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Forslag - Tillæg til HØJHUSPOLITIK for Aarhus Kommune

Forslag til Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013

Vi hører gerne din mening

Forslag til kommuneplantillæg nr. 99 er offentligt 
fremlagt fra den 5. juli til den 13. september 2017.

Send dine kommentarer, ideer og forslag m.v. til:
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

eller pr. post til:
Center for Byudvikling og Mobilitet
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Det videre forløb

Når den offentlige høring er gennemført, vil 
de indkomne synspunkter blive vurderet og 
indgå i byrådets beslutningsgrundlag om de nye 
planbestemmelser for området.

Sideløbende med dette kommuneplantillæg er 
forslaget til Kommuneplan 2017 i høring og det 
forventes at dette kommuneplantillæg kan vedtages 
inden den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017. 
Det vil derfor skulle medtages som et gældende 
tillæg i forbindelse med den endelige vedtagelse af 
Kommuneplan 2017

Mindretalsudtalelse

Venstre og Det Konservative Folkeparti har ikke tiltrådt 
forslaget til tillæg til højhuspolitikken for et område i 
midtbyen, da de mener, at planområdets afgrænsning 
bør udvides med arealet beliggende mellem 
Ridderstræde og Mindegade.

Venstre mener endvidere ikke, at højhuspolitikken for 
midtbyen er vidtgående nok. Venstre opfordrer derfor 
til, at nye projekter giver sig til kende i høringsfasen.
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Forord

Det er et nyt Aarhus, der tager form. En by der er 
tæt, livlig, kreativ og mangfoldig. En by med en stor 
kulturarv, men med en endnu større ungdommelig 
vilje til at udvikle sig. I Aarhus er bylivet essentielt. 
Derfor skal vi sikre, at bylivet blomstrer i bunden, 
mens højhusene skyder mod himlen.

Derfor stiller vi også store krav. Vi vil sikre, at alle 
der vil udvikle byen ikke udelukkende tænker på 
egen vinding, men også tænker på byen som en hel 
organisme. Tænker på at udviklingen skal komme byen 
og byens borgere til gode på så mange punkter som 
muligt. 

Dette tillæg skal sikre, at vi kan tage debatten om 
fremtidens aarhusianske højhuse på et fælles oplyst 
grundlag. Det skal sikre, at alle går i samme retning og 
ser området som en helhed. En helhed hvor højhusene 
bidrager til bylivet, og hvor bylivet vækker højhusene 
til live.

Vi håber, at du glæder dig lige så meget til fremtiden i
Aarhus, som vi i Byrådet gør.

Rigtig god fornøjelse!

Aarhus er i en rivende udvikling. Kranerne tårner 
sig op overalt i byen, og vi bygger højere og tættere 
end nogensinde før. En udvikling vi er glade for, 
men som vi selvfølgelig skal debattere i byen. Nu 
er turen kommet til området, der strækker sig fra 
Bruuns Galleri og Banegården i vest til havnen i øst 
og fra Dokk1 i nord til slagteriet i syd. På baggrund 
af en forudgående indsamling af idéer og forslag er 
Aarhus Byråd nu klar med dette forslag til Tillæg til 
Højhuspolitik for Aarhus Kommune. 

Byrådet har store ambitioner for området. Stigende 
interesse for at udvikle og bygge på og omkring de 
gamle havnearealer har skabt et behov for at udvikle 
dette tillæg. Et tillæg der skal sørge for, at vi får 
fl ere højhuse i området, og at de bliver planlagt og 
realiseret ordentligt. 

Kvalitetskravene i tillægget skal i bund og grund 
sikre områdets potentiale. For området kan med den 
rette styring blive en helt ny type bydel i Aarhus. En 
bydel hvor det rå og upolerede ubesværet møder 
det moderne i form af boliger, erhvervsliv, kreative 
iværksætterprojekter, historiske spisesteder og et 
bredt anerkendt madmarked. Et mangfoldigt og 
karakterfuldt kvarter med plads til alle. Et aarhusiansk 
kvarter.

Kristian Würtz

Rådmand for Teknik og Miljø



4

Forslag - Tillæg til HØJHUSPOLITIK for Aarhus Kommune

Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune er et 
supplement til og en konkretisering af Højhuspolitik 
for Aarhus Kommune for et område i midtbyen, 
der strækker sig fra Dokk1 i nord til og med 
Slagtehusområdet i syd, fra og med Bruuns Galleri i 
vest til havnen i øst.  

Tillægget sætter retningen for højhuse i området med 
kvalitetskrav, der skal opfyldes og redegøres for, før der 
tages endeligt stilling til højhusenes virkeliggørelse.

Forfatter, udgiver og grafi sk produktion

Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Marts 2017

Yderligere oplysninger

Byplanlægger Mathias Thinggård Brovall
Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C
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Aarhus Kommunes planstrategi sætter retningen 
for de fysiske dimensioner i byvækst, overordnede 
infrastrukturer og disponering af arealer. Strategien 
lægger op til, at Aarhus bliver markant tættere. Der 
skal være plads til 450.000 aarhusianere og 250.000 
arbejdspladser i 2050, uden at byen vokser væsentligt 
i areal.

Planstrategien har med baggrund i de gældende 
visioner og overordnede mål for fremtidens Aarhus 
udpeget de politisk set væsentligste strategiske 
fokusområder for de kommende års byudvikling.

Aarhus skal blandt andet være gearet til storby - en 
storby med bykvalitet og liveability. Den koncentrerede 
byvækst har derfor stort fokus. Aarhus skal prioritere, 
at byudviklingen sker ved omdannelse og fortætning 
i områder placeret stationsnært og i tilknytning til 
letbanen. Helt konkret nævnes Midtbyen som et sted, 
hvor udviklingen skal prioriteres. 

I forlængelse af planstrategiarbejdet har Aarhus 
Kommune taget initiativ til dette Tillæg til 
Højhuspolitik for Aarhus Kommune gældende for et 
afgrænset område i midtbyen. Ambitionen er, at der 
i området kan indpasses højhuse, der bidrager med 
bylivsskabende funktioner. 

Højhuse er den mest effektive form for byfortætning, 
fordi udnyttelsesgraden er stor. Denne fortætning 

Indledning

bidrager til en bæredygtig udvikling arealmæssigt 
ved en besparelse på arealforbruget. For at 
øge bykvaliteten og områdets liveability er 
funktionsintegrering afgørende. Blandingen af 
funktioner gør, at området bliver mere levende. 
Derudover opnås der en besparelse på energiforbruget 
og en mindskelse af transportbehovet, når boliger, 
erhverv, handel, fritidsaktiviteter mm. ligger tæt. Især 
i dette område, der ligger særdeles stationsnært ved 
Aarhus Banegård, Rutebilstationen og letbanestop ved 
Dokk1.  

Byrådet ønsker med dette Tillæg til Højhuspolitik for 
Aarhus Kommune at se områdets potentialer som 
højhusområde i en helhed. Der er allerede opført 
fl ere højhuse i området, senest Aarhus City Tower 
og Frederiks Plads, som i skrivende stund er under 
opførelse.  

Højhuse er markante elementer i bybilledet og 
byens skyline, og for at de kan tilføre byen noget 
positivt og være medvirkende til at skabe byliv i 
de omkringliggende byrum og gadeforløb, skal 
planlægningen af, hvor og hvordan der bygges højt 
ske med omtanke. En række forhold skal belyses og 
vurderes i forbindelse med planlægningen, og kravene 
til højhuse i midtbyområdet er med dette Tillæg til 
Højhuspolitik for Aarhus Kommune blevet skærpet 
yderligere for at sikre de bedst mulige resultater af nye 
højhusprojekter.

Luftfoto fra ca. 75 m over Dokk1 og udover området



7

Forslag - Tillæg til HØJHUSPOLITIK for Aarhus Kommune

Rutebilstationen

Politigårdområdet

Europaplads/Mindet

Dokk1

Domkirken

Bruuns Galleri

Centralværkstederne
Banegården

Rådhuset

Slagtehusområdet

Midtkraftområdet

Filmbyen

Oversigtskort over højhusområdets placering og omfang
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Området ligger umiddelbart syd for den ældste del af 
bykernen og åens udløb, og strækker sig fra Bruuns 
Galleri og Banegården i vest til havnen i øst og fra 
Dokk1 i nord til og med slagtehusområdet i syd.

I området fungerer Spanien og Sydhavnsgade som 
sydlige indfaldsveje og Spanien deler området i en 
vestlig og en østlig del. Spanien er derfor på den 
ene side områdets vigtige indfaldsvej og på den 
anden side den største barriere for at skabe et samlet 
område, hvor by og havn forbindes.

Set i en større sammenhæng har området potentiale 
som et nyt kvarter, der kan styrke eksisterende vigtige 
bystrukturer. Området har sammen med Dokk1 
potentiale til at danne et østligt centrum for åens nu 
helt frilagte og rekreative forløb, hvor omdannelsen 
af Godsbanen, ”Det Ny Brokvarter” og Ceres styrker 
et vestligt centrum tæt ved de kulturelle institutioner 
omkring Mølleparken og Musikhuset.

Beskrivelse af området
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Denne opfattelse af området er ved at vende og både 
udviklere og borgere, er begyndt at få øjnene op for 
potentialerne i området. Midlertidige aktiviteter og 
arrangementer som street food, festivaller, koncerter, 
street basket og skateboarding har været med til at 
øge opmærksomheden på dette ”nye” sted i byen for 
mange borgere. 
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Nye byfunktioner i området kan styrke 
sammenhængen til Aarhus H og samtidig kan nye 
centrale strøg igennem området skabe et naturligt link 
til åen og videre til Domkirken, og på den måde øge 
sammenhængskraften til resten af byen. 

På trods af områdets yderst centrale placering i Aarhus 
ligger dele af området i dag hen som værende ”glemt” 
i borgernes bevidsthed mellem byens pulserende liv 
og havnevirksomhedernes drift. 
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Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus 

Kommunes sammenhæng med 

Højhuspolitik for Aarhus Kommune

Højhuspolitik for Aarhus Kommune er 
administrationsgrundlag, når der planlægges for 
højhuse i Aarhus. Højhuspolitikken fastlægger 
de overordnede principper for byarkitekturen. 
Principperne omfatter byens skyline, bymiljø og 
bebyggelsesmæssige karakter og formålet er at 
sikre hensynet til overordnede landskabelige, 
planlægningsmæssige og byarkitektoniske kvaliteter 
i forbindelse med vurdering af konkrete forslag 
til højhuse. Til denne vurdering er udarbejdet et 
konsekvensvurderingsværktøj, som alle konkrete 
højhusprojekter skal igennem.

Højhuspolitikken udpeger ikke konkrete lokaliteter, 
hvor der kan opføres højhuse. Derimod peger den 
på en række områder, hvor høje huse ikke som 
udgangspunkt udelukkes.

Dette Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune 
er et supplement eller et nyt lag oven på den 
eksisterende Højhuspolitik for Aarhus Kommune. 
Tillægget omfatter et område i midtbyen, som af den 
eksisterende højhuspolitik er udpeget som et område, 
hvor høje huse ikke som udgangspunkt udelukkes. 

Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune er 
således en viderebearbejdning af og supplement 
til den overordnede højhuspolitik for hele Aarhus 
Kommune alene for området i midtbyen. Det betyder, 
at konsekvensvurderingsværktøjet fra den overordnede 
højhuspolitik fortsat skal anvendes, når konkrete 
højhusprojekter skal vurderes. Der vil dog blive stillet 
yderligere krav til højhusprojekterne med dette tillæg 
i form af en overordnet retningslinje og fl ere konkrete 
kvalitetskrav i en udvidet konsekvensvurdering under 
hvert overordnede emne. 

Læsevejledning

Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune og Højhus-
politik for Aarhus Kommune

Introduktion til kvalitetskrav i den 

udvidede konsekvensvurdering

Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune 
er opbygget således, at hvert emne, som nye 
højhusprojekter skal vurderes på, kapitelvis bliver 
beskrevet. Hvert kapitel afsluttes af konkrete 
kvalitetskrav for højhusbyggeri og af nogle mere 
generelle hensigtserklæringer, som Byrådet ønsker at 
arbejde for at opnå. 

Alle fremtidige højhusprojekter skal i udgangspunktet 
opfylde og følge samtlige kvalitetskrav under hvert 
kapitel, for at komme i betragtning til en placering 
indenfor områdets afgrænsning. Kvalitetskravene kan 
derfor betragtes som en tjekliste, alle byudviklere skal 
igennem og redegøre for i projektmaterialet.  

Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune og 
samtlige kvalitetskrav er bundet op på én overordnet 
retningslinje i Kommuneplanen, der indskrives i 
Kommuneplanens Hovedstruktur. Retningslinjen kan 
ses i ”Miljøvurdering og ændring af kommuneplanen”.  

HØJHUSPOLITIK FOR AARHUS KOMMUNE

TILLÆG TIL

FORSLAG

FOR ET OMRÅDE I MIDTBYEN 
TILLÆG NR. 99 TIL KOMMUNEPLAN 2013

Projekt: Malmø Live

Arkitekt: schmidt hammer lassen architectsFotograf: Adam Mørk
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Bestemmelser for sigtelinjer og skyline 

ved højhusbygggeri
• Der skal til hvert enkelt projekt visualiseres fra 

de udvalgte punkter så byggeriets indfl ydelse 

på domkirken og rådhuset, samt byens skyline 

og view korridorer dokumenteres. Disse 

visualiseringer skal verifi ceres. Yderligere 

visualiseringspunkter kræves i forbindelse med 

det konkrete projekt fra udvalgte standpunkter. 

Derudover vil vi ved højhusbyggeri 

arbejde for...• At beskytte de viste kig til domkirkespiret og 

rådhustårnet samt de viste kig i vigtige view 

korridorer mod landskab, himmel og by.

• At højhuse placeres, så view korridorer opstår og 

kig til det bagvedliggende bevares.

23
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Bestemmelser for byrum ved 

højhusbyggeri• Højhuse skal etableres på en base i max 4-6 

etager og trækkes tilbage fra basens øverste kant, 

så det der opleves fra gadeplan og byrum er 

basens højde. Tilbagetrukne bygningsdele og skrå 

tage vil sænke den oplevede bygningshøjde og vil 

optimere lysforholdene i gaderne.

• Der skal redegøres for opfyldelsen af alle 12 

byrumskriterier. Opfyldelsen skal dokumenteres. 

Byrumskriterier der ikke kan opfyldes skal 

begrundes.• Eksisterende byrums solforhold må ikke blive 

forværret i sommerhalvåret fra forårsjævndøgn 

til efterårsjævndøgn. De eksisterende byrum 

er Europaplads, Dokk1’s trapper, platforme og 

omkringliggende opholdsarealer, Åboulevarden og 

Centralværkstederne.
• Fremtidige byrums solforhold skal der værnes om, 

når nye projekter vurderes. 
• Højhuse må ikke påvirke mikroklimaet på 

omkringliggende arealer og byrum med et 

utilfredsstillende vindmiljø. Komfortniveauet skal 

være i top og ophold skal være behageligt både 

for gående, cyklende og siddende. Beplantning 

skal placeres strategisk korrekt for at mindske 

vindpåvirkningen.      

Derudover vil vi ved højhusbyggeri 

arbejde for...
• Byfunktioner i stueetagen der skal være 

medskabende til nærområdets liv og aktiviteter.

• En fl ydende overgang mellem inde og ude, så 

byggeriets funktioner trækkes ud i byrummet eller 

byrummets funktioner trækkes ind i byggeriet.

• Tiltalende byrum og forbindelser, der inviterer 

til ophold og daglig færdsel, så det nye område 

bliver en integreret del af Aarhus.

17

Forslag - Tillæg til HØJHUSPOLITIK for Aarhus Kommune

Bestemmelser for bykvalitet og byliv ved 

højhusbyggeri•  Stueetager og stueplaner skal være aktive, åbne 

og tilgængelige for byens borgere mod byrum 

og gader. Den offentlige adgang skal sikres og 

funktionerne bør spille sammen med byrummet 

udenfor.
• Nyt byggeri skal etableres uden lukkede facader, 

der kan virke som bagsider. Alle byggeriets facader 

skal fremstå indbydende og åbne. 

• Byggeriets udformning skal være medhjælpende 

til at sikre gode solforhold og mindske 

mikroklimagener som vind- og skyggegener på 

tilstødende byrum og gader (se bestemmelser 

under afsnittet Byrum).
• Krav om offentlig adgang til udvalgte tagetager og 

tagterrasser kan forekomme.   

• Tekniske anlæg på byggeriets tage skal integreres 

i bebyggelsen, så anlæggene ikke er synlige fra 

områdets øvrige bygninger. 

Derudover vil vi ved højhusbyggeri 

arbejde for...• Byliv før byrum, byrum før bygninger. Livet i 

gadeplan skal sikres, før der tages stilling til 

bygningernes udformning.
• Synergier mellem virksomheder. De skal inspirere 

hinanden, samarbejde og være synlige for 

offentligheden.• At fordre skabelsen af byliv ved diffentierede 

vilkår og lavere husleje i stueetagen, hvor de 

bylivsskabende aktiviteter ønskes placeret.  

• At byrummene programmeres forskelligt, så de 

henvender sig til forskellige brugere på forskellige 

tidspunkter, og så der er en variation i områdets 

byrum.
• At bidrage til at højne kvaliteten af de grønne og 

blå elementer i området.
• Mulighed for offenlige arrangementer og 

midlertidige aktiviteter, kunst, musik osv.

11
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Hvert kapitel afsluttes af et sæt kvalitetskrav til 
det gældende emne. Alle kvalitetskrav i Tillæg 
til Højhuspolitik for Aarhus Kommune skal i ud-
gangspunktet opfyldes ved nye højhusprojekter.

16
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17

Bykvalitet og byliv

Byliv før byrum, byrum før bygninger

Byrådet prioriterer det højt, at der dannes grundlag for 
et blomstrende byliv, når byen planlægges og udvikles. 
Når nye byområder og byggeprojekter er i støbeskeen, 
skal der således tænkes på bylivet før byrummene og 
på byrummene før bygningerne. Byliv og byrum skal 
understøtte forbindelser mellem virksomheder og 
kreative innovationsmiljøer i områder, hvor erhverv 
indgår.

Der er eksempler på, at de væsentligste overvejelser 
ved byggeprojekter har omhandlet selve byggeriets 
udformning.  Dimensionerne er vigtige, men må ikke 
ske på bekostning af bylivet på terræn og i byrummene 
omkring bygningerne. Derfor er det nødvendigt at 
tænke projekterne nede fra og op. 

Byfortætning er bæredygtigt og højhusbyggeri er 
den mest effektive form for byfortætning, fordi 
udnyttelsesgraden er stor. Højhuse kan dog have 
konsekvenser for det lokale klima på bylivs- og 
byrumsniveau. De vigtigste emner i den sammenhæng 
er vind-, sol- og skyggeforhold og refleksioner. Et 
vindomsust skyggeramt areal er ikke behageligt at 
opholde sig på og fremmer ikke byliv. 
  
Opførelse af høje huse kan også have konsekvenser 
for tilstødende byrum og bygninger, når lange skygger 
falder udenfor området. 

Aarhus stiller store krav til højhuse

Når der gives lov til at bygge så markant byggeri 
som højhuse, forpligter det. Den arkitektoniske 
kvalitet skal være på højeste niveau, hvad angår 
form, proportionering, udtryk og materialitet. Det er 
udslagsgivende at højhusene arkitektonisk passer til 
Aarhus og områdets egenart. 

Overordnet skal højhuse indpasses i byens skyline 
og medvirke til et unikt arkitektonisk udtryk i forhold 
til omgivelserne og andre højhuse i området. Op- og 
nedskaleringer, brudte volumener, detaljering i facader 
mm. skal være medvirkende til at skabe variation og 
undgå monotone facader. Facaderne skal endvidere 
være i venlige og indbydende materialer udformet med 
reliefvirkning, så de opleves levende. 

For at sikre god bykvalitet, masser af byliv og et godt 
mikroklima stilles der store krav til højhusprojekter. 
Den arkitektoniske udformning, facadeudtrykket og 
miljømæssige løsninger, som eksempelvis strategisk 
placerede udkragninger, kanopier, kolonnader og 

træer, skal sikre behagelige vindforhold i byrummene 
omkring højhusene og skal fremme byliv. Højhusets 
funktioner skal være medskabende til nærområdets liv 
og aktiviteter.

Her bliver især de nederste etager vigtige, hvor 
udadvendte funktioner skal være med til at skabe byliv 
og til at tiltrække aarhusianerne. En flydende overgang 
mellem inde og ude er attraktiv og stueetagerne 
skal være åbne, aktive og levende. Der stilles derfor 
krav til stueetagernes åbenhed. For at gøre området 
tilgængeligt og interessant for alle, kan der stilles 
krav om muligheden for offentlig adgang til udvalgte 
bygninger, der ligeledes bør spille sammen med 
byrum og gader omkring. Dette betyder endvidere, at 
der kan stilles krav om adgang til udvalgte tagetager 
og tagterrasser, så der bliver mulighed for at bevæge 
sig op i højden og opleve byen herfra. Det vil være ved 
de placeringer, der er mest relevante og hvor byens 
borgere og gæster får den største oplevelse.

Højhusene skal give noget til byen, til bylivet og 
skabe grundlag for kontakt mellem områdets aktører. 
Med så høj en grad af fortætning som højhusbyggeri 
giver, bedømmes byggeriet på hvad det giver til byen 
og til nærområdet. Fortætning og en tættere by er 
positivt, men der skal stadig være plads til det blå 
og det grønne og kvaliteten af disse elementer i byen 
skal fortsat højnes. Derfor stilles der krav om at nye 
projekter vil bidrage til at skabe grønne byrum og 
forbindelser gennem byen. 

Byfortætning giver mulighed for mere byliv. 
I et område som dette, hvor en stor del af 
området på grund af nærheden til havnen og 
havnevirksomhederne, forventes at blive udviklet 
til erhvervsformål, skal det sikres, at bylivet ikke 
forsvinder efter kl.16. Det kræver en indsats både 
fra erhvervene i området og fra områdets øvrige 
brugere. Brugerengagement og fællesskabsfølelse kan 
være en afgørende faktor - ikke blot bylivsmæssigt, 
men som identitetsskabende karakter for området. 
Lokalområdets egne initiativer skal bringes i spil for 
at skabe et levende og mangfoldigt nyt byområde i 
Aarhus. Byrum og bygninger, der kan rumme ”efter kl. 
16 aktiviteter” skal derfor være til stede og midlertidige 
aktiviteter og anvendelser skal muliggøres.    

På samme måde som gode og attraktive stueetager 
skal sikres, skal bagsider undgås. Lukkede og kedelige 
bagsider kan være med til at skabe utryghed i byrum 
og langs veje og stier.   

Åbne og tilgængelige stueetager Opholdsmuligheder i det intime rum

Bagsider uden livMulighed for midlertidige aktiviteter og anvendelser

Opholdsarealer og byrum i skygge

Lukkede stueetagerOpholdsmuligheder i det store offentlige rum

Den menneskelige skala i byggeriets nederste etager 
og højhuse trukket tilbage fra gade- og byrum
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To typer kig

Der arbejdes her med to overordnede typer af kig. De 
præcise kig mod landmarks og de generelle kig over 
hele områdets skyline. 

De præcise kig mod landmarks er konkrete sigtelinjer, 
hvori nyt byggeri ikke må forstyrre udsigten til byens 
vigtige bygningsværker. De generelle kig over hele 
områdets skyline er derimod et overblik over det 
samlede udseende af byens konturer, der blandt andet 
formes af kig mod det bagvedliggende i såkaldte view 
korridorer mellem bygningerne. 

De to typer af kig kender vi fra Henholdsvis London 
i England og Vancouver i Canada. I London arbejdes 
der med fastlagte beskyttede sigtelinjer mod St. Paul’s 
Cathedral og Palace of Westminster, hvor der ikke må 
bygges højhuse foran og bagved. I Vancouver arbejdes 
der med fastlagte kig over skyline, der regulerer 
bygningshøjden i byen, så der fortsat at udsigt til 
bjerglandskabet på den anden side. 

Kig mod landmarks

I Aarhus er de to vigtigste landmarks Domkirkespiret 
og Rådhustårnet. Men der kommer nye til - og 
Kunstmuseet Aros med Your Rainbow Panorama er et 
nyere landmark i byen.

Landmarks, der kan ses fra fl ere steder i byen bruges 
ofte som orienteringspunkt og er på den måde med til 
at binde byen sammen og skabe en fælles forståelse 
for byens udseende. 

Vigtige sigtelinjer i London mod St. Paul’s Cathedral og 
Palace of Westminster. Indenfor de beskyttede sigtelinjer 
må der ikke bygges højhuse.

Diagram over forskellige kig i view korridorer mellem 
bygningerne.  

Kig mod landmarks.  

Kig over skyline 

View korridorer i Vancouver mod bjerglandskabet mod 
nord. View korridorerne i vancouver regulerer byggehøjden 
i byen og friholder kig mod landskabet.

Sigtelinjer og skyline

Der er mange steder i Aarhus, hvorfra der er kig til 
Domkirkespiret og Rådhustårnet, men i dette tillæg er 
udvalgt de steder, der kan få indfl ydelse på området 
indenfor afgrænsningen. Bygges der højt foran et 
landmark, vil byggeriet skærme for udsigten til det 
fl otte bygningsværk og bygges der højt bagved et 
landmark, vil det nye byggeri dominere silhouetten. 
Der er i dette tillæg udvalgt fi re præcise kig mod 
landmarks, der skal tages hensyn til.
    
1. Fra Strandvejen over Tangkrogen mod
Domkirkespiret. Standpunkt ved Kongens Badehus/
pumpestationen.
2. Fra Strandvejen mod Domkirkespiret. Standpunkt 
ved Helnan Marselis Hotel.
3. Fra Jyllands Allé mod Domkirkespiret. Standpunkt 
på vejen, hvor nyt højhusbyggeri er mest tydeligt.
4. Fra Ringgadebroen mod Rådhustårnet. Standpunkt 
midt på broen ved det højeste punkt.
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Kig over skyline

Udseendet af områdets skyline har ligesom 
sigtelinjerne mod byens fl otte bygningsværker 
betydning for hele byen. I dette område formes 
udseendet af skyline af især to faktorer. 

Den første faktor er, som beskrevet i afsnittene om 
Bykvalitet og byliv og Byrum, højhusenes påvirkning 
af de omkringliggende gaderum og byrum, hvor 
befolkningen færdes og bylivet foregår. For at påvirke 
mindst muligt kræver det, at højhusene udformes i 
højde, bredde, dybde og med en placering, der tager 
hensyn. 

Den anden faktor er nuværende og fremtidige view 
korridorer, der bør friholdes for bebyggelse for at sikre 
betydningsfulde kig. Det kan være kig mod landskab, 
kig mod himlen eller kig over byen.

De udvalgte kig over områdets skyline, der skal belyses 
er følgende.

1. Fra Mellemarmen over skyline. Standpunkt for 
enden af Honnørkajen.
2. Fra Viborgvej over skyline. Standpunkt nær Hasle 
Torv.
3. Fra Dronning Margrethes Vej mod Marselis skovene 
i syd, den lave ældste bydel og områdets skyline. 
Standpunkt på vejen, hvor byggeriet er mest tydeligt.
4. Fra Ringgadebroen over skyline. Standpunkt midt på 
broen ved det højeste punkt.
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I og omkring planområdet er der flere nuværende og 
oplagte kommende byrum, der i en byudvikling er 
vigtige at sikre kvaliteten af.

Det gælder blandt andet hele strækningen langs 
Åboulevarden fra Magasin og til Åens udløb ved 
Dokk1. På denne strækning opleves midtbyens 
markante byliv mere end noget andet sted. Åens 
genåbning og mulighederne langs den med 
opholdsarealer, butikker, restauranter, cafeer, barer, 
diskoteker, virksomheder og hovedbibliotek, er 
blevet symbolet på bylivet i Aarhus. De bykvaliteter 
og det byliv der er her, skal der værnes om og nye 
højhusprojekter i planområdet skal derfor tilpasses, så 
de ikke får en negativ indflydelse herpå.   

Der er på kortet udpeget fem eksisterende vigtige 
byrum. Byrummene langs Åboulevarden benævnt 
henholdsvis Åboulevarden, Europa Plads, På Dokk1 
Ved Dokk1 og til sidst Centralværksstedet. Det lille 
fine byrum ved centralværkstedet med de gamle 
jernbanesveller stadig i belægningen, er det eneste af 
de fem byrum, der ligger indenfor afgrænsningen. De 
fire byrum udenfor afgrænsningen er medtaget, fordi 
højhusbyggeri kan påvirke områder, der ligger længere 
væk med eksempelvis skygger.

Byrum vist med blå farve på kortet, er oplagte 
fremtidige byrum, der ved en udvikling af området 
bør sikres en god kvalitet af. Det er ikke nødvendigvis 
den præcise placering, men det er steder, hvor der 
i fremtiden kan opstå gode rum til forskellig brug.  
Nogle af byrummene er allerede under opførelse 
eller er i idefasen som mulige byrum. Projektet 
og det tilhørende byrum ved Fredriks Plads er i 
skrivende stund under opførelse, mens nye byrum på 
Rutebilstationen, langs den rekreative forbindelse og 
på Kulkransporet er italesat.

For at området skal blive et levende og aktivt 
område med plads til alle og med mennesker på alle 
tider af døgnet, er livet mellem husene afgørende. 
Byrummenes kvaliteter skal derfor være i fokus ved 
planlægningen af højhuse i området.

Det gode byrum 

For at opnå det gode byrum stilles der krav til 
arkitekturen og udformningen af de omkringliggende 
bygninger. Bygninger omkring et byrum skal tilpasses 
den menneskelige skala - den oplevede skala. Det 
betyder, at bygningshøjder ikke bør være over 6 etager 
ud til et byrum. Bygges der højhuse nær et byrum skal 
de placeres tilbagetrukket, så det vil været bygningerne 

Byrum

Diagram der viser at højhuse placeret ud 
til gadeplan og byrum opleves meget høje. 
En sådan placering kan ligeledes forværre 
vindmiljøet betragteligt, så det er ubehageligt 
at opholde sig og bevæge sig ved bunden af 
højhusene. 

Diagram der viser højhuse trukket tilbage 
fra gadeplan og byrum, så det er den 
menneskelige skala i max 6 etager der opleves. 
Tilbagetrækningen afhænger af byrummets 
bredde, byggeriets højde mv.
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Eksisterende vigtige byrum
Oplagte fremtidige byrum
Område hvor der ved højhusbebyggelse skal være ekstra 
opmærksomhed på påvirkningen af eksisterende byrum

Byrumsforbindelser

Centralværkstedet

Ved Kalkværksvej

Rutebilstationen

Byrum langs den rekreative forbindelse

Fredriks Plads

Ved Svendborgrampen (vejnavnet)

Ved Kohalen

Fra Kulkransporet til Bruuns Galleri

Filmbyen

Langs havnen

Ved letbanesporet

Toldboldgade

Ved Dokk1

På Dokk1

Europa Plads

Åboulevarden
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Forslag

Planstrategi 2015
KLOG VÆKST FREM MOD 2050

Bilag 2 til byrådsindstilling om forslag til Planstrategi 2015 – offentlig høring

Redegørelse om gældende planer og politikker

Planstrategi 2015, Klog vækst frem mod 

2050

Planstrategi 2015 er en konkret byudviklingsstrategi, 
der sætter retningen for de fysiske dimensioner i 
byvækst, overordnede infrastrukturer og disponering 
af arealer. Strategien lægger op til, at Aarhus bliver 
markant tættere. Der skal være plads til 450.000 
aarhusianere og 250.000 arbejdspladser i 2050, uden 
at byen vokser væsentligt i areal.

Planstrategien har baggrund i de gældende visioner 
og overordnede mål for fremtidens Aarhus. Strategien 
skal i første omgang udmøntes i Kommuneplan 2017.
Planstrategi 2015 udpeger de politisk set fi re 
væsentligste strategiske fokusområder for de 
kommende års byudvikling:

• Aarhus - vækstdriver for hele landet
• Gearet til storby
• Bykvalitet og liveability
• Aarhus for alle

Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune 
lægger sig i direkte forlængelse af Byrådets ønsker i 

Planstrategien.  

Kommuneplan 2013 for Aarhus 

Kommune

Kommuneplan 2013 indeholder under kapitlet Det 
visuelle miljø – byarkitektur, et afsnit om høje huse 
inklusive en række retningslinjer. Desuden videreføres 
Højhuspolitik for Aarhus Kommune, tillæg nr. 84 til 
Kommuneplan 2001, som en fortsat gældende plan.

Med nærværende kommuneplantillægs endelige 
vedtagelse tilføjes en retningslinje i kommuneplanen, 
se næste kapitel ”Miljøvurdering og ændring af 
kommuneplanen”.

Højhuspolitik for Aarhus Kommune, 

Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001

Byrådet vedtog i 2006 en højhuspolitik for Aarhus 
Kommune, som fastlægger de overordnede principper 
for byarkitekturen. Højhuspolitikken har siden fungeret 
som administrationsgrundlag ved vurdering af nye 
konkrete højhusprojekter. 

Defi nition af højhuse

I Aarhus defi neres en bygning som høj, såfremt 
den har mere end 6 etager, er højere end 20-25 
m (afhænger af anvendelsen, idet erhvervsetager 
er højere end boligetager) eller vil overstige det i 
rammebestemmelserne for det pågældende område 
foreskrevne etageantal med 2 eller fl ere etager.

Kvalitetshåndbogen for De Bynære 

Havnearealer, Tillæg nr. 58 til 

Kommuneplan 2001

Dele af området i dette Tillæg til Højhuspolitik 
for Aarhus Kommune indgår i den overordnede 
planlægning for De Bynære Havnearealer. Midtkraft- 
og Slagtehusmrådet er omfattet af Kvalitetshåndbogen 
for de bynære havnearealer – tillæg nr. 58 til 
Kommuneplan 2001. Planen fastlægger, at området 
kan anvendes til erhverv, herunder primært kontor- og 
kulturformål. 

Planstrategi 2015, Højhuspolitik for Aarhus Kommune og 
Kommuneplan 2013
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Trafi k- og Mobilitetsplan for Aarhus 

Midtby

Mobilitet er udtryk for, hvordan personer og gods 
fl yttes rundt i byen. Visionen er sikre en høj mobilitet 
i byen, der samtidig sikrer en midtby, hvor bylivet og 
midtbyens unikke kvaliteter er i centrum. En tættere 
by gør byen mere effektiv og mere velegnet til kollektiv 
trafi k og til lette trafi kanter. Det gælder også midtbyen. 
Tankerne i Trafi k- og Mobilitetsplanen for Aarhus 
Midtby stemmer overens med indholdet i Tillæg til 
Højhuspolitik for Aarhus Kommune og uddybes i 
kapitlet ”Mobilitet og forbindelser”. 

Arkitekturpolitik Aarhus, 2012

Arkitekturpolitikken fortæller i store træk, hvordan 
byen ønskes udviklet blandt andet med fokus 
på bæredygtighed og en bevidst udnyttelse af 
energien. Udviklingen af byområder med en større 
tæthed fremmer investeringerne i infrastruktur, 
grundvandsbeskyttelse og sikring af adgang til 
naturværdierne i det åbne land. 

Arkitekturpolitik, Trafi k- og Mobilitetsplan for Aarhus 
Midtby, Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer og 
Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret

TRAFIK- OG 

MOBILITETSPLAN  

FOR AARHUS MIDTBY 
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VORESTRAFIK.DK

Bebyggelsen skal placeres i den vestlige del af området 
og udformes som en åben karréstruktur, indenfor 
udpegede byggefelter. Langs Spanien og Strandvejen 
skal bebyggelse opføres som sluttet bebyggelse 
med facadefl ugt i vejlinjen, således at der dannes et 
harmonisk gaderum med muligheder for at skabe 
byliv. 

Den rekreative forbindelse forløber igennem området 
fra Mindet i nord til Strandvejen og Skanseparken 
i syd, hvorfra den fortsætter videre til Tangkrogen. 
Området øst for bebyggelsen og den rekreative 
forbindelse kan indrettes med ubebyggede 
parklignende arealer og beplantede arealer til 
parkering. Området skal som sådan fungere som 
bufferzone mellem de tunge industriområder på 
havnen og den nye bebyggelse.

Bortset fra de bevaringsværdige bygninger, restaurant 
Kohalen, den tidligere badeanstalt (nu pumpestation), 
administrationsbygningen Spanien 19, turbinehallerne 
samt kulkransporet, forudsætter planen som 
udgangspunkt eksisterende bebyggelse i området 
nedrevet.  
 

Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret

I forlængelse af Kvalitetshåndbogen for de Bynære 
Havnearealer er arbejdet med en Udviklingsplan for 
Sydhavnskvarteret igangsat. 

Baggrunden er et politisk ønske om at viderebearbejde 
og gentænke den oprindelige plan og i højere grad 
tage udgangspunkt i bevaring af det eksisterende 
miljø, bebyggelse og bebyggelsesstruktur og samtidig 
skabe nye placeringsmuligheder for byerhverv. Der har 
været en grundig dialog med områdets brugere og 
interessenter med henblik på at udarbejde en vision 
for udviklingen af området. 

Udviklingsplanen skal som udgangspunkt tage afsæt 
i områdets centrale beliggenhed i byen, tæt på det 
attraktive boligkvarter Frederiksbjerg, nær Aarhus H, 
havnen og vandet og som en del af det rå og levende 
havnemiljø. Det er desuden en forudsætning for 
planlægningen, at åbenhed og mangfoldighed i byliv, 
herunder plads til tilbud for socialt udsatte, og byrum 
skal indtænkes forud for opførelse af bygninger. 

Med de bygningsvolumener, der kendetegner 
naboområderne vurderes området som en mulighed 
for store bygningsvolumener og muligvis højhuse.
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Kvalitetshåndbog for

De Bynære Havnearealer

Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001
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Miljøvurdering og ændring af kommuneplanen

Ændring af kommuneplanen - ny 

retningslinje

I kommuneplanens hovedstruktur indsættes følgende 
nye retningslinje i afsnittet vedrørende Det visuelle 
miljø – byarkitektur:

Høje huse skal vurderes i henhold til Højhuspolitik for 
Aarhus Kommune, tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001. 
Høje huse inden for det område i Midtbyen som er 
omfattet af Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune 
for et område i Midtbyen, tillæg nr. 99 til Kommuneplan 
2013, skal tillige vurderes i henhold til dette, idet der skal 
være særligt fokus på overholdelse af kvalitetskravene i 
forhold til bykvalitet og byliv, byrum, sigtelinjer og skyline, 
mobilitet og forbindelser, kulturmiljø og miljøforhold.

Miljøvurdering

Planlovens plantyper er som udgangspunkt 
obligatorisk omfattet af bestemmelserne i Lov om 
miljøvurdering. Ved revision af eksisterende planer er
det dog som hovedregel kun ændringer heri, der
kræver en miljøvurdering. Vurderingen er, at dette 
Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune er 
omfattet af kravet om miljøvurdering. Der er derfor 
udarbejdet ”Miljøvurdering af Tillæg til Højhuspolitik 
for Aarhus Kommune for et område i midtbyen - 
Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013”.

Kystnærhedszonen

Planområdet ligger i den kystnære del af byzonen 
bag havnen med produktionsvirksomheder, 
containerterminal og kraner. Planområdet er placeret i 
det sydlige havneområde, hvor store siloer, skorstene 
og bygninger ligger mellem planområdet og Aarhus 
bugt. Aarhus Kommune vurderer derfor at der kun vil 
være en begrænset påvirkning af kystlandskabet.

Natura 2000

Der er adskillige km til nærmeste Natura 2000-område 
Brabrand Sø. Højhuse medfører ikke en påvirkning 
af omgivelserne så langt væk, at det kan påvirke 
udpegningsgrundlaget for områderne.

Der er ikke naturarealer i planområdet som kan være 
levesteder for bilag IV-arter og Aarhus Kommune 
vurderer derfor, at en plan på det niveau som dette 
tillæg har, ikke vil forårsage en påvirkning. Der vil dog 
i forbindelse med konkrete planer blive foretaget en 
mere detaljeret vurdering for det enkelte projekt.

Debat om udvidelse af planområdet

Planområdet er beliggende inden for det område i 
Kommuneplan 2013, hvor projekter med høje huse 
ikke som udgangspunkt afvises. 

I det nordlige hjørne mellem Ridderstræde og 
Mindegade er et mindre areal, som i Kommuneplan 
2013 er en del af ådalens bund, hvor høje huse 
udelukkes og hvor der i relation til høje huse 
er udpeget en bevaringsværdig karrestruktur. 
I forbindelse med den forudgående offentlige 
høring og høringen af berørte myndigheder og 
risikomyndigheder, har debatten om, hvorvidt 
planområdet skulle udvides med dette areal været 
rejst. Arealet kan ses markeret på kortet på næste side.

Debatten har resulteret i, at arealet ikke foreslås 
medtaget i planområdet. Begrundelsen for dette 
er hensynet til kulturmiljøet og hensynet til de nye 
byrum, der er skabt med åbningen af åen i tæt 

forbindelse med Dokk1.
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Område hvor høje huse ikke som udgangspunkt afvises, 
jf. Højhuspolitik for Aarhus Kommune, tillæg nr. 84 til 
Kommuneplan 2001  

Evt. udvidelse af områdeafgræsning, hvor høje huse ikke 
som udgangspunkt afvises, der har været til debat.

Rådhuset

Banegården

Bruuns Galleri

M
indegade

Europaplads

Mindet

Ridderstræde

Østergade

Dokk1

Åboulevarden

Domkirken
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Bykvalitet og byliv

Byliv før byrum, byrum før bygninger

Byrådet prioriterer det højt, at der dannes grundlag for 
et blomstrende byliv, når byen planlægges og udvikles. 
Når nye byområder og byggeprojekter er i støbeskeen, 
skal der således tænkes på bylivet før byrummene og 
på byrummene før bygningerne. Byliv og byrum skal 
understøtte forbindelser mellem virksomheder og 
kreative innovationsmiljøer i områder, hvor erhverv 
indgår.

Der er eksempler på, at de væsentligste overvejelser 
ved byggeprojekter har omhandlet selve byggeriets 
udformning.  Dimensionerne er vigtige, men må ikke 
ske på bekostning af bylivet på terræn og i byrummene 
omkring bygningerne. Derfor er det nødvendigt at 
tænke projekterne nede fra og op. 

Byfortætning er bæredygtigt og højhusbyggeri er 
den mest effektive form for byfortætning, fordi 
udnyttelsesgraden er stor. Højhuse kan dog have 
konsekvenser for det lokale klima på bylivs- og 
byrumsniveau. De vigtigste emner i den sammenhæng 
er vind-, sol- og skyggeforhold og refl eksioner. Et 
vindomsust skyggeramt areal er ikke behageligt at 
opholde sig på og fremmer ikke byliv. 
  
Opførelse af høje huse kan også have konsekvenser 
for tilstødende byrum og bygninger, når lange skygger 
falder udenfor området. 

Aarhus stiller store krav til højhuse

Når der gives lov til at bygge så markant byggeri 
som højhuse, forpligter det. Den arkitektoniske 
kvalitet skal være på højeste niveau, hvad angår 
form, proportionering, udtryk og materialitet. Det er 
udslagsgivende at højhusene arkitektonisk passer til 
Aarhus og områdets egenart. 

Overordnet skal højhuse indpasses i byens skyline 
og medvirke til et unikt arkitektonisk udtryk i forhold 
til omgivelserne og andre højhuse i området. Op- og 
nedskaleringer, brudte volumener, detaljering i facader 
mm. skal være medvirkende til at skabe variation og 
undgå monotone facader. Facaderne skal endvidere 
være i venlige og indbydende materialer udformet med 
reliefvirkning, så de opleves levende. 

For at sikre god bykvalitet, masser af byliv og et godt 
mikroklima stilles der store krav til højhusprojekter. 
Den arkitektoniske udformning, facadeudtrykket og 
miljømæssige løsninger, som eksempelvis strategisk 
placerede udkragninger, kanopier, kolonnader og 

træer, skal sikre behagelige vindforhold i byrummene 
omkring højhusene og skal fremme byliv. Højhusets 
funktioner skal være medskabende til nærområdets liv 
og aktiviteter.

Her bliver især de nederste etager vigtige, hvor 
udadvendte funktioner skal være med til at skabe byliv 
og til at tiltrække aarhusianerne. En fl ydende overgang 
mellem inde og ude er attraktiv og stueetagerne 
skal være åbne, aktive og levende. Der stilles derfor 
krav til stueetagernes åbenhed. For at gøre området 
tilgængeligt og interessant for alle, kan der stilles 
krav om muligheden for offentlig adgang til udvalgte 
bygninger, der ligeledes bør spille sammen med 
byrum og gader omkring. Dette betyder endvidere, at 
der kan stilles krav om adgang til udvalgte tagetager 
og tagterrasser, så der bliver mulighed for at bevæge 
sig op i højden og opleve byen herfra. Det vil være ved 
de placeringer, der er mest relevante og hvor byens 
borgere og gæster får den største oplevelse.

På samme måde som gode og attraktive stueetager 
skal sikres, skal bagsider undgås. Lukkede og kedelige 
bagsider kan være med til at skabe utryghed i byrum 
og langs veje og stier. 

Højhuse skal give noget til byen, til bylivet og skabe 
grundlag for kontakt mellem områdets aktører. Med 
så høj en grad af fortætning som højhusbyggeri 
giver, bedømmes byggeriet på, hvad det giver til byen 
og til nærområdet. Fortætning og en tættere by er 
positivt, men der skal stadig være plads til det blå 
og det grønne og kvaliteten af disse elementer i byen 
skal fortsat højnes. Derfor stilles der krav om at nye 
projekter vil bidrage til at skabe grønne byrum og 
forbindelser gennem byen. 

I et område som dette, hvor en stor del af 
området på grund af nærheden til havnen og 
havnevirksomhederne, forventes at blive udviklet 
til erhvervsformål, skal det sikres, at bylivet ikke 
forsvinder efter kl.16. Det kræver en indsats både 
fra erhvervene i området og fra områdets øvrige 
brugere. Brugerengagement og fællesskabsfølelse kan 
være en afgørende faktor - ikke blot bylivsmæssigt, 
men som identitetsskabende karakter for området. 
Lokalområdets egne initiativer skal bringes i spil for 
at skabe et levende og mangfoldigt nyt byområde i 
Aarhus. Byrum og bygninger, der kan rumme ”efter kl. 
16 aktiviteter” skal derfor være til stede og midlertidige 
aktiviteter og anvendelser skal muliggøres.    

Bygningernes tage bliver mere synlige, når der bygges 
højt. Tagene skal derfor udformes med omtanke og 
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Åbne og tilgængelige stueetager Opholdsmuligheder i det intime rum

Bagsider uden livMulighed for midlertidige aktiviteter og anvendelser

Opholdsarealer og byrum i skygge

Lukkede stueetagerOpholdsmuligheder i det store offentlige rum

Den menneskelige skala i byggeriets nederste etager
og højhuse trukket tilbage fra gade- og byrum
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det gælder især i de tilfælde, hvor der ønskes etableret 
tagterrasser, solceller, tekniske anlæg eller lignende 
på taget. Eksempelvis bør tekniske anlæg integreres 
i taget, så de ikke er synlige fra områdets øvrige 
bygninger.       

Det grønne og blå element

I et område, der som udgangspunkt er meget råt og 
gråt og overvejende er uden grønne områder, træer og 
natur, er der fokus på i planlægningen af nye projekter 
at skabe netop dette. Grønne byrum og nærhed til 
natur fremmer sundhed og trivsel, og samtidig står 
det grønne i kontrast til de grå og belagte fl ader og 
skaber en variation i områdets udseende og mulige 
anvendelse. Ved at skabe en grønnere bydel med fl ere 
rekreative muligheder bliver de sunde og aktive valg 
gjort lette og attraktive især eksemplifi ceret ved en 
kommende rekreativ stiforbindelse gennem området 
med tilhørende pladsdannelser og byrum. Stier, 
pladser og byrum, der grundet nærheden til havnen 
eventuelt kan omfatte både rekreative og funktionelle 
vandelementer.

Byliv og erhverv

Erhvervsområder er under normale omstændigheder 
kendetegnet ved at være tomme efter endt arbejdstid 
kl. 16. Området i højhuspolitikken vil fl ere steder 
indeholde blandede funktioner af både erhverv, 
boliger og butikker, men området vil overvejende 
være erhvervsområde, navnlig øst for Spanien og 
Strandvejen.

Der skal derfor være fokus på, hvordan der skabes 
byliv døgnet rundt i alle ugens syv dage. Området 
skal indtages af virksomheder, brugere og byens 
borgere om dagen, aftenen og i weekenden for at 
lykkes med at skabe et aktivt byliv. Bylivet og den 
spirende erhvervsudvikling kan i et område som 
dette fordres ved synergier mellem virksomheder. De 
skal inspirere hinanden, samarbejde og være synlige 
for offentligheden. Skabelse af byliv kan endvidere 
fordres ved diffentierede vilkår og lavere husleje i 
bygningernes stueetager, hvor de bylivsskabende 
aktiviteter ønskes placeret. Muligheden for offentlige 
arrangementer og midlertidige aktiviteter, kunst, 
musik osv. vil også bidrage til dette.

Anvendelse

Tillægget angiver ikke rammer for, hvilken 
anvendelse der må etableres i de forskellige dele af 
højhusområdet. Der har dog i debatten været nævnt, 

Illustration der viser, hvor boliger kan etableres. Øst 
for den grønne linje er boliger ikke muligt. Vest for den 
grønne linje er boliger muligt, såfremt alle gældende krav 
dertil er opfyldt.

Ingen mulighed 
for boliger

Mulighed for boliger 
under visse forudsæt-
ninger

at et overblik over, hvor der gives mulighed for boliger 
er ønskværdigt. For at give læseren dette overblik 
er her præsenteret, hvor kommuneplanens rammer 
umiddelbart giver mulighed for boligbebyggelse.

Den grønne linje i diagrammet angiver skillelinjen, 
hvor der på den vestlige side er mulighed for boliger 
og på den østlige side ikke er mulighed for boliger. 
Den vestlige side af den grønne linjer er udpeget som 
cityområde i kommuneplanen og den østlige side 
af den grønne linje er udpeget til erhvervsområde. 
Områder til cityformål omfatter muligheden for 
boliger, der kan forenes med cityfunktionen. At 
området er udpeget til cityformål er dog ikke 
ensbetydende med, at der blot gives tilladelse til 
boligbebyggelse. I et område som dette nær havnens 
virksomheder, er der jf. afsnittet om miljøforhold fl ere 
faktorer, der spiller ind. Boligbebyggelse skal derfor 
opfylde samtlige gældende krav for at få mulighed for 
en placering i området vest for den grønne linje.  
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Kvalitetskrav til bykvalitet og byliv ved 

højhusbyggeri

•  Stueetager og stueplaner skal udvalgte steder 
mod byrum og gader være aktive, åbne og 
tilgængelige for byens borgere. Der skal som 
udgangspunkt sikres offentlig adgang de udvalgte 
steder og funktionerne indendøre bør spille 
sammen med byrummet udenfor.

• Nyt byggeri skal mod gader og byrum etableres 
uden lukkede facader, der kan virke som bagsider. 
Byggeriets facader skal fremstå indbydende og 
åbne. 

• Byggeriets udformning og størrelse må ikke give 
anledning til mikroklimagener som vind- og 
skyggegener på tilstødende byrum og gader (se 
kvalitetskrav under afsnittet ”Byrum”).

• Der skal redegøres for, hvorledes byggeriet 
forholder sig til områdets karakter, egenart og 
øvrige højhuse og hvordan det understøtter 
et interessant og unikt arkitektonisk udtryk for 
området som helhed og for byggeriet konkret.

• Facader skal etableres med reliefvirkning og i 
holdbare materialer, der opnår patina over tid. 
Refl ekterende materialer bør undgås.

• Krav om offentlig adgang til udvalgte tagetager og 
tagterrasser kan forekomme.   

• Tekniske anlæg på byggeriets tage skal 
integreres i bebyggelsen, så anlæggene ikke 
er synlige fra områdets øvrige bygninger. Der 
henvises i øvrigt til kommuneplanens generelle 
rammebestemmelser. 

Derudover vil vi ved højhusbyggeri 

arbejde for...

• At bylivet i gadeplan sikres, før der tages stilling 
til bygningernes udformning. Vi skal tænke byliv 
før byrum og byrum før bygninger. Byrummene, 
uderummene og stueetagerne skal danne en 
optimal ramme for det levende byliv og områdets 
samlede liveability.

• At bidrage til at højne kvaliteten af de grønne og 
blå elementer i området.

• Sikkert samspil med virksomhederne på havnen.
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I og omkring planområdet er der fl ere nuværende og 
oplagte kommende byrum, der i en byudvikling er 
vigtige at sikre kvaliteten af.

Det gælder blandt andet hele strækningen langs 
Åboulevarden fra Magasin og til Åens udløb ved 
Dokk1. På denne strækning opleves midtbyens 
markante byliv mere end noget andet sted. Åens 
genåbning og mulighederne langs den med 
opholdsarealer, butikker, restauranter, cafeer, barer, 
diskoteker, virksomheder og hovedbibliotek, er 
blevet symbolet på bylivet i Aarhus. De bykvaliteter 
og det byliv der er her, skal der værnes om og nye 
højhusprojekter i planområdet skal derfor tilpasses, så 
de ikke får en negativ indfl ydelse herpå.   

Der er på kortet udpeget fem eksisterende vigtige 
byrum. Byrummene langs Åboulevarden benævnt 
henholdsvis Åboulevarden, Europa Plads, På Dokk1 
Ved Dokk1 og til sidst Centralværksstedet. Det lille 
fi ne byrum ved centralværkstedet med de gamle 
jernbanesveller stadig i belægningen, er det eneste af 
de fem byrum, der ligger indenfor afgrænsningen. De 
fi re byrum udenfor afgrænsningen er medtaget, fordi 
højhusbyggeri kan påvirke områder, der ligger længere 
væk med eksempelvis skygger.

Byrum vist med blå farve på kortet, er oplagte 
fremtidige byrum, der ved en udvikling af området 
bør sikres en god kvalitet af. Det er ikke nødvendigvis 
den præcise placering, men det er steder, hvor der 
i fremtiden kan opstå gode rum til forskellig brug.  
Nogle af byrummene er allerede under opførelse 
eller er i idefasen som mulige byrum. Projektet 
og det tilhørende byrum ved Fredriks Plads er i 
skrivende stund under opførelse, mens nye byrum på 
Rutebilstationen, langs den rekreative forbindelse og 
på Kulkransporet er italesat.

For at området skal blive et levende og aktivt 
område med plads til alle og med mennesker på alle 
tider af døgnet, er livet mellem husene afgørende. 
Byrummenes kvaliteter skal derfor være i fokus ved 
planlægningen af højhuse i området.

Det gode byrum 

For at opnå det gode byrum stilles der krav til 
arkitekturen og udformningen af de omkringliggende 
højhuse. Højhuse omkring et byrum skal tilpasses 
den menneskelige skala - den oplevede skala. Det 
betyder, at bygningshøjden ikke bør være over 6 etager 
ud til et byrum. Højhuse nær byrum skal placeres 
tilbagetrukket, så det vil være byggeriet i højst 6 etager, 
der opleves fra byrummet.

Byrum

Diagram der viser at højhuse placeret ud 
til gadeplan og byrum opleves meget høje. 
En sådan placering kan ligeledes forværre 
vindmiljøet betragteligt, så det er ubehageligt 
at opholde sig og bevæge sig ved bunden af 
højhusene. 

Diagram der viser højhuse trukket tilbage 
fra gadeplan og byrum, så det er den 
menneskelige skala i max 6 etager der opleves. 
Tilbagetrækningen afhænger af byrummets 
bredde, byggeriets højde mv.
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Eksisterende vigtige byrum
Oplagte fremtidige byrum
Område hvor der ved højhusbebyggelse skal være ekstra 
opmærksomhed på påvirkningen af eksisterende byrum

Byrumsforbindelser

Centralværkstedet

Ved Kalkværksvej

Rutebilstationen

Byrum langs den rekreative forbindelse

Fredriks Plads

Ved Svendborgrampen (vejnavnet)

Ved Kohalen

Fra Kulkransporet til Bruuns Galleri

Filmbyen

Langs havnen

Ved letbanesporet

Toldboldgade

Ved Dokk1

På Dokk1

Europa Plads

Åboulevarden
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Der er lavet mange studier af hvad det gode byrum 
er. Den danske arkitekt Jan Gehl er blevet berømt på 
sin tolkning og analyser af det gode byrum og Gehl 
Architects har udviklet 12 kvalitetskriterier inddelt i 
tre overordnede emner, der handler om beskyttelse, 
komfort og herlighedsværdi. 

I det gode byrum skal der være beskyttelse. Man skal 
være beskyttet mod trafi k og ulykker, når man færdes 
og opholder sig i byrummet. Det samme gælder for 
kriminalitet og vold. Byfunktionerne i omkringliggende 
bygninger og i selve byrummene skal overlappe dag 
og nat, så byrummene bliver levende og man får 
følelsen af tryghed uanset, hvornår på døgnet man er 
der. For at opnå dette er eksempelvis god belysning 
og ingen gennemkørende trafi k vigtigt. Derudover er 
mikroklimaet vigtigt. Man skal være beskyttet mod 
ubehagelige sansepåvirkninger fra både vejret og 
omgivelserne. Der skal være beskyttelse mod både 
vind, regn, sne og kulde og mod forurening, støv og 
støj mv. 

I det gode byrum er komforten vigtig. Et byrum skal 
give mulighed for at kunne gå, stå og sidde. Det skal 
invitere til ophold, der skal være adgang for alle og 
åbne aktiviteter som eksempelvis spisesteder er en 
fordel. Samtidig skal der være mulighed for at tale 
sammen, se og høre, og derfor må støjniveauet ikke 
blive for højt. Der skal være uhindrede synslinjer, 
og der skal være mulighed for fysisk udfoldelse og 
aktivitet. Aktivitetsområder, opholdszoner, siddezoner, 
støttepunkter og facader med godt byrumsinventar 
og gode byrumsmøbler er med til at gøre komforten 
bedre og indbyde til brug af byrummet.

Herlighedsværdierne er ligeledes afgørende. Skala 
og dimensionering af omkringliggende bygninger 
og af selve byrummet er vigtigt. Bygninger og 
byrum dimensioneret, så mennesker kan forholde 
sig til dem i skala, har indfl ydelse på oplevelsen 
af herlighedsværdierne.  Der skal ligeledes være 
mulighed for at nyde de gode aspekter ved klimaet 
som eksempelvis sollys, varme og læ og det bør der 
tages højde for i udformningen af byrummene. Og så 
handler det om kvalitet. Æstetisk kvalitet og positive 
sanseindtryk, som kan opleves i forbindelse med 
design, materialer, beplantning, vand og smukke 
udsigter er med til at berige det fælles byrum.  

Kulkranspor mv. 

Åboulevarden

Steen Billes Torv

Kulkransporet

High Line i New York

Byrum med byliv i Aarhus og en idé til omdannelse af 
kulkransporet i området.
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Gehl Architects 12 kriterier for at skabe gode byrum
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BESKYTTELSE MOD 
TRAFIK OG ULYKKER

• Oplevelse af tryghed 
i relation til trafi k, når 
der færdes på stedet.

MULIGHEDER 
FOR AT SE

• Rimelige se-afstande
• Uhindrede synslinjer
• Interessante udsigter
• God belysning dag 

og nat

MULIGHEDER 
FOR AT GÅ

• Plads til at gå
• Respekt for ganglinjer 
• Interessante facader
• Gode overfl ader
• Adgang for alle

SKALA

• Dimensionering af 
bygninger og rum i 
en menneskelig skala 
relateret til sanser, 
bevægelsesmuligheder 
og adfærd

BESKYTTELSE MOD 
KRIMINALITET OG VOLD

• Oplevelse af tryghed
• Levende byrum
• Funktioner der over-

lapper dag og nat
• God belysning

MULIGHEDER FOR 
AT TALE OG HØRE

• Lavt støjniveau
• Samtalevenlige 

siddearrangementer

MULIGHEDER FOR AT 
STÅ OG OPHOLDE SIG 

• Opholdszoner og 
kanteffekt

• Støttepunkter at 
stå ved

• Facader der inviterer 
til ophold

MULIGHEDER FOR AT 
NYDE POSITIVE 
ASPEKTER VED KLIMAET

• Sol/skygge
• Varme/kulde
• Læ/brise

BESKYTTELSE MOD 
UBEHAGELIGE 
SANSEPÅVIRKNINGER

• Vind/træk
• Regn/sne
• Kulde/Varme
• Forurening
• Støv, blænding 

og støj

MULIGHEDER FOR 
AKTIVITET OG 
UDFOLDELSE

• Invitation til fysisk 
aktivitet, motion, leg 
og kreativ udfoldelse

• Dag og nat
• Sommer og 

vinter

MULIGHEDER 
FOR AT SIDDE

• Siddezoner med 
mange fordele

• Gode siddesteder
• Gode siddemøbler
• Primære og 

sekundære 
siddemuligheder

ÆSTETISKE KVALITETER 
OG POSITIVE 
SANSEINDTRYK

• Godt design og gode 
detaljer

• Smukke udsigter
• Gode materialer
• Træer, planter, vand

er
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Principskitse af hvordan byggeriets tagform kan medhjælpe til bedre solforhold.

Principskitse af hvordan byggeriet kan nedtrappes mod byrum for bedre solforhold.

Principskitse af tilbagetrækning af højhus for optimering af solforhold i byrum.
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Kvalitetskrav til byrum ved højhusbyggeri

• Højhuse skal etableres på en base i max 4-6 
etager og trækkes tilbage fra basens øverste kant, 
så det der opleves fra gadeplan og byrum er 
basens højde. Tilbagetrukne bygningsdele og skrå 
tage vil sænke den oplevede bygningshøjde og vil 
optimere lysforholdene i gaderne.

• Der skal redegøres for opfyldelsen af alle 12 
byrumskriterier. Opfyldelsen skal dokumenteres. 
Byrumskriterier der ikke kan opfyldes skal 
begrundes.

• Eksisterende byrums solforhold må i 
udgangspunktet ikke blive forværret i 
sommermånederne maj til og med august. 
De eksisterende byrum er Europaplads, 
Dokk1’s trapper, platforme og omkringliggende 
opholdsarealer, Åboulevarden og 
Centralværkstederne.

• Der skal værnes om fremtidige byrums solforhold, 
når nye projekter vurderes. 

• Højhuse må ikke påvirke mikroklimaet på 
omkringliggende arealer og byrum med et 
utilfredsstillende vindmiljø. Komfortniveauet skal 
være i top og ophold skal være behageligt både 
for gående, cyklende og siddende. Beplantning 
skal placeres strategisk korrekt for at mindske 
vindpåvirkningen.      

Derudover vil vi ved højhusbyggeri 

arbejde for...

• At byrummene programmeres forskelligt, så de 
henvender sig til forskellige brugere på forskellige 
tidspunkter, og så der er en variation i områdets 
byrum.

• At ny bebyggelse langs Spanien i 
Midtkraftområdet får en sammenhæng med 
bebyggelsen på Centralværkstederne og at der 
skabes et gaderum langs Spanien. 
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To typer kig

Der arbejdes med to overordnede typer af kig. De 
præcise kig mod landmarks og de generelle kig over 
hele områdets skyline. 

De præcise kig mod landmarks er konkrete sigtelinjer, 
hvori nyt byggeri ikke må forstyrre udsigten til byens 
vigtige bygningsværker. De generelle kig over hele 
områdets skyline er derimod et overblik over det 
samlede udseende af byens konturer, der blandt andet 
formes af kig mod det bagvedliggende i såkaldte view 
korridorer mellem bygningerne. 

Eksempler på hvordan der er arbejdet med sådanne 
kig fi nder vi i henholdsvis London i England og 
Vancouver i Canada. I London arbejdes der med 
fastlagte beskyttede sigtelinjer mod St. Paul’s 
Cathedral og Palace of Westminster, hvor der ikke må 
bygges højhuse foran og bagved. I Vancouver arbejdes 
der med fastlagte kig over skyline, der regulerer 
bygningshøjden i byen, så der fortsat er udsigt til 
bjerglandskabet på den anden side. 

Kig mod landmarks

I Aarhus er de to vigtigste landmarks Domkirkespiret 
og Rådhustårnet. Men der kommer nye til - og 
Kunstmuseet Aros med Your Rainbow Panorama er et 
eksempel på et nyere landmark i byen.

Landmarks, der kan ses fra fl ere steder i byen, bruges 
ofte som orienteringspunkt og er på den måde med til 
at binde byen sammen og skabe en fælles forståelse 
for byens udseende. 

Kig mod landmarks.  

Kig over skyline 

Sigtelinjer og skyline

Der er mange steder i Aarhus, hvorfra der er kig til 
Domkirkespiret og Rådhustårnet, men i dette tillæg er 
udvalgt steder, der kan få indfl ydelse på planområdet 
indenfor afgrænsningen. Bygges der højt foran et 
landmark, vil byggeriet skærme for udsigten til det 
fl otte bygningsværk og bygges der højt bagved et 
landmark, vil det nye byggeri dominere silhouetten. 
Der er i dette tillæg udvalgt fi re præcise kig 
mod landmarks, der skal redegøres for i alle 
højhusprojekter. Andre kig kan vurderes nødvendige at 
belyse ved det konkrete højhusprojekt.
    
1. Fra Strandvejen over Tangkrogen mod
Domkirkespiret. Standpunkt ved Kongens Badehus/
pumpestationen.
2. Fra Strandvejen mod Domkirkespiret. Standpunkt 
ved Helnan Marselis Hotel.
3. Fra Jyllands Allé mod Domkirkespiret. Standpunkt 
på vejen, hvor nyt højhusbyggeri er mest tydeligt.
4. Fra Ringgadebroen mod Rådhustårnet. Standpunkt 
midt på broen ved det højeste punkt.
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Vigtige sigtelinjer i London mod St. Paul’s Cathedral og 
Palace of Westminster. Indenfor de beskyttede sigtelinjer 
må der ikke bygges højhuse.

Diagram over forskellige kig i view korridorer mellem 
bygningerne.  

View korridorer i Vancouver mod bjerglandskabet mod 
nord. View korridorerne i vancouver regulerer byggehøjden 
i byen og friholder kig mod landskabet.

Ki
g 

m
od

 la
nd

sk
ab

Kig m
od him

mel

Kig mod og over by

Kig over skyline

Udseendet af områdets skyline har, ligesom 
sigtelinjerne mod byens fl otte bygningsværker, 
betydning for hele byen. I dette område formes 
udseendet af skyline af især to faktorer. 

Den første faktor er, som beskrevet i afsnittene 
”Bykvalitet og byliv” og ”Byrum”, højhusenes 
påvirkning af de omkringliggende gaderum og byrum, 
hvor befolkningen færdes og bylivet foregår. For 
at påvirke mindst muligt kræver det, at højhusene 
udformes i højde, bredde, dybde og med en placering, 
der tager hensyn. 

Den anden faktor er nuværende og fremtidige view 
korridorer, der bør friholdes for bebyggelse, for at sikre 
betydningsfulde kig. Det kan være kig mod landskab, 
kig mod himlen eller kig over byen.

De udvalgte kig over områdets skyline, der skal 
redegøres for i alle højhusprojekter, er nedenstående. 
Andre kig kan vurderes nødvendige at belyse ved det 
konkrete højhusprojekt.

1. Fra Mellemarmen over skyline. Standpunkt for 
enden af Honnørkajen.
2. Fra Viborgvej over skyline. Standpunkt nær Hasle 
Torv.
3. Fra Dronning Margrethes Vej mod Marselis skovene 
i syd, den lave ældste bydel og områdets skyline. 
Standpunkt på vejen, hvor byggeriet er mest tydeligt.
4. Fra Ringgadebroen over skyline. Standpunkt midt på 
broen ved det højeste punkt.



RÅDHUSET

DOMKIRKEN

Vigtige kig mod Domkirkespiret og 
Rådhustårnet. Højhuse i de orange felter foran et 
landmark vil skærme for kigget. Højhuse i de røde 
felter bag et landmark vil stjæle silhouetten, så det er 
højhuset og ikke landmarket, der ses.

Kig fra Ringgadebroen mod Rådhuset
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Kig fra Viborgvej ved Hasle Torv mod 
Rådhustårnet og ind over byens skyline.

View korridorer mellem og på hver side af 
City Tower og Fredriks Plads. 
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RÅDHUSET

DOMKIRKEN

Vigtige kig over hele områdets skyline.

View korridorer mellem og ved siden af City Tower og 
Fredriks Plads, der skal friholdes for højhusbyggeri, 
der får indfl ydelse på kiggene.

Kig fra Dronning Margrethes Vej mod skovene 
i syd og udover den lave ældste bydel og 
områdets skyline

Kig fra Mellemarmen

Kig fra Ringgadebroen over skyline.

View korridorer mellem og på hver 
side af City Tower og Fredriks Plads. 
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Diagram over skyline principper for sikring af kig mod 
det bagvedliggende. Byens skyline skal udformes, så 
nuværende og fremtidige kig i view korridorer mellem 
højhusene sikres. Nye højhuse skal derfor placeres, så view 
korridorer opstår og kig mod det bagvedliggende bevares. 

Billede af det fl otte kig fra Dronning Margrethes Vej over 
byen og mod Marselis skovene i syd. En markant udsigt 
over områdets skyline. 

Enkeltstående højhuse

Højhuse i klynger

Mix mellem højhuse i 
klynger og enkeltstående

Højhuse der spærrer for kig

View Korridorer

Kig til landskab, himmel og by mellem højhuse kan 
sikres med fastholdelse og skabelse af view korridorer.  
En view korridorer er i princippet en betegnelse for et 
kig fra et standpunkt mod noget værdifuldt. En view 
korridorer kan være smal eller bred alt efter hvad der 
sigtes mod. I dette tillæg nævnes view korridorer som 
zoner mellem højhuse, der er friholdt for bygninger så 
høje, at de vil få en indfl ydelse på de vigtige kig til det 
bagvedliggende. 

I diagrammerne til højre vises, hvordan højhuse 
kan placeres for at opnå view korridorer mellem 
højhusene, så vigtige kig sikres. Højhuse kan stå 
enkeltvist, i klynger eller som et mix deraf. Det vigtige 
er, at højhusene ikke danner en markant mur eller 
placeres, så de spærrer for det, der ønskes et kig til.

I Aarhus har vi et fl ot kig langs hele Dronning 
Margrethes Vej over områdets skyline mod Marselis 
skovene på den modsatte side af byen. Dette kig bør 
sikres i view korridorer mellem nuværende og mulige 
fremtidige højhuse, så nærheden til naturen er synlig. 
Derudover er der fl otte kig over skyline fra Viborgvej 
og Ringgadebroen, hvor det er vigtigt ikke at skærme 
for kig til himlen mellem højhusene. En ”mur” af 
højhuse vil ødelægge disse kig. På billederne på næste 
side er vist, hvordan kig mellem og ved siden af City 
Tower og Fredriks Plads bør sikres for at opnå kig til 
himlen og en kontur af skyline, der bevæger sig op og 
ned i højden.
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Skyline set fra Ringgadebroen.View korridor skal 
sikres mellem City Tower og Fredriks Plads. Det 
samme skal view korridorer ved siden af højhusene 
for at sikre fremtidige kig mellem nye højhuse. 

Skyline set fra Viborgvej nær Hasle Torv. View 
korridor skal sikres mellem City Tower og Fredriks 
Plads. Det samme skal view korridorer ved siden 
af højhusene for at sikre fremtidige kig mellem nye 
højhuse. 
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Kig og view korridorer som felter på kort

De præcise kig mod landmarks og view korridorer 
fra Viborgvej og Ringgadebroen kan oversættes til en 
form for opmærksomhedsfelter i området, når der 
bygges højt. 

I disse felter vil nye højhusbyggerier kunne få en 
indfl ydelse på de kig, der ønskes sikret. Der skal 
derfor være ekstra opmærksomhed ved projekter i 
disse felter. Der skal i projektmaterialet redegøres 
for, hvilken indfl ydelse projekterne har på kig, view 
korridorer og udseendet af områdets skyline generelt. 

RÅDHUSET

DOMKIRKEN

Diagram der viser kig mod landmarks og view korridorer, 
som felter på et kort, hvor der skal være ekstra 
opmærksomhed på højhusbyggeri. Byggeri i disse blå 
felter vil ved en vis højde få indfl ydelse på de kig, der 
ønskes sikret og på skyline generelt. Denne indfl ydelse skal 
belyses. 

Skyline billede fra Vancouver
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Forslag - Tillæg til HØJHUSPOLITIK for Aarhus Kommune
Fra Strandvejen ved Helnan Marselis Hotel mod Domkirken 

Fra Helnan Marselis mod Domkirken Fra Strandvejen v. Kongens badehus/pumpestationen mod Domkirken

Fra Viborgvej mod Rådhustårnet Fra Viborgvej mod Rådhustårnet

Fra Ringgadebroen mod Rådhustårnet Fra Ringgadebroen mod Rådhustårnet
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Analyse af skyline. Diagrammet viser maxhøjder for opnåelse af fordelagtige solforhold i 
sommermånederne mod vigtige byrum ved Dokk1, Europaplads og Åboulevarden. I analysen ligger 
bygningernes base med en maxhøjde på 25 m ud til hhv. Mindet, Europaplads og Mindegade. De 
høje volumener er i analysen trukket 25 m tilbage fra gadelinjen. Det er vigtigt at pointere, at der er 
perspektiv i diagrammet. Derfor fremstår volumenerne højere end Aarhus City Tower selvom de er 
lavere. Det betyder også, at såfremt bygningerne rykkes tættere på gadelinjen, skal de være endnu 
lavere for at opnå fordelagtige solforhold, mens de kan være højere såfremt de trækkes længere væk.

Skyline view fra Mellemarmen 

Eksisterende forhold + Fredriks Plads 
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Kvalitetskrav til sigtelinjer og skyline ved 

højhusbygggeri

• Der skal til hvert enkelt projekt visualiseres fra 
de udvalgte punkter, så byggeriets indfl ydelse 
på domkirken og rådhuset, samt byens skyline 
og view korridorer, dokumenteres. Disse 
visualiseringer skal verifi ceres. Yderligere 
visualiseringer kan kræves i forbindelse med det 
konkrete projekt fra udvalgte standpunkter. 

Derudover vil vi ved højhusbyggeri 

arbejde for...

• At beskytte de viste kig til domkirken og rådhuset 
samt de viste kig i vigtige view korridorer mod 
landskab, himmel og by.

• At højhuse placeres, så view korridorer opstår og 
kig til det bagvedliggende bevares.
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Mobilitet

En omdannelse og fortætning i området skal ses 
i sammenhæng med en effektiv trafi kbetjening. 
Nærheden til Aarhus H, Rutebilstationen og den 
kommende letbanestation ved Dokk1 giver området 
en enestående forsyning med kollektiv trafi k. 
Realisering af den rekreative forbindelse fra Riis Skov 
til Tangkrogen kan give gode forhold for cyklister 
og gående, ligesom Sønder Allé, Sydhavnsgade og 
Spanien/Strandvejen giver god forbindelse til vejnettet 
og de overordnede adgangsveje. 

Selv om der er god kollektiv trafi kbetjening i området 
og til trods for en stor andel cyklende og gående, 
vil der også være et behov for at biltrafi k kan fi nde 
vej til området. Adgange skal så vidt muligt ske fra 
Sønder Allé og Spanien/Jægergårdsgade. Øvrige 
veje i området kan kun i begrænset omfang udnyttes 
yderligere og færdsel i disse gader vil ske ved lav 
hastighed.

Vejene skaber på grund af deres funktion som bilgader 
en barriere for lette trafi kanters færden, specielt når 
disse gader skal krydses. Der skal skabes forbindelser 
på tværs for lette trafi kanter, der understøtter en god 
mobilitet for alle trafi kantgrupper.

Generelt er der tale om et område, hvor det er 
vanskeligt at skabe optimale adgangsforhold for 
biltrafi k. Derfor skal planlægningen sikre gode 
alternativer.

På grund af områdets centrale placering vurderes 
det, at det vil være attraktivt at komme til området 
med cykel og til fods. Derfor skal der være fokus på at 
skabe gode adgangsforhold for disse transportformer. 

Cykelforbindelserne i området er fastlagt dels med 
Cykelhandlingsplanen og dels med Midtbytrafi kplanen. 
Området ved Værkmestergade er vanskeligt at 
benytte med cykel på grund af terrænforholdene. 
De øvrige områder har gode adgangsmuligheder for 
cykeltrafi kken.
 
Midtbytrafi kplanen fastlægger den overordnede 
fodgængerstruktur. I takt med at der sker en 
omdannelse af de bynære havnearealer, vil der opstå 
et behov for at disse arealer kobles på de eksisterende 
fodgængerstrøg. Illustrationen på næste side med de 
grønne pile viser et bud på denne kobling.

Forbindelser

Når der tales om forbindelser, tales der som regel 
også om, hvad disse forbindelser skal binde sammen 
og hvilke barrierer, der kan være. Den største barriere 
i området er Spanien, der deler området i to. I dette 
område er det helt oplagt at havn og by skal have 
større sammenhængskraft, så der kan blive skabt 
en ny bydel i Aarhus. Det nødvendiggør forbindelser 
på tværs af Spanien. Forbindelserne mellem de 
store attraktorer i området, hvor der færdes mange 
mennesker, som Banegården, Bruuns Galleri, Dokk1 
og Filmbyen skal udvikles. I fremtiden kan der komme 
fl ere attraktorer, hvilket blot vil være med til at skabe 
yderligere byliv i området og være med til at gøre de 
nævnte forbindelser vigtigere.

I området ønskes der etableret en række primære og 
sekundære forbindelser. De primære er følgende.

1. I Kvalitetshåndbogen for De Bynære Havnearealer 
arbejdes der med en rekreativ forbindelse, der går 
i nord-sydgående retning gennem området. Den  
rekreative forbindelses konkrete forløb er under  
planlægning.  
 
2. En anden vigtig forbindelse er fra Banegården 
og Bruuns Galleri over Frederiks Plads på tværs 
af Spanien og fortsat i højden på kulkransporet. I 
projektet på Frederiks Plads er denne forbindelse sikret 
vest for Spanien. Kulkransporet kan udover at blive en 
vigtig forbindelse, også blive et helt anderledes byrum 
i Aarhus med forbillede i New Yorks High Line.

3. Forbindelsen fra Banegården over Rutebilstationen 
og til Dokk1. I vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen 
om Rutebilstationen er der stor fokus på denne 
forbindelse.

4. En endnu ikke fastlagt forbindelse internt i området, 
som skal forbinde de nye bygninger og byrum.

5. Strækningen langs Jægersgårdsgade, der allerede er 
etableret. 

6. Østergadeforbindelsen bag Politigården langs 
Ridderstræde.

7. Fra Centralværkstederne til Rutebilstationen og 
Fredensgade på tværs af jernbaneskinnerne.

8. Forbindelsen langs det kommende letbanespor 
igennem området, hvor især den sidste del mod 
Banegården er vigtig.

Mobilitet og forbindelser
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BANEGÅRDEN/
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Bilforbindelser

Kollektive forbindelser

Cykelforbindelser

De viste sekundære forbindelser er en krydsning af 
Spanien ved jernbanesporet og en forbindelse der i 
fremtiden kan opstå helt fra Aros til Mindet, men som 
i dag er afbrudt af byggeri. 

Diagrammerne til højre viser, hvilke bil-, kollektive-  
og cykelforbindelser, der som minimum forventes i 
området. 

Parkering og udnyttelsen af gaderne

I den centrale del af Midtbyen er der kamp om 
pladsen i gaderne. I denne del af byen er der samtidig 
et stigende ønske og behov for at anvende gaderne 
mere fl eksibelt. For at opnå et velfungerende område 
ved en fortætning, er det vigtigt at indtænke cykel- og 
bilparkering fra starten. Både cykel- og bilparkering 
er pladskrævende og fungerer generelt dårligt, hvis 
de ikke allerede i planlægningen gives den fornødne 
opmærksomhed.

Veje skal indrettes, så trafi kken afvikles ved lav 
hastighed. Der skal som udgangspunkt indtænkes 
beplantning, affaldsløsninger, pladsdannelser og evt. 
vandrender/regnbede, så indretningen kan være med 
til at understøtte bylivet.

For cykelparkering gælder at placeringen i forhold 
til indgange, er afgørende for om cykelparkeringen 
er velfungerende. Der vil normalt være behov 
for at indtænke placering af et vist antal 
cykelparkeringspladser i tilknytning til alle adgange 
til bygningerne. Generelt vil der være et behov for, at 
cykelparkering til ansatte og beboere er overdækkede 
og eventuelt afl åste. En oplagt mulighed er, at dele af 
den nederste etage forbeholdes cykelparkering.

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

Parkering til erhvervsbyggerier bør ske i tilknytning til 
Sydhavnsgade, Spanien/Jægergårdsgade og Sønder 
Allé, og bør samles i større anlæg under jorden eller 
i konstruktion og tilrettelægges på en måde, så de 
udnyttes bedst muligt. Erhvervet benytter dem i 
dagtimerne, beboere og besøgende i weekend, aften 
og nattimerne. 
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Kvalitetskrav til mobilitet og forbindelser 

ved højhusbyggeri

• Parkering skal som udgangspunkt etableres i 
kælder eller konstruktion. Områdets centrale 
placering og nærheden til Aarhus Banegård, 
Rutebilstationen, letbanestop ved Dokk1 betyder, 
at parkeringskravet for biler nedsættes og for 
cykler øges. Alternative transportudbud som 
udbud af delebiler og ekstraordinært attraktive 
cykelparkeringsforhold vil også have indfl ydelse på 
parkeringskravet.

• Cykelparkering skal være overdækket eller 
integreret i bebyggelsen og skal placeres i 
tilknytning til indgange. Der skal gives rum 
til parkeringsløsninger for større cykler, som 
eksempelvis Christianiacykler og cykeltrailere.  

• Mod vigtige forbindelser skal facader udvalgte 
steder være åbne og imødekommende og 
stier skal indrettes med hensyntagen til den 
overordnede stistruktur for området.

Derudover vil vi ved højhusbyggeri 

arbejde for...

• At Spanien som barriere igennem området 
reduceres ved etablering af nye forbindelser på 
tværs af vejen. De viste forbindelser i diagrammet 
er aktuelt de mest oplagte. 

• At stistrukturen underbygger områdets 
samhøringhed med naboområderne, og skaber 
forbindelse til allerede eksisterende funktioner og 
vigtige mål, herunder Banegård, Rutebilstation 
og letbane samt knytter op på de eksisterende 
fodgængerstrøg og på sigt, via den rekreative 
forbindelse, skaber øget adgang til de rekreative 
værdier, der eksisterer i området ved Tangkrogen 
og Lystbådehavnen. 

• At tænke i større, samlede parkeringsløsninger 
under jorden eller i konstruktion, hvor 
mulighederne for dobbeltudnyttelse optimeres.

• At cykelparkering sammentænkes med 
bylivaktiviteter og indretningen af opholdsarealer. 
Cykelparkering må ikke opleves som en 
forhindring eller barriere, og kan med fordel 
placeres på skyggefulde arealer, så de mest 
solbeskinnede arealer kan udnyttes til ophold og 
pladsdannelse.  
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Området omfatter helt eller delvist fi re kulturmiljøer 
udpeget i Kommuneplan 2013 og beskrevet i 
Kulturhistorisk Redegørelse. De fi re kulturmiljøer 
er Centralværkstederne, City, Aarhus Oliefabrik og 
Jysk Andelsfoderstofforretning og det potentielt 
udpegede område Slagtehusgrunden. Kulturmiljøerne 
er vist på kortet til højre. Derudover er der i området 
fl ere værdifulde bygninger, der bør respekteres og 
inddrages aktivt i den fremtidige planlægning af 
området. Ved at inddrage bygningerne aktivt kan 
de i samspil med nyt byggeri være med til at skabe 
en merværdi og en identitet for området i den nye 
kontekst, der skabes.  

Slagtehusgrunden er et område, der både indeholder 
bygninger med værdier, der bør fastholdes og 
bygninger, der kan transformeres. 

For Centralværkstederne handler det om at fastholde 
bygningernes nuværende karakter. Bygningernes nye 
funktioner og det nye byliv i og omkring de gamle 
bygninger foregår på bygningernes præmisser. Det er 
et godt eksempel på, hvordan gamle bygninger kan 
anvendes og indrettes med nye funktioner, mens det 
værdifulde og fortællende fra bygningernes tidligere 
funktion fastholdes.

Midtkraftgrunden indeholder bygningsfragmenter 
fra den tidligere industri. Der er bevaringsværdige 
bygninger og et kulkranspor, også kaldet Kulbroen, 
der markerer sig som et vigtigt spor. Elementerne 
står i dag som løsrevne fragmenter uden meningsfuld 
sammenhæng. Det kan der gøres noget ved. Ved 
omdannelse af området bør bevaringsværdige 
bygninger og værdifulde bygningsfragmenter, 
som eksemplevis kulkransporet, inddrages aktivt 
i planlægningen for området. På den måde får 
nybyggeri, som er tilpasset det gamle, en vigtig rolle i 
forhold til at skabe merværdi og i forhold til at tilføre 
ny værdi i et område, der mangler en ny identitet.

Rutebilstationen ligger i dag som et område, der 
skaber barriere mellem den tætte by og området 
omkring Banegården og de nye byfunktioner ved 
Dokk1. Ny bebyggelse på rutebilstationsområdet 
bør udformes, så denne barriere forsvinder og der i 
stedet opstår en sammenhæng. De bevaringsværdige 
bygninger på rutebilstationen bør integreres og 
indrettes med nye byfunktioner, der kan være med til 
at skabe byliv i området. 

For området ved Ridderstræde og Mindegade 
anbefales det på baggrund af de eksisterende 
bevaringsværdier, at der tages hensyn til skala. 

Ridderstræde bør ”strammes op” og få fornyet sin 
gamle egenskab som stræde fra den ældre bydel og til 
de nu nye byfunktionelle rum ved Dokk1.

Højhusbyggeri i et kulturmiljøperspektiv

Tages der udgangspunkt i kulturmiljøet, er der steder 
i området, som er mere oplagte til højt byggeri end 
andre. Der er foretaget en analyse af kulturmiljøet 
i forbindelse med arbejdet med dette tillæg til 
højhuspolitikken og på kortet til højre er udpeget, hvor 
der skal være ekstra opmærksomhed på kulturmiljøet, 
når der planlægges for høje byggerier. Det er især i 
de områder, hvor man bevæger sig ind i de udpegede 
kulturmiljøer, at der kræves ekstra opmærksomhed. 

Der skal til alle nye højhusprojekter redegøres 
for, hvilke hensyn der er taget. Både hvad angår 
kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og 
bygningsfragmenter som fx kulkransporet.  

Kulturmiljø

Udsigt fra nordøst over sydhavnskvarteret, 1950 

Udsigt fra syd over området, 1955
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Hvor der ved højhusbyggeri skal være ekstra opmærk-
somhed på kulturmiljøet. Jo mørkere blå farve, jo mere 
opmærksomhed er nødvendigt.  

Kulkransporet.

Kulturmiljøer udpeget i Kommuneplan 2013. 

Frederiksbjerg Aarhus Oliefabrik og 
Jysk Andelsfoderstofforretning

Centralværkstederne

Slagterigrunden

City
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Kulbroen Restaurant Kohalen

Aarhus Street FoodBadeanstalten SpanienCentralværkstederne 

Kalkværksvej 7
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Kvalitetskrav til kulturmiljø ved 

højhusbyggeri

• Der skal til alle nye højhusprojekter redegøres 
for, hvordan der arbejdes med kulturmiljøet. 
Både hvad angår kulturmiljøer, bevaringsværdige 
bygninger og bygningsfragmenter som fx 
Kulbroen.

Derudover vil vi ved højhusbyggeri 

arbejde for...

• Bevarelse og omdannelse af Kulbroen til et 
rekreativt element i området.

• At bevaringsværdige bygninger på 
Rutebilstationen indrettes med nye byfunktioner, 
der kan være med til at skabe byliv i området.

• At bevaringsværdige bygninger og bygninger med 
transformationsværdi på Slagterigrunden kan 
indrettes med nye byfunktioner. At eksisterende 
skala og struktur respekteres ved nybyggeri.

• At Midtkraftområdets bevaringsværdige bygninger 
og bygningselementer respekteres og inddrages 
i en ny meningsfuld kontekst ved nye projekter i 
området.

• At fastholde oplevelsen af nærhed til vand og 
havn. At kig til de særlige bevaringsværdige 
bygninger på Havnen respekteres. De særlige 
bygninger er De Fem Søstre og Aarhus Olie 
Siloanlæg. 

• At øge herlighedsværdier og identitet i området 
ved at bevare og omdanne eksisterende 
bevaringsværdige bygninger gerne i samspil med 
nyt byggeri.

Henvisning

Der henvises til afsnittet om kulturmiljøet i 
kommuneplanen og retningslinjerne herfor.

Der henvises til Kulturhistorisk redegørelse, der 
beskriver de udpegede kulturmiljøområders 
hovedtræk, bærende elementer og sårbarheder.
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Højhusområdet grænser op til havnen, hvor 
store og vigtige virksomheder i Aarhus har deres 
beliggenhed. Havnen og havnevirksomhederne skal 
beskyttes i deres placering og drift, og de kan i større 
eller mindre grad få indfl ydelse på udviklingen på 
grund af risikoforhold eller deres miljøpåvirkning 
af omgivelserne. Samtidig kommer højhuse op i en 
højde, hvor der er andre påvirkninger end i den øvrige 
by. Det giver en række miljøudfordringer der skal 
løses. 

Virksomhederne påvirker omgivelserne i form 
af støj, støv, luft- og lugtforurening og nogle af 
havnevirksomhederne er såkaldte risikovirksomheder, 
hvor uheld kan medføre konsekvenser for mennesker 
og bygninger udenfor virksomhederne.

Disse miljøpåvirkninger har indfl ydelse på, hvor og 
hvordan, der kan byudvikles i området nærmest 
virksomhederne. 

Aarhus Havn er en meget stor og aktiv erhvervshavn, 
hvor mange af virksomhederne er afhængige af 
en placering tæt på kajfaciliteterne. Havnen og 
havnevirksomhedernes drift skal sikres gennem 
planlægningen. Det betyder, at ny bebyggelse 
i området ikke må medføre begrænsninger på 
virksomhedernes tilladte driftsmuligheder. 

Miljøudfordringer i forhold til eventuelle gener af 
støj, støv, luft- og lugt skal derfor løses i hvert enkelt 
byggeri. Miljøudfordringerne er sædvanligvis mindre, 

når der byudvikles til erhvervsbyggeri frem for 
boligbyggeri, da der på nogle parametre er lempeligere 
krav, fx til støj og lugt.

Miljøudfordringerne til fx luftforurening kan løses 
ved at etablere tætte bygninger uden mulighed for at 
åbne vinduerne. Her sørger ventilation i bygningerne 
for frisk luft. Bygningens luftindtag skal placeres i 
en højde, hvor kravet til mængden af forurenende 
stoffer er overholdt. For byggeri, der ligger tæt på 
risikovirksomheder, der i tilfælde af uheld, kan 
udsende giftige stoffer, kan der på luftindtagene 
monteres følere, der stopper luftindtaget, hvis giftige 
stoffer er til stede.

En del nybyggeri i området har en afstand til havnens 
risikovirksomheder, hvor en eksplosion vil kunne 
forårsage skader på ruder. Krav om lamineret glas 
i bebyggelse nær havnevirksomhederne kan være 
med til at formindske konsekvenserne. Dette er 
blot nogle få løsningmuligheder på nogle få af 
problemstillingerne.  

Større uheld på risikovirksomheder, hvor personer i 
nybyggeri kan komme til skade, er meget usandsynlige 
og der tillades kun byggeri, hvis en risikovurdering 
viser, at risikoforholdene er acceptable.

Det er afgørende i vurderingen af et projekt og for at 
fastslå om projektet har en fremtid i området, at der 
udarbejdes alle de nødvendige dokumenter, der skal til 
for at belyse eventuelle miljøudfordringer. 

Miljøforhold

Nogle af virksomhederne ses her i baggrunden

Højhusområdet til venstre og havnen og havnevirksomhederne til højre
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Kvalitetskrav til miljøforhold ved 

højhusbygggeri

• Der skal udarbejdes konsekvensanalyse for alle 
højhusprojekter som beskrevet i Højhuspolitik 
for Aarhus Kommune fra 2006, tillæg nr. 84 til 
Kommuneplan 2001.

• Der skal udarbejdes miljøanalyser af luft og lugt til 
vurdering af nye projekter.

• Der skal udarbejdes støjrapport af vejtrafi kstøj, 
jernbanestøj og virksomhedsstøj til vurdering af 
nye projekter.

• Der skal udarbejdes vindklimaanalyser til 
vurdering af nye projekter.

• Der skal udarbejdes en risikovurdering til 
vurdering af nye projekter. 

Derudover vil vi ved højhusbyggeri 

arbejde for...

• At sikkerheden i de høje huse samtænkes så 
synergier opnås, investeringerne tilpasses 
og fl erfunktionalitet bliver naturlig ved alle 
arealudlæg, der er betinget af et sikkerhedsbehov.



46

Forslag - Tillæg til HØJHUSPOLITIK for Aarhus Kommune



47

Forslag - Tillæg til HØJHUSPOLITIK for Aarhus Kommune



TILLÆG TIL HØJHUSPOLITIK FOR AARHUS KOMMUNE

 



MILJØVURDERING

TILLÆG TIL HØJHUSPOLITIK FOR AARHUS KOMMUNE FOR ET OMRÅDE I MIDTBYEN 

TILLÆG NR. 99 TIL KOMMUNEPLAN 2013

Projekt: Malmø Live
Arkitekt: schmidt hammer lassen architects

Fotograf: Adam Mørk



2

Miljøvurdering - Tillæg til HØJHUSPOLITIK for Aarhus Kommune

HØJHUSPOLITIK FOR AARHUS KOMMUNE

TILLÆG TIL

FORSLAG

FOR ET OMRÅDE I MIDTBYEN 
TILLÆG NR. 99 TIL KOMMUNEPLAN 2013

Projekt: Malmø Live
Arkitekt: schmidt hammer lassen architects

Fotograf: Adam Mørk•

Miljøvurdering af Tillæg til Højhuspolitk 

for Aarhus Kommune for et område i 

midtbyen - Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 

2013

Har du indsigelser og/eller ønsker du yderligere 
oplysninger kan du kontakte:

Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C
Tlf: 8940 2640

E-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Fristen for bemærkninger udløber den 13. september 
2017. Anfør venligst afsendernavn og -adresse på brev 
eller mail.

   Her ligger området

Miljøvurderingen er udarbejdet af

Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen
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Indledning

Planstrategi 2015 sætter retningen for de fysiske 
dimensioner i byvækst, overordnede infrastrukturer 
og disponering af arealer. Strategien lægger op til, at 
Aarhus bliver markant tættere. Der skal være plads 
til 450.000 aarhusianere og 250.000 arbejdspladser i 
2050, uden at byen vokser væs entligt i areal.

Planstrategien har med baggrund i de gældende 
visioner og overordnede mål for fremtidens Aarhus 
udpeget de politisk set væsentligste strategiske 
fokusområder for de kommende års byudvikling.

Aarhus skal blandt andet være gearet til storby - en 
storby med bykvalitet og liveability. Den koncentrerede 
byvækst har derfor stort fokus. Aarhus skal prioritere, 
at byudviklingen sker ved omdannelse og fortætning 
i områder placeret stationsnært og i tilknytning til 
letbanen. Helt konkret nævnes Midtbyen som et sted, 
hvor udviklingen skal prioriteres. 

I forlængelse af planstrategiarbejdet har Aarhus 
Kommune taget initiativ til Tillæg til Højhuspolitik for 
Aarhus Kommune gældende for et afgrænset område 
i Midtbyen. Byrådet ønsker, at der i området kan 
indpasses højhuse, der bidrager med bylivsskabende 
funktioner. 

Højhuse er den mest effektive form for byfortætning 
fordi udnyttelsesgraden er stor. Denne fortætning 
bidrager til en bæredygtig udvikling arealmæssigt 
ved en besparelse på arealforbruget. For at 
øge bykvaliteten og områdets liveability er 
funktionsintegrering afgørende. Blandingen af 
funktioner gør, at området bliver mere levende. 
Derudover opnås der en besparelse på energiforbruget 
og transportbehovet mindskes, når boliger, erhverv, 
handel, fritidsaktiviter mm. ligger tæt. Især i dette 
område, der ligger særdeles stationsnært ved Aarhus 
Banegård, Rutebilstationen og Letbanestop ved 
Dokk1.  

Byrådet ønsker med dette Tillæg til Højhuspolitik for 
Aarhus Kommune at se områdets potentialer som 
højhusområde i en helhed. Der er allerede opført 
fl ere højhuse i området, senest Aarhus City Tower 
og Frederiks Plads, som i skrivende stund er under 
opførelse.  

Højhuse er markante elementer i bybilledet og 
byens skyline og for at de kan tilføre byen noget 
positivt og være medvirkende til at skabe byliv i 
de omkringliggende byrum og gadeforløb, skal 

planlægningen af hvor og hvordan der bygges højt ske 
med omtanke. En lang række forhold skal belyses og 
vurderes i forbindelse med planlægningen, og kravene 
til højhuse i midtbyområdet er med dette Tillæg til 
Højhuspolitikken for Aarhus Kommune blevet skærpet 
yderligere for at sikre de bedst mulige resultater af nye 
højhusprojekter.

Oversigt (ikke teknisk resume) af 

vurderingerne

Emnerne miljøet generelt, befolkningen, menneskers 
sundhed, luft, klimatiske faktorer, materielle 
goder, landskab, kulturarv og kirker samt deres 
omgivelser, arkitektonisk og arkæologisk arv, andre 
miljøpåvirkninger og sammenspillet mellem emnerne, 
er i miljøvurderingen blevet vurderet i forhold til et 
0-alternativ, hvor Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus 
kommune ikke vedtages, så det fortsat alene er 
Højhuspolitik for Aarhus kommune, der er gældende.
 
Vurderingen er, at Tillæg til Højhuspolitik for 
Aarhus Kommune ikke medfører en ændring af 
miljøpåvirkningerne i forhold til den eksisterende 
højhuspolitik. 0-alternativet er, at planen ikke ændres, 
hvilket vil medføre at kvalitetskravene ikke er tydelige 
for kommende bygherrer.

For emnet ”Andre miljøpåvirkninger” er der ved 
0-alternativet ingen væsentlig forskel i forhold til trafi k, 
da trafi k normalt vurderes i forbindelse med den 
konkrete planlægning. Det er ligeledes ingen væsentlig 
forskel i forbindelse med risikovirksomheder, da 
planlægning i nærheden af risikovirksomheder er 
omfattet af en bekendtgørelse. 

Planens indhold

Den eksisterende Højhuspolitik for Aarhus Kommune 
er administrationsgrundlag, når der planlægges 
for højhuse i Aarhus. Højhuspolitikken fastlægger 
de overordnede principper for byarkitekturen. 
Principperne omfatter byens skyline, bymiljø og 
bebyggelsesmæssige karakter og formålet er at 
sikre hensynet til overordnede landskabelige, 
planlægningsmæssige og byarkitektoniske kvaliteter 
i forbindelse med vurdering af konkrete forslag 
til højhuse. Til denne vurdering er udarbejdet et 
konsekvensvurderingsværktøj som alle konkrete 
højhusprojekter skal igennem.

Højhuspolitikken udpeger ikke konkrete lokaliteter, 
hvor der kan opføres højhuse. Derimod peger den på 
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en række områder, hvor høje huse ikke kan udelukkes.

Dette Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune 
er et supplement til eller et nyt lag oven på den 
eksisterende Højhuspolitik for Aarhus Kommune. 
Tillægget omfatter et område i midtbyen, som af den 
eksisterende højhuspolitik er udpeget som et område, 
hvor høje huse ikke kan udelukkes.

Tillægget er således en konkretisering og 
viderebearbejdning af den overordnede 
højhuspolitik for hele Aarhus Kommune 
alene for området i midtbyen. Det betyder, at 
konsekvensvurderingsværktøjet fra den overordnede 
højhuspolitik fortsat skal anvendes når konkrete 
højhusprojekter skal vurderes. Der vil dog blive stillet 
yderligere krav til højhusprojekterne med dette tillæg 
i form af en overordnet retningslinje og fl ere konkrete 
bestemmelser under hvert overordnede emne. 
Emnerne er bykvalitet og byliv, byrum, sigtelinjer 
og skyline, mobilitet og forbindelser, kulturmiljø og 
miljøforhold.
 
Bestemmelserne er enten konkrete kvalitetskrav eller 
punkter, der i vurderingsprocessen af højhusprojekter 
skal belyses og redegøres for konsekvenserne 
af. Tillægget udpeger ikke konkrete områder til 
højhusbyggeri, men holder sig inden for defi nitionen 
i den overordnede højhuspolitik, således at der i 
planområdet ikke kan udelukkes høje huse.   

Alle fremtidige højhusprojekter skal i udgangspunktet 
opfylde og følge samtlige bestemmelser, for at 
komme i betragtning til en placering i planområdet. 
Bestemmelserne kan derfor betragtes som en tjekliste 
alle byudviklere skal igennem og redegøre for i 
projektmaterialet.

De nuværende miljøforhold

Planområdet ligger umiddelbart syd for den ældste del 
af bykernen og åens udløb og strækker sig fra Bruuns 
Galleri og Banegården i vest til havnen i øst og fra 
Dokk1 i nord til og med slagteriet i syd. Der er allerede 
i dag højhuse i området herunder, Aarhus City Tower, 
KPMG-huset, Hotel Atlantic og snart Fredriks Plads (i 
Aarhus er højhuse i mere end 6 etager eller højere end 
20-25 m). Den eksisterende Højhuspolitik for Aarhus 
Kommune omfatter hele kommunen, men dette Tillæg 
til Højhuspolitik for Aarhus Kommune omfatter kun 
området i midtbyen mellem byen og havnen.

Den gældende Højhuspolitik for Aarhus Kommune 
beskriver vigtigheden af kig til landmarks og landskab. 

Domkirkespiret og Rådhustårnet står som vigtige 
landmarks i planområdets nærhed. Der er allerede 
med de eksisterende/planlagte højhuse i området 
påvirkninger af nogle af disse kig. Eksempelvis står 
City Tower midt i kigget fra Dronning Margrethes Vej 
mod Marselis skovene og kigget til Rådhustårnet fra 
Viborgvej ved Hasle Torv blive sløret når højhusene på 
Fredriks Plads rejser sig bag tårnet.

Højhuse medfører miljøpåvirkninger i form af vind 
og skygger, der påvirker anvendelsesmulighederne 
af byrum og gaderum i nærheden af dem. De 
eksisterende højhuse ligger ikke i direkte i nærhed 
til byens centrale byrum og generne er lokale samt 
relativt begrænsede.

FN’s klimapanel har vurderet, at der er risiko for 
ændringer i klimaet som følge af menneskabte 
udledninger af drivhusgasser. Det betyder ændret vind 
og vejr, men også øget vandstand i havene. Det kan 
påvirke arealerne nærmest havnen som ligger under 
kote 3.

Området ligger tæt på Aarhus havn, hvor der er 
produktionsvirksomheder og tung skibsfart. Der er i 
forbindelse med byudviklingen på Aarhus Ø foretaget 
en vurdering af den generelle luftkvalitet og den 
overholder EU’s grænseværdier. Der forventes i de 
kommende år en forbedring som følge af udfl ytningen 
af Molslinjen til Østhavnen og som følge af øgede krav 
til brændstoffet, der anvendes af skibe.

På havnen ligger der en del produktionsvirksomheder 
som medfører forskellige former for forurening (lugt, 
støv, luft og støj). Der anløber også skibe, der bidrager 
til luftforureningen. 

Den sydlige del af området ligger tættere end 
500 meter på AarhusKarlsham som er en 
risikovirksomhed. Der er mulighed for eksplosion og 
giftudslip af ammoniak fra køleanlæggene. Der er i 
forbindelse med virksomhedens sikkerhedsdokument 
udarbejdet analyser af sikkerheden og det er primært 
området syd for Jægergårdsgade, der i værste 
fald kan blive påvirket af uheld på virksomheden. 
Sandsynligheden er langt lavere end sandsynligheden 
for at dø af naturkatastrofer.

Endelig er der støj fra vejene og fra havnebanen.
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Aarhus Kommunes vurdering i forhold til 

miljøvurdering og scoping (udvælgelse af 

emner)

Ud fra den eksisterende viden og høring af de berørte 
myndigheder har Aarhus Kommune ud fra bilag 1 
i lov om miljøvurdering af planer og programmer1  
vurderet, hvilke påvirkninger Tillæg til Højhuspolitik 
for Aarhus Kommune potentielt kan medføre. Der 
skelnes ikke mellem positive og negative.

Der er over 3 km til det nærmeste Natura2000 
område (Brabrand Sø) og de øvrige (Giber å, Skåde 

bakker m.m. samt Mejl fl ak) ligger længere væk. 
Aarhus Kommune har vurderet, at der ikke vil være en 
påvirkning fra en plan, der stiller krav til nye højhuse 
til boliger og let erhverv uden væsentlig påvirkning af 
omgivelserne.

Spildevand afl edes via offentlig kloak og der arbejdes 
med en udbygning af Marselisborg renseanlæg, så 
der også på langt sigt er kapacitet til rensning af 
spildevandet fra en by i vækst. Aarhus Kommune 
vurderer derfor at tillægget til højhuspolitikken ikke 
vil påvirke mulighederne for at opnå de ønskede 
målsætninger i Vandområdeplanerne.

1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175265

De udvalgte emner vil indgå i miljøvurderingen af Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune.
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2 http://risikohaandbogen.mst.dk/

Høring af berørte myndigheder

Aarhus kommune har fra den 20. december 2016 til 
den 17. januar 2017 foretaget en høring af berørte 
myndigheder og af myndigheder med særlig viden om 
området.

Følgende har svaret:

• Miljøstyrelsen, der har en bemærkning om støj 
som emne.

• Østjyllandsbrandvæsen (Beredskabet), der 
bemærker at der er risikovirksomheder i 
nærheden af området og ønsker en samlet 
risikovurdering samt at der er et andet emne med 
tryghed.

• Politiet, der bemærker at der knytter sig nogle 
statslige interesser til politigården, der ikke må 
kompromitteres med indbliksgener, vanskeligere 
udkørsel m.m.

• Aarhus stift, der har interesser omkring kirkerne 
og især Domkirken som et markant punkt i 
midtbyen

• Lokalt kulturmiljøråd, der bemærker at der bør 
være fokus på Aarhus som en købstad med lav 
bebyggelse og kulturmiljøet, hvor der bygges tæt 
på eksisterende miljøer.

De detaljerede høringssvar er vedlagt som bilag.

Det har i forbindelse med høringen af forslaget 
været overvejet at udvide planområdet, hvor der kan 
planlægges for højhuse med et mindre areal omkring 
Ridderstræde. Debatten har resulteret i, at arealet ikke 
foreslås medtaget i planområdet

Det skal bemærkes:

• At støj allerede i dag er et obligatorisk emne i 
forbindelse med planlægning. Det indsættes som 
et emne i vurderingen.

• At risikovurderinger foretages med udgangspunkt 
i den enkelte virksomhed og efter anbefalingerne i 
Risikohåndbogen fra risikomyndighederne2.

• At interesserne omkring politigården vil indgå 
i den konkrete planlægning og at de delvist 
imødegås ved ikke at medtage den foreslåede 
udvidelse af området, hvor der kan planlægges for 
højhuse til Ridderstræde.

• At kirkerne og sigtelinjerne indgår som emner 
der skal redegøres for i forbindelse med de 
efterfølgende konkrete projekter.

• Og at kulturarv er et af de emner som indgår i den 
videre planlægning.

Højhuspolitikken er en overordnet plan og det er 
derfor ikke muligt at besvare alle de emner som 
de berørte myndigheder rejser, da de afhænger af 
udformningen af de konkrete projekter. Emnerne er i 
det omfang det er muligt inddraget i miljøvurderingen 
og vil derudover indgå som emner i forbindelse med 
den efterfølgende mere detaljerede planlægning.

Miljøpåvirkninger

De væsentligste miljømål for Aarhus Kommune er 
beskrevet som målsætninger i kommuneplanen.
Derudover er Miljøstyrelsens vejledninger 
om risiko (Risiko håndbogen), støj, lugt og 
luftforurening relevante og basis for de efterfølgende 
detailvurderinger.

Alle vurderinger foretages i forhold til 0-alternativet, 
der er, at der ikke vedtages et tillæg til den 
eksisterende højhuspolitik og denne således fortsat 
alene er gældende.

Miljøet generelt

Havnen (b.la. lastning og losning af skibe) samt 
produktionsvirksomheder medfører en miljøpåvirkning 
af byen. Luftforurening, støv og lugt er nævnt under 
luft, mens risiko er nævnt under øvrige miljøforhold. 

Både havnen og produktionsvirksomhederne 
medfører støjgener. Der er også støj fra vejene og 
fra havnebanen. Der er i planloven regler om at 
støjbelastede arealer ikke må udlægges til støjfølsom 
arealanvendelse. Med den nuværende aktivitet på 
havnen er der derfor ikke planer om at udlægge 
boliger øst for Spanien. Vest for Spanien og den gamle 
kystlinje kan der muligvis etableres boliger, men det 
skal vurderes konkret i det enkelte tilfælde.

Det vurderes derfor at Tillægget til Højhuspolitik 
for Aarhus Kommune ikke medfører en ændring af 
miljøpåvirkningerne. 

Befolkningen

Højhusene vil på den ene side medføre en tættere 
by, der øger mulighederne for byliv og bykvalitet. 
På den anden side kan højhuse medføre gener for 
udelivet i form af trafi k, skygge og vind. Der er derfor 
i tillægget stillet krav om at emnerne skal vurderes. 
Specifi kke kvalitetskrav nævnes endvidere i tillæggets 
bestemmelser. 
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Menneskers sundhed

Højhuse kan påvirke menneskers sundhed i form 
af vind og skygge. Det er i tillægget gjort klart, at 
emnerne skal vurderes og det vurderes derfor at det 
kan have en moderat positiv effekt.

Luft

Der er produktionsvirksomheder og aktiviteter på 
havnen som medfører luft, støv og lugtforurening. Der 
anløber også skibe, der bidrager til luftforureningen. 
De fl este afkast ligger højt.

Der er en tommelfi ngerregel om, at forureningen 1½ 
m over terræn er størst ca. 10 gange afkasthøjden. Er 
skorstenen eksempelvis 10 m høj, er forureningen i 
1½ m over terræn størst ved en afstand på 100 m fra 
skorstenen.

Højhusene kan komme ind i forureningsfanen og 
det kan både betyde gener for dem, der anvender 
bygningerne og det kan på sigt medføre restriktioner 
for virksomhederne og havnen. Det kan løses med 
tætte huse og med luftindtagene placeret uden for 
områder med overskridelse af de vejledende grænser 
for lugt, støv og støj.

Der er derfor i det nye tillæg til højhuspolitikken 
sat krav om, at der skal foretages vurderinger af 
forureningen (det foregår i praksis via beregninger 
med en luftforureningsmodel).

Støj

Støj kan påvirke menneskers sundhed og livskvalitet. 
I området er der støj fra trafi k og fra virksomhederne 
på havnen. Det er et obligatorisk emne efter planloven 
og der er vejledende støjgrænser som skal overholdes. 
Erfaringerne fra andre byggerier i området er, at det er 
vanskeligt at overholde støjgrænserne for boliger i den 
østlige del og den er derfor udlagt til erhvervsformål, 
hvor tætte bygninger uden vinduer der kan åbnes kan 
nedbringe de eksterne støjgener betydeligt. Det er 
derfor et emne som både skal og kan håndteres.

Klimatiske faktorer

Dele af området ligger mellem kote 2½ og 3 meter, 
hvor der efter de nyeste beregninger er risiko for 
oversvømmelse ved ekstrem stormfl od i et 100 
årigt perspektiv. Aarhus Kommune arbejder med 
en opfølgning af klimatilpasningsplanen og et af 
dokumenterne er en mere detaljeret vurdering af 

havnen. 

Arbejdet er endnu ikke afsluttet og det indgår derfor 
ikke i planen, men vil efter den politiske vedtagelse 
indgå som forudsætning for kommende bebyggelser 
på de lave områder.

En del af det fremtidige klima er også ændrede 
vindforhold og der allerede i dag områder med 
kastevinde omkring de eksisterende højhuse. Der 
indgår derfor et krav af vurdering af vindforholdene i 
forbindelse med nye højhusprojekter.

Der er generelt i tillægget udarbejdet en række 
bestemmelser om kvalitetskrav i forhold til de 
klimatiske faktorer for at opnå de bedst mulige byrum 
og gaderum med plads til byliv.

Materielle goder

Der kan være afl edte effekter af miljøpåvirkningerne 
fra højhuse. Det er især trafi k, skygge og vind, der 
kan påvirke værdien af naboejendommene eller 
muligheden for f.eks. udeservering i gårdrum eller på 
pladser.

Der er i tillægget til højhuspolitikken krav om 
vurdering af emnerne og det kan i forhold til den 
gældende højhuspolitik medføre en tidligere 
stillingtagen til emnerne. Kravene i tillæggets 
bestemmelser er endvidere mere klare kvalitetskrav.

Landskab 

Højhuse påvirker visuelt langt væk og påvirker dermed 
også den bynære del af kystnærhedszonen. Tillægget 
øger ikke mulighederne for at bygge højhuse, men 
gør vurderingskriterierne tydeligere og sætter nogle 
begrænsninger på, hvor de kan etableres som følge af 
sigtelinjerne.

Det vurderes, at det vil have en moderat positiv effekt, 
da det vil reducere risikoen for at byens skyline vil 
opleves som en massiv barriere.

Kulturarv og kirker samt deres omgivelser

Aarhus har oprindeligt været en lav by, med 
Rådhustårnet og Domkirkespiret som høje fi kspunkter. 
Derudover er der høje bygninger på havnen 
(kornsiloerne, AAK, Midtkraft skorstenen, container 
kranerne m.m.)  og syd for banen (Aarhus City Tower 
på værkmestergade, KPMG huset og snart Frederiks 
Plads). Bygningerne påvirker byens skyline og især 
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oplevelsen af den oprindelige lave by.

Der kan også være en påvirkning når nye høje huse 
placeres tæt på eksisterende kulturmiljøer. Det er en af 
årsagerne til kravene om at højhusene skal have en lav 
base for at tilpasse sig det omgivende miljø.

Der er derfor i Tillægget til Højhuspolitik for 
Aarhus Kommune udpeget standpunkter, hvorfra 
hele områdets skyline og præcise sigtelinjer mod 
Rådhustårnet og Domkirkespiret skal visualiseres, så 
indfl ydelsen derpå kan vurderes.

Arkitektonisk og arkæologisk arv

Der er delte meninger om den arkitektoniske 
kvalitet i de eksisterende højhuse. Blandt andet med 
inspiration i Vancouver modellen (Vancouverism), 
hvor højhusenes base består af en lav bebyggelse, 
for at skabe en menneskelig skala, er der i tillægget 
til højhuspolitikken signaler om, hvordan byrådet vil 
vurdere de arkitektoniske aspekter ved kommende 
projekter. Tillægget ændrer ikke ved at højhuse 
påvirker oplevelsen af eksisterende bygninger, 
herunder bygninger med bevaringsværdi, men der 
opstilles bestemmelser om, at der i projektmaterialet 
skal redegøres for, hvordan der er arbejdet med 
kulturmiljøet i nye højhusprojekter.

Andre miljøpåvirkninger

En tættere by medfører øget trafi k. Tillægget medfører 
dog ikke i sig selv øgede byggemuligheder og der er 
indsat krav om at emnet skal vurderes i forbindelse 
med de konkrete projekter. Det vurderes derfor at der 
er en mindre positivt effekt.

Den sydlige del af området ligger tættere end 500 
meter fra AarhusKarlsham, der er en risikovirksomhed. 
500 meter zonen når næsten op til Europaplads 
og Dokk1. Risikoaktiviteterne ligger dog ud fra 
Miljøvurderingen af Filmbyen og dialogen med 
Miljøstyrelsen i den sydlige del af virksomheden. Med 
den nuværende placering af risikoaktiviteterne vil det 
være området fra Spanien 19 og sydpå, som er mest 
udsat, hvis der sker et større uheld. Det er særligt at 
udslip af ammoniak fra køleanlæg, der kan medføre en 
risiko, hvis man opholder sig uden døre.

Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune øger 
ikke mulighederne for placering af højhuse og 
ændrer derfor ikke på risikoforholdene, men der skal 
i forbindelse med konkrete projekter foretages en 
vurdering af risikoforholdene og det fremgår nu som 

en bestemmelse i tillægget.

Der er siden den oprindelige højhuspolitik ændret 
i lovgivningen for planlægning i nærheden af 
risikovirksomheder3. De nye regler indebærer 
at planmyndigheden skal rette henvendelse til 
risikomyndigheden og at de skal inddrage svaret i 
planlægningen.

Aarhus kommune har spurgt risikomyndighederne 
for AarhusKarlsham (Miljøstyrelsen, Østjyllands 
Brandvæsen, Politiet og Arbejdstilsynet samt 
Beredskabsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, 
Justitsministeriet og Center for Miljø og Energi 
i Aarhus Kommune). Høringsvarene er vedlagt 
som bilag. Se også afsnittet ”Høring af berørte 
myndigheder”.

Aarhus kommune vurderer at tillægget ikke medfører 
ændringer i forhold til risikofoldene. 

Samspillet mellem emnerne

Selvom emnerne i sig selv ikke nødvendigvis har en 
væsentlig miljømæssig effekt, kan der ved samspillet 
af fl ere emner være en kumulativ effekt. Emnerne i 
tillægget hænger uvægerligt sammen for at opnå det 
bedst mulige område. Alle forhold skal vurderes for at 
få det samlede billede over nye projekters kvaliteter. 
Tillægget vurderes ikke at få en kumulativ påvirkning 
på miljøet som følge af samspillet mellem emnerne.

0-alternativet 

0-alternativet er, at planen ikke ændres, hvilket 
vil medføre at kvalitetskravene ikke er tydelige for 
kommende bygherrer.

For emnet ”Andre miljøpåvirkninger” er der ved 
0-alternativet ingen væsentlig forskel i forhold til trafi k, 
da trafi k normalt vurderes i forbindelse med den 
konkrete planlægning. Det er ligeledes ingen væsentlig 
forskel i forbindelse med risikovirksomheder, da 
planlægning i nærheden af risikovirksomheder er 
omfattet af en bekendtgørelse. 

Krav til planlægningen og afværgetiltag

Eventuelle afværgetiltag vil være en del af 
planlægningen for konkrete højhusprojekter.
 

3 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179886
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Alternativer

Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune er en 
ajourføring og opstramning af kravene til planlægning 
for højhuse i midtbyen i Aarhus. Den giver ikke i sig 
selv nye muligheder for planlægning af højhuse. Det 
eneste alternativ der indgår i vurderingen, er derfor 
0-alternativet, hvor den eksisterende højhuspolitik ikke 
ajourføres. 

Overvågning

Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune 
overvåges i forbindelse med Aarhus Kommunes 
generelle kommuneplanlægning. Det er vurderet at 
der ikke er behov for en særlig overvågning.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Miljøvurdering af Tillæg til Højhuspolitik 
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Aarhus Kommune 
Center for byudvikling og mobilitet, 
Planafdelingen 
Teknik og Miljø,  
Kalkværksvej 10 
8000 Aarhus C. 
 
Sendes kun pr. e-mail til: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk 
 
 
   
   
  

Virksomheder 
J.nr. MST-1279-00357 
Ref. anbhe, Mooes 
Den 04.01.2017 

Svar på høring af risikomyndigheder om Aarhus Kommunes tillæg til 
højhuspolitik. 
 
Miljøstyrelsen har den 20. december 2016 modtaget e-mail fra Aarhus Kommune 
om høring jævnfør § 3 i bekendtgørelse om planlægning omkring 
risikovirksomheder1 BEK. nr. 371 af 21/04/2016.  
 
Miljøstyrelsen har følgende bemærkninger ift. risiko: 
Vi kan se af det fremsendte materiale herunder ”Tillæg til højhuspolitik for Aarhus 
Kommune” s 42, at der på et overordnet niveau (politik) er taget stilling til 
risiko ift. krav om etablering af følere af hensyn til risiko for udslip af giftige stoffer 
og krav om lamineret glas af hensyn til glasskade ved eksplosion.  
Da materialet er udtryk for en politik og ikke omfatter konkrete projekter, har vi 
ikke yderligere kommentarer ift. risikoforhold. 
  
Øvrige bemærkninger til det fremsendte materiale: 
Det fremgår af det fremsendte materiale, at der er gennemført en forudgående 
offentlig høring om højhuse i midtbyen fra 29. januar til 26. februar 2016. Vi har 
ikke tidligere modtaget dette materiale og har derfor ikke kommenteret materialet 
ift. støj og luft. Vi kan dog se, at der er opmærksomhed om luftforurening ved krav 
ift. luftindtag. Der er ikke en tilsvarende opmærksomhed i forhold til håndtering af 
støj, hvilket kan undre. Miljøstyrelsen er myndighed for en række virksomheder på 
og omkring Aarhus Havn vi forventer derfor at bliver hørt forud for planlægning 
for konkrete projekter i området.  
 
Miljøstyrelsens opmærksomhedspunkter ift. ændret planlægning i og omkring de 
virksomheder, vi er myndighed for er: Støj, luftforurening, risiko og trafik i forhold 
til virksomhedernes fortsatte eksistens og udviklingsmuligheder. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Morten R. Østergaard & Anne Bjorte Helgren 
Miljøstyrelsen 

                                                             
1 Det fremgår af BEK. nr. 371 af 21/04/2016 at planmyndigheden er forpligtiget til 
at høre risikomyndighederne forud for tilvejebringelsen af planer, der berører 
risikovirksomheder eller disses omgivelser. 

mailto:byudviklingogmobilitet@aarhus.dk


 

 

januar 2017 
Side 1 af 3 

 
 

Østjylland Brandvæsens høringssvar til ”Forslag til Tillæg til 
højhuspolitik i Aarhus Kommune”. 
 
Østjyllands Brandvæsens høringssvar er opdelt i to. Østjyllands 
Brandvæsen udtaler sig først som risikomyndighed for flere virksomheder i 
nærområderne til det omtalte areal. Dernæst følger anden del af udtalelsen, 
hvor brandvæsnet forholder sig mere overordnet til sikkerhed i den 
beskrevne politik for højhuse.   
 
Østjyllands Brandvæsen som risikomyndighed 
Iht. BEK 371 af 21/04/2016 skal planmyndigheden inddrage hensynet til 
risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af 
bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- og lokalplan, som 
omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 meter fra en risikovirksomhed. 
 
Indenfor 500 m fra dele af højhusområdet er placeret virksomhederne AAK, 
Danish Agro og Nordalim, som er omfattet af risikobekendtgørelsen 
(Seveso-virksomheder).  
 
Ift. brand og eksplosion vil et mindre område tættest på AAK kunne påvirkes 
ved uheld på virksomheden. Der vil være risiko for alvorlig kvæstelse for 
personer som følge af forbrænding samt bygnings- og glasskader som følge 
af overtryk ved eksplosion. Bygnings- og glasskader kan give afledte skader 
på personer. 
 
Risikovirksomhederne Danish Agro og Nordalim giver ikke anledning til 
bemærkninger ift. højhusområdet. 
 
Der bør i planlægningen tages højde for, at erhvervsbyggeri ikke 
nødvendigvis er at betragte som sårbar anvendelse, hvis fx et enkelt byggeri 
placeres inden for risikozonen. Men det bygningsmæssige volumen og 
fortætningen, som der lægges op til i nærområderne til virksomhederne, 
betyder, at Østjyllands Brandvæsen anbefaler, at beslutninger om den 
fremtidige udvikling af nærområderne til virksomhederne skal foretages på 
baggrund af èn samlet risikovurdering.  
 
Den påtænkte fortætning og forøgelse af bygningsvolumet betyder, at der vil 
samles flere personer i området end hidtil forudsat, hvilket må forventes at 
indebærer behov for justering af den eksterne beredskabsplan, som 
udarbejdes for virksomhederne af Østjyllands Politi og Østjyllands 
Brandvæsen. Dertil kommer en evt. ændring i dimensionering af 
beredskabet pga. øget behov for evakuering samtidig med, at en akut 
hændelse bekæmpes. Dette gælder i særdeleshed for Sydhavnskvarteret.  
 

Ny Munkegade 15, 8000 Aarhus C 

 

ØSTJYLLANDS  
BRANDVÆSEN 
 
 
 
 
Ny Munkegade 15 
8000 Aarhus C 
 
Telefon: 86 76 76 76 
 
E-mail: 
brandvaesen@ostbv.dk 
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Retningslinien side 11 bør tilføjes følgende ”….. kulturmiljø, miljøforhold og 
sikkerhed, som nærmere …” for at præcisere, at der er taget højde for 
risikoforhold, når dele af området er omfattet at 500 m zonen til 
risikovirksomheder. 
 
Konsekvenser af både uheld og ulykker kan få et ikke ubetydeligt omfang, 
når tætheden og kompleksiteten i virksomhedernes nærområder forøges 
med både flere og højere erhvervsbyggerier samt udlæg til rekreativ 
anvendelse og events. Det gælder ikke kun hvad angår antallet af 
tilskadekomne men også de ressourcer, der skal indsættes til redning og 
evakuering, samtidig med at selve ulykken håndteres. I den forbindelse er 
der særlig fokus på brandvæsnets redningsindsats i tilfælde af 
ammoniakudslip. Beredskabet skal hele tiden tilpasses de faktiske forhold 
og risikoen ud fra en samlet risikovurdering og prioritering. Dette bør fremgå 
af beslutningsgrundlaget for planlægningen. 
 
Der er behov for en samlet risikovurdering af hele den planlagte udvikling af 
områderne omkring risikovirksomhederne. Det drejer sig om både den 
udvikling, som det fremlagte forslag til højhus politik sætter rammerne for, 
men også de visioner, som tegnes af Udviklingsplanen for 
Sydhavnskvarteret. Konsekvensområderne fra de seneste 
sikkerhedsrapporter bør til enhver tid lægges til grund for den videre 
planlægning af ændret arealanvendelse samt detailprojekteringen.  
 
Sikkert samspil 
Som det fremgår af Forslagets beskrivelse af miljø- og risikoforhold sætter 
naboarealerne en ramme for udviklingen af området. Denne ramme er en 
præmis, som området skal udvikles med. 
 
Et af J. Gehls 12 kvalitetskriterier for byrum er netop tryghed i forhold til 
både ulykker og vold. At kunne føle sig tryg er væsentlig for, at byområder er 
attraktive og har liveability. 
 
Etablering af et enkelt højt hus udfordrer sikkerheden både i og uden for 
bygningen, men det håndteres ved projekteringen. Etableringen af flere høje 
huse øger derudover kompleksiteten, sårbarheden og opkoncentrerer både 
mennesker og værdier i tilfælde af ulykker. Områder, der udlægges til 
etablering af høje huse, bør derfor undergå en samlet risikovurdering, hvor 
elementernes indbyrdes samspil og adgangsforhold vurderes. Dette kan fx 
ske i forbindelse med en helhedsplan for et område. En samlet vurdering vil 
også forbedre mulighederne for, at brandredningsarealer etableres med 
dobbeltfunktioner, således bygningerne kan drage fordel af hinandens 
investeringer i sikkerhed samt opnå sikkerhedssynergier.  
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Når byen udvikles og bygningernes kompleksitet og størrelse forøges, er der 
risiko for, at større dele af redningsberedskabet låses ved hændelse i de nye 
områder således andre dele af byen efterlades mere sårbar i tilfælde af 
samtidighed mellem hændelser. Beredskabet skal udvikles sammen med 
udviklingen af høje huse i byen i forhold til både øget kompleksitet, øget 
sårbarhed og opkoncentreringen af mennesker og værdier. Sikkerhed for 
borgere og brugere bør være i højsædet i forhold til både trusler fra 
naboområderne, de høje huse og fra de nye byrum.  
 
Når byområder fortættes skal der være fokus på, at fremkommeligheden for 
redningskøretøjer ikke forringes. 
 
Side 17 kolonne to. Her foreslår Østjyllands Brandvæsen tilføjet ”Sikkert 
samspil med virksomhederne på havnen.” 
 
Side 43 tilføjes ”Sikkerheden i de høje huse skal samtænkes så synergier 
opnås, investeringerne tilpasses og flerfunktionalitet bliver naturlig ved alle 
arealudlæg, der er betinget af et sikkerhedsbehov.” 

 
Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret bør ligeledes have fokus på sikkert 
samspil med virksomhederne, så arealerne fortsat kan udvikles med 
sikkerhed.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Lars Hviid 
Direktør Østjyllands Brandvæsen 



Fra: LCH014@politi.dk 
Sendt: 12. januar 2017 15:36 
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet 
Cc: LCA002@politi.dk; FVK001@politi.dk; refrj@bygst.dk; MCH@bygst.dk 
Emne: Tillæg til højhuspolitik for Aarhus Kommune - bemærkninger fra Rigspolitiet 
 
Hj.nr. 2017-3200-21 (Tillæg til højhuspolitik for Aarhus Kommune) 
 
Aarhus Kommune 
Center for Byudvikling og Mobilitet 
Teknik og Miljø 
Kalkværksvej 10 
8000 Aarhus C 
 
Att: Planafdelingen 
 
Rigspolitiet har fra Østjyllands Politi modtaget høringsmateriale vedrørende et tillæg til højhuspolitik for 
Aarhus  
Kommune, der tilsigter at give principiel mulighed for opførelse af højhuse i centralt beliggende områder i  
byen, herunder i nærheden af politikredsens hovedpolitistation i Ridderstræde. 
  
Aarhus Kommune har anmodet om eventuelle bemærkninger fra politiet senest den 17. januar 2017. 
  
I den anledning har høringsmaterialet været forelagt Politiets Efterretningstjeneste, der har oplyst 
følgende: 
  
Politiets sikkerhedsinteresser i forhold til konkrete byggeprojekter i umiddelbar nærhed af kritiske  
politibygninger knytter sig generelt til begrænsning af indkigsmuligheder og fysiske trusler fra et 
nabobyggeri  
samt fortsat sikring af politiets egne udkørselsforhold: 
  

• Hensynet til begrænsning af indkigsmuligheder til politiets bygninger bør varetages ved udformning 
af et nybyggeris facader og tag over mod politiets bygninger, f.eks. i form af en helt lukket 
facadekonstruktion – eller alternativt en helt åben facadekonstruktion (glas) uden mulighed for 
åbning  af vinduer – og en tagkonstruktion, der ikke giver mulighed for ophold, eller alternativt en 
flad tagkonstruktion, der ikke indbyder til skjult indkig, eventuelt i kombination med tv-overvågning 

 
• Hensynet til begrænsning af fysiske trusler fra et nabobyggeri bør varetages ved ikke at tillade 

byggeri helt op til skel og i den forbindelse sikre en perimeter over mod politiets bygning, der giver 
mulighed for overvågning (dvs. uden døde vinkler og kroge). Endvidere bør tilkørselsforholdene til 
et nabobyggeri være udformet på en måde, der ikke gør det muligt at køre direkte frem mod 
politiets bygninger, ligesom der bør være hastighedsdæmpende foranstaltninger 

 
• Hensynet til sikring af politiets egen udkørselsforhold bør varetages ved, at der ikke i forbindelse 

med et nybyggeri indtænkes færdselsmæssige ændringer, der forringer politiets ind- og 
udkørselsforhold (f.eks. ved vejlukning, ensretning af færdsel etc.) 

  
Politiets Efterretningstjeneste tilbyder gerne sikkerhedsrådgivning, når der foreligger et konkret projekt  
vedrørende opførelse af et byggeri i umiddelbar nærhed af hovedpolitistationen. 



 
Med venlig hilsen                               
 
Lars Christoffersen                                       
politiassessor 
Koncernservice 
Facility Management                                
 
                            
Polititorvet 14                                   
1780 København V 
 
Mobil:     +45 4191 0320 
E-mail: lch014@politi.dk 
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Tillæg til højhuspolitik for Aarhus Kommune 

 

Aarhus Stiftsadministration har modtaget ovennævnte sag, som d.d. er sendt til udtalelse hos 

Aarhus provstierne og den kgl. bygningsinspektør. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Pernille Lystbæk 

stiftsfuldmægtig 

 

 

 

 

Den 22. december 2016  

Dokument nr.: 155905/16   

Sagsnr.: 16/7804  

Sagsbeh.: PEEL/bq  
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From:                                 Esben Thusgård
Sent:                                  16 Jan 2017 10:16:47 +0100
To:                                      Aarhus Stift
Cc:                                      Århus Nordre Provsti;Esben Andersen;Jette Marie Bundgaard-Nielsen
Subject:                             Udtalelse vedr. Tillæg til højhuspolitik for Aarhus Kommune

Til Aarhus Stift
 
Udtalelse vedr. Tillæg til højhuspolitik for Aarhus Kommune.
 
Indledningsvist er der grund til positivt at kvittere for oplægget og målet, at Aarhus Kommune får fastlagt 
en politik for høje huse i midtbyen. Høje huse vil få betydning for byens skyline og de visuelle forbindelser 
gennem byen, for byrummene og ikke mindst for bosætningen og aktiviteterne i Aarhus.
 
Jeg mener i den forbindelse, at Aarhus Stift bør gøre opmærksom på følgende:
 
- At en politik for høje huse fastlægges specifikt i det område, som vedrører det sydøstlige område af 
midtbyen . Hertil en generel opfordring til at arbejde med en strategisk kortlægning af de visuelle 
forbindelser, som er værdifulde orienteringspunkter for byen og befolkningen, for hele kommunen, hvor 
man ikke kan udelukke at høje huse kan bygges. Det handler således ikke alene om, at Folkekirkens 
bygninger fortsat skal sikres , men at visuelle forbindelser til væsentlige punkter af landskabelig karakter 
og bygninger, herunder Rådhuset og byens kirker, bevares. 
 
- At der fortsættes med tæt dialog mellem Stift (herunder projekt Kirken i Byen og den kgl. 
bygningsinspektør) og Aarhus kommune om arbejdet med at beskrive disse visuelle forbindelser.
 
- At der, ved siden af de snævre byarkitektoniske overvejelser, fortsat arbejdes målrettet på at sikre 
mangfoldigheden i området i den sydøstlige del af midtbyen, som også omtales i udsendte materiale. Det 
synes væsentligt, at der ikke alene sikres plads og rum til at sociale udsatte, der allerede i dag hører til i 
området, fremover kan finde mødesteder der. Hertil kommer, at mindre bemidlede får mulighed for at 
bosætte sig i området eller i nærheden, således de også vil kunne findes som brugere af bydelens faciliteter. 
Den aktuelle højhuspolitik overvejer mest, hvorledes det er muligt at tiltrække "ressourcestærke" og 
hermed undgå ghettodannelse. En afgørende indsats for at modgå ghettodannelser er, som det tillige er 
kommunens mål, at sikre en varieret sammensætning af ejerformer mv. Det forekommer derfor helt 
afgørende, at der også sikres billige boliger i midtbyen, der kan betales af knapt så ressourcestærke, så disse 
ikke alene er at finde uden for Ringgaden. 
 
På vegne af 
 
Jette Marie Bundgaard-Nielsen
Provst 
Aarhus Søndre Provsti
 
Esben Andersen
Provst 
Aarhus Vestre Provsti
 
Med venlig hilsen
 
Esben Thusgård
Provst
Aarhus Nordre Provsti
Tlf. 5114 7387
 
 



 

 
Aarhus Stift 
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8000 Århus C 

 

DATO 13.01.2017 

SAG Århus Kommune  

VEDR. Høring, kommuneplantillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013  

 

 

  

Kgl. Bygningsinspektør 

Jens Andrew Baumann, 

Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter A/S 

St. Sct. Hans Gade 2, 8800 Viborg 

kirke@bb-w.dk / mobil 23 25 10 75 / tlf 97 57 80 22 

 
 

 
Århus Kommune har i forbindelse med Planstrategi 2015 besluttet, at der skal ske 
en justering af kommunens højhuspolitik.  
I den forbindelse vil der blive udført et kommuneplantillæg nr. 99 til Kommune-
plan 2013.  
Som forløber for denne proces har Århus Kommune udsendt et skrift; ”Indkald-
else af idéer og forslag – forudgående offentlig høring om høje huse i midtbyen”. 
Idéoplægget er sendt i høring. 
 
Højhuspolitikkens overordnede mål er, at ”sikre hensynet til overordnede land-
skabelige, overordnede og byarkitektoniske kvaliteter i forbindelse med vur-
dering af konkrete forslag til højhuse.  
Det er væsentligt at hæfte sig ved, at det fortsat er Århus Kommunes udgangs-
punkt, at høje huse over 6 etager kun undtagelsesvist vil blive tilladt. Og da kun 
hvis de kvalitativt understøtter byens profil. 
Et af formålene med at bygge (flere) høje huse i Århus by er, at man derved 
ønsker at styrke en plan om at byen skal udvikles via byfortætning snarere end 
ved at bygge udad i landskabet.  
Og det er på sin vis godt for de traditionelle landsbykirkers profil i landskabet 
Men det rejser også naturligt en problemstilling, en risiko, for at byens kirker ikke 
længere kan fastholde positionen i byens skyline. Det klassiske billede af kirken 
i byen, set udefra vil eller kan blive sat alvorligt under pres, såfremt der bygges 
afgørende flere højhuse. 
 
Det aktuelle områder omfatter den sydøstlige del af cityområdet ved Politigården, 
Rutebilstationen, det tidligere Centralværkstedsområde, den del af de bynære 
havnearealer, der ligger syd for Dokk1, området ved Mindet, Filmbyen og 
Midtkraft- og Slagtehusområdet. 
 
I forhold til de omkringliggende kirker er der specielt grund til at hæfte sig ved, 
at Domkirken på det nærmeste må betragtes som nabokirken til det område, hvori 
der potentielt kan indplaceres nye højhuse. 
Med udgangspunkt i en varetagelse af Domkirkens ”tarv” (herunder en be-
skyttelse af Domkirketårnet som vartegn i byens skyline) er det ønskeligt, at 
eventuelt nye højhuse placeres syd for Filmbyen og Rutebilstationen. 
 
Ret beset kan man – med udgangspunkt i kirkernes betydning for midtbyens 
skyline ønske sig, at man overholder intentionen om at holde højden på højhus-
byggeri på max. 6 etager. 
 
I fortsættelsen, i forbindelse med afrundingen af kommuneplantillæg nr. 99, 
anbefales følgende; 



2 
 

- At de kirker der kan blive påvirket af en eventuel opførelse af højhuse i det 
udpegede område kortlægges specifikt. 

 
- At der udføres en grundig kortlægning af visuelle forbindelser vedrørende 

kirkerne (jf. eksempel fra London, side 12 i idéoplægget). Dette i 
forlængelse af det arbejde der allerede er påbegyndt i idéoplægget. 

 
- Undertegnede deltager gerne i en gennemgang med Århus Kommune 

(vedrørende visuelle forbindelser i tilknytning til kirkerne). 
 

 
 
Med venlig hilsen 
 

 

Jens Andrew Baumann 

Baumann Boe-Whitehorn ArkitekterA/S  

 

 

 

 

Skrivelsen er fremsendt pr. mail til; 
 
Aarhus Stift 
Mail: kmaar@km.dk 
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Aarhus Stift
Dalgas Avenue 46
8000 Aarhus C

Aarhus Kommune
MTM-Plan 
Plan@mtm.aarhus.dk 

Forudgående høring om kommuneplantillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013, højhuspolitik for 
Aarhus Kommune

Aarhus Stiftsøvrighed har den 20. december 2016 modtaget forudgående høring kommune-
plantillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013, højhuspolitik for Aarhus Kommune med frist for 
bemærkninger den 17. januar 2017.

Stiftsøvrigheden er meget positivt overfor, at kommunen ønsker at fastlægge en politik for høje 
huse i midtbyen, idet høje huse vil få betydning for byens skyline og de visuelle forbindelser 
gennem byen, for byrummene og ikke mindst for bosætningen og aktiviteterne i Aarhus.

Stiftsøvrigheden har i sagens anledning indhentet udtalelse:
 af den 13. januar 2017 fra den kgl. bygningsinspektør
 af den 16. januar 2017 fra Aarhus Søndre Provstiudvalg, Aarhus Vestre Provstiudvalg og 

Aarhus Nordre Provstiudvalg

./. Udtalelserne vedlægges i kopi.

Stiftsøvrigheden har følgende bemærkninger til idéoplægget:
 De kirker, der kan blive påvirket af en eventuel opførelse af højhuse i det udpegede område, 

bør kortlægges specifikt.
 Der bør udføres en grundig kortlægning af visuelle forbindelser vedrørende kirkerne (jf. 

eksempel fra London, side 12 i idéoplægget). Dette i forlængelse af det arbejde, der allerede 
er påbegyndt i idéoplægget. Kommunen bør ligeledes kortlægge visuelle forbindelser til 
væsentlige punkter af landskabelig karakter og bygninger, herunder rådhuset og byens 
kirker.

 Der bør, ved siden af de snævre byarkitektoniske overvejelser, fortsat arbejdes målrettet på 
at sikre mangfoldigheden i området i den sydøstlige del af midtbyen, som også omtales i 
udsendte materiale. Det synes væsentligt, at der ikke alene sikres plads og rum til at socialt 
udsatte, der allerede i dag hører til i området, fremover kan finde mødesteder der. Hertil 
kommer, at mindre bemidlede får mulighed for at bosætte sig i området eller i nærheden, 
således de også vil kunne findes som brugere af bydelens faciliteter. Den aktuelle 
højhuspolitik overvejer mest, hvorledes det er muligt at tiltrække ”ressourcestærke” og 
hermed undgå ghettodannelse. En afgørende indsats for at modgå ghettodannelser er, som 
det tillige er kommunens mål, at sikre en varieret sammensætning af ejerformer mv. 

Stiftsøvrigheden deltager meget gerne i et møde med Aarhus Kommune, hvor de visuelle 
forbindelser i tilknytning til kirkerne kan drøftes. I et sådan møde kan den kgl. bygningsinspektør 
samt provsterne med fordel deltage.

Den 17. januar 2017 
Dokument nr.: 6874/17  

Sagsnr.: 16/7804 
Sagsbeh.: PEEL/bq 
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Stiftsøvrigheden sender efter aftale med Kirkeministeriet bemærkninger til høringen direkte til 
kommunen.

Med venlig hilsen

Pernille Lystbæk
stiftsfuldmægtig

Kopi til: Kirkeministeriet
Aarhus Søndre Provstiudvalg
Aarhus Domprovstiudvalg
Aarhus Vestre Provstiudvalg
Aarhus Nordre Provstiudvalg

mailto:kmaar@km.dk
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Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune 

Sagen er forelagt Lokalt Kulturmiljøråd på seneste rådsmøde. 

At der med initiativet til Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune vil blive 
opstillet yderligere krav til højhusprojekter, hilser Rådet velkomment. 

Med tillægget er områder, hvor høje huse ikke kan udelukkes, blevet udvidet 
med et mindre areal mellem Ridderstræde og Mindegade. 

Den foreløbige vurdering er, at tillægget til Højhuspolitik ikke medfører en 
ændring af miljøpåvirkningerne i forhold til den eksisterende højhuspolitik. 
Denne vurdering deler Kulturmiljørådet ikke, da udvidelsen af området i 
midtbyen, hvor der kan etableres høje huse, vil betyde en markant og uer-
stattelig påvirkning af kulturmiljøerne i det centrale Aarhus, da den centrale 
middelalderlige bykerne kommer under pres og 1800-tallets bydel forsvinder. 
Området omkring Fredens Torv, Mindegade, der er er et resultat af den før-
ste egentlige byplanlægning i Aarhus, står til at forsvinde - der vil ske en 
ændring i miljøpåvirkningerne! 

Det er derfor positivt, at tillægget til Højhuspolitikken sætter fokus på emner-
ne bykvalitet og byliv, byrum, sigtelinjer og skyline, mobilitet og forbindelser, 
kulturmiljø og miljøforhold, som ikke er defineret klart nok i det eksisterende 
konsekvensværktøj. Kulturmiljørådet finder, at skylineperspektivet, uerkend-
te kulturmiljøer, samt en helhedsforståelse af byens udvikling er væsentlige 
punkter, der bør skrives ind i højhuspolitikken. 

Rådet er på ingen måde imod fornyelse i og af den eksisterende bygnings-
masse, men det er helt nødvendigt, at fornyelsen sker tilpasset og formidler 
skalaen den sker i. 

Nyt byggeri kan understøtte det eksisterende bymiljø, men der må insisteres 
på, at bygherrer, beslutningstagere osv. udvikler projekter, der forholder sig 
til og respekterer stedets omgivelser. 
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Side 2 af 3 For arealet mellem Ridderstræde og Mindegade og for det påtænkte høj-

husprojekt her, synes det som om, udvikler har været ”først på banen” og 
dermed har opnået serveretten. 

Kulturmiljørådet opfordrer til, at den eksisterende højhuspolitik respekteres. 
Det er absolut vigtigt at stå konsekvent fast og ikke fravige kursen i forhold til 
en i øvrigt interessant byudvikling, for ellers kommer den i praksis til at ske 
lige så tilfældigt, som det ses i andre byer. Det bør ikke ske i en kommune, 
hvor der er tænkt over tingene og styr på planlægningen - baseret på ved-
tagne retningslinjer. 

Aarhus har endnu en tydelig markering af sin købstadsstruktur. Den lave 
middelalderlige / renæssance / tidlig 1800-tals bykerne er unik i fortællingen 
om Aarhus. Byen savner at få italesat middelalderbyen, den klassicistiske by 
osv. - kvarterer hvor tårne er undtagelse frem for regel. Det er vigtigt, at en 
højhuspolitik også forholder sig til dette og i hvilken kontekst, især den sår-
bare nærheds grænse skal ses. Ellers kommer byen til at miste bymiljøer og 
enkelt bygninger for evigt til fordel for noget for tiden attraktivt og økonomisk 
byggeri, som kan vise sig ikke at holde i et længere perspektiv og kommen-
de tiders folkesyn. 

For landmarks fremhæver højhuspolitikken blandt andet den lave byprofil i 
området. Men spørgsmålet er om den er fyldestgørende, da der ikke er ud-
peget egentlige lave byprofiler i centrum til trods for, at der andet steds i 
politikken sættes fokus på den lave bymidte kontra de stejle skråninger. 

Strategier bør fastholdes og udvides. Tillægget giver anledning til at diskute-
re om de udpegede områder er hensyntagende nok. Det lyder uskyldigt med 
en lille udvidelse, men konsekvenserne er store. 

Konsekvensvurderingen mangler klart, hvordan projekter forholder sig til 
kulturmiljø. Det er en mangel i den nuværende politik. Kulturmiljøer er sårba-
re i forhold til markant iøjnefaldende sammenstød af stor skala. Her tænkes 
ikke alene på den fysiske berøring mellem en kulturhistorisk bygning og en 
højhusbebyggelse men også på, at højhusbebyggelsen vil danne bagtæppe 
for det pågældende byområde. 

Problemet bør inddæmmes ved ikke at udvide området for eventuel højhus-
bebyggelse. Det er godt, at der med initiativet til tillæg til højhuspolitikken er 
stoppet op for grundigere overvejelser. Området ved Fredens Torv er sårbart 
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Side 3 af 3 for forandringer og projektet ved Ridderstræde er ødelæggende for byen – 

her må noget andet til. 

I Aarhus er bylivet vigtigt. Derfor skal det sikres, at bylivet kan blomstre, når 
byen planlægges og udvikles. Når nye byområder og byggeprojekter er i 
støbeskeen, er læresætningen derfor, at der skal tænkes på bylivet før by-
rummene og på byrummene før bygningerne. Liveability er kodeordet, når 
byliv og byrum skal understøtte forbindelser mellem virksomheder og kreati-
ve innovationsmiljøer i områder, hvor erhverv indgår. 

Et spørgsmål er, om højt er foreneligt med ovenstående vision. Erfaring og 
forskning finder det ikke. 

Byomdannelse og nyt højhusbyggeri bør efter Kulturmiljørådets opfattelse 
tage udgangspunkt i noget stedsspecifikt – som det f.eks. netop er sket for 
Kommunehospitalet Nørrebrogade, hvor der foreligger et lovende projektfor-
slag, hvor ny tæt bybebyggelse fint møder et eksisterende kulturmiljø. 

Med venlig hilsen 

Lokalt Kulturmiljøråd 




