• Den eksisterende bebyggelse i den sydlige del af Sydhavnskvar-
teret er præget af en karakterfuld struktur med byrum, der er 
tætpakket med kulturspor og historier. Strukturen tillader en 
gradvis omdannelse på udvalgte steder under hensyntagen til be-
varingsværdierne i området og med en fleksibel tilgang til beva-
ring, omdannelse eller fornyelse af den eksisterende bebyggelse.

• Den interne vejstruktur syd for Jægergårdsgade videreføres 
som et system af interne stiforbindelser gennem de større byg-
gefelter i områderne nord for Jægergårdsgade. Herved sikres 
overskuelige enheder, samtidig med, at der muliggøres en stor 
variation af forbindelser og opholdsrum i kvarteret.

• Der udlægges delområder med en principiel afgrænsning. Om-
råder med eksisterende (bevaringsværdigt) byggeri udgør et po-
tentiale for en yderligere fortætning på sigt, herunder ved ind-
dragelse af arealerne helt op mod havnesporet.

ANVENDELSE
Sydhavnskvarteret planlægges og udvikles således, at udviklings-
mulighederne for de nærtliggende havneerhverv sikres. De mil-
jømæssige forudsætninger, der er forbundet med den nærtlig-
gende erhvervshavn, indebærer, at der ikke kan etableres boliger 
i området, ligesom der ved omdannelse til miljøfølsom anvendel-
se vil skulle stilles særlige krav til eksempelvis lukkede facader 
m.m. 

Det samlede Sydhavnskvarter omdannes således til erhvervsfor-
mål og blandede byfunktioner som eksempelvis caféer, restau-
ranter, kulturformål og lignende.

Generelt bør bygninger og bebyggelser i hele området dispone-
res, så muligheden for senere (delvis) omdannelse til andre for-
mål ikke er udelukket. Det kan for eksempel ske ved fleksible 
bygningsvolumener og begrænsede husdybder, facadeudformning, 
muligheder for tilstrækkelige udendørs opholdsarealer m.v.

OMRÅDET NORD FOR JÆGERGÅRDSGADE
Nord for Jægergårdsgade udpeger Udviklingsplanen som ud-
gangspunkt mulighed for byggeretter svarende til ca. 70.000 m2 
etageareal fordelt på tre delområder. Dette inkluderer de eksi-
sterende bygninger, der måtte blive bevaret.

OMRÅDET SYD FOR JÆGERGÅRDSGADE
Syd for Jægergårdsgade udpeger Udviklingsplanen mulighed for 
byggeretter svarende til ca. 50.000 m2 etageareal fordelt på to 
delområder. Dette inkluderer ligeledes de eksisterende bygning-
er, der måtte blive bevaret. 

I overensstemmelse med visionens ønsker om en bydel kende-
tegnet ved mødet mellem det nye og det gamle og mellem det 
store og det mindre ønskes en stor variation i bebyggelsen – i 
bygningshøjder såvel som i bebyggelsens fremtræden. 
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  BYRUM UNDER HAVNESPORET

Den rekreative forbindelse bliver 
i Sydhavnskvarteret en serie af 
forbundne byrum, der fortæller 

historien om området

Kulkransporet bliver 
Sydhavnskvarterets primære 

kobling til midtbyen med direkte 
forbindelse til Bruuns Galleri 

og Banegården 

Delområde 3
Areal: 15.000 m2

Etm: 26.000 m2

Bebyggelsesprocent: 173

Delområde 4
Areal: 18.500 m2

Etm: 25.000 m2

Bebyggelsesprocent: 135

Delområde 5
Areal: 18.500 m2

Etm: 25.000 m2

Bebyggelsesprocent: 135

Planlagt pladsdannelse

Strukturerende infrastruktur

Eksist. og planlagt byggeri

Delområde 2
Areal: 24.700 m2

Etm: 40.000 m2

Bebyggelsesprocent: 162

Forløbet under Havnesporet 
udformes som et attraktivt byrum, 
der er vedkommende for brugerne 

og skaber tryghed

Delområde 1
Areal: 3.000 m2

Etm: 4.000 m2

Bebyggelsesprocent: 133

KULKRANSPORET

DOKK1 BASSIN 1

BASSIN 4

SKANSEPARKEN

SLAGTERIET

JÆGERGÅRDSGADE
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DE FYSISKE RAMMER

OMDANNELSE
Udviklingen af området tager udgangspunkt i den eksisterende 
bebyggelse og bebyggelsesstruktur. Bevaringshensynene i områ-
det vedrører primært kulturmiljøernes bebyggelsesstruktur og i 
mindre omfang også de enkelte bygninger. Dette åbner mulig-
hed for omdannelse og fortætning – inden for rammerne af en 
struktur, der sikrer bevaring og omdannelse af det eksisterende 
miljø.

HØJE HUSE
Byrådet behandler ultimo 2017 et tillæg til Højhuspolitik for 
Aarhus Kommune. Her fastlægges spillereglerne for højhuse i et 
område af bymidten, som bl.a. omfatter Sydhavnskvarteret. 

Det betyder, at Sydhavnskvarteret er et område, hvor det ud fra 
en helhedsorienteret byarkitektonisk betragtning er vurderet, 
at der efter en konkret konsekvensvurdering kan planlægges for 
byggeri af huse med en højde på over 6 etager eller 25 meter.

Der er allerede højhuse i området omkring Sydhavnskvarteret, 
og der er flere på vej. Et af formålene med tillægget til Højhus-
politikken er at se områdets potentiale som højhusområde i en 
helhed, og mere specifikt skal politikken sikre, at højhuse bliver 
vurderet nøje i forhold til den kontekst de indgår i, og at de bi-
drager til en attraktiv by, herunder at højhuse bidrager til livet i 
byen og til gode byrum.

Højhuspolitikken stiller bl.a. krav om:

• At højhusene giver noget til byen og til bylivet, samt at de    
skaber grundlag for kontakt mellem områdets aktører.

• At fastholde oplevelsen af nærhed til vand og havn. 

• At respektere kig til de særlige bygninger på havnen.

• At der sikres en sammenhæng med bydelens struktur og skala 
og en høj kvalitet af de byrum, der opstår og eksisterer ved fo-
den af det høje hus.

• At der i planlægningen for højhuse i området bliver taget højde 
for sammenhængen til bygninger og bebyggelser i naboområder-
ne samt til vigtige bymæssige kig og sigtelinjer.

NABOFORHOLD
Sydhavnskvarteret har et tæt naboskab med både bymidten og 
erhvervshavnen, ligesom Sydhavnskvarteret i en årrække skal 
huse og danne ramme om Aarhus Slagtehus. Det rummer en 
række muligheder – både for byen, for havnen og for udviklingen 
af Sydhavnskvarteret. 

Det er et af formålene med Udviklingsplanen at sikre den eksi-
sterende erhvervsaktivitet i de inderste dele af havnen, og det-
te betyder, at der i udviklingen af området skal tages en række 
hensyn. Med henblik på at skabe et overblik over disse hensyn 
er der i forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsplanen udar-
bejdet en tilhørende miljøvurdering.

Samlet set betyder naboskabet til virksomhederne på erhvervs-
havnen og hensynet til havnens fortsatte drift, at der ikke kan 
planlægges for boliger i området i Sydhavnskvarteret. Desuden 
skal der ved erhvervsbyggeri tages forholdsregler i forhold til 
bl.a. luftkvalitet og risiko for trykbølger i området.

Derudover har miljøforholdene betydning for den etapevise ud-
bygning af området samt for, hvorvidt der kan planlægges for 
bygninger med længerevarende ophold (kontorer etc.) i den øst-
ligste del af området nærmest de eksisterende havnevirksomhe-
der.

Endelig betyder en eksisterende jordforurening i området, at det 
anbefales, at der ikke etableres kældre eller parkering under ter-
ræn, samt at der i bebyggelserne tages højde for påvirkningen af 
indeklimaet.
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SLAGTEHUSOMRÅDET, SYDHAVNSKVARTERET I DAG

”DE BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER ER 
MINDESTEN FRA TIDLIGERE TIDERS INDU- 
STRISAMFUND – LAD PARADOKSERNE 
MELLEM GAMMELT OG NYT KENDETEGNE 
SYDHAVNSKVARTERET” 
 
ADVISORY BOARD
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PRINCIPPER FOR DEN FYSISKE UD-
VIKLING AF SYDHAVNSKVARTERET

BYMÆSSIG SAMMENHÆNG
Med Udviklingsplanen udpeges og fastlægges kvaliteten af en 
række betydningsfulde tværforbindelser, der bygger på eksiste-
rende strukturer i området og på de iboende historiske og by-
mæssige kvaliteter. Som sådan er Udviklingsplanen et instru-
ment i realiseringen af helhedsplanens vision for etableringen af 
stærke forbindelser mellem by og havn. Forbindelserne i Syd-
havnskvarteret kan opdeles i tre grupper:

1. De øst-vest-gående forbindelser, der binder området sammen 
med midtbyen. Herunder prioriteres Jægergårdsgade som byde-
lens hovedgade og vigtigste adgangspunkt. Jægergårdsgade er det 
samlende hovedstrøg gennem kvarteret og samtidig den gade, 
der mest markant knytter kvarteret op på det tilstødende by-
område. Gaden skal både i formgivning og funktioner understøt-
te denne sammenhæng. 

2. Interne forbindelser, der binder områdets bygninger og byrum 
sammen, bryder facadelinjer op og samtidig bidrager til tilgæn-
geligheden i området. En fintmasket struktur af tværforbindelser 
vil sikre en diversitet af muligheder for at bevæge sig på tværs af 
kvarteret. 

3. Den nord-syd-gående rekreative forbindelse skal binde områ-
det sammen med de øvrige bynære havnearealer.

ARKITEKTONISKE SPILLEREGLER 
Et gennemgående ønske i Udviklingsplanen er, at Sydhavnskvar-
teret arkitektonisk skal udvikle sig som et byområde med en 
selvstændig og særegen identitet. Et byområde, hvor der kan ud-
vikles alsidigt og i tråd med områdets karakter – med respekt 
for kulturarv og kulturspor i området, med konfronterende 
kombinationer af nyt og gammelt, med en alsidighed i skala og 
anvendelser og med tætte forbindelser til byen i øvrigt. 

Det handler dermed i høj grad om at bevare og dyrke områdets 
kompleksitet, den sammensatte karakter, de meget forskelligar-
tede byrum og forbindelser – og i det hele taget 'skævheden' i 
området. På den måde rummer Sydhavnskvarteret allerede i dag 
nogle af de vigtigste eksempler på de kvaliteter, der skal karakte-
risere områdets videre udvikling.

Samtidig skal Sydhavnskvarteret relatere sig til omgivelserne. 
Det gælder i forhold til de fysiske forbindelser og byrum, og det 
gælder i forhold til den bygningsmæssige skala. Sydhavnskvarte-
ret indgår nemlig i en bymæssig kontekst med Frederiksbjerg, 
Frederiks Plads, havnen og Filmbyen, ligesom området udgør en 
del af De Bynære Havnearealer i øvrigt, og dermed er en del af 
en større kontekst, der placerer området i forhold til byen som 
helhed.

Som arkitektonisk udgangspunkt gælder derfor, at der skal ta-
ges afsæt i den lokale kontekst såvel som det bredere bymiljø. 
Når der etableres bygninger og byrum i Sydhavnskvarteret, er 
blikket for det sted, der bygges, derfor afgørende. Der skal tages 
udgangspunkt i omgivelsernes karakter og potentiale, og bebyg-
gelsen skal klart forholde sig til disse omgivelser. Der kan samti-
dig ligge historier indlejret i bydelen, som er vigtige fortællinger 
at løfte med ind i den fremtidige udvikling. I denne udvikling er 
særligt Sydhavnskvarterets kulturmiljø og kulturarv en værdifuld 
ressource at bringe med videre. 

Bebyggelsens indretning skal derudover forholde sig til mødet 
med naboarealerne. Det kan eksempelvis være i forhold til eta-
gehøjder, lysforhold, rekreative forbindelser, bevægelsesmønstre/
ganglinjer mv.

For byggematerialerne gælder, at de skal være bære- og levedyg-
tige og patinere smukt over tid og samtidig have fokus på detal-
jerne og sammenhængen med omgivelserne.

Følgende forhold skal derfor indgå i enhver vurdering af kom-
mende byggerier i Sydhavnskvarteret: 

• Forholdet til den lokale kontekst og bymiljøet 
• Variationen i det arkitektoniske udtryk 
• Materialevalget 
• Bygningens højde og bygningsdybder

PRINCIP FOR BYMÆSSIG SAMMENHÆNG
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KULTURMILJØ OG BEVARING
Sydhavnskvarteret skal udvikles som et nyt bykvarter – med 
stor respekt for områdets historie. Eksisterende bygninger og 
bygningsværker skal i henhold til deres bevaringsværdi indgå 
som struktur- og meningsgivende spor i den nye bydel.   
Kulturarven skal skabe sammenhæng og kvalitet i både det byg-
gede miljø og i kvarterets byrum. 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsplanen gen-
nemført en registrering af bygningerne i området. I den forbin-
delse er området omkring Aarhus Slagtehus syd for Jægergårds-
gade som helhed udpeget som et kulturmiljø, hvor udstrakte 
bevaringshensyn skal tages. 

Udviklingsplanen fastlægger en grundlæggende struktur, som mu-
liggør en gradvis omdannelse og en differentieret tilgang til be-
varing af de enkelte bygninger, samtidig med at grundstrukturen 
i området i hovedtræk kan bibeholdes med respekt for de beva-
ringsværdige bygninger og kulturmiljøer. 

> For uddybende beskrivelse af kulturmiljøet henvises til Kommuneplanens Ho-
vedstruktur samt Kulturhistorisk Redegørelse, hvor beskrivelse af de enkelte udpeg-
ninger er samlet. Særligt for beskrivelsen af Slagtehusgrunden, henvises der for nu-
værende til de bilag, der følger indstillingen for KP17. Beskrivelsen af udpegningen 
for Slagtehusgrunden vil fremadrettet fremgår af Kulturhistorisk Redegørelse.

PARKERING
Parkering skal fortrinsvis etableres i fælles parkeringsanlæg/par-
keringshuse beliggende i bufferzonen nærmest Sydhavnsgade. 
Parkeringshusene etableres af Aarhus Kommune og finansieres 
gennem grundsalget. 

En begrænset del af parkeringspladserne kan realiseres på ter-
ræn eller i konstruktion i tilknytning til de enkelte ejendomme/
byggefelter. 

Bilparkering i området bør reduceres til et minimum og placeres 
centralt i forhold til adgang til de større bilgader. 

Parkeringspladser skal som udgangspunkt etableres i større, 
samlede parkeringsløsninger, hvor mulighederne for dobbeltud-
nyttelse optimeres.

Kulturmiljø og bevaring

Forbindelser/bymæssig sammenhæng

Den rekreative forbindelse

Områdegrænse

Særligt kulturmiljø

Adgangsveje og parkering

Områdegrænse

Parkeringszone

Hovedfærdselsårer

Interne køreveje

P

Områdegrænse

Hovedforbindelse

Øst-vest forbindelser

Øst-vest forbindelser

Lokal forbindelse

Smutveje

Den rekreative forbindelse

Områdegrænse

Grøn forbindelse nord/syd

Knudepunkt/pladsdannelse

Jægergårdsgade som byrum

Områdegrænse

Første forbindelser

Delområder

Sigtelinjer

Områdegrænse

Delområde

0 m 50 m 100 m

N

1

Sigtelinjer (højhuspolitikken)

Byrum og friarealer

Markant byrum

Bevaringsværdig bygning

Bygning med transformationsværdi
Bygning, der kan fjernes, men udgør 
værdi ift. skala og struktur
Bygning, der kan fjernes uden at 
forringe kulturmiljøet

KULTURMILJØ OG BEVARING PRINCIP FOR PARKERING

 23



-

-

-

-

DEN REKREATIVE FORBINDELSE
Den rekreative forbindelse skal forløbe gennem Sydhavnskvar-
teret som et markant og stærkt, strukturerende element – og i 
tråd med visionen for det samlede forløb af forbindelsen mellem 
Riis Skov i nord og Tangkrogen i syd.

I Sydhavnskvarteret indgår Den rekreative forbindelse i et net-
værk af forbindelser og byrum. De kommende pladsdannelser 
i bydelen vil i vidt omfang blive struktureret som perler på en 
snor langs Den rekreative forbindelse, ligesom Den rekreative 
forbindelse skal følge vejforløbene og sno sig mellem bygninger, 
byrum og mødesteder i kvarteret. 

Forløbet af Den rekreative forbindelse fastlægges endeligt i for-
længelse af Udviklingsplanen. 

UDVIKLINGSPRINCIPPER

BYRUM OG FRIAREALER
Livet mellem bygningerne er afgørende for, at visionen om Syd-
havnskvarteret som en levende bydel kan opfyldes.    
Sydhavnskvarterets byrum og friarealer skal differentiere sig fra 
hinanden, så der skabes et naturligt hierarki og samspil mellem 
eksempelvis samlende byrum i form af vigtige pladsdannelser 
over mere tilbagetrukne lommer i bystrukturen til fordelingsveje 
ind i bydelen. 

Uanset byrumstype skal der skabes en bebyggelsesstruktur om-
kring byrummet, der understøtter stedets brug og ikke danner 
bagside og lukker sig mod omverdenen. Der skal derfor i stort 
omfang arbejdes med åbne og aktiverende stueetager – herun-
der skal der arbejdes strategisk med placeringen af ind- og ud-
gange med henblik på at understøtte placeringen af de kommen-
de byrum.

PRINCIP FOR DEN REKREATIVE FORBINDELSEPLANLAGTE PLADSDANNELSER
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JÆGERGÅRDSGADE SOM BYRUM 
Jægergårdsgade er Sydhavnskvarterets samlende gaderum og 
dermed et ’udstillingsvindue’, der skal bearbejdes som Syd-
havnskvarterets vigtigste byrum og samtidig være omdrejnings-
punktet, der på én gang samler og ’fordeler’ til bydelens øvrige 
delområder. Samtidig skal Jægergårdsgade ’fortælle’ og vise byde-
lens identitet og vise hen til bydelens tilbud, aktiviteter og virk-
somheder.

DELOMRÅDER
For at sikre den robuste og fleksible plan udlægges der i Syd-
havnskvarteret ikke traditionelle byggefelter. Området inddeles 
derimod i fem større delområder afgrænset af naturlige struktu-
rer i området. 

Delområderne skal fungere som den scene, hvorpå projekter 
udvikles i henhold til visionen og spillereglerne for området. Det 
betyder blandt andet, at interessenter/investorer i forbindel-
se med etableringen i et delområde i dialog med kommunen og 
Bydelsforeningen skal udvikle deres projekt ud fra en helheds-
forståelse, hvor der tages hensyn til hele delområdets ønskede 
funktion, fortætning og arkitektoniske udtryk.

-

-

JÆGERGÅRDSGADE DELOMRÅDER
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GRØNT I SYDHAVNSKVARTERET
Sydhavnskvarteret skal tilføres nye og grønne kvaliteter i form af 
træer og beplantning og dermed bidrage til visionen om Aarhus 
som "en grønnere og mere børnevenlig by". Det grønne i Syd-
havnskvarteret udvikles i tråd med områdets karakter, og som 
en integreret del af områdets byrum. 

Det skal blandt andet ske ved, at det grønne – bynaturen og 
grønne offentlige rum – indtænkes i alle Sydhavnskvarterets by-
rum og områder til bevægelse, herunder Den rekreative forbin-
delse. 

Et grønt Sydhavnskvarter betyder ikke, at Sydhavnskvarteret 
nødvendigvis skal rumme en stor park eller et stort, sammen-
hængende grønt område. Det grønne skal derimod have en na-
turlig plads i hele kvarteret.

Den rekreative forbindelse skal skabe en sammenhæng med by-
ens øvrige store, grønne og blå strukturer: Skovene mod nord 
og syd, Tangkrogen og i et vist omfang også Skanseparken.

Det grønne i Sydhavnskvarteret skal understrege områdets rå 
og urbane karakter.  På samme måde som bydelens byliv skal de 
grønne strukturer baseres på det selvgroede og ukultiverede. 
Det grønne skal gives plads, og det skal ikke nødvendigvis styres 
i detaljen. 

For vidtgående byggemodning skal undgås – de eksisterende 
store og små grønne strukturer skal gives plads. Hvad der andre 
steder i byen ville være ukrudt, kan således i Sydhavnskvarteret 
måske være meningsfuld natur.

Hvor det lokalt giver mening kan det grønne også indgå som en 
del af håndteringen af jordforureningen. 

PALAIS DE TOKYO, PARIS ENSO URBAN WINERY, PORTLAND

UDVIKLINGSPRINCIPPER
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STEELSTACKS, BETHLEHEM
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ÅBNINGSTRÆK

KULKRANSPORET SOM HIGH LINE FOR AARHUS 
Med den hensigt så hurtigt som muligt at etablere Kulkranspo-
ret som først et sted i byen (et byrum), og så hurtigt som muligt 
derefter som en forbindelse til Frederiks Plads, er der i foråret 
2017 igangsat en projektkonkurrence for Kulkransporet.

DEN REKREATIVE FORBINDELSE 
I forlængelse af vedtagelsen af Udviklingsplanen gøres Den re-
kreative forbindelse til genstand for et eget projekt med henblik 
på efterfølgende etablering. I Sydhavnskvarteret indgår Den re-
kreative forbindelse i et netværk af forbindelser og byrum. De 
kommende pladsdannelser i bydelen vil i vidt omfang blive struk-
tureret som perler på en snor langs Den rekreative forbindelse, 
og styrke forbindelsen som et varieret og oplevelsesrigt forløb.

BYGGEFELT TIL DOMICILBYGGERI 
Sydhavnskvarteret er et attraktivt og efterspurgt erhvervsom-
råde. Dette har givet Aarhus Kommune mulighed for med et 
spændende domicilbyggeri at kickstarte udviklingen og omdan-
nelsen af området.

ETABLERING AF BYDELSFORENING
Som beskrevet på de foregående sider etableres som et yderli-
gere åbningstræk en Bydelsforening for Sydhavnskvarteret med 
det formål at bidrage til visionens opfyldelse.

KUNST OG KULTURPRODUKTION
Med henblik på at understøtte delstrategien for at lade kunsten 
og kulturproduktionen medvirke til at aktivere det offentlige 
rum i Sydhavnskvarteret får Bydelsforeningen til opgave at igang-
sætte en række initiativer indenfor kunst og kulturproduktion.

STREET ART
Ligeledes med henblik på at styrke kunsten i det offentlige rum 
som et særligt kendetegn for Sydhavnskvarteret igangsættes en 
satsning, der skal gøre Sydhavnskvarteret til et område kende-
tegnet af street art af høj international og kurateret kvalitet. 

BYRUM FOR SOCIALT UDSATTE
Med henblik på at bidrage til at skabe fællesskab om og særli-
ge rum for de socialt udsatte i Sydhavnskvarteret ønsker Aarhus 
Kommune i 2017 at skabe et nyt område til og i tæt samarbejde 
med de socialt udsatte. Visionen er at skabe et byrum, hvor for-
skellige aktiviteter, fysisk bevægelse og de udsattes behov kobles 
sammen og hvor gensidig respekt er naturligt, hvor grænserne 
mellem de forskellige brugergrupper udviskes, og hvor alle føler, 
at de hører til.

HELLESTEDER FOR SOCIALT UDSATTE
For at imødekomme strategien om at skabe rum for de socialt 
udsatte i Sydhavnskvarteret etableres i regi af Magistratsafdelin-
gen for Sociale Forhold og Beskæftigelse et hellested for socialt 
udsatte i Sydhavnskvarteret. Hellestedet er til ophold for dem, 
der bruger byen som dagligstue. Hellestedet kan i princippet 
bruges året rundt, da man kan sidde overdækket og i læ.

SYDHAVNSKVARTERET I BEVÆGELSE
Et initiativ i samarbejde med DGI er under udarbejdelse.
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HELLESTED FOR SOCIALT UDSATTE, ODENSE

THE HIGH LINE, NEW YORK

AMERICAN NINJA WARRIOR

STREET ART PÅ FABRIKSBYGNING, BUENOS AIRES
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VÆRDI- OG 
KVALITETSKATALOGET

Som supplement til Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret er 
der udarbejdet et Værdi- og Kvalitetskatalog, der indeholder 
proces-, værdi- og funktionskrav i forbindelse med udviklingen af 
Sydhavnskvarteret. 

Værdi- og Kvalitetskataloget fastlægger en række principper for 
byliv, byrum, bebyggelse, arkitektur og forbindelser og er i høj 
grad målrettet kommende investorer, developere og bygherrer, 
og evnen til fra bygherrers side at leve op til ønskerne formule-
ret i Værdi- og Kvalitetskataloget vil indgå som en bærende del 
af tildelingskriterierne i forbindelse med udbud.

Værdi- og Kvalitetskatalogets formål er at sikre, at udviklingen af 
Sydhavnskvarteret sker i overensstemmelse med Aarhus Kom-
munes vision og ønsker for området. Dermed lægges der op til, 
at de kommende investorer/developere ikke blot skal konkurre-
re på pris, men også på evnen til at bidrage til og opfylde visio-
nen for Sydhavnskvarteret.
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”STIL KRAV TIL VÆRDIER OG KVALITETER 
FREM FOR FYSIK OG ARKITEKTUR –  LAD 
VIRKSOMHEDERNE FORTÆLLE, HVAD DE 
KAN BIDRAGE MED TIL OMRÅDET” 
 
ADVISORY BOARD

VIEW FRA KULKRANSPORET, SYDHAVNSKVARTERET I DAG

”SYDHAVNSKVARTERET KAN MED KUNST 
I DET OFFENTLIGE RUM BLIVE ET KUNSTNE- 
RISK UDSTILLINGSSTED ÅBENT 24 TIMER I 
DØGNET”  
 
ADVISORY BOARD
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TIDS- OG ETAPEPLAN

Udviklingen/omdannelsen af området nord for Jægergårdsgade 
er allerede påbegyndt med nedrivning og det første grundsalg. 
Området vil på kort sigt være stort set funktionstømt, og med 
få undtagelser, herunder ikke mindst Kulkransporet, er områ-
det kun i mindre omfang omfattet af bevaringsinteresser, hvorfor 
nedrivningen af bygninger er påbegyndt. 

Parallelt med Udviklingsplanen gennemføres der et projekt med 
henblik på omdannelsen af Kulkransporet med bl.a. en stibrofor-
bindelse over Spanien og muligvis også med en forbindelse vide-
re til selve havnefronten. 

Omdannelsen af det levende og attraktive område syd for Jæ-
gergårdsgade har et længere tidsmæssigt sigte. Dels vil det af 
miljømæssige hensyn være vanskeligt at omdanne området, så 
længe slagteriet er i mulig drift frem til 2024, dels er området et 
på mange måder velfungerende og levende miljø præget af be-
varingsværdige bygninger og miljøer, som i højere grad lægger 
op til en gradvis og nænsom omdannelse – samt ikke mindst et 
levende miljø af opstartere, kreative erhverv og organisationer 
m.fl., som har involveret sig meget aktivt i områdets udvikling. 
Dette miljø bærer på mange måder Sydhavnskvarterets histori-
ske sjæl i sig, og en kombineret bevaring og supplering af dette 
område er afgørende for Sydhavnskvarterets udvikling. Omdan-
nelsen af dette område vil derfor også efter 2020 være af min-
dre gennemgribende karakter i en balance mellem nyt og gam-
melt.
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”I BEHØVER IKKE PLANLÆGGE DET HELE 
NU – LAV EN PROCES, HVOR OMRÅDET 
BLIVER BEDRE OG BEDRE UNDERVEJS”  
 
ADVISORY BOARD

PLLEK, AMSTERDAM

”BYGGE- OG TRANSFORMATIONSPERIODEN 
BLIVER EN UDFORDRING – TÆNK DEN IND 
FRA BEGYNDELSEN” 
 
ADVISORY BOARD
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ØKONOMI

Byrådets forudsætning er, at udviklingen af Sydhavnskvarteret 
skal bære sig selv økonomisk. Dette indebærer, at der gennem 
grundsalg skal sikres tilstrækkelige indtægter til at kunne dække 
de nødvendige investeringer i byggemodning, infrastruktur, finan-
sieringsomkostninger og andre udgifter, der er relevante for rea-
lisering af den strategiske plan. 

Grundlaget for byrådets beslutninger og prioriteringer vedr.  
områdets økonomi er en detaljeret, dynamisk, selvstændig øko-
nomimodel for Sydhavnskvarteret, som tager højde for både 
grundsalg og udgifter til byggemodning, infrastruktur, finansie-
ringsomkostninger samt andre udgifter, der er relevante for om-
rådets udvikling. Grundige økonomiske analyser sandsynliggør, at 
der er tale om et økonomisk bæredygtigt projekt – der vil blive 
til glæde og gavn for Aarhus, aarhusianerne, virksomhederne og 
brugerne af området.

34



THE HIGH LINE OG WHITNEY MUSEUM, NEW YORK

”TÆNK RADIKALT, HVIS I VIL HAVE BYLIV - 
ELLERS BLIVER DET ET TRADITIONELT 
ERHVERVSDOMICILOMRÅDE” 
 
ADVISORY BOARD
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FORORD

Kære nuværende såvel som kommende bruger, udvikler eller er-
hvershversdrivende i Sydhavnskvarteret. 

I dette Værdi- og Kvalitetskatalog beskriver vi de strategier og 
guidelines, som vi vil benytte os af i udviklingen af Sydhavnskvar-
teret.  

Vi beskriver, hvordan vi gerne vil samarbejde med jer, og vi be-
skriver de værdier og kvaliteter, vi vil lægge til grund for samar-
bejdet. Vi deler disse værdier og kvaliteter med jer, fordi vi vil in-
vitere jer med til en løbende diskussion af, hvordan de konkret 
kan udmøntes i Sydhavnskvarteret.

Dermed også sagt, at vi ikke har et fastlåst billede af, hvordan 
Sydhavnskvarteret skal se ud om 5, 10 eller 15 år. Men vi har en 
holdning til, hvordan vi gerne vil videre. Og vi har med Udvik-
lingsplanen og Værdi- og Kvalitetskataloget lagt os i selen for at 
formulere et solidt arbejdsgrundlag.

Vi vil udvikle Sydhavnskvarteret sammen med jer. Og vi håber 
på, at I vil være med til at udvikle Sydhavnskvarteret og skabe en 
tæt og mangfoldig bydel. En helt særlig bydel med plads til kunst, 
kulturproduktion og bevægelse, erhverv, tusindvis af nye arbejds-
pladser, social mangfoldighed og byliv døgnet rundt.

Med venlig hilsen

Bünyamin Simsek  
Rådmand, Teknik og Miljø
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Værdierne og kvaliteterne beskrives gennem:

• Udviklingsprincipper for den løbende omdannelse af Syd-
havnskvarteret.

• Kvalitetsprincipper for byliv, byrum og bygninger.

•  Kvalitetsprincipper for knudepunkter og byforbindelser.

Værdi- og Kvalitetskataloget rummer et første lag af principper 
for Sydhavnskvarterets udvikling. Realiseringen af åbningstræk-
kene, som er udpeget og beskrevet i Udviklingsplanen, vil give 
anledning til, at principperne justeres og udbygges, ligesom prin-
cipperne og de konkrete retningslinjer løbende vil blive udsat 
for tilpasninger efterhånden som der udvikles mere detaljerede 
planer og projekter. 

6

Værdi- og Kvalitetskataloget supplerer Udviklingsplanen for Syd-
havnskvarteret og beskriver de principper, der skal styre kvalite-
ten af byrum og bygninger, der skal udvikles i Sydhavnskvarteret.  

Udviklingsplanen sætter rammen for udviklingen og beskriver 
visionen for Sydhavnskvarteret, strategierne for områdets udvik-
ling og de overordnede fysiske principper for området. 

Værdi- og Kvalitetskataloget beskriver de byarkitektoniske 
og byrumsmæssige retningslinjer, der skal ligge til grund for de 
beslutninger, som både Aarhus Kommune og Sydhavnskvarterets 
øvrige aktører – nuværende og kommende brugere, bygherrer, 
og investorer – løbende skal tage om bydelens udvikling. 

Værdi- og Kvalitetskataloget skal fungere som et referencedo-
kument for politikere, forvaltning, bygherrer, brugere og borgere 
og som grundlag for den konkretisering, der skal ske i forbindel-
se med udarbejdelsen af bl.a. lokalplaner og udbudsvilkår. 

1 | INDLEDNING
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Med Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret er der tale om en 
helhedsorienteret plan for byudviklingen, hvor den fysiske plan- 
lægning tænkes sammen med strategiske indsatser inden for by- 
liv, erhvervsudvikling, kunst og kultur, social mangfoldighed, be-
vægelse i byrummet og organisatorisk forankring af arbejdet.

Disse prioriterede strategiske indsatser er et resultat af en fler- 
årig involverende proces med deltagelse af områdets og byens 
brugere og borgere, interessenter, politikere, byplanlæggere og 
andre faglige eksperter i form af et advisory board.  Værdierne 
og målene for Sydhavnskvarteret, som de fremgår af såvel Ud-
viklingsplanen som nærværende Værdi- og Kvalitetskatalog, er 
således identificeret og prioriteret i samarbejde med en bred 
række af aktører.

Aarhus Kommune ønsker at fortsætte denne tilgang i realise- 
ringen af Sydhavnskvarteret.

Stærkt inspireret af de succesfulde byudviklingsprocesser i 
blandt andet Malmø (BO01) og Vancouver betyder det konkret, 
at Aarhus Kommune ønsker, at projekter tidligt i forløbet udvik-
les i en dialogbaseret planlægning baseret på de tydeligt formule-
rede bypolitiske visioner og mål fra brugerne, borgerne og kom-
munens side.

Planlægningen sker således med udgangspunkt i Udviklings- 
planens vision, værdier og kvaliteter – for efterfølgende at blive 
omsat i kommune- og lokalplanlægning. Som sådan er udbuds- 
og udviklingsstrategien en viderebearbejdning af den såkaldte 
bassin 7-model anvendt på udviklingen af bassin 7 på Aarhus Ø.

Formålet er at opnå den højeste grad af liveability og i fællesskab 
afdække interesser og designe den nye bydel i Sydhavnskvarte- 
ret.

Der vil i denne forbindelse blive stillet krav til kommende bruge-
re, developere og bygherrer om involvering af områdets eksiste-
rende brugere/interessenter/repræsentanter i detailprogramme-
ring og detailplanlægning af projekter.

Udviklingsstrategien for Sydhavnskvarteret kan illustreres med 
diagrammet på side 9.

2 | UDVIKLINGSPLANEN SOM 
UDVIKLINGSSTRATEGI 

KOMMUNAL PROJEKTGRUPPE OG BYDELSFOR-
ENING FOR SYDHAVNSKVARTERET
Ovenstående stiller på sin side krav til organiseringen og facili-
teringen af opgaven, således at relevante fagligheder og kompe-
tencer indgår i dialogen med de kommende brugere og ejere af 
området.

Der er derfor nedsat en kommunal projektgruppe for realise-
ringsfasen af Udviklingsplanen.

Ved siden af denne kommunale projektgruppe er der for Syd-
havnskvarterets vedkommende ligeledes nedsat en bydelsfor-
ening for området. Bydelsforeningen er etableret med blandt an-
det følgende to hovedformål:

• At skabe aktiviteter og byliv i overensstemmelse med de po-
litiske visioner og ønsker.

• At virke som dialogpartner i forbindelse med drøftelser med 
developere og kommende brugere i området.

Projektet håndteres med andre ord i henhold til modellen ud 
fra en procesorienteret tilgang – helt fra de indledende dialoger 
med developere og/eller bygherrer til beslutninger om gennem- 
førelse af et konkret projekt. En tilgang, hvor kommunen, bydels- 
foreningen og herunder repræsentanter for lokalområdet i sær- 
lig høj grad indgår som en aktiv medudvikler af projekterne med 
henblik på at sikre den størst mulige overensstemmelse med 
Udviklingsplanens vision, værdier og kvaliteter.
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I forbindelse med udbuddet af køberetter bydes der derfor sam-
tidig ind på at samarbejde med Aarhus Kommune, andre købere 
og Bydelsforeningen om at udarbejde en bydelsplan for de nord-
lige delområder. Endvidere skal køber udarbejde en plan for den 
enkelte udbudszone/ byggefelt. Disse planer skal klarlægge det 
fysiske og strategiske grundlag for udvikling af området i over-
ensstemmelse med Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret samt 
det tilhørende Værdi- og Kvalitetskatalog, herunder fastlæggelse 
af byggefelter, byrum, tilgængelighed mv. En tilsvarende model vil 
blive anvendt i udviklingen af de to sydlige delområder i en ef-
terfølgende proces.

Ved tildeling vil Aarhus Kommune indledningsvist lægge vægt på, 
at tilbudsgiverne har eller råder over fornødne kompetencer og 
erfaringer til at kunne gennemføre den udbudte opgave. Dette 
omfatter kompetencer inden for byplanlægning, arkitektur, so-
ciologi, bylivsaktiviteter samt integration af kunst, bevægelsesfor-
mer og socialt udsatte i det offentlige byrum. 

OPEN CALL
Parallelt med ovenstående udbud af køberetter vil Aarhus Kom-
mune gennemføre et 'Open Call', hvor interesserede, kommen-
de brugere/virksomheder mv. kan byde ind med en interesse i 
en kommende placering i Sydhavnskvarteret - også selvom man 
ikke ønsker eller har mulighed for at erhverve en køberet. I den 
efterfølgende proces med udarbejdelse af en bydelsplan og pla-
ner for de enkelte udbudszoner, vil disse 'puslespilsbrikker' indgå 
som en vigtig del i udformningen af planerne og placering af byg-
gefelter/funktioner.

UDVIKLINGSSTRATEGIEN
I Sydhavnskvarteret er der stor variation i forhold til for ek-
sempel bebyggelsestætheder, bygningsværdi og miljøpåvirknin-
ger. Udviklingsstrategien er derfor tilrettelagt, så det er muligt at 
imødekomme de særlige vilkår, der gælder i bydelens forskellige 
områder. I Sydhavnskvarteret er der udpeget fem delområder, 
som udviklingsstrategien tager udgangspunkt i. 

Aarhus Kommune ønsker i første omgang at udbyde en række 
køberetter i de tre nordlige delområder, der opdeles i fire ud-
budszoner. Inspireret af de succesfulde byudviklingsprocesser i 
blandt andet Malmø og Vancouver gælder, at der i forbindelse 
med udbud af disse køberetter skal udarbejdes en bydelsplan for 
det samlede, nordlige område. 

-

-
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Såfremt et projekt anviser en, for byen, 
mere attraktiv anvendelse af et areal, kan 
det muliggøres, at enkelte af de eksiste-
rende bygninger erstattes af nybyggeri.

Efterfølgende projekter i delområdet for- 
holder sig til bydelsplanen, men projektet 
kan kvalificere det oprindelige oplæg.

I forbindelse med nye projekter anvises 
en bydelsplan. Her sikres, at området kan 
realiseres med den ønskede kvalitet og 
tæthed.

TILPASNING TIL EKSISTERENDE BYSTRUKTUR
Udviklingsstrategien baserer sig på, at det for ethvert bygge-
ri skal vises og dokumenteres, hvorledes et kommende bygge-
ri indpasses i den eksisterende bystruktur, og hvordan man i det 
øvrige nabolag efterfølgende sikrer den ønskede variation og 
tæthed – og understøtter visionen om et levende erhvervsøko-
system, rum for de socialt udsatte, kunst og kulturproduktion i 
byrummet samt en bydel i bevægelse. 

Den kommunale projektgruppe er ansvarlig for, at der udarbej-
des en bydelsplan for i første omgang det nordlige område af 
Sydhavnskvarteret og efterfølgende for det sydlige område. 

Som hovedprincip skal der som forudsætning for det første byg-
geri i hver enkelt udbudszone kunne anvises en bebyggelsesdis-
ponering, som sikrer, at den samlede ønskede tæthed kan re-
aliseres for området i sin helhed, samtidig med at de ønskede 
kvaliteter kan realiseres. Disponeringen skal tjene som baggrund 
for efterfølgende detailprojekter for de enkelte udbudszoner. 

Ethvert detailprojekt skal ligesom den samlede bydelsplan un-
derstøtte visionerne om et levende erhvervsøkosystem, kunst 
og kulturproduktion i bydelen, rum for de socialt udsatte og be-
vægelse i byrummet. Dette gælder uanset projektets størrelse, 
og på denne måde vil ethvert nybyggeri forholde sig til og lægge 
spor ud for kommende byggerier og aktiviteter i området. 

Bydelsplanen vil blive brugt i forbindelse med den videre ud-
vikling og ligge til grund for næste udviklingsfase (for eksempel 
udbud) som et oplæg til struktur. Bydelsplanen vil dog ikke nød-
vendigvis være styrende for alle fremtidige projekter i området, 
men den er et grundlag og en guideline for detaljering og bear-
bejdning. Kan der anvises en bedre helhedsløsning for den reste-
rende del af bydelsplanområdet, skal det være muligt at tilpasse 
bydelsplanen. På den måde vil udviklingen af området konstant 
være fremtidssikret, samtidig med at den er dynamisk og tilpas-
ningsdygtig.
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UDVIKLINGSPRINCIPPERNE
Byliv før byrum og byrum før bygninger er et styrende princip 
for udviklingen af Sydhavnskvarteret. Sydhavnskvarteret skal  
skabes med udgangspunkt i visionen og sammen med de nuvæ-
rende og kommende brugere. Vi vil derfor ikke på forhånd be-
skrive i detaljer, hvilke konkrete fysiske krav de enkelte projek-
ter i Sydhavnskvarteret skal leve op til. I stedet vil vi forholde os 
til, hvad Sydhavnskvarteret skal kunne. Det gælder på det helt 
overordnede niveau for det samlede Sydhavnskvarter, det gælder 
for de enkelte delområder, og det gælder for de enkelte byrum, 
forbindelser og bebyggelser. 

Udviklingsplanen formulerer en række åbningstræk for udvik-
lingen af byliv og byrum i Sydhavnskvarteret. Åbningstræk, der 
skal være med til at skabe et bylivsmæssigt og fysisk grundlag 
for de fremtidige byggerier. På samme måde vil vi stille krav om, 
at fremtidige projekter og byggerier i bydelen lægger spor ud 
for de næste projekter og for områdets udvikling som helhed. 
Herunder i særdeleshed i forhold til Sydhavnskvarteret som et 
levende erhvervsøkosystem, som et område med kunst og kul-
turproduktion i det offentlige rum, som en bydel, der tager hånd 
om de socialt udsatte, og/eller hvor bevægelsesmuligheder ken-
detegner bylivet og byrummene. 

Udviklingsstrategien for Sydhavnskvarteret tager med andre ord 
udgangspunkt i dels behovet for at dyrke stedets nuværende 
struktur, anvendelse og historie, dels i en erkendelse af, at vi ikke 
på forhånd kan vide i detaljer, hvilke behov og muligheder frem-
tiden vil bringe for Sydhavnskvarteret.

BYLIV FØR BYRUM

BYRUM FØR BYGNINGER
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AT BYGGE I DEN HISTORISKE KONTEKST
Da der udvikles i en bydel med en stor mængde af bevarings-
værdige bygninger og strukturer, der fremtidigt også skal være 
med til at styrke fortællingen om Sydhavnskvarterets historie, 
skal udviklingsstrategien være med til at sikre et øget fokus på 
bevaring af kulturmiljø og struktur. Fokus på bevaring skal ske 
samtidigt med, at der anvises realistiske muligheder for, at udvik-
lere kan arbejde med både bevaring og realisering af nybyggeri, 
der er indpasset i den nuværende historiske bygningsstruktur.

Under udviklingen af et delområde skal der derfor anvises en 
udviklingsstrategi for såvel nybyggeri som bevaring.

Strategien vil danne grundlag for den fremtidige udvikling af de 
eksisterende bygninger og strukturer i det enkelte delområde. 
Der opfordres til, at omdannelsen sker i faser, så der sikres en så 
stærk tilknytning til det nuværende kulturmiljø som muligt.

Ved endt omdannelse er det ønsket, at en stor andel af den nu-
værende bygningsmasse er bevaret og renoveret, ligesom det er 
vigtigt, at den nuværende bygningsmasse indgår som en markant 
og karaktergivende del af bebyggelsen, hvor nyt byggeri, der pla-
ceres i direkte tilknytning til eksisterende byggeri, i stort omfang 
etableres som ’infill’ og ’add-on’ byggerier – med afsæt i den ek-
sisterende bebyggelses udstrækning, orientering og karakter.

De eksisterende strukturer og anvendel-
ser kortlægges før udbud.

Nybyggeri kan indarbejdes som erstatning 
eller huludfyldning mellem bygninger eller 
som en tilføjelse til de eksisterende byg-
ninger - med respekt for de eksisterende 
strukturer.

På længere sigt kan nybyggeri etableret 
som infill eller som tilføjelser til eksiste-
rende bygninger muliggøres i et større 
omfang, hvis det kan ske med respekt for 
områdets historie.
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Projekterne ska l  skabe og b idra-
ge t i l  bylivet i  Sydhavnskvar teret i 
tråd med v is ionen. Det l iv, der leves 
i  området i  dag , og de brugere , der 
lever der, ska l  løbende være a fsæt-
tet  for nye projekter. 

Bylivet i Sydhavnskvarteret skal afspejle byens og kommunens 
ønsker om Sydhavnskvarteret som bydelen, hvor man møder et 
levende erhvervsøkosystem, hvor der er skabt rum for og tages 
hånd om de socialt udsatte, hvor kunsten og kulturproduktio-
nen er tydelig i gadebilledet, og hvor der mange steder er mulig-
heder for bevægelse og urbane sportsgrene. 

Nye projekter skal bidrage til dette byliv på en måde, så det gi-
ver mening for alle brugere i området. 

Bylivet i Sydhavnskvarteret skal afspejle områdets diversitet – 
der skal ikke være det samme liv og den samme intensitet over-
alt og hele tiden. Vi vil tilstræbe en maksimal diversitet i områ-
dets funktioner inden for de rammer, der er givet af placeringen 
i byen. De enkelte projekter og steder skal forholde sig til, hvor-
dan området fungerer som helhed.

Området skal leve – også uden for normal arbejdstid. Det skal 
sikres ved at give rum til bl.a. kunsten, kulturproduktionen og 
de socialt udsatte, som befolker området til daglig. Men det skal 
også ske ved at blande funktionerne, som primært henvender sig 
til områdets daglige brugere – kontorer, værksteder og kantiner 
– med funktioner, som henvender sig til et bredere publikum – 

3 | PRINCIPPER FOR BYLIV

butikker og facadeerhverv, kultur- og kunstinstitutioner, spiseste-
der og natteliv.

En vigtig del af områdets liv er udviklingen af et frugtbart er-
hvervsøkosystem. For at sikre, at det er de rigtige virksomheder, 
der slår rod i Sydhavnskvarteret, bør mulighederne for synergi 
mellem virksomhederne og mellem erhverv og de øvrige bru-
gere udgøre et konkurrenceparameter: Adgangsbilletten til Syd-
havnskvarteret skal være betinget af evnen og viljen til at give 
noget til kvarteret og dets øvrige brugere,  at dele faciliteter og 
infrastruktur samt at agere lokalt og involvere sig i kvarterets 
øvrige brugere. Kravet om byliv før byrum og byrum før byg-
ninger skal være en invitation til erhvervsliv og bygherrer om at 
få medindflydelse på og udbytte af noget unikt til gengæld for en 
dyb involvering i kvarterets liv og fremtid.

Projekter skal også bidrage til områdets liv og brug i etable-
rings-/byggefasen, og etableringen af nye funktioner og bygning-
er skal ske i en løbende dialog med og med inddragelse af om-
rådets eksisterende brugere, naboer og besøgende. Det kan 
eksempelvis være ved at engagere lokale virksomheder som 
rådgivere i udviklingen, inddrage de socialt udsatte i driften og 
bydelens besøgende og brugere i aktiviteter og events. 



THE HIGH LINE, NEW YORKZOLLHALLEN PLAZA, FREIBURG
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BEVÆGELSE
Byrummene i Sydhavnskvarteret skal understøtte bevægelse og 
et aktivt liv. Det skal sikres, ved at der etableres mange og for-
skellige forbindelser både internt i kvarteret og med resten af 
byen, og ved at steder/pladser indrettes, så de kan indtages og 
bruges aktivt. Hele kvarteret skal kunne fungere som en scene 
for aktivitet og bevægelse. Det betyder, at også facaderne bør 
bringes i spil, ligesom områdets parkeringspladser og parkerings-
huse kan fungere som et podium for bevægelse. 

KUNST OG KULTURPRODUKTION
Kunst skal være med til at aktivere det offentlige rum i Syd-
havnskvarteret. Det indebærer, at der i kvarterets byrum skal 
være plads til kunst og street art – både den lokale kunst-
produktion og det nye og internationale, som kan sætte Syd-
havnskvarteret på landkortet. Det kræver – ud over det løbende 
strategiske arbejde, som beskrives i Udviklingsplanen – at kvar-
teret rummer uprogrammerede steder, som kan indtages af kun-
sten, og som kan skifte karakter over tid.

Projekterne ska l  b idrage t i l  gode og 
attrakt ive rammer om byl ivet  – gode 
byrum . Byrummene i  Sydhavnskvar-
teret  ska l  programmeres , så  de er 
vedkommende for områdets brugere , 
og de ska l  understøtte bevægelse og 
akt iv i tet  og socia l  mangfold ighed.

Nye projekter skal gennem deres fysiske orientering, aktivite-
ter i stueetagen, indretning af ankomstområder og udearealer og 
udlæg af parkering og færdselsarealer bidrage til at skabe gode 
byrum og stærke sammenhænge i hele Sydhavnskvarteret. 

Alle udearealer skal være offentligt tilgængelige og invitere til 
brug – også for andre end projektets egne brugere.  Alle ude- 
arealer skal disponeres på en måde, så de samlet set bidrager til 
gode byrum i Sydhavnskvarteret – de skal supplere byen og by-
delens øvrige byrum og funktioner.

Bygninger skal generelt udformes, så der sikres et godt lokalt 
mikroklima i uderummene med hensyn til både vind og sol.

Udearealer skal udformes med hensyn til oversigtelighed, belys-
ning og belægninger, så de er trygge, sikre og tilgængelige at fær-
des og opholde sig i. 

4 | PRINCIPPER FOR BYRUM



I kantzoner og forarealer, som udgør overgangen mellem bygningerne og byrummene mellem bygningerne, vil vi be-
vare den varierede karakter og kvalitet, som Sydhavnskvarteret har.  Vi vil altså undgå ensartede løsninger for stør-
re, sammenhængende områder.

Baggård

Opholdszone

Aktivitetszone

Baggård

Forplads

Forplads

Passage

Passage

Gaderum

Kantzone

Kantzone
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FORSKELLIGHED
Byrummene i bydelen skal være forskellige – de skal bidrage til 
den sammensatte karakter af Sydhavnskvarteret.  Veje og byrum 
skal etableres – og så vidt muligt videreføres – som enkle, rå ga-
derum. Så vidt muligt bevares eksisterende kulturspor og mate-
rialer – herunder felter med brostensbelægning, jernbanespor og 
lignende. Korttidsparkeringspladser, cykelparkering etc. bør mar-
keres med møblement og beplantning.

Hensynet til særligt de socialt udsatte i Sydhavnskvarteret skal 
sikres både gennem en aktiv involvering i den løbende planlæg-
ning og disponering af byrum, men også ved at skabe en forskel-
lighed af byrum – egne steder og fælles steder, store og mindre 
steder, og steder, hvor man kan opholde sig uden at føle sig i  
vejen.

SÆRLIGE STEDER
En række steder skal have særlig kvalitet som byrum – og skal 
udvikles som tyngdepunkter for byliv og aktivitet på tværs af fa-
caden. Disse særlige steder skal også sikres en skærpet opmærk-
somhed på sol- og vindforhold, så de kan fungere som opholds-
steder af høj kvalitet og uden fx skygge fra højhuse:

 » Arealerne omkring og under Kulkransporet.
 » Pladsen omkring Pumpehuset og Kohalen
 » Markedspladsen ved slagteriet

UDEAREALER
Ved nybyggeri stiller vi krav til bygningerne og til deres ude-  
arealer. Det gælder ikke mindst de kantzoner og forarealer, som 
udgør overgangen mellem bygningerne og byrummene mellem 
bygningerne. Her vil vi bevare den varierede karakter og kvali-
tet, som Sydhavnskvarteret har.  Vi vil altså undgå ensartede løs-  
ninger for større sammenhængende områder.
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  BYRUM UNDER HAVNESPORET

Den rekreative forbindelse bliver 
i Sydhavnskvarteret en serie af 
forbundne byrum, der fortæller 

historien om området

Kulkransporet bliver 
Sydhavnskvarterets primære 

kobling til midtbyen med direkte 
forbindelse til Bruuns Galleri 

og Banegården 

Delområde 3
Areal: 15.000 m2

Etm: 26.000 m2

Bebyggelsesprocent: 173

Delområde 4
Areal: 18.500 m2

Etm: 25.000 m2

Bebyggelsesprocent: 135

Delområde 5
Areal: 18.500 m2

Etm: 25.000 m2

Bebyggelsesprocent: 135

Planlagt pladsdannelse

Strukturerende infrastruktur

Eksist. og planlagt byggeri

Delområde 2
Areal: 24.700 m2

Etm: 40.000 m2

Bebyggelsesprocent: 162

Forløbet under Havnesporet 
udformes som et attraktivt byrum, 
der er vedkommende for brugerne 

og skaber tryghed

Delområde 1
Areal: 3.000 m2

Etm: 4.000 m2

Bebyggelsesprocent: 133

KULKRANSPORET

DOKK1 BASSIN 1

BASSIN 4

SKANSEPARKEN

SLAGTERIET

JÆGERGÅRDSGADE
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Der ska l  i  p lan lægningen for nye 
bygninger  t i l  s tad ighed v ises , hvor-
dan det aktuel le  projekt b idrager t i l 
den ønskede tæthed og var iat ion i 
området . 

Udviklingsplanen beskriver en ønsket tæthed i de enkelte over-
ordnede delområder i Sydhavnskvarteret samt et udgangspunkt 
for fastlæggelsen af de maksimale bygningshøjder. 

Samtidig ønsker vi en stor variation i skala – bydelens variation 
og kompleksitet skal bevares. Det handler om at sikre et bære-
dygtigt miks af anvendelser og af stort og småt, nyt og gammelt. 

Vi vil derfor stille krav til bygherrer om, at de ikke blot forhol-
der sig til deres eget byggefelt og byggeri, men også til eksiste-
rende bygninger, samt hvordan byggeriet bidrager til funktionel 
og byarkitektonisk variation. Et meget stort byggeri skal altså 
bl.a. omfatte – eller sandsynliggøre – et fysisk og markedsmæs-
sigt realistisk bud på, hvordan et miks af skala og anvendelser 
inden for hele delområdet kan realiseres. Omvendt vil et lille 
byggeri kræve en belysning af, hvordan den ønskede tæthed for 
området som helhed kan realiseres.

Bevaringsværdige bygninger og bygninger, der indeholder en 
større grad af transformationsværdi, skal indgå som en del af ar-
gumentationen i alle delområdeplaner. Planerne skal tage højde 
for de miljøer, bygningerne skaber, og de historier, de fortæller. 

Projektet med Kulkransporet skal skabe erfaringer med bevaring 
og genanvendelse, og disse erfaringer skal indgå i og nyttiggøres i 
den fremtidige udvikling af området.

Områdets eksisterende bygninger – herunder de bevaringsvær-
dige bygninger – kan gentænkes og genfortolkes i en omdannel-
se. De forskellige grader af bevaringsværdi kan bruges som en 
rettesnor, men umuliggør ikke, at bygningen kan omdannes eller 
erstattes, hvis det er rigtigt i en helhedsbetragtning. 

Levende facader skal sikres ved en høj grad af åbne/transparente 
facader i stueetagen – med liv og synlig aktivitet bag facaden og 
så vidt muligt med publikumsorienterede funktioner. Det er sær-
ligt vigtigt omkring de vigtigste byrum i bydelen.

Materialemæssigt skal byggeriet forholde sig til karakteren af 
området – havnens og industriens æstetik. Det kan ske gennem 
formgivning og materialer, der er inspireret af den arkitektur, der 
præger området i dag, eller ved at understrege karakteren af 
området gennem kontrasten mellem nyt og gammelt.

5 | PRINCIPPER FOR BYGNINGER



NEW MUSEUM, NEW YORK
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HØJHUSE 

Højhuse ska l  p laceres og formgives , 
så  de b idrager t i l  by l iv  og byrum af 
høj  kva l i tet  – og t i l  en for tætning a f 
akt iv i tet  i  he le bydelen.

Byrådet behandler ultimo 2017 et tillæg til Højhuspolitik for 
Aarhus Kommune. Her fastlægges spillereglerne for højhuse (de-
fineret som huse med en højde på over seks etager eller 25 me-
ter) i et område af bymidten, som bl.a. omfatter Sydhavnskvar-
teret. 

Højhuspolitikken beskriver både de overordnede principper for 
placering af højhuse i bymidten og de mere detaljerede princip-
per for, hvordan højhuse skal formgives, og hvordan de kan tilfø-
re byen noget positivt og være medvirkende til at skabe byliv i 
de omkringliggende byrum og gadeforløb. Principperne på disse 
sider refererer til retningslinjerne i tillægget til højhuspolitikken. 

Højhuse skal planlægges i tråd med princippet om byliv før by-
rum og byrum før bygninger. Den tæthed, som opnås ved højhu-
se, skal bidrage til bylivet i området. Højhusene skal give noget 
til byen, til bylivet og skabe grundlag for kontakt mellem områ-
dets aktører. Det skal fx sikres, at stueetager er aktive, åbne og 
tilgængelige for byens borgere mod byrum og gader, og lukkede 
facader, der kan virke som bagsider, skal undgås. 

Det skal mere generelt sikres, at højhuse forholder sig til om-
rådets karakter og egenart. Bl.a. skal der i forbindelse med alle 
højhusprojekter redegøres for, hvordan der arbejdes med kul-
turmiljøer og bevaringsværdige bygninger og bygningsfragmenter.

Byliv og udadvendte stueetager kan bl.a. sikres ved krav om dif-
ferentierede udlejningsvilkår og fx lavere husleje i stueetagen, 
hvor de bylivsskabende aktiviteter ønskes placeret.

Højhuse skal udformes og placeres, så de bidrager til gode og 
smukke byrum – og det skal dokumenteres, at byrummene om-
kring højhuse lever op til en række konkrete kvalitetskrav vedr. 
beskyttelse, komfort og herlighedsværdier, herunder mikroklima 
og solforhold. Principperne indebærer bl.a. også, at højhuse skal 
etableres på en base i maks. 4-6 etager og trækkes tilbage fra ba-
sens øverste kant.

Højhuse skal placeres, så de respekterer de vigtige kig til dom-
kirkespiret og rådhustårnet, samtidig med at der tages hensyn til 
den generelle oplevelse af byens skyline. Der skal konkret tages 
hensyn til to sigtelinjer mod domkirketårnet samt udsigtskor-
ridorer mellem og ved siden af City Tower og Frederiks Plads. 
Sigtelinjerne og udsigterne skal dokumenteres og verificeres for-
ud for byggeriet.

Der vil for alle højhusprojekter blive stillet krav om en miljøvur-
dering. Ét af elementerne heri er miljøforhold i relation til Aar-
hus Havn og de eksisterende havneerhverv. Miljøforholdene vil 
skulle håndteres i hvert enkelt byggeri. Hensynet til lugt og luft-
kvalitet betyder, at der i højhuse over en vis højde vil blive stillet 
krav om lukkede facader, begrænsninger i forhold til placering af 
luftindtag etc. for at undgå problemer med lugt og luftkvalitet.



-

-

De vigtigste kig mod landmarks og udsigtskorridorer 
markeret som områder, hvor der skal være ekstra 
opmærksomhed på højhusbyggeri. Byggeri i de røde 
felter vil ved en vis højde få indflydelse på de kig, der 
ønskes sikret, og på skyline generelt. Denne indfly-
delse skal belyses. Markering af sigtelinjer er taget fra 
'Højhuspolitikken'.

SIGTELINJER
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En række steder i Sydhavnskvarteret – de vigtige knudepunkter 
– skal have en særlig byrumsmæssig kvalitet. Fordi de er vigti-
ge for sammenhængen i Sydhavnskarteret, og fordi vi vil udvikle 
dem som tyngdepunkter for byliv og aktivitet i kvarteret.

For disse byrum er det særligt vigtigt, at de ikke blot formgives 
og programmeres som attraktive byrum for forskellige grupper 
af brugere, men også, at de og bygningerne omkring dem bliver 
formgivet på en måde, der tager hensyn til sol, vind og regn, så 
der bliver gode vilkår for ophold og aktivitet i byrummene.

6 | PRINCIPPER FOR 
KNUDEPUNKTER

JÆGERGÅRDSGADE OG KALKVÆRKSVEJ

Pladsen foran Pumpehuset og Re-
staurant Kohalen ska l  udv ik les som 
det centra le fordel ingspunkt i  Syd-
havnskvar teret – den v i l  fungere 
som ” landingspladsen” for mange . 

Krydset mellem Jægergårdsgade, Kalkværksvej og Den rekreati-
ve forbindelse skal udvikles som ét af de særlige steder i byde-
len. 

Langs pladsens kanter skal der indrettes opholdsarealer.

Facaderne i stueplan skal være åbne og imødekommende, og 
bygningerne omkring pladsen skal så vidt muligt rumme aktivite-
ter, der er rettet mod et bredt publikum, såsom servering. Det 
gælder for de eksisterende bygninger, men det er også vigtigt, at 
nye bygninger gennem deres anvendelse og aktiviteter i stueeta-
gen henvender sig til pladsen og bidrager til etableringen af et 
knudepunkt for aktivitet og ophold i bydelen. 

Selvom pladsen udgør et internt trafikalt knudepunkt i Syd-
havnskvarteret, skal det sikres, at det er muligt og sikkert både 
at opholde sig og færdes på pladsen, også som fodgænger. 

STRIJP-S, EINDHOVEN KNSM,  AMSTERDAM



COLLAGE:  EKSEMPEL PÅ FREMTIDIGT KNUDEPUNKT PÅ JÆGERGÅRDSGADE
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KULKRANSPORET

Området omkring Kulkransporet 
ska l  udv ik les som et omdrejn ings-
punkt for by l iv, ophold og akt iv i tet  i 
den nordl ige del  a f  Sydhavnskvar te-
ret .

Kulkransporet er et af de mest markante kulturspor i Syd-
havnskvarteret og skal udvikles i et selvstændigt forløb som ét 
af åbningstrækkene i udviklingen af Sydhavnskvarteret, hvor også 
arealerne under og omkring sporet løftes.  

Projektet med Kulkransporet skal skabe erfaringer med bevaring 
og genanvendelse i Sydhavnskvarteret.

Det er vigtigt, at både bygninger og udearealer omkring Kul-
kransporet udformes og programmeres, så de skaber et attrak-
tivt miljø i relation til Kulkransporet – herunder, at arealerne  
under og omkring indbyder til ophold og aktiviteter. Bygninger-
ne bør åbne sig mod Kulkransporet. Facaderne ud mod broen 
bør være åbne i stueetagen. 

Bygninger, som støder op til Kulkransporet kan med fordel for-
bindes med Kulkransporet via gangbroer, og der skal være mulig-
hed for, at bygningerne på forskellig vis forbindes til og relaterer 
sig til Kulkransporet.

LETTENVIADUKT, ZURICH KULKRANSPORET OG KOHALEN, I DAG



KULKRANSPORET, SYDHAVNSKVARTERET I DAG
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STRIJP-S, EINDHOVEN PLLEK, AMSTERDAM
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MARKEDSPLADSEN

Markedspladsen ska l  udv ik les som et 
levende byrum for hele byen og som 
et omdrejn ingspunkt for l iv  i  den 
sydl ige del  a f  Sydhavnskvar teret .

Det åbne areal foran den gamle markedshal har oprindeligt fun-
geret som kvægtorv og underbygger sammen med markedshal-
len (staldbygningen) områdets struktur og historie. 

Arealet skal udvikles som en plads i byen – med funktioner på 
alle sider.

Mod vest skal nye funktioner og bygninger etableres, så de både 
i arkitektur og program bidrager til udviklingen af markeds- 
pladsen som et levende sted i byen. 

Pladsen bør formgives, så den kan rumme varierede funktioner 
over tid. Det handler bl.a. om, at pladsens åbne karakter skal bi-
beholdes.



COLLAGE:  EKSEMPEL PÅ MARKEDSPLADSEN
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HAVNESPORET

Havnesporet og rummet under det 
ska l  b l ive et  akt iv  for Sydhavnskvar-
teret . Det ska l  forbinde snarere end 
at  adsk i l le , og det ska l  b l ive en na-
tur l ig  kva l i tet  i  bydelen som objekt 
og som byrum.

Naboskabet mellem Sydhavnskvarteret syd for havnesporet og 
Filmbyen og Mindet nord for sporet handler både om et funk-
tionelt naboskab – om relationer og sammenhænge – og om 
håndtering af havnesporet som et byrum og som overgang. 

Rummet under havnesporet – mellem Spanien og Den rekreati-
ve forbindelse – skal indrettes, så det både kan fungere som en 
attraktiv øst-vest-forbindelse, som et rum til ophold og aktivite-
ter, og som et knudepunkt på Den rekreative forbindelses forløb 
gennem kvarteret. 

Bygninger langs havnesporet kan med fordel orienteres, så de bi-
drager til passage og synlighed i rummet omkring og under hav-
nesporet.  Aktiviteter under broen kan oplagt have sammenhæng 
med aktiviteter i de tilgrænsende bygninger – det vil også sikre 
et vist niveau af ejerskab til byrummet. 

Der kan søges inspiration i eksempler fra andre steder i verden, 
hvor kommercielle og rekreative aktiviteter bliver kombine-
ret med kunstnerisk udsmykning i realiseringen af attraktive og 
unikke byrum på tilsvarende placeringer.

28



STRANDVEJEN - MUREN

7 | PRINCIPPER FOR 
BYFORBINDELSER

        
Det bør undersøges, om højdeforskellen på tværs af muren kan 
bruges til at skabe adgang mellem Strandvejen og Sydhavnskvar-
teret i flere niveauer.

Muren som en skærm kan også i fremtiden bidrage til op-
holdskvaliteterne i Sydhavnskvarteret, men det bør løbende 
overvejes, om hensynet til afskærmning opvejer barriereeffekten 
– der skal sikres en balance mellem den aflukkede/beskyttede 
karakter af slagtehusområdet på den ene side og synlighed/åben-
hed over for resten af byen på den anden.

STRANDVEJEN

Strandvejen er adgangen t i l  midt-
byen fra syd. Relat ionen mel lem 
Strandvejen og Sydhavnskvar teret 
ska l  udv ik les løbende – enten som 
fys iske e l ler  v isuel le  forbindelser. 

                                                                             
Langs Strandvejen har Sydhavnskvarteret historisk primært mar-
keret sig med en lang, ubrudt mur, som har fungeret som en 
skærm mellem boligerne mod vest og slagteriet mod øst.

I den fremtidige udvikling bør relationen mellem Frederiksbjerg 
og Sydhavnskvarteret på tværs af den historiske mur udvikles. 
Der bør arbejdes med en visuel forbindelse mellem Strandvejen 
og kvarteret.

Det kan ske gennem fysiske gennembrud og passage på tværs 
af muren, men det kan også handle om at sikre en synlighed på 
tværs ved placering af bygninger.
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SPANIEN

Spanien ska l  udv ik les som en bro-
gade – med høj  bymæss ighed og tæt 
bebyggelse på begge s ider. Bebyggel-
sen på østs iden ska l  forholde s ig  t i l 
bebyggelsen på Freder iks P lads . 

Bebyggelsen langs Spanien skal formgives, så den bidrager til op-
levelsen af Spanien som en levende og varieret bygade. 

Det skal blandt andet sikres gennem en vertikal opdeling af faca-
derne og en variation af bygningshøjderne, så bygningskroppene 
fremtræder varieret ud mod vejen. Nye bygninger skal bidrage 
til oplevelsen af et kvarter med en varieret og kompleks bebyg-
gelsesstruktur.

Levende facader skal desuden sikres ved åbne/transparente fa-
cader i stueetagen – bygningerne skal have deres hovedindgang 

orienteret mod gaden, og der skal være liv bag facaden – så vidt 
muligt med publikumsorienterede funktioner, der sikrer, at Spa-
nien ikke blot er en færdselsåre, men også et sted, hvor mange 
har et ærinde.

For at sikre en sammenhængende karakter af Spanien som by-
rum og som bygade skal der i planlægningen for de enkelte byg-
ninger stilles krav om, at de formgives i kontekst af hele vejforlø-
bet og ikke blot forholder sig til de umiddelbare nabobygninger 
og -funktioner.



COLLAGE:  EKSEMPEL PÅ SPANIEN SOM BYFORBINDELSE
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JÆGERGÅRDSGADE

Jægergårdsgade er Sydhavnskvar te-
rets  centra le by l ivsner ve . Særl ige 
attrakt ioner, but ikker mv. ska l  lo-
ka l i seres her og i  t i lknytn ing t i l  ga-
den, så  det pulserende l iv, der f indes 
længere oppe i  Jægergårdsgade , også 
f inder fodfæste her.

Jægergårdsgade er bygaden, der forbinder Sydhavnskvarteret 
med Frederiksbjerg, og gaden udgør dermed det primære link 
mellem Sydhavnskvarteret og bymidten.

De største og vigtigste publikumsorienterede funktioner i kvar-
teret bør placeres, så de relaterer sig til Jægergårdsgade og der-
med understøtter gadens rolle som et centralt adgangspunkt og 
relationen til midtbyen i øvrigt. 

På strækningen gennem Sydhavnskvarteret skal gaden fortsat 
have sin åbne karakter og et bredt gadeprofil, der relaterer sig til 
havneomgivelserne.

Selvom vejen ikke er gennemgående ud mod havnen, skal den 
åbne karakter bevares. Det handler både om at sikre en sam-
menhæng med områdets historie og om, at gadens struktur og 
skala skal hænge sammen med områdets og havnens skala.

Der skal være adgang fra Jægergårdsgade til alle de tilgrænsende 
bygninger, og det skal sikres, at opholds- og friarealer langs gaden 
er offentligt tilgængelige.



JÆGERGÅRDSGADE, SYDHAVNSKVARTERET I DAG
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BEVARING AF STRUKTUREN
Der skal bygges videre på slagtehusområdets nuværende struktur, så den er 

med til at sikre en udvikling af intime og varierende byrum.

SLAGTEHUSOMRÅDET I DAG

34

INTERNE GADER

Sydhavnskvar teret ska l  b indes sam-
men med et  tæt og var ieret  netværk 
a f  interne gader, st ier  og passager, 
som indbyder t i l  ophold , akt iv i tet  og 
e jerskab.

I den sydlige del af Sydhavnskvarteret – Slagtehusområdet – ud-
gør de interne gader og passager et sammenhængende og vær-
difuldt netværk af forbindelser og uformelle opholdssteder. 

Slagtehusområdet skal fortsat kunne fungere som et åbent, op-
løst og uhierarkisk netværk af små gader og forbindelser.

De samme kvaliteter skal sikres i den nordlige del af kvarteret, 
hvor de interne gader skal udvikles som intime og varierede by-
rum.

De interne gader og stiforløb er områdets parker og pladser. 
Deres programmering og materialer skal understøtte både or-
ganiserede og spontane aktiviteter og bevægelse. De skal skabe 
varierede, lokale steder til ophold, cykelparkering etc., og det 
skal undgås, at de interne gader kun får én funktion som fx sti, 
vej eller parkeringsplads.

Nye veje og byrum internt i området skal etableres som enkle, 
rå gaderum uden tydelig afgrænsning af trafikarterne. Så vidt mu-
ligt bevares eksisterende kulturspor og materialer – herunder 
felter med brostensbelægning, jernbanespor og lignende. Stedvist 
kan det historiske og upolerede kombineres med noget nyt og 
mere forfinet – sammenstødene er en kvalitet.

Med en gradvis fornyelse og omdannelse af bygningsmassen skal 
det sikres, at den kvalitet, der ligger i variationen i størrelser, 
funktioner og materialer, bevares. Der skal sikres mulighed for 
passage og ophold mellem bygningerne. 



COLLAGE:  EKSEMPEL PÅ EN INTERN GADE
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THE GOODSLINE, SYDNEY PRINCIP FOR DEN REKREATIVE FORBINDELSE
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DEN REKREATIVE FORBINDELSE

Den rekreat ive forbindelse ska l  ud-
v ik les som en gennemgående kva l i -
tet , der b inder De Bynære Havne- 
area ler sammen fra nord t i l  syd .

Den rekreative forbindelse fra Riis Skov i nord til Marselisborg 
Skov i syd er den samlende struktur, som sikrer de rekreative, 
grønne forbindelser nordpå og sydpå, og som binder de bynære 
havnearealer sammen.

Den rekreative forbindelse består af en sti for fodgængere og 
cyklister. Stien indgår dermed som et vigtigt træk i realiseringen 
af den politiske ambition om at skabe en grønnere, sundere og 
mere børnevenlig by. 

Den rekreative forbindelses passage af havnesporet ligger fast 
og er givet af de fysiske muligheder på stedet. Resten af forløbet 
gennem Sydhavnskvarteret skal fastlægges i forbindelse med de-
tailplanlægningen af de enkelte delområder.

Mod syd skal Den rekreative forbindelse forbindes til stisyste-
met mod Tangkrogen og videre mod Marselisborg Skov. 

Den rekreative forbindelse bliver i Sydhavnskvarteret en serie 
af forbundne og varierede byrum, der fortæller historien om 
området. Byrummene langs Den rekreative forbindelse vil blive 
struktureret som perler på en snor og vil styrke forbindelsen 
som et varieret og oplevelsesrigt forløb.

Pladser og byrum, som krydses eller flankeres af Den rekreative 
forbindelse, bliver lokale og regionale destinationer på det sam-
lede stiforløb og skal udvikles med en kvalitet og identitet, som 
henvender sig til hele byen.

På stiforløbet skal de bløde trafikanter prioriteres, og krydsen-
de veje skal formgives, så der tages hensyn til de gående og cyk-
lende.



COLLAGE:  EKSEMPEL PÅ DEN REKREATIVE FORBINDELSE
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SLAGTERIET

Området syd for Jægergårdsgade 
ska l  udv ik les som et unikt  område 
med bevar ing a f  de væsent l ige by-
mæss ige strukturer og med den ek-
s isterende bebyggelse som afsæt for 
gradvis  fornyelse og omdannelse .

Området umiddelbart syd for Jægergårdsgade skal udvikles med 
udgangspunkt i den eksisterende bebyggelsesstruktur, der er ud-
peget som et kulturmiljø. Bevaring og hensynet til det eksiste-
rende skal kombineres med fornyelse – der skal være mulighed 
for at erstatte, fylde huller og lægge til. 

Slagteriet har fortsat i en årrække mulighed for at opretholde 
driften. Størstedelen af området, som ikke bruges af slagteriet, vil 
i den mellemliggende periode kunne udvikles, mens selve slagte-
riområdet og de nærmeste bygninger tidligst vil kunne omdan-
nes/udvikles til nye formål, når slagteriet senest med udgangen af 
2024 rykker ud. 

Som sådan er der mulighed for i mellemtiden at iværksætte en-
keltprojekter, som kan skabe erfaringer og give inspiration til 
den langsigtede omdannelse af området – ikke mindst i forhold 
til, hvordan der kan bygges videre på relationerne mellem virk-
somhederne i området og mellem den historiske brug af områ-
det og nye måder at bruge det på.

Der gælder for hele området, at den eksisterende bebyggelses-
struktur og det netværk af gader og passager, som den skaber, 
skal respekteres. Udviklingen i området skal ske med respekt for 
og med tydelig reference til områdets eksisterende kvaliteter og 
arkitektur. 

De konkrete spilleregler for, hvordan det skal udmøntes, skal ud-
vikles løbende.  Aarhus Kommune har til hensigt at gennemføre 
et parallelopdrag, som skal bruges til at opstille de konkrete vil-
kår og principper for områdets udvikling.

8 | SÆRLIGE FORHOLD
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PARKERINGSPLADSER OG PARKERINGSHUSE

Parker ingspladser og parker ingshu-
se ska l  p laceres og formgives , så  de 
b idrager t i l  et  akt ivt  og a ls id igt  by l iv 
samt byrum af  høj  kva l i tet .

Parkeringspladser i Sydhavnskvarteret skal altovervejende etab-
leres i centralt placerede, fælles parkeringsanlæg/parkerings-
huse, som etableres af Aarhus Kommune og finansieres gen-
nem grundsalget. Parkeringsanlæg skal placeres og udformes, så 
de indgår i bydelens netværk af byrum, og så parkeringspladser 
bidrager til bylivet. Centralt placerede parkeringspladser skal 
være med til at sikre, at brugerne af de enkelte bygninger i Syd-
havnskvarteret bruger området, i dagligdagen og dermed bidra-
ger til bylivet i området ved, at de passerer gennem kvarteret til 
og fra bilen.

Parkeringshuse skal som udgangspunkt placeres i den østlige del 
af kvarteret, hvor det i en rum tid ikke vil være muligt at placere 
kontorer og andre miljøfølsomme funktionerne, og hvor parke-
ringshuse kan fungere som en skærm mod risici knyttet til hav-
nevirksomhederne.

Parkeringshuse bør formgives i tråd med den rå og industrielle 
karakter af omgivelserne – kombineret med grønne og rekreati-
ve elementer, som kan bidrage til opholdskvaliteterne både om-
kring, i, under og på taget af p-husene.

Det indebærer både, at parkeringshusene skal formgives og pro-
grammeres, så de rummer aktiviteter i stueetagen, og at de skal 
være tilgængelige for flere anvendelser, fx gennem rekreative ak-
tiviteter på taget. Parkering skal så vidt muligt tænkes sammen 
med andre funktioner og forbindelser i området, herunder Den 
rekreative forbindelse og Kulkransporet.

Bydelen skal friholdes mest muligt for overfladeparkering. I min-
dre omfang kan parkeringspladser etableres på egen grund og i 
konstruktion inden for de øvrige bygningsvolumener. I disse til-
fælde skal der undgås, at parkering dominerer facaderne ud mod 
de tilgrænsende gader og byrum. 



TRANSFORMATORSTATIONEN PÅ KALKVÆRKSVEJ

TRANSFORMATORSTATIONEN

Området omkring transformator-
stat ionen ska l  udv ik les på en måde , 
som understreger og udnytter ste-
dets kompleks i tet  som en kva l i tet  – 
og de eks isterende forudsætninger 
ska l  indarbejdes , herunder transfor-
matorstat ionen.

Udviklingen af området omkring transformatorstationen vil af-
hænge af det rigtige projekt, som kan skabe sammenhæng og 
synlighed på et kompliceret sted i byen.  Arealet indgår både i 
Sydhavnskvarteret og i byområdet omkring Filmbyen og Mindet 
og skal kunne fungere som et bindeled i mange retninger.

Området forbinder Spanien mod vest og bl.a. Turbinehallen 
og den nordlige del af Kalkværksvej mod øst, og i et større 
perspektiv er området en del af en forbindelse mellem Syd-
havnskvarteret og byudviklingsområdet omkring Rutebilstatio-
nen.  

Arealet kan potentielt holde til en høj bygning, som kan indgå i 
en visuel sammenhæng med de øvrige (fremtidige/planlagte) høje 
bygninger i området.

Anvendelsen og disponeringen af området skal sikre gode og 
oplagte muligheder for passage mellem Spanien og Kalkværksvej 
– og funktionerne i området skal relatere sig i begge retninger.

Transformatorstationen skal indarbejdes på en måde, som tilgo-
deser trygge og synlige passager på tværs, og som indgår logisk i 
områdets bebyggelse. 
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