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INTRO
Forslaget til udviklingsplan for Indre Aarhus Ø er fremlagt i offentlig høring 
i perioden den 14. november 2018 til den 23. januar 2019. 

Indre Aarhus Ø er et område, der er mange ønsker og holdninger til. Det 
er ikke så mærkeligt. Det er nemlig her, den historiske bymidte og Aarhus 
Ø skal mødes, og hvor fremtidige generationer skal opleve en samlet by. 

Med dette debatoplæg, sætter vi fokus på den proces, der har været i 
forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø 
og på, hvorledes de indkomne ønsker og bemærkninger er indarbejdet i 
forslaget til udviklingsplanen. 



I overensstemmelse med Byrådets ønsker om en byvækst, der kan imødekom-
me den stadige befolkningstilvækst og den store efterspørgsel efter boliger og 
arbejdspladser i Aarhus, er formålet med udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø 
at skabe en tæt og mangfoldig bydel kendetegnet ved bykvalitet og byliv. Dette 
ligger i forlængelse af Aarhus Kommunes Boligpolitik og visionen om, at ”alle 
aarhusianere har mulighed for at bo i en god bolig i en by med social balance.”

Ligeledes er det ønsket at skabe en bydel, der i videst muligt omfang imøde-
kommer de mange ønsker modtaget fra borgere, foreninger og andre inter-
essenter i forbindelse med den omfattende inddragelse, der er foregået i forbin-
delse med udarbejdelsen af forslaget til udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø. 

Forslaget til udviklingsplanen skaber derfor grundlag for byggemuligheder. Men 
ikke mindst sikrer udviklingsplanen grundlaget for en attraktiv bydel, der kan 
danne ramme om det liv, der skal leves i området. 

De mange inputs fra engagerede borgere, foreninger og andre interessenter 
har været vigtige, og der er kommet mange – rigtig mange - ideer, ønsker og 
forslag. Det vil vi gerne kvittere for. Den store interesse for arbejdet har sat sig 
afgørende spor i forslaget til udviklingsplanen, og vi har fået en bedre plan! 

Helt fra begyndelsen af processen har engagementet i og interessen for om-
rådet således været stort – fra det indledende borgermøde med over 600     
deltagere til debatten de seneste måneder om fremtiden for et af byens mar-
kante spisesteder. Indre Aarhus Ø vækker følelser i folk. Og det er afgørende, at 
vi får skabt de allerbedste løsninger for byen og for borgerne. 

Undervejs i processen har borgere, foreninger og andre interessenter bidrag-
et med alt fra ønsker om flere legepladser, parkområder, skole og daginstitu-
tioner til ønsker om bedre trafikafvikling og parkering samt mindre tæthed og 
højde i bebyggelserne. Dertil kommer, at nogle deltagere har bidraget med 
egne, alternative forslag til den samlede plan for området. Alle disse ønsker, 
ideer og forslag har bidraget til og kvalificeret såvel debatten som forslaget til 
udviklingsplanen.

UDVIKLINGSPLANEN FOR 
INDRE AARHUS Ø
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Det fremlagte forslag til en udviklingsplan er ikke en opsummering af de mange, forskellige ønsker, 
forslag og ideer, der er modtaget i processen. Det er en afvejning mellem disse ønsker, forslag og ideer 
– og mellem de mange forskellige interesser og hensyn, der er for området - for byens generelle ud-
vikling.

Vi har tilgodeset så mange interesser som muligt og afvejet de forskellige hensyn mod hinanden: Bor-
gernes lokalkendskab og forslag til, hvad der gør bydelen til et godt sted at bo, leve og arbejde. Byrå-
dets ansvar for den samlede bys langsigtede udvikling. Og hensynet til markedet, der skal realisere de 
mange visioner for området. 

Gehl Architects har i arbejdet hjulpet Aarhus Kommune med at omsætte de mange forskelligrettede øn-
sker til et samlende planforslag. 

Efterspørgslen efter boliger, erhvervslokationer og levende byrum i Aarhus stiger fortsat, og afvejningen 
mellem de mange hensyn vil fortsætte i den kommende fase, hvor planen er fremlagt til offentlig debat. 

DEN GODE BY –  AFVEJNING AF INTERESSER
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AFTRYK FRA BORGERE, FORENINGER OG ANDRE INTERESSENTER

I forslaget til udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø har de mange bemærkninger, ideer og 
forslag fra borgere, foreninger og andre interessenter særligt sat sine aftryk på følgende om-
råder:

REDUCEREDE ETAGEMETER 
Borgerønskerne har understreget, at der ønskes en mindre tæt bebyggelse 
på Indre Aarhus Ø end på det øvrige Aarhus Ø. Det foreslåede byggeris om-
fang er i forslaget til udviklingsplanen derfor som konsekvens heraf reduceret 
med 30.000 etagemeter fra de oprindeligt forudsatte 161.000 etagemeter 
byggeri på Indre Aarhus Ø (inkl. 21.000 etagemeter på byggefeltet på Pier 2 
øst for Bestseller) til et nu foreslået samlet byggeri på 131.000 etagemeter 
(hvori der fastholdes et byggefelt på 21.000 etagemeter på Pier 2).   

REDUCERET BYGNINGSHØJDE I HELE OMRÅDET  
Borgerønskerne har samtidig peget på, at der ønskes en lavere bebyggelse 
end på det øvrige Aarhus Ø. På denne baggrund er bygningshøjderne ge-
nerelt reduceret betydeligt til en højde på mellem fem til otte etager samtidig 
med, at dette byggeri suppleres med mindre byhuse integreret i karrébebyg-
gelserne. 

For så vidt angår det foreslåede byggefelt i områdets sydligste del nærm-
est Nørreport (Hængslet) levnede den oprindelige Dispositionsplan fra 2006 
mulighed for ved denne ankomst til Aarhus Ø punktvis at bygge i op til 10 
etager. Forslaget til udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø giver mulighed for et 
byggeri på mellem fire og otte etager med punktvis mulighed for ni etager 
som en markering af indgangen til Aarhus Ø. 

FORTSÆTTELSE AF KARRÉSTRUKTUR 
Det har været et stort ønske fra alle sider at tiltrække flere børnefamilier til 
Aarhus Ø. Forslaget til udviklingsplanen anbefaler derfor, at den velkendte 
”Aarhuskarré” kendt fra Øgaderne, Frederiksbjerg og Trøjborg videreføres på 
Indre Aarhus Ø som en historisk, velfungerende Aarhusbebyggelse, der sikrer 
optimalt mikroklima, gode opholdsmuligheder i og omkring gårdrummene 
samt en balance mellem offentlige, udadvendte arealer og mere private ar-
ealer i form af gårdrum og kantzoner. 

Karrébebyggelserne har på grund af de ovenstående kvaliteter vist sig – på 
Aarhus Ø såvel som i Aarhus i almindelighed - i højere grad end andre typer 
af bebyggelser at tiltrække børnefamilier. På Aarhus Ø fremstår Havnehusene 
som et godt eksempel på dette. Her er andelen af børnefamilier betydeligt 
højere end i den øvrige bebyggelse på Aarhus Ø. 

RESERVATION AF AREAL TIL MIDTBYSKOLE
ønsket om at tiltrække flere børnefamilier til Aarhus Ø understøttes samtidig 
af den foreslåede arealreservation til en mulig, fremtidig midtbyskole med til-
hørende daginstitutioner på Indre Aarhus Ø.

Det har været et stort ønske fra borgerne, at der skal opføres en skole på 
Aarhus Ø. En skole vil sikre et lokalt fællesskab blandt børn og forældre og 
samtidig give mulighed for, at en del af lokalerne kan udnyttes til aktiviteter for 
lokalområdet uden for skolens åbningstid. 

BYPARK 
Der er fra mange sider udtrykt ønske om et større sammenhængende par-
kområde på Aarhus Ø. For at imødekomme dette ønske lægger udvikling-
splanen op til, at der etableres en - i første omgang midlertidig - bypark på 
Pier 2.  

Midlertidigheden bygger videre på Aarhus’ tradition for at eksperimentere 
med midlertidige (grønne) byrum. Midlertidigheden tager i dette tilfælde afsæt 
i den nuværende midlertidighed omkring Dome of Visions og har til formål at 
gøre erfaringer med, hvad der fungerer på stedet, hvilke ønsker og behov, 
der er hos brugerne af området samt hvilke funktioner en evt. fremtidig, per-
manent bypark skal indeholde. 

MERE GRØNT PÅ AARHUS Ø 

Forslaget til udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø introducerer i højere grad 
end tidligere grønne elementer på Aarhus Ø. Både som sammenhængen-
de grønne områder i form af den foreslåede bypark på Pier 2 og i form af 
grønne boliggader og kantzoner. Det har været et gennemgående ønske, at 
udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø skal skabe mulighed for større og mindre 
grønne områder inden for udviklingsplanens område. 

Der er derfor udarbejdet en selvstændig delstrategi i udviklingsplanen, som 
handler om at skabe byliv i grønne gårdrum, hvor der arbejdes med grønne 
boliggader, grønne byrum/pladser, grønne bygninger og grønne kantzoner 
samt grønne tagflader og tagterrasser.
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BORGERINDDRAGELSEN OG DEN OFFENTLIGE PROCES 

På byrådsmødet 10. januar 2018 besluttede Byrådet at igangsætte udarbejdelsen af en udviklingsplan 
for Indre Aarhus Ø omhandlende området fra Nørreportkrydset langs Bernhardt Jensens Boulevard til     
Nicolinehus samt Pier 2.

Den 11. januar 2018 blev der afholdt borgermøder med 
600 deltagere i Centralværkstedet. På mødet blev der dels in-
formeret om den proces, der var tilrettelagt omkring borgerinddra-
gelsen i arbejdet med udviklingsplanen, dels var der mulighed for at 
aflevere ideer og forslag i opstillede forslagsbokse, samt hos me-
darbejdere fra forvaltningen. Forslagsboksene var struktureret efter 
følgende fem temaer : 

1. Byliv og byrum
2. Bebyggelse og arkitektur
3. Nørreport/Hængslet
4. Pier 2/Bypark 
5. Nikoline Kochs Plads

Den næste mulighed for at drøfte planerne for Indre Aarhus Ø var 
en byvandring den 26. januar 2018. Her dukkede mere 
end 200 interesserede borgere op. 

Byvandringen begyndte med et oplæg i Bylageret ved           
stadsarkitekt Stephen Willacy, hvorefter der var udlevering af 
kompendier med mulighed for at kommentere på og reflektere 
over det byliv, de byrum og de bygninger, der opleves på turen 
fra Sydhavnskvarteret til den nordligste del af Aarhus Ø. Byvan-
dringen sluttede i Dome of Visions, hvor de udfyldte kompendier 
og bemærkninger til kommunens medarbejdere kunne afleveres 

Den 7. februar 2018 blev der igen afholdt borgermøde. 
Med udgangspunkt i refleksionerne fra det første borgermøde 
den 11. januar samt byvandringen den 26. januar mødte ca. 
110 borgere op, og der var i to runder af workshops mulighed 
for at komme med nye og/eller yderligere ønsker, ideer og 
forslag til udviklingen af Indre Aarhus Ø. 

Den 22. marts 2018 præsenterede Gehl Architects på 
baggrund af den forudgående proces, de mange ønsker, forslag 
og ideer samt de politiske ønsker for byens udvikling det første 
udkast til udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø. 

På mødet var ca. 180 borgere samlet i Turbinehallen. Der var 
efterfølgende mulighed for at kommentere på det fremlagte ud-
kast ved en række stande, ligesom der ved den efterfølgen-
de paneldebat var mulighed for at give meninger og holdninger 
tilkende. 

Præsentationerne fra de enkelte møder kan ses på www.aarhusoe.dk

Gennem hele perioden har der været mulighed for at aflevere ideer og forslag. Der har desuden løbende været både omtale 
og debat af planerne for området i medierne.



MINDRETALSUDTALELSE

Forslaget til Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø er fremlagt i offentlig høring med følgende mindretalsudtalels-
er:

”Dansk Folkeparti ønsker ikke etablering af erhvervsbyggeri på området ved ”hængslet”, da vi støtter fælles-
rådets ønske om et grønt område på pladsen. Vi mener ikke, støjen er et større problem end det, man oplever 
ved f.eks. Rådhusparken, der netop opleves som et beroligende åndehul i en larmende byzone. Vi ønsker 
”hængslet” omdannet til netop et åndehul, uanset om der bliver støj eller ej.”

”Enhedslisten ønsker, at udviklingsplanen for Aarhus Ø også sikrer, at der skabes plads til et åbent areal 
(grønt åndehul) i starten af området. Ligeledes ønsker vi at bevare oprindelige bygninger, eller som minimum 
en, der evt. kan huse Havnens Perle og Søfartsmuseet”

Radikale Venstres og Alternativets byrådsgrupper tilsluttede sig mindretalsudtalelsen fra Enhedslisten. 
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Udviklingsplanen er godkendt af Byrådet 
den 31. oktober 2018 og sendes i offentlig høring 

i perioden fra den 14. november 2018 
til den 23. januar 2019

Tirsdag den 11. december kl. 17-19 inviterer 
Aarhus Kommune alle interesserede til 

borgermøde i Turbinehallen om forslaget til 
udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø

Høringssvar kan sendes til boligogprojektudvikling@aarhus.dk
Læs mere om processen på www.aarhusø.dk og 

tilmeld dig til borgermødet på www.aarhus.nemtilmeld.dk/20 


